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Programul elaborat de Conferința Națională a partidului 
Puternic stimulent al potentelor creatoare, 

călăuză sigură a fiecărui colectiv

In ziua de 25 iulie a.c., la Par
iatul Republicii, a avut loc șe
dința Consiliului do Stat, pre
zidata do tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, președintele Consi
liului de Stat.

La șcdintfi au participat tova
rășul Iile Verdet, prim-vicepre- 
ședințe al Consiliului de Miniș
tri, miniștri și președinți ni u- 
nor comisii permanente ale Ma
rii Adunări Naționale,

Prezenlind spre ratificare, in 
numele și din însărcinarea Con
siliului de Miniștri, Tratatul do 
prietenie, colaborare și asisten
ta mutuală între Republica So
cialistă România și Republica 
Democrată Germană, semnat la 
București la 12 mal 1972, tovară
șul Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, a spus:

„Tratatul — primul document 
do acest gen Încheiat între ce
le două state — reflectă stadiul

actual al relațiilor de prietenie 
dintre cele două părți contrac- 
tante, dînd totodată expresie ho- 
tărîrii lor de a adinei și In vii
lor colaborarea dintre ele pe 
plan politic, economic, tehnico- 
științific, cultural, precum și in 
alto domenii. La baza acestei 
colaborări stau principiile inter
naționalismului socialist, suve
ranității și independenței națio
nale, egalității în drepturi și ne
amestecului în treburile interne, 
avantajului reciproc și întraju
torării tovărășești.

Tratatul de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală Inti'1 
Republica Socialistă România și 
Republica Democrată Germană 
— n subliniat In încheiere mi
nistrul afacerilor externe - co
respunde principiilor de bază 
ale politicii externe a partidu
lui și statului nostru, interese
lor fundamentale alo poporului

român, (ar obligațiile înscrise in 
el sini in concordanță cu an
gajamentele asumate de țara 
noastră prin alte înțelegeri In
ternaționale".

Tovarășul Mihai Dalea, pre
ședintele Comisiei pentru poli
tică externă a Marii Adunări 
Naționale, a prezentat raportul 
comun al comisiilor pentru poli
tică externă, pentru problemele 
de apărare și juridică ale Marii 
Adunări Naționale, care nu dez
bătui și avizat favorabil proiec
tul de decret pentru ratificarea 
tratatului.

Consiliul de Stat a adopta! In 
unanimitate decretul pentru ra
tificarea Tratatului do prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
intre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mana.

(Continuare în pag. a 4-a)

Cuvîntul tovarășului 
Nicolae Ceaușescu

Cadrele de specialiști — 
spre locurile unde se 

hotărăște soarta producției!
Rezoluția Conferinței Naționale a partidului cu privire la realizarea înainte de termen a planu

lui cincinal, creșterea continuă a eficienței activității economice, dezvoltarea colaborării și coope
rării economice internaționale, subliniază cu deosebită claritate SARCINA MAJORA DE A SE 
CREA CONDIȚIILE MATERIALE. TEHNICE ȘI ORGANIZATORICE NECESARE ÎNDEPLINIRII 
ANGAJAMENTELOR. DE A STABILI ȘI A SE APLICA ÎN FIECARE UNITATE ECONOMICA, 
I X FIECARE IOC DE MUNCA, MASURI HOTARÎTE PENTRU PUNEREA MAI LARGA IN VA
LOARE A REZERV ELOR EXISTENTE IN SCOPUL CREȘTERII MAI RAPIDE A PRODUCȚIEI ȘI 
A EFICIENȚEI ACTIVITĂȚII ECONOMICE.

Căile stabilite de Conferința Națională pentru punerea în valoare a rezervelor de sporire a 
producției industriale sint valabile, in totalitatea lor. și în ceea ce privește domeniul important 
al mineritului. IN CADRU CENTRALEI CĂRBUNELUI PETROȘANI. AI UNITĂȚILOR APARȚI
NĂTOARE EI VA TREBUI INTENSIFICATĂ. SUB TOATE ASPECTELE. IA TOATE NIVELELE. 
MUNCA DE RIDICARE A ..COTEI1 EXTRACȚIEI. DE SPORIRE A EFICIENȚEI ÎNTREGII ACTIVI
TĂȚI.

Discuția purtată recent cu Iov. ing. VASILE CIRIPERU, director tehnic producție — C.C.P., s-a 
axat cu prioritate tocmai pe această latură, pe care o vedem esențială în evoluția viitoare a pro
ducției de cărbune a Văii Jiului.

— Am urmărit cu mare aten
ție, cu deplin interes lucrările 
Conferinței, reținind rwai ales 
liniile directoare stabilite de 
înaltul for de conducere al 
partidului pentru îmbunătățirea 
întregii activități economice, 
unde un aport substanțial tre
buie să se facă simțit și din 
partea colectivului Centralei 
noastre, unitate cu cea mai ma
re pondere de cărbune cocsifi- 
cabil din țară.

— întărirea compartimentului 
producției, îmbunătățirea activi
tății îndeosebi în punctele-che- 
ie din flux, acolo unde se hotă
răște soarta extracției de căr
bune, stau mai demult în cen
trul preocupărilor noastre. Pre
cizările din documentele Confe
rinței au confirmat faptul că 
inițiativa de a îndrepta către 
munca directă din mină a unei 
scrii întregi de Ingineri din 
Centrală și-a avut o rațiune în
temeiată. Astfel, inginerul șef

ține liîrtii pe oamenii cu înaltă1 
calificare din unitățile centralei. 
De multe ori, specialistul, în loc 
să organizeze, să coordoneze, 
să îndrume și să controleze ne
mijlocit procesul de producție 
e nevoit să-și piardă o mare 
parte din prețiosul timp pentru 
rezolvarea unor hîrtii, nu oda
tă inutile, prin suprapunerea ce
rințelor formulate. Se cere mai 
mult qîndit ce rost are un anu
mit ordin sau dispoziție, care-i 
cantitatea de muncă solicitată

Stimați tovarăși.

Vă rog să-mi permiteți să sub
liniez și cu acest prilej impor
tanța pe care o arc tratatul din
tre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Democrată Ger
mană. Tratatul da expresie rela
țiilor de colaborare trainică ce 
s-au dezvoltat in decursul ani
lor intre cele două state. Intre 
partidele noastre, dorinței Româ
niei șl Republicii Democrate 
Germane de a extinde In con
tinuare colaborarea economică, 
tehnlco-științlfică, culturală și in 
alte domenii de activitate, atil 
în interesul celor doua țări, cit 
și al cauzei generale a dezvol
tării colaborării intre țările so
cialiste. a unității lor.

După cum se cunoaște. Româ
nia s-a pronunțat întotdeauna in 
mod ferm pentru recunoașterea 
Republicii Democrate Germane 
de către alte state. Am salutat 
și salutăm succesele înregistra

te pe această calc — recunoaș
terea de către un număr lot mai 
mare de stale a Republicii De
mocrate Germane, înțelegerile 
realizate între Republica Demo
crata Germană și Republica Fe
derală a Germaniei, precum și 
tratativele în curs, care au drept 
scop realizarea acordului privind 
normalizarea relațiilor dintre ce
le două slate germane pe baza 
principiilor dreptului internațio
nal.

Apreciem că normalizarea re
lațiilor dintre cele două state 
germane, primirea ambelor țări, 
cu drepturi egale, în Organiza
ția Națiunilor Unite și in alte 
organisme Internaționale vor a- 
vea o importanță pozitivă asu
pra vieții internaționale in di
recția destinderii și cooperării, 
inclusiv in ce privește înfăptui
rea securității pe continentul 
nostru.

Pornind de ’ aceste conside
rente, România va acorda și in 
viitor întregul său sprijin ac

tivității depuse pe plan Interna
țional in vederea recunoașterii 
Republicii Democrate Germane 
șl admiterii ei în Organizația 
Națiunilor Unite și in alte or
ganisme Internaționale.

Considerăm că ratificarea in 
unanimitate de călrc Consiliul 
de Stal a Tratatului de priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală dinlre Republica Socialis
tă România și Republica Demo
crată Germană conslilule Încă o 
expresie a dorinței întregului 
nostru popor de a dezvolta largi 
relații de colaborare și coope
rare cu poporul Republicii De
mocrate Germane ; in același 
timp, ea dă expresie dorinței șl 
speranței poporului nostru că 
acest tratat va ii o contribuție 
de seamă la întărirea prieteniei 
și unității țărilor socialiste. la 
cauza prieteniei și colaborării 
intre toate popoarele lumii

fală de ce vă mulțumesc pen
tru ratificarea in unanimitate a 
acestui tratat. (Aplauze).

în ziarul de azi

Rezoluția
Conferinței Naționale a P. C. R. cu privire 

la politica și activitatea internațională 
ale Partidului Comunist Român 
și Republicii Socialiste România

— In raportul tovarășu
lui Nicolae Ceaușescu este 
accentuat imperativul inter
vențiilor bine cumpănite, de 
sporită eficiență în sfera 
producției materiale, acolo 
unde se creează nemijlocit 
produsul. „Se va urmări — 
citez. — ca specialiștii să 
fie utilizați cu prioritate in 
conducerea nemijlocită a 
producției. precum și în 
munci de concepție și cer
cetare. asigurind și pe a- 
ceastă cale o creștere a 
producției și a productivi
tății muncii." Am dori să 
cunoaștem opinia dv. în a- 
cest sens.

cu problemele de producție a 
fost pus să conducă direct acti
vitatea minei Paroșeni, ingineri 
de la serviciul cercetare — dez
voltare și, respectiv, de la con
trol proiecția muncii au fost 
trimiși să facă parte din colecti
vul de conducere al E.M. Vul
can. Vom căuta ca, și pe mai 
departe, să îndrumăm către sfe
ra direct productivă unele ca
dre cu o pregătire tehnică și 
profesională corespunzătoare. O 
ipostază care trebuie relevată: 
secretarul general al partidului 
arată, în amplul sau raport, că 
„s-a făcut incă puțin pentru 
simplificarea evidenței..." Intr-a
devăr, va trebui de acum îna
inte să încărcăm cu cit mai pu-

pentru întocmire, ce pregătire 
se cuvine să aibă cel care îi 
dă curs și dacă nu cumva se 
poate renunța Ia unele dintre 
ele...

— Desigur, se va urmări 
cu și mai mare intensitate 
realizarea tuturor indicato
rilor care concură la creș
terea eficientei extracției, a 
rentabilității. Totuși, în ce 
direcții veți acționa cu- ma
ximum de interes?

