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Programul elaborat de Conferința Națională a Partidului

Program concret de lucru al tuturor, 
al fiecăruia la locul său de muncă

Tovarășul Nicolac Ceaușescu, 
secretar general al Partidului 
Comunist Român. președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste Românie, a avut, luni, 
24 Iulie, o intilnirc de luciu cu 
conducerea Ministerului Aface
rilor Externe șl șefii misiuni
lor diplomatice alo țării noas
tre peste hotare.

La Intllnlro, care a avut loc 
la sediul Comitetului Central, au 
luat parte tovarășii Manea Mă- 
nescu, Iile Vcrdcț, Dumitru Po
pescu, Ion Pățan, Ștefan Andrei, 
precum șl Corncllu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe. 
Ghlzela Vass, Teodor Marines
cu, șefi de secție la C.C. al 
P.C.R.

In cadrul inlilnlrll, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a subliniat 
sarcinile actuale care revin 
M.A.E. șl misiunilor diplomatice 
ale României pentru traducerea 
in viață a hotărirllor Conferin
ței Naționale a P.C.R.. pentru 
promovarea politicii externe a 
partidului șl statului nostru.

Conducătorul partidului și 
statului nostru a trasat conduce
rii Ministerului Afacerilor Exter
ne, ambasadorilor sarcina ca mi
siunile diplomatice ale Româ

niei să desfășoare o vie șl sus 
ținută activitate pentru ca obi
ectivele șl directivele stabilite 
in cadrul Conferinței Naționale 
să fie bine cunoscute și înțele
se în statele in care sini acre
ditate. întreaga politică externă 
a partidului și statului nostru 
pornește de la interesele funda
mentale ale poporului român, de 
la convingerea fermă că ea slu 
jește In același timp promovă
rii șl consolidării in viața In
ternațională a unul climat pro 
pice destinderii și colaborării 
internaționale, înfăptuirii aspi 
rațiilor popoarelor de pace și 
progres.

Tovarășul Nicolac Ceaușescu 
a cerut ministerului Afacerilor 
Externe, reprezentanților Romă 
nici peste hotare, să pună in 
centrul activității problemele 
dezvoltării relațiilor economice 
ale țării noastre, acțiunile do 
colaborare și cooperare in pro 
ducțle șl lehnico-șliințifice reci
proc avantajoase. In concordan
ță cu progi amul de dezvoltare 
a ;ării noastre, este necesar ca 
misiunile diplomatice să-și adu
că o contribuție mal activă la 
continua perfecționare a activi
tății noastre de comerț exteri

or. creșterea volumului șl spo
rirea eficienței exportului șl 
importului, la asigurarea unei 
balanțe comerciale șl de plăți 
excedenlare.

Munca peste hotare a Minis
terului Afacerilor Externe, a 
misiunilor diplomatice ale Româ
niei trebuie să se încadreze in 
spiritul Conferinței Naționale, al 
activității și ritmului In care se 
desfășoară in țara noastră, con
strucția societății socialiste mul
tilateral dezvoltate.

Subliniind marile răspunderi 
re revin șefilor misiunilor di
plomatice în îndrumarea muncii 
tuturor celor trimiși In misiune 
in străinătate, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a relevat că activita
tea oficiilor trebuie să fie a- 
preclată după rezultatele con
crete, după felul in care slnt 
cunoscute politica țării, obiecti
vele șl acțiunile sale, după felul 
in care se extind relațiile țării 
noastre cil stalul respectiv

In încheiere, tovarășul Nicolac 
Ceausescu le-a urat success șe
filor misiunilor diplomatice in 
îndeplinirea sarcinilor care le-au 
fost încredințate de partid șl de 
stat, in îmbunătățirea întregii 
lor activități.

Aflați sub impresia puternică a progra
mului jalonat de Conferința Națională 
a partidului — ale cărei lucrări s-au 

încheiat zilele trecute — a documentelor ela
borate în acest înalt for al partidului comu
niștilor români, oamenii trăiesc sentimentul 
că se află fn fața unui manual de istorie des
chis la fila anului 1972. Din această filă, bo- 
qat ilustrată cu succesele repurtate în anii de 
construcție, de edificare socialistă a țării, răz
bate cu forța unui vibrant mesaj chemarea de 
a înfăptui noi. impozante și realiste proiecte 
de dezvoltare social-economică al căror prin
cipal arhitect este — cum toată țara o știe — 
secretarul general al partidului, tovirășnl 
Nicolae Ceaușescu.

Desfășurată Intr-Un înalt spirit de maturita
te și responsabilitate comunistă, dezbaterea in 
cadrul Conferinței Naționale a partidului a 
problemelor legate de propășirea României 
socialiste in următorii ani și în perspectivă, 
perfecționarea conducerii planificate a socie
tății și dez>oltarea democrației socialiste, creș- 
teiea rolului conducător al partidului, defini
rea marxisl-leninistă a rolului națiunii, a mo
dului de rezolvare a problemei naționale, ac- 
tixitatea internațională a partidului și statului 
nostru — sint argumente deosebit de convin
gătoare care atestă preocuparea xastă și sta
tornică a partidului și conducerii sale de a 
prospecta perspectiva, problemele cardinale 
ale construcției socialiste, de a stabili atit țe
lurile amplei construcții sociale cit și căile 
practice, direcțiile de urmat pentru a aduce 
viitorul comunist cit mai aproape de orizontul 
zilelor noastre.

Activitatea laborioasă din cele trei zile ale 
Conferinței a dus la elaborarea și adoptarea 
unor documente de excepțională însemnătate 
pentru dezvoltarea României socialiste în ur
mătorii ani ; de asemenea, numeroasele su
gestii și propuneri formulate in ședințele pe 
secțiuni ale Congresului și care urmăresc 
perfecționarea muncii, ridicarea eficienței eco
nomice in cele mai diverse sectoare ale acti
vității precum și discutarea unor proiecte de 
legi ce xor fi supuse dezbaterii publice. între
gesc și mai bine imaginea acestor zile de lu
cru intens. Se poate afirma cu tot temeiul că 
prin cuprinzătoarea abordare a tuturor dome
niilor de activitate ale societății, ca șl a po
liticii partidului și statului nostru, această 
conferință aparține celor mai importante în
truniri din istoria Partidului Comunist Român, 
ea răminind înscrisă cu litere de aur în me
moria timpului.

S-a spus in conferință că atit de bine chib
zuit este programul nostru de viilor incit îl 
xedem intrind în viață chiar în clipa în care 
a fost rostit, el punindu-ne in fața unor noi 
aspirații istorice. Avem conturat un program 
de lucru, concret, clar mobilizator. El vizează 
mobilizarea tuturor energiilor și capacităților 
creatoare, a tuturor resurselor, in vederea de
pășirii obiectivelor stabilite de Congresul al 
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X-lea al partidului și iniăplulrii cincinalului 
in mai puțin de cinci ani. In acest context au 
o deosebită însemnătate precizările făcute de 
secretarul general ai partidului in cuvînlareu 
loslilă la încheierea lucrărilor conferinței, in 
sensul că accentul principal trebuie pus nu po 
sporirea eforturilor fizice și financiare, aloca
rea de noi fonduri din venitul național, ci pe. 
creșterea mai puternică a eficienței economi
ce. mai buna folosire a mijloacelor de pro
ducție existente, o valorificare mai bună a 
cheltuielilor făcute, adică pe laturile calitati
ve ale activității colectivelor.

Bucurîndu-se de aprobarea unanimă a parti
dului. a întregului popor, programul se cere 
înfăptuit punct cu punct, prevedere cu pre
vedere. Arăta secretarul general al paritdului: 
..Ceea ce se cere acum din partea noastră, a 
tuturor, este să trecem la activitatea organi
zatorica practica pentru înfăptuirea lui". Su- 
bliniindu-se faptul că hotăririle au fost adop
tate nu pentru a fi așezate în sertare și că 
ele constituie un program de lucru concret, 
mobilizator, ai tuturor și al fiecăruia în par
te. la locul lui de muncă, a fost relevată ne
cesitatea sporirii răspunderii pentru îndepli
nirea sarcinilor, organizării științifice a pro
ducției și a muncii, valorificării depline a ne
secatului izvor de spirit creator și de iniția
tivă al colectivelor de oameni ai muncii.

In această ordine de idei este edificatoare 
deosebita rezonanță pe care a avut-o in con
știința comuniștilor vibranta chemare adresa
tă de la tribuna Conferinței de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, prin care le cere să nu 
uite nici un moment că sint membri ai unui 
partid revoluționar, că sint și trebuie să rămi- 
nă revoluționari, să facă totul ca partidul 
nostru să-și îndeplinească cu cinste misiunea 
sa istorică de conducător al transformărilor 
revoluționare în România. Insușindu-și pe de
plin acest îndemn, de la un capăt la altul al 
Văii Jiului, toți comuniștii de pe meleagurile 
noastre au înțeles că spiritul revoluționar, cu 
tradiția lui boqată, se manifestă în acțiune, 
luin muncă plină de abnegație, prin partici
pare efectivă, cu o contribuție cit mai substan
țială la efortul general al națiunii noastre 
‘•c.cialistc.

Este doar un fel de a spune că Lucrările 
Conferinței Naționale a partidului s-au înche
iat zilele trecute. Conferința continuă în toa
te zările patriei, in toate celulele de muncă, 
prin programul cutezător marxist-leninist pe 
care l-a stabilit, prin spiritul partinic, patrio
tic de care a fost animată, prin proporțiile as
pirațiilor șl, totodată, a răspunderilor pe care 
ni le-a inoculat, prin cuvîntul de ordine pe 
care l-a stabilit cadenței pașilor noștri. Mai 
clarvăzători și optimiști, mai robuști decît 
oiicind. ne indreplăm în ascensiunea noastră 
spre luminoasele borne care marchează socie
tatea socialistă multilateral dezvoltată, viito
rul comunist al României.

Construcția Liceului industria 1 minier Petroșani a ajuns la 
ultimul etaj, iar in curind vor începe lucrările de finisaj. In 
clișeu : șeful echipei de zidari Dumitru Postolache, la ultimul 
etaj al noului edificiu. ioto : Ion LICIU

Fapte minerești
Sărbătorirea Ulei constructorului

pornite din inimă
Entuziasmul, autodepășirea 

erau omniprezente în aceste zi
le. Minerii bazinului, cu dăru
irea caracteristică, se anga
jaseră să realizeze produc
ții sporite de cărbune, cin
stind astfel evenimentul isto
ric pe care întreaga țară l-a 
sărbătorit prin fapte.

— Dinaintea Conferinței 
chiar, cînd am văzut că toată ța
ra iși realizează angajamen
tele, m-am hotărît, cu ortacii, 
majoritatea mai tineri ca mi
ne, să ne atașăm și noi co
loanei acesteia fără de sfîrșit 
pe care o formează muncito
rimea patriei. Ne-am zis să 
ne situăm în fruntea brigăzi
lor de -j-»-
și ele

Sint 
de un 
de ani, 
mină 
alizai 
ușit 
timele 
de aici, indemnindu-i 
multi să le repete. Doar 
luna trecută, cind apropierea 
Conferinței Naționale a 
partidului mobiliza din ce in 
ce mai intens colectivele 
muncitorești, comunistul Bo
ia. împreună cu minerii bri
găzii sale, au extras 2 500 
tone cărbune peste plan. O 
cifră de-a dreptul impresio
nantă, pe care vor să o re
pete și in această lună in ca
re, pină la jumătatea ei, tre
cuseră deja de 1 300 tone. In 
prima zi a dezbaterilor au 
reușit să extragă din abata
jul cameră 3 A din stratul 18 
cite 10 tone pe post.

In cea de a doua zi a lu
crărilor Conferinței, alături 
de el în abataj se afla șeful 
de schimb, minerul Constan
tin Talabă, ajutorul miner 
Adalbert Demeter și doi va
gonetari foarte tineri, Du
mitru Zurlea și Mărgărit Do- 
lana. Reușiseră, ca și in ziua 
precedentă, să puște încă un 
cimp, pentru a doua oară, în

mineri uricăneni care 
doreau același lucru, 
cuvintele exprimate 
tînăr brigadier, de 28 
cunoscut de toți la 

Romulus Boia. Re- 
ile brigăzii sale au re- 

impresioneze 
luni pe toți

in ul- 
rflfneri

Pe 
în

aripa camerei în care lucrea
ză. Erau pe terminate cu e- 
v acu area cărbunelui.

— Pină acum avem peste 
50 tone date în schimbul a- 
cesta — îmi relata șeful de 
schimb. Știu că, așa cum e 
obiceiul, cei din schimburile 
următoare vor încerca să ne 
întreacă. Așa e la noi: 6—7 
cîmpuri pe zi in aripă. Am
biția asta o avem toți; e în 
favoarea noastră și a întregii 
mine, mai ales acun» cînd 
sectorul nostru e în frunte.

