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Președintele Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, a primit scrisorile 

de acreditare a noului ambasador al GrecieiIn ziua de 22 iulie a.c. președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a primit pe Aristotelis Phrydas, care și-a prezentat scrisorile de acre-* ditare în’ calitate de ambasador extraordinar și plenipotențiar al Regatului Greciei în țara noastră.Cu acest prilej, au rostit cu- vîntări ambasadorul Aristotelis

Phrydas și președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a a- vut o convorbire cordială, prie-

tenească cu ambasodrul Greciei, Aristotelis Phrydas.La solemnitatea prezentării scrisorilor și la convorbire au luat parte Constantin Stăteiscu, secretarul Consiliului de Stat, și Comeliu Mănescu. ministrul afacerilor externe. Au fost/ de asemenea, prezenți membri ai ambasadei Greciei la București.

UN SINGUR ȚEL, O SINGURĂ VOINȚĂ:
Sâ trăim și să 
patriei de azi

muncim in chip comunist, să dăruim 
și de miine tot ce avem mai de pref.

întregul nostru elan revoluționar
1NDEPLININDU-ȘI ANGAJAMENTELE LUATE 1N CINSTEA CONFERINȚEI NAȚIONALE A PARTIDULUI, COLECTIVELE DE OAMENI AI MUNCII, TINERII, ANTRENAȚI 1N ÎNTRECEREA SOCIALISTĂ, ÎNȚlMPINĂ A 25-A ANIVERSARE A REPUBLICII CU NOI REALIZĂRI ÎN PRODUCȚIE
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să realizeze exemplar

curie-
ne 
de

tacadei unui depozit de mate
riale, doi lăcătuși. La un ca
păt, Alexandru Spătaru, la ce
lălalt, *Radu Spătaru. Din tind 
în tind își aruncă priviri 
rioase, apoi își văd mai 
parte de treabă.

— Sintem în întrecere, 
lămurește unul dintre ei,
aceea mai tragem din tind în 
tind cu coada ochiului, unul 
la celălalt. Obiectivul compe
tiției : terminarea estacadei cu 15 zile mai devreme prin creșterea productivității muncii cu cel puțin 1 000 de lei pe fiecare constructor.

In ultimii ani, Uzina de 
țevi Republica din Capitală 
a beneficiat de cîteva sute de 
milioane lei investiții, din 
fondurile statului, pentru dez- 
'ttrttarea și modernizarea pro
ducției. Acum, constructorii 
desăvîrșesc o nouă lucrare 
care va spori considerabil 
capacitatea uzinei. Este vor
ba despre trăgătoria de țevi la rece. In paralel se execută 
un depozit de produse finite

funcțiune al acestui din urmă 
obiectiv — 1 septembrie a.c.

Șantierul trăgătoriei de țevi 
la rece. Sintem în prima zi 
după Conferința Națională a 
partidului.

— Intr-un acord unanim, 
toți constructorii — ne decla
ră șeful șantierului — am ho- 
tărît să răspundem îndemnu
lui secretarului general al 
partidului, de a spori produc
tivitatea muncii cu încă 
de lei lunar pe fiecare 
riat. Aceasta presupune 
minarea investiției cu o
înainte de data planificată și 
mai presupune apoi, un cîș- tig pentru economia națională de circa 10 000 tone țeavă în plus. în același timp, prin 
disponibilitatea forței noastre 
de muncă vom putea executa alte lucrări în valoare de 2,5 milioane lei.

Există o serioasă bază de 
înfăptuire a angajamentelor 
asumate. Planul de producție 
la zi este depășit cu peste 
600 000 lei ceea ce reprezin-

l

0 DATORIE 
FUNDAMEN

TALĂTovarășul NICOLAECEAUȘESCU ne-a spus pe drept cuvînt că misiunea școlii este de a pregăti tineretul nostru pentru viață, pentru integrarea lui rapidă într-o ramură de activitate. Critica adusă invăță- mintului și în special celui de cultură generală care nu asigură tinerilor pregătirea corespunzătoare pentru a se integra rapid în producție este pe de-a-ntregul meritată. De aceea este necesar ca neîntîrziat la baza întregului proces educațional să așezăm in chip deplin munca.Școala generală de 10 ani trebuie să-și contureze preproîesionalizarea în așa fel încît absolvenții ei prin cursuri de scurtă durată să capete o calificare corespunzătoare. Liceul, pe lîngă dezvoltarea laturii teoretice de cultură generală, va trebui ca, începînd cu anul școlar viitor, să ofere elevilor în mai mare măsură deprinderi de muncă productive, iar la absolvire, pe lîngă diploma de bacalaureat, să poată obține și atestatul calificării într-o meserie. în felul acesta școala va răspunde chemării Conferinței Naționale —• ca tinerii să prețuiască munca, să facă din ea o datorie fundamentală, de onoare.
Prof. ELENA GEORGESCU 

Inspectoratul general școlar 
al judefulut Brașov

să fie entuziasmată și fericită

FAPTE DIN MAREA
ÎNTRECERE SOCIALISTĂ

față pînăpeste 
de mo-

MESAJE ALE TINEREȚII ADRESATE MARELUI FORUM 
AL COMUNIȘTILOR

luni,

Petru

Citiți in pag. a IX-a. TINERI
COMUNIȘTI
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REZOLUȚIA

MODIFICAREA

iotul constructo- 
trăgătorie, esenți- sirăduin'a pentru 
eficiența lucrări-

HOTĂRÎREA

tă mai mult de jumătate din 
angajamentul luat in cinstea 
aniversării a 25 de ani de la 
proclamarea Republici^ Sint 
in avans toate stadiile fizice. 
Dar pentru 
rilor de la 
ală rămîne 
calitatea și 
lor.

— Sint limpezi pentru fie
care dintre noi hotăririle 
Conferinței Naționale a parti
dului : scurtarea duratei de execuție a investiției și redu-

cerea cheltuielilor materiale 
— apreciază tinărul macara- 
gist Florea Dinvă. Urmăm 
cu toată răspunderea aceste 
hotăriri. Exemplul: în vede
rea economisirii fondurilor, 
conducerea șantierului nostru 
a pus la punct toate condiții
le pentru realizarea cu forțe 
proprii, la locul de muncă, a 
stîlpilor și grinzilor pentru 
hala principală. Economiile 
sint substanțiale : 334 000 lei.

ROMULUS LAL

• TIMIȘOARA
O producție suplimen

tara echivalenta cu 110 000 
kilovați • 18 000 000 lei 
producția marfa 
plan • Zilnie, 50 
toare in plus.„Harnicul colectiv al timișorene-_____ . întreprinderii timișorene Electromotor" a expediat țării motorul cu nr. 125 000 de la începutul acestui an realizînd astfel o producție suplimentară echivalentă cu 110 000 kilovați. Angajamentul luat inițial de a da în cinstea Conferinței o producție marfă suplimentară de 18 milioane lei, fusese depășit cu cîte- va zile mai devreme.In sectorul 20 — micromotoa- re — primul interlocutor, adjunctul șefului de secție, tovarășul Traian Julean, ne spune : ..înregistrăm zilnic un ritm de producție cu 12—13 la sută mai mare decit cel obișnuit**. „Producția pe luna iulie este superioară pînă în prezent planului cu 700 000 lei, ne spune bobinatorul Cana Gheorghe, locțiitorul secretarului de partid. Pentru a înregistra rezultate pe măsura importanței lucrărilor Conferinței, din timp au fost luate o seamă de măsuri orga-

nizatorice. Atît aprovizionarea cit și asigurarea uniformă pe toate cele trei schimburi cu personal t.a. a avut drept urmare înregistrarea în zilele Conferinței a unei producții record, echivalente cu 300 motoare, de 250 cîte se realizau acum, în mod obișnuit" !
• BRAȘOV

Planul pe șapte 
îndeplinit cu 14 zile mai 
devreme.Constructorii și montorii Trustului de construcții industriale Brașov, care lucrează pe teritoriul județului Harghita, la ridicarea a opt importante obiective industriale, au raportat îndeplinirea sarcinilor, de plan pe cele șapte luni ale anului cu 14 zile mai devreme.

• DEVA
211 locuințe peste pre

vederi.In perioada care a trecut de la începutul anului și pînă acum, colectivul Trustului județean de construcții Deva a pus la dispoziția oamenilor muncii din Valea Jiului, Deva, Brad. Cugir. Hațeg, um număr de 1157 apartamente,

mai multe decit erau planificate.
• PORȚILE DE FIER

6 000 000 kilovați-orâ 
peste media realizărilor 
zilnice.Colectivul Hidrocentralei Porțile de Fier a obținut cea mai mare producție de energie electrică, depășind cu 6 000 000 kw h media realizărilor zilnice din perioada precedentă, iar constructorii Șantierului nr. 3 „Porțile de Fier“ au dragat în plus din zona navigabilă a Dunării în aval de Centrala hidroelectrică, cite 800 mc piatră și alte aluviuni.

• LEȘU URSULUI
172 tone minereu 

plan într-un singur 
taj.Brigada Moraru a nereu, cu _ ____ ____ ________față de obligațiile înscrise în plan. O producție record au obținut și minerii din brigada lui Dumitru Donceanu atins, într-o singură zi, cifra de 120 tone, cantitate 2_" de sarcinile planificate.

condusă de extras 172 tone mi- 72 tone mai mult
care audublă fața

Generația tinără are toate motivele
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Documente adoptate de Conferința Națională a Partidului
Aceste hotăriri deschid o cale minunată pentru progresul mai rapid al României spre un nivel 
de viată mai ridicat, spre făurirea unei societăți cu o industrie și agricultură dezvoltate, cu o știință 

și cultură corespunzătoare cuceririlor celor mai moderne ale cunoașterii umane contemporane 
NICOLAE CEAUȘESCU

REZOLUȚIA
cu privire la realiza
rea înainte de ter
men a planului* cincinal 
1971—1975, creșterea 
continuă a eficienței 
activității economice, 
dezvoltarea colaborării 
și cooperării economi
ce internaționale.

tării economico-sociale 
a României în următoa
rele două decenii.

PROIECT
Norme ale vieții și 
muncii comuniștilor, ale 
eticii și echității socia
liste.

REZOLUȚIA
REZOLUȚIA

cu privire la principale
le orientări ale dezvol-

cu privire la perfecțio
narea activității poli- 
tico-organizatorice și 
ideologice a partidului.

cu privire la pregătirea 
forței de muncă și creș
terea nivelului de trai 
material și spiritual al 
populației.

REZOLUȚIA
cu privire la perfecțio
narea organizării și 
conducerii vieții sociale 
și la dezvoltarea demo
crației socialiste.

cu privire la înflorirea 
națiunii socialiste și la 
problema națională în 
Republica Socialistă Ro
mânia.

unor prevederi ale Sta
tutului Partidului Co
munist Român

REZOLUȚIA
privind politica și acti
vitatea internațională 
ale Partidului Comunist 
Român și Republicii So
cialiste România.

DIRECTIVELE
cu privire la sistemati
zarea teritoriului, a o- 
rașelor și satelor, la 
dezvoltarea lâr econo- 
mico-socială.

de VASILE VETIȘANU

X
Lîngă avuția materiala a unei națiuni și deasupra ei, 

ciștigul cel mai de preț, acela care leagă fiecare margine 
de pămînt românesc, este devotamentul pentru om exprimat 
în preocuparea primordială pentru creșterea unor oameni 
noi, chemați să făurească și să desâvîrșească civilizația so
cialistă și comunistă. De aceea, apare de o importanță isto
rica faptul câ cei mai înaintați oameni, comuniștii, se conduc 
în viața și cctivitatea lor după un program de norme, ale 
eticii și echității socialiste, slujind de model întregii socie
tăți. Tinerii comuniști, membrii organizației revoluționare a 
tineretului, ca soldați demni, credincioși ai partidului, ai 
poporului sint parte integrantă, indisolubilă, din conștiința 
comunistă a societății, ei sint chemați să se conducă neobâ- 
tut după normele și principiile care definesc profilul mili
tantului comunist, tînăr sau vîrstnic.

Aceasta înseamnă în fond elaborarea, în spirit actual, în 
conformitate cu cerințele actuale, o unui document cu va
loare de Cartă a revoluționarului contemporan, din România 
socialista. Ea se adresează — cuprinzîndu-î deopotrivă alături 
de toți comuniștii - și membrilor organizației U.T.C. Ea este 
menită sâ asigure, astfel, o necesitate pusă în fața tuturor: 
creșterea calității de tînăr revoluționar, de activist al partidu
lui. Sporirea responsabilității politice a tinerilor, membri ai 
U.T.C., este în consens deplin cu statornica afirmare, de către 
partid, de către secretarul său general, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, a rolului tinerei generații în viața social-politică 
a țârii, în procesul revoluționar de edificare a structurilor Ro
mâniei moderne. Normele vieții și muncii comuniștilor sint 
unice, aceleași pentru toți soldoții partidului, pentru toți cei 
care luptă sub steagul său biruitor. Este vorba de o răspun
dere ce onorează pe membrii organizației noastre, pe toți 
uteciștii, o răspundere echivalentă cu investiția de încredere 
pe care partidul a făcut-o și o face in tineretul țării, partici
pant la făurirea viitorului, pentru a lăsa urmașilor urmașilor 
noștri o țară dezvoltată, prosperă, demnă de calitățile po- ; 
porului român. Unitatea moral-politică a tuturor militanților 1 
partidului decurge din aplicarea și respectarea în viață a .

(Continuare în pag. a IX-a)TN PAGINILE 2, 3, 4, 5, 6, 7, și 8
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DOCUMENTE ADOPTATE DE CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI
REZOLUȚIA

;CU privire la realizarea înainte de termen a planului 
cincinal 1971-1975, creșterea continua a eficienței 

l activității economice, dezvoltarea colaborării 
și cooperării economice internaționale

Nicolae de ex- pentru poporu- mod proce- so- me-

obținută anul trecut a înregistrat cel mai înalt nivel atins pică a- cum de țara noastră.Creșterea susținută a producției materiale, valorificarea mai judicioasă a resurselor naționale, accentuarea laturilor calitative ale dezvoltării au determinat sporirea, în anul 1971. a venitului național cu 12.8 la sută ; aceasta a permis ca. paralel cu alocarea unor fonduri însemnate pentru dezvoltarea forțelor de producție ale țării, să se înfăptuiască noi măsuri pentru îmbunătățirea nivelului de trai al întregului popor.2. Conferința Națională evidențiază marea însemnătate pe care o are pentru dezvoltarea econo- mico-socială a României mișcarea de masă declanșată In în-, treaga țară pentru depășirea cincinalului 1971—1975. Confe-• ”i subliniază Inmod deosebit inițiativa Conferinței extraordinare a organiza- . ției de partid a municipiului '< București, care, adresînd organizațiilor județene de partid chemarea la întrecere pentru realizarea planului cincinal în 4 ani și jumătate, s-a angajat să asigure în Capitală, în perioada 1971—1975, o producțieindustrială globală suplimenta- , ră de 52 miliarde lei.Conferința Națională salută angajamentele luate de Organi- : zația municipală București și de ’ conferințele județene de partid, apreciind că există posibilități reale pentru îndeplinirea înainte de termen a prevederilor actualului cincinal.Conferința stabilește că angajamentele asumate trebuie să se concretizeze în produse fizice necesare economiei naționale — pentru piața internă și export — care să contribuie efectiv la creșterea avuției naționale și a venitului național. Prin obținerea an de an a unor sporuri suplimentare de producție se va putea realiza la nivelul anului 1975 o producție industrială cu 40—60 miliarde lei peste prevederile inițiale si un venit național cu 20 miliarde Iei mal mare decît cel stabilit în cincinaL3. Conferința Națională trasează Consiliului de Miniștri sarcina de a elabora, pînă la sfîrșitul anului 1972, un plan suplimentar care să permită justa corelare a sarcinilor asumate peste prevederile cincinaluluiComitetul de Stat al Planificării va stabili, împreună cu ministerele, lista produselor la care urmează să se realizeze depășiri.Conferința pune în fața comitetelor și consiliilor oamenilor muncii din întreprinderi și centrale, a colegiilor ministerelor, a organelor și organizațiilor de partid, sindicatelor, organizațiilor de tineret și celorlalte organizații obștești, sarcina de a crea condițiile materiale, tehnice si organizatorice necesare îndeplinirii angajamentelor, de a stabili șî aplica în fiecare unitate economică, la fiecare loc de muncă, măsuri hotărite pentru punerea mal largă în valoare a rezervelor existente. în scopul creșterii mai rapide a producției și eficienței activității economice.4. Pentru punerea In valoare a rezervelor de sporire a producției industriale, Conferința Națională stabilește ia) Tn toate întreprinderile și centralele Industriale, precum 

Conferința Națională a Partidului Comunist Român, întrunită în ziele de 19-21 iulie 1972, a artelizat, într-un spirit de înaltă exigență, activitatea desfășurată Ae comuniști, de organele și organizațiile de partid, de toți oamenii muncii, pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea al Partidului și a adoptat măsurile necesare în vederea îndeplinirii și depășirii prevederilor planului ctacinal pe perioada 1971—1975, a realizării unui nou și puternic avînt în opera de edificare a societății socialiste multilaterali dezvoltate.Larga dezbatere care a avut loc în perioada premergătoare Conferinței Naționale a prilejuit O amplă și profundă analiză a celor mai importante probleme ale activității economico-sociale, a relevat hotărîrea de nestrămutat a comuniștilor, a întregii ; nnța Națională noastre națiuni de a transpune u'*în viață grandiosul program de înflorire multilaterală a Romă- niei socialiste. Conferința dâ o înaltă apreciere muncii rodnice, pline de abnegație, desfășurată de clasa muncitoare, țărănime, ; intelectualitate, de toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, din țara noastră, pentru • depășirea prevederilor cincina- * lului, pentru întîmpinarea cu ( noi și remarcabile rezultate a Conferinței Naționale a Parti- \ dului și a celei de-a 25-a ani- t versări a proclamării Republicii.Conferința consideră că, în îndeplinirea misiunii ce i-a fast încredințată, Comitetul Central, în frunte cu secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, acționează cu un înalt spirit de răspundere față de destinele patriei, conduce cu fermitate eforturile întregului popor pentru înfăptuirea hotărîrilor Congresului al X-lea. pentru construirea socialismului și comunismului în România. Delegații la Conferință își exprimă adeziunea deplină la Raportul prezentat de tovarășul Ceaușescu — document cepțională însemnătate activitatea partidului și . lui — care analizează în științific fenomenele și sele din societatea noastră cialistă, pune în evidență rile rezerve existente în economia națională, trasează căile și soluțiile pentru a imprima un curs tot mai dinamic dezvoltării economico-sociale în vederea ridicării României la un înalt nivel de civilizație și prosperitate.1. în perioada care a trecut de la Conferința Națională din 1967 și de la Congresul al X-lea, au fost obținute realizări de seamă în asigurarea progresului general al societății noastre socialiste. înfăptuirea cu succes a planului cincinal 1966—1970 a determinat dezvoltarea puternică a forțelor de producție, sporirea avuției naționale și, pe această bază, îmbunătățirea în continuare a nivelului de trai al întregului popor.Muncind cu elan și abnegație pentru îndeplinirea prevederilor actualului cincinal. oamenii muncii au obținut în anul 1971 și în primul semestru al acestui an noi succese în dezvoltarea e- conomico-socială a țării. In a- ceastă perioadă, producția globală industrială — dezvoltîndu-se într-un ritm de 11,5 la sută — a depășit cu circa 11 miliarde lei prevederile planului. Recolta de cereale, de 14,5 milioane tone.

*1 la nivelai ministerelor *1 ai jadcțelcr, este r.eeesar să te azțicneze ea mai BHdtă fermitate pentru folmire* iatm'vl a capacităților de producție p încărcarea corespunzi’.oare a mașinilor si utilajelor.Organele și organ: rațiile de partid, comitetele și consiliile oamenilor muncii rcr MenCfita rezervele de tasacitâ^ de producție si vor stabili pînă la sflr- situl anului tn curs, căile de valorificare intensivă a acestora ; se vor revedea si ccmr.eta programele de măsuri existente fa fiecare unitate pentru genera.:- zarea schimbului II și extinderea schimbului m. urmărind aplicarea lor riguroasă. O deosebită atenție trebuie să se a- corde întreprinderilor constructoare de mașini și secțiilor mecanice aparținlnd tuturor ministerelor. la care există mari rezerve de caoacități de producție insuficient folosite.Se va acționa cu hotărfre pentru scurtarea duratelor de atingere a parametrilor proiectați la noile capacități de producție ; se impune, de asemenea, sâ fie luate măsuri deosebite pentru ca în cel mai scurt timp să fie recuperate râmînerile în urmi la atingerea parametrilor proiectați din industriile metalurgică; chimică. Industria lemnului și materialelor de construcții.Colegiile ministerelor si consiliile oamenilor muncii din centrale vor lua măsuri pentru folosirea integrală a suprafețelor existente asigurîndu-se cu investiții mici montări suplimentare de mașini și utilaje.Organele și organizațiile de partid, organele de conducere colectivă din întreprinderi si centrale, organizațiile de sindicat și tineret, vor trebui să se preocupe permanent de asigurarea cadrelor calificate, a asistenței tehnice necesare. în vederea funcționării continue sî cu randamente ridicate a mașinilor și utilajelor în toate schimburile.b) Îmbunătățirea aprovizionării tehnico-materiale, impune să se acorde o atenție deosebită dimensionării judicioase a stocurilor de materii prime, de materiale șl combustibil, care să asigure o desfășurare ritmică a producției, evitarea oricăror imobilizări de resurse.Pentru produsele ale căror balanțe se aprobă centralizat este necesar să se stabileasci prin plan repartiții pe benefi • ciari. Ministerele și centralele vor lua măsuri dentru ca fieca* re Întreprindere să-și determine în mod riguros necesarul de materii prime și materiale, de combustibil și energie, în concordanță cu programele de producție si pe baza unor norme de consum fundamentate științific ; să respecte întocmai contractele încheiate, să livreze produsele la dimensiunile și de calitățile solicitate de beneficiari Ministerul Aprovizionării Tehnlco-Materiale șî Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, trebuie să ia măsuri pentru respectarea cu strictețe a normelor de consum stabilite și eliminarea risipei, Dentru gospodărirea rațională a tuturor recurselor materiale.c) Ridicarea nivelului tehnic al producției, modernizarea tehnologiilor de fabricație și îmbunătățirea calității produselor trebuie să stea în centrul preocupărilor de creștere a eficien

ței econom: ce din toate unități- !• industriale.Organele și organizațiile de pamd. organele de conducere colectivă vor trebui să acționeze energic și permanent pentru laaoicea și modernizarea produselor, lr. pas cu progresele sm-.ței și tehnicii, pentru repro- ie-area mașinilor și utilajelor, asimilarea mai rapidă a noilor produse. promovarea unor tehnologii de înaltă productivitate, -o fiecare unitate și ia fiecare loc de muncă, trebuie să se a- sigure respectarea riguroasă a d.srir’.trteî tehnologice, întărirea controlului de calitate In toate fazele de producție, să depună eforturi susținute pentru • ca produsele fabricate sâ răspundă exigențelor crescinde ale pieței interne si externe.d' Valerifîcarea superioară a materiilor prime și materialelor — a : damer.talâ a eficienței industriale — trebuie să angajeze eu toată răspunderea activitatea conducerilor de u- nități, a institutelor de proiectări si compartimentelor de concepție în vederea realizării de produse cu performanțe tehni- co- economi ce si valori de întrebuințare ridicate, care încorporează o cantitate cit mai mare de muncă complexă, introducerii de tehnologii moderne, sporirii randamentelor în folosirea combustibililor si energiei.e) In toate unitățile economice trebuie să se ia măsuri hotărite pentru reducerea cheltuielilor materiale, să se instaureze o disciplină fermă în domeniul gospodăririi resurselor.Este necesară o mai intensă preocupare pentru diminuarea consumurilor specifice de materii prime, materiale și combustibil în toate ramurile industriale, economisirea metalului, eliminarea pierderilor la laminare și prelucrare, utilizarea pe scară mai largă a înlocuitorilor, a deșeurilor din producție și consum, evitarea risipei oricărui gram de material.Ministerul Apovizionării Tehnlco-Materiale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, împreună cu ministerele producătoare, trebuie să fundamente- teze pe baze științifice normele de consum, ținînd seama de dotarea tehnică a industriei, de progresele înregistrate pe plan mondial In unități similare.f. Un obiectiv esențial îl constituie ridicarea mai rapidă a productivității muncii. In acest scop, ministerele, centralele și întreprinderile trebuie să intensifice activitatea de concepție în vederea perfecționări organizării producției, să ia măsuri pentru extinderea mecanizării și automatizării proceselor de producție, promovarea tehnologiilor moderne de fabricație, mecanizarea transporturilor interne, ridicarea nivelului de calificare a muncitorilor, trecerea la deservirea mai multor mașini. în toate u- nitâțile trebuie întărită disciplina și ordinea, eliminate pierderile din timpul de lucru și întreruperile procesului de producție.Consiliul de Miniștri va lua pînă în toamnă măsuri pentru stabilirea și aplicarea de normative precise de încadrare cu personal administrativ a unităților socialiste. în vederea asigurării unui raport just Intre numărul celor care lucrează direct în producția materială și 

numărul celor ocupați în alte activități.Colegiile ministerelor, consiliile și comitetele oamenilor muncii trebuie să ia măsuri hotărite pentru reducerea personalului ocupat în activități de administrație, folosirea cu precădere a inginerilor și tehnicienilor în conducerea nemijlocită a producției, în munca de cercetare și proiectare, acolo unde se creează bunurile materiale — adevărata avuție națională.g) Ministerele, centralele și întreprinderile trebuie să se preocupe în mod deosebit de dezvoltarea concentrării, specializării și cooperării in producție, care să ducă la realizarea unor serii mari de fabricație, mai buna folosire a capacităților, eliminarea paralelismelor în realizarea unor produse și subansamble — cale importantă de creștere a productivității muncii, reducerea costurilor, ridicarea calității producției și sporirea rentabilității.Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini trebuie să elaboreze un program de perspectivă pentru extinderea specializării și cooperării între întreprinderile cu acest profil aparținînd mai multor ministere ; programe similare vor trebui întocmite pentru industria chimică, precum și pentru alte ramuri de activitate.h) Comitetul de Stat al Planificării împreună cu Direcția Centrală de Statistică, ministerele și organele de sinteză economică trebuie să îmbunătățească, în cel mai scurt timp, indicatorii activității de producție astfel încît aceștia să reflecte mal fidel efortul unităților, «contribuția lor reală la sporirea avuției naționale.5. Organele și organizațiile de partid, organele de conducere din întreprinderi,* centrale șl ministere, din toate unitățile socialiste au obligația să acționeze cu răspundere pentru buna gospodărire a fondurilor materiale și financiare, să ia măsuri hotărîtg pentru introducerea unui regim strîns de economii, întărirea disciplinei de plan și financiare, înlăturarea pierderilor și risipei, sporirea continuă a rentabilității și — pe această bază — a veniturilor societății.In toate unitățile trebuie să se asigure creșterea vitezei de rotație a fondurilor materiale și financiare — factor important de accelerare a progresului economic și de ridicare a nivelului de trai. O deosebită importanți au în această privință utilizarea intensivă a mașinilor, utilajelor șî instalațiilor în vederea asigurării în termene cît mai scurte a resurselor necesare reînnoirii și modernizării fondurilor fixe, scurtarea ciclului aproviziona- re-fabricație-desfacere, creșterea vitezei de rotație a banilor. ,Ministerul Finanțelor, toate Instituțiile financiar-bancare vor întări controlul asupra modului cum sînt gospodărite mijloacele materiale și bănești ale unităților socialiste, vor acționa mai Lotârlt pentru di-, mensionarea judicioasă a volumului mijloacele circulante. întărirea disciplinei financiare, apărarea integrității fondurilor de producție, creșterea eficienței în toate întreprinderile și organizațiile socialiste.6. — în agricultură se impun măsuri hotărite pentru realizarea unor producții vegetale și animaliere sporite, cu cheltuieli minime.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, comitetele oamenilor muncii din întreprinderile agricole de stat și stațiunile de mecanizare. organele de conducere ale cooperativelor agricole de producție, organele și organizațiile de partid, toți lucrătorii din agricultură, au datoria să desfășoare o intensă activitate pentru folosirea posibilităților existente de depășire a prevederilor de producție agricolă ale planului cincinal.O problemă esențială care

trebuie să stea permanent In atenția comitetelor județene și comunale de partid, a organelor agricole, este apărarea și conservarea fondului funciar, îmbunătățirea calităților productive ale pămintului și redarea în circuitul agricol a noi suprafețe de teren. Este necesar să se acorde o deosebită atenție pentru folosirea eficientă a întregii baze tehnico- materiale și a forței de muncă din agricultură, exploatarea cu maximum de randament a sistemelor de irigații, pentru gospodărirea judicioasă a resurselor de apa și protejarea lor împotriva poluării, pentru utilizarea Rațională a parcului de tractoare și mașini agricole, a îngrășămintelor chimice în vederea obținerii unor producții mari și stabile la hectar.In scopul valorificării depline a potențialului agricol, se vor lua măsuri pentru zonarea judicioasă a culturilor, producerea și asigurarea unor soiuri superioare de semințe de cereale, plante tehnice, legume, plante de nutreț, material să- ditor viti-pomicol. aplicarea mai largă în practică a, agrotehnicii moderne. Paralel cu dezvoltarea producției de cereale, se va asigura extinderea cultivării plantelor tehnice, realizarea unor producții sporite și de bună calitate în legumi- cultură, viticultură și pomicultură.In zootehnie, concomitent cu mărirea efectivelor de animale, va trebui să crească preocuparea pentru ameliorarea raselor de animale și ridicarea productivității acestora, corespunzător sarcinilor stabilite în programul de dezvoltare a zootehniei. Este necesar să fie luate în continuare măsuri pentru asigurarea bazei furajere prin sporirea producției la hectar a plantelor de nutreț, extinderea culturilor duble și valorificarea mai largă a potențialului de pășuni și finețe al țării noastreîntreprinderile agricole de stat trebuie să-și îmbunătățească radical activitatea, să folosească din plin baza tehnico-materială de care dispun, astfel încît pînă la sfîrșitul cincinalului actual sâ se situeze la nivelul țărilor cu agricultură avansată în ce privește organizarea producției, randamentele medii la hectar și pe cap de animal, cheltuielile de producție, productivitatea și folosirea forței de muncă la .100 hectare, devenind model de organizare pentru întreaga noastră agricultură socialistă.în cooperativele agricole de producție este necesar să se acorde o atenție mai mare utilizării raționale a forței de muncă. întăririi disciplinei și perfecționării organizării muncii, extinderii retribuției stimulative pe baza acordului global, diversificării in continuare a activităților productive.Folosirea deplină a întregului potențial material și uman de care dispune agricultura trebuie să ducă la reducerea cheltuielilor de producție și îndeosebi a cheltuielilor materiale, la ridicarea rapidă a eficienței economice. la creșterea aportului a- cestei ramuri de bază a economiei românești Ia sporirea venitului național.7. în transporturi trebuie să se acționeze mai hotărît pentru folosirea integrală a capacității mijloacelor de transport și reducerea costurilor de transport. Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, împreună cu celelalte ministere vor lua măsuri pentru extinderea acțiunii do optimizare a repartizării volumului de mărfuri pe diferite mijloace și sisteme de transporturi în concordanță cu nevoile economiei naționale, pentru introducerea pe scară largă a pa- letizării și conteinerizării, dotarea cu autovehicule de mare capacitate și remorci, cu tractoare de mare putere și înalt randament, pentru extinderea mecanizării operațiilor de încărcare- descărcare.8. Conferința consideră că justa repartizare a venitului național pentru dezvoltare și pentru consum constituie o condiție hbtărîtoare a progresului general al societății.

Fondul național de dezvoltare economico-socială trebuie să fie folosit cu prioritate pentru lărgirea și modernizarea fondurilor fixe productive, pentru înzestrarea economiei cu mașini și utilaje — elemente active ale procesului de producție.Pentru utilizarea cu înaltă eficiență a fondului național de dezvoltare economico-socială trebuie îmbunătățită în continuare activitatea de proiectare și construcții-montaj spre a reduce substanțial investiția specifică prin adoptarea de soluții tehnologice și constructive economicoase. eliminarea supradimensionărilor, a finisajelor inutile sau exagerate, extinderea amplasării instalațiilor în aer ljber. realizarea unor construcții ușoare și ieftine, includerea spațiilor pentru birouri in corpurile clădirilor productive.Conferința pune în fața Ministerului Construcțiilor Industrialei a organizațiilor de con- structii-montaj, a ministerelor beneficiare de investiții, a organizațiilor de partid și a tuturor oamenilor muncii care lucrează în acest sector sarcina de a mobiliza toate forțele pentru realizarea exemplară a programelor de investiții, pentru scurtarea duratelor de execuție și de dare în funcțiune a noilor capacități.Comitetul de Stat al Planificării, împreună cu Ministerul Aprovizionării Tehnico-Mate- riale și Controlului Gospodăririi Fondurilor Fixe, Ministerul Industriei Construcțiilor de Mașini și celelalte ministere producătoare de mașini și utilaje. trebuie să asigure corelarea strictă a producerii și livrării utilajelor tehnologice cu graficele de montai și termenele de punere în funcțiune a noilor obiective de investiții. Este necesar ca centralele și întreprinderile producătoare de utilaje să ia măsuri pentru realizarea acestora la un nivel calitativ corespunzător, pentru respectarea riguroasă a obligațiilor asumate prin contracte.Unitățile de construcții-mon- taj trebuie să se preocupe mai susținut de extinderea metodelor industriale de execuție, ridicarea gradului de mecanizare a lucrărilor și utilizarea intensivă a mașinilor și a utilajelor în construcții, asigurarea continuității lucrărilor în tot cursul anului, perfecționarea organizării muncii și întărirea ordinii și disciplinei, reducerea consumurilor de materiale de construcții — îndeosebi de metal, ciment si lemn — folosirea mai largă a materialelor înlocuitoare, realizarea direct pe șantiere a prefabricatelor și a unor gpnstrucții metalice.9. Conferința Națională consideră că cercetarea științifico- tehnică trebuie să-și sporească substanțial contribuția la realizarea obiectivelor de dezvoltare economico-socială a țării, să fie ferm orientată spre rezolvarea problemelor de interes major ale economiei. în acest scop este necesară concentrarea — pe baza unui program unic — a eforturilor tuturor cercetătorilor, indiferent de locul în care lucrează, întărirea conlucrării între cercetare, proiectare și producție pentru lărgirea bazei de materii prime, introducerea în circuitul economic a înlocuitorilor materialelor scumpe și deficitare, perfecționarea mașinilor și utilajelor, elaborarea de noi tehnologii de fabricație, reducerea consumurilor materiale și fabricarea de produse noi, superioare, alinierea acestora la nivelul performanțelor tehnico- economice realizate în țările avansate. O atenție sporită se va acorda soluționării problemelor legate de protecția mp- diului împotriva poluării, utili- zîndu-se în acest scop mijloace tehnice și tehnologii perfecționate corespunzătoare.Consiliul Național pentru Știință și Tehnologie, academiile de știință, ministerele e- conomice, Ministerul Educației și învățămîntului, conducerile instituțiilor de cercetare și proiectare, trebuie să ia măsuri 

pentru utilizarea mai bună a bazei materiale, scurtarea termenelor de finalizare a cercetărilor și aplicarea rapidă in producție a rezultatelor acestora.10 Un ifnperativ esențial în activitatea de comerț exterior este sporirea exporturilor, valorificarea superioară a muncâi naționale printr-o participare activă la schimburile internaționale de valori, la diviziunea mondială a muncii, asigurarea condițiilor pentru echilibrarea balanței de plăți externe încă din anul Ț974.Pînă la sfîrșitul acestui an i fiecare minister, centrală și întreprindere trebuie să întocmească programe de măsuri pentru sporirea exportului în- tr-o proporție mai mare decit cea prevăzută în planul cincinal. Angajamentele luate cu privire la depășirea planului de producție industrială trebuie să se concretizeze în bună parte în produse pentru export. Este necesar să se acționeze intens pentru creșterea și îmbunătățirea structurii exporturilor, ridicarea competitivității produselor românești, a- daptarea lor permanentă la cerințele pieței externe.în același timp, se Impun măsuri mai hotărite pentru dimensionarea importurilor la strictul necesar, prin folosirea mai largă a resurselor și posibilităților producției interne, înfăptuirea programelor de integrare a fabricației unor produse care se realizează pe bază de licențe. Fiecare minister, centrală și unitate producătoare trebuie sâ urmărească obținerea din activități proprii a mijloacelor valutare necesare importurilor, să asigure plusuri de valută pentru economia națională.Se impune să fie extinse pe scară largă acțiunile de cooperare în producție, în domeniul tehnicii și științei cu alte țări, în scopul folosirii mai largi a avantajelor participării la diviziunea internațională a .muncii.Va trebui sa se acorde în continuare toată atenția lărgirii cooperării cu țările socialiste membre în Consiliul de Ajutor Economic Reciproc, în cadrul „Programului Complex", menit să contribuie la progresul multilateral al fiecărei țări și la egalizarea nivelurilor lor de dezvoltare economică. Vor trebui dezvoltate acțiunile de cooperare cu toate țările socialiste în interesul progresului fiecăreia și al propășirii generale a socialismului.Un obiectiv de seamă trebuie ■ să-1 constituie ' dezvoltarea schimburilor comerciale și a cooperării în producție cu țările în curs de dezvoltare. Este necesar să se aplice consecvent programul de acțiuni și măsuri, aprobat de Comitetul Executiv al C.C. al P.C.R. privind colaborarea cu țările africane ; totodată, vor trebui elaborate programe similare in vederea intensificării cooperării cu țările din Asia și America Latină.Vor fi amplificate și diversificate relațiile comerciale și acțiunile de cooperare cu țările capitaliste dezvoltate ; se vor dezvolta contactele și legăturile cu diferite organisme economice și financiare internaționale, în vederea unei participări mai intense a României la circuitul economic mondial.
★îndeplinirea înainte de termen a planului cincinal reprezintă un imperativ major al accelerării dezvoltării economico- sociale a țării noastre, în interesul avîntuluî general al construcției socialiste, al ridicării mai rapide a nivelului de trai al poporului. Conferința Națională cheamă organele și organizațiile de partid, comuniștii, clasa muncitoare, țărănimea și intelectualitatea, toți oamenii muncii fără deosebire de naționalitate să-și mobilizeze forțele și energiile creatoare, sâ muncească cu elan și abnega- ție pentru ridicarea patriei „ v noastre pe noi trepte de civilizație și prosperitate, pentru înfăptuirea Programului Partidului de construire a societății socialiste multilateral dezvoltate în România.

