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Ieri, în Capitala 
au început lucrările 

Conferinței Naționale 
a Partidului 

Comunist Român

RAPORTUL
PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE CEAUȘESCU 

cu privire la dezvoltarea economico-socială a României în următorii ani și în 
perspectivă, la perfectionarea conducerii planificate a societății și dezvoltarea 

democrației socialiste, la creșterea rolului conducător al partidului în edificarea 
socialismului și comunismului, la activitatea internațională a partidului și statului

Dragi tovarăși.

Conferința Națională — înalt for de conduce
re al partidului — este chemată să facă bilanțul 
activității desfășurate de la precedenta Confe
rință Națională din decembrie 1967 si după Con
gresul al X-lea în domeniul perfecționării pla
nificării si conducerii economiei, a întregii vieți 
sociale, să stabilească noi măsuri pentru conti
nuarea acestui proces în concordanță cu cerin
țele actualei etape a evoluției tării noastre, cu 
obiectivele fundamentale ale făuririi societății so
cialiste multilateral dezvoltate pe pămîntul Româ
niei.

Totodată, Conferința Națională urmează să a- 
nallzeze stadiul îndeplinirii planului cincinal 
1971-1975 si să elaboreze noi măsuri în vederea 
realizării si depășirii prevederilor acestuia, pen
tru determinarea unul nou avînt în activitatea 
economico-socială din patria noastră, pentru 
impulsionarea dezvoltării forțelor de producție, 
sporirea $i mai rapidă a avuției nationale, per
fectionarea organizării societății si creșterea ni
velului de trai al întregului popor român.

Pomînd de la concepția materialist-dialectică 
și istorică si bazîndu-se pe analiza științifică a 
schimbărilor produse în societate, a noilor ce
rințe ale dezvoltării sociale, Conferința Națio
nală este, de asemenea, chemată să elaboreze 
orientările si liniile directoare pentru elaborarea 
prognozelor privind dezvoltarea economico-so- 
Cfală pînă în 1990, obiectivele fundamentale ale 
înaintării României pe calea socialismului si co
munismului. Am putea spune, de aceea, că a- 
ceastă Conferință căpătă un rol și o importan
ță deosebită, înscrlindu-se în istoria Partidului 
Comunist Român, a națiunii noastre socialiste ca 
un moment crucial în lupta pentru progres și 
civilizație.

A intrat în practica vieții partidului ținerea, 
între congrese, a conferințelor naționale consa
crate dezbaterii si rezolvării unor probleme de 
hnportanță deosebită pentru dezvoltarea viitoare 
a țării, pentru opera de edificare a noii orîn- 
duiri. Aceasta este o expresie a adincirii demo
crației interne de partid, a promovării consec
vente în partidul nostru a principiului muncii si 
conducerii colective, a creării condițiilor pentru 
participarea tuturor comuniștilor, a întregului 
popor la elaborarea hotărîrilor care privesc in
teresele majore ale națiunii noastre socialiste.

Conferința Națională a fost precedată de o 
largă dezbatere — atît în partid, cit si în rin- 
dul maselor populare — a celor mai importante 
probleme actuale ale dezvoltării economico-so- 
ciale a României.

După cum este cunoscut, în ultimul timp au 
avut loc Importante consfătuiri pe țară — cu 
cadrele de conducere din întreprinderi $i cen
trale industriale și de construcții, cu secretarii 
comitetelor comunale de partid si primarii co
munelor, cu cadrele de conducere din institute de 
cercetare și proiectare, cu primii secretari, mi
niștrii și alte cadre de conducere din economie 
— care au dezbătut un șir de probleme de o 
deosebită însemnătate pentru îmbunătățirea mun
cii în sectoarele respective de activitate. S-au 
desfășurat, de asemenea, largi dezbateri în ca
drul organizațiilor de partid, încheiate cu con
ferințele județene, care au prilejuit o analiză 
exigentă a activității în toate domeniile con
strucției socialiste, sintetizarea părerilor și pro
punerilor oamenilor muncii cu privire la înfăp
tuirea în cît mai bune condiții a programului a- 
doptat de Congresul al X-lea. Putem spune pe 
drept cuvînt că perioada premergătoare Confe
rinței Naționale a fost marcată de un puternic 
avînt creator al maselor, de o amplă dezbatere 
în cursul căreia au fost evidențiate noi si im
portante rezerve de îmbunătățire a activității e- 
conomlco-sociale, s-au stabilit măsuri pentru fo
losirea lor cit mai eficientă.

Caracteristica conferințelor județene, a între
gii dezbateri care s-a desfășurat în pre
gătirea conferinței a fost exprimarea viguroa
să a hotărirli comuniștilor, a tuturor oamenilor 
muncii de a face totul pentru înfăptuirea pro
gramului elaborat de Congresul al X-lea, mani
festarea încrederii lor nețărmurite în politica 
marxist-lenlnistă a partidului nostru comunist; 
dezbaterile, activitatea avîntată și noile angajamen
te ale oamenilor muncii au evidențiat o dată în 
plus forța partidului nostru, autoritatea de care 
se bucură în mase, unitatea întregului popor in 
jurul partidului. S-a demonstrat din nou cu pu
tere capacitatea tuturor organizațiilor partidului 
nostru de a-și îndeplini rolul de forță conducă
toare în societate, maturitatea și competența ca
drelor Doastre. creșterea nivelului lor politic si 
Ideologic, a fermității lor în lupta pentru cauza 
socialismului, pentru bunăstarea și înflorirea pa
triei conștiința ridicată a comuniștilor, a oame
nilor muncii, care înțeleg lot mai bine sarcinile 
și interesele generale ale societății socialiste, 
țelurile supreme ale politicii Partidului Comu
nist Român.

Iată de ce putem spune că lucrările Conferin
ței Naționale vor marca un nou și important 
pas înainte în dezvoltarea multilaterală a pa
triei, vor exercita o puternică influență pozitivă 
asupra întregii vieți economice, politice și so
ciale a României socialiste, vor demonstra cu 
putere forța și unitatea partidului nostru, vor a- 
slgura îndeplinirea cu tot mai mult succes a mi
siuni! sale istorice de forță conducătoare a na
țiunii eoastre, vor permite declanșarea și mal 

impetuoasă a capacității creatoare a popo
rului român în făurirea propriului său des
tin, a viitorului său comunist.

I. ÎNFĂPTUIREA 
PROGRAMULUI 
ELABORAT DE 

CONGRESUL AL X-LEA 
PENTRU FĂURIREA 

SOCIETĂȚII 
SOCIALISTE 

MULTILATERAL 
DEZVOLTATE

1. îndeplinirea 
cincinalului înainte 
de termen, măsuri 
pentru dezvoltarea 
economico-socială 

mai accelerată a tării
9

Stimați tovarăși.

Conferința Națională își desfășoară lucrările 
în condițiile în care clasa muncitoare, țărăni
mea și intelectualitatea, întregul popor înfăp
tuiesc neabătut, cu elan și înalt spirit de abne
gație, programul de dezvoltare multilaterală a 
societății noastre socialiste.

In perioada care a trecut de la Conferința 
Națională și de la Congresul al X-lea 
au fost obținute realizări de seamă în dezvolta
rea economico-socială a țării. Sarcinile planului 
cincinal 1966-1970 au fost înfăptuite cu succes. 
Este semnificativ că venitul național — indica
torul cel mai sintetic al activității economice — 
a depășit prevederile cincinalului cu 13,6 miliar
de lei, crescind într-un ritm mediu anual de 7,7 
la sută.

Rezultatele din 1971 și din primul semestru al 
acestui an ne arată că și sarcinile actualului plan 
cincinal — elaborat pe baza orientărilor Con
gresului al X-lea — se realizează în bune con
diții. In această perioadă, producția globală in
dustrială — dezvoltîndu-se într-un ritm de 11,5 
la sută — a depășit cu circa 11 miliarde preve
derile planului. Recolta de cereale, de 14,5 mi
lioane tone, obținută anul trecut, a înregistrat 
cel mai înalt nivel atins pînă acum în țara noas
tră. Pe baza dezvoltării în ritm susținut a pro
ducției materiale, produsul social a sporit în a- 
nul 1971 cu 11,2 la sută, iar venitul național cu 
12,8 la sută, ceea ce rellectă valorificarea mai 
judicioasă a resurselor, ridicarea eficienței acti
vității economice.

Avem motive să fim salisfăcuți de succesele 
obținute pe calea dezvoltării economico-socialc 
a României, mai ales dacă ținem seama de ni
velul scăzut de la care am pornit. Producția in
dustrială este anul acesta de 21 ori mai mare 
decît îd 1938-, producția agricolă globală din a-

Miercuri dimineața, in sa
la Palatul Republicii Socia
liste România, și-a început 
lucrările Conferința Națio
nală a Partidului Comunist 
Român.

Așteptat cu larg și viu in
teres, intimpinat de întrea
ga țară în haine de lucru, 
cu rezultate remarcabile in 
toate domeniile de activita
te, înaltul for al comuniști
lor, spre care se îndreaptă 
acum gindurile pline de 
dragoste și încredere ale 
oamenilor muncii de la ora
șe și sate, ale întregului 
nostru popor, va analiza 
vasta muncă desfășurată in 
toate compartimentele vieții 
sociale, în toate structurile 
societății noastre socialiste, 
in perioada care a trecut de 
la precedenta Conferință 
Națională a Partidului Co
munist Român și de la Con

gresul al X-lea. Va examina, 
totodată, problemele perfec
ționării in continuare a 
conducerii și planificării ac
tivității economico-sociale, 
dezvoltării democrației socia
liste, in vederea imprimării 
unui ritm și mai dinamic e- 
voluției României pe drumul 
progresului multilateral, ol 
bunăstării generale, al civi
lizației socialiste înfloritoare.

In zilele premergătoare 
marelui eveniment, proble
mele privind procesul de 
perfecționare, corespunzător 
actualei etape pe care o 
străbatem, au fost dezbătute 
cu exigență și înaltă res
ponsabilitate partinică in a- 
dunările generale ale tutu
ror comuniștilor, in conferin
țele extraordinare ale orga
nizațiilor județene de partid, 
ca și in coloanele presei, 
Conferința Națională urmind

nul 1971 a depășit de 1,9 ori nivelul antebelic. 
Comparativ cu anul 1938, venitul național este 
în acest an de 7,6 ori mai mare. Aceasta a per
mis ca paralel cu alocarea unor însemnate re
surse pentru dezvoltarea bazei tehnico-materiale 
a economiei să se asigure îmbunătățirea conti
nuă a condițiilor de viață ale întregului popor. 
Salariul real este astăzi de peste 2,7 ori mai 
mare decit în 1938. Pentru a se înțelege mai 
bine progresele importante obținute în ridicarea 
nivelului de trai al oamenilor muncii trebuie a- 
rătatică numai fondul de salarii din 1972 este 
de peste 3 ori mai mare decît întregul venit na
țional al României anului 1938. Au cunoscut o 
puternică înflorire cultura, învățămîntul, s-a creat 
un larg sistem de ocrotire a sănătății, au fost 
cheltuite fonduri importante pentru asigurări so
ciale. In acest an se alocă de la bugetul statu
lui nostru pentru aceste scopuri fonduri de 19-20 
ori mai mari decît în 1938.

Toate aceste mari înfăptuiri obținute în dez
voltarea economico-socială a țării se datoresc 
muncii eroice depuse de clasa muncitoare — 
forța do bază a societății noastre, — clasa con
ducătoare în stat —, de țărănime, aliata de nă
dejde a clasei muncitoare, de intelectualitatea 
noastră nouă, de toți oamenii muncii fără deo
sebire de naționalitate; ele confirmă pe deplin 
justețea liniei politice marxist-leninisle a 
partidului nostru, care aplică în mod creator 
legile generale ale construcției socialiste la rea
litățile concrete ale României, demonstrează su
perioritatea noii orînduiri, uriașa capacitate de 
creație a poporului eliberat de exploatare și a- 
suprire, liber și stăpîn pe soarta sa, hotărît să-și 
făurească viitorul său fericit.

Doresc ca de la înalta tribună a Conferinței 
Naționale a partidului să adresez cele mal calde 
felicitări muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, 
întregului nostru popor, organelor și organizați

să sintetizeze și să valori
fice, sub raport teoretic și 
practic, propunerile și suges
tiile venite din rindurile ce
lor mai buni, mai merituoși 
comuniști, ale celor mai 
capabili muncitori, țărani, 
intelectuali.

