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(Urmare din pag. î)

lat 3 tovarăși, de ce putem 
spune că, prin hotăririle pe 
care le-a adoptat. Conferința 
Națională o devenit un for de
osebit de important al partidu
lui nostru, că. prin rezultatele 
ei, marchează un eveniment 
de însemnătate istorică, ară- 
tînd, totodată, cit de just a 
procedat partidul nostru cînd 
a hotărât ca între congrese să 
avem conferințe naționale. De 
fapt s-ar putea spune că prin 
amploarea problemelor la or
dinea zilei, Conferința noas
tră Națională depășește multe 
congrese din trecutul partidu
lui nostru. Iată de ce Confe
rința are o însemnătate isto
rică pentru partidul nostru. 
(Aplauze puternice, prelungi
tei.

Avem un program de lucru 
raarxist-leninist care se bucu
ră de aprobarea unanimă a 
partidului și poporului. Ceea 
ce se cerc acum din partea 
noastră, a tuturor. este să 
trecem ia activitatea organi
zatorică practică pentru înfăp
tuirea Iui. Este de datoria 
noastră, a tuturor, a dumnea
voastră, delegații, ca, întorși 
în organizațiile de partid res
pective, să vă aduceți contri
buția activă, împreună cu or
ganele și organizațiile de par
tid, cu conducerile întreprin
derilor și ministerelor, ale tu
turor unităților de stat, la 
stabilirea măsurilor practice 
de înfăptuire în viață a hotă- 
ririlor Conferinței, Vreau și 
aici, tovarăși, să fie foarte 
precis. Nimeni nu trebuie să-și 
închipuie că am adoptat holă-

Dezbătind profund și creator, prefigurînd 
direcțiile de dezvoltare a întregii noastre vieți 

politice, economice și sociale

Ieri și-a încheiat lucrările 
Conferința Națională a partidului

(Urmare din Daa. 1)
in ședința de după-amiază, 

prezidată de tovarășul Gheor- 
ghe Pană, membru ol Comite
tului Executiv, al Prezidiului Per
manent, secretar al C. C. al 
P.C.R., au moi luat cuvintul, in 
cadrul dezbaterilor generale, to
varășii Janos Fazekas, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, loan Ursu, 
președintele Consiliului Națio
nal pentru Știință și Tehnologie, 
Gheorghe Năstase, prim-secre- 
tar al Comitetului județean Ar
geș al P.C.R., și Troian Dudaș, 
prim-secretar al Comitetului ju
dețean Mehedinți al P.C.R.

A luat apei cuvintul tovară
șul Nicolae Guină, președintele 
Comisiei pentru examinarea a- 
pelurilor, care o prezentat ra
portul comisiei.

Conferința a aprobat, in una
nimitate, raportul Comisiei.

In continuare, președintele șe
dinței a anunțat că pentru a 
participa la discuții, in ședințe
le plenare ale Conferinței, s-au 
înscris 292 tovarăși, din care au 
luat cuvintul 49. De asemenea, 
in secțiunile Conferinței au luat 
cuvintul 315 tovarăși, din 595 
înscriși. La propunerea Prezidiu
lui Conferinței, s-a aprobat sis
tarea discuțiilor, urmind ca to
varășii care mai au de expus 
probleme importante să le pre
zinte in scris la Secretariat, pen
tru a fi incluse in stenograma 
Conferinței.

Potrivit hotoririi Conferinței 
Naționale de a se mări numă
rul membrilor Comitetului Cen
trat de la 165 Io 185 și a mem
brilor supleanți de Io 115 la 135 
se propune, mai intii, alegerea, 
prin vot deschis, in conformita
te cu normele de partid, a u- 
nor membri ai Comitetului Cen
tral din rindul membrilor su
pleanți.

In numele Comisiei aleasa de 
Conferința Națională, tovarășul 
Gheorghe Stoica, membru ol 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R.. prezintă lista tovarășilor 
propuși să fie aleși. Delegații 
la Conferință oprobă in unoni- 
mitațe.

In legătură cu candidaturile 
care urmează să fie prezentate 
pentru completarea numărului 
membrilor și membrilor supleanți 
oi Comitetului Central cu acti
viști de partid și de stol care 
lucrează nemijlocit in produc
ție și cu un număr mai moie 
de femei, acționindu-se in spi
ritul democrației de DOrtid, ou 
fost consultate in oreolabil și 
organizațiile de partid din care 
foc porte candidoții. comuniștii 
și tovarășii lor de muncă dind 
o apreciere pozitivă activității 
lor politice și proiesionole.

Se prezintă lista tovarășilor 

rlri pentru a le așeza în ser
tar. Ele constituie programul 
de lucru al tuturor: fiecare, 
la locul său, in conformitate* 
cu răspunderea pe care o are 
în partid și în stat, este che
mat să acționeze pentru înde
plinirea lor — și va fi jude
cat după felul cum muncește 
pentru realizarea lor. (Aplau
ze puternice).

Doresc, în încheiere, să ex
prim încrederea Comitetului 
nostru Central că întregul par
tid, întregul nostru popor vor 
face totul peplru a înfăptui 
neabătut hotăririle Conferinței 
Naționale, care corespund pe 
deplin năzuințelor vitale ale 
poporului. Aceste hotariri des- 
• hid o cale minunată pentru 
progresul mai rapid al Româ
niei spre un nivel de viată ri
dicat, spre făurirea unci so- \ 
cîetăti cu o industrie și o a- ț 
gricullură dezvoltate, cu o 
șliintă și cultură corespunză
toare cuceririlor celor mai 
moderne ale cunoașterii uma
ne contemporane. Vom face 
totul ca poporul nostru, stă- 
pin pe destinele sale, să ducă 
o viată îmbelșugată, liberă și 
fericită. (Aplauze puternice).

Permanent să muncim cu în
credere în forțele noastre, ale 
partidului nostru, ale poporu
lui nostru. Să fim soldați 
demni, credincioși ai partidu
lui, ai poporului, să servim cu 
devotament patria socialistă I 
(Aplauze puternice, prelungi
te).

Muncind pentru a servi in
teresele națiunii noastre, să 
dezvoltăm totodată colaborarea 
cu toate țările socialiste, cu 
toate popoarele lumii, să fa
cem totul pentru triumful pa

propuși. Delegații procedează 
la alegerea lor prin vot secret.

După numărarea voturilor, se 
reiau lucrările.

Ședința de închidere a Con
ferinței a fost prezidată de to
varășul Nicolae Ceaușescu, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Român.

In numele Comisiei aleasă de 
Conferință, tovarășul Aldea Mi- 
litaru, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. ol P.C.R., 
anunță rezultatul votului, dind 
citire numelor celor aleși.

Tovarășul Cornel Burtică, 
membru supleant al Comitetului 
Executiv, secretar al C. C. al 
P.C.R., a dat apoi citire ,,Rezo
luției Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român de 
aprobore a raportului prezen
tat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general 
al P.C.R., și activității desfășu
rate de Comitetul Central pen
tru înfăptuirea hotăririlor Con
ferinței Naționale din 1967 și 
ale Congresului al X-lea al par
tidului".

In unanimitate, Conferința a 
aprobat cu vii și indelungi a- 
plauze rezoluția. Delegații și 
invitații au dat expresie înaltei 
lor prețuiri față de activitatea 
laborioasă desfășurată de par
tid, in frunte cu secretarul său 
general, și-au manifestat cu în
suflețire deplina lor adeziune la 
politico ițiternâ și externă a 
partidului, hotărirea de a mili
ta neabătut pentru înfăptuirea 
ei. .

Conferința a adoptat in conti
nuare, in unanimitate, următoa
rele documente dezbătute și e- 
laborote în cadiul secțiunilor 
Conferinței :

- Rezoluția Conferinței Națio
nale a Portidului Comunist Ro
mân cu privire la realizarea 
înainte de termen a planului 
cincinal 1971-1975, creșterea 
continuă a eficienței activității 
economice, dezvoltareo colabo
rării și cooperării economice in
ternaționale.
- Rezoluția Conferinței Naționa

le a Partidului Comunist Ro
mân cu privire la perfecționarea 
organizării și conducerii vieții 
sociale și la dezvoltarea demo
crației socialiste.
- Rezoluție Conferinței Națio

nale a Portidului Comunist Ro
mân cu privire la principalele 
orientări ale dezvoltării econo- 
mico-sociale a României in ur
mătoarele două decenii.

— Hotărirea Conferinței Na
ționale a Partidului Comunist 
Român cu privire la pregătirea 
forței de muncă și creșterea ni
velului de trai moterial și spi
ritual al populației.
- Directivele Conferinței No- 

tionole a Partidului Comunist 
Român cu privire la sistemati
zarea teritoriului, o orașelor și 

li și cooperării Inlornaționa- 
i ' (Aplauze puternice, pre
lungite).

Trăiască și să so dezvolta 
continuu, Lot mai înfloritoare, 
Republica Socialistă România I 
(Aplauze puternice; urale).

Trăiască ,și să-și îndepli
nească tot mai bino rolul de 
forță politică conducătoare a 
societății — Partidul Comunist 
Român ' (Aplauze prelungite ; 
urplej se scandează ..Ceaușescu- 
P.C.R.").

S3 se dezvolte necontenit 
colaborarea intre țările socia
liste, unitatea lor, colaborarea 
între partidele comuniste -și 
muncitorești, între toate forțe- 
l antiimperialiste 1 (Aplauze 
puternice, urale).

Trăiască unitatea in lupta 
pentru socialism în întreaga 
hunul (Aplauze prelungite; tu
rale).

Să se dezvolte colaborarea 
cu toate statele lumii, fără 
deosebire de orânduire socialul 
(Vii aplauze).

Trăiască pacea și colabqra- 
i i internațională I (Aplauzi* 
puternice, urgie).

încheind lucrările Conferin
ței noastre Naționale, vă do
resc multă sănătate, mult sug? 
ces dumneavoastră, tuturor co
muniștilor, tuturor oamenilor 
muncii! întregului nostru po
por, viață veșnică I (Aplauze 
puternice, prelungite; urate șl o- 
vațli ; se scandează ..Ceaușescu- 
P.C.R."; cei prezențj in sglă 
aclamă îndelung pentru par
tid. pentru Comitetul șău Cen
tral, pentru secretarul gene
ral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu).

satelor, la dezvoltarea lor eco- 
nomico-socială.
- Rezoluția Conferinței Na

ționale a Portidului Comunist 
Român cu privire la perfecțio
narea activității politico-organi- 
zotorice și ideologice a partidu
lui.

- Proiectul de norme ale vie
ții și muncii comuniștilor, ale e- 
ticii și echității socialiste, care 
urmează a fi supus dezbaterii 
publice si Congresului al Xl-leo 
al P.C.R.
- Rezoluția Conferinței Na

ționale o Partidului Comunist 
Român cu privire la înflorirea 
națiunii socialiste și la proble
ma națională in Republica So 
cialistă România.

- Rezoluția privind politica și 
activitatea internațională ale 
Partidului Comunist Român și 
Republicii Socialiste România.

— Propunerile privind modifi
carea unor prevederi ale Statu
tului Partidului Comunist Ro
mân.