Interviu consemnat de 
ing. Traian MULLER

(Continuare în pag. a 4-a)

TIÎEPTE AEE CIVILIZAȚIEI SI l’REISPEKIHTII
i Recenta Conferință Națională — inaltul for 
t de conducere al partidului — a analizat în
i profunzime, intr-un spirit de ridicată exigen-
i țâ, activitatea desfășurată de comuniști, de or-
i ganele și organizațiile de partid, de toți oa-
> menii muncii din țara noastră, pentru iniăp-
i tuirea exemplară a hotărîrilor Congresului al
i X-lea al P.C.R., și a adoptat măsurile necesare
i in scopul îndeplinirii și depășirii prevederl-
i lor actualului plan cincinal, a realizării unui
i nou și puternic avint in opera grandioasă de
> edificare a societății socialiste multilateral 
i dezvoltate.

Muncind cu deosebit elan, cu dăruire și ab
negație pentru onorarea cu cinste a sarcinilor 
actualului cincinal, oamenii muncii au obținui 
în anul 1971 și in primul semestru al acestui 
an noi succese de prestigiu in dezvoltarea e- 
conomico-socială a țării. In toate comparti
mentele vieții și activității, rezultatele obținu
te — sint de mare prestigiu. Pornind de la 
ele, perspectivele ce se întrevăd sint Ia rîn- 
dul lor luminoase. Graficul de jos, exprimă 
comparativ cîteva din salturile înregistrate pe 
drumul cutezătorului nostru urcuș spre culmi
le comuniste.

Buna dispoziție la ieșirea 
din șut a brigadierului Arpad 
Kadar de la E.M. Petrila e 
justificată pe deplin. La per
formanțele lui...

Foto : Ion LICIU
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SPORT
• Programul turului 

campionatului divi
ziei A la fotbal

® Jiul Petroșani și-a 
reluat antrenamen
tele

• Știința Petroșani a 
ratat revenirea în e- 
șalonul secund al 
voleiului

Agitatorii
din abatajele Diljei

Am luat act, la mina Dil- 
ja, de cîteva realizări ob
ținute în zilele cînd po

porul întreg își avea privirile 
îndreptate spre Sala Palatului, 
spre inaltul for al comuniștilor 
— Conferința Națională a P.C.R. 
In tonele de cărbune extrase de 
mineri, în cantitățile care se ra
portează de la sine, și prin ele 
însele, ca realizări meritorii de
dicate dintr-o înaltă conștiință 
muncitorească, progresului ge
neral al țării, am întrezărit o 
nouă dimensiune a adeziunii mi
nerilor față de partid. Ștefan 
Ghioc (240 tone de cărbune ex
tras, dinlr-un abataj cameră, 
într-o singură zi), Mihai Cosma 
și Petru Tașnady (cu cele 144, 
respectiv, 134 tone, de aseme
nea extrase din abataje cameră, 
de mai redusă productivitate 
decît primul), Petru Scredeanu, 
Gheorghe Oprean, Grigore Ma

xim (primul cu 200 tone, ceilalți 
cu peste 120 tone zilnic), Du
mitru Bălășoiu și loan Avădanei 
(cu cite 100 de tone extrase zil
nic) — sint numele unor mineri 
care nu au nevoie de prezentări 
prea ample. Ii reprezintă fapte
le lor de comuniști, îi reprezin
tă atitudinea de autentici agita
tori care, pentru mobilizarea co
lectivelor pe care le conduc, au 
găsit calea cea mai simplă spre 
inimile oamenilor, au făcut din 
exemplul personal o autentică 
forță. Ei au găsit un nou ritm 
al muncii prin care să-și expri
me atitudinea ce-i caracterizea
ză in de două ori dubla lor ca
litate — mineri și comuniști, 
proprietari și producători.

Cred în cifrele minerilor pen-

I. M.

(Continuare în pag. a 3-a)

îmbunătățirea calității 
produselor — o importantă

cerință a prezentului și a 
perspectivei

® 
® 
® 
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®
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®
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Succese ale preparatorilor 
din Lupeni

Cantitatea de cărbune special destinat cocsificării cu 
care preparatorii din Lupeni și-au depășit sarcinile pe cele 
două decade ale lunii iulie însumează aproape 2 500 tone, 
iar calitatea acestuia a fost îmbunătățită cu 0,3 puncte. 
Bilanțul încheiat prezintă plusuri, în sensul bun al cuvîntu- 
lui, și la alți indicatori. Cenușa globală în cărbunele supus 
procesului de preparare a fost îmbunătățită cu 0,4 puncte. 
Sarcina de plan la recuperarea globală, ca o consecință a 
livrării de către Exploatarea minieră Lupeni a cărbunilor 
bruți cu șist mai puțin, a fost depășită cu 1,6 puncte.

De asemenea, producția marfă valorică în prețuri inter
ne de decontare, pe cele două decade, a fost realizată în 
proporție de 108 la sută.

In primul capitol al ra
portului prezentat de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu la Conferința 
Națională a partidului, unde 
sint cuprinse direcțiile principa
le de înfăptuire a programului 
elaborat de Congresul al X-lca 
al P.C.R. pentru înfăptuirea so
cietății socialiste multilateral 
dezvoltate, se subliniază cu 
deosebită putere de convingere 
că, printre alte măsuri care 
trebuie traduse în viață, se im
pune să se acționeze cu energie 
și în permanență pentru înnoi
rea produselor și perfecționarea 
tehnologiilor de fabricație, pen
tru îmbunătățirea substanțială a 
calității tuturor produselor.

Imperativul ca atare are o 
largă arie de cuprindere, inclu- 
zînd desigur și industria minie
ră care — se știe — asigură o 
pondere importantă de materii 
prime pentru economia națio
nală. Cărbunele Văii Jiului, ca
re „cîntăreșle" serios în balan
ța energetică a țării, își află — 
evident prelucrat — o deplină 
utilizare la o serie întreagă de 
consumatori interni și externi. 
Cele 15 sortimente de cărbune 
care se obțin în cadrul celor 
trei preparați) ale bazinului nos
tru sint valorificate în indus

tria siderurgică, la consumul 
casnic și industrial, etc, E inte
resant de reamintit că cele do
uă mari termocentrale din ju
dețul Hunedoara, Mintia și Pa- 
roșeniul, sînt in exclusivitate a- 
limentate cu combustibilul so
lid provenit din subteranul Văii 
Jiului.

In lumina prețioaselor indica
ții date de la tribuna înaltului 
for de conducere a partidului de 
către iubitul fiu și conducălon 
al partidului și poporului, a re
ieșit cu și mai mare claritate da
toria pe care o avem noi, lu
crătorii din domeniul preparării 
de a asigura nu numai cantita
tea, dar și calitatea produselor 
livrate, în scopul satisfacerii de
pline a cerințelor beneficiarilor, 
noștri. Că de la aD la an s-a îm
bunătățit calitatea sortimentelor 
de cărbune preparat la uzinele 
de profil ale Văii Jiului e o re
alitate evidentă. Dar, in actuala 
etapă pe care o parcurgem, ți- 
nînd seama și de exigențele pu
se de viitor, trebuie să ne pre-

Dr. ing. Ionel CRĂESCU 
inginer șei preparații

Centrala cărbunelui Petroșani

(Continuare în pag a 3-a)

Am poposit întîi la sediul 
Șantierului Valea Jiului 
al T.C.M.M. Tovarășul 

Teodor Balaș, secretarul co
mitetului de partid al șantie
rului, ne-a pus la curent cu 
modul în care colectivele de 
constructori, în frunte cu co
muniștii, s-au mobilizat în ul
timul timp pentru onorarea 
indicatorilor de plan și a an
gajamentelor luate în cinstea 
Conferinței Naționale a parti
dului. Pentru urmărirea efi
cientă a măsurilor tehnico- 
organizatorice propuse, s-au 
stabilit sarcini concrete pe 
fiecare membru al colectivu
lui de conducere și al comite
tului de partid, pe loturi, pe 
activități specifice. In vede
rea înscrierii cu dorita ritmi
citate in graficele de execu
ție s-a reușit extinderea lu
crului în schimbul II la lo
turile Ghelar, Rușchița, de
pozit și rampe. Peni tu atin
gerea unui stadiu fizic impus 
de montarea utilajului tehno
logic la obiectul sorlare-spă- 
larc din cadrul extinderii și 
modernizării preparației Lu
peni, a fost întocmi., deja, un

grafic cu eșalonarea lucrări
lor de construcție care trebuie 
executate pină la finele anu
lui, și care se urmărește sap- 
tăixînal de către „trio"-ul 
constructor — beneficiar—pro

iectant. La asigurarea unui 
flux continuu de desfășurare

tiu executarea stadiilor fizice 
la care s-a angajat in cinstea 
Conferinței Naționale a par
tidului, mai con. ret pentru 
realizarea unei producții peste 
cea planificata de 200 mii lei. 
In plus, și-a continuat rela
tarea tovarășul ing. tu ca Sa-

Umăr lîngă umăr, 
într-o unică vibrație

schimburi în condiții optime. 
Extinderea muncii in acord 
global — atit la lucrările de 
bază cît și la cele auxilia
re —, e un obiectiv esențial 
al activității noastre. La ora 
actuală gradul de cuprindere 
în această formă de salariza
re cu ridicate virtuți atinge 
53 la sută, dar procentul va 
trebui să sporească. Și încă 
ceva : lucrările executate pen
tru Lupeni, situate dincolo de 
zidurile de sprijin — partea 
nordică, și care se află în sta
diu de finisaj, vor trebui să 
fie predate in totalitato In 
cursul lunii curante...

a lucrărilor din zona lotului 
Lupeni va contribui și imi
nenta montare a două maca
rale turn de tip Bocșa, care 
va asigura și o reducere a vo
lumului dc muncă manuală.

Colectivul dc construc
tori ai lotului și-a con
centrat eforturile pen-

ciu, șeful lotului Lupeni al 
T.C.M.M., am căutat să evi
tăm întreruperile, păgubitoare 
fluxului preparației. Ne-am 
preocupat și de asigurarea 
forței de muncă necesare. In 
prezent lotul are trimiși de
legați în țară în scopul com
pletării efectivului pentru con
tinuarea lucrului in două

Ne depkwĂm la punctele 
de lucru ale lotului. 
Peste tot — o febrilă, 

rodnică activitate. In imedia
ta apropiere a silozului de 
steril, o parte din componenții 
echipei experimentatului fie- 
rar-betonist Eugen Amzulescu. 
membru în comitetul de partid

T. MORAR

(Continuare în pag. a 3-<i)

11 
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I 
I
I
I
I
I
1 
I
I
I
I
I
Il



2 MIERCURI 2S IULIE 1912

REZOLUȚIA
Conferinței Naționale a P. C. R.

cu privire la politica și activitatea internațională ale 
Partidului Comunist Român și Republicii Socialiste România

Conferința Naționala a Parti
dului Comunisi Român. n exa
minai, atî» in ședințele plena
re, cit Și în cadrul lucrurilor 
Secțiunii dt specialitate, activi
tate;) internaționalei desfășura
te dc Comitetul Central al 
pu’rdului, de Consiliul de 
Stat și <’c guvernul Republicii 
Socialiste Rom An la în |M?rioadn 
dn la Congresul al N-lcn al 
P.C.R.