încă de la convocarea sa, 
Conferința Națională a par
tidului a găsit un puternic 
ecou in conștiința întregului 
popor, determinind o atmo
sferă de profundă eferves
cență politică, de muncă în
suflețită pentru realizarea e- 
xemplarâ a planului cinci
nal. Un puternic factor mo
bilizator in această privință 
l-a constituit propunerea se
cretarului general al parti
dului pentru înfăptuirea cin
cinalului inainte de termen, 
idee care s-a transformat in- 
tr-o uriașă forță dinamiza

toare, prin însușirea ei de 
către milioanele de oameni 
ai muncii din patria noastră. 
Sub lozinca „Cincinalul ina
inte de termen", întrecerea 
socialistă desfășurată in in- 
tîmpinarea Conferinței Na
ționale a intrunit adeziunea 
deplină a maselor, stimulind 
pe scară națională inițiati
va și preocuparea pentru 
descoperirea de noi rezerve 
materiale și umane care să 
ducă la sporirea producției 
și productivității muncii, la 
continua ridicare a activită
ții economice, la mai buna 
gospodărire a orașelor și sa
telor, la dezvoltarea lor e- 
conomico-socială.

Prin documentele de în
semnătate istorică pe care 
le va adopta, actuala Con
ferință Naționala a partidu
lui va determina înnoiri

ilor do partid, tuturor comuniștilor, pen
tru marile realizări dobîndite în construc
ția economică și socială, pentru munca e- 
roică închinată patriei, pentru hotărîrea 
și spiritul de abnegație cu care înfăptu
iesc programul Congresului al X-lea de 
făurire a societății socialiste multilateral 
dezvoltate PG pămîntul României.

Stimați tovarăși,
Desigur, în activitatea noastră s-au 

manifestat și se mai manifestă lipsuri și 
neajunsuri; am avut de învins, și mai 
trebuie să învingem încă multe greutăți. 
Esențial este însă faptul că asigurăm 
dezvoltarea ascendentă a economiei, ști
inței și culturii, ridicarea nivelului de 
trai, progresul general al patriei. Ca 
urmare a succeselor obținute în toate do
meniile de activitate, am lichidat starea 
de înapoiere de la care am pornit, ne-am 
ridicat la un nou nivel de dezvoltare. Cu 
toate acestea, trebuie spus că mai avem 
încă multe de făcut pentru a asigura po
porului nostru un înalt nivel de civilizație 
și bunăstare, satisfacerea plenară a ne
cesităților sale de viață materiale și spi
rituale. Dacă ne comparăm cu statele 
dezvoltate din punct de vedere economic, 
constatăm că în multe domenii ne despar
te încă de acestea un decalaj important. 
Iată de ce România — depășind stadiul 
de țară slab dezvoltată — continuă să fie țară 
în curs de dezvoltare, iată de ce este ne
cesar să mai facem încă eforturi uriașe 
pentru accelerarea progresului material, 
științific și cultural, în scopul ajungerii 
din urmă a statelor avansate ale lumii. 
Cîteva cifre sînt edificatoare în acest sens. 
Venitul național pe locuitor, de 500-600 
dolari, de pildă, este de 4-5 ori mai mic 
decît în țările dezvoltate. La rîndul său, 
nivelul productivității muncii este de cî
teva ori mai redus. Un decalaj de 2-4 ori 
se menține, într-o serie de sectoare in
dustriale de bază, la producția pe locuitor. 
Ponderea populației ocupate în agricultu
ră, din totalul populației ocupate, este în 
tara noastră de circa 47 la sută, față de 
10-15 la sulă în statele industriale avan
sate. Existența acestor diferențe impune, 
cu necesitate, concentrarea eforturilor 
pentru realizarea unei dezvoltări ac

centuate a ramurilor de bază ale economiei, pen
tru creșterea și perfecționarea forțelor de pro
ducție ale tării în pas cu revoluția tehnico-ști- 
ințifică mondială, pentru sporirea eficientei în
tregii activități economice. Ceea ce am realizat 
pînă acum ne întărește încrederea că în etapa 
pe care ne-o propunem, într-o perioadă istorică 
relativ scurtă, vom reuși să depășim stadiul de 
tară în curs de dezvoltare, în care se găsește 
România, ne vom situa la nivelul țărilor dezvol
tate din punct de vedere economic, asigurînd ast
fel un ridicat standard de viață al populației, 
satisfacerea cerințelor ei crescînde materiale și 
culturale.

Rezultatele obținute în primul an și jumătate 
al cincinalului, dezbaterile care au avut loc în 
ultimul timp în consfătuirile de lucru, in orga
nizațiile de partid și în conferințele județene, 
angajamentele asumate de oamenii muncii in 
întîmpinarea Conferinței Naționale și a celei 
de-a 25-a aniversări a proclamării Republicii au 
evidențiat posibilitatea obținerii unei creșteri 
mai substanțiale a economiei în actualul cinci
nal. In acest sens doresc să menționez in mod 
deosebit inițiativa Conferinței extraordinare a 
organizației de partid a muncipiului București 
care — adresînd organizațiilor județene de par
tid chemarea la întrecere pentru realizarea pla
nului cincinal în 4 ani și jumătate — s-a anga
jat să asigure în Capitală, în perioada 1971-1975, 
o producție industrială globală de 52 miliarde 
lei peste prevederile cincinalului. De la tribuna 
Conferinței Naționale salutăm inițiativa organi
zației municipale, a comuniștilor și tuturor oa
menilor muncii din Capitală, angajamentele tu
turor conferințelor județene de partid, larga miș
care de masă care s-a declanșat în întreaga țară 
pentru depășirea cincinalului, pentru folosirea 
mai eficientă a resurselor naturale în vederea 
intensificării dezvoltării economiei noastre socia

structurale in toate domenii
le, va jalona liniile direc
toare ale viitoarelor etape in 
mersul patriei noastre pe 
calea edificării orinduirii so
cialiste multilateral dezvolta
te, orinduire bazată pe o in
dustrie puternică și in conti
nuu progres, pe o agricul
tură modernă, pe o știință și 
o cultură avansate.

...Sala Palatului Republicii 
trăiește momente sărbăto
rești, caracteristice marilor 
evenimente. Fundalul scenei, 
pe care se află înscris ma
rele eveniment - „Conferin
ța Națională a Partidului 
Comunist Român - iulie 
1972", este dominat de Ste
ma P.C.R., de steagul pur
puriu al partidului și tricolo
rul patriei.

(Continuare in pagina a 8-a) 

liste. Conferința Națională va aproba, fără în
doială, aceste inițiative și angajamente și va 
stabili măsurile ce se impun pentru realizarea 
lor în cele mai bune condițiuni, pentru asigura
rea unui nou și puternic avînt în măreața con
strucție economico-socială ce se desfășoară în 
patria noastră.

Luînd în considerare realizările do pînă a- 
cum, precum și angajamentele luate_de oamenii 
muncii, apare posibil ca in anul 1975 producția 
industrială globală a țării să atingă 580-600 mi
liarde lei, adică să fie cu 40-60 miliarde lei mai 
mare decit s-a prevăzut în planul cincinal. Po
sibilități reale de a depăși sarcinile cincinalului 
se conturează și în agricultură — lucru dovedit 
în mod concludent de faptul că încă în 1971 o 
seric de unități agricole au obținut producții ve
getale si animale apropiate sau chiar _mai mari 
decît cele preconizate pentru anul 1975. De ase
menea, se creează posibilitatea ca și în con
strucții și transporturi, precum și în celelalte ra
muri ale economiei să se obțină, folosindu-se 
mai intens rezervele existente, realizări superi
oare prevederilor cincinalului. Avind în vedere 
toate aceste perspective, se poate asigura creș
terea mai rapidă a produsului social și a venitu
lui național. Astfel, venitul național suplimentar 
obținut în 1975 va putea depăși cu circa 20 de 
miliarde lei nivelul stabilit în plan. Realizarea 
acestui obiectiv va crea condiții pentru alocarea 
de noi mijloace alit în scopul dezvoltării mai in
tense a economiei naționale, cît și pentru creș
terea mai rapidă a nivelului de trai al întregu
lui nostru popor.

Tovarăși,

Se poate pune pe drept cuvînt întrebarea dacă 
angajamentele luate și estimările suplimentare 
menționate pot fi înfăptuite, dacă ele au o bază 
materială reală. Pentru a aprecia realismul aces
tor prevederi, trebuie să pornim, înainte de toa
te, de la potențialul productiv de care dispune 
economia noastră în momentul de fată. Anul a- 
cesta, valoarea fondurilor fixe din sfera produc
tivă se ridică la circa 610 miliarde lei, din care 
aproape trei pătrimi sînt capacități puse în func
țiune în ultimii 10 ani, deci cu un grad de teh
nicitate superior. Totodată, pentru perioada 1973- 
1975 se prevede punerea în funcțiune a unui 
mare număr de noi capacități productive, din 
care peste 1 000 în industrie. Deci, dacă avem 
în vedere acest potențial de mari proporții, a- 
flat în continuă dezvoltare și modernizare, pu
tem aprecia că există posibilități reale pentru a 
îndeplini angajamentele asumate, pentru a ob
ține o creștere mai puternică a producției și 
productivității muncii, ridicarea eficienței activi
tății economice, dezvoltarea mai accelerată a e- 
conomiei naționale.

Desigur, numai existenta potențialului mate
rial nu poate asigura de la sine realizarea anga
jamentelor, a sporurilor suplimentare la care 
m-am referit. Trebuie să nu uităm că pe an
samblul industriei valoarea producției globale 
la 1 000 lei londuri fixe se menține în acest an 
la un nivel similar celui din 1970; de asemenea, 
venitul net la 1000 lei fonduri fixe crește foarte 
lent. Se impun, deci, măsuri hotărîte pentru a eli
mina neajunsurile care mai persistă în utilizarea 
fondurilor fixe și care fac ca eficienta lor să nu 
fie încă pe măsura posibilităților, pentru a de
termina în cel mai scurt timp o schimbare ra
dicală în acest domeniu.

In primul rind, este necesar să se acționeze 
cu mal multă fermitate pentru folosirea intensi
vă a capacităților de producție și încărcarea co
respunzătoare a mașinilor și utilajelor. Trebuie 
arătat că în industria noastră coeficientul schim
burilor de lucru al muncitorilor din secțiile de 
bază se află la un nivel de 1,75. Potrivit unor 
calcule estimative, printr-o încărcare mai bună 
a capacităților de producție se poate asigura a- 
nual o producție industrială suplimentară do 
circa 20-25 miliarde lei.

in al doilea rînd, importante posibilități de 
creștere suplimentară a producției rezidă în 
scurtarea termenelor de execuție a noilor obiec
tive și atingerea cîl mai rapida a parametrilor 
proiectați; din unele calcule estimative rezultă 
că reducerea cu numai o lună a termenelor de 
dare în funcțiune și de atingere a parametrilor 
proiectați la obiectivele industriale ce urmează 
a fi puse in funcțiune pînă la sfirșitul cincina
lului asigură o producție suplimentară pe peri
oada 1973-1975 de 6-7 miliarde lei.

In al treilea rînd, trebuie intensificată preocu
parea pentru folosirea mai bună a suprafețelor 
de producție, asigurînd cu investiții mici intro
ducerea unor noi utilaje în spațiile existente.

fn al patrulea rînd, este necesar să fie inten
sificată preocuparea pentru îmbunătățirea apro
vizionării tehnico materiale. Se cer luate măsuri 
pentru mai buna dimensionare a stocurilor — în
deosebi la materiile prime — astfel ca acestea 
să asigure aprovizionarea ritmică și, totodată, 
să înlăture sustragerea din circuitul economic 
și imobilizarea unor mijloace materiale.

In al cincilea rind, doresc să subliniez și cu 
acest prilej că, militînd pentru intensificarea dez
voltării noastre economice, noi nu dorim orice 
fel de depășire a prevederilor cincinalului; ni
meni nu are nevoie de producție globală în 
sine. De altfel, va trebui ca, în cel mai scurt 
timp, să adoptăm indicatori care să reflecte mai 
bine aportul real al unităților economico la spo
rirea avuției naționale și care să elimine posi
bilitatea creșterii artificiale a producției valori
ce prin circulația inulilă a produselor. Angaja
mentele asumate trebuie să se concretizeze în 
produse fizice necesare economiei — pentru pia-

(Continuare in oagina a 2-a)



RAPORTUL
(Urmora din pogino 1)

|s internfi si export'— care să conlribuic afec
tiv la creșterea avuției naționale fi » venitului 
national. Comitetul tio Stat al Planificării, im- 
preună cu ministerele, cu comitetele județene do 
partid, va trebui să stabilească lista produselor 
la caro urmează să se realizeze depășiri. Toto
dată, se impUBe ca pînă la sfîrșitul acestui an 
să se elaboreze un plan suplimentar caro să per
mită Juda r >rolaro a sarcinilor asumat»» peste 
prevederile do plan, să asigure condițiile no- 
< esare pentru îndeplinirea angajamentelor In 
concordantă cu cerințele economiei naționale, 
ale creșterii bunăstării întregului nostru popor.