In încheierea lucrărilor Con
ferinței Naționale, a luat cu
vintul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu. Cuvintarea secreta
rului general este primită cu 
puternice aplouze și urale. Ea 
găsește un viu ecou in inimile 
și conștiințele participanților Ia 
marele forum ol comuniștilor, 
ale întregului nostru popor, ca
re, prin intermediul transmisiei 
in direct la posturile de radio 
si televiziune, s-a aflat, in fapt, 
sub cupola Sălii Palatului. Asis
tăm Io momente de vibrant en
tuziasm. Este o manifestare e- 
moționantă, grăitoare, a unității 
sl coeziunii trainice o poporu
lui in jurul partidului și a se
cretarului sây general, o încre
derii și dragostei profunda față 
de Partidul Comunist Român, 
forța conducătoare a națiunii 
noastre socialiste, călăuză sigu
ră a destinelor patriei.

Toți cei prezenți intonează 
„Internaționala".

Sub vasța cupolă, răsună o- 
vații însuflețite pentru partid și 
patria socialisto. Mii de glasuri 
scandează „Ceaușescu-P.C.R.". 
„Ceaușescu-P.C.R. I" Exprimind 
voința portidului. adeziunea în
tregului popor, delegații și in
vitații iși manifestă - intr-o at
mosferă înflăcărată — aprobarea 
deplină Io hotăririle istorice ale 
Conferinței Naționale, la politi
ca internă și externă, marxist- 
leninistă a portidului, hotărirea 
fermă de a contribui cu abne
gație și totală dăruire, la edifi
carea societății socialiste multi
lateral dezvoltqlc, la progresul 
si fericirea României de azi și 
de miine, de o sluji neabătut 
cauza socialismului și păcii in 
lume.

(Agerpres)

Cuvântarea tovarășului 
Cornel Burtică

SUmatt tovarăși,

Doresc să exprim deplinul 
meu acord cu Raportul tova
rășului Nicolae Ceaușescu, cp 
poziția profund principială de 
pe care sînt abordate proble
mele interne și internaționale, 
cu sarcinile concrete pe caro 
le stabilește, cu propunerile 
do perfecționare în continur 
are a vieții economice șl so
ciale, cît și cu tezele teore? 
tice pe care le fundamentea
ză. Se cuvipc șj cu acest prl» 
lej să scoatem in evidență 
marile merite pe care le arc 
în fața partidului și poporului 
secrelqrul noșțru general. Ca
pacitatea sa de a interpreta 
și dezvolta în nio4 creator 
marxism-lenintsmul, largul său 
orizont de cunoaștere, înalte
le sale calități de om de par
tid și stat — clarviziune și 
inteligență vie, devotament 
nețărmurit față de patrie și . 
popor, internaționalist în sen
sul cel mai bun al cuvîntului, 
spirit dinamic, novator, uma
nismul său profund — fac cu 
numele tovarășului Nicolae 
Ceaușescu să fie asociat la 
toate marile transformări ca
re au loc în societatea româ
neasca de astăzi, la tot ceea 
ce accelerează mersul înain
te al patriei.

Tovarăși,

O remarcabilă contribuție 
a tovarășului Nicolae 
Ceaușescu este definirea știin
țifică, îptr-o perspectivă isto
rică cuprinzătoare, a actualei 
etape de dezvoltare a țării 

, noastre. In gândirea social-po- 
I litică a secretarului nostru 

general, problema aprecierii 
stadiilor de dezvoltare a Ro
mâniei ocupă un loc central. 
Este bine cunoscut aportul 
său la elucidarea — pe baza 
unei documentate și temeinice 
analize marxist-leniniste — a 
stadiului în care se afla Ro
mânia la începutul secolului 
XX, precum și în perioada 
interbelică.

Doresc să subliniez înlănțu
irea logjca a acestor aprecieri 
cu cele privind mersul de pîpă 
acum al conștrucției socialiste 
și etapele pe care urmează să 
le parcurgem spre comunism. 
In procesul luptei pentru victo
ria și generalizarea relațiilor 
socialiste. poporul român a 
trebuit și a reușit să depă
șească stadiul slabei dezvol
tări a forțelor de producție 
moștenit de la orânduirea bur
gheză ; înscriindu-se în etapa 
făuririi societății socialiste 
multilateral dezvoltate, Româ
nia, în mod obiectiv, are de 
parcurs, sub raportul forțelor 
de producție, treapta de țară 
în curs de dezvoltare care, 
in linii mari, se va încheia 
către finele acestui cincinal și 
începutul cincinalului viitor, 
apoi de țară cu niyel mediu 
de dezvoltare, urmând ca in 
ultimul deceniu al secolului 
să se situeze la nivelul sta
telor avansate din punct de 
vedere economic. Conferința 
Națională trebuie să se pro
nunțe într-o problemă crucială 
a dezvoltării națiunii noastre 
socialiste și, fără îndoială, 
unanimitatea cu care vom a- 

j proba prograniul expus in Ra
portul secretarului general va 

I da glas voinței și hotărîrîi in- 
I tregului popor de a fa- 
i ce ca România să parcurgă în 
I ritm accelerat aceste trepte, 

să cîștige bătălia cu timpul I
In spiritul celor mai bune 

tradiții ale gândirii marxisț-le- 
niniste, Raportul caracterizea
ză etapa dezvoltării societății 
noastre in indisolubilă legă
tură cu sarcinile practice co 
se pun pentru diferite com
partimente de activitate. Per- 
miteți-mi să mă opresc, foarte 
pe scurt, la unele probleme ale 
muncii ideologico și de edu
cație socialistă ca parte com
ponenta esențiqlă a făuririi 
societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

A țrecut un ag de la apro
barea de cățre Comitetul Exe
cutiv a tezelor privind îmbu
nătățirea activității ideologice 

; șî de educație și circa opt 
luni de Ia Plenara din noiem
brie, care a adoptat programul 
partidului pentru îmbunătăți
rea activității ideologice, ridi
carea nivelului general al cu
noașterii și educarea socia
listă a oamenilor muncii, pen- 

J tru așezarea relațiilor din ța
ra noastră pe baza principii
lor eticii și echității socialiste 
și comuniste. Cu trecerea tim
pului ne dăm tot mai bine sea
ma de adevăratele dimensiuni

Cuvântarea tovarășului
Istvan Peterfi

La iqcepulul cuvințării sale 
i vorbitorul a spus: Am- 
i pla analiză făcută de se- 
i cretarul general al partidului, 
i tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
i in Raportul prezentat în pa- 
I drul Conferinței — înalt mo

ale acestui program, de fap
tul că ol scrutează departe 
viitorul.

Ce constatăm după cele opt 
luni de la adoptarea progra
mului ideologic și de educa
ție socialistă ?

Lg primul rind, viața a con
firmat pe deplin justețea o- 
rientării acestui program, cît 
șl necesitatea adoptării lui, 
societatea socialistă multila
teral dezvoltată presupunând 
ca, o dată cu creșterea pu
ternica a producției materia
le, să se asigure înflorirea 
personalității umane, făurirea 
unei înalte civilizații spiritu
ale.

In al doilea rînd, constatăm 
cu deosebită satisfacție că 
partidul și poporul nostru au 
aprobat în unanimitate pro
gramul adoptat de plenară, 
ideile sale directoare, măsuri
le preconizate.

In al treilea rînd, trebuie su
bliniat că programul activită
ții ideologice, care se aplică 
cu succes, a dus la activiza
rea comuniștilor, exercită o 
mare influentă asupra con
științei oamenilor, s-a întărit 
șpirițnl revoluționar al parti
dului, al poporului nostru, 
normele ețicji și echității so
cialiste sînt promovate cu tot 
mai nrultă consecvență. Larga 
mișcare a oamenilor muncii, 
declanșată în toate județele 
țării, pentru realizarea înainte 
de termen a cincinalului con
stituie un viu exemplu al ro
lului considerabil pe care 
conștiința socialistă a maselor 
îl are in dinamizarea dezvol
tării economico-sociale a Ro
mâniei.

De aceea, susțin cu căldu
ră propunerea ca Programul 
ideologic și de educație soci
alistă, adoptat de Plenara din 
noiembrie 1971, să fie însușit 
și aprobat de Conferința Na
țională ca parte integrantă a 
programului de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate și comuniste.

Socotesc, de asemeneat ca 
avind o mare însemnătate 
propunerea tovarășului Nicolae 
Ceaușescu cu care mă de
clar de acord — de a adopta 
la conferința noastră proiec
tul de norme ale relațiilor so
ciale noi. ale eticii și echită
ții’ socialiste pe care să le 
supunem apoi dezbaterii în par
tid, cit și cu întregul popor 
și să le adoptăm la următorul 
congres al partidului. Desigur, 
proiectul normelor pe care le 
dezbate conferința noastră se 
adresează în primul rînd co
muniștilor, care trebuie să 
devină exemplu viu pentru în
tregul popor, să fie promoto
rii noilor relații în societate. 
Dar, făurind viitorul comunist 
al patriei, trebuie să ne preo
cupăm ca aceste norme să fie 
însușite de întregul nostru 
popor, realizînd astfel omoge
nizarea crescîndă a societății 
si din punctul de vedere al 
conștiinței membrilor săi.

Este necesar — de aceea — 
să folosim mai eficient în mod 
coordonat și intr-o direcție u- 
nică, toate pârghiile do for
mare și dezvoltare a conștiin
ței socialiste a maselor. Tre
buie să asigurăm ca prezența 
organelor și organizațiilor de 
partid să se facă simțită cu 
o forță sporită în toate dome
niile activității ideologice și 
de propagandă. Vom lua noi 
măsuri pentru îmbunătățirea 
organizării învățămîntului de 
partid, a formelor de pregătire 
politică șl ideologică a comu
niștilor, a tuturor oamenilor 
muncii, acordînd atenția prin
cipală însușirii Raportului se
cretarului general, prezentat 
la Conferința Națională, a al
tor documente ale partidului 
nostru — care reprezintă pen
tru România marxism-leninis- 
mul creator.

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

Cu deosebire, țin să menți
onez datoria noastră, a celor 
ce muncim in domeniul ide
ologiei și propagandei, de a 
îmbunătăți substanțial activi
tatea de informare și educa
tivă prin radio, televiziune și 
presă — ca mijloace de mare 
eficiență ale propagandei 
noastre. Cu toate progresele 
inregistrate, in emisiunile ra
dioului și televiziunii, în pa
ginile ziarelor și revistelor, 
există încă o rnare doză do 
schematism și formalism, de 
spirit rutinier; tn locul argu

del do abordare creatoare 
luarxist-leninistă a cerințelor 
fundamentale ale dezvoltării 
multilaterale a societății noas
tre socialiste — a pus in fața 
noastră o serie de probleme 
teoretice și practice de cea 

mentării vii, convingătoare, 
se recurge adesea la vorbărie 
do prisos, ceea ce denotă șl 
o slabă cunoaștere u proble
melor vieții reale, a preocu
părilor concrete alo celor co 
muncesc in uzine și pe ogoa
re.

Multe neajunsuri persistă 
în octivitatea de editare a 
cărții social-polilice, unde 
criteriile valorii și utilității 
sociale sînt uneori înlocuite 
cu aprecieri subiective.