Conferința Naționala consta
te <â partidul și statul au de
pus o activitate deosebii de 
bogate, multilaterală, consacra
te adîncirii prieteniei, alianței 
și colaborării cu toate țările 
socialiste; întăririi solidarității 
de hiptă cu toate partidele co
muniste șj cu celelalte partide 
și organizații muncitorești, de
mocratice. progresiste; intensi
ficării relațiilor cu statele care 
nu pășit pe calea dezvoltării 
independente și cu mișcările 
de eliberare națională, cu toa
te forțele revoluționare antiim- 
pcrialisle; dezvoltării continue 
a legăturilor economice, politi
ce și diplomatice cu celelalte 
stele.

România, participînd activ la 
viața internațională, a militat 
cu fermitate pentru o politică 
de pace, cooperare și înțelege
re intre popoare, a contribuit 
la afirmarea tendințelor poziti
ve. de destindere Ș> normali- 
zarc a raporturilor interstatale 
pe plan mondial. Politica exter
nă constructivă, dc pace și co
laborare. promovată dc Româ
nia socialistă. în deplină con
cordanță cu interesele naționa
le și cu cerințele generale ale 
cauzei socialismului, se bucură 
de o largă apreciere internațio
nală. aducînd poporului român 
noi prieteni și prestigiu sporit 
pe toate meridianele.

Exprimînc' voința partidului, 
adeziunea întregului popor, 
Conferința Națională a P.C.R. 
acordă o înaltă apreciere poli
ticii externe și activității inter
naționale înfăptuite de Comi
tetul Central, de secretarul ge
neral al partidului, președinte
le Consiliului de Stat, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu, de guvernul 
Republicii Socialiste România, 
pc baza principiilor fundamen
tale Și a liniilor directoare sta
bilite de Congresul al X-lea.

In unanimitate. Conferința 
Națională aprobă raportul pre
zentat de secretarul general al 
partidului și își însușește întru 
totul analiza științifică marxist- 
Jeninistă. cuprinsă în raport, a 
principalelor fenomene inter
naționale. precum și orientarea 
pe care o trasează în domeniu' 
politicii externe.

I
1. In perioada de la Congre

sul al X-lea al P.C.R., intensi
ficarea relațiilor ce prietenie 
și colaborare multilaterală cu 
toate țările socialiste s-a situat, 
ea și în trecut. în centrul po
liticii externe a României. 
Conferința Națională constată 
tu satisfacție și acordă o înal
te apreciere faptului că Ro
mânia are relații bune de pri
etenie, colaborare și solidari
tate internaționaliști cu toate 
țările socialiste, pășește ferm, 
împreună cu toate statele care 
făuresc noua orinduire. Pe dru
mul socialismului și comunis
mului.

In adîncirea și extinderea a- 
cestor relații, o deosebită im
portanță au avut întâlnirile și 
schimburile de vederi la nivel 
înalt. îndeosebi convorbirile se
cretarului general al partidului, 
președintele Consiliului de Stat, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, cu 
conducătorii de partid și de 
fftat din Uniunea Sovietică, din 
statele socialiste europene și 
din Cuba, vizita oficială și 
convorbirile cu conducătorii de 
partid și de stat din R.P. Chi
neză, din celelalte state socia
liste ale Asiei.

Conferința apreciază că sem
narea a noi tratate de priete
nie. colaborare și asistență mu
tuală între România și alte sta
te socialiste; participarea dele
gațiilor române la congrese ale 
partidelor frățești, la aniversări 
jubiliare, la reuniuni bj și mul
tilaterale; numeroasele schim
buri de delegații și vizite reci
proce de activi.ștj de partid și 
de stat, de reprezentanți ai oa
menilor muncii au contribuit la 
o maj bună cunoaștere recipro
că, la intensificarea schimburi
lor de experiență în construc
ția socialistă, la dezvoltarea 
prieteniei între partidele și po
poarele țărilor socialiste.

Conferința constată că P.C.R. 
și guvernul român au desfășu
rat o activitate rodnică pe linia 
dezvoltării relațiilor de colabo
rare economică cu toate țările 
socialiste, materializată prin 
creșterea schimburilor, înche
ierea unui important număr de 
acorduri și înțelegeri, crearea 
de comisii interguvemamentale 
de colaborare ec-onomică și teh- 
nico-științifică. adîncirea coope
rării Și specializării In produc
ție și prin alte forme de cola
borare.

România iși aduce contribu
ția activă la extinderea și adîn- 
țlrea colaborării și cooperării 
5p cadrul C.A.E.R., pe baza res
pectării principiilor prevăzute 
în statutul acestuia. Conferin

ța apreciază că înfăptuirea 
prevederilor cuprinse in Pro
gramul complex adoptat dc 
sesiunea a XXV-a a C'.A.E.R. 
de lu București va contribui In 
adîncirea și perfecționarea co
laborării între țările membre 
ale C.A.E.R., în conformitate cu 
principiile marxism-lcninismu- 
lui, ale internaționalismului 
socialist. P.C.R. și guvernul ro
mân vor acorda și în viilor o 
deosebite însemnătate partici
pării la diviziunea internațio
nală socialistă a muncii, colabo
rării economice, cooperării și 
specializării în producție cu 
toate țările socialiste.

Conferința Națională reafir
mă convingerea fermă a Parti
dului Comunist Român potrivit 
căreia realizările obținute dc 
fiecare țară socialiste pc plan 
intern, în dezvoltarea sa eco- 
nomico-socială și culturală, 
precum și participarea tot 
mai activă a fiecăreia la viața 
internațională întăresc forțele, 
autoritatea și influența socia
lismului pe plan mondial.

2. întreaga activitate desfășu
rată de P.C.R. și de guvernul 
român pentru dezvoltarea co
laborării cu țările socialiste 
se înscrie în orientarea gene
rală definită de Congresul al 
X-lea de a se face totul pentru 
depășirea divergențelor existen
te între țările socialiste, pen
tru întărirea colaborării și Uni
tății lor, pe baza principiilor 
marxist-leniniste ale raporturi
lor interstatale. întărirea uni
tății, a relațiilor de colaborare 
și prietenie trainică, tovărășeas
că intre toate statele socialiste, 
finind '•cama de condițiile spe
cifice de dezvoltare ale fiecă
ruia, constituie, după convin
gerea P.C.R., sarcina esențială, 
dc a cărei îndeplinire depinde 
creșterea continuă a rolului so
cialismului în lume.

Conferința Națională își însu
șește în întregime punctul de 
vedere exprimat în raport cu 
privire la necesitatea de a se 
ajunge, de comun acord cu ce
lelalte țări socialiste, la preci
zarea cît mai amănunțită a 
principiilor și normelor care 
trebuie să guverneze relațiile 
de tip nou dintre toate țările 
socialiste, ca prototip al rapor
turilor viitoare dintre toate sta
tele lumii.

Conferința Națională a P.C.R. 
subliniază că, în opoziție cu 
situația din orînduirea capita
listă. relațiile dintre țările so
cialiste trebuie să lichideze cu 
desăvîrșire orice inegalități și 
asuprire națională, să se înte
meieze pe : deplina egalitate in 
drepturi, respectarea indepen
denței și suveranității națio
nale. neamestec in treburile in
terne, avantaj reciproc, întraju
torare tovărășească și solidari
tate internaționaliste — expre
sia faptului că in țările socialiste 
poporul, în frunte cu clasa 
muncitoare, a doborît dominația 
claselor exploatatoare, a cucerit 
puterea de stat și a devenit 
stăpînul unic al propriilor des
tine. Solidaritatea și colabora
rea frățească trebuie să se re
flecte în intensificarea schimbu
lui de experiență, c© și în spri
jinul reciproc acordat în cons
trucția noii orînduiri sociale, 
să ducă la extinderea continuă 
a schimburilor economice, la 
realizarea unei largi cooperări 
în producție, la asigurarea unei 
baze puternice pentru crește
rea în ritm înalt și diversifi
carea economiei fiecărei țări 
socialiste în parte, la valorifi
carea superioară a resurselor 
materiale și umane, la egaliza
rea nivelurilor de dezvoltare e- 
conomică ale tuturor țărilor so
cialiste, ca factori de prim or
din ai unității.

Conferința Națională reafir
mă poziția constantă a P.C.R. 
că în orice probleme în care a- 
paj- deosebiri de păreri între 
țările socialiste trebuie să se 
acționeze prin consultări și tra
tative. pentru găsirea căilor de 
clarificare, neadmițîndu-se ca 
divergențele să dăuneze relați
ilor dintre partidele și statele 
respective. Numai discuțiile to
vărășești, principiale purtate 
in spirit constructiv, de recep
tivitate față de părerile altuia 
Și respect reciproc, excluzînd 
orice forme de ingerințe, pot 
duce la apropiere și înțelegere, 
la întărirea unității. O deosebi
tă însemnătate prezintă în a- 
cest scop informarea obiectivă, 
corectă a opiniei publice din 
fiecare țară asupra construcției 
socialiste și activității interna
ționale desfășurate de celelalte 
țări.

Conferința Națională cere 
partidului și guvernului să des
fășoare și în viitor o activitate 
stăruitoare pentru dezvoltarea 
prieteniei frățești și colaborării 
multilaterale cu toate țările so
cialiste, pe baza aplicării con
secvente a principiilor de rela
ții interstatale socialiste, ca te
melie sigură a unor raporturi 
trainice de unitate.

II
1. Conferința Națională apre

ciază că, așa cum se sublinia
ză In raportul prezentat de se
cretarul general al P.C.R., un 
rol tot maj important în deter
minarea marilor transformări 
înnoitoare din lumea contem
porană 11 au clasa muncitoare 

— forța Cea mai înaintată a 
societății — țărănimea, intelec
tualitatea, femeile, tînfira gene
rație, care se afirmă cu o vi
goare ncmaiîntîlnitâ, și, în ge
neral, masele largi populare de 
pc toate continentele.

In cadrul acestor uriașe miș
cări populare se evidențiază 
activitatea partidelor comuniste 
și muncitorești, caro în multe 
țâri joacă un rol de seamă în 
viața politică națională.