Sllmatl tovarăși.

După cum este cunoscut, Conferința Nalione* 
lă și Congresul al X-lea al partidului an pus in 
centrul preocupărilor creșterea eficientei econo
mice. Un t 1 esențial are In acest sens ridicarea 
nivelului tehnic al producției, îmbunătățirea con
tinuă a tehnologiilor do fabricație $| a calității 
produselor. In condițiile progresului tehnic de 
astăzi, etnd modernizarea produselor și a tehno
logiilor are loc tntT-un ritm extrem de rapid, 
menținerea in fabricație a unor produse cu ca
racteristici Învechite, dotarea economiei cu uti
laje și instalații cu randament scăzut au efecte 
negative asupra dezvoltării economice a țării. 
De aceea se impune să acționăm energic și per
manent pentru înnoirea produselor, reproiecta- 
rea mașinilor și utilajelor, perfecționarea tehno
logiilor dc fabricație, îmbunătățirea substanțială 
a calității tuturor produselor.

O deosebită atenție trebuie acordată valorifică
rii superioare a materiilor pTime și materialelor, 
orlentlnd ferm structura Industriei — atit In cin
cinalul actual, cît si în cinclnalole viitoare — 
spre produsele care Incorporează o cantitate cît 
mai mare do muncă complexă. Este necesar să 
schimbăm concepții unor conducători d" unități 
economice caro so mulțumesc să producă părțile 
grosiere ale unor instalații, Iar pentru părțile 
complicate recurg la import. Valorificarea mal 
bună a resurselor de materii prime $1 materiale 
constituie calea sigură pentru progresul econo
mi- si social al țării,

O sarcină economică de cea mal mare impor
tanță este reducerea cheltuielilor materiale. In 
esență aceasta înseamnă economisirea muncii 
sociale înmagazinate in mijloacele de producție. 
In țara noastră cheltuielile materialo se situează 
la un nivel foarte ridicat în comparație cu rea
lizările obținute de alte țări. Reducerea cu un 
procent a ponderii cheltuielilor materiale în in
dustrie la nivelul anului 1973 echivalează cu un 
spor de venit național de circa 4 miliarde lei. 
Trebuie luate măsuri hotărîte pentru reducerea 
consumurilor specifice de materii primo, mate
riale șl combustibil. Este necesar să ne pre
ocupăm mai intens do economisirea metalului, 
de eliminarea pierderilor la lamlnaro și pre
lucrare. In multe întreprinderi coeficientul de u- 
tillzaro a metalului este de 0,5—0,7 față dc 
0,8—0,9 în unități similare din alte țări. De ase
menea. se mențin consumuri ridicate si la alte 
materii prime, ma'orlalc si combustibil. Minis
terul Aprovizionării Tohnlco-Materiale, toate mi
nisterele economice trebuie să fundamenteze 
științific normele de consum, ținînd seama do 
dotarea tehnică a industriei, de progresele înre
gistrate pe plan internațional în unități similare.

Un imperativ major al progresului este creș
terea mai accentuată a productivității muncii, 
In anul 1973 trebuie să se asigure în industria 
republicană o productivitate a muncii po sala
riat cu cel puțin 9 la sută mai mare decît în 
1972.. Realizarea unei productivități superioare 
necesită nu intensificarea efortului fizic, ci a 
muncii de concepție, în vederea extinderii mecani
zării șl automatizării, aplicării proceselor tehnologi
ce moderne. Se Impune, de asemenea, să fie luate 
măsuri pentru creșterea calificării muncitorilor, 
trecerea la lucrul pe mal multe mașini. O deose
bită atenție trebuie acordată Întăririi disciplinei 
în muncă, respectării riguroase a regulamente
lor de ordine interioară, asigurării condițiilor ca 
fiecare lucrător să folosească în mod eficient în
tregul timp dc lucru. Va trebui să ne preocu
păm in mai mare măsură de asigurarea unui ra
port just între numărul celor care lucrează ne
mijlocit în producția materială — acolo unde se 
creează bunurile materiale, adevărata avuție na
țională — șl numărul celor ocupați în alte acti
vități $1 care se menține nejustificat de mare 5 
aceasta este o problemă fundamentală a dezvol
tării societății noastre socialiste.

Totodată, trebuie să acționăm mai hotărît pen
tru reducerea personalului ocupat în activități 
administrativ-funcționăreștl, Plnă in toamnă, 
Consiliul de Miniștri trebuie să elaboreze nor
mative obligatorii și criterii dc bază — pe ramuri — 
cu privire la ponderea personalului administrativ în 
numărul total al salariaților. Se va urmări ca 
specialiștii să fie utilizați cu prioritate în con
ducerea nemijlocită a producției, precum și . în 
munci de concepție și cercetare, asigu
rând șl pe această cale o creștere a producției 
și productivității muncii. »

întreprinderile, centralele șl ministerele tre
buie să se preocupe In mod deosebit de dezvol
tarea concentrării, specializării și cooperării, 
care contribuie în măsură importantă la crește
rea productivității muncii, reducerea costurilor, 
ridicarea calității producției și sporirea rentabili
tății. O atenție specială se cere acordată rezol
vării acestor probleme în cadrul construcțiilor de 
mașini r va trebui întocmit un program dc per
spectivă care să asigure realizarea unor progre
se mai rapide in dezvoltarea specializării șl co
operării între unitățile constructoare de mașini 
aparținlnd mai multor ministere. In mod similar 
este necesar să se procedeze și în alte ramuri.

Ridicarea eficienței activității economice impu
ne creșterea răspunderii cadrelor din economie, 
a tuturor colectivelor pentru buna gospodărire a 
fondurilor materiale și financiare. Organele de 
conducere din întreprinderi, centrale, ministere, 
din toate unitățile socialiste au obligația să ac
ționeze cu fermitate pentru a asigura introduce
rea unui regim sever de economii, Întărirea dis
ciplinei de plan și financiaro, înlăturarea pier
derilor și risipei, sporirea continuă a rentabili
tății $1, pe această bază, a veniturilor societății. 
Indiferent de mărimea cheltuielilor trebuie în
totdeauna stabilit cu precizie în ce termen $i cd 
(e beneficii vor fi restituite societății fondurile 
avansate.

In centrul activității do conducere trebuie s3 
stea creșterea vitezei de rotație a fondurilor ma
teriale sl Ilnanciaro încredințate unităților eco
nomice. In acest sens, este necesar ca — prin 
utilizarea Intensiva a mașinilor, ulllajolor si in
stalațiilor — să se asigure resurse pentru re
înnoirea sl modernizarea fondurilor lize In ter
mene cit mal scurte. Totodată, acționind pentru 
scurtarea ciclului aprovizionare—fabricație—des
facere, va trebui sa se obțlnS producții supli
mentaro folosind același volum de mlțloarc cir
culante. Vor trebui luate masuri pentru accele
rarea procesului de circulație, aslgurind creșterea 
vitezei do rotație a banilor — clemente esențiale 
ale unei buno activități economice, ale unei eco
nomii sănătoase. Numai pe calea Intensificării 
vitezei de rotație a fondurilor, atlt In producție, 
cit și In circulație, vom putea accelera progresul 
economic el tării, ridicarea nivelului dc trai al 
poporului.

Stimați tovarăși,

In domeniul agriculturii sînt, de asemenea, 
necesare măsuri hotărîte pentru obținerea unor 
producții sporite, cu cheltuieli minime. Subli
niez acest lucru deoarece se manifestă multe no- 
ajunsuri în folosirea bazei tehnico-matorialo a 
acestei ramuri.

Comparativ cu media anuală 1966—1970, la in-

PREZENTAT DE TOVARĂȘUL NICOLAE
trrprinderlle agricole de stat, tn timp rc fondurile 
fixn au sporit anul trecui cu 38 ia sută, producția 
globală a fost mal mare 01 24,7 la sută ; la coopera- 
livele agricole do producție, fondurile fixo au cres
cut cu 27 la tută, iar producția globală cu 11,3 la 
sută, O deosebită aiențle trebuie acordată folo
sirii sistemelor de Irigații; sc impune ca orga
nele șl unitățile agricole să ia de urgență toate mă
surile pentru a asigura cadrele necesare do mun
citori, tehnicieni șl ingineri, precum șl celelalte 
condiții trhnicn.organizat orice $ț materiala nece
sare exploatării cu înoltă eficiență a lucrărilor 
de irlqațil. Se cerc, de asemenea, o preocupare 
sporită pentru eliminarea neajunsurilor care 
există în transportul si depozitarea îngrășămin
telor chimico, pentru folosirea acestora cu ran
dament superior,

O problemă csonțlală caro trebuie să stea în 
ntonția organelor agricole, ca și a comitetelor 
județene și comunale de partid este apărarea și 
conservarea pfimînlulul — bun național de im
portanță vitală pentru propășirea economică a 
țării. Este necesar să «o aplice cu strictețe pre- 
vcderilo loqlslațlol fondului funciar, reduclndu-sc 
la minimum scoaterile de teren din cultură.

In vederea creșterii producției agricole vegeta
le, să se ia în continuare măsuri pentru zonarea 
judicioasă a culturilor, asigurarea unor somințo 
de înaltă productivitate, aplicarea mai largă în 
practică a cuceririlor științei. Pa
ralel cu dezvoltarea producției do cereale, oslo 
necesar să fie intensificată cultivarea plantelor 
tehnice cu eficientă economică ridicată. Trebuie 
asigurate, de asemenea, producții sporite și de 
calitate bună în legumicultura, viticultură și po
micultură pentru satisfacerea cerințelor de con
sum ala populației șl a necesită Iilor exportului.

In zootehnie este necesar să crească preocu
parea pentru ameliorarea raselor de animale și 
creșterea productivității acestora; in acest scop 
se cor luate măsuri pentru sporirea contribuției 
unităților de cercetare din țara noastră, cît și 
pentru lărgirea importului do reproducători de 
înaltă productivitate. O importantă rezervă do 
dezvoltare n producției de carne este creșterea 
greutății animalelor la sacrificare, in vederea 
dezvoltării mai susținute a zootehniei, este ne
cesar să 6e la măsuri pentru asigurarea bazei 
furajere, valoriflcîndu-se mal bine in acest scop 
însemnatul potențial do pășuni și finețe do care 
dispune țara noastră.

Se impune o deosebită atenție pentru îmbună
tățirea radicală a activității întreprinderilor agri
cole do stat, care au toate condițiile ca plnă la 
sfîrșitul actualului cincinal să se situeze la nive
lul unităților agricole modeme din țările cu a- 
gricultură avansată în ceea ce privește organi
zarea și eficiența producției, folosirea forței de 
muncă la 100 hectare — devenind model de or
ganizare pentru întreaga noastră agricultură so
cialistă. In același timp, o mai mare atenție tre- 
bulo acordată utilizării raționale a forței de 
muncă în cooperativele agricole de producție, 
acționîndu-se mai hotărît pentru întărirea disci
plinei și perfecționarea organizării muncii, pen
tru diversificarea în continuare a activităților 
productive din aceste unități.

Dezvoltarea industriei și agriculturii, a celor
lalte ramuri ale economiei naționale impune ex
tinderea și îmbunătățirea transporturilor. Va tre
bui să se treacă la dotarea cu autovehicule de 
mare capacitate și remorci, cu tractoare de mare 
putere și înalt randament, care să deservească 
în mai bune condiții șantierele de construcții, ex
ploatările miniere, unitățile din agricultură. Pe 
baza programului adoptat de Comitetul Executiv 
al Comitetului Central, este necesar să se extindă 
acțiunea de optimizare a transporturilor, să se in
troducă pe scară largă paletizarea șl containeri- 
zarea. Se impune, de asemenea, să fio intensifi
cată acțiunea do mecanizare a operațiilor do 
încărcare-descărcare. Organele Ministerului Trans
porturilor și Telecomunicațiilor trebuie să ur
mărească cu mal multă exigență folosirea rațio
nală a parcului de vagoane, autovehicule, nave 
și avioane, îmbunătățirea organizării și desfășu
rării activității de transport. Toate aceste măsuri 
este, necesar să se materializeze în anii urmă
tori într-o creștere substanțială a productivității 
muncii, în folosirea cu eficiență sporită a capa
cităților de transport, corespunzător nevoilor e- 
conomiei naționale.