REZOLUȚIA
cu privire la principalele orientări ale dezvoltării 

economico-sociale a României in următoarele două decenii
Conferința Națională aprobă în întregime orientările gene rale ale dezvoltării economico- sociale a țării noastre în pe rioada 1976—1990, înfățișate în Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, și hotărăște ca acestea sâ stea la bază lucrărilor de elaborare a prognozelor pricind evoluția României în viitoarele decenii și a Directivelor pentru planul cincinal 1976—1980. Tn cadrul a- cestor lucrări trebuie să se pornească de la necesitatea realizării unui puternic avînt al forțelor de producție: la elaborarea prognozelor se va urmări realizarea unei structuri optime a economiei naționale, ținînd seama de tendințele noi ale progresului tehnico-științi- fic pe plan mondial. în scopul valorificării superioare a re surselor noastre naționale. al participării eficiente a României la diviziunea internațională a muncii Studiile ce vor fi elahorate trebuie să aibă în vedere, de asemenea, perfecțio

narea continuă a relațiilor de producție și a raporturilor dintre oameni, ridicarea nivelului de cunoaștere și de cultură al tuturor celor ce muncesc, adîn- cirea democrației, crearea condițiilor pentru participarea activă a întregului popor la conducerea țării, pentru afirmarea plenară a personalității umane. aplicarea în viată a principiilor eticii șl echității socialiste, satisfacerea tot mai deplină a necesităților de viață materiale si spirituale ale întregului popor.în studiile de prognoză este necesar §â se elaboreze o*a: multe variante ale dezvoltării economico-sociale a țării. în vederea conturării celor mai efi cîente căi și mijloace pentru înfăptuirea programului Con greșului al X-lea al partidu lui.Conferința Națională stabilește următoarele direcții pentru elahnrarea prognozelor privind dezvoltarea economico- socială a României în perioada 1976—1990 i

1. In următoarele două decenii se va asigura accentuarea dezvoltării industriei, urmârin- du-se realizarea unui ritm mediu anual de 9—10 la sută. Se va intensifica procesul de modernizare a structurii industriei, punîndu-se un accent deosebit pe dezvoltarea energeticii nucleare, a metalurgiei oțelurilor superioare. Va trebui să spo- rească în măsură importantă ponderea industriei construcțiilor de mașini și a industriei chimice în totalul producției industriale. în cadrul industriei construcțiilor de mașini se va pune accent pe dezvoltarea e- lectronicii. mecanicii fine Și opticii. producției de mașini-unel- te cu program, de utilaje tehnologice de înaltă complexita te. de mijloace de transport d* mare rapacitate.2. Se va acorda o deosebită atentie lărgirii bazei energetice și de materii prime. Vor fi intensificate cercetările geologice pentru creșterea volumului de rezerve la zăcămintele cunoscute șl vor fi 

extinse prospecțiunile geologice pe întreg cuprinsul țării, In vederea identificării de noi zăcăminte. O sarcină importantă este elaborarea de tehnologii de exploatare, preparare și prelucrare, care să permită folosirea cit mai eficientă a tuturor resurselor existente în țară.Se va urmări realizarea de noi combustibili, materiale si înlocuitori cu performanțe superioare. care să contribuie la satisfacerea în cît mai bune condiții a cerințelor economiei.1 O problemă esențială care <e pune în cincinalele următoare este asigurarea unui grad • nalt de prelucrare a materiilor prime în așa fel încît să sporească de cîteva ori valoarea produselor obținute dintr-o tonă de materii prime. Creșterea eficienței activității economice își va găsi o expresie sintetică în reducerea în continuare a ponderii cheltuielilor materiale în produsul social.4. în vederea dezvoltării intensive a agriculturii se va asi

gura mecanizarea complexă a lucrărilor — atît In cultura plantelor, cît și în zootehnie — se va extinde procesul de electrificare ; încâ din cincinalul următor agricultura va dispune de îngrășăminte chimice, insecticide și biostimulatori la nivelul cerințelor agrotehnicii moderne, iar pinâ In anul 199U se va asigura irigarea întregii suprafețe ce se justifică din punct de vedere economic. A- sigurînd creșterea In continuare a producției de cereale, se vor lua măsuri pentru dezvoltarea culturilor de plante tehnice ; una din orientările de bază va fi dezvoltarea prioritară a zootehniei.5. Pe baza dezvoltării producției materiale, menitul national pe locuitor urmează să crească pîr.ă In 1990 ia 2 500— 3 uoo de dolari. Ținînd seama de necesitatea creșterii jn ritm susținut a economiei naționale, in această perioadă va trebui sa asigurăm ca circa 70—72 la sută din venitul național să se repartizeze pentru consum, iar o cotă de 28—30 la sută să fie destinată fondului national de dezvoltare economico-socială. Cea mai mare parte a acestui fond va fi alocată producției materiale, de care depind în mod hotărîtor progresul societății noastre, creșterea nivelului de trai al poporului.6. Un obiectiv principal va fi promovarea largă in toate ramurile a cuceririlor științei și tehnologiei avansate. Vor fi luate măsuri pentru dezvoltarea mai intensă a cercetării "științifice naționale, cu deosebire în matematică și fizică, în tehnică, chimie^?! biologie. Activitatea de cercetare va trebui să-și 

aducă o contribuție substanțială la soluționarea problemelor legate de valorificarea superioară a resurselor naturale, echilibrarea balanței energetice, generalizarea automatizării și mecanizării complexe, asimilarea unor produse cu performanțe ridicate.7. Asigurarea unei dezvoltări rapide și eficiente a economiei noastre naționale impune participarea tot mai intensă a României la diviziunea internațională socialistă și mondială a muncii, la schimburile economice și la cooperarea internațională. în acest sens. în întreaga perioadă 1976—1990 urmează ca ritmul comerțului exterior să devanseze ritmul produsului social. Vor fi luate în continuare măsuri pentru a a- sigura creșterea eficienței comerțului exterior, pentru îmbunătățirea structurii exporturilor, sporind ponderea produselor industriale. îndeosebi din domeniul construcțiilor de mașini. al industriei chimice și ușoare. Dezvoltarea exporturilor si importurilor trebuie să se asigure în condițiile realizării unei balanțe comerciale și de pi«ti excedentare.Pentru satisfacerea nevoilor dezvoltării economico-sociale planificate, asigurarea de surse stabile de aprovizionare cu materii prime, realizarea de serii mari de fabricație cu înaltă eficiență și mai buna valorificare a muncii naționale pe piața mondială, vor fi promovate forme variate de cooperare economică și tehnicn-știin- țifică internațională. Se va urmări crearea premiselor necesare pentru trecerea în perspectivă la convertibilitatea internațională a leului.

8. O problemă esențială este asigurarea unei creșteri mai susținute a populației. Asigu- rînd adoptarea în continuare a unui complex de măsuri de ordin economico-social și sanitar, care să contribuie la întărirea familiei, la stimularea natalității, reducerea mortalității și creșterea duratei vieții oamenilor, se estimează ca pînă la sfîrșitul deceniului viitor populația României să ajungă la 24—25 milioane locuitori9. Structura socială a țării va înregistra adînci schimbări calitative. Se va accentua și mal mult rolul clasei muncitoare ca principală forță socială a societății noastre socialiste. Ponderea populației ocupate în industrie și construcții în totalul populației ocupate va crește pînă în 1990 la circa 50 la sută, în timp ce ponderea populației ocupate în agricultură urmează sa se reducă la 10—15 la sulă.10. L’n puternic avînt va înregistra instrucția publică. Tn această perioadă va fi genera- lizat liceul, se va extinde In continuare învățămîntul superior. Schimbările ce vor interveni în activitatea de producție — pe baza automatizării și cibernetizării —. ridicarea nivelului de pregătire al întregii populații vor determina reducerea substanțială a deosebirilor esențiale dintre munca fizică șî intelectuală. accentuarea procesului de omogenizare a societății noastre.II Dezvoltarea susținută a economiei naționale va crea condiții pentru creșterea continuă a bunăstării întregului popor. Se va asigura un consum alimentar la nivelul normelor 

fiziologice optime, satisfacerea în bune condiții a necesităților de îmbrăcăminte și încălțăminte, atingerea unui grad înalt de înzestrare a populației cu produse de folosință îndelungată, extinderea serviciilor de consum. în perioada 1976—1990 urmează să se construiască circa 2,5 milioane apartamente, a- sigurîndu-se .. astfel rezolvarea problemei locuințelor. Se vor lua măsuri pentru ca pînă in 1980 săptămîna de lucru sâ fie redusă la 40—44 de ore. Sistematizarea teritoriului, a orașelor și comunelor, crearea unei rețele de noi centre urbane care să contribuie la ridicarea nivelului de civilizație al zonelor rurale înconjurătoare, diversificarea activității economico-sociale în mediul rural vor asigura apropierea condițiilor de trai de la sate față de cele din orașe.înfăptuirea acestui program va marca făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră, așezarea temeliilor pentru edificarea comunismului în România12. Conferința Națională însărcinează Comisia Centrală de Partid și de Stat pentru studiile de Prognoză ca împreună cu comisiile de ramură și pe tu- dețe, cu organele economice de sinteză, ministerele și institutele de cercetări să asigure întocmirea prognozei dezvoltării economico-sociale a României în perioada 1976—1990 și proiectul Directivelor pentru planul cincinal 1976--1980 Conferința stabilește ca acestp lucrări să fie elaborate pînă la mijlocul anului 1973, urmînd a fi supuse dezbaterii publice si aprobării Congresului al XI lea al Partidului Comunist Român.
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Conferința Națională a Partidului Comunist Român constată cu satisfacție ridicarea nivelului politic-ideologic și de cultură generală a membrilor de partid, creșterea spiritului lor revoluționar, partinic, progresele obținute în conturarea fizionomiei lor morale și cetățenești, calități care se evidențiază în rolul pe care comuniștii îl îndeplinesc în viața societății noastre, în lupta pentru unirea eforturilor întregului popor în construirea socialismului.Partidul sînt oamenii, istoria sa este istoria oamenilor, conștiința lui este conștiința oamenilor și de aceea calitățile mo- ral-politice ale membrilor de partid au o importanță decisivă asupra modului în care Partidul Comunist Român își duce la îndeplinire misiunea sa istorică, asupra autorității și prestigiului său în mase, asupra dragostei și încrederii cu care este urmat de întregul popor.Alături de membrii partidului nostru muncesc și luptă în primele rînduri ale construcției socialiste milioane de tineri comuniști, membri ai organizației revoluționare de tineret din patria noastră.Intrarea României în stadiul nou al făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate care presupune creșterea continuă a rolului conducător al partidului în toate sferele vieții sociale, impune ridicarea la un nivel și mai înalt a calității de membru de partid și de tînăr revoluționar, membru al Uniunii Tineretului Comunist, situarea lor prin modul de a munci, de a trăi și gîndi, prin întreaga lor comportare, în primele rînduri ale luptei generale a poporului pentru înfăptuirea politicii partidului și statului. ■Comunistul trebuie să reprezinte în societatea noastră un exemplu de înaltă ținută moral- politică, de devotament fierbinte și spirit de sacrificiu pentru cauza fericirii poporului, a propășirii patriei, pentru cauza socialismului și comunismului.Pornind de la marile sarcini actuale care stau în fata comu* niștilor, de la exigențele statului, de la principiile cuprinse în expunerea tovarășului Nicolae Ceausescu, secretar general al partidului, la plenara din 3—5 noiembrie 1971 și statuate în programul ideologic al partidului pe care Conferința Națională și-1 însușește ca pe propriul său program — parte componentă a programului general al P.C.R, de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate —, Conferința Națională consideră necesară sintetizarea principalelor nbrme ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste. în felul următor :1. Datoria fundamentală a membrilor de partid, a tinerilor comuniști este aceea de a-și consacra întreaga energie, capacitate de muncă și pricepere măreței opere de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, condusă de Partidul Comunist Român, triumfului idealurilor socialismului și comunismului pe pămîntul României.2. Fiecare comunist trebuie să lupte cu fermitate și spirit de abnegație pentru traducerea în viață a politicii interne și externe, marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, a statului nostru socialist.3. O îndatorire de cea mai mare importanță a comunistului este aceea de a lupta neobosit pentru întărirea și apărarea unității partidului, chezășia îndeplinirii cu succes a menirii sale istorice de conducător al națiunii noastre socialiste.4. Toți membrii partidului sînt datori să-și aducă contribuția activă la elaborarea politicii partidului, la dezbaterea hotă- rîrilor de partid și de stat, la stabilirea măsurilor de perfecționare continuă a conducerii și organizării societății noastre socialiste.5. în spiritul centralismului democratic, principiu fundamental al vieții partidului nostru, fiecare comunist are datoria să respecte cu strictețe disciplina de partid — una și aceeași pentru toți membrii partidului.6. Pentru a putea participa activ la conducerea treburilor obștești, la făurirea conștientă a noii societăți, pentru înțelegerea legilor dezvoltării sociale, a tendințelor și forțelor noului care condiționează progresul social, membrii Partidului Comunist Român, uteciștii trebuie să-și însușească concepția științifică despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric — principiile politicii partidului nostru care reprezintă marxism-leninismul creator în România.7. Toți comuniștii sînt datori să militeze pentru întărirea continuă a legăturii partidului cu masele, pentru unirea forțelor tuturor celor ce muncesc în lupta pentru înfăptuirea programului de edificare a societății socialiste multilateral dezvoltate.8. Fiecare comunist, fiecare membru al organizației revoluționare de tineret, are îndatorirea de a face totul pentru înflorirea continuă a patriei noastre socialiste, pentru sporirea patrimoniului ei material si spiritual, pentru afirmarea tot mai puternică a națiunii române în rîndul națiunilor lumii.
I

9. Membrilor Partidului Comunist Român, uteciștilor. le revine datoria supremă de a apăra, cu orice'sacrificii, integritatea patriei, cuceririle revoluționare ale oamenilor muncii, independența și suveranitatea națională.10. Toți comuniștii trebuie să dea dovadă de vigilență și combativitate revoluționară față de orice acțiuni sau manifestâri ostile orînduirii noastre socialiste, intereselor vitale ale poporului.11. Este o obligație de prim ordin a fiecărui comunist, a fiecărui tînăr revoluționar, de a milita pentru întărirea unității moral-politice a poporului, pen
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tru cimentarea prieteniei frățești dintre toți oamenii muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de a lupta împotriva oricăror manifestări de naționalism și șovinism, de a acționa pe baza stimei reciproce, a deplinei e- galitâți în drepturi, pentru propășirea patriei comune, marea familie a României socialiste.. 12. Comuniștii trebuie să fie în fruntea luptei oamenilor muncii pentru apărarea și dezvoltarea proprietății socialiste, de stat și cooperatiste — temelia orînduirii noastre noi, sursa progresului necontenit al societății, a ridicării nivelului de trai al poporului, al fiecărui om al muncit13. Fiecare comunist trebuie să manifeste cea mai mare grijă și răspundere pentru sporirea și înflorirea continuă a a- vuției naționale, să acționeze pentru gospodărirea cit mai e- ficientă a mijloacelor și resurselor societății noastre, să lupte împotriva neglijenței și risipei, a tuturor manifestărilor care duc la irosirea averii obștești.14. Membrii de partid, tinerii comuniști au obligația patriotică și morală de prim ordin de a lupta cu toată hotărîrea împotriva furtului din avutul obștesc, a delapidărilor, a distrugerilor de bunuri publice — acte profund antisociale, care lovesc în interesele poporului, ale fiecărui cetățean.15. Comuniștii, tineretul revoluționar al țării trebuie să manifeste o grijă permanentă pentru protejarea pămîntului, apelor, pădurilor, a tuturor avuțiilor și frumuseților naturale ale patriei, să lupte hotârît împotriva degradării mediului ambiant.16. Munca este o datorie fundamentală, de onoare, a fiecărui membru al Partidului Comunist Român, a tineretului co

munist. De aceea ei trebuie să fie un exemplu de dăruire și pasiune în muncă, în activitatea creatoare, pentru făurirea valorilor materiale și spirituale ale societății.17. Comuniștii trebuie să fie luptători intransigenți împotriva încălcării principiilor socialiste ale muncii, a oricăror încercări de însușire prin abuz, necinste sau înșelăciune, a roadelor activității altora, să combată cu fermitate parazitismul, tendința de trai pe seama societății.18. O trăsătură de bază a profilului moral al membrilor de partid, a tinerilor comuniști trebuie să fie înalta conștiință 

profesională, responsabilitatea pentru îndeplinirea exemplară a sarcinilor încredințate, intoleranța față de chiul, superficialitate sau indisciplină in muncă.19. Toți comuniștii trebuie să lupte pentru promovarea spiritului revoluționar în întreaga noastră viață socială, împotriva inerției, rutinei și conservatorismului, a tot ceea ce este perimat și poate frîna mersul înainte al societății.20. îndeplinirea sarcinilor tot mai complexe pe care le ridică etapa construirii societății socialiste multilateral dezvoltate cere în mod imperios ca fiecare membru de partid, toți comuniștii, în special cei aparținînd generațiilor tinere, să-și perfecționeze necontenit pregătirea de specialitate, competența profesională, să depună eforturi neslăbite pentru a-și însuși tot ce este nou și înaintat în țară și pe plan mondial in profesia sau meseria lor, să-și lărgească continuu orizontul cunoașterii științifice și de cultură generală, să-și îmbogățească mintea și spiritul cu tot ce a creat mai de preț geniul uman.21. Comuniștii trebuie să militeze pentru promovarea în întreaga viață socială a principiilor echității, a relațiilor specifice societății socialiste de colaborare și întrajutorare în muncă, de solidaritate, stimă și respect reciproc. Ei trebuie să fie dușmanii neîmpăcați ai individualismului mic-burghez, ai tendințelor de subordonare a intereselor generale ale colectivității, unor interese înguste, egoiste, a tendințelor de a da societății cît mai puțin și de a-i lua cît mai mult.22. Comuniștii trebuie să manifeste cea mai înaltă intransigență împotriva concepțiilor de viață burgheze, împotriva înșelătoriei, mitei, speculei, orică

ror forme de procurare a unor venituri ilicite.23. Toți comuniștii, indiferent de poziția pe care o ocupă în societate, sînt obligați să respecte și să aplice legile țării, să acționeze în spiritul legalității socialiste, să nu permită nimănui nesocotirea sau încălcarea legii.24. Comuniștii trebuie să acționeze cu toată fermitatea pentru a împiedica manifestarea abuzului de putere, traficul de influență, folosirea, în interes propriu și în dauna oamenilor muncii, a oricăror funcții sau munci de răspundere încredințate de societate.25. Comuniștii trebuie să mi

liteze ca în fiecare colectiv să se instaureze un climat propice promovării oamenilor exclusiv după aportul propriu la progresul societății, combătînd cu hotărîre subiectivismul și ar- bitrariul în aprecierea și promovarea cadrelor, luînd atitudine fermă împotriva favoritismului și nepotismului, a servilismului, a oricăror manifestări de carierism.26. Fiecărui comunist îi revine o înaltă răspundere în întemeierea relațiilor de familie pe principiile moralei socialiste, ale egalității, respectului și a- fecțiunii reciproce între soți, în îndeplinirea rolului ce revine familiei în creșterea populației țării, în întărirea continuă a națiunii noastre socialiste.27. Membrii de partid, tinerii comuniști trebuie să pentru ca familia să un cadru sănătos de spirituală a copiilor, școală in care copilul o dată cu regulile de comportare. prețuirea muncii, devotamentul față de patrie și popor, față de cauza socialismului.28. Toți comuniștii — părinți, dascăli, activiști ai organizațiilor obștești — au îndatorirea primordială de a se ocupa îndeaproape de formarea și educarea noilor generații în spiritul eticii socialiste, al responsabilității față de societate, depentru

militeze constituie creștere cea dinții să învețe,

pregătirea tineretului muncă și viață.29. O trăsătură care să caracterizeze pe membru de partid, pe utecist este spiritul critic și autocritic, intransigența față de lipsuri și neajunsuri ; respin- gind automulțumirea, fiecare este chemat să depună eforturi pentru perfecționarea continuă a muncii, a relațiilor sociale, pentru progresul neîncetat al societății noastre socialiste.30. Toți comuniștii, in pri

trebuie fiecare fiecare 

mul rînd cadrele cu munci de răspundere, trebuie să militeze — în spiritul principiilor democrației socialiste — pentru crearea. în toate colectivele, a unui climat favorabil exprimării și confruntării libere a părerilor. participării largi a maselor la dezbaterea și soluționarea problemelor, la adoptarea hotăririlor, la elaborarea și înfăptuirea politicii generale a partidului și statului de construire a socialismului in patria noastră.31. Membrii de partid, uteciștii trebuie să combată cu toată hotărîrea reminiscențele gindirii și mentalităților retrograde, să lupte împotriva influențelor ideologiei burgheze, a tuturor concepțiilor care propagă ura, violența și disprețul față de om.32. Comunistul trebuie să fie cinstit, sincer, să nu tolereze minciuna, falsitatea, ipocrizia, să combată încercările de inducere în eroare a organelor superioare, a tovarășilor de muncă, sustragerea de la răspunderi și îndatoriri.33. Fiecare membru de partid, fiecare utecist trebuie să fie un model de comportare înaintată in societate, în familie, in relațiile cu tovarășii săi, in toate împrejurările vieții, să aibă o conduită morală ireproșabilă, să manifeste combativitate necruțătoare împotriva huliganismului. a desfriului. a oricăror vicii morale care degradează și înjosesc ființa umană.34. Comunistul, indiferent de poziția pe care o ocupă în societate, trebuie să fie modest, simplu, să combată ingimfarea, aroganța, disprețul față de semeni. Prestigiul tovarășilor care îndeplinesc funcții de răspundere in partid, in stat, in viața socială, în general, trebuie să se bazeze pe autoritatea lor politică, morală și profesională.35. Educați în spiritul internaționalismului proletar, membrii Partidului Comunist Român, tinerii uteciști. trebuie să militeze pentru întărirea prieteniei și solidarității partidului nostru cu toate partidele comuniste și muncitorești, să contribuie la dezvoltarea prieteniei frățești cu popoarele celorlalte țâri socialiste, să-și manifeste solidaritatea cu popoarele care și-au cucerit recent independența sau care luptă pentru eliberarea națională, cu clasa muncitoare, cu toate forțele progresiste, antiimperialiste din lume.36. Animați de demnitate și mindrie națională și,K in același timp, de respect față de alte popoare, comuniștii trebuie să respingă atit exclusivismul național, cit și ploconirea cosmopolită in fața străinătății.37. Trăind intr-o societate care a inlăturat jugul asupririi sociale și naționale, membrii de partid, tinerii comuniști trebuie să militeze cu hotărîre pentru lichidarea din viața lumii contemporane a rasismului, colonialismului si neocolo- nialismului. a politicii imperialiste de dominare și asuprire a altor popoare, de amestec în treburile altor țări. pentru respectarea demnității naționale a fiecărui popor, a dreptului său inalienabil la o dezvoltare liberă, independentă.
★Aplicarea neabătută în viață a acestor norme și principii de către toți membrii de partid va contribui la întărirea continuă a rolului conducător al partidului în întreaga noastră viață socială, va spori respectul și prețuirea oamenilor muncii față de comuniști, militanți înflăcărați pentru fericirea poporului, pentru cauza socialismului și comunismului în România.încorporarea acestor norme, principii și cerințe în viața și activitatea de fiecare zi a tinerilor comuniști, a membrilor organizației revoluționare de tineret va asigura creșterea și formarea unei noi generații de luptători capabili să ducă mai departe ștafeta progresului si civilizației în România, să asigure viitorul fericit, comunist, al națiunii noastre.Traducerea în viață a acestor principii de etică și echitate socialistă va exercita, fără îndoială, o influență puternică asupra tuturor membrilor societății noastre, asupra tuturor oamenilor muncii, devenind un a- devărat cod moral al vieții și activității cetățenilor Republicii Socialiste România. în felul acesta, principiile nobile ale socialismului și comunismului se vor generaliza în viața socială, în relațiile dintre oameni, contribuind la omogenizarea orînduirii _ noastre noi, la crearea societății socialiste multilateral dezvoltate, a premiselor pentru trecerea spre comunism.în acest scop, Conferința Națională a Partidului Comunist Român hotărăște ca aceste norme de viață și muncă, de comportare a comunistului, de e- tică și echitate socialistă să fie supuse dezbaterii publice și — pe baza propunerilor și observațiilor membrilor de partid, a uteciștilor, a tuturor oamenilor muncii — să fie definitivate șl prezentate spre aprobare celui de-al XI-lea Congres al partidului.

In numele comuniștilor, al întregului nostru partid, delegații la Conferința Națională a Partidului Comunist Român din 19—21 iulie 1972 își însușesc și aprobă aprecierile date in Raportul tovarășului Nicola? Ceaușescu, secretarul general al partidului, cu privire la activitatea desfășurată de partidul nostru, de organele și organizațiile sale pentru aplicarea in viață a hotăririlor Conferinței Naționale din 1967 și ale Congresului al X-lea.Conferința Națională constată cu satisfacție că viața, desfășurarea evenimentelor interne și internaționale au confirmat și confirmă pe deplin justețea liniei generale elaborate de Congresul al X-lea, faptul că Partidul Comunist Român dispune de o linie politică clară, marxist- leninistă, care corespunde pe deplin condițiilor concrete ale României, intereselor și aspirațiilor vitale ale națiunii noastr? socialiste.în această perioadă, clasa muncitoare s-a afirmat tot mei puternic in calitate de clasă conducătoare in stat, s-a amplificat democrația socialistă, s-a întării unitatea întregului popor in jurul avangărzii sale revoluționare a crescut rolul conducător al Partidului Comunist Român in întreaga operă de edificare a socialismului. A sporit continuu forța organizatorică și politică a partidului ; au crescut rindurile sale, s-au dezvoltat și întărit democrația internă și disciplina de partid. în prezent partidul nostru reunește in rindurile sale peste 2 230 000 de membri dintre cei mai înaintați muncitori, țărani, intelectuali — români, maghiari. german; și de alte naționalități, reflectind prin compoziția sa atit structura socială a populației țării, cit și politica națională a partidului, de deplină egalitate in drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Partidul dispune in prezent de organizații puternice in toate compartimentele societății, prin intermediul cărora desfășoară o intensă muncă de conducere, de organizare și unire a eforturilor tuturor oamenilor muncii in înfăptuirea programului de edificare a socialismului și comunismului in patria noastră. Toate victoriile obținute de poporul nostru in dezvoltarea economică și social-culturală a țării, in făurirea noii societăți sînt indisolubil legate de înfăptuirea de către Partidul Comunist Român a rolului său de forță politică conducătoare a intregir societăți, de vasta activitate politico-organi- zatorică și ideologică desfășurată de organele și organizațiile de partid, demonstrează cu putere realismul politicii partidului nostru, capacitatea sa de a soluționa problemele pe care le ridică progresul necontenit a) României pe drumul socialismului și comunismului.Partidul Comunist Român este astăzi mai puternic și mai.unit ca orieînd. întregul popor urmează cu neabătută încredere partidul, înfăptuiește cu devotament și abnegație politica sa.Conferința Națională consideră că, pentru îndeplinirea marilor răspunderi care revin Partidului Comunist Român in conducerea operei de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră trebuie să se acționeze in următoarele direcții :1. Comitetul Central, toate organele și organizațiile de partid, toți comuniștii trebuie să acționeze cu hotărîre pentru creșterea rolului conducător al partidului în toate domeniile activității sociale. Aceasta este o necesitate imperioasă în etapa actuală de dezvoltare a societății noastre, care impune creșterea rolului factorului conștient în intreaga viață socială. Activitatea de conducere trebuie să se bazeze pe cunoașterea legilor dezvoltării sociale, acționîndu-se in mod conștient pentru realizarea unei concordanțe cît mai depline într0 forțele de producție și relațiile de producție, pentru progresul neîntrerupt al societății socialiste. întreaga activitate a partidului, a organelor și organizațiilor sale trebuie să răspundă cerințelor actuale ale dezvoltării economice și social-culturale a României, să asigure înfăptuirea programului Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate.2. Creșterea și afirmarea rolului conducător al partidului trebuie să se exprime în integrarea sa tot mai organică în activitatea și viața întregii societăți. Activul de bază al partidului, toți comuniștii trebuie să participe la dezvoltarea economico- socială nu din afară, ci nemijlocit dinăuntrul tuturor organis

melor economice, sociale și de stat ale țării. Aceasta presupune ca toți comuniștii, în primul rind cei investiți cu funcții de răspundere, să dea dovadă în^întreaga lor activitate de hotărîre, inițiativă și responsabilitate în aplicarea politicii partidului, să-și îndeplinească în mod e- xcmplar sarcinile care le revin la locul lor de muncă.3. Conferința apreciază că o atenție deosebită trebuie acordată întăririi rolului fiecărei organizații de partid în cadrul colectivului în care iși desfășoară activitatea. Organizațiile de partid trebuie să se situeze în fruntea luptei pentru realizarea planului de stat, pentru aplicarea în viață, in toate sectoarele de activitate, a politicii și programului partidului. Ele trebuie să dezbată mai temeinic și mai organizat problemele care preocupă unitatea economico-so- cială respectivă. Organizațiile de partid trebuie să acorde o atenție mai mare participării oamenilor muncii la activitatea organelor de conducere colectivă, la adunările generale ale sala- riaților, la intreaga viață social- politică.4. Conferința cere organelor și organizațiilor de partid să militeze pentru continua întărire a rîndurilor partidului, acordînd o deosebită atenție primirii în partid a celor mai destoinici și avansați oameni ai muncii, e- ducării lor comuniste. Se impune sâ se manifeste mai nț vita grijă pentru primirea în partid și promovarea in diferite munci de partid și de stat a femeilor. Va trebui să se urmărească in continuare primirea în partid a celor mai buni oameni ai muncii din rindurile naționalităților conlocuitoare și promovarea lor consecventă în activul de partid și de stat. Este, de asemenea, necesară sporirea preocupării organelor, și organizațiilor de partid pentru primirea în partid a celor mai buni membri ai Uniunii Tineretului Comunist, pentru pregătirea și promovarea unui număr mai mare de activiști de partid și de stat din rîndul tineretului.5. Pentru a asigura îndrumarea corespunzătoare a activității politico-economice' și sociale, traducerea în viață a hotăririlor partidului si guvernului, organele de partid de la diferite niveluri trebuie să se sprijine pe un puternic și numeros activ nesalariat. Ele trebuie să atragă în cadrul acestuia un număr tot mai mare de comuniști care lucrează nemijlocit în producție, să se ocupe mai a- tent de pregătirea și repartizarea lor în muncă. Trebuie să se ia măsuri pentru buna funcționare a comisiilor pe probleme ale organelor de partid, chemate să sprijine comitetele de partid în elaborarea și aplicarea hotăririlor, în soluționarea problemelor tot mai complexe ale conducerii vieții economico-so- ciale. Totodată, organele și organizațiile de partid trebuie să asigure participarea în continuare la -diferite activități de partid, a vechilor activiști, im- binînd armonios experiența cadrelor vechi cu elanul și cutezanța activiștilor tineri.6. Ținînd seama de rolul tot mai. important și de sarcinile sporite încredințate comitetelor județene, de răspunderea mare ce le revine în întreaga activitate ce se desfășoară pe teritoriul județelor, este necesară întărirea acestora cu cadre corespunzătoare, îmbunătățirea organizării și perfecționării metodelor lor de muncă. în același timp, este necesară îmbunătățirea în continuare a activității comitetelor de partid din întreprinderi, precum și a comitetelor comunale și orășenești, care trebuie să conducă întreaga activitate din unitățile economice și teritorial-admi- nistrative respective.Pentru intensificarea legăturii organelor de partid cu comuniștii, cu masele de oameni ai muncii, pentru cunoașterea mai temeinică a realităților trebuie să se aplice cu fermitate hotărîrea Comitetului Central privind alegerea în organele de partid, inclusiv în comitetele județene, a unui număr mai mare de membri de partid care lucrează nemijlocit în producție.7. Conferința își însușește măsurile cuprinse în raportul tovarășului Nicolae Ceaușescu privind folosirea mai rațională a cadrelor și stabilește să se ia măsuri pentru rotația periodică a activiștilor în diferite munci de partid și de stat, astfel în- cît aceștia să dobîndească o experiență multilaterală, să poată înțelege și soluționa tot mai e- ficient problemele complexe pe care le ridică viața socială, conducerea științifică a societății moderne.