Do asemenea, consider că 
munca de cercetare In dome
niul științelor sociale, cu toa
te îmbunătățirile la caro a- 
sistăm, este departe de a sa
tisface cerințele; se observă 
încă manifestări de festivlsm, 
tendințe publicitare și forma
lism, o slabă legăturd cu pro
blematica reală a vieții eco
nomico și social-politice. Va
loarea cercetării in domeniul 
științelor sociale — ca dealt
fel in topic științele. — trebu
ie apreciată nu după volu
mele de lucrări publicate sau 
după numărul de pagini al vo
lumelor, ci după ideile noi și 
utile conținute în aceste lu
crări, după contribuția adusă 
la rezolvarea 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 hotărîrc rolul ce 
i-a fost încredințat de condu
cerea partidului de a coordo
na și îndruma efectiv cerce
tarea in domeniul social-po
litic.

Așa după cum s-a arătat -și 
in Raport, partidul nostru a- 
cordă o mare însemnătate 
schimbului de experiență și 
păreri cu toate partidele co
muniste și muncitorești, cu 
forțele revoluționare. demo
cratice, antiimperialiste de 
pretutindeni. De aceea, parti
dul nostru a participat și va 
participa și în viitor la dezba
terea problemelor teoretice, 
ideologice care să contribuie 
la îmbogățirea teoriei și -prac
ticii revoluționare, să aducă 
contribuția la întărirea unită
ții dintre partidele comuniste 
și muncitorești.

Tovarăși,

De o deosebită însemnătate 
este hotărirea adoptată ieri de 
Conferința Naționala du a se 
trece la elaborarea Progra
mului partidului. Trecerea la 
elaborarea Programului a de
venit posibilă ca urmare a 
bogatei experiențe acumulate 
de partidul nostru in revolu
ția și construcția socialistă, 
precum și a vastei activități 
de concepție desfășurate după 
Congresul al IX-lea, sub în
drumarea și cu participarea 
determinantă a tovarășului 
Nicolae Ceaușescu. Dispunem 
in prezent de programe știin
țific fundamentale pentru toa
te compartimentele de bază 
ale activității economico-socia
le și polilico-ideologice — și 
so pune acum sarcina de a 
sintetiza intr-un Program uni
tar concepția de ansamblu a 
partidului cu privire la căile 
făuririi societăți* socialiste 
multilateral dezvoltate și ale 
înaintării României spre comu
nism.

Așa cum a stabilit Conferin
ța Națională, o sarcină de a- 
semenea anvergură se va rea
liza prin mobilizarea și fructi
ficarea potențialului de gindi- 
re al organelor și organizați
ilor de partid, al tuturor co
muniștilor. al întregului popor.

Elaborarea Programului des
chide în fața cercetării eco
nomice și social-politice un 
vast și' pasionant cimp dc in
vestigație științifică și îmi ex
prim convingerea că toți cer
cetătorii din aceste domenii 
își vor aduce contribuția la 
înfăptuirea acestei sarcini de 
mare însemnătate și răspun
dere pe care Conferința Na
țională a pus-o în lața parti
dului.

In încheiere, pqrnuteți-mi 
să-mi exprim convingerea ca 
măsurile adoptate de Confe
rința Naționala vor deschide 
o nouă pagină glorioasa în is
toria patriei noastre. încrede
rea cu care privim viitorul 
iși are izvorul în conștiința 
forței do nebiruit pe care o 
conferă orinduirii noastre u- 
nitatea și coeziunea întregu
lui popor în jurul avangardei 
sale marxist-leniniste, Partidul 
Comunist Român, în jurul 
conducerii sale înțelepte, în 
frunte cu Tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

mai mare însemnătate. Do
resc ca in cuvintul meu in 
acest înalt forum ul partidu
lui să mă refer la una din a- 
ceste probleme și anume la 
rezolvarea justă pe care parti
dul nostru a știut s-o dea pro

blemei naționale, la politica 
promovată de P.C.R. pentru 
întărirea continuă a unității 
ci frăției oamenilor muncii din 
tara noastră.

După co a subliniat -. grija 
conducerii partidului pentru 
ridicarea nivelului economic 
al tuturor județelor, pentru 
.figurarea unor importanta 
investiții In întreaga țară, in
clusiv in județele în caro, îm
preună cu români trăiesc șl 
muncesc naționalitățile conlo
cuitoare, vorbitorul a arătat: 
punctul priuclpal da conver
gentă al întregului efort 
al partidului îl constituie 
creșterea nivelului do trai, do 
care beneficiază toți oamenii 
muncii de la orașe șl sate, 
Idră • deosebiră de naționali
tate.

Una diplre cele nai strălu
cite ■ realizări ale orinduirii 
noastre socialiste este frăția 
dintre poporul român și na
ționalitățile conlocuitoare, năs
cută și consolidată în lupta 
și munca comună, sub steagul 
P.C.R.

Rezolvarea marxist-leninislă 
a problemei naționale, ca rea
lizare esențială a orinduirii 
noastre socialiste, a fost po
sibilă numai pe baza lichi
dării exploatării omului de 
către om, a proprietății capi
taliste asupra mijloacelor de 
producție. Această premisă 
socială a impulsionat o dez
voltare fără precedent a for
țelor și relațiilor de produc
ție, ridicarea armonioasa e- 
conomică și culturală a tutu
ror județelor tarii, ca și di
versificarea și perfecționarea 
producției materiale de pe în
treg teritoriul României so
cialiste. Putem acum sublinia 
cu mîndrie patriotică că oa
menii muncii români, ma
ghiar, germani .șl de alte na
ționalități — au devenit stă- 
pinii mijloacelor do produc
ție, a întregii avuții naționa
le, ei fiind constructorii pro
priului lor destin.

In cadrul măsurilor -pentru 
perfecționarea organizării și 
conducerii societății, pentru 
adincirea democrației socia
liste, partidul a creat Consi
liul oamenilor muncii de na
ționalitate maghiară din Re
publica Socialistă România și 
Consiliul oamenilor muncii de 
nationaljtale germană din 
Republica Socialistă România, 
care funcționează în cadrul 
Frontului Unității Socialiste. 
In acele județe, unde alături 
de români trăiesc și națio
nalitățile conlocuitoare, au 
luat ființă consilii județene 
ale oamenilor muncii aparți
nând acestor naționalități. A- 
ceste consilii sînt organizații 
cu caracter do largă repre
zentare, iau pajte nemijlocit 
la Întreaga viată politică a 
țării și asigură oamenilor 
muncii de diferite naționali
tăți o participare largă la tra
ducerea în viață a programu
lui de construcție socialistă.

In scopul îmbunătățirii ac
tivității de studiere și funda
mentare teoretică și științifi
că a problemei naționale și 
a naționalităților conlocuitoa
re din România, a luat fiin
ță Institutul do științe politi
ce, de studiere a problemei 
naționale al Academiei de 
Științe Sociale și Politice.

Tottjdată, în cadrul Insti
tutului de istorie „Nicolae 
Iorga" din București, s-a în
ființat un sector pentru stu
dierea istoriei naționalităților 
conlocuitoare, la care sînt a- 
trase o seamă de cadre pres
tigioase, cu profil corespun
zător naționalităților din di
ferite zone și centro ale țării.

Aceste realizări de aleasă 
însemnătate umanistă, pentru 
care partidul nostru a luptat 
încă în ilegalitate, se înscriu 
pe traiectoria democrației so
cialiste. Astăzi, oamenii mun
cii maghiari, germani și de 
alte naționalități au in pa
tria noastră toate posibilită
țile, pentru ca, alături de po
porul frate român, să-șl dez
volte șî întregească persona
litatea în cadrul creației va
lorilor materialo șl spirituale, 
sau ca membri aleși în dife
ritele organe do decizie și 
execuție.

In România socialisță, oa
menii muncii de naționalitate 
maghiară au toate posibili
tățile pentru q-șl lărgi orizon
tul cunoașterii. Școlile de di
ferite grade, revistele, zia
rele, teatrele în limba 
maghiară sînt tot atîtea po
sibilități de educație comu- 
nislă, marxist-Jeninistă a ce
tățenilor patriei noastre care 
aparțin acestei naționalități 
conlocuitoare.

In uzine și fabrici, pe ogoa
re, în școli §1 facultăți, în 
institutele de cercetare tre- 

buio să dovedim, cu forța in
comensurabilă a faptelor, că, 
împreună cu poporul fralo 
român, contribuim la pro
gresul multilateral al patriei 
noastre corouno, la creșterea 
prestigiului el Internațional. 
Rămlno pentru noi ca o în
datorire comunistă să facem 
totul pentru ca revistele, zia
rele, teatrele, ca șl școala 
să contribute șl mal mult la 
cimentarea prieteniei dintre 
tinerii români, maghiari și do 
alto naționalități. Vom acor
da toată atenția educării ti
neretului în spiritul marilor 
idealuri ale societății socia
listo. Dorim ca revistele do 
cultură care apar in limba 
maghiară, teatrul, opera să 
vorbească mal mult despro 
tradițiile do luptă comună 
pentru o viată mai bună a oa
menilor muncii români și 
maghiari în anii grei ai ex
ploatării. Aceste Instituții tre
buie să ajute cit mai eficient 
la cunoașterea reciprocă a 
valorilor materiale și spirilua- 
lo create de poporul român 
.și naționalitatea conlocuitoa
re maghiară.

Rezultatele Importante la 
care m-am referit in cuvintul 
meu au test posibile dato
rită grijii deosebite pe caro 
o acordă conducerea partidu
lui, personal tovarășul Nicolqo 
Ceaușescu, problemelor spe- 
cifico ale oamenilor muncii 
din rindul naționalităților 
conlocuitoare din tara noas
tră, așa cum a subliniat per
sonal la Plenara din martie 
1971 a Consiliului oamenilor 
muncii de naționalitate maghia
ră din Republica Socialistă 
România că: „In ce ne pri
vește, să acționăm in așa tel 
incit românii, maghiarii, ger
manii, sîrbil, ucrainienii, c- 
vreii și oamenii muncii de al
te naționalități, care locuiesc 
in număr mai mare sau mai mic 
pe aceste meleaguri, să simtă 
realmente că România este 
patria lor comună și să ac
ționeze in strânsă unitate pen
tru a asigura aici, in aceas
tă patrie, victoria socialismu
lui șî comunismului".

Realizările în domeniul po
liticii națiorțale a partidului 
nostru — evidențiate cu deo
sebită pregnanță și în Rapor
tul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu in cadrul 
Conferinței — constituie par
te componentă a procesului 
dialectic de adîncire perma
nentă a egalității in drepturi 
în toate domeniile vieții. In 
concordanță cu sarcinile fău
ririi societății socialiste mul
tilateral dezvoltate in pali ia 
noastră. Ele constituie ma
turii ale dezvoltării democra
ției noastTe socialiste, factor 
determinant și în propășirea 
naționalității maghiare în Re
publica Socialistă România.

Cultivarea Și consolidarea 
permanentă a unității și fră
ției între poporul român șî 
naționalitățile conlocuitoaro 
este o îndatorire sacră pen
tru noi, răspunderea pentru 
această frăție este reciprocă 
și se împarte deopotrivă în
tre români, maghiari, germani 
și alte naționalități de pe tot 
cuprinsul patriei noastre co-t 
mune, sub semnul respectu
lui, cunoașterii și încrederii 
reciproce.