Intr-adevăr, la sectorul I al 
minei s-au încărcat in schim
bul I al acelei zile 255 vago- 
nete, ceea ce reprezintă cu 
70 vagonete mai mult ca in
tr-un schimb obișnuit. Briga
da condusă de Dumitru Vi- 
șan și cea a lui Gheorghe 
Scorpie — din primul fron
tal al sectorului, pornit abia 
cu 10 zile în urmă — ca și 
toate celelalte înregistrau 
fiecare producții record, care 
se adăugau depășirilor de pî- 
nă atunci.

Aceleași fapte record le-am 
intîlnit prezente și la secto
rul II al minei care a produs 
in acest schimb — „de onoa
re" — 100 vagonete peste 
sarcina preliminarului. Și 
aici brigăzile unor mineri, 
cu nume rezonante în Vale, 
și-au făcut cu prisosință da
toria : Constantin Grădinaru, 
Pavel Madaras, Traian Pop...

Prezenți, alături de 
muncitorii mineri au 
conducătorii lor, inginerii și 
tehnicenii, asigurînd deser
virea ireproșabilă cu mate
riale a brigăzilor, asisten
ta tehnică pentru ca minerii 
să-și desfășoare nestingheriți 
activitatea productivă.

Sprijin, efort îngemănat al 
tuturor, fapte minerești, por
nite din inimă, ca răspuns 
marilor sarcini pe care con
strucția noii societăți le so
licită întregului popor.

ZIUA CONSTRUCTORULUI 
a însemnat, și în acest an, 
prilejul unei sărbători prin 
care a fost cinstită munca pli
nă de roade a constructorilor, 
a făuritorilor de confort pen
tru familiile oamenilor muncii.

Desfășurată la numai o zi de 
la terminarea lucrărilor Confe
rinței Naționale a partidului, 
în întreaga țară. Ziua Construc
torului a purtat amprenta an
gajării plenare a constructorilor 
pentru transpunerea in viață a 
documentelor adoptate de Con
ferință. a hotărîrij nestrămuta
te de a îndeplini, în modul cel 
mai exemplar, sarcinile privind 
executarea obiectivelor de con
strucții industriale și social- 
culturale

In după-amiaza zilei de 22 
iulie, peste 500 de constructori 
din cadrul colectivelor de mun
că ale Grupului de șantiere 
„Valea Jiului" al T.C.H., șan

tierelor T.C.M.M., I.L.1I. și „71 
construcții C.F.R." au fost pre
zenți în sala marc a Casej de 
cultură a sindicatelor din Pe
troșani, la adunarea festivă 
consacrată tradiționalei sărbă
tori.

Au participat, tovarășii. 
IONEL CAZAN, secretar al 
Comitetului municipal de 
partid, IOAN BLAGA, secretar 
al Consiliului municipal al 
sindicatelor, activiști de partid 
și de stat, conducători ai unor 
întreprinderi economice și insti
tuții din Valea Jiului. După o 
cuprinzătoare expunere asupra 
rolului și locului pe care il 
ocupă constructorii în procesul 
de edificare a societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
patria noastră, prezentată de 
tovarășul Ionel Cazan, au luat 
cuvintul reprezentanți ai colec
tivelor de constructori din Va
lea Jiului care sî-au exprimat

adeziunea totală față de recen
tele documente ale conducerii 
superioare de partid. Adunarea 
festivă a luat sfîrșit printr-un 
reușit program artistic, susți
nut de formații de artiști ama
tori din localitate.

Duminică, pe câmpia de la 
Tulipan, Ia cabana Peștera 
Bolii, precum și in localitățile 
Lupeni, Vulcan și Uricani, în 
locurile de agrement devenite 
tradiționale, mii de oameni ai 
muncii împreună cu familiile 
lor au petrecut o frumoasă du- 
pă-amiază la iarbă verde. Pre
tutindeni, in aceste locuri, au 
fost prezentate programe artis
tice ale formațiilor de amatori, 
dedicate constructorilor. Zilei 
lor prin care sint cinstite e- 
forturile neîntrerupte pentru 
înălțarea semețelor edificii ce 
întregesc peisajul industrial al 
țării trainice temelii ale orin- 
duirii noastre socialiste. ale 
bunăstării și prosperității

toți 
fost

A. HOFFMAN

Rodnicie în 
abatajele minei

Zile de muncă rodnică în 
abatajele sectorului IV al mi
nei Petrila. Rezultatele brigăzi
lor conduse de Eugen Voicu 
din abatajul frontal nr. 20, Năs- 
tase Zamfir și Stelian Maftei 
din abatajele cameră nr.15, res
pectiv, nr. 19 est sînt edifica
toare în acest sens. Pe cele 
două decade trecute din luna 
iulie, brigada condusă de Eugen 
Voicu, formația de lucru cu 
cele mai bune rezultate obți
nute în abatajele frontale ale 
minei, a acumulat un plus de 
peste 350 tone de cărbune. A- 
cest succes este rezultatul rit
mului de lucru constant susți
nut ale schimburilor conduse 
de Nicolae Boboc, Gheorghe 
Ștefan, foan Enc și Marin Du
mitru care aplică, după cum o 
dovedesc faptele, cu succes 
inițiativa „două cicluri in plus

în fiecare lună". După apreci
erile conducerii sectorului, 
șansele brigăzii merg spre un 
număr de 3,5 cicluri realizate 
in plus pină la sfirșitul lunii. 
Cu un plus de 354, respectiv, 
55 tone de cărbune, au înche
iat decada a doua din iulie și 
brigăzile conduse de Năstase 
Zamfir și Stelian Maftei.

Din sectorul I al minei, care 
a extras peste plan in primele 
două decade 183 tone de căr
bune, se evidențiază brigada 
de la abatajul cameră nr. 8 
est, stratul, 5, condusă de Va- 
sile Avarvarei. Munca bine or
ganizată de șefii de schimb 
Jean Baban, Ștefan Purece, 
Victor Dumitru și Simion Mi
hai a adus brigăzii, pe două 
decade, 145 tone de cărbune in 
plus față de sarcinile de plan.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
a primit pe ambasadorul Francei

Luni, 24 iulie 1972, tovarășul
Nicolae Ceaușescu, președintele
Consiliului dc Stat al Republi
cii Socialiste România, a pri
mit pe ambasadorul exlraordi-

nar și plenipotențiar al Fran
ței la București, Francisc Mar
cel Marie Levasseur, care a 
înmînat un mesaj din partea 
președintelui Republicii Fran
ceze, Georges Pompidou.

La primire a luat parte to
varășul Cornel iu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială.

In „Steagul roșu“ de astăzi continuăm 
publicarea unor documente adoptate de 

Conferința Națională 
a Partidului Comunist Roman:

> Hotărîrea cu privire la pregătirea forței de 
muncă și creșterea nivelului de trai al populației;

1 Rezoluția cu privire la perfecționarea activității 
politico-organizatorice și ideologice a partidului; 

' Proiectul de norme ale vieții și muncii comuniș
tilor, ale eticii și echității socialiste;

• Rezoluția cu privire la înflorirea națiunii socia
liste și la problema națională în Republica So
cialistă România;

1 Modificarea unor prevederi ale Statutului Parti
dului Comunist Român.

CONDUCEREA COLECTIVĂ, 
AUTOCONDUCEREA CONȘTIENTĂ - 
două principii ale perfecționării

Convorbire cu tovarășul GHEORGHE OLARU, 
directorul Uzinei de utilaj minier

— Vă solicităm, tovarășe di
rector, cîteva cuvinte pe o temă 
actuală, sau. pe o temă actuali
zată cu multă vigoare in recen
tul Raport prezentat de secreta
rul general al partidului, tova
rășul Nicolae Ceaușescu, la lu
crările Conferinței Naționale a 
P.C.R. Este vorba de autocon
ducerea conștientă, un principiu 
de înaltă valoare teoretică și 
practică care va sta la baza per
fecționării conducerii planifica 
te a întregii vieți sociale.

— Am citit și eu, cum cred 
că au citit milioane de oameni 
ai muncii din întreaga țară, Ra 
portul secretarului general al 
partidului. Am reflectat înde
lung pe marginea multor para 
grafe din cuprinsul lui. Și, bi
neînțeles, am reflectat, am dis
cutat cu mulți oameni din uzi
nă, muncitori, ingineri, tehnici
eni, membri ai comitetului de 
partid, membri ai comitetului 
oamenilor muncii, despre măre
țele îndatoriri ce ne stau în fa
tă pentru transpunerea in via
tă a măsurilor privind perfec

ționarea conducerii planificate a 
activității economico-sociale.

— Desigur, v-a atras atenția 
termenul autoconducerea conști
entă. Ce înțelegeți prin acest 
principiu ?

— Este, așa cum ați spus, un 
principiu de înaltă valoare teo
retică și practică. In esența lui 
se găsesc îngemănate două di
recții, două pîrghii asupra că
rora va trebui să acționeze fie
care conducător al fiecărui loc 
de muncă. Pe de o parte este 
vorba de preocupările lui de 
a-și spori permanent capacita
tea de conducere, competența de 
a rezolva în mod operativ, cu 
eficientă sporită, sarcinile de 
serviciu, pînă în cele mai mici 
detalii. Aceasta presupune o per
manentă îmbogățire a cunoștin
țelor profesionale, un neîntre
rupt contact eu realitățile vie
ții, o continuă asimilare a tot

I. M.

(Continuare in pag. a •f-a)

Șeful de schimb Nicolac Hegheduș din brigada minerului Ion Avădanie de la secto
rul I al minei Dilja și ortacii din schim'.ul său urmărind cu interes înaintea intrării in 
șut, ultimile documente ale Conferinței Naționale a partidului.

Forța de muncă 
necesară pro

ducției poate fi
pregătită încă 
de pe băncile 

scolii!»

In aceste zile cînd întreaga 
țară trăiește din plin ecoul 
istoricelor lucrări ale Confe
rinței Naționale a partidului, 
gîndurile noastre ale tuturor 
celor ce ne-am angajat 
și ne angajăm să contribuim, 
cu toată energia, la accelera
rea ritmului construcției soci
aliste, sint ațintite spre vii
tor, spre capătul drumului plin 
de strălucire și demnitate, pe 
care-1 parcurge întregul popor 
român pentru ridicarea Româ
niei socialiste pe înaltele 
trepte ale civilizației si pro
gresului.

Ne-am dat cu toții seama, 
ascultînd în fața televizoare
lor sau citind in presă excep
ționalul Raport, prezentat dele- 
gaților și invitaților la Confe
rință, prezentai nouă, tuturor 
oamenilor muncii din România 
socialistă, de către tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, cit este 
de mare preocuparea pentru 
perfecționarea continuă a con
ducerii societății, a relațiilor 
sociale, u structurilor organi
zatorice și a conținutului acti
vității din toate domeniile de 
activitate pe care o vădește, 
conducerea superioară de 
partid, partidul comuniștilor, 
călăuza noastră încercată.

Aș vrea să mă refer, în ci- 
leva cuvinte, la o problemă 
deosebii de importantă, în a- 
fara căreia nu este posibilă 
însăși creșterea rolului crea
tor al omului în desfășurarea 

producției, elocvent reieșită din 
Raportul secretarului generai 
al partidului nostru. E vorba 
despre asigurarea și pregăti
rea forței de muncă. Este fi
resc ca ritmul accelerat, de 
dezvoltare multilaterală a ță
rii la care ne-am angajat cu 
toții, să impună o calificare 
cît mai rapidă a muncitorilor, 
continuarea procesului de îm
bunătățire a pregătirii profesi
onale a tuturor oamenilor mun
cii. Or, acest lucru a (ost în-

prof. Vaslle BICOI. 
directorul Școlii generale or.

4 Petroșani

(CoiiUnihve in pag. a 7 .i)
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HOT A RI RE A
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român 

cu privire la pregătirea forjei de muncă 
și creșterea nivelului de trai al populației

înfăptuirea amplului pro
gram de măsuri stabilit dc Con
ferința Națională din 1967 și 
Congresul al X-)ea al Partidu
lui Comunist Român eu privire 
la dezvoltarea economică și 
socială a creat condiții pentru 
creșterea într-un ritm susținut 
a venitului național și alocarea, 
pe această bază, a unor mijloa
ce toț mai marj in vederea ri
dicării permanente a nivelului 
de trai al tuturor cetățenilor 
patriei.* Au fost creak noi lo
curi de muncă corespunzător 
cu dezvoltarea forțelor de pro
ducție, numărul acestora in pri
mul an și jumătate al cincina
lului fiind raaj mare cu 400 000 
față de 1970; au fost majorate 
salariile tuturor categoriilor de 
lucrători, în primul rÎDd sala
riile mici, s-a perfecționat sis
temul de remunerare a muncii ; 
au sporit pensiile și alocațiile 
pentru copii. An crescut veni
turile țărănimii, a fost introdus 
minimul de retribuție garantat, 
precum și sistemul de pensii 
pentru membrii cooperativelor 
agricole de producție, se acor
dă asistență medicală gratuită 
și alte înlesniri țărănimii.

