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Programul de 6 ore la fronturile
de lucru din subteran

A R. P. IEHGARE, CONDUSt 
SE TOVARĂȘUL IANOS KADAR

•loi dimineața, populația Ca
pitalei a Intîmpinat cu senti
mente frățești și caldă ospita
litate delegația ungară de partid 
și guvernamentală condusă 
dc tovarășul Janos Kadar, prim- 
sccretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, care, Ia invita
ția Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și 
a Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, fa
ce o vizită oficială de prietenie 
în țara noastră. In persoana 
inalțllor oaspeți, poporul român 
salută întregul popor ungar 
prieten, constructor al socialis
mului.

Din delegație fac parte tova
rășii Jeno Fock, membru al Bi
roului Politic al C.C. al 
P.M.S.U.. președintele Guver

nului Revoluționar Muncitorese- 
Țărănesc Ungar. Peter Valyi, 
membru al C.C. al P.M.S.U., 
vicepreședinte al Guvernului 
Revoluționar Munci torcsc-Țără- 
nesc Ungar. Janos Peter, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., minis
trul afacerilor externe. Ferenc 
Martin, ambasadorul R.P Un 
gare Ia București.

Ceremonia sosirii a avut loc 
pe aeroportul Otopeni. Pe 
frontispiciul aerogării se aflau 
portretele tovarășilor Nicolae 
Ceaușescu și Janos Kadar, Ion 
Gheorghe Maurer și Jeno Fock. 
Sînt arborate drapelele dc stat 
ale celor două- țări. Pe mari 
pancarte erau înscrise. în lim
bile română și maghiară, ură
rile ..Bun venit delegației de 
partid și guvernamentale a Re
publicii Populare Ungare"

„Trăiască prietenia, colaborarea 
și alianța frățească dintre po
porul român și poporul ungar*.

In întîmpinarea oaspeților au 
venit tovarăși) Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghe Mau
rer, Emil Bodnaraș, Manea Mă- 
nescu, Paul Niculcscu-Mizil, 
Gheorghc Pană, Gheorghe Ră- 
dulescu. Virgil Trofin, Ilie Ver- 
deț, Florian Dănălache, Janos 
Fazekas. Dumitru Pupa, Miron 
Constantlnescu, ton loniță. Cor
nel Burtică. Mihai Marinescu, 
și Ion Pățan. Cornel iu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
loan Cotoț. ambasadorul Repu
blicii Socinlî<At«> România la Bu
dapesta.

Pe aeroport se aflau, de ase
menea. membri ai C.C. al
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Fiecare om al minei trebuie
să-și facă datoria

Marți, după-amiază, a avut 
loc ia E.M. Aninoasa, plenara 
lărgită a comitetului de partid 
al minei care a analizat pe dc 
o parte propria activitate, iar 
pe de altă parte activitatea or
ganizațiilor de partid, a comite
tului oamenilor muncii, a or
ganizației de sindicat și U.T.C. 
pe linia traducerii în viață a 
măsurilor privind programul 
de lucru de 6 ore în subteran, 
întărirea disciplinei în rîndurile 
salariaților unității.

După cum bine se cunoaște, 
trecerea la noua structură or
ganizatorică a revendicat solu
ționarea unor probleme deose
bite care să conducă la utiliza
rea în întregime a fondului de 
timp disponibil pentru realiza
rea exemplară a sarcinilor de 
producție de către fiecare for
mație de lucru, de către fieca
re sector, de către mină' în- 
tr-un cuvînt S-a urmări t,îndeo- 
sebi. eliminarea întreruperilor, 
a stagnărilor cu caracter subiec
tiv. folosirea ..zestrei* omenești 
și tehnice pe care o deține co
lectivul minier, pentru a se 
manifesta din plin contribuția 
concretă, vie la creșterea sub 
toate laturile, a eficienței mun
cii.

Referatul susținut în cadrul 
plenarei, sublinia faptul câ. 
deși s-au stabilit toate măsuri
le de rigoare, restanța Ia ex
tracția de cărbune, de la 6 de
cembrie 1971 pină în prezent, 
se ridică la mii de tone... Nor
ma medie în abataj s-a înde
plinit doar în proporție dc 94.7 
la sută. pierzîndu-se numai 
prin asta mai bine de 10 000 dc 
tone...

Credem că e întrutotul justi
ficată observația tov. Ștefan 
Cristea, președintele comitetu
lui sindicatului, cum că într-a- 
flevăr s-au stabilit măsuri adec
vate pentru fiecare loc de mun-

că, s-au purtat discuții cu oa
menii. dar nu tot ceea ce s-a 
hotărit să se concretizeze ca lu
crurile să intre pe făgașul nor
mal, s-a urmărit să se mate
rializeze pină la capăt. Una-i 
să stabilești și alta-i să înde
plinești ceea ce preconizezi. Nu 
s-a vădit o disciplină riguroa
să — așa cum se cere — în ac
tivitatea desfășurată in special 
de echipele de deservire, de 
personalul mediu tehnic și in
gineresc. A fost adusă în dez
batere o realitate cu semnifica
ție, grăitoare prin ea însăși ■ la 
unul dintre locurile de muncă 
ale sectorului III, un miner a 
luat de curînd la rost pe un in
giner : .Tovarășe inginer, i-a 
lis cu năduf, ați trecut pe la 
ortul nostru, v-am semnalat li
nele necazuri, unele greutăți pe 
are le întîmpînăm... Ne-ați 

promis că veți interveni, că nc 
veți ajuta, dar pină acum n-ați 
făcut nimic, n-ați 
consecință, nu s-a
cît că ați fost „în trecere" pe 
la noi* (s.n.). Aceasta-i un as
pect Dar se mai întîmplă și că 
unele neajunsuri sint doar... în
registrate pc retină, dar nu se 
ia atitudine împotriva lor dc 
cei în drept s-o facă. Au fost 
cazuri cînd artificieri au pără
sit frontu] fără să-și îndepli
nească toate atribuțiile ce le 
reveneau, iar factorii de răs
pundere care trebuia să-i între- 
T>e de... sănătate, cum se spune, 
i-au lăsat in plata domnului. 
Dar, nu sintem cu toții salari- 
ați ai minei, nu avem fiecare 
atribuții, obligații de serviciu 
bine definite, pe care e absolut 
necesar să le îndeplinim cum 
se cuvine, căci — in primul 
rind — pentru asta sîntem plă
tiți ? Atunci ?