Stimați tovarăși,

In strînsă unitate, realizată 
armonios și consecvent, între 
interesele naționale ale țării 
noastre și interesele generale 
ale socialismului și progresu
lui în lume, rezidă unul din
tre principalele izvoare ale 
forței și vitalității politicii 
interne și externe a Partidu
lui Comunist Român, ale spri
jinului activ pQ care întregul 
nostru popor, întreaga noas
tră națiune socialistă îl acor
dă acestei politici.

Alături de poporul roman, 
naționalitățile conlocuitoare 
sprijină cu hotărîre politica 
partidului și guvernului nos
tru atît în lupta pentru înflorirea 
multilaterală u patriei noas
tre socialiste, cit și pe planul 
relațiilor internaționale. Con
siderăm aceasta nu numai un 
izvor do mîndrie, ci ș| o o- 
bligație și o îndatorire supre
mă față de Partfdul Comunist 
Român, față de patria noas
tră — Republica Socialistă 
România.

In încheiere, în numele 
Consiliului oamenilor muncii 
de naționalitate maghiara din 
România, asigur conducerea 
partidului și statului nostru 
că vom depune șl in viitor 
toate eforțurile pentru tra
ducerea în viață u programu
lui adoptat de Congresul al 
X-lea al partidului, a masu
rilor pe cure Conferința Na
țională a partidului le va a- 
dopta.
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Asemenea întregii noastre clase muncitoare
VALEA JIULUI PUTERNIC ANGAJATĂ ÎN CLIMATUL DE EFERVESCENTĂ CREATOARE 

GENERAT DE LUCRĂRILE CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI
întreaga Vale a Jiului, toți oamenii eare muncesc in adincurile minelor, in uzine sau pe înălțimile schelelor acestui important centru carbonifer, au trăit in aceste zile momente de profundă participare la marele forum al partidului.Prin gindurile și sentimentele, prin faptele sale, fiecare cetățean al Văii Jiului iși exprimă profunda adeziune la politica partidului, hotă-

rîrca unanimă, voința fermă de a munci cu dăruire și pasiune revoluționară pentru n traduce in viață grandioasele măsuri ce le-a a- doptat Conferința Națională, spre a grăbi înaintarea patriei pe calea progresului, civilizației și bunăstării.In Raportul magistral al secretarului general al partidului, oamenii muncii nu recunoscut propriile lor ginduri și aspirații, găsind in

fiecare îndemn, certitudinea vieții lor fericite, a destinului lor luminos.Acestor ginduri și sentimente, voinței u- nanime de a contribui din plin la edificarea societății comuniste pe pământul patriei,glas ecourile pornite din inimă ; laptele de muncă născute din conștiința participării la marele forum al partidului, pe care le inserăm in aceste rînduri.
dau

In zilele Conferinței
AVÎNT 

REZULTATE
SPORIT, 
DEOSEBITE! 1972

II PRODUCȚIA

IA MINA VULCAN
< 120 tone. Atît a produs 

peste sarcinile de plan în cea 
de-a doua zi a conferinței, 
sectorul fruntaș al minei Vul
can, sectorul II condus de 
ing. loan Diaconu. In cele do
uă frontale ale sectorului, con
duse de Vespasian Cătanâ și 
Gheorghe Ciobanu, s-au ex
tras cile 80, respectiv 40 to
ne cărbune peste sarcina zil
nică preliminată, adăugîndu-se 
„plusului” de pînă acura de 
peste 2 800 tone înregistrat 
pe sector de la începutul lu
nii.
• In aceeași zi, Ia sectorul 

V al minei, minerii abatajelor 
cameră conduse de brigadierii 
Ștefan Gantz și Vasile Cheta, 
au reușit la rindul lor să pro
ducă peste sarcina zilnică, de- 
pășindu-și fiecare cu cile 400 
kg/post randamentul stabilit 
prin normă.
• Comuniștii șefi de briga

dă Vasile Ailincăi și Mihai 
Dudescu din sectorul I au re
ușit ca, împreună cu ortacii, 
să trimită către suprafață din 
abatajele cameră 
muncesc cite 50. 
23 tone cărbune 
planului zilei.

în care 
respectiv 

suplimentar

IA MINA LLPENI
€ In cea de-a doua zi

desfășurării lucrărilor Confe
rinței Naționale a partidului, 
colectivul sectorului V al mi
nei a adăugat celor peste 
6000 tODe de cărbune, cit re
prezintă plusul de la începu
tul anului pe sector. încă 105

tone. Brigada de frontaliști 
condusă de Nicolae Gavra 
a depășit sarcina zilei respec
tive cu 150 tone. Grăbind des
fășurarea operațiilor in aba
taj, efortul colectiv a avut ca 
rezultat încheierea pină acum, 
de la începutul lunii, a celui 
de-al doilea ciclu de avansare, 
ceea ce înseamnă îndeplinirea 
angajamentului lunar. „Orta
cii” lui Mihai Vărzaru din a- 
celași sector au suplimentat 
producția zilnică planificată cu 
20 tone într-un abataj came
ră, producție obținută pe sea
ma depășirii randamentului 
planificat cu 200 kg pe post. 
Alături do minerii din aba
taje, brigada de pregătiri a lui 
loan Tibil a înaintat într-o 
singură zi 5 metri liniari în 
lucrarea pe care o execută, 
preabataj al unui nou frontal, 
ceea ce reprezintă peste 1 me
tru liniar deasupra sarcinii.

• Slăpîniți de același a- 
vint puternic in muncă ce ca
racterizează activitatea tuturor 
minerilor din bazin, formațiile 
de lucru de la înaintările mi
nei Paroșeni au cinstit în aces
te zile cu rezultate demne eve
nimentul sărbătoresc, Confe
rința Națională a partidului.

Din realizările de aici, in 
cursul primei zile a dezbate
rilor, se detașează succesul 
obținut de brigăzile sectorului 
II al minei conduse de comu
niștii Dumitru Crîșmaru și 
Geza Kalman care au depășit, 
fiecare, cu cile un metru li
niar sarcina zilnică de înain-
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A trăi sentimentul bucuriei și al împlinirii
Faptul e știut și aproape că 

nu-i nevoie de ajutorul cifre
lor. Totuși se apelează. Ingine
rul Sever Grozavu, șeful sec
torului II al minei Lonea, vrea 
să fie cît mai exact. „Intr-ade
văr, comuniștii, întregul colec
tiv al sectorului, au ținut să 
aducă un omagiu Conferinței 
Naționale a partidului, să se 
înscrie cinstind evenimentul 
cu o zi de producție record. 
Hărnicia colectivului și-a spus 
cuvîntul și astăzi, la sfîrșitul 
celor 24 de ore, ne putem de
clara pe deplin mulțumiți"... 
Așa l-am cunoscut sau, mai 
bine zis, așa l-am găsit. pe 
șeful de sector. Era după o zi 
de muncă, raportîndu-se însă, 
așa cum impun legile exigen
tei ce ne tutelează în tot ce 
întreprindem, nu numai în ceea 
ce am înfăptuit, dar și la 
ceea ce putem înfăptui. La 
sfîrșitul schimbului 1, cînd en
tuziasmul colectiv își realiza
se sarcinile propuse, depășin- 
du-le chiar cu 20 la sută, a- 
tunci cînd au ieșit din mină, 
la gura puțului, îi așteptau un 
grup de pionieri de la Școala 
generală nr. 2 Petrila, și fan
fara minei. O atmosferă caldă.

plină de semnificații. bărbă
tească, Așa cum îmi spunea 
secretarul organizației de 
partid, Nicolae Popovici și 
cum mi-au întărit-o încă vreo 
cîțiva comuniști, aici, în sec
torul II, contează foarte mult 
bunul renume al colectivului.

îmi scrutez cu privirea in
terlocutorul. E un om înalt, 
nins de ani, are o vorbă cal
mă, nu pare dispus la discu
ții. Și totuși:

— Am hotărît =ca întregul 
nostru colectiv să aducă un o- 
inagiu Conferinței, să ne spu
nem cuvîntul și adeziunea 
noastră la politica înțeleaptă 
a acestuia prin fapte.

De noi s-a apropiat un om 
slăbuț, cu fața parcă dăltuită: 
„Cu 30 de tone mai mult am 
dat astăzi și mă bucur că am 
reușit să fiu la înălțimea ho- 
tărîrii noastre", — s-a lansat 
șeful de brigadă din abatajul 
nr. 75, din stratul 3, Traian 
Molnar. De astă dată zimbește 
si ol. „Ziua asta. închinată 
Conferinței, am pregătit-o din 
vreme, am așteptat-o chiar", 
ne-a mărturisit Gheorghe Ba- 
lica, șeful de brigadă de la 76". 
„De două luni sectorul nostru

a intrat în ritm, realizîndu-și 
sarcinile de plan și asta ne 
bucură, ne face să fim altfel 
decît pînă acum. Cînd este o- 
mogenitate și cînd toți doresc 
să facem planul, nimic nu-i 
imposibil!". Așa ar spune și 
Dumitru Boboc, Iosif Karacso- 
ny, Martin Biro, Ștefan Dami
an, Ion Cîmpean, Gherasim 
Furdui, Vaier Oprean, Iorda- 
che Făsui, Ion Alb, toți oa
meni așezați, bucuroși să-mi 
vorbească despre succesele 
lor, despre ziua în care „au 
reușit să-și onoreze cuvîntul 
dat!“. „Mi-ați spus că la a- 
batajul Ș3, din stratul 3, pro
ducția a crescut astăzi cu 23 
de tone?" — încerc să-l atrag 
spre autoapreciere pe minerul 
Gheorghe Dobrogeanu. „Așa 
și este — îmi răspunde. Așa 
se poate vorbi de tot colecti
vul sectorului. Așa că... De 
fapt și eu și ceilalți nu am 
făcut altceva decît să răspun
dem grijii părintești ce ne-o 
poartă partidul, cu rezultatele 
muncii noastre, să ne înde
plinim datoria". Da, are per
fectă dreptate Gheorghe Do
brogeanu : a munci conștiin
cios acolo, la locul tău de

Omagiu al faptei
Mi se destăinuia tovarășul 

Pavel Blaj, secretarul orga
nizației de bază a sectorului 
I al E.M. Aninoasa : „Și zi
ua care a premers Confe
rinței Naționale a partidu
lui și zilele propriu-zise de 
desfășurare o lucrărilor sa
le, au fost zile fierbinți, de 
rodnicie minerească și pen
tru harnicii noștri mineri. 
S-a luat inițiativa organiză
rii unor schimburi, de onoa
re care, prin sporurile de 
cărbune extras din adincuri, 
să aducă un omagiu al fap
tei mărețului eveniment. Mi
nerii noștri au imbrățișat-o 
cu căldură, mobilizindu-se 
mai mult ca aricind, 
bucurie neascunsă, cu 
tineresc și 
dată..."

sufletul omului minei. Cău
tam un argument al partici
pării, al angajării concrete a 
minerului in efortul unanim 
de autodepășire. Și...

rință, s-ar cuveni oare să-l 
dăm de rușine ?...

★

cu mindrie

Cu 
elan 
loto-

★

In

★

mărturie a aces-Voiam o 
tei realități, o dovadă a 
proiecției luminoase, elibe
ratoare de noi și fecunde e- 
nergii, a sărbătorii pe care 
o trăiește țara întreagă, în

...Zori de zi,' 20 iulie... 
incinta minei Aninoasa 
freamăt, discuții, atmosferă 
încinsă, febrilă — într-un 
cuvint schimbul unu se 
pregătea nerăbdător să in
tre in subteran. Șeful de 
schimb Romulus Hăbian din 
brigada lui Aurel Cristea 
a trecut pe la sediul comi
tetului de partid al minei:

— Bine ai venit Hăbiane, 
a fost întimpinat la sediu, 
la spune, cu ai tăi, veți 
reuși să facefi față angaja
mentului luat pentru schim
bul acesta de onoare ? Va fi 
un adevărat schimb record ?