8. Pentru a-și putea îndeplini în cele mai bune condiții sarcinile ce le-au fost încredințate, cadrele care îndeplinesc funcții de conducere la diferite niveluri trebuie să se preocupe în permanență de ridicarea pregătirii lor politico-ideologice și profesionale, să-și însușească temeinice cunoștințe din domeniul științei conducerii activității economice și sbcial-poli- tice, să dea dovadă în întreaga lor activitate de spirit organizatoric, de cutezanță și peise- verență, de devotament nemărginit față de partid și popor, față de cauza socialismului și comunismului.9. O sarcină de o deosebită importanță o constituie înfăptuirea consecventă a principiilor muncii și conducerii .colective în întreaga viață de partid, în același timp, trebuie să se vegheze ca aceasta să nu ducă la creșterea numărului de șe dințe, la irosirea timpului în discuții interminabile. Munca colectivă presupune organizare, disciplină, aplicare fermă, neabătută a hotăririlor adoptate.10. ~ Conferința Națională trasează organelor și organizațiilor de partid sarcina de a pune sistematic în discuția activului, a comuniștilor, problemele majore ale activității economico- sociale și principalele măsuri ce se preconizează a fi adon- tate, de a asigura toate condițiile ca activiștii, membrii de partid să-și poată exprima în mod liber, nestînjenit, opiniile asupra problemelor supuse dezbaterii. astfel îneît hotărîrile adoptate să fie expresia gindirii colective a organelor de partid, a întregului partid. Dezvoltarea democrației de partid, participarea tot mai activă a comuniștilor la elaborarea politicii interne și externe constituie, în ultimă instanța, factorul hotărîtor de care depinde îndeplinirea cu succes de către partid a rolului său de forță -politică conducătoare a societății noastre socialiste.11. Trebuie să se acorde o a- tenție mai mare întăririi disciplinei de partid, creșterii răspunderii activiștilor de partid, a tuturor comuniștilor pentru îndeplinirea sarcinilor încredințate. Activistul de partid, comunistul trebuie apreciat nu după vorbe, ci după rezultatele muncii lor. Hotărîrile de partid sînt obligatorii pentru toți membrii partidului și nimănui nu i se poate permite să nu le îndeplinească.12. Conferința Națională a partidului consideră ca o datorie a tuturor organelor și organizațiilor de partid de a promova în întreaga lor activitate critica și autocritica, de a lupta împotriva oricăror tendințe de automulțumire, de ignorare a lipsurilor și neajunsurilor, a milita neobosit pentru dezvoltarea combativității revoluționare a activiștilor, a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii. Atitudinea critică și autocritică deschisă, curajoasă este o expresie a tăriei organizațiilor noastre și, totodată, garanția lichidării lipsurilor și fenomenelor negative, a înfăptuirii hotăririlor partidului și sfatului.13. Organele și organizațiile de partid trebuie să acorde o atenție sporită bunei organizări a muncii de partid, întăririi controlului .asupra îndeplinirii hotăririlor de partid și de stat în toate domeniile de activitate.14. Conferința Națională consideră necesar să se ia în continuare măsuri în vederea îmbunătățirii muncii organelor e- xecutive de conducere ale partidului, în organizarea și controlul îndeplinirii hotăririlor, a- cordarea unui ajutor mai concret comitetelor județene pentru îndeplinirea sarcinilor ce le revin. De asemenea, va trebui să se ia măsuri pentru degrevarea Comitetului Executiv, a Prezidiului Permanent și Secretariatului C.C. al P.C.R. de problemele de mai mică importanță, pentru a se da acestor organe posibilitatea de a consacra mai mult timp în vederea abordării mai aprofundate a problemelor esențiale ale conducerii de partid.15. Conferința aprobă modificările aduse Statutului Partidului Comunist Român, apreciind că acestea corespund cerințelor actuale de perfecționare' a activității organelor și organizațiilor de partid.16. Conferința Națională, dînd o înaltă apreciere activității și contribuției tovarășului Nicolae Ceaușescu la îmbunătățirea muncii ideologice și de educație socialistă, a- probă Programul P.C..R. pentru
(Continuare în pag. a TV-a)
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DOCUMENTE ADOPTATE DE CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI
HOTÂRIREA

cu privire la pregătirea forței de muncă și creșterea 
nivelului de trai material și spiritual al populațieiînfăptuirea amplului program de măsuri stabilit de Conferința Națională din 1967 și Congresul al X-lea al Partidului Comunist Român cu privire la dezvoltarea economică și socială a creat condiții pentru creșterea intr-un ritm susținut a venitului național și alocarea, pe această bază, a unor mijloa- , ce tot mai mari in vederea ridicării permanente a nivelului de trai al tuturor cetățenilor patriei. Au fost create noi locuri de muncă corespunzător cu dezvoltarea forțelor de producție, numărul acestora în primul an și jumătate al cincinalului fiind mai mare cu 400 000 față de 1970 ; au fost majorate salariile tuturor categoriilor de lucrători, în primul rind salariile mici, s-a perfecționat sistemul de remunerare a muncii ; au sporit pensiile și alocațiile pentru copii. Au crescut veniturile țărănimii, a fost introdus minimul de retribuție garantat, precum și sistemul de pensii pentru membrii cooperativelor agricole de producție, se acordă a- sistență medicală gratuită și alte înlesniri țărănimii.S-au intensificat construcția de locuințe și dotările edilitar- gospodărești la orașe și sate ; s-a îmbunătățit și diversificat aprovizionarea populației cu bunuri de consum și a sporit volumul serviciilor ; au cunoscut o creștere substanțială fondurile pentru dezvoltarea lnvățămîntului, științei, culturii, artei și ocrotirii sănătății.Toate acestea reflectă preocuparea permanentă a Partidului Comunist Român- și statului nostru socialist, a Comitetului Central al Partidului, personal a tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru ridicarea nivelului de trai material și spiritual al poporului — țelul suprem al întregii politici a partidului.Programul înfloririi multilaterale a României socialiste în următoarele două decenii înfățișat conferinței constituie o expresie concludentă a înaltei capacități a partidului de a conduce poporul român spre noi victorii pe frontul construcției economice și social-cultu- rale, în vederea lichidării ră- mînerii. în urmă față de țările avansate și realizării unui grad tot mai înalt de prosperitate materială și spirituală.

Conferința Națională a Partidului Comunist Român aprobă deplin și unanim orientările și măsurile cuprinse în raportul prezentat de secretarul general al Partidului Comunist Român, tovarășul Nicolae Ceaușescu, referitoare la ridicarea continuă a bunăstării clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor cetățenilor țării. Realizarea acestui obiectiv fundamental al politicii partidului depinde în mod hotarîtor de dezvoltarea într-un ritm susținut a forțelor de producție, introducerea celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii, creșterea continuă a fondului național de dezvoltare economică și socială și folosirea cit mai eficientă a acestuia. îndeplinirea înainte de termen a prevederilor actualului plan cincinal va crea premise pentru sporirea mai rapidă, în următorii ani. a nivelului de trai al poporului.In urma dezbaterilor ce au avift loc în plenul conferinței, precum și în cadrul Secțiunii pentru problemele pregătirii forței de muncă și creșterii nivelului de trai al populației, Conferința Națională a Partidului Comunist Român hotărăște :1. Orientarea principală a organelor și organizațiilor de partid, a sindicatelor și celorlalte organizații obștești, a ministerelor, centralelor, întreprinderilor și consiliilor populare în domeniul forței de muncă trebuie să fie folosirea cit mai deplină și rațională a potențialului uman al țării în vederea sporirii producției și productivității muncii sociale. Avind în vedere că menținerea ritmurilor înalte de dezvoltare economică și socială a României asigură condiții pentru creșterea continuă a locurilor de muncă, se va urmări mărirea ponderii populației ocupate în ramurile neagricole, îndeosebi în industrie, stabilirea unui raport just între numărul celor care lucrează nemijlocit in producția materială și al celor ocupați în alte activități, utilizarea cit mai eficientă a specialiștilor, îmbunătățirea proporției între cadrele cu pregătire medie și superioară.

O atenție deosebită se va >- corda asigurări neeesaruiui de forță de muncă per.tru realizarea înainte de termen a sarcinilor economice prevăzute pentru actualul cincinal, sporirea coeficientului de schimburi in vederea folosirii mai intense a mașinilor si utilajelor. acoperirea nevoilor ce cadre calificate pentru noile o- biec’.ive care vor apare pe întreg teritoriul țării, precum și pentru meseriile in care există deficit de forță de muncă calificată.Se vor crea condiții pentru atragerea intr-o măsură mai mare a femeilor in activități ie economice și sociale Ministerul Muncii. Ministerul Sănătății, celelalte ministere și organe economice centrale. împreună cu Uniunea Generală a Sindicatelor din România • or stabili în cel mai scurt timp nomenclatorul meseriilor și funcțiilor in care femeile vor fi încadrate cu prioritate sau in anumite proporții și să elaboreze măsuri practice de calificare a acestora potrivit specificului muncii.Se va accelera procesul de calificare a muncitorilor, reciclarea cadrelor și perfecționarea pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncit2. învățămîntul de toate gradele trebuie să asigure necesarul de cadre calificate in strînsă corelare cu nevoile dezvoltării economice și sociale ale țârii, să-și sporească continuu eficiența socială prin împletirea organică a procesului de instruire "u activitatea practică in producție, în așa fel incit tinerii să poara să și lucreze, să și învețe. Ministerul Educației și Invățămin- tului, în colaborare cu celelalte ministere și organe centrale, va lua măsuri pentru perfecționarea întregului învățămînt, în vederea integrării in timp scurt, după fiecare etapă de școlarizare, a tuturor absolvenților care nu iși continuă studiile intr-o muncă utilă societății, cu precădere in producție. Se va dezvolta rețeaua de școli profesionale, vor crește numărul și ponderea liceelor de specialitate.Se vor lichida specializarea îngustă și diversificarea nejustificată a actualelor nomenclatoare de meserii și profesii și se 

vw îmbunătăți programele școlare pentru învățământul profe- sional, Lceal «i superior in vederea asigurării unei pregătiri complexe șă calificări multilaterale. cu profil larg a absolvenților potrivit cerințelor de dezvoltare modernă a economiei. O atenție deosebită se va acorda formării profesionale a tineretului pentru nevoile mocerr.iză';: agriculturii- In scopul legări mai strinse a școlii de activitatea practică se va consolida și perfecționa sistemul de dublă subordonare a înstituțiilor de invâ- țâmint superior și de patronare a școlilor ce către unități productive. Se va trece, pe măsura creării condițiilor, ia organizarea de secții de îr.vâțâmim superior in întreprindem care sâ-și desfășoare programul după orele ce producție.3. Conferința Națională a Partidului Comur.ist Roman aprobă măsurile stabilite de Comitetul Central al partidului privind ridicarea generală a salariilor. In acest an salariul lunar minim va crește de ia 350 la 1 000 iei. iar pică la «firșăul cincinalului Ia 1 100 lei : se vor majora salariile la toate categoriile, astfe* Incit salariul mediu lunar să a- jungâ in a doua pane a anului 1975 la circa 1960 iei. ceea ce reprezintă. comparativ cu 1970. un spor de 35 la sută, fată de 26 ia rută cit era prevăzut inițial.în scopul realizării unor proporții corespunzătoare intre salarii, pe baza principiilor echității socialiste, a cerințelor de stimulare a ridicării nivelului general de pregătire profesion.- lâ și a aportului adus de fiecare la munca socială se vor lua măsuri ca raportul dintre salariul net maxim și cei mmim al personalului din unitățile de stat să fie de 6— 7 la LOrganele și organizațiile d? partid, sindicale, organele de conducere colectivă ale ministerelor. centralelor, unităților economice și social-culturale vor urmări ca prin folosirea jud Pioasă a diverselor forme de salarizare să sporească cointeresarea lucrătorilor pentru creșterea producției și a productivității muncii, reducerea cheltuielilor materiale și ridicarea eficien’ei in toate domeniile de activitate.■L Realizarea producției vegetale și animale la nivelul stabilit pentru agricultura cooperatistă va permite sporirea veniturilor pe o persoană activa cu peste 40 la sută in 1975 față de 1971. Se vor perfecționa in con-

BENEFICIAR-TÎNĂRA GENERAȚIE
• Va fi accelerat procesul de calificare a muncitorilor, reciclarea cadrelor și perfecționa- <►

rea pregătirii profesionale a tuturor oamenilor muncii. <;

• Vor fi luate măsuri pentru perfecționarea întregului învățămînt. Se va dezvolta rețeaua 
de școli profesionale, vor crește numărul și ponderea liceelor de specialitate.

• Se vor lichida specializarea îngustă și diversificarea nejustificată a actualelor nomen-
; datoare de meserii și profesii. ț;

• Se vor îmbunătăți programele școlare pentru învățămîntul profesional, lieeal și superior. <;

• O atenție deosebită se va acorda formării profesionale a tineretului pentru nevoile mo-
• dernizării agriculturii.

• Se va consolida și perfecționa sistemul de dublă subordonare a instituțiilor de învăța-
; mint superior și de patronare a școlilor de către unități productive.

• Pe măsura creării condițiilor se va trece la organizarea de secții de învățămînt superior
’ în întreprinderi.

tinuare formele de retribuire în agricultură, astfel incit să stimuleze in mai mare măsură a- portul țăranilor cooperatori, al celorlalți lucrători din agricultură Ia utilizarea deplină și rațională a pămintului, la folosirea eficientă a bazei materiale, la creșterea substanțială a producției și productivității muncii in toate ramurile agricole.Avind in vedere importanța producției zootehnice și necesitatea ridicării calificării celor ce lucrează în acest sector al cooperativelor agricole de producție, se vor lua măsuri ca pină la sfirșitul acestui an minimul garantat al cooperatorilor zooteh- niști care lucrează cel puțin 25 de zile lunar să sporească de ia 400 la 800 lei.5. Pe baza experimentărilor efectuate pină in prezent, în funcție de creșterea mai susținută a productivității muncii și îmbunătățirea normelor in raport cu condițiile noi de dotare tehnică și de calificare se va elabora un program de măsuri pentru trecerea la generalizarea reducerii săptămir.ii de lucru la sfirșitul acestui cincinal și începutul cincinalului următor.6. Conferința Națională a Partidului Comunist Român aprobă măsurile abili te de Comitetul Centra! al Partidului Comunist Român cu privire la majorarea generală a pensiilor. Pină la sfirșitul anului 1972 pensiile ie asigurări sociale de stat vor spori in medie cu 16 la sută, pensiile mici cu 30 Ia sută, iar pensiile pentru invalizi, orfani 

și văduve de război cu 23 la sută. Procentul din salariu pe baza căruia se stabilește pensia va fi cuprins intre 60 și 95 la sută.7. Se va intensifica construcția de locuințe din fondurile statului și din fondurile populației cu sprijinul statului. Realizarea programului de construcții de locuințe, creșe, grădinițe, cantine, cămine pentru tineret, protejarea mediului ambiant și creșterea dotărilor edilitare vor constitui sarcini principale ale organelor de partid, de stat și obștești în vederea sporirii gradului de confort și civilizație al populației de la orașe și sate.8. Conferința cere organelor și organizațiilor de partid, ministerelor, centralelor industriale, întreprinderilor de stat și cooperatiste să pună la dispoziția cunsumatorilor un volum sporit și o gamă tot mai bogată de produse in raport cu cerințele și nivelul veniturilor acestora ; se va da o mai mare importantă realizării produselor ieftine și a celor pentru copii ; se va acționa cu hoîărire pentru îmbunătățirea calității produselor, respectarea riguroasă a condițiilor de igienă >n întreprinderile producătoare și de desfacere.Ministerul Comerțului Interior, celelalte ministere și organe centrai© care au in subordine unități comerciale, comitetele executive ale consiliilor populare tor asigura gospodărirea și repartizarea judicioasă a mărfurilor pe teritoriu și unități, lărgirea si folosirea raționala a bazei materiale existente, modernizarea formelor de vînzare.

9. Ministerele și celelalte organe centrale de stat, UCECOM, Centrocoop și Uniunea Națională a Cooperativelor Agricole de Producție, precum și comitetele executive ale consiliilor populare vor dezvolta și diversifica activitățile de servire a populației, vor extinde rețeaua de unități de servicii și vor îmbunătăți transporturile publice în concordanță cu cerințele populației.10. Comitetul de Stat pentru Prețuri, ministerele, celelalte organe centrale și locale vor lua măsuri hotărîte pentru ca prețurile mărfurilor și tarifele să se mențină iij cadrul nivelului general stabilit, pentru a se putea realiza creșterea venituT rilor reale ale populației prevăzută în plan.11. Vor vontinua să crească fondurile alocate de stat pentru satisfacerea nevoilor sociale : dezvoltarea bazei materiale și tehnico-științifice a învățămin- tului de toate gradele și așezarea rațională a rețelei școlare pe întreg teritoriul țârii, ocrotirea sănătății populației și darea in funcțiune de noi unități sanitare, asigurarea materială în cazul incapacității temporare de muncă, îmbunătățirea asistenței sociale, creșterea alocațiilor pen

tru copii și ajutoarelor familiale.Fonduri sporite vor fi destinate pentru protecția muncii și îmbunătățirea condițiilor de muncă, problemă căreia organele și organizațiile de partid, sindicatele, conducerile ministerelor, centralelor și întreprinderilor au datoria să-i acorde o neslăbită atenție.In vederea satisfacerii necesităților spirituale ale populației, dezvoltării multilaterale a personalității fiecărui cetățean al patriei se vor lua în continuare măsuri pentru dezvoltarea bazei materiale a culturii, educației fizice și sportului, organizarea în condiții cit mai bune a tiYn- pului liber și odihnei oamenilor muncii.
★Măsurile stabilite de Comitetul Central pentru creșterea salariilor, pensiilor, alocațiilor și a altor înlesniri vor face ca de progresele obținute în domeniul construcției economice și sociale să beneficieze fiecare om al muncii, fiecare familie in țara noastră.Conferința Națională îți exprimă convingerea că oamenii muncii vor consacra întreaga lor energie șr pasiune creatoare pentru realizarea exemplară a obiectivelor stabilite de Partidul Comunist Român, care vor conduce la satisfacerea tot mai deplină a cerințelor materiale și spirituale ale poporului, la ridicarea pe o treaptă tot mai înaltă a civilizației și progresului în patria noastră socialistă.

REZOLUȚIA
cu privire la perfecționarea activității

politico-organizatorice și ideologice a 

partidului
(Urmare din pag. a 111-a)îmbunătățirea activității ideologice, ridicarea nivelului general al cunoașterii și educația socialistă a maselor, pentru așezarea relațiilor din societatea noastră pe baza principiilor eti- cM și echității socialiste și comuniste, adoptat de plenara C.C. al P.C.R. din 3—5 noiembrie 1971 și și-1 însușește în întregime, considerîndu-1 drept propriul său program, parte integrantă a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.17. Conferința Națională obligă toate organele și organizațiile de partid să se preocupe în permanență de îmbunătățirea activității ideologice și educative, să asigure folosirea deplină și îndrumarea unitară a tuturor mijloacelor de care dispune societatea noastră pentru dezvoltarea conștiinței socialiste a maselor și formarea omului nou, multilateral dezvoltat. Un rol sporit în desfășurarea activității educative trebuie să îndeplinească organizațiile de masă și obștești, sindicatele, Uniunea Tineretului Comunist și organizațiile de femei, uniunile de creație, instituțiile cultural-aț-tistice.Frontul Unității Socialiste va trebui să acționeze pentru unirea eforturilor tuturor acestor organizații, pentru coordonarea activității lor consacrate educării comuniste a maselor.18. întreaga activitate ideolo- gică-educatlvă trebuie să urmărească înarmarea poporului cu concepția științifică despre lume și viață — materialismul dialectic și istoric — cu politica Partidului Comunist Român.

In învățămîntul de partid, la toate formele de pregătire politică și ideologică a comuniștilor, a tuturor oamenilor muncii, se va acorda atenția principală cunoașterii și însușirii raportului secretarului general al partidului, prezentat la Conferința Națională, a altor documente ale partidului nostru — care reprezintă aplicarea creatoare a marxism-leninismului la condițiile concrete ale României.Trebuie să se acționeze pentru ridicarea nivelului general de cunoaștere al poporului, pentru înarmarea lui cu știința și cultura cea mai avansată, pentru a făuri un om cu cunoștințe multilaterale, capabil să interpreteze fenomenele și procesele care au loc în viața socială, să se orienteze în mod just în activitatea sa, să acționeze cu fermitate pentru transformarea revoluționară a societății.Organele și organizațiile de partid trebuie să depună toate •eforturile pentru continua perfecționare a relațiilor sociale din societatea noastră, pentru a transforma principiile eticii și echității socialiste în norme de viață ale tuturor membrilor de partid, ale tineretului comunist, ale fiecărui cetățean al Republicii Socialiste România.19. Este necesar să se acorde o mai mare atenție activității teoretice. în acest sens se impune ca Academia de științe sociale și politice să-și îmbunătățească activitatea, participînd mai activ la elaborarea problemelor teoretice și practice pe care le ridică făurirea noii societăți în țara noastră, dezvoltarea lumii contemporane. Ia întreaga activitate ideologică- educativă. Lucrătorii dirt domeniul ideologic trebuie să participe mai intens la activitatea practică în diferite sectoare. în mod deosebit se impune îmbunătățirea activității de cercetare în domeniul, științelor economice și ale științei conducerii.20. Conferința Națională dă o înaltă apreciere și își însușește pe deplin analiza teoretică făcută în raportul tovarășului 

Nicolae Ceaușetcu problemelor, privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, stadiul de țară In curs de dezvoltare In care se găsește România, contradicțiile și rolul lor în societatea socialistă, strategia generală a construcției socialismului și comunismului, națiunea și problema națională, raportul dintre național și internațional In procesul revoluției și construcției socialiste, mutațiile profunde, procesele și tendințele care au loc în lumea contemporană, principiile relațiilor dintre țările socialiste, dintre partidele comuniste și muncitorești, dintre toate statele lumii, fără deosebire de orînduirea lor socială. Analiza acestor probleme reprezintă o contribuție prețioasă a secretarului general al partidului nostru la soluționarea problemelor majore pe care le ridică dezvoltarea societății socialiste românești, la îmbogățirea tezaurului teoretic al mar- xism-leninismului.
★Conferința Națională a Partidului Comunist Român își exprimă convingerea că aplicarea în viață a măsurilor adoptate de acest important for de conducere al partidului în vederea perfecționării activității politico-organizatorice și ideologice a organelor și organizațiilor de partid va duce la sporirea rolului conducător al partidului în întreaga viață socială, la creșterea prestigiului său în mase și întărirea unității întregului popor în jurul partidului, la îndeplinirea cu succes a marilor sale răspunderi față de națiunea noastră socialistă, față de cauza socialismului și comunismului în lume.

Conferința Națională a Partidului Comunist Român, anaii- zind activitatea desfășurată pentru perfecționarea organizării și conducerii vieții sociale și dezvoltarea democrației socialiste, apreciază că. in noua eu- pă istorică in care a intrat România o dată cu trecerea Ia făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, conducerea vieții economico-sociale devine un factor hotăritor de care depinde Înfăptuirea cu succes a programului partidului nostru.Conferința Națională constată cu satisfacție că înfăptuirea hotăririlor adoptate de partid la Conferința Națională din 1967 și Congresul al X-lea a avut drept rezultat îmbunătățirea substanțială a conducerii întregii societăți, a activității organelor de stat centrale și locale, lărgirea democrației socialiste, intensificarea participării maselor la conducerea treburilor statului. S-a manifestat tot mai puternic rolul conducător al partidului în toate domeniile de activitate, s-a amplificat rolul statului în conducerea u- nitară a tuturor laturilor activității economico-sociale.Conferința apreciază că reorganizarea administrativ-terl- torială a avut o mare însemnătate pentru întărirea rolului unităților de bază — orașul și comuna, pentru înfăptuirea politicii partidului de dezvoltare armonioasă a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țârii, ridicarea nivelului de civilizație a tuturor orașelor și satelor. pentru sporirea atribuțiilor organelor teritoriale in soluționarea problemelor economice. sociale și obștești pe plan local. Măsura îmbinării funcției de prim-secretar cu cea de președinte al Comitetului executiv al Consiliului popular s-a dovedit a fi pe deplin justă. ea contribuind la creșterea rolului conducător al partidului în viața socială, la o mai bună îmbinare a activității de partid și de stat. Ia întărirea legăturilor organelor locale cu masele largi de oameni ai muncii.Conferința apreciază că promovarea largă a principiului muncii și conducerii colective, înființarea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii, in- stituționalizarea adunărilor generale au creat cadrul organizatoric corespunzător pentru participarea activă a oamenilor muncii Ia conducerea activității economice, au ridicat pe o treaptă superioară democrația economică muncitorească, socialistă. S-au îmbunătățit structurile organizatorice ale ramurilor producției materiale, au fost legiferate atribuțiile și răspunderile pe toate treptele, relațiile dintre acestea, crein- du-se condiții pentru sporirea eficienței în întreaga economie.îmbinînd în mod organic conducerea centrală cu stimularea 

inițiativei maselor, in cadrul a- plicării consecvente a centralismului democratic, s-a dezvoltat și adindt democrația socialistă, au fost create condiții pentru participarea nemijlocită a clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, la elaborarea și înfăptuirea politicii de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate in patria noastră.O contribuție importantă la mobilizarea oamenilor muncii pentru înfăptuirea programului partidului au adus sindicatele, organizațiile de tineret, organizațiile de femei, celelalte organizații de masă și obștești, consiliile oamenilor muncii aparținând naționalităților conlocui

REZOLUȚIA 
cu privire la perfecționarea organizării 

și conducerii vieții sociale și la 

dezvoltarea democrației socialiste
toare. Un rol tot mai însemnat in viața politică și socială a poporului nostru are Frontul Unității Socialiste.Consultarea permanentă a maselor, dezbaterea publică a principalelor proiecte de legi și hotărîri, organizarea de consfătuiri cu cadre de conducere și specialiști, dialogul viu cu poporul și vizitele de lucru în toate județele țării ale conducătorilor de partid și de stat au devenit o metodă esențială in conducerea activității, o trăsătură definitorie a democrației noastre socialiste. S-a întărit continuu legalitatea socialistă, întreaga activitate socială și de stat fiind așezată pe fundamentul normelor legale.Ca urmare a activității desfășurate pentru perfecționarea organizării' și conducerii vieții sociale s-a întărit orînduirea noastră socialistă, unitatea dintre clasa muncitoare — clasa conducătoare a societății noastre socialiste —, țărănime și intelectualitate, mobilizarea întregului popor în jurul partidului. pentru realizarea obiectivelor făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate.Conferința Națională dă o 

înaltă apreciere activității desfășurate de Comitetul Central al Partidului Comunist Român și de guvernul Republicii So^ilis- te Romania, de tovarășul NWjlae Ceaușescu. secretarul general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat, pentru perfecționarea continuă a vieții economico-sociale și de stat, pentru lărgirea democrației socialiste, pentru întărirea participării maselor la conducerea vieții sociale.Conferința Națională iși însușește in Întregime raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu. în care se face o a- naliză profundă, multilaterală, cu privire Ia stadiul actual de dezvoltare a țării și se stabilesc — pe baza aplicării creatoare a teoriei marxist-leniniste și a 

generalizării experienței de pină acum — direcțiile principale spre care trebuie concentrate eforturile generale ale partidului, ale întregului popor, in vederea perfecționării conducerii vieții economico-sociale, a activității statului, dezvoltării democrației socialiste, ridicării pe o treaptă superioară a edificării socialiste in România.1. Conferința Națională consideră că este necesar să se acționeze continuu pentru perfecționarea conducerii conștiente, planificate a activității economi- co-sociale. a întregii societăți, pentru crearea cadrului organizatoric cel mai corespunzător în vederea participării efective a maselor largi populare Ia conducerea societății, realizînd astfel tot mai deplin principiul socialist al făuririi de către popor a propriei sale istorii.In elaborarea măsurilor privind conducerea planificată a activității economico-sociale, partidul pornește de la concepția materialist-dialectică și istorică. de Ia faptul că fiecărei orînduiri sociale, fiecărei etape de dezvoltare a societății îi corespunde o anumită formă de organizare, de conducere. In condițiile socialismului, condu

cerea conștientă a societății pe baza unui plan național unic este o necesitate obiectivă. Planul național unic asigură concentrarea tuturor forțelor materiale și umane ale societății în vederea dezvoltării rapide a industriei, agriculturii, științei și culturii și, pe această bază, ridicarea nivelului de viață al întregului popor.Conducerea planificată a societății trebuie să asigure dezvoltarea în ritm înalt și, în a- celași timp, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării, progresul producției de bunuri materiale. în pas cu cele mai noi cuceriri ale științei și tehnicii ; să urmărească formarea și perfecționarea noilor relații de producție a tuturor relațiilor sociale, afirmarea in 

viață a principiilor dreptății și echității comuniste. întreaga activitate de conducere trebuie să se bazeze pe studierea și cunoașterea legilor obiective ale dezvoltării sociale — atit a celor cu caracter general, cit și a celor ce se formează în cadrul orinduirii socialiste — acționin- du-se in mod conștient pentru lichidarea contradicțiilor existente sau care mai apar, împie- dicînd ca ele să devină antagoniste, pentru realizarea unei concordanțe tot mai depline între forțele de producție și relațiile de producție,/ pentru progresul neîntrerupt al societății socialiste.Activitatea de conducere planificată trebuie să pornească de la obiectivele fundamentale strategice ale partidului nostru comunist — făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate, edificarea orinduirii comuniste in România.2. în procesul de perfecționare a conducerii și planificării activității economico-sociale se a- firmă tot mai puternic rolul partidului de forță politică conducătoare a societății, necesitate istorică a făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate și a trecerii la comunism.

Creșterea și afirmarea rolului conducător al partidului trebuie să se exprime in integrarea sa organică in activitatea și viața societății. Consacrarea partidului comunist ca forță politică conducătoare a societății noastre socialiste nu este efectul unor dorințe subiective, ci însuși rezultatul dezvoltării istorice ; prin întreaga sa activitate, partidul comunist a dovedit că se identifică cu aspirațiile cele mai profunde ale oamenilor muncii, cu interesele întregii națiuni socialiste. Activul de bază și toți membrii partidului trebuie să participe la dezvoltarea eco- nomico-socială in mod nemijlocit, dinăuntrul tuturor organismelor economice, sociale și de stat ale țării.3. Conferința Națională apreciază că o dată cu creșterea rolului partidului, continuă să se amplifice rolul statului in conducerea unitară a întregii societăți. Dezvoltarea societății pe baza planului național unic constituie unul dintre atributele fundamentale ale statului socialist, o formă esențială de manifestare a principiului suveranității naționale. In condițiile creșterii rolului statului în dirijarea organizată a tuturor laturilor activității economico-sociale. trebuie să se precizeze mai bine formele de organizare și metodele de conducere ale statului. .Conferința Națională apreciază că in perspectivă se va produce o împletire tot mai strînsâ a activității partidului, statului și a celorlalte organisme sociale, aceasta constituind un proces legic al dezvoltării socialiste și comuniste. în realizarea acestui proces trebuie să se asigure delimitările necesare, pentru a se înlătura suprapunerile și paralelismele.4. Activitatea statului trebuie să se bazeze pe principiile centralismului democratic, pe îmbinarea armonioasă a conducerii unitare cu lărgirea continuă a autonomiei organelor teritorial- administrative și a unităților e- conomico-sociale.Conferința Națională, apreciind că actuala organizare administrat iv-teritorială corespunde pe deplin etapei de. dezvoltare în care ne găsim, hotărăște să se acționeze în continuare cu fermitate pentru aplicarea consecventă a prevederilor legii consiliilor populare, în vederea realizării unei largi autonomii a județelor, orașelor și co munelor în soluționarea pro blemelor de interes local și spo t-irii răspunderii acestora pen tru întreaga activitate economi co-socială din județele și locali tățile respective ; se va acționr pentru înlăturarea tendințelor dc centralism excesiv care se ma; manifestă din partea unor ministere și- organe centrale, precum și din partea unor județe.
(Continuare în pag. a V-a)
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DOCUMENTE ADOPTATE DE CONFERINȚA NAȚIONALĂ A PARTIDULUI
REZOLUȚIA

cu privire la perfecționarea organizării și 
conducerii vieții sociale și la dezvoltarea

„REAFIRMÎND APRECIEREA PE CARE PARTIDUL SI STATUL O DAU PARTICIPĂRII ACTIVE A 
TINERETULUI LA CONSTRUCȚIA SOCIALISTĂ, CONFERINȚA NAȚIONALĂ CHEAMĂ ORGA
NIZAȚIILE DE TINERET SĂ ACȚIONEZE CU TOATĂ FERMITATEA PENTRU TRADUCEREA ÎN VIAȚĂ 
A MĂSURILOR DE DEZVOLTARE ECONOMICO-SOCIALĂ, SĂ DESFĂȘOARE O LARGĂ ACTIVI
TATE DE EDUCARE A TINERETULUI, DE UNIRE A EFORTURILOR Șl DE AFIRMARE A ENER
GIILOR SI TALENTULUI SĂU ÎN OPERA DE EDIFICARE A SOCIALISMULUI ÎN PATRIA NOA
STRĂ."

(Urmare din pag. a IV-a)Pornindu-se de la faptul că orașul și comuna constituie unitățile teritoriale de bază, în care își desfășoară activitatea oamenii muncii, conferința hotărăște să se acționeze în continuare pentru dezvoltarea armonioasă a fiecărui oraș, a fiecărei comune, astfel încît să se asigure cetățenilor condiții de viață materială și spirituală mereu mai bune.Conferința trasează sarcina organelor și organizațiilor de partid, consiliilor populare să organizeze consultarea largă și participarea intensă a oamenilor muncii la întreaga activitate de sistematizare, la înfăptuirea programului de înflorire a localităților patriei, cuprins in Directivele cu privire la sistematizarea teritoriului, a orașelor și satelor, la dezvoltarea lor economico- socială.5. Apreciind că reorganizarea economiei este în linii generale încheiată, că ea corespunde etapei actuale de dezvoltare a țării noastre și ținînd seama, în același timp, că mai persistă o serie de lipsuri, în primul rînd, în organizarea centralelor, precum și în relațiile acestora cu întreprinderile și cu ministerele, Conferința Națională consideră necesar să se acționeze cu toată fermitatea pentru buna funcționare a unităților economice, pentru asigurarea unei conduceri științifice la toate nivelele economiei.Reafirmînd justețea politicii economice a partidului în elaborarea căreia s-a pornit de la necesitatea concentrării, specializării și cooperării in producție. Conferința Națională consideră necesar să fie luate toate măsurile pentru ca centrala să devină realmente unitatea principală a organizării producției și cercetării. a conducerii*’planificate a activității econonrîice.Conferința însărcinează Comitetul Central și Consiliul de Miniștri să acționeze pentru a asigura — pînă la sfirșitul anului 1972 — trecerea integrală la centrale a atribuțiilor conferite de lege. Totodată, trebuie luate măsuri pentru simplificarea organizării centralelor, prin grefarea — de regulă — a acestora pe una din unitățile componente de bază.Conferința Națională consideră necesar să se ia noi măsuri de simplificare a relațiilor intre centrale și ministere, de eliminare a verigilor intermediare și

democrației socialisteparalelismelor. In acest scop se vor lua măsuri pentru desființarea unor direcții generale și direcții intermediare din ministere, urmind ca centrala să aibă legătura nemijlocită cu conducerea ministerului ; se va preciza rolul departamentelor, acolo unde ele vor rămine, spre a se asigura soluționarea operativă a problemelor.Va trebui să se acționeze mai hotărît pentru raționalizarea și simplificarea muncii de administrație, reducerea aparatului funcționăresc, administrativ din ministere și centrale, sa fie luate măsuri pentru trecerea, în cel mai scurt timp, a cadrelor de ingineri și tehnicieni din aparatul administrativ în activitatea de producție, concepție tehnologică, cercetare și dezvoltare, precum și o mai justă repartizare a celorlalte cadre cu pregătire superioară.In scopul îmbunătățirii conducerii colective in ministere, în locul colegiului se va înființa Consiliul de conducere al ministerului — organ deliberativ — din care să facă parte conducătorii centralelor si institutelor de cercetări și un număr limitat de conducători de direcții, de alți lucrători din aparatul ministerului.Pentru a asigura o tot mai largă participare a oamer.iior muncii la activitatea de c n- ducere trebuie îmbunătățită, în continuare, activitatea comitetelor și consiliilor oamenilor muncii și întărit rolul adunărilor generale în întreaga activitate economico-socială.Ținînd seama de necesitatea concentrării. specializării și cooperării în producție în ramura construcțiilor de mașini, se va înființa un consiliu de coordonare, format din reprezentanții tuturor ministerelor care au sectoare de construcții de mașini : în funcție de necesități, astfel de consilii se pot înființa și în alte ramuri.6. In scopul perfecționării conducerii agriculturii. Conferința Națională trasează sarcina de a se acorda o mai mare atenție aplicării ferme a măsurilor de raionare și specializare a producției.Organele și organizațiile de partid și de stat se vor preocupa de intensificarea activității consiliilor oamenilor muncii și de creșterea rolului acestora în conducerea unităților socialiste din agricultură ; pînă 

la sfirșitul actualului cincinal se va asigura mecanizarea tuturor lucrărilor din agricultura de stat : se va acorda o atenție deosebită conducerii și organizării întreprinderilor agricole de stat, care trebuie să devină un model de organizare a muncii pentru întreaga noastră agricultură, precum și adîncirii și perfecționării relațiilor de colaborare dintre întreprinderile agricole de stat și cooperativele agricole de producție.Organele și organizațiile de partid, conducerile cooperativelor agricole de producție sînt obligate să asigure dezvoltarea democrației cooperatiste, dezbaterea în adunările generale a problemelor privind activitatea ce producție, organizarea muncii, retribuirea țăranilor, a tuturor problemelor economice și sociale privind dezvoltarea cooperativelor agricole de producție : se va asigura sporirea rolului consiliilor ir.tercoopera- tiste în coordonarea și raio- narea mai bună a producției; se va realiza o mai strînsâ conlucrare între uniunile județene cooperatiste și Uniunea Națională. pe de o parte, și organele agricole județene și Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor, pe de altă parte.7. Este necesar să se asigure, în același timp, perfecționarea organizării și conducerii în domeniul transporturilor. construcțiilor și al celorlalte ramuri care au un rol important in funcționarea unitară a întregii noastre societăți.Se 'a continua, de asemenea, perfecționarea conducerii pia- nifi.tte a dezvoltării activității științifice, de proiectare, a îr.- vâtâmîctuiui și sistemului de pregătire a cadrelor pentru toate sectoarele economiei și vieții sociale.8. Conferința Națională hotărăște înființarea. pe lingă Consiliul de Miniștri, a UEui organism pentru problemele organizării economico-sociale și ale perfecționării conducerii tuturor domeniilor, care să îndrume unitar, să studieze și să elaboreze norme și criterii pentru organizarea acestei activități, într-o concepție unică.Avînd în vedere rolul important al consiliilor populare în conducerea % vieții economico-so- ciale pe teritoriul țării, conferința hotărăște să se înființeze un consiliu de coordonare a consiliilor populare, organ de