Oamenii care au luat cuvîn- 
tul la plenară au tras, cu simț

acționat în 
„văzut* de-

dc responsabilitate sporit, în 
mod deschis, fără menajamen
te, cîleva semnale de alarmă 
deosebit de ..ascuțite" au făcut 
propuneri judicioase, construc
tive. pentru îmbunătățirea acti
vității de viitor. Cu cîtă îndrep
tățire se exprima șeful dc bri
gadă Cristea Aurel : ..Unde 
nu-i disciplină, nici planul de 
producție nu poate fi onorat.. 
Cu toții trebuie să punem seri
os mina să muncim, fiecare la 
postul lui" ! (s.n.). Tot dînsul a 
propus declararea a trei zile pe 
săptămînă, ZILE DE PRODUC- 
lll MĂRITĂ. :
punzători, atît pe linie tehnică, 
cit și politico-educativă să des- 
cindă din timp la fronturile de 
lucru, să se consulte și să se 
confrunte cu formațiile, cu fie
care om in parte, să le asculte 
cu grijă, cu simț de răspunde
re doleanțele, să intervină cu 
oportunitate pentru a asigura 
loate — dar absolut toate — 
condițiile care se impun pentru 
realizarea planului, a normelor 
prevăzute în cele 6 ore de mun
că efectivă in subteran ! E o 
propunere de acțiune, îndelung 
chibzuită, desigur, care merită 
întreaga atenție, tot interesul 
pentru a fi aplicată, de urgen
ță. în viață.

Se mai constată că-s prea 
multe „plimbări" de la o grupă 
la alta, chiar de la un schimb 
la altul. Ia să mă duc eu Ia cel 
care nu prea mă ia la rost că 
fiu lucrez... O optică deformată, 
împotriva căreia trebuie să se 
facă front comun pentru inlătu-

Tr. MULLER

Adunări generale
ale oamenilor muncii

A

îmbunătățirea calității
produselor, diversificarea

acestora obiective majore
Prezentarea în cadrul adună

rii reprezentanților salariaților 
de la U.U.M.P., a dării de sea
mă asupra activității desfășu
rate de colectivul uzinei, de 
comitetul oamenilor muncii 
pentru realizarea planului pe 
cel dinții an al cincinalului a 
relevat puternica ascensiune a 
indicatorilor economici față de 
perioada anterioară, atît sub 
aspectul creșterii gradului de 
tehnicitate, cit și sub aspectul 
cantitativ și valoric. Cu toate 
acestea, a reieșit, în ciuda de
pășirilor la producția marfă și 
globală, că la producția fizică 
persistă nerealizarea unor sor
timente de o deosebită însem
nătate. Este vorba de o restan
ță de 368 tone de utilaje și de 
996 stîlpi hidraulici.

In mod cu totul îndreptățit, 
mai mulți particjpanți la lucră
rile adunării au subliniat rea
litatea că 
rilor mai 
menie, la 
zări sub
colectivului. în anul 1971, invo
cate de toți cei direct răspun
zător de aceasta, ca producti
vitatea insuficientă în unele o- 
perații și trepte ale procesului 
tehnologic și - -asigurarea în 
măsură coresp atoare a schim
burilor II și III sini discutabile, 
temeinicia lor puțind fi pusă, 
cu îndreptățire, sub semnul în
trebării. Analizînd mai amă
nunțit situația comenzilor râma-

argumentele realiză- 
slabe la unele sorti- 
unii indicatori, reali- 

potențele reale ale

se neonorate, rezultă că există 
suficiente posibilități de a re
duce din acestea, nu numai pe 
seama materialelor lipsă, dar 
mai ales pe seama urmăririi 
corespunzătoare a acestora, în 
urma unei minuțioase verifi
cări și a unor măsuri mai con
crete. întrucât este știut că în 
producția neterminată se imo- 

_bilizează o serie de valori ma
teriale și bănești ce nu pot fi 
valorificate la timp.

Cu aceeași exigență a fost 
analizată problema spinoasă a 
rebuturilor. Menținerea unui 
procent însemnat la producția 
rebutată. în mod special în fa
zele incipiente ale „nașterii* 
unor produse (la piesele din o- 
ței turnat — 6 la sută, la cele 
din fontă turnată — 3 la sută), 
scoate în evidență necesitatea 
ca turnătoria să depună un e- 
fort soorit pentru reducerea a- 
cestor cifre, întrucît realizările 
anului 1971 nu reprezintă toc
mai posibilitățile secției.

Una din cauzele care au con
tribuit la cele menționate în 
rîndurile precedente, este in
disciplina în muncă. Indicele 
de utilizare a fondului de timp 
maxim disponibil de 96,32 la 
sută — deși aparent s-ar părea 
în ascensiune — nu reflectă

(Continuare in pag. a 3-a)

Ine. Nicolae LOBONȚ
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Individ - colectivitate

CUVÎNTUL SCRIS

AL PARTIDULUI
cît mai larg

răspîndit în mase !
In trecutul țării noastre a exis

tat o perioadă de luptă încrînccna- 
tă, tind o seamă de fii dintre cei 
mai buni ai poporului, înfruntînd 
mari și neașteptate riscuri, îndepli
neau una din îndatoririle de o- 
noare și de mare icsponsabilitate 
răspîndirea cuvînt  ului scris al parti
dului in mase. Cu riscul libertății 
și al vieții acestor oameni, cuvîntul 
partidului, tipărit adeseori în cîteva 
fraze lapidare pc o bucățică dc hîr- 
tie sau șapilografiate pc o simpla 
coală „ministerială", era transmis 
din mînă în mînă, din om în om 
pină ajungea în ccl mai mic car
tier muncitoresc, în cel mai înde
părtat sătuleț, aprinzînd în mase 
vîlvătaia conștiinței socialiste și a 
revoltei împotriva regimurilor ex
ploatatoare și asupritoare. Poetul 
care a închinat una din frumos-, 
sele lui balade tovarășului care a 
căzut împărțind „Scîntcia", a avut, 
Iară îndoială, sute și sule dc mo
dele care i-au inspirat această o- 
peră profund realistă, cu înalt con
ținut educativ.