— Păi, da' cum nu, răs
punde cu fermitate vredni
cul miner, om merge și-om 
face tot ce putem... Ș-apăi 
(aici un suris i-a înflorit 
chipul) dacă șefu' nost’, nea 
Cristea e delegat la Confe-

...Frontalul e-n fierbere... 
Pe jumătate din spațiu se 
execută răpirea, se realizea
ză pușcarea „pe toată linia" 
și se încarcă ,,diamantele 
negre" smulse masivului, în
dărătnic nu în 120 de vago- 
nete cit era în plan, ci în 
155... Satisfacția care umple 
inima tînărului Miclea Ro
mulus Cornel, proaspăt ab
solvent al școlii de mineri, 
a ajutorului de miner Gheor
ghe Cioica, a lui loan Su- 
larea. a vagonetarului Ale
xandru Jurcău și a celor
lalți frontaliști, le șterge 
orice urmă ele oboseală, cu 
toate că nici unul dintre ei 
n-a fost deloc zgîrcit cu e- 
forturile...

— No, nea Hăbiane, da' 
merse fest. Bravo tuturor 
ortacilor !

— Ei, o ieșit mai bine de
cît am vorbit...

muncă, c o datorie. A înțele
ge că această nobilă datorie 

înseamnă a fi conștient de ro
lul tău, a te simți răspunză
tor pentru o parte, oricît de 
mică, din ampla dăruire a co- 
lectivulhi. „Noi, se destăinu
ia loan Timiș, omul cu zîm- 
betul mereu pe buze, fiecare în 
abatajul lui, la locul lui de 
muncă, no străduim sa fim în 
primele rînduri, să lichidăm 
cu ceea ce avem in urmă si 
să nu ni se mai spună „pînă 
cînd ?l“ — ci „bravo doi" I

Poate nimic nu e mai inte
resant decît să poți urmări, în 
aceste zile, cum un mănunchi 
de oameni, niște entuziaști, a- 
duc, prin hărnicia lor, alături 
de întregul nostru popor, un 
dar omagial partidului, politi
cii acestuia. I-am văzut acolo, 
la ieșirea din mină... „Dăru
irea și rezultatele sectorului 
II, sînt un răspuns la grija ce 
o poartă minerilor partidul 
nostru I” — spunea inginerul 
Aurel Brînduș, directorul ex
ploatării.

Așa cum se destăinuia mi
nerul Iosif Bart si cum susți
nea și șeful sectorului, ingi
nerul Sever Grozavu, minerii 
sectorului II sînt niște ambi
țioși care șl iu să țină la bu
nul lor renume, să facă ade
sea să se audă la mină de
spre ei. Luna iunie au înche
iat-o cu un plus de cărbune 
de peste 19,5 la sută, iar an
gajamentele, daca e să vorbim 
de ele, numai brigada lui Ion 
Timiș, a dat „peste", cum zi
ce președintele comitetului 
sindicatului, loan Șilinca : 
„Peste 250 de tone de cărbu
ne ! — oriunde s-ar afla Pe
tre Clapa, Cristian Corbea, 
Petru Ernelz, E. Molnar, Sa
bin Moldovan, Gheorghe Or
ban, Gheorghe Rusu, Alexan
dru Costa, sînt mindrl unii de 
alții, de colectivul din care fac 
parte".

La sfîrșitul zilei de muncă 
închinate Conferinței Națio
nale a partidului, am poposit 
îndelung în preajma acestor 
entuziaști pentru care...... poli
tica înțeleaptă și grija ce ne-o 
poarta partidul e mai presus 
decît viața noastră”. De aici 
și rezultatele: 130 de tone pes
te angajamentul cu care co
lectivul sectorului li al minei 
Lonea a pornit, în dimineața 
zilei do 20 iulie a.c., să cin
stească prin hărnicie, dăruire 
și pricepere, lucrările Confe
rinței Naționale a partidului.

După ce am ascultat, stă- 
pinll de emoție, Raportul pre
zentai de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, I<I Conferința Nați
onală a partidului, expus in
tr-o atmosferă de nestăvilit 
entuziasm, am studiat cu aten
ție ziarul unde s-a publicai 
acest document programatic de 
mare Importanța penlru toți 
oamenii muncii din patria 
noastră.

Aceeași încordată atenție, 
ml-a rețlnut-o flecare capitol, 
flecare domeniu analizat in 
profunzime.

Folosesc prilejul de a-mi ex
prima, in aceste cuvinte nu 
numai admirația față de uriașa 
personalitate politică, viziona
ră, organizatorică — novatoa
re, plină de umanitate șl dra
goste față de poporul pe care-l 
conduce — a secretarului ge
neral al partidului, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu — ci și 
mindria legitima jre care o 
simte flecare dintre noi că in 
iruntea națiunii noastre socia
liste se află un asemenea ma
re comunist român.

Pentru noi constructorii, care 
am ridicat in cele 18 luni, din 
acest cincinal, 1463 apartamen
te pentru oamenii muncii din 
Valea Jiului, aprecierile făcute 
în raportul acestei munci sînt 
dătătoare de noi elanuri. Am 
reținut cu deplină responsabi
litate, preocupările ce vor exis
ta in continuare pentru re
zolvarea problemei locuințe
lor, urmărindu-se in perma
nență satisfacerea la un nivel 
tot mai înalt a nevoilor și ce
rințelor oamenilor muncii.

Comuniștii de pe șantierele 
soclal-culturale ale Văii Jiului 
privesc aceste mărețe 
sarcini cu toată răspunderea, 
hotăriți să nu-și precupețească 
eforturile penlru a-și da depli
na contribuție la îndeplinirea 
eL

Rezultatele obținute in între
cerea socialistă, angajamentele 
luate șl realizate, sini o ga
ranție reală că așa va fi. 
Nc-am angajai să reducem 
duratele de execuție la 5 obi
ective cu un număr letal de 
88 de zile, Iar noi ara redus 
in cinstea Conferinței Națio
nale a partidului durata la G 
obiective cu 455 de zile, șl am 
predat înainte de termen 120 
de apartamente.

Cum sa nu fim pătrunși pi
nă în adinciil conștiinței de 
ferma convingere exprimată 
în raport că „transpunerea in 
viață a acestui însuflcțitor 
program va marca parcurgerea 
unei clapo Istorice de impor
tanță decisivă pentru 
poporului român, <
crearea societății j
multilateral dezvoltate in pa
tria noastră, așezarea temelii
lor pentru edificarea comunis
mului in România " I

Comuniștii de pe șantierele 
de construcții din Valea Jiu
lui în aceste zile istorice, se 
angajează că vor duce la în
deplinire prin îmbogățirea cu
noștințelor multilaterale, prin 
spirit organizatoric, cutezanță 
și perseverență, prin devota
ment nemărginit față de par
tid și popor, loatc sarcinile ce 
le revin.

Acesta esle 
tru, voința și 
Iră, răspunsul 
gem să-I dăm 
b’nte adresat nouă tuturor dc 
către tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, în Raportul la 
conferință, acest neprețuit do
cument, pe care toți deopotri
vă, îl considerăm Cartea noas
tră de căpătîi.

Dumitru STANCU 
secretarul comitetului de partid 

al Grupului de șantiere 
T.C.H. Valea Jiului — 

Petroșani

i viitorul 
aslgurind 
socialisto

cuvîntul nos- 
hotărirea noas- 
pe care ințele- 
apelului {Ier

Ediția specială a gazetei de perete
,4m întîrziat, mai mult 

decît altădată, in fața gaze
tei de perete din sala de a- 
pel a minei Dilja. atras fi
ind de edil ia specială a a- 
cesteia. sau. poate, de fap
tul că înspre aceeași gazetă 
se îndreptau zeci de alți 
oameni să facă o primă cu
noștință cu istoricul docu
ment al acestor zile: Rapor
tul prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Confe
rința Națională a partidului. 
Nu este, desigur, un fapt 
inedit, că in astfel de mo
mente. unice, colectivul
nei gazete de perete se ori
entează asupra celui mai 
pregnant fapt al zilei, un 
fapt asemănător pietrelor de 
hotar care stabilesc in imen
sitatea timpului, un nou in-

u-

cepul. Și nu este nici singu
ra gazetă de perete in al 
cărui „inventar" de ediții, 
se înscrie o ediție cu totul 
deosebită, care atrage in
tr-un mod aparte, cititorii.

Priveam, in tăcere, fețele 
oamenilor. Ascultam comen
tariile lor, unele aprinse, al
tele purtate intr-o respec
tuoasă tăcere. Erau minerii 
din schimbul I al zilei de 20 
iulie care iși întilneau, în
că odată, în cuprinsul unui 
document al conducerii su
perioare de partid, suportul 
solid al propriilor lor con
vingeri comuniste, imboldul 
lăuntric izvorit din intimi
tatea conștiinței lor de co
muniști, de mineri, care le-a 
înzecit in aceste zile puteri
le. „Sîntem chemați — d-

i.-au oamenii aflafi in fa
ța magistralului Raport — 
ca in următorii 10-15 ani să 
lichidăm cu desăvîrșire ră
mânerea în urmă pe care 
am moștenit-o, să ridicăm 
poporul român la un înalt 
nivel de dezvoltare econo
mică, științifică, culturală, 
să-i asigurăm un nivel de 
trai superior"... „Mă adresez 
clasei muncitoare..." „Mă a- 
dresez țărănimii..." „Mă a- 
dresez intelectualității..." „Mă 
adresez tuturor oamenilor 
muncii, români, maghiari, 
germani, sîrbi și de alte na
ționalități care. împreună, 
de-a lungul secolelor, au în
vins greutățile, asuprirea și 
exploatarea; împreună am 
înfăptuit în anii construcți
ei socialiste realizări minu-

nate...- „Dragi tovarăși și 
prieteni, să facem totul pen
tru a fi demni de istoria 
glorioasă a poporului nostru, 
sâ putem spune întotdeauna 
că nu am precupețit nimic 
pentru a făuri un viitor 
demn națiunii noastre socia
liste. Să lăsăm generațiilor 
viitoare, urmașilor urmașilor 
noștri o viață liberă, înflo
ritoare, un viitor minunat, 
comunist".

Aceste fraze erau citite 
cu glas întretăiat, cu o e- 
moție firească de pe panoul 
gazetei de perete. Știam că 
patetica chemare a secreta
rului general al partidului, 
adresată eu atita căldură tu
turor oamenilor muncii din 
patria noastră, a fost urma
tă de un neașteptat de pu
ternic ropot de aplauze, ca

Raportul prezentat de tova
rășul Nicolae Ceaușescu Con
ferinței Naționale a partidu
lui constituie o sinteză a gin- 
durilor noastre cele mai înal
te. Mobilizați de avîntul revo
luționar care-l străbate ca un 
fir roșu, eu și brigada pe ca
re o conduc vom depune cu 
trup și suflet toate eforturile 
pentru a ne aduce contribuția 
la realizarea planului cinci
nal în patru ani șt jumătate.