Conferința constată cu satis
facție că Partidul Comunist 
Român își îndeplinește cu con
secvență rolul de detașament 
activ al marelui front mondial 
revoluționar, antiimperialist și 
își dezvoltă larg legăturile de 
colaborare și solidaritate inter
nationalists cu toate partidele 
comuniste și muncitorești, cu 
toate forțele revoluționare, de
mocratice și antiimpcrialiste. 
întâlnirile și contactele inter
naționale ale partidului nostru, 
deosebit de numeroase în pe
rioada consecutivă Congresului 
al X-lea, schimburile de idei și 
de experiență. în diferite for
me și la diferite niveluri, cu un 
mare număr de partide comu
niste, cu partide socialiste și so- 
cial-democrate, cu organizații 
politice de guvernămînt din 
noile state independente și cu 
fronturile Și mișcările de elibe
rare națională, numeroasele 
schimburi de delegații între or
ganizațiile sindicale, de femei, 
tineret, student), pc linia Fron
tului Unității Socialiste consti
tuie o expresie elocventă a po
liticii profund internaționaliste 
a P.C.R., reflectă faptul că parti
dul îmbină în mod armonios 
îndeplinirea sarcinilor naționale 
cu participarea activă la lupta 
pentru progres social, împotri
va imperialismului, colonialis
mului și neocolonialismului, 
pentru pace Și- colaborare între 
popoare.

2. Avînd convingerea că dez
voltarea relațiilor dc colabo
rare între toate partidele co
muniste și muncitorești repre
zintă principalul imperativ al 
internaționalismului proletar, 
cerința esențială pentru crea
rea frontului unic antiimperia- 
list, Conferința Națională a 
P.C.R. apreciază că este nece
sar să se acționeze cu fermi
tate pentru realizarea unei u- 
nități noi, care să pornească 
de la concepția marxist-lcni- 
nistă Și să se bazeze pe princi
piile deplinei egalității intre 
toate partidele, neamestecului 
in treburile interne, pe respec
tarea independenței fiecărui 
partid, a dreptului său de a-și 
elabora de sine stătător poli
tica internă și internațională.

Dată fiind marea diversitate 
de condiții în care acționează 
în prezent partidele comuniste, 
este o cerință obiectivă ca fie
care dintre ele. călăuzindu-se 
de atotbiruitoarea învățătură 
marxist-leninistă, de legitățile 
universal valabile, eă le aplice 
în mod creator la condițiile con
crete ale țării respective, ale 
fiecărei etape, stabilind căile 
revoluției și construcției socia
liste cele maj potrivite parti
cularităților naționale, specifice. 
In condițiile puternicului avînt 
al luptei revoluționare, crește
rii și maturizării partidelor 
comuniste, ale perspectivei ca 
noi șj noi țări să treacă pe ca
lea socialismului, nu mai 
este posibilă existența unui cen
tru conducător în mișcarea co
munistă internațională.

Conferința Națională pune în 
fața partidului sarcina de a 
acorda în continuare o impor
tanță deosebită strictei aplicări 
a principiilor de bază ale rela
țiilor dintre partide, cu convin
gere» că numaj pe această ca
le pot fi depășite dificultățile 
actuale din mișcarea comunis
tă, că numai pe această bază se 
poate clădi o unitatea nouă ln- 
tfe toate partidele comuniste 
și muncitorești.

Unitatea trainică a mișcării 
comuniste depinde totodată de 
unitatea și forța fiecărui 
partid. Dczvoltind colaborarea, 
partidele comuniste au datoria 
jnternaționalistă de a nu între
prinde nimic dc natură să dău
neze unității și coeziunii altor 
partide frățești, forțe; lor orga
nizatorice și de mobilizare a 
maselor largi populare din pro
pria lor țară.

Avînd în vedere condițiile 
deosebite, de o mare diversi
tate în care își desfășoară acti
vitatea fiecare partid, pot să 
apară deosebiri de păreri sau 
chiar divergențe. Partidul Co
munist Român a considerat și 
consideră că aceasta nu trebuie 
sâ ducă la încordare în relațiile 
dintre partide, să afecteze cola
borarea Și solidaritatea dintre 
ele. Calea depășirii divergențe
lor, a apropierii punctelor de 
vedere o constituie discuțiile de 
la partid la partid, de la con
ducere la conducere, ținîndu-se 
seama că toate partidele 
sînt egale în drepturi și că ni
meni nu deține, și nu ponte de
ține, adevărul absolut.

înfăptuirea cu succes a mi
siunii revoluționare a partidelor 
comuniste cere, maj mult ca 
oricînd, abordarea creatoare a 
realităților concrete din propria 
țară, studierea atentă a noilor 
fenomene și procese din lumea 
contemporană. Sintetizând con
cluziile gîndirii și practicii sa
le revoluționare, sprijinind ceea 
ce este confirmat de viață și
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Conferința Națională reafirmă că 

egalități în drepturi, respectului 

ciproc, nerecurgerii la forță sau 

le ar reprezenta garanția sigură a

relațiile României cu toate statele se vor întemeia în mod neabătut pe principiile deplinei 

independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, avantajului re

ia amenințarea cu folosirea forței. înfăptuirea strictă a acestor principii de către toate state- 

așezării raporturilor dintre state pe baze noi. de încredere și colaborare, a salvgardării

păcii și securității popoarelor.

înlăturînd ceea ce este peri
mat și nu mai corespunde rea
lității, fiecare partid își aduce 
contribuția la îmbogățirea teo
riei marxist-leniniste.

3. Conferința Națională apre
ciază că o caracteristică princi
pală a mișcărilor contempora
ne democratice dc masă este 
tendința spre colaborare Ș» 
unitate de acțiune a diferitelor 
partide și forțe politice, pc ba
za unor programe comune. În
făptuirea în bune condiții a 
transformărilor democratice, 
progresiste, dezvoltarea inde
pendentă a fiecărei țări recla
mă colaborarea largă a tutu
ror forțelor revoluționare, de
mocratice antiimpcrialiste din 
țara respectivă. Intre aceste 
forțe, partidele comuniste re
prezintă detașamentele cele mai 
active ale luptei pentru inde
pendență națională, pentru pro
gres economico-social; orice 
acțiune sau măsură de na
tură să-i îndepărteze pe comu
niști nu poate fi decît contra
ră intereselor fundamentale ale 
popoarelor acestor țări.

In condițiile actuale o im
portanță deosebită au întărirea 
în fiecare țară a unității de 
acțiune a clasei muncitoare, co
laborarea strînsă între comu
niști și socialiști. Deosebirile 
de păreri în probleme funda
mentale ale actualității nu pot 
și nu trebuie să constituie ob
stacole de netrecut în calea cola
borări) dintre partidele comu
niste și partidele socialiste sau 
social-dcmocrate.

4. Conferința Națională dă o 
înaltă apreciere ideii exprima-,' 
tc dc raport care relevă ca una 
din marile schimbări petrecu
te în lumea contemporană fap
tul că noi și noi forțe revoluțio
nare, tot mai multe popoare 
se pronunță pentru calea so
cialistă de dezvoltare.

In deplin acord cu raportul. 
Conferința Națională conside
ră ca trebuie să se dea mai 
multă atenție acestui fenomen, 
definirii corecte a realităților 
din multe țări care se pronun
ță pentru socialism și în care 
se realizează transformări eco
nomico- sociale cu caractej- de
mocratic, progresist. Partidul 
Comunist Român consideră că 
în relațiile cu aceste țări se im
pune dezvoltarea unor rapor
turi corespunzătoare dc întraju-. 
torare, în spiritul principiilor 
noi de relații dintre state.

5. Conferința Națională își 
însușește întru totul înalta apre
ciere exprimată de hotărîrea 
plenarei C.C. al P.C.R. din 18 
aprilie 1972 cu privire la vizita 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în opt țări africane. Prin acti
vitatea desfășurată, prin pozi
țiile susținute, ca Și prin rezul
tatele sale, această vizită este 
o expresie elocventă a politicii 
partidului dc întărire și dezvol
tare continuă a colaborării Și 
cooperării multilaterale dintre 
România și statele africane, 
dintre Partidul Comunist Ro
mân și partidele dc guvernă- 
mînt din noile state indepen
dente. se înscrie ca un moment 
de excepțională însemnătate pe 
plan bilateral și reprezintă o 
contribuție de seamă pe pla
nul general al întăririi unității 
dintre mișcarea comunistă și 
mișcările de eliberare naționa
lă.

6. Conferința Națională sa
lută cu satisfacție tendințele 
înnoitoare ce se manifestă în 
viața social-politică a țărilor 
Americij Latine, ridicarea tot 
mai holărîtă a multora din a- 
ceste țări pentru preluarea în 
propriile mîinj a resurselor lor 
naționale, pentru întărirea in
dependenței politice și econo
mice. pentru afirmarea de sine 
stătătoare pe arena mondială 
și promovarea unei politici co
respunzătoare intereselor po
poarelor lor și cauzei generale 
a colaborării internaționale. 
Conferința exprimă deplina a- 
probare față de activitatea des
fășurată în acești ani de Parti
dul Comunist Român Și de gu
vernul român pentru continua 
dezvoltare a relațiilor cu țări
le Americii Latine și cere ca 
această orientare să fie conti
nuată cu consecvență și In vi
itor.

7. Partidul Comunist Român 
consideră că una din cele mai 
importante probleme ale epo
cii actuale este lichidarea fe
nomenului dc subdezvoltare e- 
conomică a țărilor. Pentru pro
gresul întregii umanități, pentru 
viitorul și pacea omenirii sînt 
necesare acțiuni consecvente 
îndreptate spre acest obiectiv, 
ceea ce presupune eforturi pr6- 
prii intense din partea fiecă
rui popor pentru folosirea cît 

mai eficienta a potențialului 
național, material și uman; 
extinderea colaborării între sta
tele în curs dc dezvoltare ; a- 
dîncirca colaborării cu alte sta
te — în primul rînd a coope
rării multilaterale cu țările so
cialiste — inclusiv colaborarea 
cu statele capitaliste dezvoltate. 
Este imperios necesar ca la ba
za tuturor acestor relații să fie 
așezate principiile unanim re
cunoscute ale dreptului inter
național, manifestîndu-se grija 
stăruitoare ca sprijinul acordat 
să ducă efectiv la crearea unei 
industrii naționale și agricul
turi puternice, la creșterea for
țelor de producție și să nu fie 
legat sau dependent de nici un 
fel dc condiționări politice.