Aceste frumoase tradiții le-am 
văzut reluate într-o amploare cu 
mult sporită în primii ani dc du
pă eliberare, în perioada luptei 
pentm instaurarea puterii populare, 
cînd activiștii partidului, aproape 
în totalitate, comuniștii și prietenii 
loi care încă nu se numeau comu
niști dar făceau muncă de comu
niști, distribuiau ziarele partidului 
la mitinguri și adunări ale oameni-

loi muncii, în cartiere, pc străzi, 
din casă în casă. Făcînd acest lu
cru, toți erau convinși de forța 
extraordinară pc care o reprezintă 
cuvîntul partidului, de marea efica
citate a presei comuniste

In zilele noastre cînd omeni
rea este martoră a unei adevărate 
explozii informaționale, cînd cu
noașterea, informația largă și ope
rativă în domeniul politic, econo
mic, social, cultural, a devenit unul 
din atributele esențiale ale gradu
lui de cultură și civilizație, o ne
cesitate stringentă a fiecărui om 
care se respectă, înnși masele de 
cetățeni avide după noutăți așteap
tă în fiecare dimineață cu nerăb
dare apariția principalului purtător 
al cuvîntului partidului i ZIARUL. 
Expresie a creșterii gradului dc ma
turizare politică a maselor, în mu
nicipiul Petroșani s-a înregistrat în 
ultimii ani o creștere substanțială a 
pătrunderii presei, numărul celor 
care citesc ziare și reviste întrccînd 
cu mult pc cel al populației active. 
O investigație recentă asupra pă
trunderii presei în localitățile mu
nicipiului precum și în unele insti
tuții și unități economice socialiste 
aduce in lumina o ie.ilir.-uc care o- 
bligă la serioase reflecții. Dacă în 
orașul Petroșani pătrunderea ziaru
lui „Steagul roșu" este de 125 de 
ziare la 1C00 locuitori (s-a avut

(Continuare tn pag. a 3-a)

In întîmpinarea semicentenarului U. T. C

Pe generic

cum ne comportăm
( 
©
0

Din inițiativa Comitetului orășenesc Lupeni al 
U.T.C., cineclubul „Amafilm, a realizat un scurt-mctraj dedicat 
tineretului. După cum ne informează Oscar Simonis, rea
lizatorul genericului, filmul s-a născut în împrejurări mai 
neobișnuite. Cu ocazia raidurilor-anchetă organizate prin 
oraș de către colective ale comitetului orășenesc al U.T.C., 
au fost surprinși pe peliculă tineri care nu se încadrează 
in normele de conduită civilizată. Astfel, in film sînt pre
zentați tineri care nu se încadrează în cîmpul muncii — 
Covaci Ștefan, Andrei Ivanovici — alții care afișează o ți
nută vestimentară indecentă — loan Stîngă, Ștefan Dumitru, 
Constantin Briscaru, loan Crainic, Vasile Damian —. sau 
alții cu atitudini necorespunzătoare pe stradă și în localu
rile publice — Susana Ganță, " ' — • - --
Rînzescu și alții.

ținut cele mai bune rezultate 
clasele I-D, mecanizatori, II-B, 
frezori, I-M, preparare, au fost 
selecționate formațiile și concu
rent ii care vor participa la faza 
pe școală, ce va avea loc în 
cadrul unui program — specta
col dedicat semicentenarului 
U.T.C., în sala Palatului cultu
ral din Lupeni.

Expoziție

Alexandru Bombo, Dumitru

Spectacol artistic
Elevij școlii profesionale din 

Lupeni s-au întrecut într-o pal
pitantă competiție, pentru de
semnarea celor mai reprezenta
tive valori ale activității artis
tice de masă. Astfel, în cadrul 
concursului cultural-artistic ini
țiat de organizația U.T.C., în fa-

o < i ise au fost antrenațiza . ,.
peste 500 de elevi în orchestre
le de muzică ușoară și popu
lară, ca soliști vocali Și instru
mentiști, în montaje literare, 
brigăzi de agitație, formații de 
dansuri și corale ele. In urma 
acestei întreceri, la care au ob-

In holul Școlii profesionale 
din Lupeni, s-a deschis o expo
ziție cu lucrări realizate de e- 
levi în orele de practică, inti
tulată : .Tehnica se învață in a- 
nii de școală'1. In cadrul expo
ziției sînt cuprinse peste 50 dc 
lucrări — diferite machete, scu
le dc lucru ele. — executate dc 
către elevii din anii I—III. Cele 
mai bune lucrări vor fi selecțio
nate și trimise la expoziția de 
la Petroșani care se va deschide 
în apropierea sărbătoririi semi
centenarului creării U.T.C,

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
Romanța, a primit, joi dimineața, 
la sediul Comitetului Central al 
P.C.R., în vizită protocolară, de
legația dc partid și guvernamentală

începerea

Vizită protocolară

Joi la amiază, la Consiliul dc 
Stat, au început convorbirile 
oficiale intre delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România și delega
ția de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Ungare.

Din partea română, la con
vorbiri participă tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge

a R. P. Ungare, condusă de iova 
rășul Janos Kadar, prim-sccrctar al 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Socialist Ungar. Din 
delegație fac parte tovarășii Jeno 
Fock, Peter Valyi, Janos Peter, Fe
renc Martin.

Ln întrevedere au luat parte to

varășii Iun Gheorghe Maurer. Ion 
Pățan, Corncliu Mănescu, loan Co
toț.

Au fost prezenți, dc asemenea. 
Teodor Marinescu, Octavian Groza.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosfera calda, prietenească.

(Agerpres)

convorbirilor oficiale
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv. al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului dc Miniștri, Ion 
Pățan, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de

Miniștri, Corncliu Mănescu, 
membru al C.C. a) P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe, loan 
Cotoț, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Bu
dapesta.

Participă, de asemenea, Teo
dor Marinescu, membru al C.C.