liberativ, format din reprezentanții tuturor județelor.Ținînd seama de experiența conferințelor pe țară cu secretarii și primarii comunali și cu cadrele de bază din industrie, conferința stabilește să se organizeze periodic, la 3—5 ani, asemenea conferințe, in toâte sectoarele de activitate.9. Conferința Națională hotărăște să se înființeze Consiliul Suprem al Dezvoltării Economico-sociale, organism permanent. care urmează să analizeze și să dezbată principalele o- rientări ale dezvoltării țării și să prezinte conducerii de partid și de stat studiile și concluziile sale, să lucreze în strînsâ legătură cu organele de partid și de stat la întocmirea prognozelor. a planurilor cincinale și anuale.Acest •organism va fi format din cadre de conducere de partid și de stat, din cele mai bune cadre economice, tehnice și științifice, precum si din reprezentanți ai oamenilor muncii care lucrează direct în producție.10* Conferința hotărăște să se Înființeze, pe lingă Consiliul de Miniștri. Consiliul Financiar- Bar.car. axind sarcina de a a- naliza fenomenele si tendințele care se manifestă în sfera raporturilor financiare, monetare și valutare, atît pe plan intern cit 'si pe plan internațional, de a elabora studii și măsuri pentru traducerea în viață a politicii financiare a partidului.11. Subliniind importanța deosebită a organizării muncii și a controlului ca o latură importantă a conducer i planificate a activității econonuco-socale. Conferința Națională consideră necesar să se realizeze o mai bună delimitare intre organele administrației de stat, inclusiv Consiliul de Miniștri, și organele puterii de stat ; este necesară dezvoltarea in continuare a funcțiilor de control ale Marii Adunări Naționale și ale Consiliului de Stat.Vor trebui să fie luate măsuri hotărite pentru unificarea controlului, pe baza unor criterii precise, și eliminarea oricăror paralelisme. întărirea disciplinei de pian și financiare, ridicarea răspunderii tuturor organelor de stat și îndeplinirea in condiții tot mai bune a hotăririlor de partid și legilor. în acest scop. Conferința hotărăște transformarea Consiliului Economic în- tr-un organ puternic de partid $1 de stat, pentru controlul unitar al îndeplinirii hotăririlor de partid și a legilor tării in toate domeniile de activitate ; totodată hotărăște' crearea unui organ special in domeniul contro

lului financiar. Acestea vor funcționa sub conducerea directă a Consiliului de Stat.12. Conferința Națională apreciază că in anul 1973 trebuie să fie încheiată faza actuală a perfecționării, organizării și conducerii planificate a economiei noastre naționale, astfel incit întreaga viață economică să se desfășoare in conformitate cu noua organizare, cu prevederile legilor adoptate.Conferința consideră, totodată, că perfecționarea conducerii planificate a societății trebuie să constituie o preocupare continuă a partidului și statului, un proces permanent determinat de însăși dezvoltarea forțelor de producție și perfecționarea relațiilor de producție și sociale.13. în procesul de perfecționare a activității de dezvoltare economico-sociale este necesară promovarea cu fermitate a legalității socialiste în toate domeniile de activitate, nimănui nefiindu-i permis să se sustragă de la aplicarea legilor.Este necesar să se stimuleze participarea activă a oamenilor muncii, a organizațiilor obștești, a reprezentanților lor la activitatea pentru înfăptuirea legalității socialiste, la sesizarea cazurilor de încălcare a legalității, să se acorde întreaga atenție de către toate organele de stat studierii acestor sesizări, soluționării lor și informării despre a- ceasta a opiniei publice.Se va asigura dezvoltarea și perfecționarea activității juridice, a legislației, a principiilor de drept, in conformitate cu realitățile noi. cu ideologia mate- rialist-dialectică și istorică, cu idealurile socialismului și comunismului, spre a corespunde schimbărilor revoluționare produse in caracterul forțelor și relațiilor de producție, a permite așezarea pe baze judicioase a raporturilor dintre întreprinderi, dintre diferite organisme sociale, dintre cetățeni — in dubla lor calitate de producători și proprietari ai avuției naționale — și a da forma juridică cea mai adecvată întregului sistem de norme privind conviețuirea socială in noua orinduire.14. Conferința Națională hotărăște să se ia măsuri pentru îmbunătățirea organizării și perfecționarea muncii organelor de justiție, procuratură și ale Ministerului de Interne.Justiția și procuratura vor trebui să acorde mai multă atenție aplicării legilor, promovării legalității socialiste, să rezolve in termenele legale cauzele de 

judecată ; să se sprijine în munca lbr pe masele de oameni ai muncii, informindu-le permanent asupra activității pe care o desfășoară. Se vor aduce îmbunătățiri legislației, prevăzîndu-se posibilitatea ca unele pedepse privind infracțiuni de mai mică importanță să poată fi executate prin muncă.Avînd în vedere rolul important pe care îl au organele de miliție și securitatea, este necesar să se combată ferm orice manifestare de abuz și ilegalitate din activitatea lor, veghin- du-se cu strictețe la respectarea legilor, la apărarea intereselor întregului popor. Trebuie dezvoltată practica pozitivă a organelor de miliție și Securitate de a informa masele populare despre diferite cazuri de infracțiuni și de a pune in dezbaterea colectivelor de oameni ai muncii pe cei ce încalcă legile țării.15. Conferința Națională a- probă măsurile luate de partid și de stat pentru întărirea capacității de apărare a patriei, considerind că întărirea continuă a capacității de apărare, de salvgardare a cuceririlor revoluționare ale poporului ocupă un •loc de cea mai mare importanță în conducerea generală a societății. Armata noastră isi îndeplinește cu cinste rolul de a- părător al națiunii socialiste, al independenței și suveranității patriei. Este necesar să se ia în continuare măsuri de perfecțio- nare_ a înzestrării tehnice și de luptă a forțelor armate, de ridicare a pregătirii de luptă și politice a trupelor. In înfăptuirea principiilor marxism-le- ninismului cu privire la înarmarea poporului de către revoluție. se va acorda, in continuare. o deosebită atenție gărzilor patriotice și pregătirii militare a tineretului.16. Un rol important în dezvoltarea democrației socialiste, in mobilizarea maselor la opera de făurire- a societății socialiste multilateral dezvoltate îl au organizațiile de masă și obștești.Conferința Națională aprobă măsurile și directivele plenarelor Comitetului Central din ultimii ani cu privire la activitatea sindicatelor, a organizației de tineret și a altor organizații obștești.Subliniind rezultatele bune obținute de sindicate în activitatea lor, conferința consideră că ele trebuie să acționeze în continuare cu toată hotarirea pentru a-și îndeplini rolul de mare însemnătate pe care îl au in societatea noastră,, de a parti

cipa activ la munca tuturor organismelor și.sectoarelor in care sint reprezentate, de a asigura unirea eforturilor tuturor celor ce muncesc în înfăptuirea politicii partidului și statului.Reafirmînd aprecierea pe care partidul și statul o dau participării active a tineretului la construcția socialistă. Conferința Națională cheamă organizațiile de tineret să acționeze cu toată fermitatea pentru traducerea în viață a măsurilor de dezvoltare economico-socială, să desfășoare o largă activitate de educare a tineretului, de unire a eforturilor și de afirmare a energiilor și talentului său în opera de edificare a socialismului în patria noastră.Dînd o înaltă apreciere activității desfășurate de femei în toate domeniile, Conferința Națională hotărăște să se acorde o atenție sporită problemelor privind condițiile de muncă și de viață și, mai cu seamă, promovării femeilor în diferite munci de conducere de partid și de stat.17. Conferința Națională a- preciază rolul crescind pe care il are in viața politică și socială Frontul Unității Socialiste — care unește în rîndurile sale, sub conducerea Partidului Comunist. toate organizațiile obștești și consiliile naționalităților conlocuitoare.Pe lingă măsurile de coordonare a activității organizațiilor componente, luate în ultimul timp. în domeniul controlului obștesc, al educației și răspândirii cunoștințelor științifice, conferința consideră necesar ca Frontul să extindă in continuare coordonarea activității organizațiilor componente și in alte domenii, stimulînd inițiativa acestor organizații, atît în problemele specifice activității lor, cit și în problemele generale ale participării la opera de construire a socialismului; să coordoneze dezbaterile în rîndul maselor largi populare ale diferitelor proiecte de legi și hotăriri : să îndrume activitatea deputaților in informarea cetățenilor asupra diferitelor probleme și in realizarea unor acțiuni de interes obștesc.Este necesar să se extindă și să ia un caracter mai organizat activitatea Frontului Unității Socialiste la sate, prin crearea de organizații ale sale, care să cuprindă pe toți locuitorii ; în cadrul consiliilor comunale, pe lingă reprezentanții partidului și ai organizațiilor obștești, să fie aleși și reprezentanții di- recți ai țărănimij.

Se vor organiza periodic Conferința Națională și conferințe județene ale Frontului Unității Socialiste. In consiliile județene și în Consiliul Național, pe lingă reprezentanții partidului și ai organizațiilor componente, circa 30 la sută din membri trebuie să fie aleși din rîndul oamenilor muncii, care lucrează direct în producție.18. Ținînd seama de dezvoltarea generală a orînduirii socialiste și de necesitatea participării tot mai largi a poporului la conducerea țării, Conferința Națională consideră necesar să se aducă unele îmbunătățiri sistemului electoral, luîndu-se măsuri ca, în viitor, să fie depuse, pentru un loc de deputat în Marea Adunare Națională sau în consiliile populare, mai multe candidaturi, fie pe circumscripții, fie direct pe liste județene, orășenești sau comunale, care să cuprindă mai mulți candidați decît urmează să fie aleși. De asemenea, este necesar să se simplifice procedura de revocare a mandatului de deputat, revocarea urmind să se hotărască, la cererea Frontului Unității Socialiste, de către Marea Adunare Națională sau, după caz, de către consiliul popular.19. Conferința Națională pune în fața tuturor organelor și organizațiilor de partid și de stat, a organizațiilor de' masă și obștești, a activiștilor din toate sectoarele sarcina de a milita neobosit pentru întărirea necontenită a legăturilor cu masele largi de oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate, pentru mobilizarea eforturilor muncitorilor, țăranilor, intelectualilor, ale întregului popor, în jurul partidului, al Comitetului Central, spre a da viață programului de dezvoltare a ț^rii și a asigura astfel progresul neîntrerupt al patriei noastre.20. Conferința Națională își exprimă convingerea că organele și organizațiile de partid, de stat, economice, organizațiile de masă și obștești, toți oamenii muncii vor face totul pentru traducerea în viață a măsurilor privind perfecționarea societății noastre, asigurindu-se astfel întărirea forței' orinduirii noastre sociale și de stat, perfecționarea continuă a conducerii activității economico-sociale, lărgirea și adincirea democrației socialiste, participarea mereu mai intensă a maselor populare la viața publică, înflorirea multilaterală a Republicii Socialiste România.
Conferința Națională a Partidului Comunist Român a acordat o deosebită atenție problemei naționale și dezvoltării națiunii, ținînd seama de importanța lor pentru edificarea cu succes a noii orlnduiri, pentru activitatea forțelor revoluțio- nare ale epocii contemporane, pentru cauza colaborării între popoare, a păcii și securității internaționale.Conferința Națională își însușește în întregime și aproba Raportul prezentat de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, dă o înaltă apreciere analizei marxist-leniniste pe care acesta o face cu privire la dezvoltarea națiunii socialiste, la evoluția și rolul națiunii în condițiile actuale, generalizării experienței țării noastre în rezolvarea problemei naționale. Raportul continuă și îmbogățește analiza Congreselor IX și X ale Partidului Comunist Român referitoare la națiune și problema națională, înarmează partidul cu concluzii clare privind dezvoltarea în perspectivă a națiunii noastre și stabilește importante sarcini pentru întărirea continuă a frăției dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare, adincirea colaborării națiunii noastre cu celelalte națiuni socialiste, cu popoarele din țările recent elibe- tate, cu toate popoarele lumii.Conferința Națională constată cu deosebită satisfacție că viața a demonstrat deplina justețe a politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român în problema națională și aprobă activitatea consecventă desfășurată de partid și guvern, de secretarul general al partidului, tovarășul Nicolae Ceaușeșcu, precum și de ocganele și organizațiile de partid, organele de stat și economice, de organizațiile de masă și obștești, de instituțiile de învățămînt și cultură, pentru traducerea în viață a acestei politici. Măsurile luate pentru creșterea armonioasă a potențialului economic al tuturor județelor și ridicarea zonelor rămase în urmă, pentru dezvoltarea învățămîntului, artei și culturii, pentru participarea tot mai intensă a oamenilor muncii la opera de construire a socialismului, au asigurat continua înflorire a națiunii socialiste și afirmarea unei reale egalități — economice, sociale, politice, culturale — între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Un rol de searriă revine în a- ceastă privință măsurilor luate pentru atragerea maselor la conducerea societății. întîlniri- lor conducerii partidului, ale tovarășului Nicolae Ceaușeșcu cu oamenii muncii — români, 

maghiari, germani, de alte naționalități, dezbaterii cu întregul popor a principalelor pro; bleme ale politicii interne și externe a țării. Pe aceeași linie se înscrie și activitatea consiliilor oamenilor muncii de diferite naționalități, create în ultimii ani. ca o expresie a grijii partidului pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare participării active a naționalităților la întreaga viață socială și politica.Drept urmare a înfăptuirii politicii Partidului Comunist Român și pe baza succeselor istorice în dezvoltarea societății socialiste s-a întărit unita- tea clasei muncitoare, țărănimii, intelectualității, frăția dintre oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, țara noastră înfățisînd astăzi imaginea familiei strîns unite a poporului român și naționalităților conlocuitoare, care muncesc umăr la umăr pentru prosperitatea patriei comune — Republica Socialistă România, pentru a da viață mărețelor idealuri ale socialismului și comunismului.1. Partidul Comunist Român pornește de Ia teza marxist- leninistă, potrivit căreia națiunea s-a constituit ca rezultat al unui complex proces istoric progresist, într-o epocă de intensă dezvoltare a societății, îndeplinind la rîndul ei rolul unui «puternic factor de progres si civilizație în lume. A- naliza realităților contemporane arată că procesul formării națiunilor și statelor naționale este departe de a fi încheiat ; în unele zone, acest proces se află abia în prima sa fază. Chiar în țările unde națiunea s-a constituit cu sute de ani în urmă, sentimentele naționale, năzuințele spre apărarea independenței și suveranității constituie factori primordiali ai transformărilor democratice și naționale, ai progresului social.Istoria demonstrează că sentimentele naționale, dorința de constituire și de afirmare a națiunilor s-au manifestat și continuă să se manifeste cu putere, că dominația străină, chiar atunci cînd a durat multe secole, n-a schimbat caracterul național al unui popor, n-a putut împiedica formarea națiunilor și statelor naționale. O vie expresie a forței cu care se impune procesul apariției noilor națiuni o constituie amploarea fără precedent a luptei popoarelor din Africa, Asia și A- merica Latină pentru eliberare națională, pentru consolidarea independenței și suveranității lor.Pe baza analizei realității contemporane, Partidul Comu

nist Român consideră că, în condițiile cînd procesul de formare a statelor naționale con; tinuă să reprezinte o cerință esențială pentru o importantă parte a lumii, lupta popoarelor împotriva dominației străine, pentru realizarea unității naționale, constituie o parte integrantă a luptei generale împotriva imperialismului, a colonialismului și neocolonialis- mului, pentru progres social, democrație și pace.2. Socialismul a deschis calea ridicării națiunii noastre pe o treaptă superioară de dezvol- tare. EJiberîndu-se pe sine de sub jugul oprimării de clasă, situîndu-se în fruntea forțelor 
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avansate ale națiunii în _lupta pentru lichidarea exploatării, a oricărei forme de asuprire socială și națională, clasa muncitoare a devenit exponentul întregii națiuni, și-a asumat răspunderea pentru dezvoltarea pe baze noi a unității naționale a poporului, pentru înflorirea multilaterală a națiunii socialiste.La baza națiunii noastre socialiste se află comunitatea de interese determinată de orîn- duirea socială nouă, întemeiată pe proprietatea obștească asupra mijloacelor de producție, unitatea crescîndă a rîndurilor națiunii, a întregului popor în jurul partidului comunist. Are loc formarea concepției unice materialist-dialectice și istorice despre lume și viață, se dezvoltă știința și cultura nouă, se cristalizează o etică înaintată care contribuie la formarea o- mului nou al societății socialiste, și comuniste. Se desfășoară procesul apropierii între ora'ș și sat, al dispariției treptate a claselor și omogenizării societății, al ștergerii îp perspectivă a deosebirilor esențiale dintre munca fizică și cea intelectuală.

Conferința Națională apreciază că dezvoltarea acestor noi trăsături nu duce însă la dispariția națiunii, ci determină ridicarea ei pe o treaptă superioară, conduce Ia formarea unui nou tip de națiune — națiunea socialistă, incomaparabil mai puternică și mai omogenă decît națiunea burgheză.Partidul Comunist Român are permanent în vedere procesul legic de apropiere dintre națiuni. pe baza colaborării lor egale și liber consimțite, perspectiva ca într-o etapă viitoare a dezvoltării sociaie. cea a comunismului deplin, să se ajungă la dispariția treptată a unor deosebiri esențiale, din

tre națiuni, să se înfăptuiască o conlucrare intimă multilaterală intre ele. Tocmai a- vind in vedere această perspectivă istorică trebuie acordată cea mai mare atenție dezvoltării națiunilor, promovării unor relații de colaborare pe bază de egalitate intre ele. Societatea este incă departe de epoca in care națiunea iși va fi încheiat menirea istorică, iar procesul dialectic al apropierii dintre națiuni nu înseamnă nicidecum reducerea rolului acestora, ci dezvoltarea și afirmarea cu putere a fiecărei națiuni, contribuția sa sporită la rezolvarea problemelor ce confruntă omenirea. în aceste împrejurări, analiza marxist-leninistă, a realităților contemporane cere ca partidele revoluționare să facă totul pentru dezvoltarea și afirmarea națiunilor. pentru apărarea independenței naționale. In țările unde partidele comuniste’ au devenit partide conducătoare, este o necesitate ca el,e să se manifeste ca cel mai fidel exponent al intereselor naționale, să acționeze pentru afirmarea cu putere a noilor trăsături ale națiunii, pentru înflorirea națiunii — bază 

a dezvoltării lumii socialiste pentru XTeme îndelungată, pentru conlucrarea egală intre toate națiunile.Conferința Națională a Partidului Comunist Român pornește de la premisa că intre interesele naționale și cele internaționale ale popoarelor nu numai că nu există nici o contradicție ci, dimpotrivă, o deplină unitate dialectică. Preocuparea pentru întărirea și înflorirea propriei națiuni nu reprezintă nicidecum expresia unei îngustimi naționale, nu contravine in nici un fel cerințelor internaționalismului proletar, ci constituie efectiv una din laturile fundamentale ale aces

tuia. Nu poți fi internaționalist dacă nu iubești națiunea din care faci parte, dacă nu lupți pentru eliberarea ei. pentru dezvoltarea sa continuă. Tot astfel, nu poți fi un bun luptător pentru interesele propriei națiuni, dacă nu acționezi cu fermitate pentru adincirea colaborării cu celelalte națiuni, pe baza res-/ pectării independenței și suveranității, a deplinei egalități in drepturi, a avantajului reciproc și întrajutorării, pentru solidaritate cu toate forțele antiim- perialiste.3. Conferința Națională a Partidului Comunist Român apreciază rezolvarea marxist-leninistă a problemei naționale în România drept una dintre marile realizări ale orinduirii socialiste. Conferința constată cu adincă satisfacție că in întreaga noastră viață socială se înfăptuiește cu consecvență deplina egalitate in drepturi între oamenii muncii fără deosebire de naționalitate.In abordarea problemei naționale, Partidul Comunist Român a pornit de la realitatea că, în decursul dezvoltării istorice, pe teritoriul patriei noastre s-au așezat și alte naționalități — maghiari, germani, sirbi și 

alții. Muncind și trăind laolaltă, timp de mai multe secole, oamenii muncii români și de alte naționalități au învățat să se cunoască, să se respecte și să se prețuiască. Tot ce s-a făurit de-a lungul secolelor pe meleagurile locuite de români si de cetățeni de altă naționalitate este rezultatul muncii lor comune.Cu toate că în orinduirile trecute clasele exploatatoare, indiferent de naționalitatea lor, au dus o politică de învrăjbire națională, spre a-și asigura dominația lor de clasă, istoria mișcărilor sociale și naționale oferă minunate exemple de înfrățire in luptă a muncitorilor, 

țăranilor, intelectualilor, fără deosebire de naționalitate. împotriva asupririi feudale și ourghezo-moșierești, pentru dreptate socială și națională. Oamenii cei mai înaintați din rindul românilor și al naționalităților maghiară și germană, al celorlalte naționalități au militat cu hotărire împotriva politicii de asuprire și învrăjbire.Lupta de eliberare socială și națională a fost ridicată la un nivel superior de mișcarea revoluționară. apoi de Partidul Comunist Român. Partidul nostru comunist a dus o luptă neîmpăcată împotriva politicii de asuprire națională promovată de clasele dominante. împotriva fascismului, a militat pentru asigurarea deplinei egalități in drepturi a tuturor cetățenilor țării, a realizat unirea în rindurile sale sau in organizații democratice a celor mai înaintați fii ai poporului român și ai naționalităților conlocuitoare.Politica marxist-leninistă a Partidului Comunist Român de realizare a deplinei egalități în drepturi a oamenilor muncii fără deosebire de naționalitate, 

a dat posibilitate partidului să creeze frontul de luptă împotriva fascismului, împotriva politicii hitleriste de dezmembrare a României. Tocmai datorită acestei politici in 1940, la chemarea partidului, forțele progresiste, patriotice, atît din rindurile poporului român, cit și ale maghiarilor, germanilor și celorlalte naționalități s-au ridicat cu hotărire împotriva dictatului de la Viena de dezmembrare a României, ceea ce a constituit o grăitoare expresie a justeței politicii naționale marxist-leniniste a partidului nostru.în lupta comună împotriva fascismului. pentru scoaterea României din războiul dus îm- potriva. U.R.S.S. și a celorlalți aliați. în înfăptuirea insurecției armate naționale și in războiul împotriva Germaniei hitleriste, în întregul proces de transformare democratică a țării s-a întărit și s-a r; Jcat pe o treaptă superioară unitatea dintre oamenii muncii români, maghiari, germani, sirbi și de alte naționalități. Trăgind învățăminte din trecut, oamenii muncii din patria noastră au înțeles că trebuie să-și unească e- forturile în munca și lupta lor comună, pentru dezvoltarea democratică, socialistă a țării, în tot ce s-a înfăptuit în anii construcției socialiste, în întreaga dezvoltare economico- socială a patriei, este incorporată munca românilor, maghiarilor, germanilor, sîrbilor. a tuturor cetățenilor fără deosebire de naționalitate, care făuresc pe pămintul României viitorul lor liber, independent — viitorul comunist.Partidul Comunist Român a acționat cu consecvență pentru rezolvarea problemei naționale in spiritul principiilor mar- xism-leninismului, pornind de la faptul că România este un stat național unitar în care trăiesc și naționalități conlocuitoare. Partidul a pus în centrul preocupărilor asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor, fără deosebire de naționalitate. Hotărîtoa- re pentru aceasta a fost dezvoltarea impetuoasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. înfăptuirea industrializării, transformarea socialistă și modernizarea agriculturii, crearea unei puternice baze economice în toate regiunile, participarea tuturor oamenilor muncii la activitatea productivă, so- cial-politică, asigurarea condi- țiilor care să permită tuturor să beneficieze din plin de binefacerile socialismului.Partidul Comunist Român consideră că industrializarea, dezvoltarea generală a forțelor de producție in toate județele 

și zonele țării constituie premisa principală a deplinei egalități in drepturi pentru toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate.Analiza pozițiilor și acțiunilor Partidului Comunist Român in problema națională arată Că, in anumite etape, au fost comise și unele greșeli. Conferința Națională apreciază că intre cele două războaie mondiale. pe lingă atitudinea justă adoptată de partid împotriva măsurilor de asuprire națională, pentru apărarea intereselor naționalităților conlocuitoare și cucerirea egalității lor în drepturi, partidul a lansat și unele lozinci greșite cu privire la dezlipirea de statul român a unor teritorii. Aceste lozinci, pe deplin infirmate de viață, au adus mari daune unității forțelor democratice naționale și însăși unității și colaborării dintre oamenii muncii români și cei a- parținînd altor naționalități.Conferința Națională apreciază că și după eliberare au fost adoptate unele măsuri greșite. In locul unei politici de clasă, împotriva moșierilor, capitaliștilor, exploatatorilor, s-au luat unele măsuri pe criterii naționale, cum au fost : strămutarea populației de origine germană și sîrbă, exproprierea totală a terenurilor agricole deținute de germani și alte măsuri economice care au adus daune grave populației respective cit și întregii economii naționale, dar. mai cu seamă politicii noastre naționale în general.Partidul Comunist Român a luat încă de multă vreme măsuri de îndreptare a tuturor a- cestor greșeli, a pus capăt cu.hotărire unor astfel de practici, care repreziptă abateri de la politica marxist-leninistă a partidului. Cu justificată mîr.- drie comuniștii, întregul r.ostru popor, înscriu la loc de frunte printre rezultatele politicii generale a partidului rezol- area justă a problemei naționale și. ca urmare. întărirea unității moral-politice a întregului popor în lupta pentru socialism.Conferința Națională pornește /de la promisa că, în condițiile perspectivei existenței îndelungate a națiunii socialiste se vor păstra multă vreme și caracteristicile distincte ale naționalităților ; în același timp se desfășoară un proces istoric de a- propiere, care se va accentua în viitor. De aceea, trebuie acționat neabătut pentru asigurarea deplinei egalități in drepturi între toți oamenii muncii, făîă deosebire de naționalitate, pentru realizarea unei omogeni-
(Continuare în pag. a Vl-a)



„SCINTEIA TINERETULUI" pag. 6 DUMINICĂ 23 IULIB 1972

DOCUMENTE ADOPTATE DE CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI
MODIFICAREA 

UNOR PREVEDERI ALE

STATUTULUI 
PARTIDULUI COMUNIST ROMÂN
Delegații la Conferința Națională a Partidului Comunist Român, dînd o înaltă prețuire tezelor de o excepțională valoare teoretică și practică privind rolul partidului în etapa actuală, cuprinse în Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretarul general al partidului, sînt unanimi în aprecierea că măsurile întreprinse pe linia perfecționării activității de partid, de stat și economice, a lărgirii democrației interne, atragerii efective a activului de partid, a tuturor comuniștilor la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului, impune îmbunătățirea unor prevederi ale Statutului Partidului Comunist Român, astfel încît acesta să reflecte cît mai fidel atît noile realități, cît și direcțiile de dezvoltare a activității organelor și organizațiilor de partid.1. In vederea dezvoltării continue a democrației interne de partid, a creșterii rolului masei comuniștilor în promovarea cadrelor în organele alese ale partidului, a sporirii răspunderii membrilor organelor de partid în fața organizațiilor din care fac parte și întăririi legăturilor dintre organele conducătoare și masa membrilor de partid, articolul 13 din statuT se completează după cum urmează :Art. 13, paragraful b. Pentru a asigura alegerea în organele de conducere ale partidului a celor mai buni comuniști, cu o temeinică pregătire politico- ideologică și profesională, cu
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(Urmare din pag. a V-a)zări tot mai pronunțate a societății, atît cu caracter social, cît și național, pe calea făuririi unei orînduiri unice, comuniste.4. Ținînd seama de însemnătatea problemei naționale, a dezvoltării națiunii și creșterii rolului ei în opera de făurire a socialismului și comunismului, în dezvoltarea relațiilor internaționale, dînd expresie înaltei responsabilități a Partidului Co- mun.ist Român față de destinele națiunii, ale întregului popor, Conferința Națională hotărăște iPartidul are înalta îndatorire de a face și în viitor totul pentru dezvoltarea națiunii socialiste române, de a înfăptui și de acum înainte cu consecvență linia înfloririi multilaterale a ’vieții materiale, a culturii spirituale, de a asigura manifestarea plenară a națiunii ca o uriașă’ forță dinamică a progresului întregii societăți ;Organele și organizațiile de partid au sarcina de a aplica în ^continuare cu consecvență poli- . tica de întărire a prieteniei -dintre poporul român și naționalitățile conlocuitoare ;Este necesar să se aplice și în I 'viitor politica partidului și startului de repartizare rațională a ■^Yprțelor de producție, de înflo- , rțre multilaterală a tuturor județelor țării — temelie trainică a unei reale egalități în drepturi pentru toți oamenii muncii; I Se va acorda cea mai mare a- 
I tenție dezvoltării culturii, învă- | țămîntului, pregătirii profesio

prestigiu și autoritate în rîndul maselor, adunările și conferințele organizațiilor de partid vor discuta și propune candidaturi pentru organele de partid imediat superioare ; propunerile de candidaturi prezentate in conferințele de partid vor fi supuse in prealabil discuției și consultării adunării generale a organizației de partid din întreprinderea, instituția, unitatea agricolă în care își desfășoară activitatea cei în cauză.2. După cum au relevat numeroși . participanți la dezbateri, în condițiile actuale se impune îmbinarea tot mai strînsă a muncii de partid și de stat, stabilirea unor norme precise care să asigure utilizarea cît mai rațională și eficientă a fondului de cadre, îmbogățirea continuă a cunoștințelor lor, astfel încît societatea să dispună de conducători cu o pregătire amplă, multilaterală, cu larg orizont politico-ideologic și profesional, cu o concepție modernă asupra muncii pe care o prestează.Pornind de la aceste realități, precum și de la experiența pozitivă a cumulării de către aceeași persoană a unor funcții pe linie de partid și de stat, se consideră necesar includerea în capitolul III al Statutului P.C.R. a unui nou articol formulat astfel :Art. 17. Organele și organizațiile de partid vor asigura repartizarea judicioasă a cadrelor în funcție de capacitatea și competența acestora, imbinind 

nale și științifice a tuturor oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, pornindu-se de la faptul că toți sînt cetățeni ai Republicii Socialiste România, cu drepturi și obligații egale ;Organele și organizațiile de partid și de stat trebuie să a- corde atenție și în viitor asigurării folosirii, conform reglementărilor legale, de către oamenii muncii aparținînd naționalităților conlocuitoare a limbii lor materne. In același timp se va acorda atenție însușirii de către aceștia a limbii române, pentru a li se asigura deplinul acces la activitatea economico-socială, în orice domeniu și în orice zonă a țării, spre a putea beneficia în întregime de egalitatea în drepturi cu toți ceilalți cetățeni ai țării.Se va stimula creația științifică, artistică, literară a naționalităților conlocuitoare în limba maternă, în strînă unitate cu dezvoltarea creației poporului român, cu viața social-poli- tică actuală și progresul socialist al întregii țări. Indiferent de limba în care se manifestă, literatura și arta trebuie să o- glindească realitățile noi ale patriei noastre, să contribuie la apropierea și înfrățirea dintre oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, la înnobilarea spirituală a întregului popor. în lupta pentru construirea socialismului și comunismului.Organele și organizațiile de partid se vor preocupa și în viitor de selecționarea și promovarea în organele și aparatul 

tot mai strins activitatea de partid cu cea de stat in raport cu cerințele societății ; in repartizarea cadrelor se va avea in vedere principiul rotației cadrelor in munci de partid și de stat, astfel incit acestea sâ do- bindească o experiență multilaterală. să poată înțelege și soluționa tot mai eficient problemele complexe ce le ridică viața socială. conducerea științifică a societății ; in funcție de neioi, cadrele pot îndeplini simultan funcții de conducere atît in cadrul partidului cit și al statului.3. Ținînd seama că necesitățile muncii de conducere fci e- tapa actuală au determinat constituirea de ergarisme cu caracter dubiu — de partid și de stat — că acestea reprezintă un cadru adecvat pentru realizarea unei anumite împletiri a activității partidului și statului, pentru evitarea paralelismelor și suprapunerilor se propune statuarea posibilității constituirii de asemenea organisme.In acest sens în capitolul IV al statutului se introduce un nou articol în următoarea redactare :ART. 26. Comitetul Central organizează, atunci cînd se consideră necesar, organe de partid și de stat pe diferite domenii de activitate.4. .Corespunzător măsurilor stabilite de Plenara C. C. al P.C.R. din 10-11 februarie 1971 

de partid, de stat și economic, în conducerile organizațiilor de masă și obștești, a celor mai valoroase cadre din rîndul naționalităților conlocuitoare, care muncesc cu devotament pentru înfăptuirea politicii partidului, pentru continua înflorire a patriei ;Organele și organizațiile de partid, Frontul Unității Socialiste, instituțiile de stat, școala, presa, radioul și televiziunea, organizațiile de masă și obștești, toți factorii educativi au sarcina de a intensifica munca de educație în spiritul patriotismului socialist, al principiilor și normelor etice ale socialismului, să cultive în continuare cu consecvență ceea ce unește pe toți oamenii muncii. în același timp, Conferința cere sâ se vegheze la respectarea neabătută a prevederilor Constituției și legilor țării cu privire la egalitatea deplină a oamenilor muncii, fără deosebire de naționalitate, să se condamne cu hotărîre orice manifestare de naționalism, de șovinism, sub orice formă s-ar manifesta. Oamenii muncii din România, fără deosebire de naționalitate, au aceleași interese și năzuințe — făurirea unității întregului popor în jurul partidului în lupta pentru edificarea societății socialiste multilateral dezvoltate în România. Nu trebuie să se admită nimănui să diminueze unitatea frățeascăx a tuturor cetățenilor patriei noastre socialiste.Sarcini de seamă revin consiliilor oamenilor muncii maghiari și germani, consiliilor oameni

privind reducerea cuantumului cotizației de partid și simplificarea calculelor la încasarea a- cesteia. articolul 57 din statut urmează a avea următoarea formulare :Cotizațiile lunare pentru membrii de partid se stabilesc, pe baza salariului tarifar, în felul următor :Cei cu un salariu tarifar :— pînă la 1 500 lei plătesc 0,50 la sută ;— de Ia 1 501 lei Ia 2 000 Iei plătesc 0.75 Ia sută ;— d« ia 2 001 lei Ia 2 500 lei plătesc 1 Ia sută ;— de la 2 501 lei la 3 500 Iei plătesc 1,50 la sută ;— peste 3 500 lei plătesc 2 la sută.Pentru cei care nu sint retri- buiți pe baza salariului tarifar — țărani, oameni de literatură și artă, lucrători din unitățile cooperației meșteșugărești și alții — cotele de mai sus se vor aplica la veniturile de bază realizate.
★Conferința își exprimă convingerea câ modificările aduse Statutului Partidului Comunist Român corespund pe deplin actualului stadiu de dezvoltare a societății noastre, creează condiții pentru îmbunătățirea activității organelor și organizațiilor de partid, pentru participarea și mai activă a cadrelor de partid și de stat, a tuturor comuniștilor la elaborarea și înfăptuirea politicii partidului și statului nostru.

lor muncii de alte naționalități și din diferite județe ale țării care, sub conducerea organizațiilor de partid, au datoria de a acționa cu toată forța pentru traducerea în viață a politicii naționale marxist-leniniste a partidului și statului nostru, de a desfășura o largă muncă educativă în spiritul frăției și solidarității, de întărire continuă a unității tuturor oamenilor muncii, de a contribui prin toate mijloacele la mobilizarea oamenilor muncii de diferite naționalități la elaborarea și înfăptuirea întregii politici de creare a societății socialiste multilateral dezvoltate în patria noastră.Conferința Națională însărcinează Comitetul Central al Partidului, Guvernul țării să acționeze totodată cuw energie și fermitate pentru dezvoltarea raporturilor cu toate națiunile socialiste. Susținînd formarea statelor naționale și realizarea unității lor, partidul, poporul nostru vor acorda întregul !or sprijin popoarelor care au pășit pe calea dezvoltării independente, care luptă pentru apărarea și consolidarea independenței naționale, pentru dezvoltarea de sine stătătoare a națiunilor. In acest fel, Partidul Comunist Român își va îndeplini în mod activ rolul de detașament revoluționar, antiimperialist, își va a- duce contribuția la lupta împotriva asupririi imperialiste, colonialiste și neocolonialiste, pentru promovarea unor relații noi între toate națiunile lumii, pentru pace și colaborare internațională.
★Conferința Națională cheamă clasa muncitoare, țărănimea, intelectualitatea, pe toți oamenii muncii din patria noastră — români, maghiari, germani, sirbi și de alte naționalități — să muncească cu abnegație și spirit de dăruire pentru înflorirea națiunii socialiste, pentru întărirea frăției de nezdruncinat între oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate, în jurul partidului comunist, să-și strîn- gă și mai puternic rîndurile în lupta pentru făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului pe pămintul României, pentru sporirea rolului țării noastre la lupta îndreptată spre triumful idealurilor socialismului, ale colaborării între popoare, ale democrației și păcii în lume.