S-au intensificat construcția 
de locuințe Și dotările ec'ilitar- 
goepodărești. la orașe Și sate : 
s-a îmbunătățit și diversificat 
aprovizionarea populației cu 
-unui i dc consum și a sporit 

volumul serviciilor: au cunos
cut o creștere substanțială fon
durile pentru dezvoltarea învă- 
țămîntului. științei, culturii, ar
iei și ocrotirii sănătății.

Toate acestea reflectă preocu
parea permanentă a Partidului 
Comunist Român și statului 
nostru socialist, a Comitetului 
Central al partidului, personal 
a tovarășului Nicolae Ceaușescu, 
pentru ridicarea nivelului de 
traj materia] și spiritual al po
porului — țelul suprem al în
tregii politici a partidului.

Programul înfloririi multila
terale a României socialiste în 
următoarele -două decenij înfă

țișat conferinței constituie o 
expresie concludentă a înaltei 
capacități a partidului de a 
conduce poporul român spre 
noi victorii pe frontul construc
ției economice Și social-cultu
rale, în vederea lichidării ră- 
mlnerii în urmă față de țările 
avansate și realizării unui grad 
tot mai înalt de prosperitate 
materială și spirituală.

Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român aprobă 
deplin și unanim orientările 
și măsurile cuprinse în rapor
tul prezentat de secretarul ge
neral al Partidului Comunist 
Român, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, referitoare la ridi
carea continuă a bunăstării 
clasei muncitoare. țărănimii, 
intelectualității, a tuturor cetă
țenilor țârii. Realizarea acestui 
obiectiv fundamenta) al politi
cii partidului depinde în mod 
hotărî tor de dezvoltarea intr-un 
ritm susținut a forțelor de pro
ducție, introducerea celor mai 
noi cuccrirj ale științei și teh
nicii, creșterea continuă a fon
dului național de dezvoltare 
economică și socială și folosi
rea cit mai eficientă a acestuia, 
îndeplinirea înainte do termen 
a prevederilor actualului plan 
cincinal va crea premise pentru 
sporirea mai rapidă, în urmă
torii ani, a nivelului de trai a) 
poporului.

In urma dezbaterilor ce au 
avut loc în plenul conferinței, 
precum și în cadrul Secțiunii 
pentru problemele pregătirii 
forței de muncă și creșterii ni
velului de trai al populației, 
Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român hotă
răște :

1. Orientarea principală a 
organelor și organizațiilor de 
partid, a sindicatelor și celor
lalte organizații obștești, a mi
nisterelor, centralelor. între
prinderilor și consiliilor popu
lare în domeniul forței de mun
că trebuie să fie folosirea cît 
maj deplină și rațională a po

tențialului uman al țării In ve
derea sporirii producției și pro
ductivității muncii sociale. A- 
vînd în vedere că menținerea 
ritmurilor înalte dc dezvoltare 
economică și socială a Româ
niei asigură condiții pentru 
creșterea continuă a locurilor 
dc muncă, se va urmări mă
rirea ponderii populației ocu
pate »n ramurile neagricole, în
deosebi în industrie, stabilirea 
unui raport just între numărul 
celor care lucrează nemijlocit 
în producția materială Și al 
celor ocupați în alte activități, 
utilizarea cît mai eficientă a 
specialiștilor, îmbunătățirea 
proporției între cadrele cu pre
gătire medic și superioară.

O atenție deosebită se va a- 
corda asigurării necesarului de 
forță de muncă pentru realiza
rea înainte dc termen a sarci
nilor economice prevăzute 
pentru actualul cincinal, spori
rea coeficientului de schimburi 
în vederea folosirii mai intense 
a mașinilor și utilajelor, aco
perirea nevoilor c’c cadre cali
ficate pentru noile obiective 
care vor apărea pe întreg teri
toriu) țării, precum și pentru 
meseriile în care există deficit 
dc forță dc muncă calificată.

Se vor crea condiții pentru 
atragerea într-o măsură mai 
mare a femeilor în activitățile 
economice Și sociale. Ministerul 
Muncii. Ministerul Sănătății, ce
lelalte ministere și organe eco
nomice centrale, împreună cu 
Uniunea Generală a Sindicate
lor din România vor stabili în 
cel mai scurt timp nomencla
torul meseriilor și funcțiilor în 
care femeile vor fi încadrate 
cu prioritate sau în anumite 
proporții și să elaboreze mă
suri practice dc calificare a a- 
acestora potrivit specificului 
muncii.

Se va accelera procesul de 
calificare a muncitorilor, reci
clarea cadrelor și perfecționa
rea pregătirii profesionale a tu
turor oamenilor muncii.

2. Învățământul de toate gra
dele trebuie sfi asigure nece
sarul de cadre calificate în 
strînsă corelare cu nevoile dez
voltării economice și sociale ale 
țării, să-și sporească continuu 
eficiența socială prin împletirea 
organică a procesului de ins
truire cu activitatea practică 
în producție, în așa feJ îneît 
tinerii să poată să și lucreze, 
să și învețe. Ministerul Educa
ției și Invățămînlului, în cola
borare cu celelalte ministere 5’ 
organe centrale, va lua măsuri 
pentru perfecționarea întregu
lui învățămînt, în vederea in
tegrării în timp scurt, după fie
care etapă dc școlarizare, a tu
turor absolvenților cart nu își 
continuă studiile, într-o muncă 
utilă societății, cu precădere 
în producție. Se va dezvolta re
țeaua dc școli profesionale, vor 
crește numărul și ppnperca li
ceelor dc specialitate.

Se vor lichida specializarea 
îngustă și diversificarea nejus
tificată a actualelor nomencla
toare de meserii și profesii și 
se vor îmbunătăți programele 
școlare pentru învățămîntul 
profesional, liceal și superior în 
vederea asigurării unei pregă
tiri complexe și calificări mul
tilaterale, cu profil larg a ab
solvenților potrivit cerințelor de 
dezvoltare modernă a econo
miei. O atenție deosebită se va 
acorda formării profesionale a 
tineretului pentru nevoile mo
dernizării agriculturii. In sco
pul legării mai strînse a școlii 
de activitatea practică se va' 
consolida și perfecționa siste
mul dc dublă subordonare a 
instituțiilor de învățămînt su
perior și de patronare a școli
lor dc către unități productive. 
Se va trece, pe măsura creării 
condițiilor, la organizarea de 
secții de învățămînt superior în 
întreprinderi, care să-și desfă
șoare programul după orele de 
producție.

3. Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român a

probă măsurile stabilite dc Co
mitetul Central al partidului pri
vind ridicarea generală a salari
ilor. In acest an salariul lunar 
mjnim va crește dc la 000 la 1 000 
Ici, iar pînă la sfîrșitu) cinci
nalului la 1 100 Ici; se vor ma
jora salariile la toate catego
riile, astfel incit salariul mediu 
lunar să ajungă în a două par
te a anului 1975 la circa 1950 
lei, ceea ce reprezintă, compa
rativ cu 1970, un spor de 35 la 
sută, față dc 26 la sută cît era 
prevăzut inițial.

In scopul realizării unor pro
porții corespunzătoare între sa
larii pe baza principiilor echi
tății socialiste, a cerințelor de 
stimulare a ridicării nivelului 
general de pregătire profesio
nală și a aportului adus de fie
care la munca socială se vor 
lua măsuri ca raportul dintre 
salariul net maxim și cel mi
nim al personalului din unită
țile dc stat să fie de 6—7 la 1.

Organele și organizațiile de 
partid, sindicale, organele de 
conducere colectivă ale minis
terelor, centralelor, unităților 
economice și social-cui turale 
vor urmări ca prin folosirea 
judicioasă a diverselor forme 
de salarizare să sporească coin
teresarea lucrărilor pentru creș
terea producției și a producti
vității muncii, reducerea chel
tuielilor materiale și ridicarea 
eficienței în toate domeniile de 
activitate.

4. Realizarea producției ve
getale Și animale la nivelul sta
bilit pentru agricultura coope
ratistă va permite sporirea ve
niturilor Pe o persoană activă 
cu peste 40 la sută în 1975 față 

1971. Se vor perfecționa în 
continuare formele de retribuire 
în agric-ultură. astfel îneît să 
stimuleze în mai mare măsură 
aportul țăranilor cooperatori, al 
celorlalți lucrători din agricul
tură Ia utilizarea deplină și ra
țională a pămîntului, la folosi
rea eficientă a bazei materiale, 
la creșterea substanțială a pro- 

ducțicj șj productivității mun
cii în toate rumurile agricole.

Avînd în vedere importanța 
producției zootehnice și necesi
tatea ridicării calificării celor 
ce lucrează în acest sector al 
cooperativelor agricole dc pro
ducție, se vor lua măsuri ca 
pînă la sfirșitul acestui an mi
nimul garantat al cooperatori
lor z.ootehnișli care lucrează cel 
puțin 25 dc zile lunar să spo
rească de la 400 la «00 Ici,

•5. Pe baza experimentărilor 
efectuate pînă în prezent. în 
funcție dc creșterea maj sus
ținută a productivității muncii 
și îmbunătățirea normelor în 
raport cu condițiile noi dc do
tare tehnică și dc calificare se 
va elabora un program c’c mă
suri pentru trecerea la genera
lizarea reducerii săptămînii de 
lucru la sfîrșilul acestui cinci
nal șj începutul cincinalului 
următor.

6. Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român a- 
probă măsurile stabilite de Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Român cu privire la 
majorarea generală a pensiilor. 
Pînă la sfîrșitul anului 1972 
pensiile de asigurări sociale de 
stat vor spori în medie cu 16 
la sută, pensiile mici cu 30 la 
sută, iar pensiile pentru inva
lizi, orfan; Și văduve de război 
cu 23 la sută. Procentul din 
salariu pe baza căruia se sta
bilește pensia va fi cuprins 
între 60 șj 95 la sută.

7. Se va intensifica construc
ția de locuințe din fondurile 
statului și din fondurile popu
lației cu sprijinul statu
lui. Realizarea programu
lui de construcții dc locuințe, 
creșe, grădinițe, cantine, cămi
ne pentru tineret, protejarea 
mediului ambiant, creșterea do
tărilor edilitare vor constitui 
sarcini principale ale organelor 
de partid, de stat și obștești în 
vederea sporirii gradului de 
confort și civilizație a popula
ției de la orașe și sate.

8. Conferința cere organelor 
și organizațiilor dc partid, mi
nisterelor, centralelor industria
le, întreprinderilor dc stat și co
operatiste să pună la dispozi
ția consumatorilor un volum 
sporit și o gamă tot maj boga
tă c’c produse în raport <_u ce
rințele și nivelul veniturilor 
acestora ; se va da o mai marc 
importanță realizării produselor 
ieftine Și a celor pentru copii; 
se va acționa cu hotărâre pentru 
îmbunătățirea calității produse
lor. respectarea riguroasă a con
dițiilor de igienă în întreprin
derile producătoare și dc des
facere.

Ministerul Comerțului In
terior, celelalte ministere și or
gane centrale care au în subor
dine unități comerciale, comi
tetele executive ale consiliilor 
populare vor asigura gospodă
rirea și repartizarea judicioasă 
a mărfurilor pe teritoriu și u- 
nități. lărgirea și folosirea ra
țională a bazei materiale exis
tente, modernizarea formelor de 
v în zare.

9. Ministerele și celelalte or
gane centrale c’c stat, UCE- 
COM. CENTROCOOP șj Uniu
nea Națională a Cooperativelor 
Agricole de Producție, precum 
și comitetele executive ale con- 
siliiloi- populare vor dezvolta și 
diversifica activitățile de ser
vire a populației, vor extinde 
rețeaua de unități de servicii și 
vor îmbunătăți transporturile 
publice în concordanță cu cerin
țele 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 în cadrul nive
lului general stabilit, pentru a 
se putea realiza creșterea veni
turilor reale ale populației pre
văzută în plan.

11. Vor continua să crească 
fondurile alocate de stat pen
tru satisfacerea nevoilor socia
le j dezvoltarea bazei materia

le și tehnico-științifice a invă- 
țâmîntuluj dc toate gradele și 
așezarea rațională a rețelei șco
lare pe întreg teritoriul țării, 
ocrotirea sănătății populației 
și dai‘ca In funcțiune dc noi 
unități sanitare, asigurarea ma
terială in cazul incapacității 
temporare de muncă, îmbună
tățirea asistenței sociale, creș
terea alocațiilor pentru copii și 
ajutoarelor familiale.