(Continuare în pag. a 4-a)

Solemnitatea semnării Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 

între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară

In seara zilei dc 24 februarie, la 
Consiliul dc Stat, a avut loc so
lemnitatea semnării Tratatului dc 
prietenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Socialistă 
România și Republica Populară Un
gară. ’

In prezența tovarășilor iNicolac 
Ceaușescu și Janos Kadar, Tratatul 
a fost semnat, din partea română, 
dc tovarășul Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R.. președintele Consiliului 
de Miniștri, iar din partea ungară

de tovarășul Jeno Fock, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guvernului 
Revoluționar Muncitoresc-Țărănesc 
Ungar.

La solemnitate au participat to
varășii Emil Bodnaraș, Manea Mă
nescu, Paul Niculescu-Mizil, Gheor
ghe Pană, Florian Dănălache, Janos 
Fazekas, Dumitru Popcscu, Ștefan 
Voitec, Miron Constantincscu, Ion 
loniță, Cornel Burtică, Mihai Mari
nescu, Ion Pățan, Corncliu Mănes
cu, ministrul afacerilor externe, loan 
Cotoț, ambasadorul României la Bu

dapesta, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului. alte persoane oficiale.

Au luat pane tovarășii Peter 
Valyi. Janos Peter, Fercnc Martin, 
ambasadorul R. P. Ungare la Bucu
rești, precum și persoanele oficiale 
care însoțesc delegația ungară.

După semnarea Tratatului, în a- 
plauzclc celor prezenți, conducăto
rii de partid și de stat ai celor 
două țări s-au felicitat călduros, 
s-au îmbrățișat prietenește. Apoi, 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer și 
Jeno Fock au rostit cuvîntări.

Cuvîntarea tovarășului 
Ion Gheorghe Maurer

Stimate tovarășe Kadar.
Stimate tovarășe Fock,
Stimați tovarăși.
In numele conducerii dc partid și de stat a 

României, al întregului nostru popor, doresc sâ 
dau glas satisfacției pe care o trăim acum, cînd 
înscriem împreună o pagină însemnată în croni
ca relațiilor de solidaritate frățească dintre 
partidele, țările și popoarele noastre, prin sem
narea noului Tratat de prietenie, colaborare și 
asistență mutuală dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Ungară. Cu acest 
prilej, vă adresez calde felicitări și exprim încre
derea că tratatul va contribui Ia dezvoltarea 
multilaterală a legăturilor româno-ungare, slu
jind, totodată, cauzei socialismului și păcii in 
lume.

Faptele stau mărturie că în momente cruciale 
ale istorici, cînd erau in joc interesele vitale ȘÎ 
însăși ființa lor, popoarele român și ungar s-au 
aflat nu o dată alături în lupta pentru apărarea 
acestor interese, pentru libertate și o viață mai 
bună. In pofida nenumăratelor legături ce uneau 
popoarele noastre vecine, clasele exploatatoare, 
marile puteri imperialiste au promovat o politi
că dc învrăjbire națională, care s-a dovedit, in 
toate împrejurările, deosebit dc dăunătoare. 
Curmarea acestei politici, statornicirea unității 
in lupta pentru independență națională și pro
gres social au constituit țelul multora dintre cei 
mai buni fii ai popoarelor român și ungar, al 
forțelor lor înaintate, revoluționare.

Instaurarea noii orinduiri în cele două țări, a- 
tașamcntul popoarelor noastre față de idealu
rile socialismului și dorința lor comună dc a le

(Continuare in pag. a 4-a)

T R A

Cuvîntarea tovarășului 
Jeno Fock

Dragă tovarășe Ceaușescu,
Dragă tovarășe Maurer,
Stimați tovarăși,
Cu prilejul semnării noului Tratat de priete

nie, colaborare și asistență mutuală dintre Re
publica Populară Ungară și Republica Socialistă 
România — document de mare importanță — in 
numele delegației noastre țin să vă adresez un 
cald salut domneavoastră, popoarelor din țările 
noastre care construiesc socialismul și în intere
sul cărora am încheiat acest tratat.

Dragi tovarăși.
Istoria multiseculară a Ungariei și României 

cunoaște nenumărate tentative de a dezbina cele 
două popoare învecinate. Clasele exploatatoare 
ungare și române nu s-au dat înapoi nicioda
tă de la ațîțarca sentimentelor naționaliste și 
șoviniste, pentru a canaliza în altă direcție în
cordările sociale care le amenințau dominația și 
pentru a se menține la putere.

Construirea socialismului in ultimul sfert dc 
secol, în anii dc după eliberare a adus schim
bări radicale și in acest domeniu. Partidele și 
guvernele noastre și-au propus să așeze relațiile 
dintre cele două țări și popoare pe baza inter
naționalismului socialist. Hotărirea comună, nă
zuința reciprocă de întrajutorare și colaborare 
au deschis larg porțile prieteniei sincere si a 
frăției popoarelor noastre

Dragi tovarăși.
Tratatul de prietenie, colaborare și asistență 

mutuală dintre țările noastre, semnat in ianua
rie 1948, a avut un mare rol in dezvoltarea

(Continuare In pag. a 4-a)

T A T
de prietenie, colaborare și asistență mutuală 

între Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară

Republica Socialistă România 
și Republica Populară Ungară, 

hotărite să întărească și să 
dezvolte continuu prietenia 
trainică, colaborareu și asisten
ța mutuală dintre cele două sta
te socialiste vecine.

subliniind rolul Tratatului, ro- 
mâno-ungar de prietenie, cola
borare și asistență mutuală, 
semnal la 24 ianuarie 1948, în 
dezvoltarea relațiilor dintre cele 
două state.

avind convingerea că dezvol
tarea relațiilor dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blics Populară Ungară cores
punde intereselor fundamentale 
ale popoarelor color doua țări, 
precum și intereselor tuturor

statelor socialiste și contribuie 
la întărirea unității și coeziu
nii sistemului socialist mondial, 

conștiente fiind câ solidarita
tea internaționaliști a statelor 
socialiste se întemeiază pe co
munitatea orinduirii sociale, pe 
unitatea țelurilor și aspirațiilor 
fundamentale, pe interesele co
mune ale luptei împotriva im
perialismului și reacțiunii,

ferm hotărite să contribuie la 
întărirea păcii și securității în 
Europa, la dezvoltarea colaboră
rii cu statele europene, indife
rent de orînduirca lor socială 
și de a se împotrivi imperialis
mului, revanșismului și milita
rismului.