Am avut tot timpul cuvin- 
tării impresia că cuvintele 
roșiile de secretarul nostru 
general al partidului sini spu-

se pentru mine, pentru noi, 
minerii. îmi vorbea un glas 
din viitor despre azi și miine.

In această lună vom da 
peste plan 100 de tone de căr
bune. Prin atenția acordată a- 
sigurării, prinlr-o plasare co
rectă, folosind efectiv cele 6 
ore de subteran, eu și ortacii 
mei vom munci cu spor, spre 
a da cit mai mult cărbune 
peste plan, pentru înflorirea 
patriei noastre socialiste.

Dumitru OCTAVIAN 
șei de brigadă, sector I, 

E.M. Aninoasa

Cu glodul și inima 
alături de partid

Vibrantul apel adresat țării 
de către secretarul general al 
partidului, tovarășul F” ’ 
Ceaușescu, în Raportul 
zentat la ~ ‘ ’
lă, ce se 
te zile, a 
o emoție 
Am înțeles mai mult ca 
cînd necesitatea angajării ple
nare în această bătălie mărea
ță, ce se desfășoară clocoti
tor pe toate fronturile și pe 
toate redutele pentru făurirea 
orînduirii noi, comuniste în 
patria noastră. In aceste zile 
istorice, privirile mele așa ca 
ale tuturor oamenilor muncii 
din municipiu au fost atintite 
spre Capitală, acolo unde în 
Sala Palatului Republicii a 
pulsat viu, marele dialog din
tre partid și popor.

Ca lucrător în domeniul 
muncii de aplicare a legilor 
m-am bucurat deosebit, vă- 
zînd odată mai mult, cîtă gri
jă și prețuire se acordă aces
tui sector. Am reținut cu de
plină adeziune indicația po
trivit căreia. în cazul unor 
infracțiuni de mai mică im
portanță pedeapsa să poată fi 
executată prin muncă. Consi
der o asemenea măsură de o • 
mare valoare, atît sub aspect 
educativ cît și sub aspect e- 
eonomic.

Alături de întregul colec-

Nicolae 
: pre-

Conferinta Naționa- 
destășoară în aces- 
produs asupra mea, 
de mari profunzimi, 

ori-

llv in care activez, mă voi 
strădui să răspund prin re
zultate concrete chemării par
tidului. Vom căuta să ne mo
bilizăm astfel incit fiecare 
cauză, să fie cînt|ritâ cu cea 
mai mare exigență și obiecti
vitate incit spiritul de drep
tate sâ se afirme permanent 
și viguros. Ne propunem de 
asemenea, ca obiectiv impor
tant, asigurarea unei depline 
operativități, cu respectarea 
— la gradul celei mai înalte 
conștiinciozități — a terme
nelor de judecată. Sprijinin- 
du-ne și mai mult pe masele 
de oameni ai muncii, pa su
gestiile și spiritul lor de opi
nie, vom căuta să folosim la 
scara cea mai largă toate 
mijloacele ce ne stau la inde- 
inînă, pentru a le asigura o 
permanenta informare asupra 
activității noastre, convinși că 
numai așa vom putea obține 
sprijinul lor neprecupețit.

Nu pot încheia fără a mai 
vorbi încă o dată despre sen
timentele de mindrie, Încrede
re și deplină mobilizare pe 
care cuvintele rostite de tova
rășul Nicolae Ceaușescu în ra
portul prezentat la Conferința 

l-au stîrnit răscolitor.

Aurel COMȘA 
președintele Judecătoriei 

PetroșaniDem. D. IONAȘCU

fo (ol parcursul lucrărilor Conferinței Naționale a partidului, tineri u virsinicl nu urm-rii 
i deosebit interes dezbaterile din Înaltul forum al comuniști lor.

re s-a făcut auzit din ma
rea Sală a Palatului, in în
treaga țară. In acel moment 
am avut pentru o clipă în 
fața ochilor imaginea aplau
zelor intime, care au izbuc
nit în inimile cititorilor a- 
flați, nu intimplător, in fața 
ediției festive a gazetei lor 
de perete.

Erau aplauze puternice ca
re s-au transmis prin ne
văzute fire, din om in om. 
Aplauze al căror ecou îl 
aud, și il voi auzi încă mult 
limp, ori de cite ori voi tre
ce prin sala de apel a minei 
Dilja, prin fața unei gazete 
de perete care și-a înscris, 
in inventarul său, o adevă
rată ediție princeps: Rapor
tul secretarului general 
partidului.



Noi membri și membri supleanți 
ai Comitetului Centra! a! Partidului Comunist

Român, aleși de Conferința Națională
(Urmare din paa. 1)

Român ca activiști de partid șl d? slat care lucrează ne- 
mljlocil In producție șl cu un număr mai mar? de temei, au 
Jcmt aleși membri ai GC. al P.C.R

13 Iuliana Duda

,4. Elena Geaușescu
* ’ r „ *

2- Eleonora Gojocaru

n
n 'V

R. Constanta Crăciun »

4 Marla (oneseu

<’ i

5. Filofteia Manta '

# •
$ Ferdinand Nagy

F. Constantin Petre

8. Ilona Peter
A r

9 Alexandru Roșu

Ca membri supleanți ai Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român au fost aleși:

1. Agurița Alexandrescu — — secretară a Comitetului
' municipal de partid Ba

cău
2. Eugenia Andrei

3. Fillța Barbu '

4. Ion Bătrîna

5. Ion Bolnavu

6. Ecaterina Brumărică 
k

k-^

7. (uliana Bucur ’
Ș *

8. Teodor Burgh’ele

9. Georgeta Gristoloveanu

10. Alexandru Gzege

11. Marla Diaconu

12. Dumitru Diaconescu

Fotbal
ROMA 21 (Agerpres). — 

Milioanele de amatori de 
fotbal din Italia riscă să fie 
lipsiți în sezonul 1972—1973 
de transmisiile duminicale de 
radio și televiziune care le 
permiteau să urmărească „mi
nut cu minut" desfășurarea 
partidelor din prima șl a 
doua divizie a campionatu
lui național. La radio meciu
rile erau transmise în direct, 
iar Ia televiziune imediat du
pă terminarea lor. Toate a- 
ceste programe sînt fn pe
ricol de 8 fi anulate întru- 
cît radioteleviziunea italia
nă (RAI) și liga națională de 
fotbal nu au căzut de acord 
asupra clauzelor de reînnoire 
a contractelor. Reprezentan
ții echipelor din prima $1 a 
doua divizie au cerut suma 
de 1 miliard de lire italiene 
pentru cedarea drepturilor de 
transmitere la radio șl tele
viziune, fală de 450 000 000 
de lire oferite anul trecut. 
Tratativele au fost reluate, 
dar un purtător de cuvînt al 
RAI a declarat că suma de 
cinci sute de milioane de li-

SPITALUL ONIFICAT 
PETROȘANI>

Organizează concurs pentru ocuparea urmă
toarelor posturi :

— șef birou plan-financiar și contabilitate ;
— șef birou tehnic și întreținere ;
— intendent secția T.B.C.
Condițiile de studii și vechime, sînt cele pre

văzute de Legea nr. 12 1971 și Legea nr. 
22/1969.

Concursul va avea loc in ziua de 28 iulie 
1972, ora 10.

Cererile se vor depune la Spitalul unificat cu 
sediul în Petroșani, str.- Constructorul nr. 14.

I.L.H.S. - S.U.C.T. 
București 

Secția 
Valea Jiului -Uricani

ANGAJEAZĂ URGENT :

- gestionar pentru piese de schimb auto și u- 
tilaje, care va funcționa la secția S.U.C.T. Valea 
Jiului, cu sediul în Uricani.

Condițiile de angajare și salarizare, sint cele 
prevăzute de H.C.M. 914/1968, Legea nr. 1/1970, 
Legea nr. 22'1969 și H.C.M. 2230/1969.

Informații suplimentare se pot obține, zilnic, 
de la serviciul personal din cadrul întreprinderii 
cu sediul în Uricani, telefon 122.

• — director general al 
\ ICECHIM, membră a Co-
‘ miletului municipal de 

partid București
— secretara comitetului de 

partid al Fabricii de con
fecții și tricotaje Bucu
rești

, — membră de partid cu sta
giu din ilegalitate

. — inginer chimist, Centrala 
de fibre SăvincștI. Erou 

, al Muncii Socialiste, mem
bră a Gomitetitlui muni
cipal de partid Piatra 
Neamț

• •— secretara Comitetului de
• partid al Fabricii de sto

fe „Argeșana"
, — prim-secretar al Comite-
•> tulul județean de partid 

Govasna
x — miner, șef de brigadă ta 
\ Exploatarea minieră Lu- 

penl Enou al Muncii So
cialiste, membru al Co
mitetului județean de 
partid, membru al Con
siliului Național al Fron
tului Unității Socialiste

— maistru la întreprinderea 
„Clujana". deputată în 
M.A.N., membră a Comi
tetului județean de par
tid Gluj

— director general al Uzi
nei „23 August" —Bucu-

■* reștî, membru al comite
tului de partid al uzinei

— reprezentanta Consiliului 
Național al Femeilor la 
Federația Democrată In
ternațională a Femeilor

— tehnician la Fabrica de 
confecții Brăila, secreta
ra comitetului de partid 
din întreprindere

— director al Institutului de 
cercetări componente e- 
lectronice profesionale 
I.P.R.S. Băneasa

— secretar al comitetului 
de partid de la Hidrocen
trala de pe Lotru

— profesoară, președinta 
Comitetului județean Te
leorman al femeilor, 
membră a biroului Co
mitetului județean de 
partid

— director al Fabricii inte
grate de lină Constanta, 
membră a comitetului de 
partid din întreprindere

— ministrul sănătății, mem
bru al Academiei Repu
blicii Socialiste România

— director tehnic la Combi
natul de mătase București

— președintele C.A.P. Sa- 
ionta, membru al Comi
tetului județean de par
tid Bihor

— țesătoare, președinta co
mitetului sindicatului de 
la întreprinderea textilă 
„Dacia" din București

— maistru strungar la Uzi
na de tractoare Brașov,

l
re reprezintă maximum ce 
poate fi oferit pentru me
ciurile de fotbal.

★
RIO DE JANEIRO 21 (A- 

gerpres). — „Brazilia trebuie 
să urmărească cu multă a- 
tenție evoluția fotbalului eu
ropean pentru a nu fi prin
să pe picior greșit la viito
rul campionat mondial" a 
declarat președintele federa
ției portugheze de fotbal Jor
ge Magalnaes, aflat actual
mente In tara Iul Pele. „Teh
nica șl fantezia jucătorilor 
brazilieni nu sînt suficiente 
astăzi pentru a compensa 
viteza și forța fotbaliștilor eu
ropeni. Multe diD echipele 
vechiului continent posedă o 
organizare perfectă, far se
lecționata R.F. a Germaniei 
este în momentul de față 
foarte greu de învins" — a 
adăugat oficialul portughez.