Fonduri sporite vor fi di ■ 
tinate pentru protecția mum ii 
și îmbunătățirea condițiilor 
muncă, problemă căreia orga
nele și organizațiile de partid, 
sindicatele, conducerile minis
terelor, centralelor și înlrcprin-’ 
dcrilor au datoria să-i acorde o 
neslăbită atenție

In vederea satisfacerii ncce-' 
sitățîlor spirituale ale popula
ției dezvoltării multilaterale a 
personalității fiecărui cetățean 
al patriei se vor lua în conti
nuare mâsurj pentru dezvolta
rea bazei materiale a culturii, 
educațiej fizice și sportului, or
ganizarea în condiții cit mai 
bune a timpului liber și odih
nei oamenilor muncii.

★
Măsurile stabilite de Comi

tetul Central pentru creșterea 
salariilor, pensiilor, alocațiilor 
și a altor înlesniri vor face -ca
de progresele obținute în dome
niul construcției economice și 
sociale să beneficieze fiecare 
om al muncii fiecare familie 
în țara noastră.

Conferința Națională își ex
primă convingerea că oamenii 
muncii vor consacra întreaga 
lor energie și pasiune creatoa
re pentru realizarea exemplară 
a obiectivelor stabilite de Parti
dul 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 progre
sului în patria noastră socia
listă.

R E Z (KL U T I A
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român 

cu privire la perfecționarea activității 
politico-organizatorice și ideologice a partidului

In numele comuniștilor, al 
întregului nostru partid, dele
gații la Conferința Națională a 
Partidului Comunist Român din 
19—21 iulie 1972 își însușesc și 
aproba aprecierile date in ra
portul tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, cu privire la activita
tea desfășurată de partidul nos
tru. de organele și organizațiile 
sale pentru aplicarea în viață 
» hotărîrilor Conferinței Națio
nale din 1967 și ale Congresu
lui al X-lea.

Conferința Națională constată 
cu satisfacție că viața, desfă
șurarea evenimentelor interne 
și internaționale au confirmat și 
confirmă pe deplin justețea li
niei generale elaborate de Con
gresul al X-)ca, faptul că Parti
dul Comunist Român dispune 
de o linie politică clară, marxist- 
leninistă. care corespunde pe 
deplin condițiilor concrete ale 
României, intereselor și aspira
țiilor vitale ale națiunii noastre 
socialiste.

In această perioadă. clasa 
muncitoare s-a afirmat tot mai 
puternic în calitate de clasă 
conducătoare in stat, s-a ampli
ficat democrația socialistă, s-a 
întărit unitatea întregului popor 
în jurul avangărzii sale revolu
ționare, a crescut rolul conducă
tor al Partidului Comunist Ro
mân în întreaga operă de edi
ficare a socialismului. A sporit 
continuu forța organizatorică și 
politică a partidului; au crescut 
rindurile sale, s-au dezvoltat și 
întărit democrația internă și dis
ciplina de partid. In prezent 
partidul nostru reunește in rin
durile sale peste 2 230 000 de 
membri dintre cei mai înaintați 
muncitori, țărani, intelectuali — 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, refleclînd prin 
compoziția sa at it structura so
cială a populației țării, cîtși po
litics națională a partidului, de 
deplină egalitate in drepturi în
tre toți oamenii mumii, lără 
deosebire de naționalitate. Parti
dul dispune în prezent de orga
nizații puternice în toate com
partimentele societății, prin in
termediul cărora desfășoară o 
intensă muncă de conducere, de 
organizare șj unire a eforturilor 
tuturor oamenilor muncii în în
făptuirea programului de edifi
care a socialismului și comunis
mului în patria noastră. Toate 
victoriile obținute de poporul 
nostru in dezvoltarea economi
că și social-culturală a țării, în 
făurirea noii societăți sini indi
solubil legate de înfăptuirea de 

către Partidul Comunist Român 
a rolului său de forță politică 
conducătoare a întregii socie
tăți, de vasta activitate politico- 
organizalorică și ideologică des
fășurată de organele și organi
zațiile de partid, demonstrează 
cu putere realismul politicii 
partidului nostru, capacitatea sa 
de a soluționa problemele pe 
care le ridică progresul necon
tenit al României pe drumul so
cialismului și comunismului.

Partidul Comunist Român este 
astăzi mai puternic și mai unit 
ca orieînd. Întregul popor ur
mează cu neabătută încredere 
partidul. înfăptuiește cu devota
ment și abnegație politica sa.

Conferința Națională conside
ră că pentru îndeplinirea ma
rilor răspunderi care revin 
Partidului Comunist Român în 
conducerea operei de făurire a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate în țara noastră tre
buie să se acționeze în urmă
toarele direcții :

1. Comitetul Central, toate 
organele și organizațiile de 
partid, toți comuniștii trebuie să 
acționeze cu hotărîre pentru 
creșterea rolului conducător al 
partidului in toate domeniile ac
tivității sociale. Aceasta este o 
necesitate imperioasă in etapa 
actuală de dezvoltare a societă
ții noastre, care impune crește
rea rolului factorului conștient 
în întreaga viață socială. Activi
tatea de conducere trebuie să se 
bazeze pe cunoașterea legilor 
dezvoltării sociale, acționindu-se 
in mod conștient pentru realiza
rea unei concordanțe cît mai 
depline între forțele de produc
ție și relațiile de producție, pen
tru progresul neîntrerupt al so
cietății socialiste. întreaga ac
tivitate a partidului, a organelor 
și organizațiilor sale trebuie să 
răspundă cerințelor actuale ale 
dezvoltării economice și social- 
t ullurale a României, să asigure 
înfăptuirea programului Partidu
lui Comunist Român de făurire 
a societății socialiste multilate
ral dezvoltate.

2. Creșterea și afirmarea rolu
lui conducător al partidului tre
buie să se exprime in integra
rea sa tot mai organică in ac
tivitatea și viața întregii socie
tăți. Ac tivul de bază al partidu
lui, toți comuniștii trebuie să 
participe- la dezvoltarea econo- 
mico-socială nu din afară, ci ne
mijlocit dinăuntrul tuturor orga
nismelor economice, sociale și 
de stat ale țării. Aceasta presu
pune ca toți comuniștii, in pri
mul rînd cei investiți cu funcții 
de răspundere, să dea dovadă în 

întreaga lor activitate de holă- 
rire, inițiativă și responsabilita
te în aplicarea politicii partidu
lui, să-și îndeplinească în mod 
exemplar sarcinile care le revin 
la locul lor de muncă.

3. Conferința apreciază că o 
atenție deosebită trebuie acor
dată întăririi rolului fiecărei or
ganizații de partid în cadrul co
lectivului in care își desfășoară 
activitatea. Organizațiile de 
partid trebuie să se situeze in 
fruntea luptei pentru realizarea 
planului de stat, pentru aplica
rea în viață, in toate sectoarele 
de activitate, a politicii și pro
gramului partidului. Ele trebuie 
să dezbată mai temeinic 
și mai organizat probleme
le care preocupă unitatea 
economico-sociala respectivă. 
Organizațiile de partid trebuie 
să acorde o atenție mai mare 
participării oamenilor muncii la 
activitatea organelor de condu
cere colectivă, la adunările ge
nerale ale salariaților, la întrea
ga viață social-politică.

4. Conferința cere organelor 
și organizațiilor de partid să 
militeze pentru continua întărire 
a rândurilor partidului, acordând 
o deosebită atenție primirii in 
partid a celor mai destoinici și 
avansați oameni ai muncii, edu
cării lor comuniste. Se impune 
să se manifeste mai multă gri
jă pentru primirea în partid și 
promovarea în diferite munci de 
partid și de stat a femeilor. Va 
trebui să se urmărească in con
tinuare primirea în partid a ce
lor mai buni oameni ai muncii 
din rindul naționalităților conlo
cuitoare și promovarea lor con
secventă în activul de 
partid și de stat. Este, de 
asemenea, necesară spori
rea preocupării organelor și 
organizațiilor de partid pentru 
primirea In partid a celor mai 
buni membri ai Uniunii Tinere
tului Comunist, pentru pregăti
rea și promovarea unui număr 
mai mare de activiști de partid 
și de stat din rindul tineretului.

5. Pentru a asigura Îndruma
rea corespunzătoare a activității 
politico-economice și sociale, 
traducerea în viață a hoLaririlor 
partidului și guvernului, orga
nele de partid de la diferite ni
veluri trebuie să se sprijine pe 
un puternic și numeros activ ne
salariat. Ele trebuie să atragă în 
cadrul acestuia un număr tot 
mai mare de comuniști care lu
crează nemijlocit în producție, 
să se ocupe mai atent de pregă
tirea și repartizarea lor în mun
că. Trebuie să se ia măsuri pen
tru buna fun< ționare a comisi

ilor pe probleme ale organelor 
de partid chemate să spri
jine comitetele de partid 
în elaborarea Și aplica
rea hotărîrilor, în soluționarea 
problemelor tot mai complexe 
ale conducerii vieții econoinicd- 
sociale. Totodată, organele și 
organizațiile de partid trebuie să 
asigure participarea în continua
re la diferite activități de partid 
a vechilor activiști, îmbinîrid 
armonios experiența cadrelor 
vechi cu elanul și cutezanța ac
tiviștilor tineri.

6. Ținînd seama de rolul tot 
mai important și de sarcinile 
sporite încredințate comitetelor 
județene, de răspunderea mare 
ce le revine în întreaga activi
tate ce se desfășoară pe terito
riul județelor, este necesară în
tărirea acestora cu cadre cores
punzătoare, îmbunătățirea orga
nizării și perfecționării metode
lor lor de muncă. In același 
timp, este necesară îmbunătăți
rea în continuare a activității 
comitetelor de partid din între
prinderi, precum și a comitete
lor comunale și orășenești, care 
trebuie să conducă întreaga ac
tivitate din unitățile economice 
și leritorial-administrallve res
pective.

Pentru intensificarea legăturii 
organelor de partid cu comuniș
tii, cu masele de oameni ai 
muncii, pentru cunoașterea mai 
temeinică a realităților trebuie 
să se aplice cu fermitate hotă- 
rîrea Comitetului Central pri
vind alegerea în organele de 
partid, inclusiv în < omiletele ju
dețene, a unui număr mai mare 
de membri de partid care lu
crează nemijlocit in producție.

7. Conferința își însușește mă
surile cuprinse în raportul to
varășului Nicolae Ceaușescu 
privind folosirea mai rațională 
a cadrelor și stabilește să se ia 
măsuri pentru rotația periodică 
a activiștilor in diferite munci 
de partid și de stat, gstfe] incit 
aceștia să dobândească o expe
riența multilaterală, să poată în
țelege și soluționa tot mai efi
cient problemele complexe pe 
care le ridică viața socială, con
ducerea științifică a societății 
moderne.

8. Pentru a-și putea îndeplini 
in cele mai bune condiții sarci
nile ce le-au (ost încredințate, 
cadrele care îndeplinesc funcții 
de conducere la diferite niveluri 
trebuie să se preocupe in per
manență de ridicarea pregătirii 
lor politii o-idcologice și profe
sionale, să-și însușească temei
nice cunoștințe din domeniul 
științei conducerii activității e

conomice Și social-politicc, să 
dea dovadă in întreaga lor acti
vitate de spirit organizatoric, de 
cutezanță și perseverența, de 
devotament nemărginit față de 
partid și popor, față de cauza 
socialismului și comunismului.

9. O sarcină de o deosebită 
importanță o constituie înfăptui
rea consecventă a principiilor 
muncii și conducerii colective 
în întreaga viață de partid. In 
același timp, trebuie să se ve
gheze ca aceasta să nu ducă la 
creșterea numărului de șixlințe, 
la irosirea timpului in discuții 
interminabile. Munca colectivă 
presupune organizare, disciplină, 
aplicare fermă, neabătută a ho
tărîrilor adoptate.

10. Conferința Națională tra
sează organelor și organizațiilor 
de partid sarcina de a pune sis
tematic în discuția activu
lui, a comuniștilor, problemele 
majore ale activității economi- 
co-sociale și principalele măsuri 
ce se preconizează a fi adoptate, 
de a asigura toate condițiile ca 
activiștii, membrii de partid 
să-și poală exprima in mod li
ber, nestînjenit, opiniile asupra 
problemelor supuse dezbaterii, 
astfel incit hotărârile adoptate 
să fie expresia gândirii colecti
ve a organelor dc partid, a în
tregului partid. Dezvoltarea de
mocrației de partid, participarea 
tot mai activă a comuniștilor la 
elaborarea politicii interne și 
externe constituie, in ultimă in
stanță, factorul hotărîtor de ca
re depinde îndeplinirea cu suc
ces 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 disci
plinei dc partid, creșterii răs
punderii activiștilor de partid, 
a tuturor comuniștilor pentru 
îndeplinirea sarcinilor încredin
țate. Activistul de partid, comu
nistul trebuie apreciați nu după 
vorbe, ci după rezultatele mun
cii lor. Hotăririle de partid sini 
obligatorii pentru toți membrii 
partidului și nimănui nu i se 
poale permite să nu le îndepli
nească.