REZOLUȚIA 
privind politica și activitatea internațională 

ale Partidului Comunist Român 
și Republicii Socialiste România

Conferința Națională a Partidului Comunist Român a ' examinat, atît în ședințele plenare, cit și în cadrul lucrărilor Secțiunii de specialitate, activitatea internațională desfășurată de Comitetul Central al partidului, de Consiliul de Stat și de guvernul Republicii Socialiste România în perioada de la Congresul al X-lea al P.C.R.Conferința Națională constată că partidul și statul au depus o activitate deosebit de bogată, multilaterală, consacrată adincirii prieteniei, alianței și colaborării cu toate țările socialiste ; întăririi solidarității de luptă cu toate partidele comuniste și cu celelalte partide și organizații muncitorești, democratice, progresiste ; intensificării relațiilor cu statele care au pășit pe calea dezvoltării independente și cu mișcările de eliberare națională, cu toate forțele revoluționare anti- imperialiste ; dezvoltării continue a legăturilor economice, politice și diplomatice cu celelalte state.România, participînd activ la viața internațională, a militat cu fermitate pentru o politică de pace, cooperare și înțelegere intre popoare, a contribuit la afirmarea tendințelor pozitive, de destindere și normalizare a raporturilor interstatale pe plan mondial. Politica externă constructivă, de pace și colaborare. promovată de România socialistă, în deplină concordanță cu interesele naționale și cu cerințele generale ale cauzei socialismului, se bucură de o largă apreciere internațională, aducind poporului român noi prieteni și prestigiu sporit pe toate meridianeleExprimind voința partidului, adeziunea întregului popor, Conferința Națională a P.C.R. acordă o înaltă apreciere politicii externe și activității internaționale înfăptuite de Comitetul Central, de secretarul general al partidului, președintele Consiliului de Stat, tovarășul Nicolae Ceaușescu. de guvernul Republicii Socialiste România, pe baza principiilor fundamentale și a liniilor directoare stabilite de Congresul al X-lea.Tn unanimitate, Conferința Națională aprobă raportul prezentat de secretarul general al partidului și iși însușește intru totul analiza științifică marxist- leninistă, cuprinsă in raport, a principalelor fenomene internaționale. precum și orientarea pe care o trasează in domeniul politicii externe.
I1. In perioada de la Congresul âl X-lea al P.C.R., intensificarea relațiilor de prietenie și colaborare multilaterală cu toate țările socialiste s-a situat, ca și in trecut, in centrul politicii externe a României. Conferința Națională constată cu satisfacție și acorda o înaltă apreciere taptului că România are relații bune de prietenie, calaborare și solidaritate internaționaliști cu toate țările socialiste, pășește ferm. împreună cu toate statele care făuresc noua orinduire, pe drumul socialismului și comunismului.Tn adincirea și extinderea a- cestor relații, o deosebită importanță au avut intilnirile și schimburile de vederi la nivel înalt. îndeosebi convorbirile secretarului general al partidului, președintele Consiliului de Stat. tovarășul Nicolae Ceaușescu. cu conducătorii de partid și de stat din Uniunea Sovietică, din statele socialiste europene și din Cuba, vizita oficială și convorbirile cu conducătorii de partid și de stat din R. P. Chineză, din celelalte state socialiste ale Asiei.Confer.-ța apreciază că semnarea a noi tratate de prietenie. colaborare și asistență mutuală intre România și alte state socialiste : participarea delegațiilor române la congrese ale partidelor frățești, la aniversări jubiliare, la reuniuni bi și multilaterale ; numeroasele schimburi de delegații și vizite reciproce de activiști de partid si de stat, de reprezentanți ai oamenilor muncii au contribuit la o mai bună cunoaștere reciprocă. la intensificarea schimburilor de experiență in construcția socialistă, la dezvoltarea prieteniei intre partidele și popoarele țărilor socialiste.Conferința constată câ P.C.R. și guvernul român au desfășurat o activitate rodnică pe linia dezvoltării relațiilor de colaborare economică cu toate țările socialiste, materializată prin creșterea schimburilor. încheierea unui important număr de acorduri și înțelegeri, crearea de comisii interguvernamen- tale de colaborare economică și tehnico-științifică, adincirea cooperării și specializării in producție și prin alte forme de colaborare.România își aduce contribuția activă la extinderea și a- dincirea colaborării și cooperării în cadrul C.A.E.R.. pe baza respectării principiilor prevăzute in statutul acestuia. Conferința apreciază că înfăptuirea prevederilor cuprinse in Programul complex adoptat de sesiunea XXV-a a C.A.E.R. de la București va contribui la a- dincirea și perfecționarea colaborării intre țările membre 

ale C.A.E.R., în conformitate cu principiile marxism-leni- nismului, ale internaționalismului socialist. P.C.R. și guvernul român vor acorda și în viitor o deosebită însemnătate participării la diviziunea internațională socialistă a muncii, colaborării economice, cooperării și specializării în producție cu toate țările socialiste.Conferința Națională reafirmă convingerea fermă a Partidului Comunist Român potrivit căreia realizările obținute de fiecare țară socialistă pe plan intern, în dezvoltarea sa economico- socială și culturală, precum și participarea tot mai activă a fiecăruia la viața internațională întăresc forțele, autoritatea și influența socialismului pe plan mondial.2. întreaga activitate desfășurată de P.C.R. și de guvernul român pentru dezvoltarea colaborării cu țările socialiste se înscrie în orientarea generală definită de Congresul al X-lea de a se face totul pentru depășirea divergențelor existente între țările socialiste, pentru întărirea colaborării și unității lor, pe baza principiilor marxist- leniniste ale raporturilor interstatale. întărirea unității, a relațiilor de colaborare și prietenie trainică, tovărășească între toate statele socialiste, ținind seama de condițiile specifice de dezvoltare ale fiecăruia, constituie, după convingerea P.C.R., sarcina esențială, de a cărei îndeplinire depinde creșterea continuă a rolului socialismului în lume.Conferința Națională își însușește în întregime punctul de vedere exprimat in raport cu privire la necesitatea de a se ajunge, de comun acord cu celelalte țări socialiste, la precizarea cit mai amănunțită a principiilor și normelor care trebuie să guverneze relațiile de tip nou dintre toate țările socialiste, ca prototip al raporturilor viitoare dintre toate statele lumii.Conferința Națională a P.C.R. subliniază că. in opoziție cu situația din orinduirea capitalistă, relațiile dintre țările socialiste trebuie sâ lichideze cu desăvârșire orice inegalități și asuprire națională, să se întemeieze pe : deplina egalitate în drepturi, respectarea independenței și suveranității naționale, neamestec in treburile interne, avantaj reciproc, întrajutorare tovărășească și solidaritate internationalists — expresia faptului că in țările socialiste poporul, în frunte cu clasa muncitoare, a doborit dominația claselor exploatatoare. a cucerit puterea de stat și a devenit stăpinul unic al propriilor destine. Solidaritatea și colaborarea frățească trebuie să se reflecte in intensificarea schimbului de experiență, ca și in sprijinul reciproc acordat in construcția noii orinduiri sociale. să ducă la extinderea continuă a schimburilor economico, la realizarea unei largi cooperări in producție, la asigurarea unei baze puternice pentru creșterea in ritm inalt și diversificarea economiei fiecărei țări socialiste in parte, la valorificarea superioară a resurselor materiale și umane, la egalizarea nivelurilor de dezvoltare economică ale tuturor țărilor socialiste, C3 factori de prim ordin ai unității.Conferința Națională reafirmă poziția constantă a P.C.R. că in orice probleme in care apar deosebiri de păreri intre țările socialiste trebuie să se acționeze prin consultări și tratative, pentru găsirea căilor de clarificare, neadmmndu-se ca divergențele să dăuneze relațiilor dintre partidele și statele respective. Numai discuțiile tovărășești, principiale, purtate in spirit constructiv, de receptivitate față de părerile altuia și respect reciproc. excluzind orice forme de ingerințe, pot duce Ia apropiere și înțelegere. Ia întărirea unității. O deosebită însemnătate prezintă in acest scop informarea obiectivă, corectă a opiniei publice din fiecare țară asupra construcției socialiste și activității internaționale desfășurate de celelalte țâri.Conferința Națională cere partidului și guvernului să desfășoare și in viitor o activitate stăruitoare pentru dezvoltarea prieteniei frățești și colaborării multilaterale cu toate țările socialiste. pe baza aplicării consecvente a principiilor de relații interstatale socialiste, ca temel e sigură a unor raporturi trainice de unitate.
n1. Conferința Națională apreciază că. așa cum se subliniază in raportul prezentat de secretarul general al P.C.R.. un rol tot mai important In determinarea marilor transformări înnoitoare din lumea contemporană II au clasa muncitoare’ — forța cea mai înaintată a societății —, țărănimea, intelectualitatea, femeile, tlnâra generație, care se afirmă cu o vigoare ne- maiîntilnită, și, in general, masele largi populare de pe toate continentele.In cadrul acestor uriașe mișcări populare se evidențiază activitatea partidelor comuniste și muncitorești, care in multe țâri joacă un rol de seamă în viața politică națională.Conferința constată cu satisfacție că Partidul Comunist Român, își îndeplinește cu consecvență rolul de detașament activ 

al marelui front mondial revoluționar, antiimperialist și își dezvoltă larg legăturile de colaborare și solidaritate interna- ționalistă cu toate partidele comuniste și muncitorești, cu toate forțele revoluționare,’ democratice și antiimperialiste. întîlni- rile și contactele internaționale ale partidului nostru, deosebit de numeroase în perioada consecutivă Congresului al X-lea, schimburile de idei și de experiență, în diferite forme și la diferite nivele, cu un mare număr de partide comuniste, cu partide socialiste și social-de- mocrate, cu organizații politice de guvernămînt din noile state independente și cu fronturile și^ mișcările de eliberare națională, numeroasele schimburi de delegații între organizațiile sindicale, de femei, tineret, studenți, pe linia Frontului Unității Socialiste constituie o expresie elocventă a politicii profund internaționaliste a P.C.R., reflectă faptul că partidul îmbină în mod armonios îndeplinirea sarcinilor naționale cu participarea activă la lupta pentru progres social, împotriva imperialismului, colonialismului și neocolopialismu- lui, pentru pace și colaborare între popoare.2. Avînd convingerea că dezvoltarea relațiilor de colaborare între toate partidele comuniste și muncitorești reprezintă principalul imperativ al internaționalismului proletar, cerința esențială pentru crearea frontului unic antiimperialist, Conferința Națională a P.C.R. apreciază că este necesar să se acționeze cu fermitate pentru realizarea unei unități noi, care să pornească de Ia concepția marxist-leninistă și să se bazeze pe principiile deplinei egalități între toate partidele, neamestecului în treburile interne, pe respectarea independenței fiecărui partid, a dreptului său de a-și elabora de sine stătător politica internă și internațională.Dată fiind marea diversitate de condiții in care acționează în prezent partidele comuniste, este o cerință obiectivă ca fiecare dintre ele. călăuzindu-se de atotbiruitoarea învățătură marxist-leninistă, de legitățile universal valabile, să le aplice în mod creator la condițiile concrete ale țării respective, ale fiecărei etape, stabilind căile revoluției și construcției socialiste cele mai potrivite particularităților naționale. specifice, în condițiile puternicului avint al luptei revoluționare, creșterii și maturizării partidelor comuniste, ale perspectivei ca noi și noi țări- să treacă pe calea socialismului, nu mai este posibilă existența unui centru conducător in mișcarea comunistă internațională.Conferința Națională pune în fața partidului sarcina de a a- corda în continuare,o importanță deosebită strictei aplicări a principiilor de bază ale relațiilor dintre partide, cu convingerea că numai pe această cale pot fi depășite dificultățile actuale din mișcarea comunistă, că numai pe această bază se poate clădi o unitate nouă între toate partidele comuniste și muncitorești.Unitatea trainică a mișcării comuniste depinde totodată de unitatea și forța fiecărui partid. Dezvoltind colaborarea, partidele comuniste au datoria in- ternaționalistă de a nu întreprinde nimic dc natură să dăuneze unității și coeziunii altor partide frățești, forței lor organizatorice și de mobilizare a maselor largi populare din propria lor țară.Avînd în vedere cor Jțiile deosebite, de o mare diversitate în care își desfășoară activitatea fiecare partid, pot să apară deosebiri de păreri sau chiar divergențe. Partidul Comunist Român a conșiderat și consideră că aceasta nu trebuie să ducă la încordare în relațiile dintre partide, să afecteze colaborarea și solidaritatea dintre ele. Calea depășirii divergențelor, a apropierii punctelor de vedere o constituie discuțiile de la partid la partid, de la conducere la conducere, ți- nindu-se seama că toate partidele sint egale în drepturi și că nimeni nu deține, și nu poate deține, adevărul absolut.înfăptuirea cu succes a misiunii revoluționare a partidelor comuniste cere, mai mult ca oricind, abordarea creatoare a realităților concrete din propria țară, studierea atentă a noilor fenomene și procese din lumea contemporană. Sinteti- zind concluziile gindirii și practicii sale revoluționare, sprijinind ceea ce este confirmat de viață și inlăturind ceea ce este perimat și nu mai corespunde realității, fiecare partid iși a- duce contribuția la îmbogățirea teoriei marxist-leniniste.3. Conferința Națională apreciază că o caracteristică principală a mișcărilor contemporane democratice de masă este tendința spre colaborare și unitate de acțiune a diferitelor partide și forțe politice, pe baza unor programe comune, înfăptuirea in bune condiții a transformărilor democratice, progresiste, dezvoltarea independentă a fiecărei țări reclamă colaborarea largă a tuturor forțelor revoluționare, democratice, antiimperialiste din țara

respectivă. între aceste forțe, partidele comuniste reprezintă detașamentele cele mai active ale luptei pentru independență națională, pentru progres eco- nomico-social ; orice acțiune sau măsură de natură să-i îndepărteze pe comuniști nu poate fi decît contrară intereselor fundamentale ale popoarelor a- cestor țări.în condițiile actuale, o importanță deosebită au întărirea în fiecare țară a unității de acțiune a clasei muncitoare, colaborarea strînsă între comuniști și socialiști. Deosebirile de păreri in probleme fundamentale ale actualității nu pot și nu trebuie să constituie obstacole de netrecut în calea colaborării dintre partidele comuniste și partidele socialiste sau social- democrate.4. Conferința Națională dă o înaltă apreciere ideii exprimate de raport care relevă ca una din marile schimbări petrecute in lumea contemporană faptul că noi și noi forțe revoluționare, tot mai multe popoare se pronunță pentru calea socialistă de dezvoltare.In deplin acord cu raportul, Conferința Națională, consideră că trebuie să se dea mai multă atenție acestui fenomen, definirii corecte a realităților din multe țări care se pronunță pentru socialism și In care se realizează transformări econo- mico-sociale cu caracter democratic, progresist. Partidul Comunist Român consideră că in relațiile cu aceste țări se impune dezvoltarea unor raporturi corespunzătoare, de întrajutorare. in spiritul principiilor noi de relații dintre state.5. Conferința Națională își însușește întru totul înalta apreciere exprimată de hotărîrea plenarei C.C. al P.C.R. din 18 aprilie 1972 cu privire la vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în opt țări africane. Prin activitatea desfășurată, prin pozițiile susținute, ca și prin rezultatele sale, această vizită este o expresie elocventă a politicii partidului de întărire și dezvoltare continuă a colaborării și cooperării multilaterale dintre România și statele africane, dintre Partidul Comunist Român și partidele de guvernămînt din noile state independente, se înscrie ca un moment de excepțională însemnătate pe plan bilateral și reprezintă o contribuție de seamă pe planul general al întăririi unității dintre mișcarea comunistă și mișcările de eliberare națională.6. Conferința Națională salută cu satisfacție tendințele înnoitoare ce se manifestă în viața social-politică a țărilor Ameri- cii Latine, ridicarea tot mai hotărîtă a multora din aceste țări pentru preluarea în propriile mîini a resurselor lor naționale, pentru întărirea independenței politice și economice, pentru afirmarea de sine stătătoare pe arena mondială și promovarea unei politici ^corespunzătoare intereselor popoarelor lor și cauzei generale a colaborării internaționale. Conferința exprimă deplina aprobare față de activitatea desfă- șurată in acești ani de Partidul Comunist Român și de guvernul român pentru continua dezvoltare a relațiilor cu țările Americii Latine și cere ca a- ceastă orientare să fie continuată cu consecvență și în viitor.7. Partidul Comunist Român consideră că una din cele mai importante probleme ale epocii actuale este lichidarea fenomenului de subdezvoltare economică a țărilor. Pentru progresul întregii' umanități, pentru viitorul și pacea omenirii sînt necesare acțiuni consecyente îndreptate spre acest obiectiv, ceea ce presupune eforturi proprii intense din partea fiecărui popor pentru folosirea cit mai eficientă a potențialului național, material și uman ; extinderea colaborării între statele în curs de dezvoltare ; adincirea colaborării cu alte state — în primul rind a cooperării multilaterale cu țările socialiste — inclusiv colaborarea cu statele capitaliste dezvoltate. Este imperios necesar ca la baza tuturor acestor relații să fie așezate principiile unanim recunoscute ale dreptului internațional, manifestîndu-se grija stăruitoare ca sprijinul acordat să ducă efectiv la crearea unei industrii naționale și agriculturi puternice, la creșterea forțelor de producție și să nu fie legat sau dependent de nici un fel de condiționări politice. •Conferința Națională pune în fața partidului și guvernului sarcina de a dezvolta în continuare, pe aceste baze, relațiile multilaterale - cu noile state independente din Africa și Asia, în interesul poporului român și al popoarelor acestor țări, al unității tuturor forțelor progresiste, antiimperialiste.
III1. Conferința Națională consideră întru totul justă și de o deosebită valoare teoretică și practică analiza situației internaționale făcută în raport, își însușește, aprecierea că mutațiile care au loc în lumea contemporană, modificările petrecute în structura raportului de forțe pe plan mondial deschid perspective tot mai largi pentru reducerea continuă a ariei de manifestare a vechii politici imperialiste de forță și dictat, pentru statornicirea unor relații noi între state, bazate pe e- galitate și respect reciproc. In aceste condiții se evidențiază tot mai puternic posibilitatea de a se evita izbucnirea unui război mondial, de a se asigura o pace trainică în lume.Relevînd procesele pozitive ce au loc în viața internațională, P.C.R. are în vedere, totodată, că în diferite țări acționează forțe care se opun cursului spre destindere, apropierii și colaborării între state, că în lume persistă probleme arzătoare, spinoase, focare de conflicte și război. Tocmai de a- ceea, popoarele, forțele sociale înaintate de pretutindeni tre-

(Continuare în pag. a Vil-a)
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DOCUMENTE ADOPTATE DE CONFERINȚA NAȚIONALA A PARTIDULUI
(Urmare din pag. a VI-a)buie să continue lupta cu neabătută fermitate, principialitate și consecvență pentru abolirea definitivă a politicii imperialiste de dominație și dictat, pentru făurirea unei lumi a egalității depline între națiuni, a colaborării și păcii.2. Conferința Națională apreciază că unul din fenomenele pozitive cele mai importante ale actualității este afirmarea tot mai largă a metodei tratativelor și contactelor între state. P.C.R. consideră că această tendință trebuie să ia definitiv locul politicii de forță și dictat, de izolare și suspiciune, fiind singura cale rațională de normalizare a relațiilor între state, de soluționare a problemelor litigioase, în concordanță cu interesele tuturor popoarelor, ale cauzei cooperării internaționale.în acest spirit, conferința își însușește întru totul aprecierile din raport referitoare la vizitele președintelui S.U..A. în Republica Populară Chineză și în U- niunea Republicilor Sovietice Socialiste.3. Conferința Națională consideră că una dintre concluziile cele mai importante ale schimbărilor petrecute în raportul de forțe pe plan mondial este necesitatea de a se asigura participarea tuturor statelor, fără deosebire de mărime, forță sau potențial, la soluționarea marilor probleme ale contemporaneității. Nici una din aceste probleme nu își poate găsi o soluționare justă, echitabilă și trainică fără participarea tuturor statelor interesate. Țările care au pășit pe calea dezvoltării independente, statele mici și mijlocii sînt interesate să acționeze și mai unit spre a exercita un rol sporit în viața internațională.4. Conferința Națională a P.C.R. își însușește concluzia raportului că în actualele condiții a devenit imperios necesară realizarea unei înțelegeri cu caracter universal — ca angajament comun al statelor sau ca declarații separate — prin care:— să fie recunoscut și statornicit principiul că nici o problemă care interesează diferitele state nu poate fi reglementată decît cu participarea directă și cu respectarea intereselor tuturor celor în cauză ; «.— să fie statuat că orice încălcare a principiilor care trebuie să cîrmuiască relațiile internaționale, orice amestec în treburile altor state vor fi considerate acte împotriva păcii, a- tentate la cauza colaborării internaționale ;— sâ fie precizată ferm necesitatea respectării dreptului sacru al tuturor țărilor la existență liberă, precum și dreptul lor legitim de a se apăra cu toate mijloacele, inclusiv cele militare, împotriva oricărui atentat lâ adresa suveranității și independenței lor naționale ;— toate țările să declare că vor rehunța la folosirea forței șl Ia amenințarea cu forța împotriva altor state ;— puterile posesoare de arme nucleare să-șl asume obligația că nu vor recurge la aceste arme sau la amenințarea cu utilizarea lor față de nimeni și In nici o împrejurare.5. In spiritul principiilor coexistenței pașnice, România va acționa și în viitor pentru dezvoltarea colaborării sale economice, politice, culturale și teh- nico-științifice cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială.Conferință Națională reafirmi că relațiile României cu toate statele se vor întemeia In mod neabătut pe principiile deplinei egalități în drepturi, respectului independenței și suveranității naționale, neamestecului In treburile interne, avantajului reciproc, nerecurgerii la forță sau la amenințarea cu folosirea forței. înfăptuirea strictă a acestor principii de către toate statele ar reprezenta garanția sigură a așezării raporturilor dintre state pe baze noi, de încredere și colaborare, a salvgardării păcii și securității popoarelor.6. Conferința Națională constată că desfășurarea vieții politice din Europa, evoluțiile pozitive petrecute în ultimii ani au confirmat justețea și realismul politicii României de dezvoltare a colaborării cu toate țările europene. Conferința a- preciază contribuția adusă de România la îmbunătățirea climatului politic de pe continent și consideră că există promisele instaurării unor relații noi și înfăptuirii securității în Europa.Conferința Națională își ex- I primă satisfacția față de întărirea tendințelor pozitive de dezvoltare a colaborării, față de afirmarea curentelor realiste, raționale de normalizare a raporturilor dintre statele continentului. în acest cadru stabilirea relațiilor diplomatice dintre România și Republica Federală a Germaniei a avut consecințe favorabile atît pe planul raporturilor bilaterale, cît și asupra ansamblului relațiilor inter-europene. O importanță deosebită pentru îmbunătățirea climatului politic în Europa au încheierea și ratificarea tratatului dintre Uniunea Republi

cilor Sovietice Socialiste și Republica Federală a Germaniei, dintre Republica Populară Polonă și Republica Federală a Germaniei, acordul cvadripar- tit privind Berlinul occidental, acordurile intervenite și tratativele în curs dintre Republica Democrată Germană și Republica Federală a Germaniei în vederea normalizării relațiilor dintre cele două state germane pe baza dreptului internațional.România se pronunță cu fermitate pentru recunoașterea Republicii Democrate Germane de către toate statele, pentru admiterea ambelor state germane în Organizația Națiunilor Unite și în celelalte organisme internaționale.Conferința își însușește propunerile prezentate în raport in vederea creării unui sistem durabil de pace și securitate în Europa și însărcinează Comitetul Central și guvernul să acționeze pentru :— precizarea principiilor și normelor fundamentale ale relațiilor dintre țările europene și asumarea de către fiecare stat a angajamentului solemn de a respecta aceste principii în raporturile cu toate celelalte țări ale continentului;— realizarea unui acord comun, în formă juridică corespunzătoare, privind renunțarea la folosirea forței și la amenințarea cu forța ;— intensificarea schimburilor economice, tehnico-științifice și înlăturarea restricțiilor și discriminărilor ;— amplificarea schimburilor culturale, în domeniile sportului și turismului, eliminîndu- se orice formă de propagare a urii între popoare, rasismului, ideologiilor antiumanlste ;— constituirea unui organism permanent de colaborare a țărilor europene ;— adoptarea unor măsuri de dezangajare militară, de reducere și retragere a trupelor a- flate pe teritoriile altor state și a bazelor militare străine, inclusiv de reducere a efectivelor trupelor naționale ;— crearea condițiilor corespunzătoare ca, pe măsura dezvoltării încrederii și colaborării între popoare, să se treacă la lichidarea blocurilor militare opuse.România consideră că sînU întrunite condițiile pentru a se trece neîntîrziat la pregătirea practică a Conferinței generați europene, cu participarea tuturor statelor interesate.Conferința Națională subliniază necesitatea continuării eforturilor partidului și statului nostru pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii, colaborării și bunei vecinătăți, fără arme atomice și baze militare străine, pentru realizarea unei înțelegeri cu privire la principiile colaborării economice, politice și cultural-știin- țifice între țările balcanice. Conferința Națională consideră ca binevenite propunerile expuse în raport privind trecerea la pregătirea unei întîlniri a reprezentanților țărilor balcanice, precum și la înființarea unui organism care să contribuie la intensificarea schimburilor și organizarea cooperării economice între aceste țări.7. Conferința Națională reafirmă solidaritatea militantă și sprijinul deplin al poporului român față de lupta justă a eroicului popor vietnamez. Lupta poporului vietnamez demonstrează că nici o forță din lume nu poate îngenunchia un popor hotărît să facă orice sacrificiu pentru apărarea ființei naționale, a libertății și demnității sale. Războiul îndelungat dul împotriva intervenției imperialiste de poporul vietnamez, care șl-a vărsat sîngele nu numai pentru apărarea patriei sale, ci șl pentru dreptul tuturor popoarelor la o viață liberă și suverană, îi conferă merite uriașe în fața tuturor națiunilor lumii.România se pronunță pentru încetarea imediată a războiului purtat de Statele Unite ale Americii în Vietnam, a bombardamentelor și a celorlalte acțiuni militare, pentru retragerea totală a trupelor americane, astfel îneît poporul vietnamez, precum și popoarele cambodgian și laoțian să-și poată soluționa în mod liber problemele lor, fără nici un a- mestec din afară. Conferința își exprimă speranța că tratativele de la Paris vor duce în cel mai scurt timp Ia o soluție politică, corespunzătoare intereselor păcii în această zonă _și în întreaga lume.8. România se pronunță în mod consecvent pentru soluționarea politică a conflictului, din Orientul Mijlociu, pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, ceea ce presupune retragerea trupelor israeliene de pe teritoriile arabe ocupate, asigurarea integrității și suveranității fiecărui stat din această regiune, rezolvarea problemei populației palestiniene corespunzător. intereselor sale naționale.România își reafirmă poziția consecventă potrivit căreia ni

meni nu are dreptul să ridice față de alte state pretenții teritoriale pe motiv că acestea ar corespunde securității sale ; securitatea reală a unui stat se poate realiza nu prin cuceriri teritoriale, ci printr-o politică • de prietenie și pace cu toate țările vecine.9. Partidul Comunist Român salută rezultatele rodnice ale politicii Partidului Muncii din Coreea și guvernului R.P.D. Coreene pentru reunificarea pașnică a patriei. Realizarea înțelegerilor care deschid calea spre intensificarea relațiilor între Nord și Sud, pentru reuni- ficarea pașnică și dezvoltarea unitară a națiunii coreene demonstrează încă o dată că în e- tapa actuală calea tratativelor și contactelor corespunde pe deplin intereselor fiecărei națiuni și că ea trebuie promovată cu consecvență în soluționarea tuturor problemelor litigioase.10. Conferința consideră imperios necesară unirea tuturor forțelor progresiste ale contemporaneității pentru a impune lichidarea oricăror forme de dominație colonialistă a politicii de apartheid și discriminare rasială, pentru afirmarea dreDtului fiecărui popor la viață liberă, demnă și civilizată. România a sprijinit si va sprijini în mod hotărît lupta anticolonialistă a popoarelor inclusiv lupta lor cu arma în mină, pentru eliberarea națională și socială, pentru cucerirea și consolidarea independenței.11. Conferința Națională apreciază ca o necesitate vitală intensificarea luptei .pentru înfăptuirea dezarmării generale, în primul rînd a dezarmării nucleare, susține ansamblul de acțiuni preconizate în raport pentru :— oprirea cursei înarmărilor, înghețarea și reducerea treptată a bugetelor militare :— stabilirea unui program concret avînd ca obiectiv interzicerea folosirii armelor termonucleare șl a altor arme de distrugere în masă, încetarea producției și lichidarea stocurilor existente de asemenea arme ;— adoptarea de măsuri concrete privind lichidarea bazelor militare străine și retragerea trupelor de pe teritoriile altor state ;— măsuri care să ducă la reducerea treptată a efectivelor forțelor armate naționale ;— desființarea blocurilor militare.în același timp, trebuie să se întreprindă de către toate statele acțiuni practice împotriva propagandei de război, a învrăjbirii între popoare.România militează pentru convocarea Conferinței mondiale de dezarmare, cu participarea tuturor statelor, care să dezbată în mod temeinic și să contribuie efectiv la adoptarea unor măsuri practice de dezarmare, în primul rînd privind interzicerea și distrugerea armelor nucleare.Totodată, România consideră necesare lărgirea și îmbunătățirea activității Comitetului de dezarmare de la Geneva în vederea elaborării unor angajamente ale statelor șl a unor programe concrete de măsuri, asigurîndu-se ca întreaga activitate a comitetului să fie democratizată și supusă unul control public efectiv.12. Conferința Națională apreciază că transformările înnoitoare ce au loc în lume fac să crească tot mai mult rolul Organizației Națiunilor Unite și al altor organisme Internaționale, ca factor de stimulare a colaborării dintre țări șl popoare, de elaborare a normelor care să guverneze relațiile interstatale și de asigurare a transpunerii în viață a acestor norme. Conferința își însușește și susține propunerile preconizate de raport în vederea îmbunătățirii activității O.N.U. și a organismelor sale.
★Conferința Națională însărcinează Comitetul Central, organele și organizațiile de partid să desfășoare în continuare, pe baza raportului prezentat de secretarul general al partidului, o intensă și largă activitate de explicare a temeiurilor științifice ale politicii internaționale a partidului și statului nostru, de educare a comuniștilor și tuturor oamenilor muncii în spiritul patriotismului și internaționalismului. Atașamentul poporului față de politica externă a Partidului Comunist Român este un permanent izvor de forță al acestei politici.Conferința Națională exprimă hotărîrea fermă a întregului partid, a tuturor oamenilor muncii — români, maghiari, germani și de alte naționalități — de a acționa în continuare pentru întărirea legăturilor de prietenie și solidaritate inter- naționalistă cu toate statele socialiste, cu toate partidele comuniste și forțele antiimperia- liste, pentru dezvoltarea relațiilor de colaborare și înțelegere cu toate națiunile, de a contribui la rezolvarea problemelor care confruntă omenirea, în interesul păcii și progresului în lume.

DIRECTIVELE
cu privire la sistematizarea teritoriului, a orașelor 

și satelor, la dezvoltarea lor aconomico-socială

Construirea societății socialiste multilateral dezvoltate, progresul general al țării sînt indisolubil legate, de organizarea și sistematizarea judicioasă a teritoriului, a orașelor și satelor, care creează condiții pentru repartizarea echilibrată a forțelor de producție pe întreg cuprinsul patriei, dezvoltarea armonioasă a diferitelor zone și localități.Analizînd experiența dobîn- dită în anii construcției socialiste cu privire la organizarea teritoriului, Conferința Națională a Partidului Comunist Român din decembrie 1967 a ho- tărît îmbunătățirea organizării administrativ-teritoriale a țării, corespunzător transformărilor petrecute în societate.In Raportul prezentat la Conferință, tovarășul Nicolae Ceaușescu sublinia că principiile care stau la baza acestei măsuri „...izvorăsc din necesitatea punerii de acord a organizării administrativ - teritoriale cu schimbările calitative intervenite în evoluția forțelor de producție și în repartizarea lor geografică, în perfecționarea relațiilor de producție, cU modificările petrecute in structura populației, în profilul, dimensiunile și condițiile de viață ale orașelor și comunelor de pe întreg cuprinsul țării*.Viața a demonstrat deplina justețe a măsurii de reorganizare administrativ-teritorială a țării. înfăptuirea hotărîrilor Congreselor IX și X ale partidului, a măsurilor luate de Conferința Națională a imprimat un curs nou în domeniul organizării teritoriului, a apropiat activitatea de conducere de unitățile administrativ-teritoriale de bază și a dus la creșterea rolului și atribuțiilor consiliilor populare județene, municipale, orășenești și comunale.A avut loc o accentuată deplasare a forțelor materiale și umane spre județe, s-a intensificat activitatea orientată spre dezvoltarea multilaterală și sistematizarea orașelor, spre înflorirea economică, social-cul- turală și edilitar-gospodăreasțăa a tuturor localităților urbane.Acțiunea de comasare a comunelor mici a avut dreot rezultat crearea unor unități administrativ-teritoriale mai puternice, care dispun de condițiile necesare pentru o bună organizare a activității economi- co-sociale, în vederea ridicării nivelului de viață material și cultural al țărănimii.S-au elaborat ^“hițe de sistematizare pentru județe și orașe, este în curs de desfășurare acțiunea de sistematizare a satelor. Au fost organizate comisii de sistematizare și s-au adoptat importante legi privind apărarea fondului funciar, reglementarea construcțiilor de locuințe ș. a.O puternică Influență asupra dezvoltării tuturor zonelor, județelor și localităților o exercită politica Partidului Comunist Român de repartizare echilibrată a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. înfăptuirea acestei politici, care s-a accentuat mult în ultimii ani, determină o creștere mai intensă a producției industriale în județele slab dezvoltate. în cincinalul 1966—1970, o serie de județe, în trecut rămase în urmă, cum sînt Bacău, Satu Mare, Argeș, Dolj, Mureș, Galați. Co- vasna, au cunoscut o puternică creștere a producției industriale. Prin continuarea acestei o- rientări, în cincinalul actual, pentru zonele mai puțin dezvoltate se asigură sporirea producției industriale în ritmuri mult mai înalte decît media pe țară. Astfel, față de creșterea medie anuală a producției industriale în ansamblu de 11-12 la sută, în județul Bistrița-Năsăud sporul mediu anual va fi de 20,3 la' sută. în județul Teleorman— de 21,6 Ia sută. în județul Harghita — de 15,8 la sută, în județul Dîmbovița — de 22,6 la sută, în județul §ălai — de 25,4 la sută, iar în județul Tulcea— de 28,1 la sută.Repartizarea rațională a forțelor de producție duce Ia dezvoltarea clasei muncitoare în toate ficare superioară a resurselor materiale si umane, ridicarea la o viață înfloritoare a tuturor județelor.în același timp, dezvoltarea multilaterală a tuturor județelor. inclusiv a celor în care, alături de populația română, locuiesc numeroși oameni ai muncii de alte naționalități, reprezintă o reală manifestare a deplinei egalități economice si sociale între toti cetățenii. fă»*ă d°osebire de naționalitate. Pe măsura creșterii potențialului economic al tării si îmbunătățirii repartiției teritoriale a forțelor de producție snoresc po- sihiJitătjie pentru ridicarea nivelului de trai al întregii nouu- latii. se asigură ca toti cetățenii patriei să se bucure din nlin de condițiile create de civilizația noastră socialistă.Analiza realizării sarcinilor trasate de Conferința Națională si do Congresul al X-lea a’ nar- Hd’dui arată însă că în domeniul sistematizării teritoriului si localităților există serioase neajunsuri.Se știe că România a moștenit de la vechea orînduire o rețea de localități dezvoltate în mod anarhic, cuprinzînd un foarte mare număr de așezări mici, răzlețite,> excesiv de în

zonele, asigură o valori- cuitori la hectar, numeroase sate situîndu-se în această privință mult sub media pe țară. Aceasta reprezintă o mare risipă de teren, determină cheltuieli foarte ridicate pentru dezvoltarea rețelei de școli, de magazine și unități sanitare, pentru instalarea luminii electrice