Stimați tovarăși,
Partidul nostru acordă cea mai mare atenție 

justei repartizări a venitului național pentru 
dezvoltare și pentru consum, de aceasta depin- 
zînd în mod hotărîtor progresul general al so
cietății. In acest cadru, un rol esențial revine 
formării și bunei gospodăriri a fondului național 
de dezvoltare economico-socială care cuprinde 
cota din venitul național repartizată pentru dez
voltare precum și fondul de amortizare, șl ca
re exprimă totalitatea resurselor alocate de so
cietate pentru creșterea forțelor do producție, 
pentru lărgirea bazei materiale a activităților so- 
clal-culturale. Progresul impune ca flecare cetă
țean să producă atît pentru sine cît șl pentru 
societate: între munca pentru sine și munca 
pentru societate nu există contradicții, deoarece 
cu cît este mai mare partea destinată societății, 
cu atit sporește mai rapid avuția națională, și, 
po această bază, bunăstarea întregului popor, 
veniturile fiecărui om al muncii.

Un atribut primordial al conducerii șl planifi
cării economiei este orientarea fondului național 
de dezvoltare cu precădere spre lărgirea șl mo
dernizarea fondurilor fixe productive, Îndeosebi 
pentru înzestrarea economiei cu mașini șl uti
laje Pînă la urmă, bogăția unui popor nu con
stă în ceea ce se consumă la un moment dat, ct 
în mijloacele do producție de care dispune, în 
capacitatea sa de a realiza o cantitate cît mal 
mare de bunuri materiale.

Esto necesar să sporească preocuparea pentru 
modul de constituire și utilizare a fondului de 
amortizare — parte componentă a fondului na
țional de dezvoltare. In acest sens va trebui să 
se stabilească normative precise care să deter
mine folosirea amortizărilor îndeosebi pentru 
achiziționarea de mașini șl utilaje — și nu în 
scopul construirii do clădiri —, pentru dezvolta
rea mal accentuată a forțelor de producție, re
înnoirea calitativă a fondurilor fixe productive.

In concordanță cu orientările stabilite de Con
gresul al X-lea al partidului, în planul cincinal 
actual se prevede realizarea unui volum de 
investiții de circa 540 miliarde lei j din acest 
plan, în primul an și jumătate s-au realizat lu
crări în valoare do peste 120 miliarde. Esto ne
cesar sil se ia măsuri energice ca acest mare 
efort să dea întreaga măsură a efoctelor sale e- 
conomlce. Investiția specifică poate fi mult re
dusă prin îmbunătățirea activității de proiectare, 
înlăturarea tendințelor de gigantism, de supra
dimensionare a construcțiilor, prin renunțarea le 
finisajele Inutile, amplasarea în aer liber a In
stalațiilor și realizarea unor construcții simple, 
ușoare care să răspundă strict nevoilor funcțio
nale. Trebuie interzisă construirea de pavilioane 
administrative costisitoare, spațiile pentru bi
rouri urmînd să fie integrate în corpul clădirilor 
productive. Se impune o atenție deosebită pen
tru îmbunătățirea organizării muncii pe șantie
rele de construcții, gospodărirea judicioasă a ma
terialelor și utilajelor, reducerea substanțială a 
consumului de metal în construcții. Trebuie in
tensificată acțiunea do diversificare a sortimen
telor dc materiale de construcții șl de folosire 
a înlocuitorilor; să se extindă practica realiză
rii direct pe șantier a prefabricatelor șl chiar 
a unor construcții metalice, evitîndu-se astfel 
cheltuielile pentru transport și întîrzlorlle în 
livrări. Paralel cu Înfăptuirea programului de 
înzestrare ru mașini și utilaje de mare produc
tivitate, trebuie Să se asigure ridicarea califică
rii muncitorilor și cadrelor tehnice, astfel ca in 
următorii 4—5 ani să se dubleze productivitatea 
muncii în construcții.

Este necesar ca țoale ministerele și unitățile 
economice, organizațiile de construcții și insti
tutele de proiectări să acționeze cu mai multă 
hotărlre pentru creșterea eficienței economico a 

investițiilor de caro depinde în mare măsură 
realizarea înainte de termen a sarcinilor 
c incinalului, accelerarea dezvoltării economlco-so- 
clale a țării,

2. Asigurarea și 
pregătirea forței de 
muncă; dezvoltarea 
cercetării științifice 
în pas cu nevoile 

societății
Stimați tovarăși,
înfăptuirea programului aprobat de Congresul 

al X-lea al partidului impun® adoptarea unui 
complex de măsuri pentru asigurarea forței dc 
muncă necesare, calificarea In ritm mal rapid 
a muncitorilor, continuarea procasului do Îmbu
nătățire a pregătirii profesionale a tuturor oa
menilor muncii. Fără Îndoială, în acest domeniu 
s-au obținui în ultimul timp uncie rezultate bu
ne, dar va trebui sfi aducem în continuare per
fecționări Întregului sistem do pregătire a ca
drelor.

Una din carențele principale alo învățămîntu- 
lui, Îndeosebi cel do cultură generală, oste că 
nu asigură tinerilor pregătirea corespunzătoare 
pentru a so Integra rapid în producție. Do aceea, 
oste necesar să se organizeze astfel procesul de 
învățămînt îneît la terminarea fiecărei etape — 
școala de 10 ani, liceul — tînărul să capete ase
menea cunoștințe care să-l dea posibilitatea ca, 
în razul cînd nu își continuă studiile in invățfi- 
mîntul superior, să se poată integra lntr-o acti
vitate practică, utilă societății; în același timp 
se impune să se asigure repartizarea 
absolvenților acestor școli tn sectoaro do acll- 
vltato ceruta do nevoile generale ale țării, cu 
precădere în producție Realizarea acestui dezi
derat deosebit de important pentru societatea 
noastră, precum și pentru afirmarea în viață a 
unul mare număr de tineri impune luarea de ur
gență a măsurilor corespunzătoare pentru Îmbu
nătățirea programelor, atît ale școlilor de zece 
ani, cit și ale liceelor de toate tipurile — în
deosebi pentru ultimele clase. Trebuie elimina
tă, do asemenea, tendința greșită caro se mani
festă, mai ales Ia licee, în direcția u- 
nei specializări înguste a pregătirii tinerilor. 
Școala trebuie să asigure cunoștințe generale 
mal largi tn domeniul fiecărei profesii, astfel In
cit tînărul să poată presta munci diferite in ca
drul aceleiași ramuri. Conceperea în acest fol 
a învățămîntulul, lichidarea specializării Înguste 
și a diversificării nejustificate a profesiunilor și 
meseriilor oste o cerință ce se pune in egală 
măsură în școala generală, tn liceu, în școlile 
profesionale și în Invățămîntul superior. Toți ti
nerii trebuie ajutați să posede un larg orizont 
dc pregătire profesională, să aibă o calificare 
complexă pentru a nu fi puși în situația de a 
executa numai operații limitate, devenind simple 
instrumente ale procesului de fabricație. Reali
zarea unei pregătiri multilaterale constituie o 
cerință importantă a economiei moderne, o con
diție primordială a creșterii rolului creator al 
omului în desfășurarea producției șl, pînă la 
urmă, un principiu fundamental al Însuși comu
nismului, care presupune manifestarea poliva
lentă tn clmpul muncii o fiecărui membru al so
cietății.

in scopul legării moi strlnse a școlii dc acti
vitatea practica este necesar să se treacă pe 
scară largă la înfăptuirea măsurilor stabilite de 
Comitetul Central al partidului privind patrona
rea școlilor și liceelor de către Întreprinderi și 
a facultăților de către ministere. Procesul de în- 
vfițămlnt va trebui să se desfășoare paralel cu 
practica In producție; școlile profesionale și 
liceele vor trebui organizate în așa fol Incit e- 
levll 6ă poată să și lucreze și să și Învețe. 
Acolo unde există condiții este necesar să se 
organizeze secții de Învățămînt superior In uzi
ne, pentru a se asigura continuarea studiilor 
după orele de producție, așa cum se procedează, 
dealtfel, In prezent, în multe țări ale lumii, ln- 
vățămintul superior economic va trebui să fie 
în cel mai scurt timp organizat astfel Incit stu
denții să cunoască temeinic problemele tehnolo
gico alo ramurilor de producție în care urmea
ză să lucreze ca economiști.

Realizarea obiectivelor po caro ni le-am pro
pus în acest cincinal Impune o preocupare deo
sebită pentru dezvoltarea cercetării științifice. 
Jn ultimii ani — după cum este cunoscut — s-au 
adus îmbunătățiri în organizarea și conducerea 
activității de cercetare, s-a realizat o conlucrare 
mal strlnsă Intre institutele de cercetări și uni
tățile productive. Cu toate rezultatele obținute, 
în acest domeniu se manifestă încă multe ne
ajunsuri. Este necesar ca cercetarea științifică să 
sprijine în mai mare măsură eforturile de re
ducere a consumurilor materiale, elaborarea dc 
noi tehnologii de fabricație, introducerea în 
circuitul economic a înlocuitorilor materialelor 
scumpe și deficitare. Cercetarea trebuie orien
tată spre probleme de interes major ale eco
nomiei cum sînt dezvoltarea bazei de materii 
prime, perfecționarea utilajelor și mașinilor, fa
bricarea de noi produse. Ministerele și centra
lele să ia măsuri pentru scurtarea termenelor de 
finalizare a cercetărilor și aplicarea rapidă în 
producție a rezultatelor acestora, să asigure o 
conlucrare mai bună între cercetare și întreprin
derile producătoare.

Este necesar să se ia măsuri pentru unifica
rea în cel mal scurt timp a forțelor de cerceta
re din țara noastră, pentru concentrarea efor
turilor tuturor cercetătorilor pe baza unul pro
gram unic, într-o direcție unică, Indiferent dacă 
lucrează In producție, în învățămînt sau în in
stitutele de cercetare departamentală. Totodată, 
vor trebui luate măsuri pentru a asigura o 
mal strînsă conlucrare între cercetare și proiec
tare, pentru a dezvolta activitatea de proiectare 
tehnologică In ministere șl unități productive In 
vederea modernizării rapide a producției.

Consiliul Național pentru Știință și Tehnolo
gie, academiile do științe, ministerele economice, 
Ministerul Educației șl Invățămîntului trebuie să 
ia măsuri pentru utilizarea eficientă a bazei ma
teriale a cercetării, pentru concentrarea forțelor 
științifice în sectoarele și domeniile dc bază ca
ro asigură progresul rapid al industriei, agricul
turii și celorlalte ramuri alo economiei naționa
le, de caro depinde bunul mers înainte al între
gii noastre societăți socialiste.

3. Participarea României 
la diviziunea 

internațională a muncii, 
dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice 

cu alte țări
Stimați tovarăși,

Una din cerințele fundamentale ale progre
sului fiecărei țări în condițiile societății moderno 
osto participarea intensă la schimbul internațio
nal de valori, la diviziunea mondială a muncii. 
Pornind de la această realitate, România a pro

movat șl promovează consecvent o politică do 
largă colaborare Internațională pe toate planu
rile, Intensifică comerțul exterior șl cooperarea 
eronomică șl tehnico-șliințifică cu alto state.

fn ultimii ani s-au obținut succese Importante 
in dezvoltare» relațiilor do colaborare interna
țională ale României, s-n asigurat o creștere mai 
susținută a exporturilor, corn au depășit ritmul 
do creștere a producției Industriale și a vtnilu* 
iul național, s-au încheiat o sorin do acțiuni de 
cooperare In producție cu alto țări. Cu toate e- 
rostea, In activitatea de comerț exterior se mai 
manifestă încă multa neajunsuri. Este necesar să 
luăm în continuare măsuri pentru amplifi
carea cooperării, pentru ridicarea eficienței 
exporturilor r.l importurilor, pentru participarea 
mol octlvă la schimburile economice mondiale. Mi
nisterele, centralele și întreprinderile trebuie să ac
ționeze cu cea mai înaltă răspundere pentru a- 
plicaroa prevederilor Legii comerțului exterior, 
prciuînd efectiv sarcinile co Io revin în acest 
domeniu, curmlnd monifestărilo do centralism 
excesiv care mai persistă în activitatea orga
nelor centrale caro au obligații do Import șl 
export. In centrul atenției ministerelor, centra
lelor, unităților economico trebuie să sten rea
lizarea riguroasă o tuturor sarcinilor de care de
pinde amplificarea exporturilor noastre. Anga
jamentele luate cu privire ia depășirea planului 
producției Industrialo trebui o să se concretizeze 
în bună parte în produse pentru export. O ne
cesitate imperioasă este, de asemenea, creșterea 
competitivității produselor românești, adaptarea 
permanentă a producției la cerințele pieței exter
ne, valorificarea tot mai bună a mărfurilor noas
tre pe piețele străine. Paralel, se impune dimen
sionarea importurilor la strictul necesar, comba
terea hotărîlă a oricărei risipo do valută ; trebuie 
lichidate importurile de produse pe care le 
putem realiza din resurse proprii.