12. Conferința Națională a 
partidului consideră ca o datorie 
a tuturor organelor și organiza
țiilor de partid de a promova în 
întreaga lor activitate critica și 
autocritica, de a lupta împotriva 
oricăror tendințe de automulțu- 
mire, de ignorare a lipsurilor și 
neajunsurilor, a milita neobosit 
pentru dezvoltarea combativită
ții revoluționare a activiștilor, a 
comuniștilor, a tuturor oameni
lor muncii. Atitudinea critică și 

autocritică deschisă, curajoasă 
este o expresie a tăriei organi
zațiilor noastre și, totodată, ga
ranția lichidării lipsurilor și fe
nomenelor negative, a înfăptui
rilor partidului și statului.

13. Organele și organizațiile 
de partid trebuie să acorde o a- 
tenție sporită bunei organizări a 
muncii de partid, întăririi con
trolului asupra îndeplinirii hotă
rîrilor de partid și de stat in 
toate domeniile de activitate.

14. Conferința Națională con
sideră necesar să se ia in conti
nuare măsuri in vederea îmbu
nătățirii muncii organelor exe
cutive de conducere ale partidu
lui, în organizarea și controlul 
îndeplinirii hotărîrilor, acorda
rea unui ajutor mai concret co
mitetelor județene pentru în
deplinirea sarcinilor ce le 
revin. De asemenea, va 
trebui să se ia măsuri 
pentru degrevarea Comitetului 
Executiv, a Prezidiului Perma
nent și Secretariatului G.C. al 
P.C.R. de problemele de mai mi
că importanță, pentru a se da a- 
cestor organe posibilitatea de a 
consacra mai mult timp in vede
rea abordării mai aprofundate a 
problemelor esențiale ale con
ducerii de partid.

15. Conferința aprobă modifi
cările aduse Statutului Partidului 
Comunist Român, apreciind că 
acestea corespund cerințelor ac
tuale de perfecționare a activi
tății 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, aprobă Programul 
P.C.R. pentru îmbunătățirea acti
vității ideologice, ridicarea nive
lului general al cunoașterii și e- 
ducația socialistă a maselor, 
pentru așezarea relațiilor din 
societatea noastră pe baza prin
cipiilor eticii ș» echității socia
liste și comuniste, adoptat de 
plenara C.C. at P.C.R. din 3—5 
noiembrie 1971; și-1 Însușește in 
întregime, considorîndu-l drept 
propriul său program, parte in
tegrantă a programului de făuri
re a societății socialiste multila
teral dezvoltate in patria noas
tră.

17. Conferința Națională obli
gă toate organele și organizați
ile dc partid să se preocupe in 
permanența dc îmbunătățirea 
activității ideologice și educati

ve, să asigure folosirea deplină 
și îndrumarea unitară a tuturor 
mijloacelor de care dispune so
cietatea noastră pentru dezvol
tarea conștiinței socialiste a ma
selor și formarea omului nou, 
multilateral dezvoltat. Un rol 
sporit în desfășurarea activității 
educative trebuie să îndepli
nească organizațiile de masă și 
obștești, sindicatele, Uniunea Ti
nerelului Comunist și organiza
țiile de femei, uniunile de cre
ație. instituțiile cultural-artisti
ce.

Frontul Unității Socialiste va 
trebui să acționeze pentru uni
rea eforturilor tuturor acestor 
organizații, pentru coordonarea 
activității lor consacrate educă
rii comuniste a maselor.

18. întreaga activitate ideolo- 
gică-educativă trebuie să urmă
rească înarmarea poporului cu 
concepția științifică despre lume 
și viață — materialismul dialec
tic și istoric — cu politica Parti
dului Comunist Român.

In învățămîntul de partid, la 
toate formele de pregătire poli
tică și ideologică a comuniștilor, 
a tuturor oamenilor muncii, se 
va acorda atenția principală cu
noașterii și însușirii raportului 
secretarului general al partidu
lui, prezentat la Conferința Na
țională, a altor documente ale 
partidului nostru — care repre
zintă aplicarea creatoare a 
marxism-leninismului la condi
țiile concrete «Ic României.

Trebuie să se acționeze pentru 
ridicarea nivelului general de 
cunoaștere al poporului, pentru 
înarmarea lui cu știința și cul
tura cea mai avansată, pentru a 
făuri un om cu cunoștințe mul
tilaterale, capabil să interpreteze 
fenomenele și procesele care au 
loc in viața socială, să se orien
teze în mod just în activitatea 
sa, să acționeze cu fermitate 
pentru transformarea revoluțio
nară a societății.

Organele și organizațiile de 
partid trebuie să depună toate 
eforturile pentru continua 
perfecționare a relațiilor so
ciale din societatea noas
tră, pentru a transforma 
principiile eticii și echității 
socialiste in norme de viață ale 
tuturor membrilor de partid, ale 
tineretului comunist, ale fiecă
rui cetățean al Republicii So
cialiști1 România.

19. Este necesar să se acorde 
o mai mare atenție activității 
teoretice. In acest sens se im
pune ca Academia de științe 
sociale și politice să-și îmbună
tățească activitatea, participînd 

mai activ la elaborarea proble
melor teoretice și practice pe 
care le ridică făurirea noii so
cietăți în țara noastră, dez
voltarea lumij contemporane, la 
întreaga activitate ideologicâ-e- 
ducativă. Lucrătorii din dome
niul ideologic trebuie să parti
cipe mai intens la .activ, iuțea 
practică în diferite sectoare. Ia 
mod .deosebit se impune îmbu
nătățirea activității dc cerceta
re în domeniul științelor eco
nomico §i al științei con du ce
ri i-

20. Conferința Națională dă o 
initllă apreciere și își însușește 
pe deplin analiza teoretică fă
cută in raportul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu problemelor 
privind- făurirea societății so
cialiste multilateral dezvolta
te, stadiul de țară in curs de 
dezvoltare în care se găsește 
România, contradicțiile și ro
lul lor în societatea socialistă^ 
strategia generală a construc
ției socialismului și comunis
mului, națiunea și problema na
țională. raportul dintre națio
nal și internațional în procesul 
revoluției și construcției socia
liste, mutațiile profunde, pro
cesele și tendințele care au loc 
în lumea contemporană, princi
piile relațiilor dintre țările 
socialiste, dintre partidele 
comuniste și muncitorești, 
dintre toate statele lu
mii, fără deosebire de o- 
rîncfciirea lor socială. Analiza 
acestor probleme reprezintă o 
contribuție prețioasă a secreta
rului general al partidului 
nostru la soluționarea proble
melor majore pe care le ridi
că dezvoltarea societății socia
liste românești, la îmbogățirea 
tezaurului teoretic al marxism- 
leninismului.

*

Conferința Națională a Parti
dului Comunist Român își ex
primă eonv înger ea că aplicarea 
în viață a măsurilor adoptate 
de acest important for de con
ducere al partidului în vederea 
perfecționării activității polii i- 
eo-organizatorice și ideologice 
a organelor și organizațiilor de 
partid va duce la sporirea ro
lului conducător al partidului 
în întreaga viață socială, la 
creșterea prestigiului său în 
mase și întărirea unității între
gului popor în jurul partidului; 
la îndeplinirea cu succes a ma
rilor sale răspunderi față de 
națiunea noastră socialistă, față 
de cauza socialismului și co
munismului în lume.
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PROIECTUL DE NORME
ale vieții și muncii comuniștilor, ale eticii și echității socialiste
Conlcr;n|A Națtonulă a Parti

dului Comunist Român constată 
< u satisfacție ridicarea nivelului 
politic ideologic și de • ult'iră 
generală a) membrilor de partid, 
creșterea spiritului lor re- 
voluționer, partinic, progres de 
obținute in conturarea fiziono
miei lor morale și cetățenești, 
calități care se evidenția-'» in 
rolul pe care comuniștii H în
deplinesc in viata so. ieluții 
noastre, In lupta pentru unirea 
eforturilor întregului poj»or in 
construirea socialismului.

Partidul sini oamenii, Istoria 
sa este istoria oamenilor, < or.- 
șliința lui este conștiința 
oamenilor și de aceea ca
litățile moral-politico ale mem
brilor de partid au o importan
tă decisiva asupra modului în ca
re Partidul Comunist Român l i 
duce la îndeplinire m:\ninea -a 
istorică, asupra autorității și 
prestigiului său în mase, asupra 
draqoslei șj încrederii u care 
este urmat do întregul popor.

Alături de membrii partidului 
nostru muncesc și lupta in pil- 
»*e|r rinduri ale consln; tivi 
socialiste milioane de tineri co
muniști, membri ni ■'•rganiz^ției 
revoluționare de tinere1 din pa
ir ia noastră.

Intrarea României In stadiul 
nou al făuririi societății soda- 
lidf multilateral dezvoltate ca
re presupune iTeșteren «nnli- 
nuh a rolului conducător al 
perfidului In toate sferei» vic- 
tw sociale, impune ridicarea la 
>m nivel și mai înalt a calitălii 
de membru de partid și do tînăr 
revoluționar, membru il Uniunii 
Tinerelului Comunist, situarea 
le.» prin modul de a munci, de 
a trăi și gindi, prin întreaga 
lor comportare. în prim ;■ rir.- 
•kir» ale luptei gene.ale a unpo- 
îului pentru infaptui-ea politicii 
partidului și statului.

Comunistul trebuie să icnre- 

noiembric 1071 și statuate In 
programul ideologic al partidu
lui pe care Conferința Naționa
lă și-l însușește ca pe propriul 
său program — parte compo
nentă a programului gener.il al 
P.C.R. dr făurire n societății so- 
c inliste multilateral dezvoltate 

. Conferința Națională consi
deră necesară sintetizarea prin- 
. ipalelor norme alo vieții și 
muncii comuniștilor, ale eticii 
si echității socialiste, in felul 
următor ;

1. Datoria fundamentală n 
membrilor de partid, a tinerilor
omunișli este aceea do a-și 

consacra întreaga energic, capa- 
> ilatc de munca și pricepere 
măreței opoTe de făurire a so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate condusă de Partidul 
Comunist Român, triumfului idea
lurilor socialismului și comunis
mului pe pămînlul României.

2. Fiecare comunist trebuie să 
lupte' • u fermitate și spirit de 
abnegație pentru traducerea în 
' iață a politici interne și exter
ne. marxist-lcninisle a Partidu
lui Comunist Român, a statului 
nostru socialist.

3. O îndatorire de cea mai 
mare importanță a comunistu
lui este aceea de a lupta neobo
sit pentru întărirea si apărarea 
unității partidului, chezășia în
deplinirii <u succes a menirii 
sale istorice de conducător al 
națiunii noastre socialiste.

4. Toți membrii partidului 
sini datori să-și aducă contri
buția activă la elaborarea poli
ticii partidului, la dezbaterea 
hotărîrilor de partid și dc stat, 
la stabilirea măsurilor de per
fecționare continuă a conduce
rii și organizării societății noas
tre socialiste.

5. In spiritul centralismului 
democratic, principiu fundamen
tal al vieții partidului nostru, 
fiecare comunist are datoria să 

materialismul dialectic isto
ric — principiile politicii pnrti- 
duluj nostru care reprezintă 
rnnrjrism-lcnini.smul < mitor în 
România.

7. Toți comuniștii sini datori 
sa militeze pentru întărirea con
tinuă n legăturii partidului cu 
masele, pentru unirea forțelor 
tuturor color ce muncesc în 
lupta pentru înfăptuirea progra
mului de edificare a societății 
socialiste multilateral dezvoltate.

8. Fiecare comunist, fiecare 
membru al organizației revolu
ționare de tineret are îndatori
rea de A lacc totul pentru în
florirea continuă a patriei noa> 
tre socialisto, pentru sporirâs 
patrimoniului ci material și rf>i- 
litual, pentru afirmarea tot tini 
puternică a națiunii ronv'J/ în 
rindul națiunilor lumii.

9. Membrilor Parlidulfl Comu
nist Român, ulecișlilor le revi
ne datoria supremă de a apăra, 
«ii orice sacrificii, integritatea 
pali ici, cuceririle revoluționare 
ale oamenilor muncii, indepen
dența și suveranitatea naționa
lă.

JU. Toți comuniștii trebuie să 
dea dovadă de vigilență și rom- 
balivitate revoluționară față de 
orice acțiuni sau manifestări 
ostile orînduiiii noastre socia
liste, intereselor vitale ale po
porului.