tinse din punct de vedere teritorial. Cu toate realizările importante obținute în anii construcției socialiste în domeniul sistematizării, dezvoltarea orașelor și satelor a continuat să se desfășoare fără o concepție clară, unitară, așezarea pe suprafețe foarte mari și dispersarea mentjnîndu-se ca o caracteristică generală a localităților noastre.Comitetul de Stat pentru Economia și Administrația Locală, consiliile populare și comisiile de sistematizare au dat dovadă de lipsă de fermitate în înfăptuirea unor importante prevederi ale hotărîrilor partidului și a legilor care privesc sistematizarea teritoriului și apărarea fondului funciar. Aceste organe poartă principala răspundere pentru tărăgănarea desfășurării acțiunii de sistematizare a localităților, îndeosebi a satelor. De asemenea, trebuie subliniat faptul că Ministerul Agriculturii. Industriei Alimentare și Apelor a manifestat o slabă preocupare pentru apărarea fondului funciar al țării.Terenul din interiorul perime- trelor construibile este folosit nerațional, persistă tendința de a se merge în continuare pe linia extinderii suprafeței localităților. Densitatea locuitorilor la hectar în orașele din România este în numeroase cazuri cu mult mai redusă decît cea existentă în alte țări. Chiar între orașele noastre există diferențieri mari : astfel în zonele de locuit numărul locuitorilor la hectarul de teren este în municipiul Cluj de 70, în municipiul Arad de numai 60, în timp ce în municipiul Galați acest număr se ridică la 190, în condiții cînd nici densitatea atinsă în Galați nu este corespunzătoare, existînd încă posibilități de folosire mai intensă și rațională a spațiului construibil. O situație deosebită o prezintă orașele mici— cu mai puțin de 25 mii locuitori — care cuprind un sfert din populația urbană a țării, dar ocupă aproape jumătate din întreaga suprafață a localităților urbane, datorită densității lor reduse. Mari deosebiri în ce privește densitatea locuitorilor există și între noile cartiere : astfel, dacă unele cartiere ca, de exemplu, Drumul Tr ierei din Capitală, ajung la 750—800 locuitori la hectar, există alte cartiere, cum este Ploiești^Nord, cu numai 500 locuitori la hectar.Densitățile reduse din cadrul orașelor duc atît la o mare risipă de teren, cît și la creșterea exagerată a cheltuielilor edilitare pentru construirea de drumuri, pentru rețelele de energie electrică, apă, canalizare, linii telefonice.In asemenea condiții este limpede că o însemnată parte din cheltuielile de dotare edilitar- gospodărească, mergind uneori pînă la aproximativ 50 la sută din aceste cheltuieli, se fac în mod inutil, tocmai datorită a- cestei orientări greșite în organizarea și sistematizarea orașelor.Lipsa de preocupare, timp îndelungat, pentru sistematizarea satelor, concepția greșită a multor organe locale de stat că în dezvoltarea localităților rurale trebuie mers pe linia extinderii suprafețelor acestora, slaba fermitate în aplicarea prevederilor legale au făcut să crească considerabil vetrele satelor. Deși de mai mulți ani s-a stabilit că noile construcții se pot ridica numai în vatra satului, a continuat să se construiască oriunde și de către oricine, iar consiliile populare nu exercită controlul necesar și nu iau măsuri de tragere la răspundere a tuturor celor ce încalcă legile țării în această privință. In ultimii 20—25 de ani, foarte multe sate s-au extins în mod exagerat, îndeosebi de-a lungul arterelor de circulație, dublîndu-și chiar suprafețele, ajungîndu-se în unele zone, cum sînt de exemplu rutele București-Plo- iești sau București-Pitești, ca satele să se întindă neîntrerupt pe distante de zeci de kilometri. Drept rezultat, densitatea medie a locuitorilor în vatra satului este la noi de numai 8—10 lo- 

etc. Orice extindere a vetrei satelor creează dificultăți în înzestrarea edilitar-gospodărească a localităților rurale și îngreunează utilizarea de către populație a dotărilor social-cultura- le. Este evident că, în condiții cînd în țara noastră există peste 13 000 sate, din care aproape 40 la sută au mai puțin de 500 locuitori și o densitate scăzută, nu se pot rezolva corespunzător problemele legate de dezvoltarea învățămîntului și deservirii sanitare, nu pot fi asigurate serviciile, alimentarea cu apă și energie electrică. Ridicarea gradului de organizare și de civilizație a satelor se poate obține numai printr-o concentrare a localităților și a construcțiilor, care să permită soluționarea a- cestor probleme în condiții corespunzătoare din punct de ve

dere economic și social-cultural. In același timp, s-au scos din producția agricolă însemnate suprafețe de teren arabil, în multe cazuri de cea mai bună calitate, pentru construcții industriale, agrozootehnice, pentru rețele de drumuri etc., încăl- cîndu-se prevederile legale de a se amplasa asemenea obiective pe terenuri improprii producției agricole ori slab productive. Astfel, numai în 1971 au fost definitiv afectate pentru alte scopuri decît producția agricolă peste 10 000 ha. din care 45 la sută au reprezentat suprafețe arabile fertile. De remarcat că în județele Alba, Bistrița-Năsăud. Dîmbovița, Mureș, Prahova, Satu Mare, terenul arabil a deținut o pondere între 74 și 95 la sută din totalul suprafețelor scoase definitiv din circuitul agricol, deși în aceste județe există însemnate suprafețe de terenuri neproductive sau de folosință inferioară.Toate acestea arată că la numeroase ministere, instituții centrale, consilii populare se menține o atitudine intolerabilă de lipsă de răspundere în folosirea pămintului, acest patrimoniu național de a cărui gospodărire judicioasă sînt strîns legate creșterea producției materiale, bunăstarea întregului popor.Pe de altă parte, lipsa de preocupare in realizarea unor obiective economice care să evite deteriorarea și poluarea mediului ambiant a avut consecințe negative. Astfel, la proiectarea și executarea unor asemenea obiective nu se au în vedere toate măsurile necesare pentru reducerea și eliminarea factorilor poluanți ai aerului, apei, solului, manifestîndu-se o inadmisibilă lipsă de grijă față de aceste condiții naturale, esențiale pentru viața și "Sănătatea oamenilor, pentru dezvoltarea însăși a economiei națio- nale.4 Totodată, în legătură cu intensificarea circulației auto în orașe, consiliile populare nu întreprind acțiuni menite să diminueze poluarea prin gaze și zgomot.Tntr-o serie de cazuri au fost amplasate mari construcții cu caracter turistic în afara peri- metrelor localităților, ceea ce a pricinuit pagube patrimoniului forestier și a dus la distrugerea unor frumuseți naturale, în loc ca acestea să fie păstrate și protejate. In același timp, construirea unor astfel de obiective la distanțe mari de localități, în locuri greu accesibile a atras după sine cheltuieli exagerat de ridicate pentru alimentarea cu apă și energie electrică, pentru aprovizionare etc.în scopul eliminării neajunsurilor existente, al întăririi ordinii și disciplinei în acest important domeniu, precum și pentru ridicarea activității de sistematizare la nivelul cerințelor etapei actuale de dezvoltare a societății noastre, Conferința Națională a Partidului Comunist Român adoptă Directivele cu privire la sistematizarea teritoriului, a orașelor și satelor, la dezvoltarea lor economico- socială.
CAPITOLUL I

Principii da boxă privind siste
matizarea teritorială ți a localităților1. Dezvoltarea armonioasă a teritoriului țării, In ansamblu, a județelor, orașelor și comunelor, asigurarea unor condiții corespunzătoare de muncă și viață pentru toți cetățenii constituie o latură primordială a politicii Partidului Comunist Român de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de trecere la construirea societății comuniste.întreaga activitate de sistematizare este subordonată înfăptuirii țelului suprem al politicii partidului nostru — creșterea bunăstării materiale și spirituale a tuturor oamenilor muncii, crearea unui înalt nivel de civilizație pentru întregul popor. Pentru aceasta, sistematizarea trebuie să contribuie la repartizarea rațională, echilibrată a forțelor de producție pe întreg cuprinsul țării, pe baza îmbinării organice a criteriilor de eficiență economică cu cele de ordin social, să asigure înflorirea economică, social-cultu- rală a tuturor județelor și localităților patriei.Sistematizarea îndeplinește un rol de seamă în asigurarea deplinei egalități în drepturi a tuturor cetățenilor țării, fără deosebire de naționalitate, în spiritul principiilor eticii șî echității socialiste. In același timp, sistematizarea trebuie să contribuie la ștergerea treptată a deosebirilor esențiale dintre oraș și sat, prin ridicarea satului la nivelul de dezvoltare a orașului.Sistematizarea creează cadrul în care întreaga populație trăiește și muncește, se desfășoară activitatea economică și socială, se înfăptuiește participarea maselor largi, sub conducerea Partidului Comunist Român, la rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică dezvoltarea orașelor și satelor, la întreaga viață social-politică a țării.2. Dezvoltarea pe bază de plan a orașelor și satelor — cerință obiectivă a societății socialiste

— se desfășoară în strinsă corelare cu progresul general al țării.înfăptuirea consecventă și în ritm susținut a industrializării socialiste, traducerea în viață a programului vast de investiții economice, social-culturale, de construcții edilitare impun necesitatea unei politici clare, pe baze științifice, în domeniul organizării teritoriului, al dezvoltării orașelor și satelor.Un proces de asemenea amploare și complexitate nu poate fi lăsat să se desfășoare de la sine; dezvoltarea rațională a localităților trebuie dirijată conștient, corespunzător intereselor generale ale societății.Activitatea de prognoză, parte componentă a conducerii societății moderne, face necesară desfășurarea unei activități de sistk?matizare de largă perspectivă, în concordanță cu liniile directoare ale dezvoltării României pînă în anii 1990—2000, ținînd seama de condițiile specifice ale țării noastre, de exigențele progresului tehnic, de tendințele ce se manifestă pe plan mondial.3. în vederea repartizării optime a forțelor de producție. în cadrul sistematizării teritoriale este necesar să se determine profilul predominant al fiecărei zone a țării — industrie extractivă, energetică, metalurgică, chimică, constructoare de mașini și altele — în funcție de resursele locale existente. în a- cesț fel, amplasarea noilor obiective și dezvoltarea celor existente se vor face în concordanță cu potențialul fiecărei zone— baza de materii prime, căile de comunicații, surse de apă și energie, posibilități de recrutare a forței de muncă etc. — și cu necesitățile economiei naționale. Pentru aceasta, activitatea de sistematizare trebuie să pornească de la cunoașterea temeinică a resurselor materiale și umane din teritoriu, în vederea ■valorificării lor superioare.Se vor întreprinde măsuri pentru mai buna zonare a producției agricole, în funcție de condițiile pedoclimatice și de factorii social-economici, în scopul creșterii producției agricole vegetale și animale. în acest cadru, se va avea în vedere stabilirea zonelor optime pentru culturi cerealiere. dezvoltarea zootehniei, cultura plantelor tehnice, viticultura, pomicultura, în vederea folosirii cît mai raționale a terenului agricol.O atenție deosebită se va a- corda stabilirii zonelor silvice, menținerii suprafețelor împădurite și asigurării reîmpăduriri- lor, ceea ce va contribui la a- meliorarea terenurilor degradate, combaterea eroziunii solului, prevenirea alunecărilor de teren. precum șî la conservarea mediului ambiant.4. In condițiile societății mo- derne, cînd procesul complex al dezvoltării economice și social-culturale amplifică continuu relațiile dintre localități, activitatea de sistematizare a teritoriului trebuie sfi țină seama de legăturile și influențele reciproce dintre acestea, de necesitatea corelării strînse a dezvoltării orașelor și satelor cu cea a zonelor In care ele se a-Activltatea de sistematizare trebuie să contribuie la adîn- cirea cooperării între localitățile din cadrul aceleiași zone sau între diferite zone, pentru construirea în comun a unor obiective economice, social-culturale, lucrări tehnlco-edllitare, a- limentarea cu apă, eu energie electrică și altele.Sistematizarea teritorială trebuie să aslgure_ profilarea șl dezvoltarea întregii rețele’de-»- șezărl urbane șl rurale în cadrul unul program național de ansamblu.Potrivit acestui program, sistematizarea teritorială va determina profilul , social-economic al fiecărei localități și, pe această bază, amplasarea obiectivelor economice, social-culturale, de locuințe și lucrări teh- nico-edilitare pentru asigurarea dezvoltării orașelor si satelor. în condiții de eficientă economică și socială maximă.5. Prin sistematizare va trebui să se asigure dezvoltarea într-o concepție unitară a întregii rețele naționale de căi de comunicație. astfel ca acestea să corespundă traficului tot mai intens și necesităților de perspectivă ale economiei naționale.In acest scop, este necesară corelarea ne pian teritorial a tuturor căilor de comunicații — drumuri, căi ferate, linii telefonice și de energie electrică, conducte de transport etc. — cu centrele de producție si desfacere. bazele de materii prime, cu întreaga rețea de localități.Totodată, se vor corela lucrările de regularizare a cursuri- ' lor de apă cu cele de amenaia- re a întregului bazin hidrografic fbaraje, lacuri de acumulare, canale navigabile, de irigații si altele). în sconul folosirii rationale șî economice a fondului funciar și a resurselor de ană. Sistematizarea teritorială ’ trebuie să indice regiunile unde sînt necesare măsuri de apăra

re contra Inundațiilor, precum și de protecție a calității apelor.La stabilirea posibilităților de amenajare a cursurilor; interioare de apă pentru navigație se va avea în vedere legătura lor strînsă cu dezvoltarea în continuare a transporturilor pe Dunăre.6. Prin sistematizare trebuie să se asigure apărarea cu strictețe și buna gospodărire a fondului funciar. urmărindu-se prin toate mijloacele economisirea terenului, această importantă avuție națională. Consiliile populare au sarcina să analizeze cu toata răspunderea suprafețele ocupate de localități, să delimiteze cu precizie perimetrul construibil al orașelor și vatra satelor. în vederea instaurării unei ordini stricte în această privință, perimetrele construibile ale tuturor localităților urbane și rurale vor fi aprobate prin lege.Se interzice cu desăvîrșire amplasarea oricăror construcții — obiective industriale, agrozootehnice, sociale, culturale, locuințe — în afara perimetrului construibil al orașelor sau vetrei satelor. Amplasarea unor asemenea obiective în afara localităților se va face în eazuri cu totul deosebite și numai cu aprobarea Consiliului de Stat.In scopul economisirii unor importante suprafețe de teren, la stabilirea traseelor pentru rețelele de transport al energiei electrice și ale liniilor telefonice se va căuta ca acestea să fie amplasate de-a lungul drumurilor existente. De asemenea, se va urmări economisirea terenului agricol la executarea lucrărilor de irigații și hidroameliorații.Pentru a se reda în circuitul agricol însemnate suprafețe de teren, trebuie revăzută rețeaua drumurilor comunale și de cîmp care brăzdează terenurile agricole, în vederea simplificării și raționalizării ei.Se vor lua măsuri ca drumurile prevăzute a fi construite sau cele a căror execuție abia a început să fie amplasată pe structura drumurilor existente sau, cînd^ acest lucru nu este posibil, să se urmărească scoaterea din circuitul agricol a unor suprafețe cît mai mici de teren, și îndeosebi din cele nefertile sau cu fertilitate scăzută.Tinînd seama de faptul că fondul funciar constituie o avuție a întregului popor, trebuie sa se întărească răspunderea organelor și organizațiilor de partid, a ministerelor, a consiliilor populare, a fiecărui cetățean pentru eliminarea oricărei forme de risipă, de utilizare nerațională a terenului.7. In activitatea de sistematizare o atenție deosebită se va acorda măsurilor pentru apărarea și păstrarea cît mai intactă a condițiilor naturale, pentru protejarea mediului ambiant.în cadrul studiilor și proiectelor de sistematizare se va urmări protejarea mediului ambiant, a pămintului. apelor, aerului, a pădurilor, a tuturor zonelor verzi, aceasta reprezen- tînd o problemă de stat de importanță deosebită — condiție vitală pentru om.Ținînd seama că în condițiile dezvoltării industriale s-au amplificat foarte mult sursele de poluare a aerului, apei și solului, se impune să se ia toate măsurile pentru prevenirea si înlăturarea efectelor dăunătoare asupra mediului ambiant, a- supra condițiilor de viață. în acest scop, prin proiectele de sistematizare se vor stabili zonele In care vor putea fi amplasate obiective industriale cu efecte nefavorabile asupra mediului, măsuri de creare a unor perdele de protecție prin plantare de zone verzi și alte mijloace de combatere a poluării, luîndu-se, totodată, măsuri eficiente pentru dotarea acestor obiective cu instalații de captare a gazelor nocive, de purificare a apelor și altele.8. La elaborarea proiectelor de sistematizare se va urmări. asigure o creștere a densității construcțiilor și locuitorilor, ațît în localitățile urbane, cît și în cele rurale.Prin studiile de perspectivă ale rețelei de localități se va determina numărul orașelor și satelor cu posibilități de dezvoltare, pe categorii și mărimi, luîndu-se .măsuri de reducere a numărului de sate și de comasare a unor comune pentru a deveni unități administrativ-teritoriale mai puternice.Pentru creșterea densității în cadrul localităților se vor lua măsuri ca pînă în anul 1990 să se restrîngă suprafețele orașelor și îndeosebi ale satelor.Restrîngerea perimetrului construibil al orașelor și a vetrei satelor, comasarea comunelor și satelor vor permite înzestrarea tehnico-edilitară și dotarea so- cial-culturală cu eficiență economică și socială sporită, condu- Cînd și la economii importante de teren agricol.în vederea creșterii densității, prin proiectele de sistematizare se vor prevedea concentrarea construcțiilor și mărirea numărului de etaje. Se vor stabili, pe bază de studii, în termen de un an, norme de densitate optimă pe tipuri de orașe și sate, dife- rențiate în funcție de profilul social-economic, mărimea și rolul acestor localități în teritoriu.9. Se vor lua măsuri pentru ridicarea economică, culturală și mai buna înzestrare edilitară a tuturor localităților rurale care au perspectivă de dezvoltare.în toate localitățile cu perspectivă, urmează să se dezvolte unități economice care să asigure valorificarea superioară a materiilor prime locale, a pro-
(Continuare în pag. a VIII-a)
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(Urmare din pag. a 7-a) duselor agricole, vegetale și a- nimale. Aceste localități vor fi înzestrate cu obiective social- culturale și serviciile necesare nevoilor curente ale locuitorilor.Ridicarea pe o treaptă superioară a tuturor localităților cu perspective de dezvoltare reprezintă o etapă nouă de organizare a rețelei de localități, specifică stadiului actual de dezvoltare a țării noastre, va accelera procesul de urbanizare, de apropiere a condițiilor de muncă și de viață din mediul rural de cele din mediul urban, prin treptata ridicare a satului.10. Pe baza analizei localităților rurale cu perspective de dezvoltare, se va stabili un număr de 300—350 localități, care, prin resursele lor materiale și umane, poziția geografică în teritoriu, relațiile cu localitățile înconjurătoare, accesul la căile de comunicație și situația fondului construit, întrunesc condițiile să devină centre economice și sociale cu caracter urban în următorii 15—20 ani.Prin amplasarea și dezvoltarea în aceste centre a unor o- biective industriale și agrare se va asigura ca ele să aibă un caracter industrial-agrar sau a- grar-industrial, potrivit condițiilor specifice. Se va ajunge astfel la o împletire judicioasă a activităților industriale cu cele agrare, evitîndu-se o separare artificială a acestor activitățiAceste centre vor trebui să dispună în viitor de peste 5 000 de locuitori și să deservească populația din 4—5 comune a- propiate, aflate la o distanță medie de 15—20 kilometri.Centrele cu caracter urban vor fi înzestrate cu obiective social-culturale — în domeniul învățămîntului, sănătății, culturii — precum și cu unități comerciale și de servicii astfel dimensionate incit să poată asigura deservirea pe un plan superior a localităților din jur. Totodată, în aceste centre vor fi create instituții administrative și juridice, astfel . încît populația din zonă să-și rezolve pe plan local problemele de interes cetățenesc, evitîndu-se deplasările care au loc In prezent la orașele cele mai apropiate sau la reședința de județ. Aceste centre vor fi dotate cu rețele e- dililar-gospodărești corespunzătoare și vor fi legate de localitățile din jur prin căi de comunicație directe.11. In întreaga activitate de sistematizare se va porni de la principiul că orașul și comuna trebuie să devină unități tentorial-administrative de bază ale societății roastre socialiste. Oamenii trăiesc și își desfășoară activitatea productivă sau de creație fie în orașe, fie în comune și, de aceea, organizarea și dezvoltarea acestora constituie sarcina esențială a activității de sistematizare. Orașului și comunei le revin un rol tot mai important în asigurarea unor condiții cit mai bune de muncă și viață, în organizarea întregului complex de activități sociale, culturale, de servicii de interes general.Consiliile populare județene să treacă hotârît și fără Intîr- ziere la acordarea tuturor a- tribuțiilor ce revin consiliilor populare orășenești și comunale prin legea de organizare și funcționare, astfel încît acestea să coducă întreaga activitate e- conomică, social-culturală, gos- podăresc-edilitară ce se desfășoară pe teritoriul localităților în care funcționează. Consiliile populare trebuie să poarte întreaga răspundere pentru înfăptuirea programelor de dezvoltare a orașelor și comunelor, pentru realizarea investițiilor, pentru buna desfășurare a învățămîntului, a activității culturale și de ocrotire a sănătății, a serviciilor.12. Trebuie să se creeze condiții pentru participarea tot mai intensă a oamenilor muncii la rezolvarea problemelor privind dezvoltarea orașelor și satelor.In concordanță cu adîncirea democrației socialiste, populația fiecărei localități din țară reprezintă o comunitate a oamenilor muncii care ia parte activă la conducerea treburilor obștești ale orașelor și comunelor respective, la rezolvarea tuturor problemelor pe care le ridică dezvoltarea și buna lor gospodărire.Consiliile populare vor asigura participarea locuitorilor la elaborarea, definitivarea și a- plicarea în viață a schițelor de sistematizare a localităților. In acest scop, cetățenii vor fi informați permanent de către consiliile populare asupra principalelor probleme și acțiuni de sistematizare. Presa centrală și locală, radioul și televiziunea vor populariza și susține activitatea de sistematizare, prezen- tînd pe larg propunerile cetățe

nilor și diferitele aspecte ale sistematizării teritoriului, a orașelor și satelor. In comisiile de sistematizare județene, municipale, orășenești și comunale vor fi cuprinși reprezentanți ai cetățenilor, aleși în cadrul adunărilor generale pe circumscripții, cartiere, mari întreprinderi și instituții social-culturale.Organele și organizațiile de partid și obștești trebuie sâ ia toate măsurile pentru asigurarea unei participări efective a maselor de cetățeni la întreaga activitate de sistematizare a comunelor și orașelor.
CAPITOLUL IISistematizarea orașelor1. Dezvoltarea continuă a o- rașelor, amplificarea procesului de urbanizare fac necesară desfășurarea unei susținute activități de sistematizare a localităților urbane, care să permită determinarea profilului social-e- conomic al fiecărui oraș, amplasarea rațională a unităților productive, a construcțiilor de locuințe și social-cultural?, dezvoltarea lor armonioasă, în strînsă corelare cu sistematizarea teritoriului înconjurător și cu dezvoltarea rețelei generale de localități, asigurind condiții cît mai bune de muncă și de viață pentru toți locuitorii.2. Trebuie să se acționeze cu toată hotărirea pentru utilizarea cît mai completă a terenurilor din perimetrul construibil al o- rașelor, aceasta fiind una din sarcinile principale ale sistematizării urbane.Pornind de la necesitatea economisirii terenului, comitetele executive ale consiliilor populare vor reanaliza, în termen de șase luni, actualele perimetre construibile ale orașelor, în vederea restringerii lor la strictul necesar, respectîndu-se cu rigurozitate reglementările In vigoare.3. In scopul sporirii densității construcțiilor pe unitatea de suprafață a terenului, atît în cadrul zonelor industriale cît și in cele de locuit, se impun amplasarea clădirilor pe terenurile libere din perimetrul construibil al orașelor, construirea într-o măsură mai mare de clădiri cu mai multe nivele, re- siringerea la minimum necesar a distanțelor intre clădiri. Aceste măsuri vor ridica eficiența investițiilor, ca urmare a concentrării pe o suprafață mai redusă a lucrărilor de echipare tehnico-edilitarâ menite să deservească aceste construcții.La amplasarea noilor construcții, comitetele executive ale consiliilor populare vor lua măsuri ca, pe cil posibil, sâ se evite demoiarea clădirilor din fondul locativ existent. Este necesar ca în cartierele care se construiesc în prezent să se respecte normativele cu privire la densitatea construcțiilor. De a- semenea, pentru cartierele ridicate in ultimii ani, care prezintă densitate scăzută, să se ia măsuri urgente pentru o folosire cit mai rațională a suprafețelor de teren prin indesiri, amplasarea de noi blocuri de locuințe in vederea obținerii unei densități optime a locuitorilor pe un hectar. Pentru aceasta, pină la sfîrșitul anului 1972, consiliile populare vor reactualiza proiectele de sistematizare aie ansamblurilor de locuințe.

4. O preocupare de bază in sistematizarea orașelor trebuie să o constituie amplasarea judicioasă a unităților industriale și a altor unități economice.Este obligatoriu ca amplasarea obiectivelor economice sa se facă de regulă in zonele industriale. Obiectivele economice care nu afectează condițiile de locuit se pot amplasa in zonele de locuințe sau dl mai aproape de acestea. La amplasarea obiectivelor economice cu grad ridicat de nocivitate se va acorda o atenție deosebită respectării normelor de proiecție.5. Cooperarea intre unitățile economice din cadrul zonelor industriale trebuie să constituie o preocupare principală a celor ce răspund de realizarea acestor unități, în scopul construirii și folosirii în comun a unor utilități sau obiective auxiliare, cum sint i centrale de energie electrică și termică, ateliere de întreținere și reparații, depozite, garaje, linii interne de căi ferate, pavilioane administrative și altele.De asemenea, titularii investițiilor industriale și cei ai zonelor de locuit au obligația să rezolve, în colaborare, în mod coordonat și cît mai economic, problemele legate de realizarea investițiilor de interes comun : creșe, grădinițe, cluburi, canti- ne-restaurant, unități sanitare, transportul în comun, captări și alimentări cu apă, canalizări și altele.Cooperarea în realizarea diferitelor obiective trebuiș să fie promovată cu perseverență de către consiliile populare, în ca

litatea lor de eoordoBatori sau titulari de investiții.
6. Se vor lua mfcuri ca marile uzine să-și construiască sau sâ primească in administrare directă locuințe situate in cartierele din imediata tor apropiere pe care să le repartizeze personalului propriu. O asemenea măsură \a coniribtii la întărirea stabilității cadrelor In Întreprindere, cu toate consecințele pozitive ce decurg din aceasta.Totodată, la repartizarea locuințelor, comitetele executive ale consiliilor populare vor ține seama de necesitatea ca oamenii muncii sâ locuiască cit mai aproape de întreprinderile ia care lucrează.7. In xederea fotosirri cit mai eficiente a clădirilor social-culturale ale întreprindenlor industriale — creșe. grădinițe, cluburi și altele — acestea vnr fi amplasate in cadrul zonelor de locuit din imediata apropiere a unităților respective. în felul acesta, clădirile social-culturale ale ir.treprir.derilcr vor fi mai intens utilizate, intruclt de ele pot beneficia toți locuitorii cartierelor unde sint situate.Marile Întreprinderi în care lucrează multe femei Își vor amplasa creșele cît mai aproape de sediu, pentru a permite mun- citoarelor-mame. sâ se deplaseze la copiii lor fără a pierde timp.
8. Organizarea zonei de locuit trebuie să se facă intr-o concepție modernă de sistematizare, cu blocuri astfel amplasau incit să se închege străzi și bulevarde precis conturate. Se va evita astfel situația din prezent dintr-o serte de orașe în care blocurile au fost amplasate neordonat față de arterele de circulație, cu spații mari Intre ele.Pe arterele principale ale orașului și in zonel^ rezervau circulației intense de pietoni se vor construi blocuri de locuințe cu magazine la parter. In felul acesta, se va asigura atît mai 
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cu privire la sistematizarea teritoriului, a orașelor 

și satelor, la dezvoltarea lor economico-socialâ

buna deservire a locatarilor din blocurile respective, cît și o i- magir.e arhitecturală corespunzătoare acestor zone de mare circulație.9. In cadrul zonelor de locuit, este necesar să se creeze centre de cartier cu profil cit mai complex, cuprinzind unități comerciale^ social-culturale, de diferite tipuri, unități de alimentație publică,, -de prestări de servicii și gospodărești, care să permită satisfacerea într-un grad sporit a cerințelor și exigențelor crescînde ale oamenilor muncii. O dată cu construirea ansamblurilor de locuințe, vor trebui să se realizeze și clădirile social-culturale necesare, potrivit normelor legale.^"Terenurile de sport, cele de joaca pentru copii și de agrement, spațiile verzi vor fi grupate la un loc, dimensionau pe baza normelor in vigoare și amplasate in ansamblurile de locuit. Este necesar să se renunțe la amplasarea acestor spații între blocuri, asigurîndu-se astfel condiții de liniște și odihnă locatarilor.10. Se vor intensifica preocupările ca la realizarea clădirilor de locuit și social-culturale să se îmbine tradițiile arhitecturii românești cu tendințele moderne, executindu-se construcții simple, raționai dimensionate, cît mai ușoare și fără finisaje excesive.In procesul de dezvoltare a localităților se va acorda atenție îmbinării armonioase a construcțiilor noi cu cele existente. Totodată, se va urmări punerea In valoare a monumentelor sau zonelor istorice și a elementelor valoroase ale cadrului natural, ceea ce va contribui la sublinierea personalității și trăsăturilor specifice ale fiecărui oraș în parte.11. In cadrul sistematizării localităților urbane, trebuie aplicate soluțiile cele mai raționale pentru îmbunătățirea circulației și, în special, a transportului în comun.In acest scop, este necesar să se studieze traseele cele mai solicitate, luîndu-se măsuri pentru dimensionarea corespunzătoare creșterii traficului în perspectivă, asigurarea măririi vitezei de circulație, îmbunătățirea ritmicității și fluenței transportului în comun.în stadiul actual de dezvoltare a orașelor sînt necesare, totodată, măsuri pentru modernizarea bazei materiale a trans

portului în comun. Pentru realizarea acestui obiectiv, trebuie asimilate noi tipuri moderne de vehicule — tramvaie silențioase, autobuze articulate de mare ca- patiîate și viteză și altele — asizurindu-se astfel un confort «pont, creșterea capacității de transport In comun și evitarea zgomotului.12 Este necesar, de asemenea, să se acorde o atenție deosebită rețelei tehnico-edilitare a orașului (energie electrică, apă, canalizare, termoficare, teleco- mur rații și altele), care să fie astfel concepută încît. să fie posibilă amplificarea sa conti- fiiuă. paralel cu creșterea și dezvoltarea fiecărei localități vrbare.Principalele instalații tehnico- edilitare trebuie sâ fie realizate pe trase* comune. în galerii unice subterane, x iritabile, amplasate pe arterele magistrale, aotpttndu-se soluții cil mai economice u eficiente. Aceasta va permite contrei ui si în: re ținerea tor ea cheltuieli minime, fără a se crea dificultăți în desfășurarea vieții orașului, pro-.ocale ; rin săpături repetate pe străzi si blocarea circulației.IX Trebuie dezvoltate *■ conținu re relațiile de cooperare ale srvetor co focali Lățite ia- ccnjwâtoare și in special cu locali Lăți le componente, (.——ele suburbane și satele aparținătoare. care repmLttâ o sursă importanta de recrutare a forței de muncă necesară întreprinderilor din orașe și. totodată, constituie o puternică bază de aproviziocare cu produse agro- alunentare.In cadrul Intrărilor de sistematizare se va avea In vedere dezvoltarea unor institui, social-culturale din orașe (școli, spitale, polkliniri si altele) si a unor servirii care sâ poată fi folosite și de locuitorii din a- ceastâ zocâ.Totodată, x a trebui să se acorde c atenție deosebită organizării legăturilor de transport.

In vederea deplasării lesnicioase a locuitorilor între orașe și localitățile învecinate.Toate acestea vor contribui Ia îmbunătățirea condițiilor de viață ale populației din întreaga zonă și, ceea ce este deosebit de ir.ioortant. Ia stabilizarea în localitățile înconjurătoare a muncitorilor care lucrează la orașe.14 Pentru protejarea mediului ambiar".. toate unitățile industriale le căror procese de producție provoacă nocivități trebuie ă ia măsuri hotârîte de preve re și combatere a poluări: a< ului, apei, solului, precum și în. itriva zgomotului, prin construirea instalațiilor necesare în acest scop, prin perfecționarea proceselor tehnologice sau prin alte soluții eficiente.Consiliilor populare le revine sarcina ca, în cadrul acțiunii de sistematizare, să dezvolte spațiile plantate și să organizeze cît mai bine traseele de circulație a autovehiculelor. în vederea reducerii zgomotului si a poluării aerului. în ace«t scop, în anumite zone de locuit se va interzice accesul mijloacelor de transport în comun și autoturismelor. stabilindu-se pentru autovehicule locuri de parcare în afara zonei respective.Totodată, vor trebui să fie protejate elementele naturale valoroase din perimetrul construibil al orașelor și din imediata lor vecinătate — păduri, lacuri, parcuri, dealuri — care au un rol important pentru menținerea microclimatului si în determinarea unui specific propriu fiecărei localități în parte, constituind în același timp locuri de odihnă și recre- ere pentru populație.15. In vederea realizării sarcinilor legate de sistematizarea orașelor, comitetele executive alle consiliilor populare trebuie să asigure, pînă la finele anului 1973, reactualizarea schițelor de sistematizare a județelor, municipiilor și orașelor, finind seama de investițiile ce sînt prevăzute a se realiza în acest cincinal, precum și de propunerile pentru cincinalul viitor.Comitetele executive ale consiliilor populare și ceilalți coordonatori de investiții în anumite zone industriale au obligația ca, în termen de un an, să asigure elaborarea detaliilor de sistematizare a acestor zone. Răspunderea pentru respectarea riguroasă a acestor detalii revine atît 'comitetelor executive ale 

consiliilor populare, cit și titularilor de investiții.Vor trebui elaborate detaliile de sistematizare pentru toate zonele centrale ale orașelor și pentru marile ansambluri de locuințe, pe etape, în funcție de importanța investițiilor și de perioada de realizare a acestora.
★în ansamblul lor, toate aceste principii și măsuri vor trebui sâ asigure o mai bună amplasare a unităților productive și a zonelor de locuit din orașe, utilizarea mai deplină a suprafeței construibile și resfringerea perimetrului orașelor, eliminarea cu desăvîrșire a risipei de teren. rezolvarea într-un mod mai rațional a dezvoltării în perspectivă a localităților urbane.