dind expresie hotărîrii lor

ferme de a acționa în concor
danță . cu prevederile Tre' ut- 
lui de la Varșovia de prii ue. 
colaborare și asistență mutuală 
din 14 mai 1955, în perioada de 
valabilitate a acestuia, care a 
fost încheiat ca răspuns la a- 
menințaren grupării militare 
N.A.T.O.,

călăuzindu-sc după principi
ile și țelurile proclamate în 
Carta Organizației Națiunilor 
Unite,

luînd în considerare experien
ța Republicii Socialiste Româ
nia Și Republicii Populare Un
gare în construcția socialistă și 
în domeniul colaborării dintre

(Continuare in pag. a 4-a)
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Am simțit sprijinul oamenilor
Se intimplă uneori, deși e de 

■dc 1 so be cit moi rar, co Io e- 
fec’uoreo plăților de solorii, din- 
ir-o mică neatenție să se strecoa
re o regretotă greșeală. Așa s-o 
’ntimplot nu de mult Io mino Vul
can unde solorista Eleno Vlăduț 
a creot. din neatenție, un mi
nus de cosă de 2500 lei.

Cozul devenise, pe loc, prile
jul unor mari frămintări persona
le ole soloriote Intrucit exista 
ccnvingereo că nu poate fi decit 
o greșeolă, Io comitetul sindica
tului s-o hotărit formarea unui 
colectiv din cadre competente co- 
ie să verifice autenticitatea plă
ților tăcute in acea zi. Io domi
ciliul ongojaților. In același timp, 
moi multi angajați oi sectorului II 
ol minei osumîndu-și răspunde
rea morolă o unei afirmații ce or 

I

DEMONSTRAȚIA CEA DIN URMĂ
Ce mai poate ieși dintr-un borcan gol ? A 

parent, nimic. Dar. după o îndelungată chib
zuință. Hilda Alb, din Petroșani a descoperit 
că, totuși, ceva mai poate ieși : un ciștig ilicit.

Salariată 
lectare și

a I.C.V.A. (întreprinderea de co- 
valorificarc a ambalajelor) din

Petroșani, numita a perfecționat o anume 
metodă dc lucru, adăugind îndatoririlor co
tidiene de serviciu meteahna dc a falsifica 
cîteva borderouri pentru a ridica pe baza 
lor sume de bani cu mult mai mari decît

ele cuvenite achizitorilor de ambalaje.
Prejudiciul cauzat întreprinderii — 15 400 

lei — este grăitor pentru a ilustra inventivita
tea salariatei, dar mai ales perseverența cu 
care aceasta a vrut totuși să demonstreze că 
și din borcanele goale mai poate ieși ceva.

Insă, adevărata demonstrație încă nu a avut 
loc. Ea Ași propune să scoată la iveală su
portul perisabil al tuturor cîștigurilor ilicite, 
chiar dacă provin din te miri ce, cum ar fi, 
bunăoară, borcanele goale ale I.C.V.A.

păreo din cale-ofară de exoge- 
roto - in sectorul nostru nu e 
posibil să fie oameni necinstiți, 
door ne cunoaștem cu toții - cău
tau să o îmbărbăteze pe soloristă, 
osigurind-o că in cele din urmă 
sumo de boni vo fi găsită.

Și, oamenii nu au greșit. Nici 
atunci cind ou spus că banii vor 
fi găsiți, dar moi oles, nici atunci 
cind au spus că in colectivul lor 
e greu de crezut co cinevo să-și 
dorească un ciștig necuvenit, in 
pogubo altuia Micul colectiv de 
sprijin o ojuns intre timp la do
miciliul unui tinăr unde, in lipsa 
lui. o primit relații de la soția a- 
cestuia. Tinărul o primit saloriul 
fără să numere bonii, dor ojuns 
acosă o constatat că are mai 
mulți decit i s-or fi cuvenit. A lă
sat portmoneul soției spunindu-i 

să nu cheltuiască din boni, căci 
a doua zi vo trebui să restituie 
o parte din ei soloristei.

Un fapt - oporent divers - din 
esența căruia desprindem multe 
învățăminte. Ele ne vorbesc des
pre calitățile morale ole unui ti
năr - se numește Haralambie Izi- 
dor - despre sprijinul pe care 
un colectiv inchegot, omogen a 
înțeles să-l acorde solariotei ca
re o greșit, despre încrederea ce 
domnește intre oameni intr-un 
sector minier la care s-a adăugat 
încrederea unui nou membru al 
colectivului, in oameni.
- Vă mărturisesc, a declarat 

în finalul acestui episod, Elena 
Vlădut, am simțit cu edevărat 
sprijinul oamenilor, al colectivului 
in care muncesc de afita vreme.

1

mereu 
colțul 

poarta 
două- 

Vpnca 
undeva de pe Ungă Deva, 

și voia 
Insă,

sau
își 

A?a 
CVO-

f\ind Sofia Matyaș, o fc-
/■ meu îndesată, 

<u .'imbetul in 
purii, a bătut la 
I Lt/.AI.P -ului, acea 
reel și cinci de ani 
di ‘ . '
din Negrești se pare, 
sd inrefe o meserie. 
precum se știe, spre deosebi
re de industria ușoară 
alimentară, uiei femeile 
găsesc locul mai greu, 
incit i s-a spus; .Avem ne 
ie doar de miezuitoare la sec
ția turnătorie, crezi cd o 
să-fi placă ?* Sofia Matț/as 
nu-și mai amintește cu exac
titate cuvintele cu care a răs
puns. In orice caz a sigură, 
după spusele ci că n-a excla
mat : .Vai, tovarășe, dar me
seria asta este pasiunea vie
ții mele!"

— Totuși v-a plăcut 
la urmă ?

— Fără îndoială că da. Alt
fel n-aj lucra aici de două
zeci și unu de ani. Sigur, nu 
este o muncă ușoară. Iți cere 
multă îndeminare, foarte 
multă responsabilitate și. mai 
ales. conștiința faptului că de

pînă

Atitudini

GREȘELI 
PESTE

GREȘELI
Nu pentru amuzamentul 

nostru, și nici al cititorilor re
dăm mai jos cîteva fragmen
te dintr-o scrisoare ajunsă, 
vai, probă materială intr-un 
dosar penal.