Conferința Națională pune în 
fața partidului și guvernului 
sarcina de a dezvolta în conti
nuare, pe aceste baze, relațiile 
multilaterale cu noile state in
dependente din Africa și Asia, 
în interesul poporului român și 
al popoarelor acestor țări, al 
unității tuturor forțelor pro 
gresiste, antiimperialiste.

III
1. Conferința Națională consi

deră întru totul justă și de o de
osebită valoare teoretică și 
practică analiza situației inter
naționale făcută în raport, își 
însușește aprecierea că muta
țiile care au loc în lumea con
temporană, modificările petrecu
te în structura raportului de for
te pe plan mondial deschid per
spective tot mai largi pentru 

.reducerea continuă a ariei de 
manifestare a vechii politici im
perialiste de forță și dictat, pen
tru statornicirea unor relații noi 
intre state, bazate pe egalitate 
și respect reciproc, in aceste 
condiții se evidențiază tot mai 
puternic posibilitatea de a se 
evita izbucnirea unui război 
mondial, de a se asigura o pace 
trainică în lume.

Relevind procesele pozitive 
ce au loc în viața internaționa
lă, P.C.R., are in vedere, toto
dată, că in diferite țări acțio
nează forțe care se opun cursu
lui spre destindere, apropierii și 
colaborării între state, că in lu
me persistă probleme arzătoare, 
spinoase focare de conflicte și 
război. Tocmai de aceea, popoa
rele, forțele sociale înaintate de 
pretutindeni trebuie să continue 
lupta cu neabătută fermitate, 
principialitate și ccțpsecvență 
pentru abolirea definitivă a po
liticii imperialiste de dominație 
și dictat, pentru făurirea unei 
lumi a egalității depline intre 
națiuni, a colaborării și păcii.

2. Conferința Națională apre
ciază că unul din fenomenele 
pozitive cele mai importante ale 
actualității este afirmarea tot 
mai largă a metodei tratativelor 
și contactelor între state. P.C.R. 
consideră că această tendință 
trebuie să ia definitiv locul po- 
llticii de forță și dictat, de izo
lare și suspiciune, fiind singura 
cale rațională do normalizarea 
relațiilor între state, de soluțio
nare a problemelor litigioase, în 
concordanță cu interesele tutu
ror popoarelor, ale cauzei coo
perării internaționale.

In acest spirit, conferința iși 
însușește întru totul aprecierile 
din raport referitoare la vizite
le președintelui S.U.A. in Repu
blica Populară Chineză și în U- 
niunea Republicilor Sovietice 
Socialiste.

3. Conferința Națională consi
deră că una dintre concluziile 
cele mai importante ale schim
bărilor petrecute în raportul de 
forțe pe plan mondial este ne
cesitatea de a se asigura parti
ciparea tuturor statelor, fără 
deosebire de mărime, forță sau 
potențial, la soluționarea mari
lor probleme ale contemporanei
tății. Nici una din aceste pro
bleme nu își poate găsi o solu
ționare justă, echitabilă și trai
nică fără participarea tuturor 
statelor interesate. Țările care 
au pășit pe calea dezvoltării in
dependente, statele mici și mij
locii sînt interesate să acțione
ze și mai unit spre a exercita 
un rol sporit In viata interna
țională.

4. Conferința Națională a P.C.R. 
își însușește concluzia raportu
lui că în actualele condiții a de
venit imperios necesară reali
zarea unei înțelegeri cu carac
ter universal - ca angajament 
comun al statelor sau ca decla
rații separate — prin care :

— să fie recunoscut și stator
nicit principiul că nici o proble
mă <are interesează diferitele 
slate nu poate fi reglementată 
decit cu participarea directă și 

cu respectarea intereselor tutu
ror celor în cauză ;

— să fie statuat că orice în
călcare a principiilor care tre
buie să cîrmuiască relațiile in
ternaționale, orice amestec in 
treburile altor state vor fi con
siderate acte împotriva păcii, a- 
tentate la cauza colaborării in
ternaționale ;

— să fie precizată ferm nece
sitatea respectării dreptului sa
cru al tuturor țărilor la exis
tență liberă, precum și dreptul 
lor legitim de a se apăra cu 
toate mijloacele, inclusiv cele 
militare, împotriva oricărui a- 
tental la adresa suveranității și 
independenței lor naționale ;

— toate țările să declare că 
vor renunța la folosirea forței 
și amenințarea cu forța împo
triva altor state ;

— puterile posesoare de ar
me nucleare să-și asume obliga
ția că nu vor recurge la aceste 
arme sau la amenințarea cu uti
lizarea lor față de nimeni și în 
nici o împrejurare.

5. In spiritul principiilor co
existenței pașnice, România va 
acționa și în viilor pentru dez
voltarea colaborării sale econo
mice, politice, culturale și teh- 
nico-științifice cu toate statele 
lumii, fără deosebire de orin
duire socială.

Conferința Națională reafirmă 
că relațiile României cu toate 
statele se vor Întemeia în mod 
neabătut pe principiile deplinei 
egalități în drepluri. respectului 
independenței și suveranității 
naționale, neamestecului in tre
burile interne, avantajului re
ciproc, nerecurgerii Ia forță sau 
la amenințarea cu folosirea for
ței. înfăptuirea strictă a acestor 
principii de către toate statele 
ar reprezenta garanția sigură a 
așezării raporturilor dintre state 
pe baze noi, de încredere și co
laborare, a salvgardării păcii și 
securității popoarelor.

6. Conferința Naționala con
stată că desfășurarea vieții po
litice din Europa, evoluțiile po
zitive petrecute în ultimii ani 
au confirmat justețea și realis
mul politicii României dc dez
voltare a colaborării cu toate 
țările europene. Conferința a- 
preciază contribuția adusă de 
România la îmbunătățirea cli
matului politic de pe continent 
și consideră că există premisele 
instaurării unor relații noi și 
înfăptuirii securității în Euro
pa.

Conferința Națională iși ex
primă ș^tișfacția față de întări
rea tendințelor pozitive de dez
voltare a colaborării, față de 
afirmarea curentelor realiste, ra
ționale de normalizare a rapor
turilor dintre statele continentu
lui. In acest cadru stabilirea re
lațiilor diplomatice dintre Româ
nia și Republica Federală a Ger
maniei a avut consecințe favo
rabile, atît pe planul raportu
rilor bilaterale, cît și asupra an
samblului relațiilor intereurope- 
ne. O importanță deosebită pen
tru îmbunătățirea climatului po
litic în Europa au încheierea și 
ratificarea tratatului dintre Uni
unea Republicilor Sovietice So
cialiste și Republica Federală a 
Germaniei, dintre Republica 
Populară Polonă și Republjga 
Federală a Germaniei, acordul 
cvadripartit privind Berlinul oc
cidental, acordurile intervenite 
și tratativele în curs dintre Re
publica Democrată Germană și 
Republica Federală a Germaniei 
în vederea normalizării relații
lor dintre cele două state ger
mane pe - baza dreptului inter
național.

România se pronunță cu fer
mitate pentru recunoașterea Re
publicii Democrate Germane de 
către toate statele, pentru admi
terea ambelor state germane în 
Organizația Națiunilor Unite și 
în celelalte organisme interna
ționale.

Conferința își însușește pro
punerile prezentate în raport In 
vederea creării unui sistem du
rabil de pace și securitate în 
Europa și însărcinează Comite
tul Central și guvernul să acți
oneze pentru :

— precizarea principiilor și 
normelor fundamentale ale rela
țiilor dintre țările europene și 
asumarea de către fiecare stat 
a angajamentului solemn de a 
respecta aceste principii in ra
porturile cu toate celelalte țări 
ale continentului;

— realizarea unui acord co
mun, în formă juridică corespun
zătoare, privind renunțarea la 
folosirea forței și la amenința
rea cu forța ;

— intensificarea schimburilor 
economice, lehnico-științificc și 
înlăturarea restricțiilor și discri
minărilor ;

— amplificarea st , r -.urilor 
culturale, in domeniile sportu

lui și turismului, eliminindu-se 
orice formă dc propagare a urii 
Intre popoare, rasismului, ideo
logiilor anliumaniste;

— constituirea unui orga
nism permanent de colaborare 
a țărilor europene ;

— adoptarea unor măsuri de 
dezangajare militară, de redu
cere și retragere a trupelor a- 
llate pe teritoriile altor state și 
a bazelor militare străine, inclu
siv de reducere a efectivelor 
trupelor naționale ;

— crearea condițiilor cores
punzătoare ca, pe măsura dez
voltării încrederii și colaboră
rii între popoare, să se treacă 
la lichidarea blocurilor milita
re opuse.

România consideră că sînt 
întrunite condițiile pentru a se 
trece neîntîrziat la pregătirea 
practică a conferinței general- 
europene, cu participarea tutu
ror statelor interesate.

Conferința Națională sublinia
ză necesitatea continuării efor
turilor partidului și statului nos-( 
tru pentru transformarea Balca
nilor într-o zonă a păcii, cola
borării și bunei vecinătăți, fă
ră arme atomice și baze milita
re străine, pentru realizarea u- 
nei înțelegeri cu privire la prin
cipiile colaborării economice, 
politice și cultural-științifice în
tre țările balcanice. Conferința 
Națională consideră ca bineve
nite propunerile expuse in ra
port privind trecerea Ia pregă
tirea unei întîlniri a reprezen
tanților țărilor balcanice, pre
cum și la înființarea unui or
ganism care să contribuie la in
tensificarea schimburilor și or
ganizarea cooperării economice 
intre aceste țări.

7. Conferința Națională reafir
mă solidaritatea militantă și 
sprijinul deplin al poporului 
român față de lupta justă a e- 
roicului popor vietnamez. Lupta 
poporului vietnamez demonstrea
ză că nici o forță din lume nu 
poate îngenunchea un popor ho
tărî! să facă orice sacrificiu pen
tru apărarea ființei naționale, a 
libertății și demnității sale. Răz
boiul îndelungat dus împotriva 
intervenției imperialiste de po
porul vietnamez, care și-a văr
sat singcle nu numai pentru n- 
pararea patriei sale, ci și pentru 
dreptul tuturor popoarelor la o 
viață liberă și suverană, îi con
feră merite uriașe in fața tutu
ror națiunilor lumii.

România se pronunță pentru 
încetarea imediată a războiului 
purtat de Statele Unite ale Â- 
mericii in Vietnam, a bombar
damentelor și a celorlalte acți
uni militare, pentru retragerea 
totală a trupelor americane, ast
fel incit poporul vietnamez, pre
cum și popoarele cambodgian și 
laoțian să-și poată soluționa In 
mod liber problemele lor, fără 
nici un amestec din afară. Con
ferința își exprimă speranța că 
tratativele de la Paris vor duce 
in cel mai scurt timp la o so
luție politică, corespunzător in
tereselor păcii in această zonă 
și In întreaga lume.