In cadrul relațiilor noastre economic® exter
ne, un loc central ocupă schimburile comercia
le cu țările socialisto caro dețin circa 55 la sută 
din volumul comerțului exterior al României. 
Doresc să menționez în mod deosebit că, în ca
drul schimburilor noastre internaționale, locul 
central îl ocupă Uniunea Sovietică, cu o pon
dere de 25 la sută. Aceasta face necesar să 
acordăm o atenție permanentă lărgirii în conti
nuare a schimburilor și cooperării în producție 
cu U.R.S.S. Potrivit acordurilor încheiate, schim
burile comerciale cu țările socialiste urmează 
să crească în actualul cincinal cu peste 50 ia 
sută față do realizările cincinalului anterior, in 
condițiile unei diversificări substanțiale o livră
rilor reciproce.

Acționăm, totodată, pentru dezvoltarea rela
țiilor economico cu celelalte state y România 
întreține schimburi cu peste 110 stato alo lumii. 
Aceste schimburi — care se desfășoară pe baza 
deplinei egalități și avantajului reciproc, îmbra
că o gamă tot mai variată de mărfuri industria
le și agroalimentare, constituie un factor impor
tant în asigurarea creșterii economico a țării 
noastre.

Un imperativ esențial al activității de comerț 
exterior este asigurarea condițiilor pentru echi
librarea balanței de plăți externe încă în anul 
1974. Aceasta reprezintă un obiectiv de bază al 
politicii partidului și statului, de realiza
rea căruia depinde dezvoltarea mal susținută a 
schimburilor comerciale cu alte state, partici
parea eficientă a României la diviziunea interna
țională a muncii.

O condiție esențială a dezvoltării rapide a e- 
conomiei noastre este extinderea cooperării eco
nomice si tehnico-ștlințifice Internaționale care 
ne permite să asigurăm satisfacerea unor nevoi 
de materii prime, mașini, utilaje și tehnologii și 
totodată să realizăm exporturi stabile. In aceas
tă ordine de idei va trebui să acordăm în con
tinuare toată atenția lărgirii cooperării cu țările 
din Consiliul do Ajutor Economic Reciproc, în 
cadrul „Programului Complex", menit să contri
buie la progresul multilateral al fiecărei țări, la 
egalizarea nivelurilor de dezvoltare economică 
a statelor membre, la valorificarea tot mai efi
cientă a resurselor lor materiale și umane, în 
spiritul independenței, deplinei egalități, întra
jutorării tovărășești și avantajului reciproc. Vor 
trebui, do asemenea, dezvoltate acțiunile de co
operare cu celelalte țări socialiste în interesul 
progresului fiecăreia, al propășirii generale a 
socialismului.

Un obiectiv important va trebui să-l consti
tuie dezvoltarea cooperării în producție și în 
alte domenii cu țările din Africa, Asia, America 
Latină, finind seama că în acest domeniu există 
încă mari posibilități nofolosite șl a căror valo
rificare ar fi în avantajul reciproc al țărilor noas
tre. In această ordine de idei doresc să subli
niez necesitatea de a se aplica consecvent pro
gramul de acțiuni și măsuri, aprobat de Comi
tetul Executiv al Comitetului Central privind cola
borarea cu țările africane. Totodată, vor trebui ela
borate programe similare In vederea intensifică
rii cooperării cu țările din Asia și America La
tină.

Considerăm că există condiții favorabile pen
tru amplificarea și diversificarea acțiunilor de 
cooperare cu țările capitalisto dezvoltate. Legea 
comerțului exterior, adoptată anul trecut, cre
ează cadrul juridic propice pentru realizarea 
unor forme variate de cooperare, inclusiv pen
tru crearea de societăți mixte de producție și 
comerț, atît în țară cît și în străinătate. Un nu
măr de astfel de societăți au și fost înființate, 
iar altele sînt in curs de constituire ; experiența 
dc pînă acum arată că există importante posi
bilități pentru a promova mai larg această for
mă de cooperare, că măsurile adoptate în a- 
cest domeniu s-au dovedit juste și necesare.

România so preocupă de dez.voltarea legătu
rilor cu diferite organisme economico și finan
ciare internaționale. In acest context, pornind 
de la realitatea existenței Pieței comune în Eu
ropa, considerăm necesar să dezvoltăm con
tactele comerciale cu această organizație, pen
tru a favoriza lărgirea schimburilor și a coo
perării cu țărilo membro ale acestei 
organizații. De asemenea, apreciem utilă 
participarea mai largă a României la alte 
organizații economice și financiare in
ternaționale. In acest context se înscrie intrarea 
României în G.A.T.T. și într-o serie de orga
nisme ale Organizației Națiunilor Unite. Stu
diem posibilitatea participării șl la alte orga
nisme internaționale care oferă cadrul unei 
colaborări pe bazo dc egalitate, în spiritul prin
cipiilor noastre do respect al independentei 
și suveranității naționale, al avantajului reciproc.

Activitatea îndreptată spre intensificarea 
schimburilor și cooperării internaționale cu 
toate țările, fără deosebire dc orînduire socia
lă, face parte integrantă din politica externă 
a României consacrată apropierii dintre popoa
re, colaborării dintre națiuni egale în drepturi 
în scopul Instaurării păcii pe planeta noastră, 
asigurării progresului și civilizației fiecărui po
por.

Dezvoltaroo susținută a economiei naționale, 
lărgirea și creșterea eficîențol schimburilor e- 
conomlce cu străinătatea, îmbunătățirea echili
brului balanței de plăți externe vor trebui să 
aibă ca rezultat nemijlocit întărirea puterii leului, 
creșterea puterii monedei noastre naționale atit po 
piața internă, cît șî în raport cu alte monede, 
întărirea finanțelor țării, asigurarea unei mo
nede stabilo — obiectiv permanent, deosebit da 
important al întregii noastre activități econo
mice — reflectă forța economiei noastre socia
liste, dezvoltarea dinamică, ascendentă și ar
monioasă a întregii țări pe calea făuririi societă
ții socialiste multilateral dezvoltate.

CEAUȘESCU
4. Creșterea bunăstării 
materiale și spirituale a 
poporului—țelul suprem 

al politicii partidului, 
rațiunea însăși a 

construcției socialismului
Stimați tovarăși,

Preocuparea fundamentală a partidului, țelul 
suprem al politicii 6ale. rațiunea însăși a con
strucției orinduirii socialiste și sensul a tot 
ceea ce înfăptuim este creșterea bunăstării ma
teriale și spirituale n maselor, satisfaceroa cit 
mai deplină n nevoilor întregului popor, asi
gurarea condițiilor pentru manifestarea plenară 
a personalității umane. Planul cincinal prevede 
măsuri pentru creșterea substanțială a nivelului 
de trai al oamenilor muncii de la orașe și sate 
— prevederi care se realizează cu succes. In 
primul an și jumătate al cincinalului s-au creat 
aproape 400 mii noi locuri de muncă; venitu
rile din salarii au fost în 1971 cu 8,1 la sută 
mai mari decît in 1970. S-a introdus minimul 
garantat pentru remunerarea țărănimii coope
ratiste ; veniturile bănești ale țăranilor nu spo
rit cu II la sută. Fondurile soclole do consum 
de la bugetul de stat șl al organizațiilor coope
ratiste 6-aii ridicat în anul trecut in aproape 
42 miliarde Iei. S-a majorat cuantumul aloca
ției de stat pentru copii, rldicindu-se totodată 
plafoanele de venituri și limita de virstă pînă 
la care so acordă alocații. Au fost majorate 
pensiile țărahllnr cooperatori, 6umole plătite 
acestora in cursul anului trecut depășind de 
două ori nivelul din 1970. Țărănimea coopera
tistă beneficiază, începind din anul trecut, de 
asistență medicală gratuită, precum și de alte 
înlesniri,

S-a asigurat îmbunătățirea în continuare a a- 
provizionării populației de la orașe șj sate. Vo
lumul mărfurilor vindute prin comerțul socia
list a fost în 1971 cu 9,1 la sută mai mare de
cît în anul precedent, iar în primul semestru 
al acestui an a sporit cu 7,8 la sulă față de 
perioada corespunzătoare a anului 1971. Indi
cele general al prețurilor și tarifelor la mărfuri 
și servicii a fost în 1971 do 100,3 la sută - 
sub prevederile luate în calcul — iar în primul 
semestru al acestui an a înregistrat o scădere 
față de aceeași perioadă a anului trecut, fiind 
de 99,8. Buna aprovizionare a populației con
stituie o preocupare de prim ordin a partidu
lui șl stalului. Pe măsura dezvoltării economici, 
a sporirii producției bunurilor de consum se 
vor lărgi desfacerile de mărfuri pe piața. Pen
tru unul 1973 se prevede desfacerea unui volum do 
mărfuri cu2mfliarde lei mai mare dectt s-a avut in 
vedere în cincinal. Livrările de mărfuri că
tre fondul pieței vor depăși în anul viitor ni
velul din 1970 cu 32 la sută la carne si produse 
dln carne, 42 la sută la lapte și produse din 
lapte, 13,4 la sută la ulei, 21,4 la sută la za
hăr, 38,5 la sută la confecții, 35.3 la sută la 
tricotaje și cu 27,9 la sută Ia încălțăminte. Vo
lumul prestațiilor de servicii va crește în 197.! 
cu aproape 36 la sută față de 1970, urmînd să 
sporească în ritm și mai înalt în anii viitori. 
Ministerele, centralele și întreprinderile pro
ducătoare de bunuri de consum trebuie să 
asigure lărgirea sl diversificarea în continuare 
a sortimentelor de mărfuri, ridicarea calității 
produselor, corespunzător exigențelor sporite 
ale întregii populații. Ministerul Comerțului 
Interior, consiliile populare trebuie să ia 
în continuare măsuri pentru a asigura 
buna gospodărire a fondului dc mărfuri, 
desfacerea în condiții corespunzătoare de igienă 
și deservire a bunurilor de consum,. întărirea 
controlului asupra unităților comerciale, urmă
rind in permanență satisfacerea la un nivel tot mai 
înalt a nevoilor și cerințelor oamenilor muncii.

Se desfășoară pe un front larg con
strucția de locuințe pentru populație. In 
primul an și jumătate al cincinalului s-au 
realizat din fondurile și cu sprijinul sta
tului aproape 120 mii apartamente; în 
anul 1973 se prevede construirea a peste 
110 mii apartamente, cu 10 mii mai mult decît 
fusese stabilit în planul cincinal.

Planul prevede ca în perioada 1971— 
1975 să se asigure o creștere importantă a sa
lariului mediu. începind din a doua parte a a- 
cestul an vom trece la realizarea practică a 
acestui obiectiv. Id toamnă, salariul minim va 
crește de la 800 la 1 000 de lei lunar, urmînd ca 
pînă la sfirșitul cincinalului să ajungă la 1 100 
lei. Creșterea salariilor va continua în anii 
1973, 1974 șl 1975, asigurindu-se, pînă la sfîr
șitul cincinalului, generalizarea majorării la 
toate categoriile de salariați.

Analizînd modul de îndeplinire a planului pe 
primul an și jumătate al cincinalului, precum și 
posibilitatea obținerii în anii viitori a unor spo
ruri suplimentare de producție, Comitetul Cen
tral a stabilit ca, fată de creșterea de circa 26 la 
sută a salariului mediu prevăzută inițial să fie 
atinsă în a doua parte a anului 1975 — compa
rativ cu anul 1970 — să se realizeze un spor 
de 35 la sută 1 în acest fel salariul mediu lunar 
urmează să ajungă în a doua parte a anului 
1975 la circa 1 950 de lei. In această acțiune, 
partidul și statul au în vedere atît realizarea 
unei apropieri între veniturile diferitelor ca
tegorii do salariatj, cît și menținerea unei di
ferențieri corespunzătoare cu caracter stimula
tiv, în raport de contribuția fiecăruia la munca 
socială. Pornind de la aceste considerente, Co
mitetul Central propune ca in perioada următoare 
raportul dintre salariul net minim șl maxim să 
fie de 6-7 la 1, raport care în etapa actuală 
apreciem că asigură aplicarea consecventă a 
principiului socialist de repartiție după calita
tea și cantitatea muncii.