14. Magdalena Filipaș

15. Dumitru Fuiorea

16. Teohari Georgescu

17. Maria Gilmcanu

. I

18. Otilia Indrea

19. Tiberiu Mureșan

I
20. Victor Naghi

21. Alexandru Necula

22. Nicolae Nicolae

23. lulia Pașca

24. Gherghina Pică

25. Nicodim Roșea

26. Mircea Simovici

27. Fălu Socariceani

28. Letiția Stănilă

29. Traian Ion Ștefănescu

30. Iosif Szasz

31. Constantin Zamfir

sport

Șah
VARȘOVIA 21 (Agerpres).

— In grupa B a turneului 
internațional de șah de la 
Varșovia, după 13 runde 
conduce V. Waisman (Româ
nia) cu 10 puncte. In runda 
a IX-a. Waisman a remizat 
cu bulgarul Kozarov, far în 
runda a X-a l-a învins pe 
polonezul Pyteî.

fn grupa A. pe primul loc 
al clasamentului se află 
Bednarski (Polonia) cu 9 
puncte, urmat de Gipslis 
(U.R.S.S.) sl Libert (R.D.G.)
— 8 puncte fiecare.

Schiorul austriac
Karl Schranz- 

reporter 
de televiziune
VIENA 21 (Agerpres). — 

Exclus sub acuzația de pro

membru al comiteLului 
de partid pe uzină

— profesoară la Liceul In
dustrial din Reșița, mem
bră supleantă a biroului 
Comitetului județean de 
partid Caraș-Severin, 
membră a Consiliului Na
țional al Frontului Uni
tății Socialiste și « Con
siliului oamenilor muncii 
de n itforialltate germană

— preș» iln Comitetului U- 
niuni) sindicatelor din 
industria ușoară

— director al Șantierului 
naval Constanța, membru 
supleant al biroului Co
mitetului județean de 
partid

— membru de partid cu sta
giu din ilegalitate, direc
tor Ia întreprinderea po
ligrafică „13 Decembrie" 
București

— secretară a Comitetului 
orășenesc de partid Pu
cioasa, membră a birou
lui Comitetului județean 
de partid Dîmbovița

•— director la Uzina textilă 
„Ardeleana" Satu Mare, 
membră a Comitetului 
municipal de partid Satu 
Mare

— rector al Institutului a- 
gronomic ,.N. Bălcescu" 
București, directorul In
stitutului de cercetări 
pentru cereale si plante 
tehnice Fundulea

— director al Uzinei meca
nice Cîmpulung-Muscel, 
Erou al Muncii Socialis
te, membru al Comiteri)-

, lui județean de partid 
Argeș

— director general al Cen
tralei industriale de ma
șini și materiale electro
nice

— ministru secretar de stat 
la Ministerul Comerțului 
Exterior

— director la întreprinde
rea „1 Iunie" Timisoara, 
membră a comitetului de 
partid din întreprindere, 
deputată în M.A.N

— director la Fabrica de 
zahăr Corabia, membră 
supleantă a biroului Co
mitetului județean de 
partid Olt

— director general al Uzi
nelor Cugir. membru al 
biroului județean de par
tid Alba

— director la Fabrica de 
rulmenți Bîrlad. membru 
al biroului Comitetului 
județean de partid Vaslui

— președintele C.A.P. lanca. 
Erou al Muncii Socialiste, 
membru al Comitetului 
județean de partid Brăila

— director la întreprinderea 
„Tîrnava" Mediaș, mem
bră a biroului comitetu
lui municipal de partid

— președintele Consiliului 
U.A.S.R., secretar al C.C. 
al U.T.C.

— șef de secție la C.C. al 
P.C.R.

— secretar al comitetului 
de partid al uzinei de u- 
rilaj chimic „Grivița 
Roșie", membru al bi
roului Comitetului mu
nicipal de partid Bucu
rești

fesionism de la jocurile o- 
limpice de iarnă de la Sap
poro, cunoscutul schior aus
triac Karl Schranz va parti
cipa în schimb la olimpiada 
de vară de la Miinchen 
dar în calitate de reporter al 
radioteleviziunii austriece. Ca 
și alte foste vedete sportive — 
Jesse Owens, Murray Rose, 
Marcel Hansenne, Jab Clau
de Killy — schiorul Karl 
Schranz' va relata despre e- 
voluția compatrioților săi si 
în special a recordmanei 
mondiale la săritura în înăl
țime Ilona Gusenbauer.

Tenis
TBILISI 21 (Agerpres). — 

La Tbilisi a început, ieri, me
ciul de tenis dintre echipele 
României șî U.R.S.S., con- 
tînd ca finală a zonei 
europene (grupa A), a 
competiției internaționale 
„Cupa Davis". Gîteva mii de

Sr. informații 
utilitare
SIMBATA 22 ÎUI.IE

Soarele răsare la ora 4,51 
și apune la 19,52. Zile trecu
te din an — 204, zile răma
se - 162.

EVENIMENTE

1862 - S-a născut Alexan
dru lonescu, militant al miș
cării muncitorești din tara 
noastră ; 1944 — Eliberarea 
de sub jugul fascist. Sărbă
toare națională a Poloniei ; 
1940 — A fost creată Orga
nizația Mondiala a Sănătății 
(OMS.)

FILME

PETROȘANI - 7 Nolem-
brie : Evadare din Planeta 
Maimuțelor ; Republica : Fe
ricit cel rare ca Ulise...; 
LONEA — Minerul : Trenul ; 
VULCAN: Steaua sudului; 
BARBATEN1 : Hello Dollv, 
seriile I-II; LUPENI — Cul
tural : Astă seară dansăm în 
familie; URICANI: Morțll 
rămin tineri.

Radio
PROGRAMUL I: S,<X> Muzică 

șl actualități; 7,00 Radiojurnal ; 
8,00 sumarul presei: 9,30 Mio
rița. Elogiul muncii in folclorul 
românesc; 10.00 Buletin de știri; 
10,05 Muzică populari polonezi;
10.20 Piese instrumentale ; 10,30
Din țările socialiste; 11,00 Bule
tin de știri; 11,05 Formația Mon
dial; 11,15 Radioclub turistic : 
11,35 C'otuI Radiotelevlzlunli di
rijat de Aurel Grigoraș; 12,00 
Ciută Nada; 12,15 Recital de o- 
peră; 12.30 Intilnlre cu melodia 
populara și Interpretul preferat; 
13,00 Radiojurnal: 13,15 Avanpre
mieră cotidiana; 13.30 Radiodi- 
vertLsmcnt muzical; 15.00 Bule
tin de știri; 1S.00 Radiojurnal : 
17,00 Știință, tehnică, fantezie ; 
17,3» Interpret) ai cintccului 
popular: Ion Crlstorcanu ; 17,45 
Muzică ușoarâ de Vito Pallavi- 
cinl; 18,00 Orele serii; 20,00 Ta
bleta de seara; 20,05 Zece me
lodii preferate; 20,40 La hanul 
melodiilor; 21,25 Moment poetic:
21.30 Revista șlagărelor: 22,00
Radiojurnal; 22,30 Expres melo
dii: 24,00 Buletin de știri; 0,03- 
t»,00 Estrada nocturnă.

Televiziune
9,00 Deschiderea emisiunii. 

Telex;
9.15 Biblioteca pentru toți;
9.40 De vorbă cu gospodi

nele-,
9,55 Tele-enciclopedia;

10,40 Stele ale baletului ro
mânesc;

11,00 Film documentar: „In
dustria poloneză" ;

11.20 Emisiune de divertis
ment: „Luna și trei 
bani jumate" ;

12,00 fn slujba sănătății — 
emisiune de educație 
sanitară ;

12.15 Telejurnal ■,
16.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază.
Emisiune îd limba ger
mană ;

13.15 Ritm, tinerele, dans; 
19,00 Arta plastică;
19.15 Publicitate -,
19.20 1001 de seri;
19.30 Telejurnal ;
20,10 Tele-enciclopedia;
21,00 „Solstițiu de vară..." (e- 

misiune muzical - dis
tractivă) ;

22.30 Telejurnal;
22,45 Seară de romanțe ; 
23,05 Tenis de cîmp:

U.R.S.S. — România. 
Partida de dublu. Re
zumat filmat transmis 
de la Tbilisi.

spectatori au urmărit prime
le două partide de simplu, 
desfășurate pe un timp foar
te călduros, într-o ambianță 
de mare interes. Scorul a 
fost „deschis" de gazde, da
torită victoriei obținute de 
Teimuraz Kakulia cu 6—4, 
7—5, 6—1, în fata lui Ion 
Tiriac. A urmat partida Ilie 
Năstase — Alexandr Metre- 
veli, considerată „cheia" me
ciului de tehnicienii prezenți 
la Tbilisi. Campionul sovie
tic, care este originar din 
Tbilisi, a depus toate efor
turile pentru a da o replică 
puternică lui Ilie Năstase, re
centul finalist de Ia Wimble
don. Năstase s-a prezentat 
însă într-o formă excelentă 
la această partidă, pe care 
a cîștigat-o într-un stil ma
gistral — cu 6—4. 6—0, 6—4. 
Tenismanul român, transmit 
corespondenții agențiilor de 
presă, a demonstrat un joc 
de mare clasă, stîrnind ad
mirația amatorilor de sport 
din Tbilisi. Scorul după pri
ma zi este egal: 1—I.

Astăzi, după-amiază, se 
dispută partida de dublu. Cu
plurile vor fi anunțate îna
intea începerii întîlnirii.

MICA 
PUBLICITATE

STUDENT electronică anul 
IV meditez matematici, fizi
că, orice nivel, telefon 1062.

V1ND CASA (6 camere), 
curte și grădină, ocupabilă 
imediat. Deva str. 23 August.

Informații, Petroșani, Karl 
Marx 19, Popa Miron,

LOTO
Rezultatele concursului din 

21 iulie 1972.
Extragerea I: 12, 30. 67,

59, 47, 35, 55. 16, 44.
Extragerea a Il-a: 9, 71,

4, 64, 11, 18. 1.

BREVIAR INTERNAȚIONAL
■ telegrame ■ note ■ informații»;
Plenara comună a C.C. 
și a Comisiei Centrale de 
Control ale P.C. Italian

ROMA 21. — Corespondentul Agerpres, Ni- 
colao Puicen, transmite: La 20 iulie s-a întru-, 
nil la Roma plenara comuna a Comitetului Cen
tral și Comisiei Centrale de Control ale Parti
dului Comunist Italian, pentru a discuta „re
zultatele și urmările Congresului național al 
Partidului Socialist Italian nl Unității Proleta
re (P.SJ.U.P.)". Ugo Pecchioll. membru al Di
recțiunii și Biroului Politic, a prezentat un ra
port.

In încheierea lucrărilor plenarei comune, a 
fost adoptată in unanimitate o rezoluție in le
gătură cu primirea în rândurile P.C.T. a mem
brilor P.SJ.U.P.. care vor cere aceasta.

In actualul moment este necesar ca P.C.T. să 
acționeze pe mai departe, potrivit propriei sale 
platforme, care se bazează pc recunoașterea 
importantei istorice Si politice a contribuției 
altor forțe muncitorești. socialiste, democra
tice, laice și catolice, la înnoirea societății ita
liene și nsupra necesității întîlnirii și colabo
rării intre diferitele componente ale mișcării 
muncitorești și ale grupării democratice, res
pecting autonomia fiecăreia dintre ele, arată 
rezoluția. S-a hotărî t ca 16 membri ai condu
cerii P.S.I.U.P. să fie cooptați în Comitetul Cen
tral al P.C.T. și trei în Comisia Centrală de 
Control.