8. România se pronunță în 
mod consecvent pentru soluțio
narea politică a conflictului din 
Orientul Mijlociu, pe baza re
zoluției Consiliului de Securi
tate din noiembrie 1967, ceea ce 
presupune retragerea trupelor 
israeliene de pe teritoriile ara
be ocupate, asigurarea integri
tății și suveranității fiecărui 
stat din această regiune, rezol
varea problemei populației pa
lestiniene corespunzător inte
reselor sale naționale.

România iși reafirmă poziția 
consecventă potrivit căreia ni
meni nu are dreptul să ridice 
față de alte state pretenții te
ritoriale pe motiv că acestea ar 
corespunde securității sale; 
securitatea reală a unui stat se 
poate realiza nu prin cuceriri 
teritoriale, ci printr-o politică de 
prietenie și pace cu toate țările 
vecine.

9. Partidul Comunist Român 
salută rezultatele rodnice ale 
politicii Partidului Muncii din 
Coreea și guvernului R.P.D. Co
reene pentru reunificarea paș
nică a patriei. Realizarea Înțe
legerilor care deschid calea spre 
intensificarea relațiilor intre 
Nord și Sud, pentru reunifica
rea pașnică și dezvoltarea uni
tară a națiunii coreene demon
strează încă o dală că in clapa 
actuală calea tratativelor și con 
Iadelor corespunde pc deplin 
intereselor fiecărei națiuni și ca 
ea trebuie promovată cu con

secvență in soluționarea tutu
ror problemelor litigioase.

10. Conferința consideră im
perios necesară unirea tuturor 
forțelor progresiste ale contem
poraneității pentru a impune li
chidarea oricăror forme de do
minație colonialistă, a politicii 
do apartheid și discriminare ra
sială, pentru afirmarea dreptu
lui fiecărui popor la viola libe
ră, demnă și civilizată. Româ
nia a sprijinit și va sprijini în 
mod hotarîl lupta anticolonialis
tă a popoarelor, inclusiv lupta 
lor cu arma în mină, pentru e- 
liberarca națională și socială, 
pentru cucerirea și consolidarea 
independenței.

ÎL Conferința Națională a- 
preciază ca o necesitate vilolă 
intensificarea luptei pentru în
făptuirea dezarmării generale, h» 
primul rînd a dezarmării nu
cleare. susține ansamblul de ac
țiuni preconizate în raport pen
tru :

— oprirea cursei Înarmărilor, 
înghețarea și reducerea trepta
tă a bugetelor militare ;

— stabilirea unui program 
concret avînd ca obiectiv inter
zicerea folosirii armelor termo
nucleare și a altor arme dc dis
trugere in masă, încetarea pro
ducției și lichidarea stocurilor 
existente de asemenea arme ;

— adoptarea de măsuri con
crete privind lichidarea bazelor 
militare străine și retragerea 
trupelor de pc teritoriile altor 
state ;

— măsuri care să ducă la 
reducerea treptată a efectivelor 
forțelor armate naționale ;

— desființarea blocurilor mi
litare.

In același timp, trebuie să se ’ 
întreprindă de către toate sta
tele acțiuni practice împotriva 
propagandei dc război, a în
vrăjbirii intre popoare.

România militează pentru con
vocarea Conferinței mondiale de 
dezarmare, cu participarea tu
turor statelor, care să dezbată 
in mod temeinic și să contribuie 
efectiv la adoptarea unor mă
suri practice de dezarmare, in 
primul rînd privind interzicerea 
și distrugerea armelor nucleare.

Totodată, România consideră 
necesare lărgirea și îmbunătă
țirea activității Comitetului de 
dezarmare de la Geneva in ve
derea elaborării unor angaja
mente ale statelor și a unor 
programe concrete de măsuri, 
asigurindu-se ca întreaga acti
vitate a comitetului să fie de
mocratizată și supusă unui con
trol public efectiv.

12. Conferința Națională apre
ciază că transformările innoitoa- • 
re ce au loc in lume fac să 
crească tot mai mult rolul Orga
nizației Națiunilor Unite și al 
altor organisme internaționale 
ca factor de stimulare a cola
borării dintre țări și popoare, 
de elaborare a normelor care să 
guverneze relațiile interstatale 
și de asigurare a transpunerii 
în viață a acestor norme. Con
ferința își Însușește și susține 
propunerile preconizate de ra
port în vederea Îmbunătățirii 
activității O.N.U. și a organis
melor sale.

★

Conferința Națională însărci
nează Comitetul Central, orga
nele și organizațiile de partid să 
desfășoare în continuare, pe 
baza raportului prezentat de 
secretarul general al partidu
lui, o intensă și largă activitate 
de explicare a temeiurilor știin
țifice ale politicii internaționale 
a partidului și statului nostru, 
de educare a comuniștilor și 
tuturor oamenilor muncii in 
spiritul patriotismului și inter
naționalismului. Atașamentul po
porului față de politica exter
nă a Partidului Comunist Român 
este un permanent izvor de for
ță al acestei politici.

Conferința Naționala exprimă 
hotărîrea fermă a întregului 
partid, a tuturor oamenilor mun
cii — români, maghiari, germani 
și de alte naționalități - de a 
acționa în continuare pentru în
tărirea legăturilor de prietenie 
și solidaritate internationalists 
cu toate slutele socialiste, cu 
toate partidele comuniste și for
țele antiimperialiste, pentru dez
voltarea relațiilor de colabora
re și înțelegere cu toate națiu
nile, de a contribui la rezolva
rea problemelor caro confruntă 
omenirea, in interesul pății și 
progresului in lume.
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ȘEDINJA CONSILIULUI DE STAT Geneva Luptele din Vietnam
fi» mare din pag 1)

După ratificare n luat cuv In
tui l \ >ră$ul Nicolac Ceausescu, 
președintele Consiliului de Stat.

In continuarea lucrurilor. Con
siliul de Stal a adoptat urmă
toarele decrete: decretul privind 
aprobarea stemelor județelor și 
municipiilor ; decretul privind 
organizarea și executarea pazei 
bunurilor, in vederea apărării, 
Întăririi și dezvoltării avuției 
naționale ; decretul pentru modi
ficarea Legii nr. 23/1971 privind 
apărarea secretului de stat in 
Republica Socialistă România ;

decretul pentru ratificarea A- 
cordului intre Republica Socia
listă România și Rdpublica Popu
lară Democrată Coreeană, cu 
privire la asistenta juridică in 
cauzele civile, familiale și pe
nale ; decretul pentru ratifica
rea Convenției consulare între 
Republica Socialistă România și 
Republica Populara Democrată 
Coreeană ; decretul pentru rati
ficarea Acordului cu privire ia 
crearea sistemului international 
și a Organizației de telecomu
nicații spațiale „Inlersputnik" 
încheiat la Moscova la 15 no
iembrie 1971.

Toate decretele adoptate au 
fost, în prealabil, examinate și 
avizate favorabil de comisiile 
permanente de specialitate ale 
Marii Adunări Naționale.

Consiliul de Stal a examinat 
informarea privind activitatea 
do primire, examinare șl rezol
vare a cererilor, reclamafiilor, 
sesizărilor și propunerilor ce
tățenilor adresate Consiliului de 
Stal in anul 1971 și a adoptat 
măsurile necesare pentru o mai 
justă și operativă soluționare a 
acestora.

Au fost rezolvate apoi unele 
cereri de grațiere.

Lucrările Cnniileluliii II.N.U.
pentru dezarmare

GENEVA 25 (Agerpres). — 
La Genova au continuat, marți, 
lucrările Comitetului O.N.U. 
pentru dezarmare.

In intervenția sa, ambasado
rul canadian George Ignatieff 
a atras atenția în special asu
pra necesității încheierii, cît 
mai curînd, a unui acord de 
interzicere totală a experien

țelor nucleare. Luînd cuvîntul, 
conducătorul delegației Mongo
liei, O. Ilosbaiar, s-a referit, 
de asemenea, la interzicerea ge
nerală a experiențelor nuclea
ro. Reprezentantul Pakistanu
lui, Naiz Naik, a arătat că gu
vernul său se pronunță pentru 
prohibirea completă a armelor 
chimice.

Cadrele de specialiști
spre locurile unde se

hotărăște
soarta producției !

Producția 
de grîu 

depășește 
pe cea 

a anului 
trecut

Rezoluția C.C. al P.C. din Cuba
cu privire la vizita lui Fidel Castro
în unele țări din Africa și Europa

(Urmare din pag. /)

— Ne vom concentra preocu
pările in special asupra sporirii 
productivității muncii, a calită
ții produsului extras, a folosirii 
mai bune a capacităților dc ca
re dispunem, asupra concentră
rii producției pe un număr de 
abataje care să poată fi orga
nizate și deservite corespunză
tor in sensul obținerii unor ri
dicate randamente ; vom îmbo
găți — și mal ales vom căuta 
&ă le transpunem grabnic in 
viață — măsurile de folosire 
intensivă și extensivă a utila
jelor tehnologice din dotare — 
complexe pentru susținere me
canizată, combine de înaintări 
șl de abataj, mașini de încărcat...

pat cu alte activități se a- 
flă pe „agenda dc lucru" 
zilnică, ca să ne exprimăm 
astfel...

— Asupra acestor laturi 
vom mai reveni. Am dori, 
însă, să cunoaștem dacă a- 
siqurarea unui raport just 
între numărul celor care lu
crează direct la locurile 
productive șl efectivul ocu-

— In afară de minele Bărbă- 
teni, Livezeni și Paroșeni, am și 
reușit pînă acum să analizăm 
efectivele — productive și de 
regie, auxiliare — în dorința 
de a stabili cu precizie dacă fie
care om e absolut necesar aco
lo unde activează. La unitățile 
studiate pină acum s-au găsit 
cîte 50—80 de salariati pentru 
care există o neconcordantă 
flagrantă între postul ocupat și 
specialitatea posedată. Cei mai 
multi dintre aceștia au înțeles 
că „deplasarea" către abataje 
e soluția cea mai demnă, cea 
mai firească, unii însă — pu
tini dar sînt, din păcate — cau
tă, prin diferite mijloace, să se 
eschiveze de Ia abordarea unui 
drum normal, impus de evolu
ția însăși a societății noastre 
socialiste. Credem însă că și a- 
ceștia vor înțelege pină la ur
mă imperativul acestei sarcini.