Corespunzător rezultatelor obținute în dezvol
tarea producției agricole, vor spori în conti
nuare veniturile reale ale țărănimii; calculate 
po o persoană activă, aceste venituri se prevede 
să depășească în 1975 cu peste 40 la sută ni
velul realizat în 1971. Avînd în vedere preocu
parea noastră deosebită pentru dezvoltarea sec
torului zootehnic, necesitatea ridicării calificării 
cooperatorilor care lucrează în acest sector, în- 
cepînd din a doua jumătate a acestui an mi
nimul garantat al cooperatorilor zootehniști ca
re lucrează cel puțin 25 de zile lunar va crește 
de la 400 la 800 de lei pe lună.

Partidul manifestă o grijă constantă, în spi
ritul principiilor echității noastre socialiste, pen
tru justa recompensare a oamenilor muncii care 
nu mai pot lucra, pentru asigurarea unei bă- 
trîneți lipsite de griji a cetățenilor țării. In 
acest spirit, Comitetul Central a hotărit ca pînă 
la sfîrșitul acestui an să se majoreze șj pensii
le do asiqurări sociale de stat. Creșterea se va 
realiza diferențiat, urmărindu-so atenuarea deo
sebirilor existente în cadrul uneia și aceleiași 
categorii de pensionari. Pensiile de asigurări 
sociale do stat urmează să fie sporite în medie 
cu 16 la sută. Se va asigura creșterea cu precă
dere a ponsiilor mici care vor fi majora'.e cu 
30 la sută; astfel, pensia minimă pentru limită 
de virstă a celor cu vechime completă în muncă 
va fi de 650 lei. Vor fi sporite, totodată, pen
siile I.O.V.R. cu 23 la sută, precum și ajutoa
rele sociale cu aproape 20 la sută. Totodată, 
se vor aduce îmbunătățiri legii pensiilor; pro
centul din salariul po baza căruia se stabilește 
pensia va fl cuprins între 60 și 95 la sulă, ceea 
ce va asigura o mal hună reflectare în nivelul 
pensiei a aportului adus de fiecare în perioada 
de muncă activă, la dezvoltarea societății.

(Continuare in pagina a 3-a)
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Secretar general al Partidului Comunist Român
BUCUREȘTI

LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE
A PARTIDULUI COMUNIST ROMAN

(Urmore din pog. 1)

C«i p®st® 72 000 de comu
niști, tați oomenii muncii de 
pe meleogurile Hunedoarei so
cialist® iși îndreaptă in aceste 
zii® — aiemeneo întregului par
tid, întregului nostru popor - 
cele moi alese sentimente și 
înălțătoare gindun spre mare
le forum ol Partidului Comunist 
Român, care ore istorico misiu
ne de a face bilanțul unei eto- 
pe deosebit de rodnice și de a 
stabili noi jaloane pentru per
fecționarea in continuare a vie
ții economice, politice si socia
le. Smtem ferm convinși și a- 
»»m o nețărmurită încredere, 
stimate și mult iubite tovarășe 
Nicolae Ceaușescu, ca dezbate
rea și adoptarea masurilor și 
orientărilor cuprinse in amplul 
program prezentai de Dumnea
voastră, in celelalte documente 
de o excepțională însemnătate 
supuse examinării Conferinței vor 
de un puternic impuls de ener
gie și dinamism, chiar de pe 
acum, luptei pentru progresul 
multilateral el patriei.

Angajmdu-se cu intreaga fi
ință in uriosul efort construc
tiv ol națiunii noostre socialiste, 
pentru traducerea in fapte a 
hotăririlor Conferinței Naționa
le drn decembrie 1967 și ale 
Congresului al X-lea al parti
dului, colectivele de muncă hu- 
nedorene, sub conducerea co
muniștilor, cu adus an de an 
contribuții tot moi însemnate la 
dezvoltarea avuției noționale. In 
1971, comparativ cu anul pre
cedentei Conferințe Naționale 
a partidului, producția indus
trială a județului a crescut cu 
4,5 miliarde lei, creștere obți
nută in proporție de 83,3 la 
sută pe seama sporirii produc
tivității muncii, fiind livrate su
plimentar însemnate cantități de 
metol, combustibil, energie e- 
lectrică, materiale de construc
ții și alte produse.

Mareo intrecere ce se desfâ- 
acest an a ridicat la 

inițiativă, 
in mun-

șoară in 
noi cote spiritul de 
creativitate și dăruire 
că, activitatea organizatorică, 
politico-ideologică și cultural-e- 
ducotivâ. Oomenii muncii hune- 
doreni au incercot sentiment de 
firească satisfacție pentru mo
dul cum a fost îndeplinit in pri
mul semestru planul de stat de 
dezvoltare economico-socială a 
Republicii Socialiste România, 
cit si pentru faptul că la depă
șirea producției globale indus
triale cu 3,2 miliarde lei pe 
țară ei au adus o însemnată 
contribuție prin infăptuirea an
gajamentului luat in cinstea a- 
cestui istoric eveniment cu 20 
de zile mai devreme.

Comuniștii, muncitorii, țăranii 
și intelectualii din județul nos
tru - români, maghiari, ger
mani și de alte naționalități — 
consideră toate aceste succese, 
mutațiile calitative ce au surve
nit in toate domeniile drept rod 
al aplicării cu fermitate a po
liticii științifice a Partidului Co
munist Român ; ele poartă am
prenta activității novatoare și 
neobosite desfășurate de con
ducerea sa înțeleaptă. De ace
ea, intreaga populație a jude
țului si fiecare cetățean in par
te nutrește o fierbinte recunoș
tință față de intreaga politică 
internă și externă a partidului, 
față de clarviziunea marxist-le- 
ninistâ și inalta responsabilita
te cu care sint călăuzite desti
nele României socialiste. Ieri, 
astăzi și miine, întotdeauna, 
minerii, siderurgiștii, energetici- 
enii, constructorii, ceilalți oa
meni ai muncii au susținut și 
vor susține politica promovată 
de partid și statul socialist nu 
numai prin glasul inimii ci, mai 
ales, prin suportul faptelor.

Comitetul nostru județean, or
ganele și organizațiile de par
tid, colectivele de muncă din 
industrie, agricultură, construc
ții și din celelalte domenii ou 
pus la inimă insuflețitoorea 
chemare adresată întregului po
por de a-și inzeci eforturile 
pentru înfăptuirea inointe de 
termen a actualului cincinal. 
Drept rezultat, informăm Con
ferința Națională că in acest 
an economia țării va primi pes
te plan din partea industriei 
județului 3 000 tone fier in mi
nereu marfă, 20 000 tone fontă, 
25 000 tone oțel, 25 000 tone la
minate, 120 milioane kWh ener
gie electrica și alte produse. 
Eforturile pentru reducerea chel
tuielilor materiale se vor con
cretiza in economisirea o 3 000 
tone cocs metalurgic, 3 500 to
ne metal, 15 000 tone combusti
bil convențional, 10 milioane 
kWh energie electrică. La ex
port se vor livra peste plan 
produse in valoare de 7,8 mili
oane lei valută, din care 50 la 
sută in devize libere, iar in sec
torul construcții-investițiți vor fi 
puse in funcțiune inointe de 
termen 5 obiective industriale 
importante.

lndreplindu-ne cu cel moi a- 
dine respect gindurile către 
Partidul Comunist Român, ne 
angajam in fața înaltului forum 
al comuniștilor, o Comitetului 
Central al partidului, a Dum
neavoastră personal scumpe to
varășe Nicolae Ceaușescu, că 
organizația județeană de par
tid, oamenii muncii de pe aces
te străbune meleaguri de isto
rie și muncă dirză vor înfăptui 
neabătut sarcinile ce le vor re
veni din hotâririle Conferinței 
Naționale, socotind suprema lor 
datorie patriotică de a se si
tua in permanență in prima li
nie a construcției socialismului 
și comunismului.

Deva, 19 iulie 1972 COMITETUL JUDEȚEAN HUNEDOARA AL P.C.R.

La Conferința participă ca 
delegați - comuniști din toa
te colțurile țării, veniți din 
fabrici și uzine, de pe șan
tiere ți ogoare, oameni de 
știință, artă ți cultură, mili
tari, bărbați ți femei, oa
meni cu o bogată pregăti
re politică ți profesională, 
cu o vastă experiență in ac
tivitatea practică, care s-au 
evidențiat in munca pentru 
aplicarea in viață a politicii 
partidului. Ei * vin aici inves
tiți de cei peste două mili
oane de membri de partid, 
exprimind in marele forum a- 
deziunea deplină a întregu
lui popor la politica internă 
ți externa a partidului, hotă- 
rirea fermă de o milita cu 
pasiune ți inaltă responsa
bilitate comunistă și patrio
tică, pentru înfăptuirea ei. 
Sint prezenți, de asemenea, 
numeroși invitați.

Ora 9. La sosirea in sală, 
conducătorii partidului sint 
primiți cu vii ți indelungi a- 
plauze, cu urale. Domnește 
o atmosferă de puternic en
tuziasm, expresie vibrantă a 
unității de monolit a rindu- 
rilor partidului, forța politi
că conducătoare a întregii 
noastre societăți, inima și 
conștiința vie a poporului 
care, strins unit in jurul par
tidului nostru comunist, în
făptuiește neabătut politica 
sa, internă și externă, mar- 
xist-leninistă.

In ovațiile delegaților și 
invitaților, urcă la tribună 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
precum și membrii Prezidiu
lui Permanent al C.C. al 
P.C.R. Secretarul general al 
partidului rostește cuvintul 
de deschidere a lucrărilor 
Conferinței Naționale.

„Din însărcinarea Comite
tului Central declar deschi
se lucrările Conferinței Na
ționale a Partidului Comu
nist Român.

La lucrările ei participă 
membrii și membrii supleanți 
ai Comitetului Central, mem
brii Comisiei Centrale de

Revizie, 2 220 delegați, pre
cum și 500 invitați, repre- 
zentind toate organizațiile 
județene ale partidului, pre
cum și organizația de par
tid a Capitalei. Conferința 
reunește in cadrul său pe 
cei mai înaintați comuniști 
din rindul muncitorilor, țăra
nilor și intelectualilor, un în
semnat număr de vechi mili- 
tanți ai mișcării muncitorești 
din țara noastră, activiști de 
partid, de stat și ai organi
zațiilor de masă și obștești, 
tineri și virstnici, români, 
maghiari, germani, sirbi și de 
alte naționalități.

In numele Conferinței, a- 
dresăm un fierbinte salut tu
turor comuniștilor, oamenilor 
muncii din România socialis
tă. (Aplauze puternice).

De asemenea, in numele 
Comitetului Central al par
tidului adresez un salut căl
duros tuturor delegaților și 
invitaților prezenți in sală. 
(Aplauze).

Salutăm, totodată, pe am
basadorii și reprezentanții u- 
nor state, acreditați in 
România, care participă la 
lucrările Conferinței Națio
nale ca invitați, precum și 
pe reprezentanții presei stră
ine". (Aplauze).

Delegații aleg, apoi, prin 
vot deschis, Prezidiul Confe
rinței. din care fac parte to
varășii : Nicolae Ceaușescu, 
președintele Prezidiului, Ion 
Gheorghe Maurer, Emil Bod
naraș, Manea Mânescu, Paul 
Niculescu-Mizil, Gheorghe Pa
nă, Gheorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, llie Verdeț, Ma
xim Berghianu, 
Cioară, Floriai 
Constantin 
Drâgănescu, Janos Fazekas, 
Petre Lupu, Dumitru Popes
cu, Leonte Răutu, Gheorghe 
Stoica, Vasile Vilcu, Ștefan 
Voitec, Miron Constantines- 
cu, Mihai Dalea, Mihai Ge
re, Ion loniță, Mihai Teles- 
cu, Chivu Stoica, Con
stantin Pirvulescu, Elena 
Ceaușescu, Nicolae Guinâ, 
Ghizela Vass, Ștefan Voicu, 
Barbu Zaharescu, Gheorghe

Gheorghe 
in Dănălache, 
Drăgan, Emil

Voința noastră unanimă CA ÎNTOTDEAUNA,

înfăptuirea noilor sarcini LA DATORIE

trasate de partid
In aceete zii**, cind în Ca

pitală se desfășoară lucrările 
marelui for al partidului, în 
Valea Jiului — ca pretutin
deni, in întreaga țară — mine- 
rii, constructorii, energeticie- 
mi. metalurgiștii. oamenii mun
cii de toate categoriile, mun- 
■ itori, tarani și intelectuali, 
trăiesc momente de intensă e- 
motie și entuziasm. Minerii au 
intrat in primul schimb 
zilei de ieri mai hotăriti 
oricând să dovedească 
muncă dragostea și 
mentul fată de partid.
V 
gramul elaborat de 
pentru perfecționarea 
< erii economiei și

al 
ca 

prin 
devota- 

voin- 
de a traduce in viată pro- 

partid, 
condu- 
înlregii 

v i*ti sociale, accelerarea pro
gresului patriei. La exploată
rile miniere Lupeni, Aninoa- 
sa. Vulcan. Uricani, ~ 
Dîlja și alte unități 
fere. minerii au < 
schimburi de onoare in semn 
d® omagiu si înaltă cinstire a- 
dusă Conferinței.