11. Este o obligație de prim 
ordin a fiecărui comunist, a tie- 
căiui tînăr revoluționar, de a 
milita pentru întărirea unității 
moral-politico a poporului, pen
tru cimentarea prieteniei fră
țești dintre toți oamenii muncii 
- români, maghiari, germani și 
dr alte naționalități — de a 
lupta împotriva oricăror mani
festări de naționalism și șovi
nism, de a acționa pe l>aza sti
mei reciproce, a deplinei ega
lități în drepturi, pentru propă
șirea onirici comune, marea la

și înflorirea continuă a avuției 
naționale, să acționeze pentru 
gospodărirea cît mai eficientă 
a mijloacelor șl resurselor so
cietății noastre, să lupte împo
triva neglijenței șf risipei, a tu
turor manifestărilor care du» la 
irosirea averii obștești.

14. Membrii de partid, tinerii 
comuniști au obligația patrioti
că și morală do prim ordin de 
a lupta cu toată hotărirca împo
triva furtului din avutul obștesc, 
a delapidărilor, a distrugerilor 
do bunuri publice — acte pro
fund antisociale, caro lovesc. în 
interesele poporului, ale fiecă
rui cetățean.

15. Comuniștii, tinerelul revo
luționar al țării trebuie să ma
nifeste o grijă permanentă pen
tru protejarea pămîntului, ape
lor, pădurilor, a tuturor avuți
ilor și frumuseților naturale alo 
patriei, să lupte hotărî! împo
triva degradării mediului ambi
ant.

16. Munca este o datorie fun
damentală. de onoare, a fiecărui 
membru al Partidului Comunist 
Român, a tinerelului comunist. 
De aceea, ei trebuie să lie un 
exemplu do dăruire și pasiune 
în muncă, în activitatea crea
toare, pentru făurirea valorilor 
materiale și spirituale ale socie
tății.

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 ac
tivității altora, să combată cu 
fermitate parazitismul, tendința 
de trai pe seama societății.

18. O trăsătură de bază o pro
filului moral ol membrilor de 
partid, a tinerilor comuniști 
trebuie să fie înalta conștiință 
profesională, responsabilitatea 
pentru îndeplinirea exemplară 
a sarcinilor încredințate, into- 

< ialislc multilateral dezvoltate 
ceri' în mod imperios ca fieca
re membrii de partid, toți comu
niștii, în special cei aparținînd 
generațiilor tinere, să-și perfec
ționeze necontenit pregătirea de 
specialitate, competența profe
sională. să depună eforturi ne
slăbite pentru a-și însuși toi ce 
este nou și înaintat în țară și 
pe plan mondial în profesia sau 
meseria lor. să-și lărgească con
tinuu oriz,ontul cunoașterii ști
ințifice și de cultură generală, 
să-și îiwbogățeas. ă mintea și 
spiritul cu lot ce a creat mai 
de preț geniul uman.

21. Comuniștii trebuie să mi
liteze pentru promovarea in în
treaga viață socială a principi
ilor echității, a relațiilor speci
fice societății socialiste de co
laborare și întrajutorare in mun- 
<ă, de solidaritate, stimă și res
pect reciproc. Ei trebuie să fie 
dușmanii ncimpăcați ai indivi
dualismului mic-burghez, ai ten
dințelor de subordonare a inte
reselor generale ale colectivită
ții unor interese înguste, egois
te. ai tendințelor de a da socie
tății cît mai puțin și de a-i lua 
cît mai mult.

22. Comuniștii trebuie să ma
nifeste cea moi înaltă intransi
gență împotriva concepțiilor de 
viață burgheze, împotriva înșe
lătoriei, mitei, speculei, orică
ror forme de procurare a unor 
venituri ilicite.

23. Toți comuniștii, indiferent 
de poziția pe care o ocupă in 
societate, sini obligați să res
pecte și să aplice legile țării, să 
acționeze în spiritul legalității 
socialiste, să nu permită nimă
nui nesocotirea sau încălcarea 
leqii.

24. Comuniștii trebuie să ac
ționeze cu toată fermitatea pen
tru a împiedica manifestarea a- 
buzului de putere, traficul de 
influentă, folosirea. în interes 

potismului, a servilismului, a 
oricăror manifestări dc carie
rism.

26. Fiecărui comunist îi revi
ne o înaltă răspundere în înte
meierea relațiilor do familie pe 
principiile moralei socialiste, n- 
le egalității, respectului și afec
țiunii reciproce intre soți, în 
îndeplinirea rolului ce revine 
familiei in creșterea populației 
țării, în întărirea continuă a 
națiunii noastre socialiste.

27. Membrii de partid, tine
rii comuniști trebuie să milite
ze pentru ca familia să consti
tuie un cadru sănătos de creș
tere spirituală a copiilor, cea 
dinții școală in care copilul să 
învețe, o dată cu regulile do 
comportare, prețuirea muncii, 
devotamentul față do patrie și 
popor, față de cauza socialis
mului.

28. Toți comuniștii părinți, 
dascăli, activiști ai organizați
ilor obștești — au îndatorirea 
primordială do a se ocupa în
deaproape de formarea și edu
carea noilor generații în spiri
tul eticii socialiste, al responsa
bilității față de societate, de 
pregătirea tinerelului pentru 
muncii și viață.

29. O trăsătură care trebuie 
să caracterizeze pe fiecare mem
bru do partid, pe fiecare ulecisl 
este spiritul critic și autocritic, 
intransigența față de lipsuri și 
neajunsuri ; respingind aulomul- 
țumirea, fiecare este chemat să 
depună eforturi pentru perfec
ționarea continuă a muncii, a 
relațiilor socialo, pentru pro
gresul neîncetat al societății 
noastre socialiste.

30. Toți comuniștii, in primul 
rînd cadrele cu munci de răs
pundere. trebuie să militeze — 
în spiritul principiilor democra
ției socialiste — pentru crearea, 
în toate colectivele, a unui cli
mat favorabil exprimării si con- 

concepțfilor core propagă ura, 
violența și disprețul fa|ă de om.

32. Comunistul trebuie să fie 
cinstit, sincer, să nu tolereze 
minciuna, falsitatea, ipocrizia, să 
combată încercările dc induce
re în oroare a organelor supe
rioare, a tovarășilor do muncă, 
sustragerea de la răspunderi și 
îndatoriri.

33. Fiecare membru dc partid, 
fiecare utecist trebuie să fie un 
model do comportare înaintată 
in societate, în familie, in rela
țiile cu tovarășii săi, în toate 
împrejurările vieții, să aibă o 
«onduită morală ireproșabilă, să 
manifeste combativitate necru
țătoare împotriva huliganismu
lui, a desfrîului, a oricăror vi
cii morale care degradează și 
înjosesc ființa umană.

34. Comunistul, indiferent do 
poziția pe care o ocupă in so
cietate, trebuie să fie modest, 
simplu, să combată îngîmfarea. 
arogonța, disprețul față de se
meni. Prestigiul tovarășilor ca
re îndeplinesc funcții do răs
pundere in partid, în stal, in 
viața socială în general, trebuie 
să se bazeze pe autoritatea lor 
politică, morală și profesională.

35. Educați in spiritul interna
ționalismului proletar, membrii 
Partidului Comunist Român, ti
nerii utecîșli trebuie să milite
ze pentru întărirea prieteniei și 
solidarității partidului nostru cu 
toate partidele comuniste și 
muncitorești, să contribuie la 
dezvoltarea prieteniei frățești 
cu popoarele celorlalte țări so
cialiste. să-și manifeste solida
ritatea cu popoarele care și-au 
cucerit recent independența, sau 
care luptă pentru eliberare na
țională. c u clasa muncitoare, cu 
toate forțele progresiste, anliim- 
perialisle din lume.

36. Animați de demnitate și 
mîndrie națională și. în același 
timn. de resDect fată de alte 

popuire, dc amestec iu trebu
rile altor țări, pentru respecta
rea demnității naționale a fie
cărui popor, a dreptului său 
inalienabil la o dezvoltare libe
ră, independentă.

★
Aplicarea neabătută in viață 

a n- osfor. norme și principii de 
către toți membrii dc partid va 
contribui la întărirea continuă 
a rolului conducător al partidu
lui în întreaga noastră viață 
sorială, va spori respectul șj 
prețuirea oamenilor muncii fa’8 
do romaniști, militant» înflăcă
rați pentru fericirea poporului, 
pentru cauza socialismului și co
munismului in România.

Incorporarea acestor norme, 
principii și cerințe în viața și 
activitatea de fiecare zi a tine
rilor comuniști, a membrilor or
ganizației revoluționare de ti
nerel va asigura creșterea și 
loimarea unei noi generații de 
luptători capabili să ducă mai 
departe ștafeta progresului și 
civilizației in România, slî asi
gure viitorul fericit, româniși, 
al națiunii noastre.

Traducerea în viață a acestor 
principii dc etică și echitate so- 
< ialislă va exercita, fără îndo
ială. o influență puternică asu
pra tuturor membrilor societății 
noastre, asupra tuturor oameni
lor muncii, devenind un adevă
rat *od moral al vieții și activi
tății cetățenilor Republicii So
cialiste România. In felul aces
ta. principiile nobile ale socia
lismului si comunismului se vot 
generaliza în viața socială, fa 
relațiile dintre oameni contri
buind la omogenizarea nrîndui- 
rii noastre noi. la crearea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, a premiselor pentru 
trecerea spn- comunism.

gener.il
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REZOLUȚIA
Conferinței Naționale a Partidului Comunist Român 

cu privire la înflorirea națiunii socialiste și la problema 
națională în Republica Socialistă România
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socialist, al principiilor și nor
melor etice ale socialismului, s3 
cultive în continuare cu con
secventă ceea ce unește pe toți 
oamenii muncii. In același timp, 
conferința cerc să se vegheze la 
respectarea neabătută a preve
derilor Constituției și legilor tă
rii cu privire la egalitatea de
plină a oamenilor muncii, fără 
deosebite de naționalitate, să se 
condamne cu holărire orice ma
nifestare de nationalism, de șo
vinism. sub orice formă s-ar ma
nifesta. Oamenii muncii din 
România, fără deosebire de na
ționalitate, au aceleași interese 
și năzuințe — făurirea unității 
întregului popor in jurul parti

Modificarea unor prevederi ale Statutului Partidului Comunist Român
Delegații la Conferința Națio

nală a Partidului Comunist Ro
mân, dînd o înaltă prețuire te
zelor de o excepțională valoa
re teoretică și practică privind 
rolul partidului în etapa actu
ală, cuprinse în raportul pre
zentat de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
partidului, sint unanimi în a- 
piecierea că măsurile întreprin
se pe linia perfecționării acti
vității de partid, de stat și eco
nomice, a lărgirii democrației 
interne, atragerii efective a ac
tivului de partid, a tuturor co
muniștilor la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului, im
pune îmbunătățirea unor preve
deri ale Statutului Partidului 
Comunist Român, astfel încit a- 
cesta să reflecte cit mai fidel 
atît noile realități cît și direc
țiile de dezvoltare a activității 
organelor și organizațiilor de 
partid.

1. Ln vederea dezvoltării con
tinue a democrației interne de 
partid, a creșterii rolului masei 
comuniștilor în promovarea ca
drelor in organele alese ale 
partidului, a sporirii răspunderii 
membrilor organelor de partid 
în fața organizațiilor din care 
fac parte și întăririi legăturilor

Forța de muncă necesară 
producției poate fi pregătită 
încă de pe băncile școlii !

Conducerea colectivă, 
autoconducerea conștientă

(Urmare din pag. /) 

greunat mult de carențele în
că existente în învățămîntul 
nostru general care, așa după 
cum spunea tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, nu asigură tinere
tului studios pregătirea cores
punzătoare pentru a se integra 
rapid in producție. In această 
direcție, mai sint încă multe 
de făcut I Procesul de invăță- 
mînt în școala generală de 10 
ani trebuie astfel organizat și 
desfășurat îneît absolvenții a- 
cestei școli, ca de altfel și ab
solvenții liceelor de cultură^ 
generală să se poată integra, 
în caz că nu-și continuă stu
diile, rapid în producție. Pen
tru a putea face acest lucru, 
trebuie să aibă cunoștințele 
necesare, să Ie stăpinească bi
ne, să-i fie imprimate în școa
la generală deprinderi de ac
tivitate productivă. Absolvenții 
acestor școli, nu numai că ar 
trebui să fie îndrumați înspre 
o activitate practică dar — și 
aici aș dori să apelez din nou 

I.L.H.S.-S.U.C.T. București
SECȚIA VALEA JIULUI-URICANI t

■ gestionar pentru piese de 
schimb auto și utilaje

care va funcționa la secția S.U.C.T. Valea Jiului, cu sediul în Uricani.