CAPITOLUL III

Sistematizarea comunelor 
și satelor1. Progresul economie: naționale in ansamblu. dezvo?.area $i modernizarea agriculturii, prin intensificarea procesului de mecanizare și chimizare, sint de neeoQoeput fără adoptarea unei politici științifice de dezvoltare economi co-socială a comunelor și satelor.Sistematizarea localităților rurale trebuie să contribuie la ridicarea întregii activități eco- ■•mico-sociale si culturale a comunelor si satetor. la irabunâti- txrea generala a condițiilor de trai ale țară oi mii. la apropierea treptată a vieții satelor de aceea a orașelor. Ia acest fel se creează posibilități tuturor oa- rnenjrr muncii de la sate de a se bucura de binefacerile crvui- zaț.eu1 Se va urmări cu perseve- rentă ridicarea economiei și socială a tuturor totalităților rurale care au perspectivă de dezvoltare. Astfel se va asigura treptat realizarea de unități de producrie. scoli, creșe. grădinițe, dispensare puncte farmaceutice. căm, -.e culrurale, magazine și 

unități de alimentație publică, brutării, bă: publice, rețele electrice. lucrări simple de alimen- :are cu apă și de canalizare, precum și alte servicii. Toate acestea vor contribui la ridicarea niveiuluz lor de urbanizare.In același timp, se va acorda atenție localităților rurale care au perspective deosebit de favorabile de dezvoltare, dar care nu întrunesc condițiile necesare pentru a deveni centre cu rol de polarizare, fiind situate in imediata vecinătate a unor orașe.X Pentru dezvoltarea complexă a celor 300—350 localități care devin centre economico- sociale cu caracter urban, să se amplaseze pe teritoriul acestora unități economice ale industriei locale, cooperației meșteșugărești și de consum, ale cooperatistelor agricole de producție, asociațiilor intercooperatiste, întreprinderilor agricole de stat, precum și alte obiective indus- trial-agrare. care să asigure valorificarea materiilor prime locale și produselor agricole, precum și secții ale unor întreprinderi economice de importanță republicană.De asemenea. în viitoarele centre vor fi stabilite sediile consiliilor intercooperatiste și ale stațiunilor de mecanizare a a- griculturii, vor funcționa unități pentru prestări de servicii, baze de aprovizionare, iar acolo unde există condiții vor fi amenajate sau construite unități balneo- turistice. cum sînt ; cabane, hanuri. moteluri etc.în vederea asigurării unui grad superior de civilizație pentru locuitorii din întreaga zonă, noile centre vor fi dotate treptat cu licee, școli profesionale, internate școlare, spitale cu policlinică, farmacii, case de cultură, cinematografe. biblioteci, sedii ale organelor de justiție, magazine universale, complexe de alimentație publică, baze sportive și altele.Noile centre cu caracter urban vor trebui să constițuie un model de organizare pentru comunele și satele învecinate.4. Ministerele, celelalte organe centrale și comitetele executive ale consiliilor populare județene vor trebui să prevadă, prin planurile anuale și cincinale, construirea unor obiective economice și social-culturale, cu deosebire în viitoarele centre cu caracter urban, precum și în localitățile rurale cu cele mai bune perspective de dezvoltare.Amplasarea de obiective eco

nomice, social-culturale și noi locuințe se va face numai în localitățile rurale care au condiții de dezvoltare in perspectivă și numai în vatra satelor.5. Pentru asigurarea unei eficiente economice și sociale sporite, se va țirmări, în funcție de condițiile concrete de dezvoltare a fiecărei localități în parte, comasarea satelor în centrele economice și sociale cu caracter urban și în celelalte localități cu perspective de dezvoltare. în felul acesta, va rezulta reducerea numărului de sate din cadrul unei comune, precum și regruparea populației din satele mici și dispersate, lipsite de condiții de dezvoltare, in cadrul localităților care au posibilități de dezvoltare mai accentuată. Această acțiune amplă și de lungă durată va determina. in afara avantajelor economice și sociale, o mai bună așezare a rețelei de localități rurale, i6. în vederea unei dezvoltări raționale a localităților rurale, se vor folosi cit mai complet terenurile din vatra satelor, prin parcelarea lor. în scopul obținerii unei densități ridicate, urmărindu-se restrîngerea vetrei satelor; aceasta va da posibilitatea reducerii cheltuielilor de cotare tehnico-edilitarâ a localităților, in paralel cu asigurarea unei însemnate economii de teren.7. O atenție deosebită se va acorda organizării amplasamentului centrului civic din localitățile care au perspectivă de dezvoltare, unde se vor construi dotările social-culturale necesare populației. Se va urmări ca noile locuințe să fie executate cu cel puțin un etaj și să fie ampiasate in centru) civic sau grupate dens in apropierea sa.Ir. toate localitățile cu perspectivă de dezvoltare și îndeosebi" In centrele civice ale a- cestora se vor prevedea lucrări tehnico-edilitare simple, 

economice, ținînd seama de condițiile locale.8. Se va promova cu consecvență cooperarea intre mai multe comune și sate pentru efectuarea unor investiții economice, social-culturale și lucrări edilitare dc interes comun. In acest sens, se va a- corda o atenție deosebită lucrărilor de investiții și întreținere legale de realizarea căilor de comunicație și organizarea transportului în comun, în vederea asigurării deplasării populației ia și de la locul de muncă.9. Sistematizarea comunelor și șalelor va irebui să contribuie mai mult la păstrarea specificului arhitectural al zonei respective, prin valorificarea tradițiilor constructive și artistice locale, prin punerea în valoare a monumentelor istoricei a elementelor etnografice si d.e folclor. .10. In vederea realizării sarcinilor legate de sistematizarea comunelor și satelor, comitetele executive ale consiliilor populare trebuie să ’ asigure, pînă la sfîrșitul anului 1973, următoarele !— studiul rețelei de localități1 pe județe și pe comune, pentru determinarea localităților rurale care au posibilități de dezvoltare și a profilului lor social-economic ;— schițele de sistematizare pentru viitoarele centre economice și sociale cu caracter urban ;— proiectele de sistematizare pentru toate comunele ;— schițe de sistematizare pentru celelalte localități rurale care urmează să primească investiții în perioada 1973-1975;— detaliile de sistematizare pentru centrele civice, zonele de locuințe și zonele de producție ale viitoarelor centre economice și sociale cu caracter urban, precum și ale celorlalte localități rurale care urmează să primească investiții în anii următori.
★Ținînd seama de importanța acțiunii de sistematizare și modernizare a rețelei de localități rurale, acțiune cu adînci implicații în întreaga activitate, economică și socială, asupra modului de viață al țărănimii, este necesar ca organele și organizațiile de partid, consiliile populare, ministerele, celelalte organe centrale să sprijine și să depună toate eforturile pentru înfăptuirea acestui vast pro

gram de transformare și ridicare a gradului de civilizație a satului românesc.
CAPITOLUL IV

Masuri organizatoricePentru aplicarea în practică a directivelor Conferinței Naționale în domeniul sistematizării, se vor lua următoarele măsuri :1. Pe baza directivelor Conferinței Naționale se va elabora, pînă la sfîrșitul anului 1972, „Programul național dc sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale", care va fi supus spre aprobare Marii Adunări Naționale.2. Pentru îndrumarea unitară a activității de sistematizare se va constitui „Comisia guverna- namentală de sistematizare", care va funcționa ca organ al Consiliului de Miniștri. Din comisie vor face parte reprezentanți ai ministerelor și ai altor organe centrale ale administrației de stat, ai Uniunii Arhitecților, Academiei Republicii Socialiste România, Academiei de Științe Sociale și Politice, ai institutelor de cercetări și de învățămînt. arhitecți, sociologi, geografi, ingineri, juriști, economiști, istorici și alte cadre de specialitate, precum și un număr de cetățeni.Comisia va îndruma și coordona întreaga activitate de sistematizare, va pregăti proiectul „Programului național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale", va urmări modul de aiolicare a a- cestuia în viață, va orienta activitatea de elaborare a proiectelor de sistematizare și va analiza proiectele de sistematizare de importanță deosebită.3. Pînă la sfîrșitul anului 1972, se vor reorganiza comisiile locale de sistematizare (județene, municipale, orășenești și comunale) de pe lingă consiliile populare, atrăgindu-se în activitatea acestora un număr mai mare de specialiști și reprezentanți ai oamenilor muncii. In a- cest scop, din comisiile județene, pe lingă reprezentanții organelor județene și specialiști, vor face parte și delegați ai o- rașelor și comunelor, iar în componența comisiilor municipale, orășenești și comunale vor fi atrași reprezentanți ai oamenilor muncii aleși pe circumscripții electorale, cartiere, mari întreprinderi.In scopul întăririi rolului a- cestor comisii se vor preciza mai bine sarcinile și răspunderile lor în procesul de elaborare. definitix-are, aprobare și a- plicare în practică a schițelor de sistematizare. în atragerea maselor largi la activitatea pri- vind organizarea și dezvoltarea localităților, astfel încît schițele de sistematizare să fie rodul activității maselor de cetățeni care trăiesc și muncesc în aceste localități.4. Consiliul de Miniștri va e- labora, pînă la sfîrșitul acestui an, proiectul „Legii de sistematizare a teritoriului și localităților". Prin această lege, pe baza directivelor Conferinței Naționale, se vor stabili sarcinile și răspunderile organelor centrale și locale în procesul de elaborare și realizare a studiilor și proiectelor de sistematizare, metodologia de pregătire și de aprobare a acestora, urmărindu-se lărgirea competențelor și întărirea răspunderii consiliilor populare orășenești și comunale în activitatea de sistematizare și de dezvoltare a localităților, precum și asigurarea unei stricte discipline urbanistice.5. Ținînd seama de complexitatea sarcinilor pe care le implică activitatea de . sistematizare a teritoriului și localităților, se va înființa, pînă la sfir- șitui acestui an, „Centrul de sistematizare". Acest centru va asigura elaborarea studiilor și proiectelor de sistematizare a teritoriului național, a zonelor interjudețene, a localităților urbane și rurale, a proiecteior experimentale, a studiilor de prognoză și a normativelor din domeniul sistematizării. De asemenea, va acorda asistență tehnică de specialitate consiliilor populare și institutelor, de proiectare ale acestora.6. Se vor lua măsuri pentru creșterea continuă a autonomiei și răspunderii consiliilor populare orășenești și comunale în dezvoltarea localităților, în elaborarea schițelor de sistematizare și respectarea prevederilor acestora, în realizarea tuturor lucrărilor de pe teritoriul unității administrativ-teritoriale respective.Consiliile populare ale orașelor și comunelor vor asigura e- laborarea proiectelor și schițelor . de sistematizare necesare dezvoltării economice și sociale, urmărind organizarea rațională a teritoriului și localităților, restrîngerea perimetrului construibil al orașelor și vetrei satelor, asigurarea dotărilor tehnico-edilitare și social-culturale pentru a crea locuitorilor condiții de viață civilizată.în vederea realizării prevederilor de dezvoltare economică 

și socială cuprinse în proiectele de sistematizare, se vor lărgi atribuțiile consiliilor populare orășenești și comunale. Acestea vor hotărî de sine stătător, cu consultarea populației, asupra modului de utilizare a fondurilor de care dispun.7. Consiliile populare județene vor îndruma, coordona și controla activitatea consiliilor populare orășenești și comunale, în așa fel încît localitățile să se dezvolte în conformitate cu nevoile și interesele fiecărei, u- nitâți administrativ-teritoriale în parte, corelat cu planul de dezvoltare a județului, a județelor limitrofe, a întregii economii naționale. De asemenea, vor lua măsuri pentru a dezvolta și îmbunătăți activitatea compartimentelor de sistematizare de la județe, municipii, orașe și vor asigura specialiștii necesari la comune.8. Consiliile populare municipale, orășenești și comunale răspund de respectarea întocmai a schițelor de sistematizare și, în acest scop, vor întări controlul exercitat asupra tuturor organelor de stat și obștești, a- supra tuturor persoanelor fizice care construiesc pe teritoriul localității respective.9. Ministerele și celelalte organe centrale ale administrației de stat vor întocmi studii de dezvoltare în teritoriu a ramurilor economice și a rețelelor de dotări social-culturale de care răspund, în scopul stabilirii profilului județelor și localităților, studii care vor servi la e- laborarea și definitivarea schițelor de sistematizare.Pentru a asigura concordanța între schițele de sistematizare și prevederile planurilor economice cincinale și de perspectivă, ministerele și celelalte organe centrale vor pune la dispoziția consiliilor populare studii și e- lemente concrete cu privire la numărul, caracteristicile și profilul noilor obiective ecQnomi- ce și social-culturale ce urmează a se realiza sau dezvolta.Ministerul Agriculturii, Industriei Alimentare și Apelor, Ministerul Energiei Electrice, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor, precum și alte organe centrale ale administrației de stat, a căror activitate afectează acțiunea de sistematizare, vor participa nemijlocit la elaborarea principiilor și normelor de sistematizare, la stabilirea criteriilor de amplasare a construcțiilor, rețelelor de transport și telecomunicații, urmărindu-se folosirea eit mai e- ficientă a terenurilor.La elaborarea studiilor de prognoză, a planurilor economice, precum și a propunerilor de amplasare a obiectivelor în profil teritorial, ministerele și celelalte organe centrale și locale, vor ține seama de prevederile studiilor și schițelor de sistematizare.De asemenea, ministerele, celelalte organe centrale ale administrației de stat care au sarcini legate de asigurarea bazei topografice și a întregii baze materiale necesare elaborării studiilor și proiectelor de sistematizare, răspund de îndeplinirea acestora în condițiile și în termenele ce se vor stabili prin „Programul național de sistematizare a teritoriului și localităților urbane și rurale".Ministerul Educației și învățămîntului va lua măsuri pentru asigurarea cadrelor necesare activității de sistematizare.10. în scopul atragerii celor mai buni specialiști la găsirea unor soluții cît mai corespunzătoare, atît din punct de vedere e'conomic și social, cît și arhitectural-urbanistic, comitetele executive ale consiliilor •populare vor organiza concursuri în vederea elaborării studiilor și proiectelor de sistematizare pentru ansambluri mai importante : piețe centrale ale o- rașbJor, complexe turistice, mari cartiere de locuințe și altele.La stabilirea rezultatelor concursurilor vor fi antrenați și reprezentanți ai oamenilor muncii, sociologi, istorici, etnografi etc.
★Directivele Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român cu privire la sistematizarea teritoriului, a orașelor și satelor, la dezvoltarea- lor econo- mico-socială reprezintă o parte integrantă a programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate, de ridicare a nivelului de civilizație a întregului popor._ Organele și organizațiile ,de partid, ministerele, celelalte organe centrale ale administrației de stat, consiliile populare, toți specialiștii care lucrează în domeniul sistematizării trebuie să acționeze cu hotărîre și să ia toate măsurile necesare pentru înfăptuirea integrală a Directivelor, să asigure rezolvarea, cu spirit de răspundere, a tuturor problemelor pe care le ridică organizarea și sistematizarea teritoriului, dezvoltarea localităților rurale și urbane ale țării.
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în telegrama adresată Corni- tetului Central al Partidului Comunist Român, tovarășului Nicolae Ceaușescu, de către Consiliul Național al Organizației Pionierilor se spune iOrganizația pionierilor din patria noastră a întîmpinat cu puternice sentimente de bucurie Conferința Națională a partidului, eveniment remarcabil In viața întregului popor, menit să deschidă drum larg viitorului strălucit al patriei noastre socialiste.Raportul prezentat de Dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu, este expresia grijii și răspunderii patriotice cu care partidul și conducerea sa călăuzește destinele națiunii noastre socialiste spre bunăstarea șl fericirea poporului, pentru ridicarea pe cele mai înalte culmi de civilizație, progres și bunăstare a scumpei noastre patrii, Republica Socialistă România.Generația tînără are toate motivele să fie entuziasmată și fericită de istoricele hotărîri ale Conferinței Naționale a partidului. Beneficiarii direcți ai mărețelor înfăptuiri din următoarele decenii vor fi, in primul rînd, pionierii și școlarii de astăzi, care folosesc a- cest minunat prilej pentru a a- duce, și de această dată, cele mai sincere mulțumiri, pentru a exprima recunoștința lor fierbinte conducerii partidului și statului nostru, personal tovarășului Nicolae Ceaușescu, pentru atenția și dragostea permanentă și părintească pe care o poartă copiilor.Asigurăm conducerea partidului, pe Dumneavoastră, mult iubite tovarășe secretar general, că sub conducerea organelor și organizațiilor de partid, pionierii, comandanții-instruc- tori, activiștii și consiliile organizației noastre vor munci cu dăruire și abnegație pentru ca pionierii de astăzi să fie nu numai beneficiari ai minunatelor condiții create prin munca plină de abnegație a făuritorilor de bunuri materiale și spirituale. Ei vor face totul pentru a învăța temeinic și vor munci cu ardoare astfel încît să fie capabili ca în viitor să depună toate strădaniile pentru a perfecționa, dezvolta și duce mai departe steȘgul victorios al biruințelor de astăzi și de mîine.Ne exprimăm acordul deplin și adeziunea înflăcărată la tezele expuse în raportul prezentat conferinței, la mărețul program de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate în țara noastră, alăturîndu- ne din toată inima politicii interne și externe a partidului și statului nostru, hotărîți să ne aducem întreaga noastră contribuție la înfăptuirea acesteia.Conștienți de înalta menire pe care o avem, de sarcinile de mare răspundere pe care ni le-a încredințat partidul, întreaga societate, ne angajăm in aceste momente hotărîtoare pentru destinul și viitorul națiunii noastre să contribuim, a- lăturî de școală și de familie, cu toată energia și priceperea noastră, la educarea pionierilor și școlarilor în spiritul dragostei față de patrie șl partid, a unei atitudini înaintate față de muncă, !n spiritul înaltelor idealuri pentru care militează atotbiruitorul nostru partid.„Conștienți de rolul pe care îl are școala în formarea personalității cetățeanului societă

ții noastre socialiste, scriu membrii corpului profesoral al Școlii generale de 10 ani din o- rașul Videle, județul Teleorman, am căutat și am găsit întotdeauna indicații de o profundă importanță în documentele precedentei Conferințe Naționale a Partidului Comunist Român, ale Congresului al X-lea al Partidului Comunist Român, în documentele din iulie și noiembrie 1971 și în mod deosebit în cuvîntările pline de învățăminte ale dumneavoastră, iubite tovarășe Nicolae Ceaușescu.Raportăm cu mîndrie cetățenească activului Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român, dv. personal tovarășe Nicolae Ceaușescu, că la școala noastră a fost încheiat procesul de generalizare a învăță- mîntului cu durata de 10 ani, și se află în plină desfășurare acțiunea de modernizare a învă- țămîntului, legarea lui de viață, de practică, de producție. Sîn- tem preocupați în continuare de înnoirea permanentă a modului de concepere și organizare a întregii activități de educație și instrucție a tineretului școlar.Pentru activitatea viitoare, noi 

Generația tînără 
are toate motivele să fie 
entuziasmată și fericită

Mesaje ale tinereții adresate 

marelui forum al comuniștilor

vom găsi în documentele acestui înalt forum al înțelepciunii și acțiunii practice, Conferința Națională a partidului, idei novatoare care ne vor fi călăuză în activitatea zilnică și pentru a căror transpunere în viață ne vom spori și mai mult preocupările de perfecționare politico- ideologică și profesională, care să aibă drept consecință creșterea viguroasă, fizică, Intelectuală și etico-morală a viitorilor constructori ai comunismului.Cu toate puterile noastre, în anii viitorului ce ni se deschide tot mai luminos în față, ne vom afla și noi în frontul celor ce vor traduce în viață hotărîrile acestei istorice Conferințe Naționale a Partidului Comunist Român.Tineretul din orașul Mără- șești a întîmpinat cu deosebite rezultate în muncă Conferința Națională a Partidului Comunist Român, eveniment remarcabil în viața întregului popor și In mod deosebibt în viața tineretului, viitor constructor al comunismului.„Conștienți de răspunderea ce ne revine, scriu ei, ne angajăm ca, alături de oamenii muncii, la locurile noastre de producție să realizăm și să depășim obiectivele stabilite prin planul de stat, angajamentele luate în cinstea celei de-a 25-a aniversări a proclamării Republicii. Vă asigurăm, mult sti

mate tovarășe Nicolae Ceaușescu. că vom urma neabătut linia trasată de partid, iar sarcinile reieșite d.n lucrările Conferinței Naționale le vom duce la îndeplinire.„Noi, tinerii comuniști dir. județul Harghita, se arată ta- tr-o altă telegramă, români, maghiari si de alte naționalități, am urmărit cu viu interes și satisfacție Raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și ne exprimăm pe deplin adeziunea față de conținutul acestuia, conținut ce reprezintă garanția sigură a realizării idealurilor noastre tinerești, a definirii și împlinirii personalității umane, prosperitatea și fericirea deplină a întregului nostru popor.Raportăm Conferinței că tineretul harghitean s-a încadrat cu toată hotărîrea în eforturile generale ale oamenilor muncii din județ de a întimpina cu cele mai bune rezultate acest e- veniment deosebit de important din viața și activitatea Partidului Comunist Român, a întregului popor.Aonegația și dăruirea noastră tinerească este concretizată în 

participarea tinerilor muncitori, țărani și elevi în 59 șantiere ți tabere de muncă patriotică care efectuează In această perioadă lucrări In valoare de peste 1 milion lei, în participarea entuziastă la întrecerea declanșată pentru îndeplinirea în patru ani și jumătate a actualului plan cincinal, precum șl în îndeplinirea pînă la primele ore ale zilei de 19 iulie a prevederilor pe 7 luni ale planului pe județ.Cu cele mai sincere sentimente și gînduri de recunoștință și atașament față de Partidul Comunist Român conducătorul și îndrumătorul iubit al tineretului, tinerii din județul Harghita asigură înaltul for al comuniștilor, pe Dumneavoastră mult stimate tovarășe Nicolae Ceaușescu, că întregul nostru elan tineresc, spiritul nostru creator, perseverența noastră vor fi puse în slujba înfăptuirii hotăririlor adoptate de Conferința Națională".„Cu unanimă dragoste și bucurie. «e apune In telegrama pionierilor din județul Hunedoara, adresată tovarășului Nicolae Ceaușescu, cu tot ce are mai bun, mai frumos și mai înălțător gindul, fapta și simțirea, fiii siderurgiștilor hune- doreni, ai minerilor din Valea Jiului și Munții Apuseni, ai cooperatorilor de pe Valea Mureșului vă transmit, cu prilejul Conferinței Naționale a P.C.R. un fierbinte mesaj de recunoș

tință pentru gri a pe care ne-o oentra tot ceea ce, cu exemplara dăruire « *osegaț_e ați făcut și faceți pentru tfcăra generație, pentru fericirea și sr-gresu’ Romă--eiAsemeni pionierilor din întreaga țară, cinstim mărețul eveniment din istoria partid a- lui și poporului nostru — Conferința Națională — cu remarcabile rezultate la învățăturăgi disciplină. In Întreaga noastră activitate școlară și c.oniereas- câ. urm in d pilda de Înaltă bărbăție și de devotament revoluționar. de abnegație și iubire pentru idealurile clasei muncitoare pe care o reprezintă întreaga Dumneavoastră activitate. avînd ca îndreptar sfaturile și îndemnurile pe care ni le-ați adresat cu orileiul celei de-a II-a Conferințe Naționale a organizației pionierilor, ne străduim «â farem dir. fiecare detașament un puternic colectiv de educare comunistă a pionierilor, din fiecare pionier un constructor de nădejde al socialismului. Păstrînd cu sfințenie tradițiile de muncă și luptă ale clasei muncitoare. în- vățind permanent din exemplul comuniștilor, • ne desfășurăm activitatea sub mobilizatoarea chemare a pionierilor din Valea Jiului: „In fiecare zi din viața de pionier, o faptă demnă de un viitor comunist”.Vă raportăm, iubite tovarășe Ceaușescu, că petrecem minunate zile de vacanță în tabere de muncă si odihnă. în expediții, pe șantierele si ogoarele țării, că ne proaentâaa la marele eveniment ai Conferinței Naționale a P.C.R. ea un bilanț rodnic i 40 de tabere de muncă și odihnă, reci de șantiere si fronturi de lucru. >00 000 de ore de muncă voluntar-patriotică e- fectuate In agricultură și silvicultură, pe șantierele unor obiective social-culturale. In a- fr.enajări de parcuri, spații xerri, în construcții școlare, peste 2 milioane lei beneficii aduse economiei județului. în ținutul Zarandului sau ai Hațegului, în cîmpia plinii sau In !n inima cetăților dacice. In municipii și orașe, pretutindeni, contribuim, alături de părinții și frații noștri mai mart la continua înflorire a scumpei noastre! patrii. Așa înțelegem noi. pionierii, să contribuim după puterile noastre, dar cu elanul și entuziasmul viratei, la înfăptuirea în patru ani și jumătate a planului cincinal, la ridicarea României pe noi culmi ale progresului și civilizației.în aceste zile de epopeic e- fort creator, cînd toate inimile bat în consonanță cu a dumneavoastră, cel mai iubit fiu al României socialiste, vă asigurăm, tovarășe secretar general, că vom pune gindul și fapta noastră în slujba mărețelor idealuri ale partidului, că nu vom precupeți nici un efort pentru a deveni, așa cum ne sfâtuiți, demni constructori ai comunismului pe pâmintul românesc. Minerii, siaerurgiștil, constructorii și cooperatorii, toți comuniștii hunedoreni pot avea certitudinea că le vom fi demni urmași și continuatori, că, prin grija și exemplul lor crește un tineret demn, educat în spirit patriotic și revoluționar, o generație al cărui atribut are unicitatea profund umanistă a unei noi istorii — generația comunismului-.Iată și un mesaj al echipajelor „Spulber" 1 și 2 din comuna Grivița, județul Galați aflate în expediție pe masivul Ceahlău t „Mulțumim din inimă pentru copilăria fericită și grija purtată elevilor din România".

TELEGRAME
Praședuitele Consiliului de Stat al Republicii Socialista 

România. NICOLAE CEAUȘESCU, a trimis împăratului Etio
piei. HAILE SELASSIE L următoarea telegramă :Cu prilejul celei de-a 80-a aniversări a zilei de naștere a Maiestăți! Voastre — sărbătoarea națională a Etiopiei — îmi este deosebit de plăcut să vă adresez cordiale felicitări și cele mai bune urări de sănătate si fericire personală, de pace și progres poporului etiopian prieten.

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste Româ
nia. NICOLAE CFAUȘFSCU. a trimis președintelui Republicii 
Arabe Egipt. ANWAR EL SADAT, următoarea telegramă :Cu ocazia zilei naționale a Republicii Arabe Egipt, în numele Consiliului de Stat, al poporului român și al meu personal. imi este deosebit de plăcut să adresez cele mai calde felicitări Excelenței Voastre, precum și cele mai bune urări de sănătate și fericire personală, de progres și bunăstare ponorului egiptean.Păstrind cele mai vii amintiri despre vizita pe care am făcut-o recent in frumoasa și ospitaliera dumneavoastră țară, despre contactele și convorbirile avute, îmi exprim și de această dată convingerea că relațiile prietenești, de colaborare multilaterală Intre Republica Socialistă România și Republica Arabă Egipt se vor dezvolta continuu, spre binele ambelor noastre popoare, al cauzei păcii și înțelegerii internaționale.în continuarea vizitei de prietenie și schimb de experiență pe care o întreprind în țara noastră, la invitația Consiliului Central al U.G.SJU, membru delegației muncitorilor din Republica Populară Chineză, condusă de Ser. Mao-kun, membr i al Comitetului Central al Partidului Comunist Chinez, membru al Biroului Permanent al Comitetului provincial Hă nan al P.C. Chinez, președintele Conferinței reprezentanților muncitorilor din provincia Hă nan. au fost timp de trei zile oaspeți ai litoralului românesc. Membrii delegației au vizitat orașul Constanța. stațiunii* litoralului și obiective turistice.Delegația muncitorilor din Republica Populară Chineză a

18 <ni d« li încheierii acordurilor cu privire la Indochina

Adunare de solidaritate

cu lupta poporului

vietnamezCu ocazia împlinirii a 18 ani de la încheierea acordurilor de la Genex a cu privire la Indochina. simbătă a avut loc ia Focșani o adunare populară de solidaritate cu lupta poporului vietnamez.Au fost prezenți reprezentanți ai organelor locale de partid și de stat, ai Frontului Unității Socialiste, Nguyen Dang Hanh, ambasadorul R.D Vietnam la București, și Lam Van Luu, ambasadorul Republicii Vietnamului de Sud în țara noastră, precum și membri ai celor două ambasade.Despre lupta popoarelor din Indochina pentru apărarea ființei naționale, despre succesele obținute de poporul vietnamez în construcția socialismului, despre relațiile de prietenie și despre ajutorul moral și material pe care poporul nostru îl acordă permanent- poporului vietnamez, a vorbit Mihai Gheorghe. secretar al Comitetului municipal de partid Focșani. Vorbitorul a subliniat că de la tribuna înaltului forum al comuniștilor români, secreta- rul general al partidului nostru, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a apreciat că războiul eroic, Îndelungat, dus Impotri-

fost însoțită de tovarășul Ion Vîlsan. membru al Biroului Comitetului județean Constanța al P.C.R.. președintele Consiliului județean al sindicatelor.Ministrul Afacerilor Externe, Comeliu Mănescu. a transmis ministrului afacerilor externe al Republicii Arabe Egipt, Mound Galeb. c telegramă de felicitare cu ocazia zilei naționale a acestei țârL
Simbătă dimineața a sosit In Capitală Dandeviind Sarav, noul ambasador al Republicii Populare Mongole Ir. Republica Socialistă România. (Agerpres)

va intervenției imperialiste conferă poporului vietnamez merite uriașe în fața tuturor popoarelor și națiunilor lumii care luptă pentru libertate și neatîrnare, că sîngele acestui popor a curs nu numai pentru apărarea patria. sale, ci și pentru dreptul tuturor popoarelor la o viață liberă și suverană.în cuvîntul său, ambasadorul R.D. Vietnam 1« București, .Xguyen Dang Hanh, s-a referit pe larg la lupta dusă de poporul vietnamez pentru libertate, independență și suveranitate națională, pentru înfrînge- rea agresorilor străini. Vorbitorul a trecut apoi In revistă succesele dobîndite de poporul xietnamez sub conducerea Partidului Celor ce Muncesc în munca de construcție a socialismului.
★După desfășurarea adunării, în sala teatrului din localitate au rulat două filme documentare vietnameze.
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DUPĂ PROBADE DUBLU ÎN„CUPA DAVIS"
România-U.R.S.S. 2-1Ziua a doua a meciului dintre echipele de tenis ale României și U.R.S.S., contînd ca finală a zonei europene (grupa A) a „Cupei Davis”, a programat, la Tbilisi, partida de dublu. Numeroși spectatori prezenți în tribune au răsplătit cu aplauze disputa, de o bună valoare tehnică. oferită de perechile llie Năstase-Ion Tiriac și Aleksandr Metreveli - Serghei Lihaciov, Partida, considerată de specialiști ca decisivă pentru calificarea în faza următoare a compe-

• Corespondentul agenției TASS, 
prezent la meciul de tenis dintre 
echipele României și U.K.S^S.. ara
tă in comentariul său cg „duetul" 
român llie Năstase—Ion Țiriac a 
obținut o victorie clară in trei se
turi in partida de dublu cu pere
chea sovietică Alexandr Metreveli- 
Serghei Lihaciov.

La meciul de la Tbilisi asistă și 
căpitanul echipei Australiei. Neale 
Fraser, care a declarat, referitor la 
această partidă : ..Metreveli și 
Lihaciov au practicat un joc pa
iri. F.i nu au întreprins acțiuni 
ofensive si au greșit multe mingi 
la preluările de serviciu". întrebat

MERIDIAN• La Graz (Austria) s-au încheiat preliminariile celui de-al 19-lea campionat mondial universitar de șah pe echipe. Pentru turneul final (locurile 1—10) «-au calificat următoarele selecționate : Ungaria. Cuba,U.R.S.S., România. R.F. a Germaniei. S.U.A.. Anglia. Bulgaria. Israel și Danemarca.Echipa României s-a clasat pe locul doi (cu 11.5 puncte) în grupa a IV-a. după selecționata R. F. a Germaniei care a totalizat 16,5 puncte.• în optimile de finală ale turneului internațional de tenis de la Washington a fost In* registrată o mare surpriză : jucătorul australian John Alexander l-a eliminat cu 2—6,6—2, 7—.? pe celebrul său compatriot. Rod Laver, unul dintre favorițîi concursului. In revenire de formă, tenismanul egiptean Ismail el Shafei a dispus cu 6—3, 4—6, 6—3 de campionul olandez Tom Okker.Alte rezultate : Ashe (S.U.A.)- Drysdale (Republica Sud Africană) 7—6, 6—0 : Ruffels (Aus- tralia)-Pasarell (Porto Rico) 6—4. 6—7, 6—3 : Newcombe(Australia)-Taylor (Anglia) 2—6.6— 2, 7—5.• Recordul absolut de traversare a Canalului Mînecii a fost doborît do Lynnă Cox (S.U.A.), o înotătoare în vîrstă de numai 13 ani. Luînd startul în cursul dimineții de pe plaja de la Douvres, Oa a ajuns după 9h57’ la plaja. Cap Gris Nez. X echiul record stabilit în 1960 de canadiana Helge Jensen era de 10h 23’• La Santiago de Chile, echipele S.U.A și Chile își dispută finala zonei americane a Cupei Davis. După prima zi scorul este favorabil tenismenilor a- mericani cu 1 — 0, prin victoria obținută de Stan Smith cu 6—1,7— 5, 6—2 în fața lui Pinto Bravo. Cea de-a doua partidă de simplu, Harold Salomon (S.U.A.)- Patricio Cornejo (Chile) s-a întrerupt din cauza întunericului la scorul de 1—1 (9—7, 4—6).

tiției, s-a încheiat cu un frumos succes pentru tenismenii români, învingători in trei seturi, cu 6—2, 6—4, 6—3.După două zili? de întreceri, scorul este favorabil cu 2—1 echipei României.Astăzi, cu începere de la ora 14,30 (12,30 ora locală) se vordisputa ultimele două partide de simplu Ion Țiriac va juca cu Aleksandr Metreveli, iar llie Năstase îl va intîlni pe Teimuraz Kakulia.*
pe care din cele două echipe ar fi 
prtferat-o pentru semifinala inter
zonală. Fraser a spus : ..Oricare 
din ele constituie un adversar 
dificil pentru selecționata Austra
liei".

Comentatorul agenției France 
Presse subliniază jocul bun al 
cuplului român, care nu și-a 
dezmințit valoarea nici de data a- 
ceasta. Partida s-a disputat pe o 
temperatura tropicală de peste 33 
grade la umbră, dar românii au 
suportat bine această vreme, in
comodă pentru tenis, terminind în
vingători în 85 de minute. Campio
nul român llie Năstase, menționea
ză trimisul agenției France Presse. 
a jucat fără greșeală în această 
partidă. Ca și in prima zi, peste 
1 009 de spectatori au asistat Ta 

interesanta întrecere dintre tenis- 
manij români și sovietici.

PROGRAM 
COMPEUȚIONAL

• FOTBAL. In cadrul Cam
pionatului european universi
tar astăzi sint programate ur 
mătoarele întîlniri. Grupa I — 
Craiox a : Cehoslovacia—l'tii- 
vorsitatea Craiova II, Luxem
burg— U.R.S.S. Grupa a IT-a — 
Cluj : Anglia—Bulgaria, Iugo
slavia—Spania. Grupa a III-a 
— București : Ungaria—Franța. 
Belgia—Sportul studențesc II. 
Grupa a IV-a — Constanta : 
Olanda—Malta, R.F.G.—Româ
nia.

• NATAȚIE. Concursul in
ternațional „Prietenia" conti
nuă astăzi la ștrandul tinere
tului din Capitală tu următoa
rele întreceri : de la ora 9.3”. 
serii eliminatorii pentru băieți 
și fete la Ififl m. 2Ofl m. son m. 
1 500 m și ștafetă ; iar de la 
ora 10 trambulină 3 m fete. De 
la ora 18 finalele probelor de 
trambulină și ale întrecerilor 
de dimineață.

• VOLEI. Incepînd de luni va 
avea loc în Sala sporturilor din 
Constanța un turneu interna
țional feminin la tare participă 
formații din R.P.D. Coreeană. 
Cehoslovacia, Bulgaria, rolo- 
nia. R. f. a Germaniei, Israel 
și din țara noastră.

• Desigur că evenimentul 
sportiv cel mai important al a- 
restui sfirșit de sâptâminâ la 
care iși îndreaptă atenția mi
lioane de admiratori și nemij
locit susținători a? echipei noas
tre de tenis, vor fi jocurile de 
simplu dintre Kakulia—Năstase 
și Tiriac—Metreveli din cadrul 
zonei europene (grupa A) a 
„Cupei Davis".

• Al doilea eveniment spor
tiv extern, demn de consem
nat, este întllnirea de șah din
tre Spasski și Fischer. Astăzi 
are loc a S-a partidă a meciu
lui secolului carp inceDe de la 
scorul de 2',—2’/’,. (Gab. FI.».

COMUNIȘTI
TINERI A

acelorași normo. Mai mult ca oricînd, generația tînără resimte și este chemată să contribuie la sporirea puterii de acțiune a unității moral-politice a întregului popor. înaintașii au visat această unitate, vâzînd-o și visînd-o ca pe o coloana de foc, la căldura căreia iși gîndeau destinul. Visau aceasta unitate căutătorii de hrisoave, aplecați către mărturiile despre drepturile noastre în aceasta parte a lumii. La nevoie ei, au încercat s-o creeze și apere cu spada, ca voievozii cei luminați, ca țăranul Horia sau Tudor, ca Bălcescu și lancu.Pentru noi, cei de azi, unitatea moral-politicâ devine o realitate plenară. Acționăm spre întărirea ei, convinși că nimic nu se realizează de la sine. E un mod al nostru de a fi, de a ne afirma.Ideea unui progrom, a unui cod de norme consolidează în noi acea putere a omeniei în adincimile căreia au năzuit sâ trăiască oamenii destoinici ai acestui pămînt, cu privirea către viitorul aflat acum în miinile noastre.Prezență activă în istorie, generația tînără nu se poate rezuma la o simplă înțelegere ideală a marilor eforturi puse în slujba omului. Societatea socialistă multilateral dezvoltată se află intr-un proces de edificare in desfășurarea căruia tinerețea țării e chemată să acționeze cu fermitate revoluționară, cu autenticul spirit critic și autocritic specifice comunistului, menite să dovedească rosturile majore ale unei per- sonalițăti exemplare și modelatoare.
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NAUFRAGIAT! ÎN SPAȚIU — 
ambele serii ; rulează la Patria 
(Orele S,30; 13; 16,30; 20).

PESCĂRUȘUL : rulează la Capi
tol (orele 9,30; 12; 14,15; 16.30; 18,45; 
20,46).

DRAGOSTE ȘI AMENZI < ru
lează la Victoria (orele 9; 11.15;
13.30; 16; 18.30; 20,45).

LUPTA CONTINUA : rulează la 
Lumina (orele 9; 11,15; 13,30; 15,45; 
18,15; 20,45).

FERMA DIN ARIZONA : rulea
ză la Luceafărul (orele 10; 13,30; 
17; 20.45), București (orele 9; 12,30;
16; 19,30), Grădina Doina (ora
20,15).

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

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

FELIX Șl OTILIA : rulează la 
Doina (orele 11,30; 15,30: 19. La 
ora 10 Program pentru copii).

O AFACERE : rulează la Favorit 
(orele 9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) .

PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE : rulează la Timpuri 
Noi (orele 9,30-20,15 fn conti
nuare).

TREI DIN VIRGINIA : rulează 
la Feroviar (orele 8.45: 11; 18.15;
15,30; 18,15; 20.45). Melodia (orele 
8.45: 11.15: 13,45; 1«; 18,30; 21), Mo
dern (orele 9.30; 11: 13.30: 16; 18.30; 
21). Grădina Modern (ora 20.30).

PUTEREA ȘI ADEVĂRUL : ru
lează la Dacia (orele 9; 12.30; 16;
19.30) .

MIHAI VITEAZUL : rulează la 
Gloria (ora 8).

JOCUL DE-A MOARTEA : rulea
ză la Excelsior (orele 9: 11,15:
13.30; 16: 18.30; 20,45). Gloria (orsle 
11.15: 13.30; 15.45: 18,15: 2030).

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

CASA DE SUR ARBORI : rulea
ză la GrivIta (orele 9: 11.15: 13.30: 
16: 18.15: 20.30). Aurora (orele 9: 
11.15: 13.30: 15.45: 18). Grădina Au
rora (ora 20.15).