Cu deosebită însuflețire s-a 
desfășurat munra în formații
le de lucru conduse de mi
nerii ai căror brigadieri se 
află în prezent la Conferință 
<-a mesageri ai puternicului 
detașament al minerilor Văii 
fiului -— Eroul Mum ii So
cialiste Petre Constantin de la 

Lupeni, Costache /aha-

Petrila. 
carboni- 

organizat

ria de la mina Paroșeni, Au
rel Cristea de la mina Ani- 
noasa. Szabo Balasz de la mi
na Vulcan și Gherasim Fiito. 
de la mina Lonea.

In prima zi a Conferinței 
Naționale a partidului, la toa
te minele, pe toate șantierele, 
în toate unitățile economice 
din Vale s-a muncit mai spor
nic decît oricînd, expresie a 
voinței unanime a tuturor co- 

. lectivelor de muncă de a da 
viață marilor sarcini puse de 
partid.

Dornici de a afla cu o cli
pă mai devreme cuvintul în- 
suflețitor rostit de la înalta 
tribună a Conferinței de se- 
< retarul general al partidului, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
inii de cetățeni aflați in ore
le lor libere s-au adunat in 
fata televizoarelor, aparatelor 
de radio sau difuzoarelor ur
mărind cu deosebită atenție și 
interes magistralul RapoTt cu 
privire la dezvoltarea econo- 
mlco-socială a României in 
următorii ani și in perspecti
vă, la perfecționarea condu
cerii planificate a societății și 
dezvoltarea democrației socia
liste, la creșterea rolului con
ducător al partidului In edi
ficarea socialismului și co
munismului. la activitatea in
ternațională partidului și
statului.

— Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu in 
fata Conferinței si a tării în
tregi, pe care l-am urmărit la 
televizor, cu atenție încordată

- a declarat inginerul Gheor- 
ghe Mîlca, de la exploatarea 
minieră Vulcan, membru al co
mitetului orășenesc de partid, 
ridică probleme de excep
țională însemnătate teoretică 
și practică privind prezentul 
și viitorul patriei. Multe din 
aceste idei reflectă realitățile 
orașului și minei noastre, con
stituind un îndrumar de mare 
preț în îmbunătățirea activi
tății viitoare. Unele din aceste 
probleme le voi aborda chiar 
astăzi în discuțiile ce vor a- 
vea loc la „masa rotundă” or
ganizată pentru după-amiază 
la clubul muncitoresc din lo
calitate".

Asemenea gînduri și senti
mente au fost exprimate de 
toți cei care au luat cunoștin
ță prin televiziune și radio 
de Raportul prezentat de că
tre tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

In numărul de miine al zia
rului, vom reveni cu 
le privind puternicul 
lucrărilor Conferinței 
ie a partidului în 
oamenilor

...Se făcuse ora 19. Cineva 
a anunțai cu îngrijorare : a- 
\ arie la malaxorul presei nr. 
1. Era în pericol 
planului zilnic de 
al colectivului de muncă de 
la secția de brichetaj a pre
parației Petrila. In plus, ne- 
funcționarea pinionului roa
tă — farfurie la treapta 1 ar 
fi dus la o „obosire", la uzu
ră prematură a ailor utilaje 
ale secției. Trebuia interve
nit imediat. Oamenii se gă
seau în plină odihnă. In 
mijlocul familiilor lor ...Au 
fost chemați de urgentă. Nici 
unul n-a ezitat nici 
lăcătușii comuniști 
Ursa, Eugen Pop, 
Toderie și Ștefan 
au sosit cu promptitudine 
să-și facă datoria.

...S-a lucrat toată noaptea 
cu încordare. Abia spre di
mineață avaria a fost înlătu
rată.

Secretarul organizației de 
bază din secție. Constantin

realizarea 
brichete

o clipă : 
Cornel 

Grigore 
Barcsay

Popescu, ne mărturisea du
pă intervenția reușită, a ce
lor patru lăcătuși: „Comu
niștii au fost ca Întotdeauna, 
la datorie! Datorită lor. co
muniștilor, care s-au situat 
în frunte, colectivul secției 
a putut să dea de Ia începutul 
lunii și pînă acum zilnic în 
medie cile 1800 tone de bri
chete, realizîndu-se și depă- 
șindu-se pianul. In acest fel 
au Înțeles oamenii noștri să 
cinstească mărețul eveniment 
din viața partidului și popo
rului român — Conferința 
Națională".

Aceste rezultate precum și 
altele — îmbunătățirea, 
exemplu, cu 2,9 la sulă 
semestrul I o indicelui 
calitate — decid ca această 
secție, condusă de ing. Sil
viu Constantinescu, 
una dintre 
late scc| ii 
Petrila.

de 
pe 
de

să fie 
cele mai bine co
aie preparației

T. MORAR

In cinstea Conferinței

Muncă entuziastă,
materia- 
ecou al 
Naționa- 
rindurile

realizări de prestigiu
noua 
ziua

Vasilichi, Alexandru Senco- 
viei, Volter Roman, Sanda 
Rangheț, Constanța Crăciun, 
Stela Moghioroș, Ivanca Ru- 
denco, Mihail Roșianu, Con
stantin Sandu, Nicolae Ve- 
reș, Ludovic Fazekas, Miron 
Nicolescu, Zaharia Stoncu, 
Anton Breitenhofer, Suzana 
Gâdca, Marțian Dan, Istvan 
Peterfi, Eduard Eisenburger, 
Ion Brăduț Covaliu, Geza 
Vida, Cristofor Simionescu, 
Tiberiu Mureșan, Lajos Cso- 
gor, Aurelia Popinceanu, Te
odora Labiș, losif Andrei 
Roth, Ion Coman, Vasile Mi- 
lea, Ion Potoceanu, Constan
tin Dumitrache, Ion Cristeo, 
Mircea Valeriu Isbășoiu, 
Constantin Barbu, Ghcorghe 
Buruc, llie Lințu, loan Cetă
țean, Petre Constantin, losif 
Nagy, Ion Dinescu, Lazăr 
Găină, Elisabeta Dicu, Mo
ria Strimbeanu, 
Miloț, Crislache 
nu, Marin Dobre,

In unanimitate, delegații 
au aprobat constituirea o 10 
secțiuni ale Conferinței : 
Secțiunea plivind perfecțio
narea, organizarea și con
ducerea vieții sociale și dez
voltarea democrației socia
liste ; secțiunea pentru dez
baterea proiectului legii cu 
privire la dezvoltarea econo- 
mico-socialâ, planificată a 
României ; secțiunea privind 
dezvoltarea economică 
actualul cincinal ți 
spectivâ ; 
cooperarea 
națională ; 
dezbaterea 
finanțelor ; 
dezbaterea 
gi«

• O veste bună de la 
mină Livezeni. Pină în 
deschiderii Conferinței Națio
nale, la lucrările de deschi
deri și pregătiri, care au pon
derea cea mai mare în an
samblul activității colectivu
lui exploatării, s-a realizat un 
plus de 26 metri liniari de 
lucrări, fată de sarcinile de 
plan. Plusul cel mai substan
tial a fost obtinut de către 
cunoscuta brigadă condusă de 
minerul comunist Constantin 
Peloiu.

• Un calcul preliminar a- 
vind drept temelie rezultate
le pe primele 6 luni ale a- 
ceslui an, permite colectivului 
Fabricii de fire artificiale „Vis- 
coza“ Lupeni, să . raporteze, in 
cinstea Conferinței Naționale 
a partidului: depășirea pro
ducției globale valorice cu 
410 000 lei, a producției mar
fă cu 831 000 lei, a producți
ei marfă vindută șl încasată 
cu 1 930 000 lei; depășirea 
productivității muncii planifi
cate cu 394 lei pe salariat ; 
o producție suplimentară de 
8,6 tone de fire de mătase vis- 
coză, de 3,5 tone din produ
sele de calitate „extra” și „pri
ma" ; piese confecționate in 
propriile- ateliere in valoare 
de 212 000 lei; reducerea chel
tuielilor la 1 000 lei marfă cu 
4 lei; beneficii peste plan în 
valoare de 517 000 lei.

• Șantierul 71 construcții 
C.F. Petroșani, raportează. cu

prilejul mărețului eveniment: 
valoarea producției realizate 
peste plan do la începutul a- 
nului, este de 3 610 000 lei; 
economii din reducerea pre
țului de cost de 140 000 lei; 
productivitatea muncii a de
pășit pe cea planificată cu 200 
lei/salariat; s-au obținut e- 
conomii de materiale: la me
tal 22 tone, iar la lemn 35 
mc; reducerea termenelor de 
predare a patru obiective, 2 
poduri, 1 poiată și 1 cabină 
C.E.T. însumează 120 zile.

• In aceste zile de muncă 
entuziastă, un grup de me
taniei comuniști din organiza
ția de partid nr. 12 C de la 
mina Lupeni, (Nicolae Opri- 
șan, Ioan Dogaru, Iosif Kulcer, 
Anton Kadar, Ioan Bolosin, 
1/idor Moldovan, Iosif Golcea, 
cărora li s-au alăturat I. Ru- 
su, N. Doicear și alții), a 
luat inițiativa de a veni în 
sprijinul aprovizionării brigă
zilor de mineri cu vagonetc 
goale și materiale, prin acți
uni de muncă patriotică. Ast
fel, după ce au efectuat schim
bul I, oi au rămas în continuare 
in subteran lucrînd cîteva ore 
la curățirea a cca. 300 ml linie 
in gara do la orizontul 650. 
Prin această acțiune, ei au o- 
ferit un bun exemplu pentru 
ceilalți muncitori de la sec
torul de transport al minei 
Lupeni. (Din informațiile trans
mise ieri do corespondenții 
noștri voluntari). I
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Gheorgho 
Moldovca- 

Nicolae 
Doggendorf, Constantin Po
pa, Teodor Maghiar, 
Mako, Niculina Mareș.

Cei aleși iau loc in Pre
zidiu.

Lucrările ședinței de dimi
neață sint conduse de to
varășul Ion Gheorghe Maurer.

Prin vot deschis, sint ale
se Comisia de validare și 
Secretariatul Conferinței.

Din Comisia de validare 
fac parte tovarășii : Mihai 
Dalea, Ion Savu, Gheorghe 
Roșu, Gheorghe Paloș, Si- 
mion Dobrovici, Mihail Cru- 
ceanu, Nicolae Comăniciu, 
Veto lonescu, Tudosie Dumi
tru.

Secretariatul Conferinței 
este compus din tovarășii : 
Cornel Burtică, Ion Circei, 
Constantin Dăscălescu, Au
rel Duma, Paul Nagy, 
Gheorghe Oprea, Constantin 
Petre, Vasile Potop, Emilian 
Dobrescu, Andrei Vela, Con
stantin Mitea, Alexandru lo
nescu, Teodor Marinescu.

Conferința alege, in conti
nuare, prin vot deschis, Co
misia de redactare a proiec
telor de hotăriri și de rezo
luții ale Conferinței și Co
misia pentru examinarea a- 
pelurilor.

Comisia de redactare a 
proiectelor de hotăriri și de 
rezoluții este alcătuită din 
tovarășii: Nicolae Ceaușescu, 
Ion Gheorghe Maurer, Emil 
Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Gheorghe Radu
lescu, Virgil Trofin, llie Ver- 
deț, Gheorghe Cioară, Du
mitru Popescu, Leonte Răutu, 
Gheorghe Stoica, Stefan Voi- 
tec, Cornel Burtică, Miron 
Constanținescu, Ion lonitâ, 
losif Uglar, Richard Winter, 
Stefan Andrei, Ghizela Vass, 
Alexandru lonescu, Zaharia 
Stancu, Angelo Miculescu, 
Emilian Dobrescu.

Din Comisia pentru exami
narea apelurilor fac parte 
tovarășii : ' Nicolae Guină,
Gheorghe Blaj, Simion Bu- 
ghici, Andrei Cervencovici, 
Adalbert Crișan, loan Gluva- 
cov, Dumitru Ivanovici, Ion 
Tarachiu, Cornel Onescu.