Condițiile de angajare și salarizare sînt cele prevăzute de H. C. M. 

914/1968, Legea nr. 1/1970, Legea nr. 22/1969 și H.C.M. 2 230/1969.

Informații suplimentare se pot obține, zilnic, de la serviciul personal 

din cadrul întreprinderii cu sediul în Uricani, telefon 122.

Organizează concurs pentru ocuparea urmă
toarelor posturi :

— ȘEF BIROU PLAN-FINANCIAR ȘI CON
TABILITATE;

— ȘEF BIROU TEHNIC ȘI ÎNTREȚINERE;

— INTENDENT SECȚIA T.B.C.

Condițiile de studii și vechime, sînt cele pre
văzute de Legea nr. 12/1971 și Legea nr. 
22/1969.

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

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

dului in lupta pentru edificarea 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate in România. Nu tre
buie să se admită nimănui să di
minueze unitatea frățească a tu
turor cetățenilor patriei noastre 
socialiste.

Sarcini de seamă revin consi
liilor oamenilor muncii maghiari 
și germani, consiliilor oamenilor 
muncii de alte naționalități și din 
diferite județe ale tării care, 
sub conducerea organizațiilor do 
partid, au datoria de a acționa 
cu toată forța pentru traducerea 
în viată a politicii naționale mar- 
xist-lcninisle a partidului și sta
lului nostru, de a desfășura o 
largă muncă educativă în spi
ritul frăției și solidarității, de 
întărire continuă a unității tutu

dintre organele conducătoare și 
masa membrilor de parlid, ar
ticolul 13 din statut se comple
tează după cum urmează :

ART. 13, paragraful b. Pentru 
a asigura alegerea în organele 
do conducere ale partidului a 
celor mai buni comuniști, cu o 
temeinică pregătire politico-ideo- 
logică și profesională, cu presti
giu și autoritate în rîndul ma
selor. adunările și conferințele 
organizațiilor de partid vor dis
cuta și propune candidaturi pen
tru organele de parlid imediat 
superioare ; propunerile de can
didaturi prezentate în conferin
țele de partid vor fi supuse in 
prealabil discuției și consultării 
adunării generale a organizației 
de partid din întreprinderea, in
stituția. unitatea agricolă în ca
re își desfășoară activitatea cei 
in cauză.

2. După cum au relevat nu
meroși participanți la dezbateri, 
în condițiile actuale se impune 
îmbinarea tot mai strînsă a 
muncii de partid și de stat, sta
bilirea unor norme precise care 
să asigure utilizarea cit mai ra
țională și eficientă a fondului 
de cadre, îmbogățirea continuă 
a cunoștințelor lor, astfel incit 
societatea să dispună de con

la cuvintele tovarășului 
Nicolae Ceaușescu, de data 
aceasta printr-un citat — „ar 
trebui să se asigure repartiza
rea absolvenților acestor școli 
în sectoare de activitate ceru
te de nevoile generale al ță
rii, cu precădere în producție". 

Elevii școlilor noastre ge
nerale și ai liceelor nu pot fi 
lăsați la nivelul unui îngust 
orizont de pregătire profesio
nală, pentru ca, în producție, 
să devină doar niște simple 
instrumente, neajutorate și li
mitate, ale diverselor procese 
de fabricație. Ei trebuie să fie 
astfel pregătiți încit să se an
gajeze în producție avind de 
partea lor o calificare com
plexă. Rezultatele bune din 
ultimul timp — iată ce consi
der eu necesar, și cred că sînt 
în asentimentul tuturor slujito
rilor școlii — trebuie să li se 
aducă, în continuare, perfecți
onări, pentru ca întregul sis- 

! tem de pregătire a cadrelor 
necesare economiei noastre în 
plin avînt să funcționeze ca 
un ceasornic bine reglat. 

ror oamenilor muncii, de a con
tribui prin toate mijloacele la 
mobilizarea oamenilor muncii de 
diferite naționalități la elabo
rarea și înfăptuirea întregii po
litici do creare a societății so
cialiste multilateral dezvoltate în 
patria noastră.

Conferința Națională însărci
nează Comitetul Central al parti
dului, guvernul țării să acțione
ze totodată cu energie și fermi
tate pentru dezvoltarea rapor
turilor cu toate națiunile socia
listo. Susținind formarea statelor 
naționale și realizarea unității 
lor, partidul, poporul nostru vor 
acorda întregul lor sprijin po
poarelor care au pășit pe calea 
dezvoltării independente, care 
luptă pentru apărarea și conso

ducători cu o pregătire amplă, 
multilaterală, cu un 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 po
zitivă a cumulării de către a- 
cceași persoană a unor funcții 
pe linie de parlid și de stat, se 
consideră necesar includerea în 
capitolul III al Statutului P.C.R. 
a unui nou articol formulat ast
fel:

ART. 17. Organele și organi
zațiile de partid vor asigura re
partizarea judicioasă a cadrelor 
în funcție de capacitatea și com
petența acestora, imbinind tot 
mai strins activitatea de parlid 
cu cea de stat in raport cu ce
rințele societății ; in repartiza
rea cadrelor se va avea în ve
dere principiul rotației cadrelor 
în munci de partid și de stat, 
astfel încit acestea să dobîn- 
dească o experiență multilatera
lă, să poală înțelege și soluțio
na lot mai eficient problemele 
complexe ce le ridică viața so
cială, conducerea științifică a 
societății; în funcție de nevoi, 
cadrele pot îndeplini simultan 
funcții de conducere atît în ca
drul partidului cit și al statului.

(Urmări din pag. 1)

ceea ce se ivește nou in mese
rie. Pc de altă parte, din princi
piul autoconducerii conștiente 
răzbate cu claritate accentul 
mare care trebuie pus de către 
fiecare conducător, șef de echi
pă, maistru, șef de secție sau 
director, pe ridicarea la cote su
perioare a conștiinței lor, pe 
imperativul de a acționa în vir
tutea unei înțelegeri majore, 
responsabile, a cerințelor pe ca
re ni le ridică noua etapă isto
rică în care a intrat țara noas
tră, odată cu trecerea la fău
rirea societății socialiste multi
lateral dezvoltate.

— Deci, perfecționarea și con
știința. Sînt două caracteristici, 
două trăsături definitorii ce au 
fost dovedite de numeroși co
muniști în activitatea lor de pî- 
nă acum.

— Intr-adevăr. Aș vrea să a- 
daug însă, că de această dată, 
cele două cerințe care stau în 
fața fiecărui comunist, fiecărui 
conducător au fost explicate și 
redate cu multă concretețe in 

lidarea independenței naționale, 
pentru dezvoltarea de sine stă
tătoare a națiunilor. In acest 
fol, Partidul Comunist Român își 
va îndeplini in mod activ rolul 
de detașament revoluționar, an- 
lilmpcrlalisl, își va aduce con
tribuția la lupta împotriva asu
pririi imperialiste, colonialiste și 
ncocolonialisle, pentru promo
varea unor relații noi între toa
te națiunile lumii, pentru pace 
și colaborare internațională.

★

Conferința Națională cheamă 
clasa muncitoare, țărănimea, in
telectualitatea, pe toți oamenii 
muncii din patria noastră —

3. Ținînd scama că necesită
țile muncii de conducere in e- 
lapa actuală au determinat con
stituirea de organisme cu carac
ter dublu — de parlid și de 
stat —, că acestea reprezintă 
un cadru adecvat pentru reali
zarea unei anumite împletiri a 
activității partidului și stalului 
pentru evitarea paralelismelor 
și suprapunerilor se propune 
statuarea posibilității constitui
rii de asemenea organisme.

In acest sens, yi capitolul IV 
al statutului se introduce un 
nou articol în următoarea • re
dactare :

ART. 26. Comitetul Central or 
ganizează, atunci cînd se consi
deră necesar, organe de parlid 
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 
privind reducerea cuantumului 
cotizației de parlid și simplifi
carea calculelor la încasarea a- 
cesteia, articolul 57 din statut 
urmează a avea următoarea for
mulare :

Cotizațiile lunare pentru mem
brii de partid se stabilesc, pe 
baza salariului tarifar, in felul 
următor: 

magistralul raport al secretaru
lui general al partidului. In 
sprijinul meu, aș recurge drept 
citat la întregul paragraf care 
se referă la perfecționarea con
ducerii planificate a societății 
socialiste, care însă, sînt sigur, 
a fost citit cu multă atenție pî- 
nă la această oră, de toți oame
nii muncii. Este un paragraf din 
care rezultă că această auto- 
conduccre conștientă are drept 
suport o legitate dialectică a 
dezvoltării țării noastre, un pro
ces dialectic la capătul căruia, 
prin sporirea neîntreruptă a ca
pacității de conducere, prin ri
dicarea conștiinței tuturor oa
menilor muncii vom înălța so
cietatea pe noi culmi ale pro
gresului și bunăstării.

— Pentru a actualiza convor
birea noastră, vă rugăm tova
rășe director să vă referiți în 
cîteva cuvinte la un alt princi
piu : conducerea colectivă.

— Pe scurt, dar foarte pe 
scurt, conducerea colectivă a 
însemnat, sau, dacă vreți, s-a 
materializat în primul semestru 
al acestui an, în cîtcva cifre: 
106,10 la sută și 109,30 la sută 

români, maghiari, germani, sîrbi 
și do nlte naționalități — să 
muncească cu abnegație și spirit 
de dăruire pentru înflorirea na
țiunii socialisto, pentru întărirea 
frăției do nezdruncinat intre oa
menii muncii, fără deosebire de 
naționalitate, in jurul partidului 
comunist, să-și siringă și mai 
puternic rîndurile în lupta pen
tru’ făurirea societății socialis
te multilateral dezvoltate și a co
munismului pe pămîntul Româ
niei, pentru sporirea rolului ță
rii noastre la lupta îndreptată 
spre triumful idealurilor socia
lismului, ale colaborării între 
popoare, alo democrației și pă
cii in lume.

Cei cu un salariu tarifar :
— pină la 1 500 lei plătesc 

0,50 la sută ;
— de la 1 501 lei la 2 000 Ici 

plătesc 0,75 la sulă ;
— de la 2 001 lei la 2 500 lei 

plătesc I la sută;
— de la 2 501 lei la 3 500 lei 

plătesc 1,50 la sulă;
— peste 3 500 lei plătesc 2 la 

SUltl.
Pentru cei care nu sint retrl- 

buiți pe baza salariului tarifar 
— țărani, oameni de literatură 
și artă, lucrători din unitățile 
cooperației meșteșugărești și al
ții — cotele de mai sus se vor 
aplica la veniturile de bază rea
lizate.

★
Conferința își exprimă con

vingerea că modificările aduse 
Statutului Partidului Comunist 
Român corespund pe deplin ac
tualului stadiu de dezvoltare a 
societății noastre, creează con
diții pentru îmbunătățirea acti
vității organelor și organizați
ilor de parlid, pentru partici
parea și mai activă a cadrelor 
do partid și de stat, a tuturor 
comuniștilor la elaborarea și în
făptuirea politicii partidului și 
statului nostru.

sint rezultatele ce lc-a obținui 
întregul colectiv, la indicatorii 
producției marfă și producție 
globală. Am realizat în această 
perioadă un volum de 1 654 000 
lei economii la prețul de cost, 
și 2 431 000 lei beneficii peste 
plan. Cu aceste cifre rămîne să 
apreciați dv. și prin dv,. citi
torii, atît gradul de mobilizare 
a colectivului uzinei pentru în
deplinirea sarcinilor de plan, 
cît și dimensiunile „in adînci- 
mc“ ale conducerii colective ce 
domnește în uzină.

— Ce își propune la această 
oră colectivul U.U.M.P. pentru 
următorul semestru ?

— Să continuăm tradiția pe 
care au creat-o generațiile pre
cedente, să răspundem cu tot 
mai multă responsabilitate în fa
ta sarcinilor de plan, să ne an
gajăm plenar pe calea perfecțio
nării. Și, desigur, să facem pri
mii pași ce ne vor duce, într-un 
viitor apropiat, la stadiul cînd 
autoconducerea conștientă va 
deveni o trăsătură a fiecărui 
comunist, o forță motrice a în
tregii noastre activități.

Un nou 
obiectiv 

industrial la 
Covasna

La Covasna, o început con
strucția unui nou obiectiv al 
cincinalului : Fabrica de plăci 
aglomerate din lemn — P.A.L. 
Ea este situată în apropierea 
unor bogate masive forestiere, 
asigurîndu-se astfel baza de 
materii prime în condiții cit 
mai economicoase a lemnului 
din această zonă.

Fabrica, va fi dotată cu ma
șini Și utilaje de un înalt nivel 
tehnic, și un ridicat grad de 
automatizare. Supravegherea 
procesului de producție, sq va 
face în cea mai mare parte de 
la tablourile de comandă.