Secerișul griului s-a terminat 
în toate județele mari producă
toare de cereale. In total, în 
întreaga țară, grîul s-a strîns de 
pe mai mult de 2 125 000 ha, 
ceea ce reprezintă 95 Ia sută 
din suprafețele cultivate de 
întreprinderile agricole de stat 
și 84 la sută de cooperativele 
agricole de producție. Au mai 
rămas de recoltat unele supra
fețe situate în zonele în care 
culturile ajung mai tîrziu la 
maturitate.

Producția înregistrată pînă 
acum depășește pe cea a anului 
1971 — cea mai bună recoltă 
de grîu obținută în țara noas
tră.

In unitățile agricole de stat 
șl cooperatiste continuă acum 
arăturile pe terenurile de pe 
care s-a strîns recolta, lucrare 
efectuată pe circa 50 la sută 
din suprafețele prevăzute.

(Agerpres)

HAVANA 25 (Agerpres). — 
Agenția Prensa Latina a dat pu
blicității rezoluția C.C. al P.C. 
din Cuba, cu privire la vizita 
tovarășului Fidel Castro în u- 
nele țări din Africa și Europa. 
Comitetul Central al Partidului 
Comunist din Cuba a ascultat, 
in mai multe ședințe dc lucru, 
informarea primului secretar al 
Comitetului Central, primului 
ministru al Guvernului Revolu
ționar, tovarășul Fidel Castro, 
cu privire la vizitele prietenești 
șl oficiale ale delegației dc 
partid și guvernamentale con
duse de el în Guineea, Sierra 
Leone, Algeria, Bulgaria, Româ
nia, Ungaria, Polonia, R.D.G., 
Cehoslovacia și Uniunea Sovie
tică și despre convorbirile pur
tate cu conducătorii dc partid 
și de stat din aceste țări — se 
arată în rezoluție. C.C. consta
tă importanta extraordinară a 
călătoriei și a schimbului de pă
reri cu conducătorii acestor sta
te ca o contribuție la unitatea 
forțelor antiimperialiste, la în
tărirea și dezvoltarea relațiilor 
de prietenie și colaborare din
tre Cuba și țările vizitate.

Călătoria tovarășului Fidel 
Castro a făcut posibilă întilni- 
rca rodnică a revoluției cuba
neze cu procesele revoluționare 
din țările africane, cum sînt 
Guineea, Sierra Leone și Alge
ria, care, după ce au cucerit in
dependența națională pe diferite 
căi, dar cu participarea și prin 
lupta forțelor populare, înfăp
tuiesc în prezent, în condiții 
grele, transformări sociale pro
funde. Delegația a putut stabili 
un contact direct cu experiența 
construirii socialismului și 
munismului în Europa, cu 
melc specifice pe care Ie 
bracă această construcție,
motive geografice și istorice, în 
diferitele țări vizitate.

Comitetul Central aprobă și 
subscrie la aprecierile făcute de 
tovarășul Fide) Castro asupra 
realității victoriilor și progrese
lor fiecăreia dintre țările vizi
tate. Comitetul Central spriji
nă, de asemenea, în întregime, 
conținutul comunicatelor sem
nate.

co- 
for- 
îm- 
din

Greva docherilor britanic'
Deschiderea concursului și festivalului 

de muzică ușoară de la Constanța
La Constanța a avut loc, marți seara, festivitatea de 

deschidere a celui de-al 7-lea concurs și festival național 
de muzică ușoară — manifestare artistică organizată de 
Consiliul Culturii și Educației Socialiste, în colaborare cu 
Comitetul de Stat al Radioteleviziunii și Uniunea com
pozitorilor.

Actuala ediție a tradiționalei întreceri înscrie în pro
gramul ei 27 de lucrări noi, selecționate din 168 de piese. 
O noutate a competiției din acest an o constituie faptul 
că fiecare melodie va fi interpretată de cîte doi soliști, cu 
acompaniament diferit. In total participă la concurs 18 cîn- 
târeți, unii eunoscuți spectatorilor, alții aspiranți la con
sacrare.

(Agerpres)
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LONDRA 25 (Agerpres). — 
Acțiunea revendicativă a celor 
40 000 de docheri britanici — 
declanșată săptămîna trecută in 
semn de protest față de aresta
rea a cinci docheri implicați 
într-un conflict de muncă cu 
patronatul — ia o amploare tot 
mai mare, prin sprijinul de ca
re se bucură in rîndurile oa
menilor muncii din numeroase 
sectoare ale vieții economice 
britanice. Tipografii, muncitorii 
din transporturile rutiere, mi
nerii din Țara Galilor, Scoția și 
Yorkshire, vînzătorii din halele 
Londrei au încetat, la rîndul lor

Sr. informații utilitare

Soarele răsare la ora 4,55 și 
apune 
din an 
158.

la 19,48. Zile trecute
— 208, zile rămase —

EVENIMENTE

— S-a născut Samuel 
fondator al

lor lor, cu următoarele rute: 
Petroșani — Băile Herculăne 
— Drobeta Turnu Severin — 
Tg. Jiu in zilele de 1 și 2 au
gust, costul — 133 lei și, Pe
troșani — Sovata — Bicaz — 
Piatra Neamț — Borșec — Tg. 
Mureș, in zilele de 28, 29 și 30 
august a.c., costul — 254 lei.

înscrierile se fac la sedjul 
Asociației din Petroșani str. M. 
Eminescu nr. 1/A, pentru pri
ma excursie pînă în ziua de 
28 iulie, iar pentru a doua, pî
nă în ziua de 17 august a.c.

lucrul, susținînd cauza docheri
lor și cerînd suspendarea legii 
Carr — lege antimuncitorească 
a reglementării relațiilor în in
dustrie. Dimensiunile crizei s-au 
amplificat și mai mult odată cu 
eșuarea convorbirilor care au 
avut loc, luni scara, între pre
mierul Edward Heath și liderii 
Congresului sindicatelor Brita
nice (T.U.G.). Un comunicat o- 
ficial, dat publicității la sfîrși- 
tul convorbirilor, afirmă că „gu
vernul nu admite suspendarea 
legii Carr, dar că acceptă să 
discute cu sindicatele în vede
rea modificării ei". La rîndul 
său, Victor Feather, secretarul 
qeneral al T.U.C., a declarat, 
după înlilnirea cu premierul 
Heath, că sindicatele nu vor . 
accepta nici o soluție propusă 
de guvern înainte de eliberarea 
docherilor arestați. Miercuri, 
Consiliul Executiv al T.U.C. se 
va reuni pentru a lua in discu
ție propunerea avansată de mai 
multe uniuni sindicale afiliate, 
privind declanșarea unei greve 
generale, la nivel național.

WASHINGTON 25 (Agerpres) 
— Ultima etapă a discuțiilor din 
Senatul Statelor Unite privind 
legea ajutorului pentru străină
tate, prelungite pînă luni noap
tea, a prilejuit dezbateri drama
tice.

Intr-o primă fază a procedurii, 
Camera Superioară a Congresu
lui a adoptat cu 50 de voturi, 
contra 45, un_ amendament ca
re cerea retragerea tuturor tru
pelor americane din Indochina 
și suprimarea tuturor creditelor 
destinate forțelor americane te
restre, maritime și aeriene din 
Vietnam, Laos și Cambodgia, 
după eliberarea prizonierilor de 
război americani.

Subliniind ca este pentru pri
ma oară cînd senatorii recurg 
la prerogativele lor în materie 
bugetară pentru a contracara 
politica Administrației în Asia 
de sud-est, agenția France Pres- 
se califica amendamentul drept 
„textul cel mai energic adoptat 
pînă în prezent de Senat în ve
derea încetării războiului din 
Indochina". După adoptarea a- 
mendamentului, ai cărui iniția
tori sînt — fapt semnificativ —

1721 
Bruckenthal 
galeriei de artă de la Muzeul 
Bruckenthal (m. 1803); 1916
— A murit Nicolae Teclu, chi
mist de renume mondial; 1962
— A murit pictorul Ion Țucu- 
lescu (10 ani) (n. 1910); 1856 — 
S-a născut scriitorul englez 
George Bernard Shaw (m. 2. 
XI. 1950); 1908 — Ziua de naș
tere a președintelui Chile, Sal
vador Allende Gossens; 1953
— Victoria insurecției. Sărbă
toare națională a Cubei; 1956
— A fost adoptată hotărîrea cu 
privire la naționalizarea „Com
paniei ^Canalului de Suez" ; 
1885 — S-a născut scriitorul 
francez Andrd Maurois.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiembrie: 

Adio d-le Chips, seriile I-II; 
Republica : Tată de duminică ; 
PETRILA : Dincolo de brazi; 
LONEA — Minerul i Vinovatul 
este in casă; VULCAN: Tre
nul; PAROȘENI: Esop; LU- 
PENI — Cultural: Ancheta țle 
- ------- - • • URI-

ale
la hotelul Excelsior; 
C ÂNI! Cele 7 logodnice 
caporalului Zbruev.

Excursii
din
Fi-

Asociația pensionarilor 
Petroșani organizează prin - 
liala de hoteluri, restaurante și 
turism, două excursii pentru 
pensionari și membrii familii-

6,00 Muzică și actualități; 
7,00 Radiojurnal; 8,00 Sumarul 
presei; 9,30 Viața cărților; 9,50 
Muzică ușoară; 10,00 Buletin 
de știri: 10,05 Muzică popu
lară; 10,50 Vreau să știu; 11,00 
Buletin de știri; 11,15 Consul
tație juridică. Apărarea a- 
vutului obștesc și răspunderea 
materială a angajaților; 11,30 
Cîntare patriei; 12,30 Intîlnire 
cu melodia populară și inter
pretul preferat; 13,00 Radio
jurnal. 13,15 Avanpremieră co
tidiană; 13,30 Estivală — mu
zică de prînz; 14,00 Compozi
torul săptămînii : Piotr Illci 
Ceaikovski; 14,43 Balade și 
jocuri populare; 15,00 Buletin 
de știri; 15,30 Muzică de estra
dă; 16,00 Radiojurnal. Buletin 
meleo-rutier; 16,30 Știința la 
zi; 17,00 Antena tineretului;
17.30 Tinere interprete de mu
zică populară; 18,00 Orele se
rii; 20,00 Tableta de seajă; 
20,05 Zece melodii preferate; 
20,40 Conștiința patriotică în 
acțiune; 21,30 Bijuterii muzi
cale; 22,00 Radiojurnal. Bu
letin meteorologic. Sport;
22.30 Festivalul național de 
muzică ușoară — 1972; 23,20 
Concert de seară; 24,00 Bule
tin de știri; 0,03-6,00 Estrada 
nocturnă.

— ȘEF BIROU TEHNIC ȘI ÎNTREȚINERE;

— INTENDENT SECȚIA T.B.C.