Au fost aleși apoi ca membri al Direcțiunii 
partidului tovarășii Domenico Ceravolo, Dario 
Valori și Tullio Vecchietti. Dario Valori șî 
Tullio Vecchietti au fost aleși în Biroul Poli
tic al P.C.T. Votul privind cooptările a fost 
exprimat în unanimitate.

Declarația Ministerului de 
Externe al Guvernului Regal 

de Uniune Națională 
al Cambodgiel

PEKIN 21 (Agerpres). — Ministerul de Ex
terne al Guvernului Regal de Uniune Națio
nală al Cambodgiei a dat publicității, la 20 
iulie, o declarație cu ocazia aniversării a 18 
ani de la semnarea acordurilor de la Geneva 
cu privire la Indochina prin care se garan
tează suveranitatea, independenta, unitatea și 
integritatea teritorială a Cambodgiei. Vietna
mului și Laosului. Se relevă faptul că S.U.A. au 
încălcat principiile acordurilor de la Geneva 
prin sprijinirea loviturii de stat a lui Lon Noi. 
de la 13 marlie 1970. In pofida acestui - lucru, 
poporul cambodgian și forțele sale armate de 
eliberare, sub conducerea Frontului Unit Na
tional a) Cambodgiei șî G.R.U.N.K. — se subli
niază în declarație — au dat o ripostă hotă- 
rîlă manevrelor care încearcă să transforme 
Cambodgia într-o neocolonie.

! Din lumea capitalului
ANGLIA

Sporește pericolul șomajului
LONDRA 21 (Agerpres). — In prezent, 

alte mii de metalurgist! britanici sînt a- 
menințați de șomaj, în urma anunțului 
companiei de stat „British Steel Corpora
tion”. prin care aceasta a informat că va 
închide unele din întreprinderile sale din 
zonele centrale ale țării.

In aceste împrejurări, reședința londone
ză a premierului englez a fost vizitată de 
o delegație a metalurgiștilor, care au îna
intat o petiție de protest împotriva planu
rilor de reducere a producției, semnată de 
20 000 de muncitori. Totodată, peste o sută 
de parlamentari laburiști au elaborat o re
zoluție care condamnă planurile guvernu
lui conservator de a limita respectiva ra
mură a economiei naționale.

ITALIA
Greve ale muncitorilor 

agricoli
ROMA 21 (Agerpres). — In diverse re

giuni ale Italiei, printre care Toscana, Li
guria și Alto-Adige, s-au desfășurat, joi, 
greve de scurtă durată, organizate de cei 
peste 1,8 milioane de muncitori agricoli. 
Greviștii cer reînnoirea contractelor de 
muncă.

Agendă economică
Realizarea planului economiei 
naționale al R.D. Germane 

pe semestrul I
BERLIN 21. — Corespondentul Agrr- 

pres. Ștefan Deju. transmite : Servi
ciul contrai de statistică al R. D. 
Germane a dat publicității comunicatul 
privind realizarea planului economiei na
ționale în prima jumătate a anului 1972.

Sarcinile do plan în aceasta perioadă au 
fost îndeplinite șl parțial cu mult depășite, 
se menționează în comunicat. Venitul na
țional a crescut față de aceeași perioada 
a anului 1971, cu 5 la sută, producția măr
furilor Industriale cu 6 la sută, iar produc
tivitatea muncii in industrie cu 4,2 la sută. 
In domeniul agriculturii au fost depășite, 
de asemenea, prevederile planului.

Volumul comerțului exterior al R.D.G. a 
sporit cu 13.7 la sută.

Unele prevederi ale planului — mențio
nează ziarul „Neues Deutschland" — nu au 
lost îndeplinite Integral, o serie de între
prinderi producînd cu cheltuieli mal mari 
decit cele prevăzute.

Veniturile bănești ale populației an 
crescut, față de aceeași perioadă a anului 
precedent; au lost create condiții mal bu
ne de locuit prin construcții noi și moder
nizarea vechilor locuințe.

Bilanțul economic național 
al R.P. Polone pe 
primul semestru

VARȘOVIA 21. — Corespondentul A- 
gerpres, Iosif Dumitrașcu, transmite: La 
Varșovia a fost dat publicității comunica
tul Oficiului central de statistică cu privi
re la îndeplinirea planului economic națio
nal și dezvoltarea economiei naționale în 
Drimele șase luni ale acestui an. Se su
bliniază realizarea cu succes a principale
lor prevederi ale politicii economico-socia- 
le, paralel cu îmbunătățirea, intr-un ritm 
mai rapid, a condițiilor de trai ale popu
lației. Creșterea producției a fost realizată 
in mare măsură prin mărirea productivită
ții muncii. Producția industrială a 
crescut cu 12,5 la sută. Valoarea 
producției suplimentare, realizată în 
cadrul acțiunii „20 de miliarde", se 
cifrează, în primul semestru al anului, la 
16,5 miliarde zloți. Pentru prima oară, du
pă cum se arată în comunicat, a fost re
alizat planul de dare in folosință a unor 
importante obiective. Pe de altă parte, au 
crescut veniturile populației, s-a îmbu
nătățit aprovizionarea pieței.

Conferința de presă 
a purtătorului de cuvînt 
al delegafiei R.D. Vietnam 
la conferința de la Paris

PARIS 21 (Agerpres). — După încheierea lu
crărilor celei de-a 151-a ședințe plenare a con
ferinței cvadripartite de la Paris în problemele 
Vietnamului, desfășurată la 20 iulie, purtăto
rul de cuvînt al delegației R.D. Vietnam, Ngu
yen Than Le, a declarat, în cadrul unei confe
rințe de presă, că lucrările nu au marcat nici 
un succes din cauză că delegația americană 
continuă să se mențină pe o poziție necon
structivă. In același timp, a spus el, S.U.A. 
intensifică războiul împotriva Vietnamului. Po
ziția R.D. Vietnam, a subliniat el, include ce
rerea ca Statele Unite să înceteze amestecul 
în treburile interne ale Vietnamului și spriji^y.1 
acordat regimului Thieu. Noi susținem planul 
în șapte puncte propus de Guvernul Revolu
ționar Provizoriu și propunerea cu privire la 
formarea unui guvern de coaliție al consensu
lui național.

Vietnamul de sud
Agenția de presă „Eliberarea" relatează că pa- 

trioții sud-vietnamezL, care acționează în zona 
provinciei Gia Lai din Platourile Înalte, au dis
trus în prima jumătate a lunii iulie 52 de ve
hicule militare și au scos din luptă numeroși 
militari ai administrației de la Saigon. Intr-o 
altă provincie, Vinh Long, unitățile F.N.E. au 
atacat elemente ale inamicului dislocate în dis
trictul Binh Minh. De asemenea, în provincia 
Ca Mau patrioțil au atacat o flotilă saigoneză, 
care se deplasa pe rîul Giang, scufundînd o na
vă. In aceeași provincie, unități patriotice au 
supus unui puternic atac baza navală de la Nam 
Can, scufundînd o navă șl provoclnd pagube 
altora.

TOKIO. - Cu prilej'ul „Zilei 
Mării", serbate la 20 iulie în 
Japonia, Ministerul Comerțu
lui Exterior ol acestei țări a 
publicat, într-o „Carte Albă", 
date privind flota comercială 
niponă. Acestea relevă că to
najul total al flotei comercia
le japoneze a fost în anul 
1971 de 30 500 000 tone, ceea 
ce reprezintă o pondere de 
12,3 la sută in ansamblul to
najului comercial mondial. La 
sfirșitul anului trecut, apele 
mărilor și oceanelor erau 
brăzdate de circa 8 850 de 
nave japoneze.

LONDRA. - Ministrul aface
rilor externe al Spaniei, Gre
gorio Lopez Bravo, care se a- 
flă la Londra intr-o vizita ofi
cială de trei zile, a avut joi 
convorbiri cu primul ministru 
britanic, Edward Heath, și cu 
ministrul pentru problemele 
europene, Geoffrey Rippon. 
Au fost abordate probleme re
feritoare la relațiile politice și 
economice dintre cele două 
țări, precum și o serie de pro
bleme internaționale.

WASHINGTON. - Comisia 
pentru energia atomică a 
S.U.A. a anunțat că la po
ligonul din Nevada a fost e- 
fectuată o nouă experiență 
nucleară subterană, cu o pu
tere inferioară detonării unei 
încărcături de 20 000 tone tri- 
nitrotoluen. Aceasta este cea 
de a patra experiența nuclea
ră subterană anunțată de 
S.U.A. de la începutul anului 
în curs.

BUENOS AIRES. - Președin
tele Argentinei, generalul La- 
nusse, a avut întrevederi cu 
lideri ai Confederației mun
cii, printre care Jose Rucci, a- 
les recent în fruntea centra
lei sindicale, anunță Prensa 
Latina.

CADRAN
In cursul convorbirilor, lide

rii sindicali au cerut președin
telui să dispună repunerea in 
drepturi a Confederației mun
cii - căreia printr-o hotărire 
i s-au blocat fondurile finan
ciare. Conducătorii sindicate
lor reclamă, totodată, încheie
rea unor noi contracte colecti
ve și adoptarea unor masuri 
menite să contribuie la îmbu
nătățirea condițiilor de trai.

MOSCOVA. - Intr-un inter
viu acordat corespondentului 
TASS la Stockholm, Olof Pal
me, primul ministru al Sue
diei, a apreciat drept foarte 
bune perspectivele convocării 
unei întilniri multilaterale pen
tru pregătirea conferinței ge- 
neral-europene, de securitate 
și colaborare. In conformitate 
cu propunerea guvernului Fin
landei, o asemenea întilnire 
va avea loc în curind la Hel
sinki - a spus el.

DJAKARTA. — Comandantul 
militar al provinciei Kaliman- 
tanul de vest, generalul de 

brigadă Sumandi, a declarat 
că autoritățile indoneziene de 
securitate au arestat in acest 
an, in regiunea respectivă, un 
număr de 150 comuniști, a- 
flați în ilegalitate — relatea
ză agenția Antara.

MOSCOVA. - La Moscova 
s-a deschis, vineri, prima șe
dință a Comisiei mixte sovie- 
to-americane in problemele 
comerțului.

înțelegerea privind constitu
irea Comisiei mixte sovieto-a- 
mericane in problemele co
merțului a fost realizată intre 
conducătorii sovietici și pre
ședintele S.U.A., Richard Ni
xon, in mai a.c. Comisia ur
mează să poarte tratative in 
vederea încheierii unui acord 
general privind schimburile de 
mărfuri și să studieze întregul 
complex al relațiilor comercia
le sovieto-americane. Agenția 
TASS menționează că în ca
drul lucrărilor vor fi examina
te, de asemenea, posibilitățile 
participării americano-sovietice 
la exploatarea resurselor na
turale.

MADRID. - Un tribunal din 
Madrid a condamnat, vineri, 
un grup de 19 persoane la în
chisoare pe termene variind 
intre 8 ani și 13 luni, sub a- 
cuzația de a fi constituit, in 
provincia sudică Murcia, o ce
lulă a Partidului Comunist din 
Spania. împotriva a aproxima
tiv jumătate dintre acuzați, 
tribunalul a aplicat, de ase
menea, amenzi de cite 10 000 
de pesetas.
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