„Stimată domnișoară. in 
primele melc rînduri țin să 
te anilnt că am primit scri
soarea ta din...

Mi-ai scris că te întreabă 
colegele cind faci nunta și 
dacă Ic inviți și pe ele. Nu 
știu cum ai ajuns la o aseme
nea discuție despre căsătorie, 
înțelege că de întrebările 
colegelor numai tu ești dc 
vină, dacă pe un băiat îl pre
zinți drept soțul meu și tu 
nici nu ai vorbit cu el des
pre căsătorie. Să știi că sîntem 
doar doi prieteni și mă în
treb cum poți să-mi trimiți 
aici, in armată, o scrisoare 
Pe care o adresezi „de la so
ția tau.

..Stimata domnișoară' se a-; 
fia la o a doua greșeală. Pri
ma e în legătură cu puținele 
lucruri pe care le știe despre 
o prietenie ’adevărată, lucruri 
pe care deși umblată prin 
școl;. nu le-a învățat.

A doua greșeală, mai gra
vă. este de altă natură și e în 
legătură cu nuț inele lucruri 
pe care le >t-e despre cinste. 
Lucrătoare in comerț, absol
ventă a unei școli comercia
le. Maria Buz.duga în vîrstă 
de numai 21 de ani a produs 
o delapidare la locul de mun
că. pentru care urmează să 
fie trasă la răspundere în fa
ta legii.

Și uite așa, greșeli peste 
greșeli, născute toate, dintr-o 
cauză foarte complicată, nu
mită pe scurt lipsă dc edu
cație. 

ceea ce Iaci, dc felul cum lu
crezi depinde In mare măsu
ra calitatea pieselor pe care 
le produce secția.

Act it it alea ce s,> desfășoa
ră în turnătorie este legată 
nemijlocit de exploatările mi
niere din Vale, de termocen
trala Mintia și alți, toarte

OAMENII — efigiile colectivului
mulți beneficiari. Intr-ade
văr, nu se poate vorbi des
pre extinderea transportului 
minier fără transportoare 
TR-2, sau pompe fdrd rotoare. 
fără ca sa nu te ducă gindul 
și la turnătorie unde lu
crează Sofia Matyaș. le-am 
căzut — >n« refer la piesele 
turnate — eu sutele, înșiruite 
in curtea uzinei, gata de .că
lătorie" l.a fiecare piesă fi
nisată, o contribuție însemna- 
lă o au și femeile care lucrea
ză pe macarale, sudorile, 
vopsitoare sau in alte locuri

Desigur, prima greșeală pc 
care a săvîrșit-o lînărul Ște
fan C- (21 ani) se pierde unde
va în perioada copilăriei sau a- 
dolescenței și. prin îngăduin
ța cu care a fost privită, a tre
cut pc neobservate în domeniul 
greșelilor socotite ca ceva în 
firea lucrurilor.

Dc atunci au trecut ani 
Timp în care și tînărul nostru, 
crescut în spiritul aceleiași 
îngăduințe rău înțelese, a să- 
vîrșit o interminabilă suită de 
greșeli. Ultima — neseriozita
te totală la locul de muncă — 
a atras după sine o sancțiune 
foarte severă : înlăturarea lui 
din sînu) colectivului, desfa
cerea disciplinară a contractu
lui de muncă. Pentru prima da
tă In viața lui, acest tînăr se 
află într-o situație limită. Pen
tru prima dată arc prilejul să 
reflecte la greșelile săvîrșite. 
la întreaga sa comportare în 
muncă și în viață.

Pcntrb a nu crea confuzii, a- 
mintim din capul locului că u- 
nicul vinovat pentru situația 
în care se află este el însuși, 
certitudine ce ne-a fost întări
tă în urma unor îndelungi dis
cuții avute cu membrii colecti
vului.

★
Nu trecem in revistă puținii 

ani de muncă ai lui Ș.C. Ne 
referim la unul singur : 1971. 
Fișa personală a tînărului este 
împestrițată, sugestiv, în fieca
re lună, cu cile 6—7 zile con
cediu de boală. învoiri, nemoti
vate. De reținut că majoritatea 
certificatelor medicale sînt eli
berate de o singură circumscrip
ție sanitară din Petrila...

Anul 1972 îl începe în ace
lași stil propriu — 3 zile con
cediu de boală și 10 (zece) ne- 
motivate — după care a fost 
declarat dezertor — o califi
care ce aruncă asupra oricărui 
tînăr, una din cele mai ruși
noase pete...

Colectivul secției sculărie de 
la U.U.M.P. unde a lucrat Ș.C. 
este un nucleu închegat, un 
mediu din cele mai prielnice 
educării tinerilor, formării și 
afirmării personalității lor. Este 

l a loc de cînsle ><• află niie- 
: mioarele din secția turnă
torie, de unde, de fapt, înce
pe procesul de producție, fn 

ol uzinei. Pentru cd a- 
prepară amestecul de

ixfmînt pentru formele in ra
re se toarnă piesele.

Și povestea continuă A co

pilărit în sal, apoi a fost '<■»- 
r it oare : .Așa s-a intimplal !
•I fost o încercare, o promi
siune și o rupere definitivă. 
Și o reușită, ('ind am renii 
aici in uzină, știam, ram 
convinsă că va fi greu ('ind 
vii de la sat ești timid, chiar 
fricos, cunoști alt mod de 
muncă, o disciplină mai ri
guroasă..." Cind o întreb dc 
tinerii din secție, Sofica rim- 
bește. are un fel al ei de-a 
limbi, chiar și vorba pelti
că, cu accent pe „r". arc ceva 
aparte. Ponte că și in asta 

suficient să amintim că în frun
tea nucleului dc la sculărie se 
află doi maiștri — E. Tibula și 
Gavrilă Dan — care, pentru 
grija părintească cu caro ii în
conjoară pe tineri au constituit 
nu o dată, subiectul unor elo
gioase rînduri în coloanele zia
rului. In acest colectiv a intrat
S.C. Acești oameni sînt cei ca
re l-au primit în mijlocul lor. 
i-au îndrumai primii pași, i-au 
corectat primele greșeli și poa
te — nu este exclus — s-au 
bucurat de puținele lui succese. 
Cum a înțeles Ș.C. să răspun
dă încrederii colectivului ?