I.EGENDA : rulează la Vltan fe
rele 15.30- 18).

20 000 DE LEGHE SUB MART? 
rulează la Volga (orele 9.30: 12.30: 
15.15; 18: 20.45). Miorița (orele 9; 
11.15; 13.30; 16: 18.15; 29.45). Gră
dina Select (orji 20).

FEMEI IN OFSAID ! ruleazâ la 
Rufești (orele 15.30: 18). Grădina 
Buzesti (ora 20.30).

MĂRTURISIRILE UNUI COMI
SAR DE POLITIE FĂCUTE PRO

CURORULUI REPUBLICII : ru
lează ia Bucegi (orele 15.30: 18). 
Arta (orele 15,3U, 18), Gtăd:na Bu- 
cegi <ora 20.15). Grădina Arta (ora 
20..W).

ODISEEA GENERALULUI JOSE: 
rulează la Rahova (orele 15,30; 18. 
20.15).

RUBIN HOOD : rulează la Uni
rea (orele 16; 18.15), Grădina U- 
nirea (ora 20,30). Grădină Liră (Ora 
20,15. Lira (orele 15,30; 18;.

BEATA : ruieaza ia Progresul 
(orele 15,30; 18. 20.15).

RĂZBOIUL SUBTERAN : rulea
ză la Pacea (orele 15.45; 18: 20).

DESCULȚ ÎN PARC : rulează la 
Floreasca (orele 15,30; 18; 20,30).

ASTA SEARA DANSAM IN FA
MILIE : rulează la Viitorul (o- 
rele 15,30; 18: 20.30). Drumul Sării 
(orele 15,30: 17,45; 30).

12 SCAUNE ; rulează la Cringașl 
(orele 15,30; 19).

CINCI PENTRU INFERN : ru
lează la Moșilor (orele 15.30; 18),
Grădina Moșilor (ora 20,15).

VIS DE DRAGOSTE : rulează la 
Ferentari (orele 15,30; 19).

OSCEOLA : rulează la Popular 
(orele 15.30: 18: 20,15).

.MAREA SPERANȚA ALBA : ru
lează la Tomis (orele 9; 11.15:
13,30; 16; 18,15), Flamura (orele 9; 
11.15; 13,30; 16; 18.15; 20,30), Gră
dina Tomis (ora 20.30)

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

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

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

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

CÎND SE IVESC ZORILE î ru
lează la Laromet (orele 15,30; 17,50;
19.30).

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

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

aceasta FEMEIE : rulează Ia 
Grădina Vitan (ora 20.15).

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

DUMINICA, 23 IULIE 1972

Teatrul Național „I. L. Caragla- 
le“ (Sala Comedia) : DESPRE U- 
NELE LIPSURI, NEAJUNSURI ȘI 
DEFICIENTE ÎN DOMENIUL 
DRAGOSTEI — oră 20: Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra" (la A

renele Romane) : SUPER ESTT- 
x AL 1972 — ora 20.30; Teatrul C. 
Tânase- (ia Grădina Boema) : 
TRASNITUL MEU DRAG - ora

LUNI, 24 IULIE 1972

Ansamblul ,,Rapsodia Română" : 
PE PLAIURILE MIORIȚEI - ora 
18,30.

DUMINICA, 23 IULIE 1972

PROGRAMUL I

8,15 Gimnastica pentru toți. 8.30 
Cravatele roșii. 10,00 Viața satului. 
11,15 Mari muzicieni La București. 
12,00 De strajă patriei. 12,30 Emi
siune in limba maghiară. 14,00 
,.360 de grade". 18,00 Potcoava de 
piatră. Ulțimul episod : Rămas 
bun, haiducie ! 18,50 Vetrp folclo
rice „Sălaș de cintec românesc". 
19,20 1001 de seri. 19,30 Telejurnal. 
20,00 Avanpremieră. 20.05 Repor
tajul săptămînii : „Prima poa’ta 
a țării". 20,30 Film artistic : „Legea 
e lege". 22.00 Vedete ale muzicii 
ușoare. 22,15 Imagini din Republi
ca Arabă Egipt. 22,30 „24 de ore".

PROGRAMUL II

12.30 Promenada duminicală. 
15.00 închiderea emisiunii de prin?.. 
20.00 Desenă animate : ..Alice în 
Tara minunilor". 20.30 Săptămîna 
culturală bucureșteană. 21.00 Ro
manțe. 21,25 Din lumea științei. 
21.45 Teatrul liric TV. Seiecțiunl 
din operă „Aida“.

LUNI, 24 IULIE 1972 
PROGRAMUL I

17.30 Deschiderea emisiunii. Curs
de limba rusă. Lecția a VT-a. 18.00 
Căminul. 18.40 Ecranul. Emisiune 
de critică cinematografică. 19.00 
Săptămîna în imagini. 19,20 1001 de 
seri. 19.30 Telejurnal. 20 00 Hotă
rîrile Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român — 
cauză a întregului popor. 20.20 Efi
gii contemporane. 20.30 Roman 
foileton : „MoȘ GoriOt (II). 21.15
Oameni care aduc ploa’a. 21.35 Să 
înțelegem muzica. 22.30 ..24 de
ore". 22.45 Contraste în lumea ca
pitalului.

PROGRAMUL II

20,00 „Veniți cu noi în... Țara 
fanteziei". Emisiune pentru cdn:!..
20.30 Ghișeul. 20.50 Sub cupola cir
cului. 21.05 Romantic club. 22.30 
Cronica literară.
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UNIVERSITATEA H CAIRO

al Conferinței Naționale
9

U. R. S. S.Ziarul ..PRAVDA", organ al C.C. al P.C.U.S., publică sub titlul „Hotărîrea Conferinței P.C.R.", o amplă relatare de la corespondentul său la București, care informează despre încheierea dezbaterilor și rezoluțiile adoptate. Conferința — se arată în* corespondență — a aprobat raportul prezentat de Nicolae Ceaușescu, secretarul general al P.C.R., precum și activitatea desfășurată de Comitetul Central pentru înfăptuirea hotărîrilor Conferinței Naționale din 1967 și ale Congresului al X-lea.în politica si activitatea Internațională a Partidului Comunist Român și Republicii Socialiste România — relatează în continuare corespondentul „Pravdei" — se acordă importanță noilor tratate de prietenie, colaborare și asistență mutuală, încheiate de România cu o serie de state socialiste, participării la întîlnirile bi și multilaterale, la lucrările congreselor partidelor frățești, vizitele reciproce ale activiștilor de partid și de stat, ale reprezentanților oamenilor muncii apreciindu-se că aceasta contribuie la o mai bună înțelegere reciprocă, la lărgirea schimbului de experiență în construcția socialistă, la dezvoltarea prieteniei între partidele și popoarele țărilor socialiste.

e

R. P. BULGARIA
„RABOTNICESKO DELOW, organ al C.C. al P.C. Bulgar, relatează despre încheierea Conferinței Naționale a P.C.R. Se arată că delegații au adoptat în unanimitate rezoluția care aprobă raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu.Cuvîntarea de încheiere — scrie „Rabotnicesko Delo“ — a fost rostită de secretarul general al P.C.R., tovarășul Nicolae Ceaușescu, care a dat o înaltă apreciere rezultatelor Conferinței. Conducătorul de partid și de stat român a subliniat că dezbaterile au constituit o expresie a voinței partidului și poporului român de a se lua măsurile cele mai corespunzătoare în vederea înfăptuirii în cele mai bune condiții a hotărîrilor Congresului al X-lea al P.C.R., privind făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate în România.

R. S. F. IUGOSLAVIAIn principala emisiune cotidiană dedicată actualității politice, postul de televiziune Belgrad a transmis o corespondență specială din București^ în legătură cu încheierea lucrărilor Conferinței Naționale a P.C.R, Corespondența a fost prefațată de imagini care prezentau pe tovarășul Nicolae Ceaușescu rostind cuvîntarea a? închidere a Conferinței. In relatarea trimisului special al televiziunii iugoslave se_ subliniază că „prin cuprinzătoarea abordare a tuturor domeniilor vieții societății române, ca și a politicii partidului și statului, această conferință aparține desigur celor mai importante întruniri din istoria Partidului Comunist Român. In rezoluțiile adoptate sînt fixate cu precizie căile de întărire economică a țării si de rezolvare a tuturor problemelor sociale. Delegații la conferință au exprimat deplina unitate a partidului, profunda încredere în tovarășul Nicolae Ceaușescu, care este, evident, principalul arhitect al acestui impozant plan de dezvoltare".Nicolae Ceaușescu a caracterizat actualul moment al României ca moment istoric decisiv. Se poate spune — a de-

„Venus-8l”

a atins solul
venusianLansată in spațiu la martie, stația automată in tcrplanetară sovietica »v«” nus-8‘* a parcurs in 117 zile de zbor peste 300 milioane de kilometri, ajungi nd H» apropierea planetei Venus. Sîmbătă, 22 iulie a.c., de stație s-a desprins aparatul dc coborîre, care a fost parașutat spre suprafața venu- siană, atingînd solul planetei la orele 11 și 29 de minute, ora Bucureștiului.In timpul parașutării aparatului și 50 de minute după ce acesta coborise lin pe suprafața planetei^ au fost efectuate cercetări asupra atmosferei și stratului superior al solului venusian. informațiile fiind transmise pe Pămînt.

REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA I București, Pia(» „Sclnteil*. 
Pentru ilrâlnâtat» abonament» prin „RBMPRESi'ikATEMA’

independentă și pașnică a Coreei

a P. C. R.elarat el — că astăzi trăim momente de care depinde locul pe care îl va avea România socialistă în marea familie a țărilor socialiste, a tuturor națiunilor lumii. In mod vibrant, solemn, la nivelul momentului. Ceaușescu a apelat Ia toate forțele sociale să îndeplinească cu disciplină indicațiile partidului și a arătat că în ceea ce îl privește își va consacra In- treaga activitate și întreaga sa viață cauzei socialismului și comunismului, viitorului fericit al României.în edițiile de sîmbâtă dimi- neața ziarele ..BORBA- șl „POLITIKA" publică o amplă relatare a agenției Taniug.
R. P. UNGARAZiarul „NEPSZABADSAG*. organ al C.C. al P.M.S.U., a publicat o amplă știre a agenției M.T.I., anunțînd încheierea dezbaterilor de trei zile ale Conferinței, aprobarea rezoluțiilor pregătite de cele zece secțiuni ale acesteia, crearea Comisiei pentru elaborarea proiectului de Program al partidului. Se a- rată că, într-o rezoluție, Conferința a aprobat raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu și activitatea desfășurată de Comitetul Central. Ziarul menționează că alte rezoluții se ocupă amănunțit de sarcinile Imediate și de perspectivă aflate în fața economiei naționale.Știri similare au fost publicate si de ziarele „MAGYAR NEMZET", „NEPSZAVA", „MAGYAR HIRLAP".

R. S. CEHOSLOVACAZiarul „RUDE PRAVO-, organ al C.C. al P.C. din Cehoslovacia, informează că delegații la Conferința Națională a P.C.R. au aprobat raportul prezentat de tovarășul Nicolae Ceaușescu, activitatea Comitetului Central, a tuturor organelor și organizațiilor de partid desfășurau în perioada care a trecut de la Conferința Naționala din 1967 și Congresul al X-lea ale P.C.R.„Rude Pravo- relevă, de asemenea, că în ce privește politica și activitatea internațională ale partidului și statului nostru, Conferința a constatat că România întreține relații de prietenie bune, legături de colaborare și solidaritate internaționaliști cu toate țările socialiste și cu celelalte state care pășesc pe calea socialismului. Este, de asemenea, evidențiat faptul că România se pronunță pentru începerea neîntîrziaiă a pregătirilor în vederea convocării conferinței genera'-europer.e în problemele securității și cooperării.Relatări cu privire la încheierea Conferinței, la rezoluțiile și hotărîrile adoptate de aceasta au fost publicate și de ziarele „Prace" și „Lidova Demo- krâcie".
R. D. GERMANĂZiarul „NEVES DEVTSCH- LAND", organ al C.C. al P.S.U.G, înserează în pagina externă o corespondență transmisă din București, informlnd câ lucrările Conferinței Naționale a P.C.R. au luat sfîrșit prin adoptarea în unanimitate a mai multor hotărîri și rezoluții și cu o cuvîntare a secretarului general al partidului. Hotărîrile și rezoluțiile — menționează corespondența — se refera. printre altele, la întărirea rolului conducător al partidului în toate domeniile, ia adincirea democrației socialiste și ridicarea nivelului de trai al populației. „Neues Deutschland- subliniază că România va acorda o atenție deosebită colaborării economice, cooperării și spe-

România a devenit coautoare la cererea de 
înscriere pe ordinea de zi a viitoarei sesiuni a 
O.N.U. a punctului privind reunificarea Coreei

clallzărlî fa producție eu toate țările socialiste. Conferința s-a pronunțat pentru recunoașterea internațională a R.D.G. precum și pentru începerea imediata a pregătirilor practice în vederea convocării conferinței general- europene în problemele securității și cooperării
FRANȚACotidianul ^LB FIGARO- publici un articol transmis din București de J. Guiilent-e-Bru- lion. Se mer.ționeazâ câ la Conferința Naționali a P.CJL au fost votate în unanimitate rezoluții ce reiau amamblui temelor dezvoltate în raportul prezenta: de către secretarul general al partidul utAceastă conferință — scrie autorul — hotărăște mobilizarea în fapt a tuturor oamenilor muncii pentru a parcurge o etapă decisivă pe calea serdalismn- îui multilateral dezvoltau» A fost limpede exprimată preocuparea ca eforturile așteptate din partea poporului mân de a acuee România stadiul unei țâri In curs dezvoltare la nivelul unei ți uni dezvoltate să fie cununate de succes. Demnul Ceaușescu — scrie ziarul — a- pare ca un om de stat consecvent, care nu pretinde sâ realizeze nici un plan imposibiL Bulion elogiază politica externă a P.C.R., rolul jucat In promovarea el de secretarul general al partidului. în ce privește relațiile cu țările socialiste și alte țări, politică ce ilustrează In mod indiscutabil. locul pe care România îl ocupi In cadrul mii socialiste.

NAȚIUNILE UNITE 22 (Ager- pres). — Misiunea permanentă a Republicii Socialiste România pe lîr.gă Organizația Națiunilor Unite a comunicat, la 21 iulie, secretarului general al O.N.U., Kurt Waldheim, că România a devenit coautoare la cererea de înscriere pe ordinea de zi provizorie a celei de-a XXVII-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. a punctului intitulat „Crearea condițiilor favorabile pentru accelerarea reunificării independente și pașnice a Coreei-.

Cererea de înscriere a acestui punct pe agenda viitoarei sesiuni a Adunării Generale a Organizației Națiunilor Unite a fost prezentată Secretariatului O.N.U., la 18 iulie, de către Algeria, Republica Populară Congo, Guineea, Iugoslavia, Mali, Mauritania, Sierra Leone, Somalia. Sudan, Tanzania, Republica Arabă Yemen, Republica Democratică Populară a Yemenului și Zambia, cărora li s-a alăturat ulterior și Republica Populară Chineză.
Lupte violente in zona

confer ințâ
tilateral dezvolta:

ITALIAZiarul „AVANTI" relevi cuvîntarea de încheiere

rodin ce na- în-

lu-
din ___________ a Conferinței Naționale a P.CJL, rostită de secretarul general al partidului, îndeosebi două probleme : realizarea planului cincinal înainte de termen și preocuparea P.C.R. pentru tatii relațiilor de prietenie ri colaborare între țările socialiste șl partidele comuniste.

Ziarul „CORR IE RE DELA SERA” acrie printre altele : Românii vor trebui să atingă în următorii 10 ani nivelul de trai și industrial al țărilor avansate din Europa, dacă nu vor să fie condamnați să rămîni încă multe generații In urma țărilor dezvoltate — a spus Ceaușescu la Conferința Națională a partidului, care a aprobat în acest scop liniile generale ale unui plan de dezvoltare accelerată.In continuare, ziarul subliniază că. în raportul său. secretarul general al partidului a insistat asupra necesității dialogului direct între conducerea partidului și popor, ca organizațiile de partid să fie peste tot active. Ceausescu a sees în evidență multitudinea contactelor internaționale pe care le întreține, în prezent. România, pe picior de egalitate, cu țâri socialiste și cu alte țări.
S. U. A

irea

In una din numeroasele sale relatări despre Conferința Națională a P.C.R., agenția UNITED PRESS INTERNATIONAL, relevă, printre altele, pasajul din cuvîntarea rostită la încheierea lucrărilor de președintele Ceaușescu, in care se subliniază că P.C.R. și România vor face tot ce le va sta în putință pentru a promova in continuare destinderea, oacea și cooperarea internațională.Aceeași agenție scoate în evidență unitatea P.C.R.. manifestată la Conferința Națională, re- levînd unanimitatea cu care delegații au aprobat hotărîrile și rezoluțiile dezbătute, precum și popularitatea de care se bucură secretarul general al partidului.
• SENATORUL John Sherman Cooper. liderul grupului republican din Senat, care se pronunță pentru încetarea intervenției americane în Indochina, a supus forului legislativ un amendament care prevede retragerea necondiționată, în termen de 4 luni, a tuturor trupelor

TRU- TARIFE $1 COMERȚ (G.A.T.T.) a ajuns la un consens în principalele probleme privind aderarea Ungariei, anunță agenția M.T.T. Grupul de lucru care studiază condițiile aderării Ungariei la G.A.T.T. și-a început activitatea cu doi ani în urmă și și-a ținut ședința finală la 20

VietnamulStatelor Unite din de sud.• ARABIA SAUDITA ȘI KUWEITUL mediază în prezent în vederea reluării relațiilor dintre Egipt și Iordania — anunță săptămînalul egiptean ,.AKH- BAR AL YOM“, reluat de a- genția M.E.N., După cum precizează săptămînalul egiptean, guvernul de la Cairo a condiționat restabilirea relațiilor cu Iordania de retragerea planului regelui Hussein privind crearea Regatului Arab Unit și de reluarea activității unităților de comando palestiniene pe teritoriul iordanian.• GRUPUL DE LUCRU AL ACORDULUI GENERAL PEN-

Siera Leone își va 
schimba denumirea• REPUBLICA SIERA LEONE va primi, în viitorul apropiat, o nouă denumire oficiala, a anunțat președintele țării, Siâka Stevens, cu prilejul unui discurs rostit în orașul Maram- pa — centru al industriei metalurgice. El a menționat că a fost constituit un comitet special însărcinat cu studierea acestei probleme și a chemat populația țării să prezinte propuneri.Actuala denumire a țării datează din secolul XV-lea, cînd țara a fost cucerită de portughezi.

Lupte de • extremă violență s-au desfășurat pe frontul 
septentrional al Vietnamului de sud. in provincia Quang 
Tri si in jurul orașului Hue. prorocind mari pierderi efec- 
tiveiar de parașutiști saugonezi, încercuiți 
acea-nâ regiune.

de patrioți incerea oricărui dicînd astfel trupelor inamice.Tăierea șoselei nr. 1, considerată drept „cordonul ombilical" al operațiunii ..Lam Son-72", lansată la 28 iunie de trupele marionetă în încercarea de a recuceri orașul Quang Tri, face ca situația efectivelor saigoneze să devină extrem de critică, apreciază agenția FRANCE PRESSE.

convoi și împle- aprovizior.area

Ziua Renașterii Poloniei
Intîlniroa tineretului de la Lodzîn cadrul Kanifestănlcr prilejuite de cea ce-a 2=-a ani-er- s&re a Zilei Renașterii Poloniei, în Sala Sporțuruor din Lodz a avut loc, simbătă, o întilnire a 5 500 de tineri fruntași că și la învățătura din întreaga țară cu reprezentanții conduceri; de partid si de stat. Ir. frunte cu Edward Gierek. Henryk Jablonski si Piotr Jaroszewicz. Au fost prezente delegații prezentînd organizații de ret din țări socialiste, care și o delegație Tineretului Comunist România.

mt
re- tine- prîntre a Uniunii din

Lulnd cuvtatul cu acest pri- le , Edward Gierek. prim-secre- tar al C.C. al P.M.U.P., a subliniat rolul important al tinere: generații în cadrul efortului întregului popor de a transpune în xiață hotărîrile Congresului al VI-Iea al P.M.U.P. cu privire la dezvoltarea multilaterală a Poloniei socialiste.Vorbitorul a arătat că una din apropiatele plenare ale C.C. a! P.M.U.P. va fi consacrată tineretului, cu participarea ac- tnului mișcării de tineret din Polonia.

pat disputa---------- -------
lui. Prezentăm cîteva date din 
dosarul frâmîntât al acestui 
teritoriu.

• Gibraltarul, sau ,jtînca“ 
cum 1 se mai spune, singurul 
loc din Europa de unde în zi
lele senine se zărește Africa, a 
fost cucerit pe rînd de feni
cieni, cartaginezi, romani și 
vizigoți ; dar a rămas nelocnit 
pînă pe la începutul secolului 
al vni-lea e.n., cînd s-a produs 
invazia musulmană • Primul 
oraș a fost fondat In llSfi, el 
fiind locuit de mauri și spa
nioli pînă în 14S2, an în care 
Granada, ultima fortăreață 
maură era cucerită de spa
nioli • In timpul războiului 
de secesiune. în anul 1784 o 
flotă anglo-olandeză a cucerit 
„Stinca". Amiralul englez 
George Rooke a ordonat înăl
țarea drapelului și preluarea 
puterii în numele reginei Anne
• In anul 1713. prin Tratatul de 
la Utrecht, regele Spaniei re
cunoștea ocuparea și cedarea 
Gibraltarului către Anglia
• Statutul de colonie îl primea 
abia în anul list, lntr-un mo
ment în £are importanța strate- 
gico-militară a acestei pose
siuni era în creștere • In 
timpul primului șl celui d«-al 
doilea război mondial Gibral
tarul a fost amenajat cu nu
meroase cazemate, el fiind fo
losit de flota anglo-americană 
ca o bază de acoperire mariti
mă și aeriană • După 1713, in 
repetate rînduri apartenența 
„stincii* a dat naștere Ia dispu
te diplomatice șl armate ; în 
14 rînduri spaniolii încerclnd să 
asalteze fortăreața • Asediul 
cel mai lung a durax trei ani, 
7 luni șt 20 de zile (1779—1783)
• Spania nu contestă conținu
tul Tratatului de la Utrecht, 
dar îl apreciază ca fiind depă
șit istoric • Ei contestă in 
schimb dreptul englezilor de a 
se extinde spre istm, cer alipi
rea cu Spania, intrucit In acest 
mod s-ar putea pune capăt 
contrabandei care — potrivit 
surselor din Madrid — submi
nează econonjia spaniolă > Ne
gocierile purtate de-a lungul 
mai multor kni au eșuat, pro
blema fiind adusă de Spania 
la O.N.U. O serie de rezoluții 
adoptate la Națiunile Unite in 
anii 1M4, 19G5, 19«. 19S9, invi
tau la reluarea tratativelor și 
curmarea statutului de colonie
• Neiutad in considerație re
zoluțiile O.N.U., Angli» a or
ganizat un referendum la care 
cei mai mulți locuitori s-au 
pronunțat, evident din consi
derente economice și politice 
pentru menținerea statutului 
actual • Spania a introdus la 
puțin timp blocusul economic, 
a închis frontierele terestre • 
Ca o contramăsurt Anglia a 
declarat la rîndul ””
braltarul „dominion 
jescății Sale- • 1
va rînduri, unități ______
ale celor două țări au pa
trulat demonstrativ în preajma 
.,stinciiu • Altă rundă de ne
gocieri a avut loc. fără nici un 
rezultat, in primăvara acestui 
an • La ultimul scrutin, des
fășurat cu o lună în urmă, 
învingătoare a ieșit o coaliție 
alcătuită din Partidul laburist 
și Asociația pentru promovarea 
drepturilor civile. Aceste for
mații se pronunță pentru rela
ții prietenești cu Spania și un 
statut de asociere cu Marea 
Britanic, poziție care contravine 
politicii cabinetului precedent 
(format din membri ai Parii» 
dului integrării la a Brita
nic) • Potrivit unor observa
tori rezultatul alegerilor din 
iunie ar putea aduce noi schim
bări în relațiile anglo-spaniolc 
privind Gibraltarul • Discuțiile 
lui Bravo la Londra au avut în 
vedere de asemenea și soarta 
bazei militare britanice instalată 
pe ,,stîncă“, bază a cărui efec
tiv se ridică Ia peste 10 000 mi
litari. Rămlne de văzut in ce 
măsură negocierile Bravo-Home 
vor putea apropia perspectivele 
rezolvării unei dispute care du
rează de circa un sfert de mi
leniu.

sâu Gi- 
al Ma

in clte- 
i navale

4 I. T.

• ARIPA PROVIZORIE A ARMATEI REPUBLICANE IRLANDEZE și-a asumat, vineri seară, responsabilitatea atentatelor cu bombe al căror bilanț se ridică la 13 morți și 130 de răniți. Un purtător de cuvînt al Aripii provizorii a I.R.A., citat de agenția France Fresse, a precizat, la Belfast, că forțele de securitate britanice au fost prevenite cu o oră înainte de începerea „ofensivei cu bombe".
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In Republica Federală a 
Germaniei s-au desfășurat in 
ultima 
acțiuni 
sprijinul 
forme a 
rior.

în fotografie, aspect de la 
o astfel de demonstrație re
vendicativă a studenților din 
Stuttgart.

perioada frecvente 
ale studențimii in 
efectuării unei re- 
invâțâmintului supe-

Succese ale patrioților 
angolezi și guineezi• LUPTĂTORII MIȘCĂRII POPULARE PENTRU ELIBERAREA ANGOLEI (M.P.L.A.) au mativ ghezi, lansat, berei ___r____ _____________ _____localitatea Linnonda, situată în estul țării — anunță un comunicat al M.P.L.A., dat publicității la Brazzaville. în cursul aceleiași operațiuni, patrioții angolezi au capturat două mașini militare portugheze.

scos din luptă aproxi- 50 de soldați portu- în cursul unui atac recent, împotriva ta- trupelor colonialiste din

• LUPTĂTORII PARTIDULUI AFRICAN AL INDEPENDENȚEI din Guineea-Bissau și insulele Capului Verde au scos din luptă, în cursul lunii mai. 113 soldați din rîndul trupelor colonialiste portugheze — anunță un comunicat al P.A.I.G.C., dat publicității la Conakry. In cursul acestei luni, menționează comunicatul, patrioții guineezi au lansat 35 de operațiuni militare împotriva trupelor colonialiste.

„Draga mea, aș dori atit de mult sâ fiu cu voi, sâ-mi revâd 
copiii, dar nu pot sâ fac nimic. Nu gâsesc de lucru și sint 
foarte trist. Mă simt pierdut in această țară". Scrisoarea 
aceasta simplă și plină de durere i-a sosit din Canada uneia 
din soțiile sutelor de mii de emigranți italieni care*și caută 
de lucru in afara patriei lor.

Femeia care a primit scrisoa
rea citată se numește Gemma 
Polito căsătorită Vena. Are pa
tru copii și trăiește intr-un sat 
din Italia meridională, Malito, la 
30 km. de Cosenza. Cum tră
iește ? Singura sumă fixă care 
intră tn familie sînt 18 000 lire 
italiene pe lună, pensia mamei 
sale, o bătrînă surdă. Gemma 
locuiește intr-o șură. Înăuntru, 
un singur pat în care dorm toți, 
mama și cei patru copii. Tatăl 
a plecat din țară în septembrie 
19155, întrucît, muncind ca zilier 
in Italia nu reușea să-și hră
nească familia. „Ne-am căsătorit 
în 1951 — povestește Gemma 
reporterei care a poposit în „lo
cuința" ei — și, după cum ve
deți, copiii au venit repede, unul 
după altul. Cel mai mare a îm
plinit 18 ani și caută cu înver
șunare, dar fără succes, de lu
cru. Lipsurile pe care le cunoaș
tem sînt extrem de mari. De 
multe ori era să ne luăm lumea 
în cap. Cînd soțul meu s-a ho- 
tărît să plece nu l-am oprit deși 
aveam presimțiri rele. Spera să-și 
facă o situație și să ne scoată și 
pe noi din mizerie. Dar nu s-a 
întâmplat așa. In tot acest timp 
n-a izbutit să ne trimeată decît 
cîteva zeci de mii de lire. Așa 
că eu trebuie să lucrez și mai 
mult. Nu mă dau în lături de la 
muncă: Spăl rufe pe unde sînt 
chemată, mă duc pe cîmp, tai 
lemne cot la cot cu bărbații, dar 
nu izbutesc să trăim ca oame-

nii. Trei din copii, ar putea la 
drept vorbind, să muncească 
de-acum și chiar doresc asta, dar 
nu găsesc de lucru".

Soarta Gemmei Pplito reflectă 
situația dramatică a unei întregi 
categorii de femei din Italia de

aglomerare clădiri nată de jimea dansată lios în _ , capitalei ne fixează geografic de la prima promenadă pe străzile orașului Cairo locul vestitei universități egiptene, risipită pe aleile prelungi de palmieri. Vestită spuneam pentru că în lumea arabă universitatea de pe malurile Nilului, mai fertile ca oriunde aici, sub poarta de intrare în oglinda mereu atrăgătoare a deltei, se bucură de binemeritată recunoaștere. Inaugurată oficial la începutul secolului, universitatea egipteană a izbutit, pe seama transformărilor ulterioare, ținînd îndeosebi de extinderea profilului. de constituirea a noi facultăți. de reorganizări așezate sub impulsul perfecționării, să dexină un centru de invățămint de supe-

de domi- rotun- cupolei orgo- spațiul
la rîndu-i, doar zece ani de existență.O situație statistică ce ne-a fost pusă la îndemînă în cursul vizitei noastre la universitate — prilej de a sta de vorbă cu membrii senatului universitar, de a cunoaște sălile de c.ujs» marea sală de festivități construită în 1935 pe o suprafață de trei, mii de metri pătrați „cea mai mare din întregul orient", biblioteca centrală avînd jumătate de milion de volume, interesantul muzeu de științe naturale, nu mai puțin interesantele baze sportive, de recreere, în general, a discuta cu studenți a- flați în ore de curs sau în afara programului de studiu — amintita situație statistică ne atrage atenția că în cursul superior, cu cîțiva ani in urmă, erau cuprinși aproape zece mii de tineri. Alte două elemente pe care le-ani reținut din aceleași coloane : primul :

de oț

rioară autoritate. Avînd, prin 1920, trei secțiuni — litere și filozofie, științe sociale. științe umaniste, universitatea din Cairo ajunge în anii ’70 exprimînd unghiurilor de cadrelor însuși ucvcsaiui, complex și acut totodată, de oameni instruiți, pregătiți pentru noile programe de dezvoltare a țării. ,Să recapitulăm numai și ne vom convinge. Dacă o serie de secțiuni ale universității ființează de multă vreme (litere, drept, comerț, științe, medicină, politehnică), altele au apărut relativ recent, tocmai la comanda necesităților ivite în anii din urmă, a nevoilor de cadre in diferitele sectoare ale activității economice și sociale. Facultatea de economie și de științe politice a fost creată in 1959. intr-un singur an pregătind mai mult de o mie de studenți. Institutul de studii și cercetări statistice are.

la in 13 facultăți diversitatea formare a necesarul.
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fetele admiseuniversitate pentru prima oară în 1929 (17 la număr..,) adică la șase ani după fondarea universității de stat; al doilea element ; în afara studenților autohtoni, tineri de diferite naționalități, circa 70, tineri din lumea arabă, din alte țări ale lumii au frecventat cursurile primitoare ale universității din Cairo.In viața spirituală a Egiptului clădirea, răsfirată pe cîteva zeci de hectare, a Universității din Cairo ascunde în perimetrul ei un adevărat laborator de formare a specialiștilor de mîi- ne ai țării. Profesorii, medicii, inginerii care vor deveni, la rindu-Ie, în așezările din matca milenară a Nilului sau in cine știe ce oază îndepărtată oameni ai speranței în răspîndirea științei și tehnicii, ai culturii, ai civilizației
NEAGU UDROIU

Conferința de presă a ministrului
de stat pentru informații al R.A.EMohamed Hassan El Zayyat, ministru de stat pentru informații al Republicii Arabe Egipt, a organizat, la 22 iulie, o conferință de presă, anunță agenția M.E.N.Referi.ndu-£e la a 20-a aniversare a revoluției din 1952, el a declarat că atunci au început, de fapt, doua revoluții. Prima a dus la lichidarea ocupației britanice și redobîndirea independenței. A doua, a continuat Zayyat, a urmărit realizarea dreptății sociale pentru poporul egiptean și a dus la adoptarea formulei alianței forțelor oame-

primesc de la soții lor nici 
vești, nici bani de întreține
re. Așadar,9 în Italia exis
tă actualmente cel puțin un mi
lion de „văduve" de emigranți, 
femei nefericite, lipsite de spri
jin, luptîndu-se din greu pentru 
a putea supraviețui împreună cu 
copiii lor. Asemenea familii ră
mase, în fapt, fără cap, fără prin
cipalul lor sprijin există pretutin
deni în Italia. Numărul lor este 
însă deosebit de mare în zonele 
cele mai sărace ale țării — res-

„Văduvele" pribegilor

voie
Italiei contemporane 

dintr-un milion de ne-
O dramă socială a 
Gemma Polito, una 
fericite • Urmări tragice ale șomajului

astăzi. Potrivit datelor publicate 
de forurile guvernamentale, în 
două decenii aproximativ cinci 
milioane de italieni au emigrat 
in străinătate in căutare de lu
cru. Statistici oficioase arată, de 
asemenea, că în Italia numărul 
căminelor ai căror capi de fami
lie au emigrat în străinătate pe 
parcursul a cincisprezece ani se 
ridică la aproximativ două mi
lioane. S-a stabilit că circa ju
mătate din numărul soțiilor emi- 
granților permanenți nu mai

pectiv în Mezzogiorno, în Sicilia 
și Sardinia, în unele părți din 
Toscana și Trentino (adică în a- 
cea zonă înapoiată care furni
zează cel mai mare număr de 
emigranți fără voie, siliți să plece 
în căutarea unei existențe ome
nești). Multe din familiile aces
tor „pribegi de nevoie" sînt rui
nate nu numai pe plan material 
dar și pe plan social mai larg. 
Dintre cei plecați, mulți dispar 
fără urmă, iar copiii, în realitate 
orfani, nu pot măcar să benefi-

Tel. 17.S0.10. 17.60.20. Abonamentele ,e f»c ta oficiile paftale ,1 difueoril din întreprinderi $1 Instituții.
- Serviciul Iraport-Eiport Rresâ - București - Calea Grivlței or. Si-66. P.O.B, - .Boa 2001" - Tiparul 1 Combinatul polieraîic .Gaia Sclnteli’.
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nilor muncii din cadrul Uniunii Socialiste Arabe, pe bază căreia au fost edificate statul și societatea. egipteană de astăzi. în cei 20 de ani. poporul egiptean și-a făurit o viață mai bună și, pe baza principiilor amintite, el năzuiește la un viitor de continuă dezvoltare și prosperitate.Răgpunzînd unor întrebări, ministrul egiptean de stat pentru informații a spus, între altele. că țara sa urmărește pacea bazată pe dreptate și eliberarea teritoriilor arabe ocupate de Israel in iunie 1967 — menționează agenția M.E.N.
cieze de protecția pe care legea 
o acordă orfanilor.

Mecanismul ce declanșează a- 
ceastă veritabilă dramă sociala, 
multiplicată la scara milioanelor 
de oameni care o trăiesc, este 
același: soții pleacă, împinși de 
lipsa unei slujbe permanente, cu 
dorința de a crea pentru familiile 
lor condiții de viață normale. Ur
mează momentele dramatice ale 
despărțirii, cu planurile de reîn
toarcere. Aproape inevitabil vine 
deziluzia, în cele mai multe ca
zuri. Ajunși într-o țară străină ei 
se lovesc mai întîi de multe greu
tăți pînă găsesc de lucru. Cînd 
găsesc o slujbă n-au unde locui 
și, în genere, salariul nu le a- 
junge pentru a se întreține și a 
asigura existența familiei lăsată 
în țară. Trec luni, trec ani, într-o 
chinuitoare singurătate în mijlo
cul unor oameni care vorbesc o 
limbă necunoscută lor și care au 
alte obiceiuri și preocupări. Nu
mai speranța de a-i revedea pe 
cei de acasă îi ajută pe cei mai 
mulți dintre emigranți să suporte 
asprele condiții de izolare și pri
vațiuni. Mulți nu rezistă însă, de
cad și ajung la periferia socie
tății.

„Unica soluție reală pentru a 
curma o asemenea nefericire este 
de a se asigura de lucru pentru 
toți italienii în Italia" — consta
tă, referindu-se la drama soțiilor 
emigranților de nevoie cotidia
nul milanez „CORRIERE DELA 
SERA". De altfel, pentru înfăp
tuirea acestui deziderat militează 
energic forțele progresiste ita
liene.

E. R.