Mica publicitate
FAMILIA Iszlai Iozsa 

Bicskei, mulțumește Pe aceas
tă calo tuturor celor car© prin 
prezență au fost alături fa

marea durere suferită prin 
pierderea neuitatului soț și 
tată, ISZLAI DIONISIE.

9,00 — Deschiderea emisiu
nii de dimineața. Telex; 9,05
— Concert în haine de lucru ;
9,35 — Muzicienii de miine. 
Un reportaj dedicat celei mai 
tinere generații de artiști, șco
lilor, profesorilor și viitorului 
lor public; 10,00 Curs de
limba rusă. Lecția a 6-a; 10,30
— Telecinemateca pentru tine- 
rșț. Istoria unei capodopera 
„Omul și camera" de Dzigo 
Vertov; 12,00 — Telejurnal;
17.30 — Deschiderea emisiunii 
de după-amiază. Curs de limba 
germană. Lecția a 5-a; 18,00
— Interpretul săptămînii:
Gheorghe Roșoga; 18,15 Oa
meni și fapte ; 18,30 — Noutăți 
cultural-artistice; 18,40 — Tra
gerea Pronoexpres; 18,50 —
Timp și anotimp în agricultu
ră? 19,20 — 1001 de seri;
19.30 — Telejurnal; 20,00 —
Avanpremieră; 20,15 — Festi
valul național de muzică ușoa
ră 1972 de la Constanta ; 21,05
— Tele-cinemateca : „Menaje
ria de sticlă" după piesa lui 
Tennessee Williams; 22,50 — 
,,24 de ore".

Ieri, temperatura maximă a 
fost la Petroșani de plus 28 
grade, iar la Paring de plus 
20 grade. Minima din cursul 
rțppții a fost de plus 14 grade 
și, respectiv, de plus 13 grade.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vreme instabilă, 
cjz cerul variabil. Precipitații 
slabe sub formă de averse dc 
ploaie însoțite de descărcări 
electrice.

Redacția și administrația ziarului I Petroșani, stra'da Republicii Nr. 90, telefon t 1662

Organizează concurs pentru ocuparea urmă
toarelor posturi :

— ȘEF BIROU PLAN-FINANCIAR ȘI CON-x 
T ABILITATE;

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 Ia Spitalul unificat cu 
sediul în Petroșani, str. Constructorul nr. 14.

VIETNAMUL DE SUD 25 (A 
gerpres). — Potrivit agenției dc 
presă „Eliberarea", în perioada 
dintre 7 aprilie și 17 iulie, for
țele armate dc eliberare din 
Delta Mekong au scos din luptă 
circa 57 000 dc militari inamici 
și au cucerit 600 de posturi și 
puncte întărite ale armatei sai- 
goneze, eliberînd 1 100 sate și 
cătune. In aceeași perioadă, 
forțele patriotice au dobori t
sau distrus la sol 130 elicopte
re și avioane, au distrus sau 
avariat 150 vehicule militare Și 
110 tunuri și au scufundat 1*15 
ambarcațiuni ușoare de luptă. 
Unitățile F.N.E. au capturat în 
jur dc 6 000 de arme și 320 
stații radio. Drept urmare, a- 
rată agenția ..Eliberarea", un 
alt milion de locuitori ai Del
tei Mekong și-au recăpătat 
dreptul dc a fi stăpînii pămîn- 
tului lor.

HANOI 25 (Agerpres). — La 
24 Iulie, aviația Statelor Unite 
a efectuat noi raiduri dc bom
bardament asupra unor zone 
populate din R.D. Vietnam, 
printre care suburbiile orașelor 
Haifong și Vinh Linh — trans
mite agenția V.N.A, In urma 
acestor bombardamente, au 
fost înregistrate numeroase vic
time în rîndul populației civi
le, au fost distruse locuințe, 
precum și obiective economice 
și culturale.

Ministerul Afacerilor Exter
ne al R.D. Vietnam a dat pu
blicității o declarație în care, 
protcstînd vehement împotriva 
acestor noi atacuri ale aviației 
S.U.A., cere guvernului de la 
Washington să pună capăt ime
diat bombardamentelor asupra 
Vietnamului dc nord, blocadei 
navale și tuturor celorlalte în
călcări ale suveranității și se
curității R.D. Vietnam

!

Discursul președintelui S. Allende
SANTIAGO DE CHILE 25 (A- 

gerpres). — Intr-un discurs ros
tit la posturile dc radio și tele
viziune, președintele Republicii 
Chile. Salvador Allende, s-a re
feri'. la obiectivele economic* 
și sociale ale tării în actuala 
etapă.

Evocînd 'succesele obținute do 
quvernul (Jnilătii Populare, Al
lende a subliniat că ritmul de 
creștere a producției a atins 8,5 
la sulă în cursul anului 1971. 
El a menționat, de asemenea, 
reducerea șomajului care, nu
mai în capitala tării, a scăzut 
de la 8,3 la sută din totalul for
ței de muncă, în decembrie 
1970, la 3,8 la sulă, în prezent.

Vorbind, apoi, despre unele 
dificultăți economice și evocînd 
în primul rînd, dezechilibrul ba
lanței comerciale, Salvador Al
lende a menționat printre cau
zele acestei situații, creșterea 
cererii interne, provocate de 
sporirea puterii de cumpărare 
a populației, șl scăderea cursu
rilor prețului mondial al cupru
lui în 1971. ceea ce a dus la re-

dramatice 
american 

senatorii republicani John Co
oper și Edward Brooke (autorul 
clauzei privind eliberarea prizo
nierilor de război), acesta urma 
să fie supus, împreună cu tex
tul legii, aprobării Camerei 
Reprezentanților.

Reacționînd la această înfrîn- 
gere fără precedent, partizanii 
Administrației au contraatacat

— dc dala aceasta cu sprijinul 
unor senatori democrat! —, și
— preferind sacrificarea între
gii leqi a ajutorului pentru stră
inătate — au obținut respinge
rea acesteia, inclusiv a amen
damentului Cooper-Brooke, cu 
numai 48 de voturi, contra 42.

In acest context, observatorii 
politici apreciază că Adminis
trația va încerca să obțină a- 
doptarea unei noi versiuni a le
gii ajutorului pentru străinătate 
ceea ce va prilejui noi dezba
teri aprinse în forul legislativ 
asupra războiului purtat de 
S.U.A. în Indochina.

ducerea cu 2C0 de milioane do 
dolari a veniturilor obținute din 
exploatarea acestei bogății. Șe
ful stalului a reamintit, de ase
menea, faptul că guvernul său 
a reneqociat, partial, datoriilo 
externe. In baza acordului cu 
creditorii străini, Chile va tre
bui să ramburseze, în 1972, pes
te 240 milioane de dolari, ccca 
ce reprezintă aproximativ 22 la 
sulă din veniturile obținute din 
exporturi.

Președintele s-a referit, ir, 
continuare, la strategia guver
nului său în cursul celei de-a 
doua etape de dezvoltare a tă
rii, insistînd asupra necesității 
depunerii de eforturi pentru ga
rantarea ireversibilității refor
melor realizate.

-------♦-------

Consultări 
pentru 

formarea 
noului guvern 

olandez
HAGA 25 (Agerpres). — Ba- 

rend Biesheuvel, desemnat de 
regina Juliana a Olandei să 
formeze un nou guvern, a înce
put consultările cu o serie de 
lideri politici. Biesheuvel a de
clarat că speră să anunțe pînă 
la sfîrșitul acestei săptămini 
lista noului cabinet, care, a 
precizat el, va include doar nu
me prezente și în fostul gu
vern.

Surse guvernamentale au pre
cizat însă că negocierile vor fi 
destul de dificile din cauza po
zițiilor exprimate, in special în 
probleme bugetare, și de repre
zentanții altor partide politice 
decît democrat-socialiștii „70" 
(care au provocat, prin demisia 
lor, criza de guvern). Se men
ționează, de asemenea, că o 
coaliție cu cele patru partide 
râmase in guvernul demisionar 
nu ar dispune decît de 74 de 
mandate din cele 150 ale parla
mentului.

4 Enver Hodja, primul se
cretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania a primit 
pc prințul Norodom Sianuk, 
șeful statului cambodgian, pre
ședintele Frontului Unit Națio
nal al Cambodgiei. care a so
sit în Albania pentru o perioa
dă 'le odihnă dc citeva zile

• Agenția P.A.P. informea
ză că la Varșovia a avut loc 
o ședință a Consiliului dc Mi
niștri al R.P, Polone, la cai o 
a fost examinată îndepliniri i 
sarcinilor planului economici 
naționale și a bugetului de stat 
în primul semestru al anului 
1972.

9 Secretarul general al 
O.N.U., Kurt Waldheim, a de
clarat intr-o conferință dc pre
să că, potrivit informațiilor pe 
care le deține, bombardamente
le S.U.A, asupra R.D. Vietnam 
au provocat avarierea siste
melor dc irigații din această 
țară. El și-a exprimat profunda 
îngrijorare in legătură cu „i- 
nundarea unor suprafețe vaste 
și pierderea unui mare număr 
de vieți omenești".

• O delegație a Partidului 
Comunist Francez, condusă de 
Raymond Guyot, membru al 
Biroului Politic, a întreprins o 
vizită la Alger, unde a avut 
convorbiri cu responsabilul a- 
paratului de partid al Frontu
lui de Eliberare Națională din 
Algeria, Kaid Ahmed, și cu 
membri ai conducerii acestui 
partid — informează agenția 
algeriană de presă (A.P.S.).

• Liao Cen-cih, președintele 
Asociației de prietenie China— 
Japonia, a primit delegația de 
activiști ai Consiliului General 
al Sindicatelor și ai Federației 
Sindicatelor Independente din 
Japonia, condusă de Sumio I- 
guchi, care se află într-o vizită 
în R.P Chineză.

• Președintele Urho Kekko
nen a cerut, marți, liderului 
partidului de centru, Johannes 
Virolainen, să sondeze posibili
tățile de soluționare a actualei 
crize guvernamentale prin for
marea unui cabinet majoritar. 
După primirea la președinte, 
Virolainen a declarat ziariștilor 
că speră ca, în citeva zile, să 
dea un răspuns șefului statului.

© In după-amiaza - zilej de 
25 iulie, la Praga a căzut o 
ploaie torențială atit de puter
nică, incit a paralizat, timp de 
o oră. activitatea transporturi
lor urbane. După cum relatea
ză agenția C.TTC., în unele car
tiere ale capitalei cehoslovace, 
nivelul apelor a atins pe străzi 
40 cm. inundînd mii dc locuin
țe, subsoluri și magazine.
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