— Pentru mai multe abateri 

PBIlil Of Sfflftlll 
pentru un tînăr 

întreținut
săvîrșite, a fost sancționat cu 
vot de blam in organizația 
U.T.C., aflăm de Ia secretarul 
acesteia, tînărul Adrian Me
dica. Dar sancțiunea a fost în
țeleasă eu totul greșit. A ripos
tat vum nu trebuie, a răspuns 
cu amenințări, considerindu-se 
persecutat, neînțeles, neajutat.

— A fost repartizat să mun
cească alături de cei mai buni 
muncitori, ne-a declarat un alt 
interlocutor, maistrul Gavrilă 
Dan. Dar nici așa nu a fost 
mulțumit. Angajamente și-a 
luat de multe ori, dar nicioda
tă nu și le-a respectat.

Nu este doar părerea unora. 
Aceleași lucruri, deloc plăcute, 
ne-au fost relatate și de către 
alți interlocutori.

— Ștefan C. e singurul vino
vat, ne-au spus însăși foștii lui 

.$<! deosebește de nlfii : .La 
noi In secție, se angajează 
băieți tineri, cam retrași 
începui, neobișnuiți cu mași
nile, cu programul, mă rog, 
nid văd prin ci, pe mine, 
stîngăcia e un prilej de rf,«. 
pentru unii, eu Inșii Fried ? 
Fried in nici un coi ' (După 

nn moment de giudire.) Ilu- 
linca sau temerea că aș putea 
fi depășită, nu af ft moral, 
cit profesional. Timpul e un 
adevărat chin «ind ii pierzi 
ulmul Nu-mi place sd mi-o 
ia < tneva înainte. Cînd se 
întlmplă am un fel de com
plexe, îmi reproșez q mulți
me de lipsuri, sini nervoasă 
N-am liniște pînă nu intru 
in normal..."

E mult mai mult decit spun 
vorbele, Sd muncești intr-o 
se«|ie eu o producție de mi
lioane. să te bucuri de apre- 

colegi de muncă Colectivul i-a 
tolerat suficiente greșeli, l-a 
admonestat atunci cind a fost 
cazul, ilar el nu a înțeles că 
vrem să-l ajutăm. Cea mai ma
rc greșeală săvirșită a fost sus
tragerea de la muncă, chiulul, 
înclinația lui înspre o viață u- 
șoară, de huzurealâ

De unde oare ueaslă încli
nație spre o viață scutită de 
muncă, dc eforturi ?

O sumară introspecție în via
ța familiară a lui Ș.C. ne-a c- 
dificat. Tatăl — un fost miner 
— a lăsat în urma lui imagi
nea unui om dc treabă, des
toinic ; și a mai lăsat ca semn al 

trudei sale dc o viață, o nepre
țuită pensie de urmaș, pentru 
soție și fiu. Faptul ne vorbește 
de la sine despre sacrificiul de 
care tatăl a fost capabil și a- 
numc. de a munci fără preget, 
pînă cînd un regretat accident 
i-a curmat viața. Alături de 
meritul tatălui, îl amintim pe 
acela al mamei care a vrut să 
facă din unicul ei fiu, mîndria 
familiei, ajutîndu-1 să devină 
posesorul unei meserii cu bune 
referințe în societate. Răsfățat 
acasă, tratat cu prea multă 
blîndețe — și acasă, și uneori 
chiar la uzină — Ș.C. și-a în
chipui! că va putea trăi fără 
muncă, din truda altora. Grija 
mamei a impins lucrurile pînă 
acolo îneît a insistat ca fiu) ei 
să beneficieze de toate preve
derile legii. Astfel, ca unic sus
ținător de familie a fost scutii 

cierea colectivului, • <1 aspiri 
ca munca ta să fie cunoscută 
de cit mai mulți, deși nu te 
•frăduiești pentru asta. Deci 
explicația este foarte simplă . 
dincolo de anonimat. in spa
tele acelor piese care iau 
drumul spre minele Văii și 
termocentrale, se afla oame
nii — adevăratele efigii ale 
colet tirului, ale uzinei 
hărnicia și dragostea lor pen
tru renume le uzinei, demni
tatea oier t icului. Unitatea 
de măsură cu care muncito
rii secției știu să-și prețuias- 
eâ irădaniile, este CALITA
TEA. Calitatea pe care o 
doresc înglobată in succesele 
t olet tirului, ale tuturor.

. Multe ar mai fi fost de dis
cutat cu Sofia Mali/aș. Insă 
pauza de masă se sflrșise 
Ne-am luat rămas bun, <u 
promisiunea că n-am să ui' 
spusele ei. „Este omenește 
să știi că aici nu se prelu
crează numai metalul, ci ți 
omul! Omul cu toate gindu- 
rile. deprinderile și convin
gerile lui...*.

dc satisfaciîreu stagiului mibtar. 
După puțin timp, insă, tînărul 
și-a > itut adevărata față și nu 
s-a jenat să se „transfere* dc 
pc poziția de susținător în ace
ea de susținui d familiei. Ajuns 
fără serv < iu, se apropie cu pr.și 
repezi de ceea ce poate fi nu
mit un autentic parazit social.

★
In viața tînărului Ș. C. s-a 

petrecut nu de mult timp ua 
fapt deosebit — căsătoria — ca
re. însă, nu a schimbat cu ni
mic situația lui de întreținut 
Atîta doar că la sursa de între
ținere de pînă atunci, a mame», 
a mai fost adăugată una, a so
ției. o modestă dar conștiincioa
să lucrătoare în comerț. A în
țeles oare lînărul Ș. C. că nu 
posibilitatea lui de a trăi fără 
muncă, din truda altora s-a du
blat, ci dimpotrivă, răspunde
rea ce o are în familie. în so
cietate ?

Ca o primă concluzie la rela
tările noastre amintim un epi
sod care ne-a produs o sinceră 
emoție: cu toate abaterile, cu 
toate obrăzniciile și actele de 
neseriozitate pe care le-a să- 
vîrșit la uzină, colectivul ir fi 
dispus să-1 reprimească. Dar, 
reprimirea Iui nu depinde nu
mai de colectiv Reangajarea — 
dar mai 
sinul uzinei — c’cpind in primul 
find de tînărul Ș C., de modul 
în care înțelege să-și sch nibe 
total comportarea, optica des
pre muncă și viață. Prin muncă 
va putea deveni un om adevă
rat — ne-a relatat unul din 
foștii lui maiștri. Se află la vîr- 
sla cind poate culege nenumă
rate satisfacții in muncă. <ind 
poate oferi și altora — îndeo
sebi familiei — satisfacții ne
numărate.