Apoi, delegații aprobă in 
unanimitate următoarea Or
dine de zi : „Cu privire la 
dezvoltarea economico-socia- 
lă a României în următorii 
ani și in perspectivă, la per
fecționarea conducerii plani
ficate a societății și dezvol
tarea democrației socialiste, 
la creșterea rolului conducă
tor al partidului in edifica
rea socialismului și comunis
mului. la activitatea interna
țională a partidului și sta
tului".

In legătură cu desfășura
rea lucrărilor Conferinței, se 
propune ca acestea să aibă 
loc atit in ședințe plenare, 
cit și în cadrul unor secți
uni pentru a crea posibili
tatea ca un număr cit mai 
mare de delegați și invitați 
să poată lua cuvintul, adu- 
cindu-și astfel contribuția e- 
fectivă la dezbaterea și a- 
profundarea problemelor în
scrise pe ordinea de zi și la 
fundamentarea măsurilor și 
hotăririlor care urmează să 
fie adoptate.

Belo

in 
in per- 

colaborarea și 
economică inter- 
secțiunea pentru 
proiectului legii 
secțiunea pentru 
proiectului le- 

remunerării muncii și 
o Codului muncii ; secțiunea 
privind pregătirea forței de 
muncă și creșterea nivelului 
de trai al populației ; secțiu
nea pentru dezbaterea pro
iectului Directivelor Conferin
ței Naționale o P.C.R. cu 
privire la sistematizarea te
ritoriului, a orașelor și sote- 
lor, la dezvoltarea lor eco- 
nomico-socialâ ; secțiunea 
privind conducerea de că
tre organele și organizațiile 
de partid a activității eco
nomico-sociale; secțiunea cu 
privire la activitatea ideolo
gică și culturală ; elabora
rea normelor de etică și e- 
chitate socialistă ; secțiunea 
privind politica externă a 
partidului și statului.

Conferința a aprobat in 
unanimitate Regulamentul de 
desfășurare a lucrărilor, ca
re vor avea loc intre 19-21 
iulie.

In aplauzele și uralele ce
lor prezenți, care scandează 
„Ceaușescu-P.C.R.", a luat 
cuvintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, care a prezentat 
Raportul „Cu privire la dez
voltarea economico-socială a 
României, in următorii ani și 
in perspectivă, la perfecțio
narea conducerii planificate 
a societății și dezvoltarea 
democrației socialiste, la 
creșterea rolului conducător 
al partidului in 
socialismului și 
lui, la activitatea internațio
nală a partidului și statu
lui".

Raportul prezentat de 
secretarul general al parti
dului - document progra
matic de excepțională în
semnătate care, pe baza u- 
nei analize profund științifi
ce a stadiului actual de dez
voltare a societății noastre 
socialiste, stabilește căile 
perfecționării pe mai depar
te a structurilor de conduce
re economico-sociale, a tu
turor compartimentelor vieții 
noastre - a fost subliniat in 
repetate rînduri cu indelungi 
aplauze, cu puternice ovații.

Sub înalta cupolă au ră
sunat minute in șir glasuri
le miilor de participanți ca
re aclamă pentru Partidul 
Comunist Român și secreta
rul său general, pentru pa
tria noastră socialistă.

★
La lucrările Conferinței 

participă pentru a transmi
te relatări un mare număr 
de ziariști români și străini, 
trimiși speciali ai unor agen
ții internaționale de presă, 
ai unor mari cotidiene, pos
turi de radio ,și televiziune 
din diferite țări.

Ședința de deschidere a 
Conferinței a fost transmisă 
de posturile noastre de ra
dio și televiziune.

Potrivit regulamentului de 
desfășurare a lucrărilor Con
ferinței Naționale a Partidu
lui Comunist Român, miercuri 
după-amiază au început dez
baterile in cadrul celor 10 
secțiuni ale Conferinței; Sec
țiunea privind perfecționa
rea, organizarea și conduce
rea vieții sociale și dezvol
tarea democrației socialiste 
- prezidată de tovarășul 
Paul Niculescu-Mizil ; sec
țiunea pentru dezbaterea 
proiectului legii cu privire la 
dezvoltarea economico-socia
lă, planificată a României - 
prezidată de tovarășul Ma
nea Mânescu ; secțiunea

edificarea 
comunismu-

privind dezvoltareo economi
că in actualul cincinal și in 
perspectivă ; colaborarea și 
cooperarea economică inter
națională — prezidată de to
varășul llie Verdeț ; secțiu
nea pentru dezbaterea pro
iectului legii finanțelor — 
prezidată de tovarășul Gheor
ghe Rădulescu ; secțiunea 
pentru dezbaterea proiectu
lui legii remunerării muncii 
și a Codului muncii — pre
zidată de tovarășul Virgil 
Trofin ; secțiunea privind 
pregătirea forței de muncă și 
creșterea nivelului de trai al 
populației — prezidată de 
tovarășul Leonte Răutu ; sec
țiunea pentru dezbaterea 
proiectului Directivelor Con
ferinței Naționale a P.C.R. cu 
privire la sistematizarea te
ritoriului, a orașelor și sate
lor, la dezvoltarea lor econo- 
mico-socială — prezidată de 
tovarășul Petre Blajovici ; 
secțiunea privind conduce
rea de către organele și 
organizațiile de partid a ac
tivității economico-sociale — 
prezidată de tovarășul Gheor
ghe Pană ; secțiunea cu 
privire la activitatea ideolo
gică și culturală ; elabora
rea normelor de etică și e- 
chitate socialistă - prezidată 
de tovarășul Dumitru Popes
cu ; secțiunea privind politi
ca externă a partidului și 
statului - prezidată de to
varășul Emil Bodnaraș.

La lucrările secțiunilor au 
luat parte delegații și invi; 
tatii la Conferință.

In ședințele de miercuri 
după-amiază. au luat cuvin
tul 121 participant! core au 
dezbătut pe larg problemele 
înscrise pe ordinea de zi o 
Conferinței. Ei și-au exnrimot 
adeziunea deplină față de 
Raportul prezentat de tovară
șul Nicolae Ceaușescu, fața 
de programul insuflețitor su
pus spre examinare și apro
bare Conferinței, program 
care jalonează direcțiile vii
toare ale activității partidu
lui si statului in vederea dez
voltării economico-sociale in 
ritm mai susținut o patriei 
noastre, ridicării continue a 
bunăstării materiale și spiri
tuale a întregului popor. 
Vorbitorii au exprimat apro
barea unanimă față de po
litica externă a partidului sî 
statului, liniile directoare ale 
acestei politici care cores
punde pe deplin hotăririlor 
Congresului al X-lea, intere
selor fundamentale ale Româ
niei socialiste, cauzei socia
lismului, colaborării intre po- I 
poare și păcii.

Toii vorbitorii au dat o 
înaltă apreciere activității 
desfășurate de partid și con
ducerea sa, în frunte cu to
varășul Nicolae Ceaușescu, | 
în anii care au trecut de la | 
precedenta Conferință Na- ] 
tională și de la Congresul al I 
X-lea al P.C.R., pentru ridi
carea pe o treaptă calitativ 
superioară a întregii vieți •- 
conomice și sociale din taro 
noastră, pentru construirea 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

Desfășurate intr-o atmo
sferă de lucru, sub semnul 
unei profunde exigențe și 
responsabilități partinice, dez
baterile au acordot o aten
ție deosebită aspectelor con
crete, practice, ole proble
melor care fac obiectul Con
ferinței, găsirii unor soluții •• 
ficiente pentru ridicarea ca
litativă și perfecționarea con
tinuă a activității pe toate 
planurile. S-au formulat ob
servații critice la adresa u- 
nor deficiențe care znai per
sistă in anumite domenii, 
propunindu-se căi și metode 
pentru înlăturarea lor.

Cu multă însuflețire, vor
bitorii s-au angajat să tra
ducă neabătut in viață, ho- 
tăririle Conferinței, să contri
buie cu întreaga lor energie, 
pricepere și capacitate crea
toare la înfăptuirea politicii 
interne și externe, marxist- 
leniniste, a partidului și sta
tului nostru.

Lucrările in cadrul secțiu
nilor vor continua joi dupâ- 
amiază.

(Agerpres)
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Soarele răsare la ora 
și apune la ora 19,54. 
trecute din an — 202. 
rămase — 164.

EVENIMENTE

4,49
Zile
Zile

1514 —La Timișoara a fost 
ars de viu Gheorghe Doja, 
conducătorul războiului țără
nesc din Ungaria și Transil
vania ; 1810 — S-a născut 
August Treboniu-Luurian, u- 
nui dintre reprezentanții do 
seamă ai culturii românești 
din Transilvania (m.

FILME

1881).

PETROȘANI : — 7 
brie: Evadarea din 
Maimuțelor; Republica 
ricit cel care ca Ulise.... 
TRILA : Moartea filatelistu- 
lui; LONEA : — Minerul: 
Tronul; ANINOASA: Intru
sa ; VULCAN: Steaua Sudu
lui ; PAROȘENI: Viața în 
doi; LUPENI Cultural: As
tă seară dansăm in familie; 
URICANI: Tunelul.

Noiem- 
Planeta 

Fe- 
PE-

PROGRAMUL I : 6,00 MuzicA >1 
actualități ; 7,00 Radiojurnal : 8,00 
Sumarul presei ; 9,30 Odă limbii 
româno : 9,50 Instrumentiști de 
muzici ușoară ; 10,00 Buletin de

știri ; 10,05 Pc Mureș șl pe Tir- 
uave — melodii populare ; 10,30 
Clubul călătorilor ; 11,00 Buletin
de știri : 11,05 Orchestra Cornel 
Popescu : 11,15 Din țările socia
liste : 11,30 Dansuri clin operete:
11.10 Cintccul săptăminil : „Par
tidul" de Vasile Popovici ; 12.00
I.n microfon Angola Simllea: 12,15 
Recital dc operă Cornel Stavru : 
12,30 Intilnlre cu melodia popu
lară și interpretul preferat : 13,00 
Radiojurnal 13,15 Avanpremieră 
cotidiană ; 13,30 Estivală — muzi
că de prinz : 11,00 Suită simfoni
că. „O zi de vară“ do Zeno Van- 
cca ; 14,30 Satul meu c sat cu 
fiori — melodii populare ; 15,00
Buletin do știri : 15,05 Tribuna 
radio. întrecerea socialistă și dez
voltarea Inițiativei creatoare a 
maselor ; 15,20 MuzicA de estra
dă ; 16,00 Radiojurnal ; 16,15 Pa
trie. grAdlnă-nflorltoarc — piese 
corale ; 16,30 Știința la zi ; 16,35 
Interpret de muzică populară ; 
16,50 Publicitate radio : 17,00 An
tena tineretului ; 18,00 Orele se
rii ; 20,00 Tableta de scară : 30,05 
Zece melodii preferate ; 20,40 în
registrări ale violonistului Grlgo- 
raș Dlnlcu ; 21,00 Revista șlagă
relor . 21,25 Moment poetic — Mi
hai Beniuc : 21,30 Bijuterii muzi
cale ; 31,45 Din lirica populară — 
melodii și versuri ; 33,no Radio
jurnal ; 23,30 Concert tic- scară : 
24.00 Buletin do știri ; 0,03—6,00
Estrada nocturnă.

PRONOEXPRES
Rezultatele concursului 

nr. 29 din 19 iulie 1972.

EXTRAGEREA 1: 21, 14. 
40. 10. 6. 16;

EXTRAGEREA A II-A : 45. 
31, II. 4, 3.

Tiparul — Întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani

T. V
JOI 20 IULIE 1972

9.00 Deschiderea emisiunii. 
Telex.

9.10 România în lume.
9,40 Prietenii lui AșchiutS 

— emisiune pentru 
preșcolari.

10,05 Curs de limba (Tance« 
ză. Lecția a 5-a.

10,35 Film artistic: „Serata".
12.10 Telejurnal.
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază.
Emisiune în limba ma
ghiară.

18.30 La volan — emisiune 
pentru conducătorii 
auto.

18.50 Zilele Conferinței — 
zile record tn produc
ție. Transmisiune di
rectă de la Uzinele 
„Electromagnetica" din 
București.

19,20 l 001 de seri.
19.30 Telejurnal.
20.30 Interpret! îndrăgiți de 

muzică populară.
20.50 Tulcea îșf zidește ce

tatea.
21.10 Pagini de unor: Noi 

aventuri în epoca de 
piatră.

22,00 Universitatea TV. 
22,40 „24 dc ore".

40 396