Au fost luate măsuri ca mun
citorii care vor lucra aici să 
fie pregătiți în unitățile simila
re existente în țară, iar alții 
vor urma cursurile de ridicare 
a calificării sau do specializare 
în cadrul Combinatului de ex
ploatare și industrializare a 
lemnului de la Tg. Secuiesc.

(Agerpres)

Criza de guvern din Finlanda
HELSINKI 24 (Agerpres). — 

Președintele Finlandei, Urho 
Kekkonen, a început luni con
sultările cu liderii partidelor po
litice in vederea formării unui 
nou guvern, majoritar, in locul 
cabinetului monocolor social-de
mocrat, minoritar in parlament, 
care a demisionat săptămîna 
trecută.

Șeful stalului finlandez a pri
mit la palatul prezidențial opt 
personalități politice, care și-au

Sport Telex Sport lelex Sport
ANKARA. — Campionatele 

balcanice de atletism, pentru 
juniori, desfășurate la Izmir 
(Turcia) au fost dominate la ac
tuala ediție de reprezentanții 
României care au cucerit, la 
masculin și feminin, 19 medalii 
de aur, 10 de argint și 10 de 
bronz. In ziua a doua a compe
tiției, din echipele României 
s-au clasat pe primul Ioc urmă
torii sportivi : Gheorghc Ghipu 
— 800 m plat 1' 49" 9/10 ; Marin 
Iordan — aruncarea greutății 
16,43 m ; Gheorghc Megclea — 
aruncarea suliței 68,42 m; Paul 
Gheorghiu — triplu salt 15,28 m; 
Dorel Cristudor — 200 m 
plat 21" 8/10; Radu Gavrilaș — 
decatlon 7 102 puncte; Roxana 
Vulescu — săritura în înălțime 
1,76 m; Anca Hoinărescu — 
pentatlon 3 787 puncte.

Mica publicitate
VIND urgent pian scurt. 

Preț convenabil. Str. Vasile 
Roaită nr. 5/42, Petroșani.

Sr. informații utilitare

25 IULIE

Soarele răsare la 4,54 șl a- 
pune la ora 19,49. Zile trecute 
din an — 207, zile ramase — 
159.

EVENIMENTE

1876 — S-a născut scriitorul 
Mihai Codreanu (m. 1957) — 
1957 Proclamarea Republicii 
Tunisia (15 ani). — 1963 A fost 
încheiat Tratatul cu privire la 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară in atmosferă, 
in spațiul cosmic și sub apă 
(semnat Ia Moscova 5 VIII 
1963).

FILME

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Adio d-le Chips, seriile 
I—II; Republica: Tată de du
minica ; PETRILA: 12 oameni 
furioși ; LONEA — Minerul: 
BD la_munle și la mare ; VUL
CAN : Trenul; LUPENI — 
Cultural : Ancheta de la Halei 
Excelsior; Muncitoresc: Nu 
te întoarce; URICANI: Cele 
7 logodnice ale caporalului 
Zbruev.

MARȚI 25 IULIE 1972

PROGRAMUL 1: 6,00 Muzică 
și actualități ; 7,00 Radiojurnal; 
8,00 Sumarul presei ; 9,30 A- 
tlas cultural ; 9,50 Muzică u- 
șoară ; 10,00 Buletin de știri ; 
10,05 Cu cinlecul și jocul pe 
meleaguri oltenești ; 10,45 A-

ț La Moscova a avut Ioc, 
luni, o convorbire între Andrei 
Gromiko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Ștefan 
Olszowski, ministrul afacerilor 
externe al Poloniei. După cum 
precizează agenția TASS, au 
fost discutate probleme inter
naționale actuale, precum și 
chestiuni privind dezvoltarea 
colaborării sovicto-polonc în 
diferite domenii.

• O declarație comună, dată 
publicității simultan do Casa 
Albă și guvernul japonez, in 
seara de 23 iulie, anunță că 
primul ministru al Japoniei, 
Kakuei Tanaka, a acceptat in
vitația președintelui Richard 
Nixon de a sc întâlni în Insula 
Hawaii, între 30 august și l sep
tembrie, pentru a face un 
schimb de păreri asupra rela
țiilor dintre cele două țări.

• Potrivii datelor Institu
tului de statistică al Republi
cii Chile, la 30 iunie populația 
țării era de 10 044 910 locuitori. 
In capitala țării — Santiago de 
Chile — trăiesc 3,7 milioane 
locuitori.

prezentat părerile și opțiunile 
în privința formulei noului gu
vern. Surse politice din Helsin
ki consideră că cea mai proba
bilă soluție la actuala criză gu
vernamentală pare a li un gu
vern de coaliție alcătuit din pa
tru partide — social-democrat, 
de centru, suedez al poporului 
și liberal — care ar întruni ast
fel o majoritate de 107 mandate 
din cele 200 ale parlamentului.

MONCHEN. — Echipajul de 
schif 4 fără cîrmaci al Româ
niei s-a clasat pe locul doi în 
finala regatelor preolimpice dis
putate la baza nautică Feldmo- 
ching de la Munchen. Vislașii 
români au obținut timpul de 6' 
28" 38/100, fiind întrecuți de 
primul echipaj al R.F. a Ger
maniei, cronometrai in 6' 25" 
34/100. Locul trei a fost ocupat 
de Italia cu 6’31" 27/100.

★

TBILISI. — Desfășurată timp 
de trei zile la Tbilisi, intilnirea 
dintre echipele de tenis ale 
României și U.R.S.S., contînd ca 
finală a zonei europene (Gru
pa A) a „Cupei Davis", s-a în
cheiat cu scorul de 3-2 în fa
voarea sportivilor români. In 
urma acestui nou succes, echi
pa României se angajează, ca și 
anul trecut, în bătălia decisivă 
pentru faimoasa „Salatieră de 
argint", calificîndu-se în semi
finalele interzonale, penultima 
etapă a competiției. Viitorul 
adversar al formației române va 
fi puternica reprezentativă a 
Australiei. Meciul se va disputa

rii din operele interpretate de 
Vasile Pop -, 11,00 Buletin de 
știri; 11,05 Formațiile Korni și 
Les Gammas; 11,36 Portativul 
veseliei: muzică ușoară ; 12,00 
Discul zilei: Mina ; 12,30 în
tâlnire cu melodia populară și 
interpretul preferat ; 13,00 Ra
diojurnal ; 13,15 Avanpremie
ră cotidiană ; 13,30 Estivala — 
muzică de prînz ; 14,00 Compo
zitorul săptăminii: Piotr Ilici 
Ceaikovski ; 14,35 Codrule cu 
frunza verde — melodii popu
lare ; 15,00 Buletin de știri; 
15,05 Radiosimpozion. Perfec
ționarea conducerii vieții soci
ale — intr-o nouă etapă ; 15.40 
Muzică de estradă; 16,00 Ra
diojurnal. Buletin meleo-rulier; 
16,15 Melodii de Enrico Fan- 
ciotti și Sorin Moga ; 16,30 
Știința la zi ; 16,35 Cinlecul
săptăminii : „Sub flamura lu
minii" ; 16,50 Publicitate ra
dio; 17,00 .Antena tineretului 
prezintă : Școala capodopere
lor ; 17,20 Muzică de prome
nadă ; 17,35 Concert de muzi
ca populară; 18,00 Orele se
rii ; 20,05 Zece melodii prefe
rate ; 20,40 Cînlece populare 
interpretate de Traian Uilecan 
și Nelu Stan ; 21,00 Revista
șlagărelor; 21,25 Moment po
etic. Walt Whitman; 21.30 
Bijuterii muzicale: duete din 
opera „Werther" de Jules 
Massenet ; 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic, Sport ; 
22,30 Festivalul național de 
muzică ușoară — 1972 ; 23,20 
Concert de seară ; 24,00 Bu
letin de știri ; 0,03—6,00 Estra
da nocturnă ; (Buletine de știri 
la orele 2,00 ; 4,00 ; 5,00).
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9,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață. Telex ; 9,05 Me
lodii și jocuri populare romă-

• Agenția China Nouă a- 
nunțâ că Sun Pin-hua, condu
cătorul Ansamblului de balet 
din Șanhai, care efectuează un 
turneu în Japonia, și Siao 
Siang-cien, membru al condu
cerii Oficiului de legătură din 
Tokio pentru memorandumul 
comercial chino-nipon. au a- 
vut o întllnire cu ministrul a- 
facerilor externe al Japoniei, 
Masayoshi Ohira.
• Agenția Taniug anunță că, 

duminică, apele riului Drava au 
rupt digul din regiunea Hara- 
nia, din nordul Iugoslaviei, i- 
nundind circa 5 000 hectare. 
Alte 12 000 de hectare, in ma
re majoritate teren arabil, sint 
amenințate de revărsarea ape
lor. De asemenea, au fost inun
date cîteva sate din regiunea 
Barania. ca și unn din subur
biile orașului Osiek
• Două elicoptere olc forțe

lor S.U.A, din R.F. a Germi- 
niei s-au ciocnit in zbor, în a- 
propicrca localității Bayreuth. 
Trei dintre militarii aflați la 
bordul celor două aparate și-au 
pierdut viața, in timp cc șapte 
au fost răniți

• Taifunul „Tess" a provo
cat duminică moartea a 06 do 
persoane în Japonia — infor
mează agenția Kyodo. Majorita
tea victimelor au fost surprinse 
de furtună in ambarcațiuni u- 
soarc în largul Insulei Kyushu.

LA RUBRICA

SPORT
DIN ZIARUL NOSTRU DE 

MÎINE VEȚI PUTEA CITI :

Programul turului cam
pionatului national de fotbal, 
divizia A, 1972-1973

+ Jiul Petroșani și-a reluat 
antrenamentele

< Știri la zi din activitatea 
sportivă internă și internațio
nală

la București, la începutul lunii 
august.

★

Întrecerile primei faze a cam
pionatului european universitar 
de fotbal s-au încheiat. Iată re
zultatele : Grupa I (Craiova): 
Cehoslovacia Universitatea
Craiova II 2-1 (2-1); U.R.S.S. — 
Luxemburg 1-1 (0-1); Grupa a 
Il-a (Cluj): Bulgaria - Anglia 
3-1 (0-0); Iugoslavia — Spania 
2-0 (0-0) ; Grupa a IlI-a (Bucu
rești): Ungaria — Franța 3-1 
(1-0); Sportul Studențesc 11 — 
Belgia 2-0 (0-0); Grupa a IV-a 
(Constanta): Olanda — Malta 
11-1 (6-0); România — R.F. a 
Germanici 2-1 (2-1).

In urma acestor rezultate s-au 
calificat pentru sferturile de fi
nală următoarele opt echipe : 
Cehoslovacia, U.R.S.S., Iugosla
via, Spania, Ungaria, Belai., 
România și R.F. a Germaniei. 
Marți, pe stadionul „1 Mai“ c*in 
Constanța, în primele două par
tide ale sferturilor de finală se 
vor întîlni: Cehoslovacia — 
R.F. a Germaniei și România — 
U.R.S.S.

(Agerpres)

nești; 9,20 Căminul ; 10,00
Curs de limba engleză. Lecția 
a 5-a ; 10,30 Oamenii care a- 
duc ploaia — film TV; 10,50 
Film serial: „Salul Germain", 
11,25 Selecțiuni din emisiunea 
„Promenada duminicală" ; 12,00 
Telejurnal; 17,30 Deschiderea 
emisiunii de după-amiază. 
Curs de limba franceză. Lec
ția a 6-a ; 18,00 Cum vorbim ;
18.20 De la debut la marele 
rol: Basul Constantin Gabor; 
18,50 Imagini din Cuba ; 19,20 
1 001 de seri: „Albinița" ; 
19,30 Telejurnal 20,00 Hotă- 
ririle Conferinței Naționale a 
Partidului Comunist Român — 
cauză a întregului popor ;
20.20 Festivalul National de 
muzică ușoară 1972. Concurs 
de creație. Transmisiune di
rectă de la Constanta ; 21,15 
Fotbal : Meci in cadrul sfer
turilor de finală ale Campio
natului european universitar. 
Transmisiune directă de la 
Constanța (repriza a H-a), 
22,00 „Concert în haine de lu
cru". Film despre constructorii 
de viori de la Reghin; 22 30 
„2-1 de ore".

Ieri, temperatura maximă la 
Petroșani a oscilat între 26—29 
grade, iar la Paring între 17— 
20 grade. Minima a oscilat 
între 12—14 grade și, respec
tiv, între 9—11 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE j

Vreme în general frumoasă 
și călduroasă. Cer variabil, cu 
Innourări mai accentuate du
pă amiază. La munte vor că
dea averse de ploaie însoțite 
de descărcări electrice.

Vint slab pînă la potrivit din 
sectorul sudic.

Local — ceață slabă.
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