Numai dorința de a se în
drepta. de a nu auzi în viitor 
decît lucruri bune despre Ș. C. 
ne-a determinat să-i păstrăm 
identitatea în limitele unor ini
țiale. Așteptăm ca prilejul al
tor rînduri să nc fie oferit de 
aceste lucruri bune, de care, 
sîntem siguri, tînărul Ș. C. es
te capabil.

I. FIERARU

DIMENSIUNILE NEBĂNUITE ALE UNOR VERIFICĂRI SUPERFICIALE
Cînd anume a fost cel ade

vărat ? In zilele în care autori
tar, verifica cinstea altora ? 
Sau în acelea în care și-a ter
felit propria cinste ? E greu de 
stabilit. Numai cel in cauză 
poate ști exact. Noi, am putea 
cel mult deduce dar deduc
țiile constituie probă juridică 
numai In măsura în care se 
coroborează cu alte probe, certe. 
Și, cu privire la o astfel de 
împrejurare argumentele lip
sesc. Să admitem deci ca po
sibile cele două fețe ale sale . 
de om cinstit onorabil — care 
n ținut pînă într-o zi — și de 
dc delapidator, pc care a 
început să o poarte din 
aceea zi. pînă cind u fost prins. 
Să nu dăm continuitate aces
teia din urmă. Să nu mergem 
la argumentări în sensul, că 
rău! a existat dc fapt în el și 
îndată ce a întîlnit condiții 
prielnice, s-a manifestat nes- 
tăvilii. Am complica pica mult 
problema și. pentru clarificare, 
ar fi nevoie de prea multe co
mentarii.

Așadar...
Popa Miron, din Petroșani a 

d'-sfășurat multă vreme o mun
că de răspundere. I se încre
dințase sarcina d»* a depista 
pe <ri ce confundau averea 
colectivă, cu propriile lor buzu
nare. Dc a-i <1 -pista și a-i su
pune apoj consecințelor legii. 
Faimoasă și nobilă sarcină. Iar 
omul de care ne ocupăm, a în
deplinit-o. La mulți din cei cu 
.mină luni’ă" le-a retezat de
getele

A fost apoi un moment cînd, 
pentru motive care nu prezintă 
interes, trebuit să se oriente
ze spre u altă muncă. Fără 
n sta pe ginduri, a cerut să fie 
gestionar. Exista vreun motiv, 
de a fi refuzat ? Nici unul ! 
Dimpotrivă, intrarea iui intr-un 
astfel de serviciu dueca indubi
tabil spre convingerea că aria 
cinstei din sectorul unde urma 
să lucreze, își va spori substan
țial dimensiunile. In sfîrșit, un 
om care, în nici un caz nu pu

tea oferi motive de îngrijorare. 
Și s-a prezentat la Aninoasa, la 
bufetul -Izvorul rece-, lăsind tu
turor celor ce își puseseră încre
derea în cl convingerea că tre
burile vor merge astfel incit 
întregul T.A.P.L. Va vedea Și se 
va mira. Și intr-adevăr, intr-un 
timp record nu a rămas nici 
măcar un singur lucrător din 
cadrul acestei unități care, să 
nu rămînă uluit. Dar nu în sen
sul bun al cuvintului, ci invers. 
Citind de lot ce făgăduise, cit 
și dc faptul că într-o vreme 
lucrase in numele și pentru res
pectarea legii. Popa Miron a 
începui să-și însușească mereu 
mai mult din averea obștească 
ce ii fusese încredințată. Cînd 
organele dc control au reușit 
să-! dibuie, ajunsese exact la 
suma de 124.747,32 lei. Intr-a
devăr, o asemenea sumă, nu se 
mai delapidase în cadrul
T.A.P.L.

Cum a fost posibil ? Dar cum 
să nu fie posibil ?

D<- fapt procedeul de însuși
re, nici nu a fost prea compli
cat ; borderouri fictive, confei - 
țidhate înainte de inventar, și 
prezentaie celor ce au verifi
cat gestiunea. De ce am subli
niat cuvîntul verificat, se va ve
dea în continuare. In fond, să 
ne ocupăm mai în’.îi de acest 
aspect.

Popa Miron, a fost numit 
geslionar la unitatea amintită 
pe data dc 14. VI, 1969. De a- 
lunci, s-nu perindat pe la dum
nealui 4 (patru) revizori, care 
i-au făcut 3 (trei) revizii. Să 
le luăm pe rînd !

Prima revizie „efectuată- d* 
către Niedermaier M>ria, cu
prinde perioada 6 iunie — 9 
noiembrie 1970 și se încheie cu 
un proces verbal In care ne 
consemnează „vărsările au fost 
integrale și la 1imp“. Cu alte 
cuvinte gestiunea era în regulă. 
Intr-adevăr, atît de în regulă în- 
cît îi lipseau exact 53 859 lei, 
bani delapidați dp Popa Miron, 
chiar în grozav do verificata pe
rioadă amintită.

Urmează o a doua revizie, fă
cută de rîndul acesta de către 
însăși șeful biroului revizii, 
Constantinescu Gheorghc, care, 
pentru a nu-i scăpa nimic, u 
luat cu el și pe revizorul Baicu 
Vasile. Se verifică pcrioac’a .10 
noiembrie 1970 — 25 martie 1971 
și, operațiunea se Încheie tot 
prin proces verbal, în care se 
consemnează la fel cum se con
semnase și în cel amintit mai 
sus: totul merge bine. Da, mer
gea atît de bine, incit averea 
colectivă, in perioada respecti
vă. mai fusese împuținată dc 
către Popa Miron, cu 18 111 lei.

Un tratament de 12 ani pentru

„BOALA INCURABILA4' 
A DELAPIDATORULUI

In sfîrșit. a treia revizie, cu 
referințe la perioada 26 mar- 
■ie — 26 iulie 1971 efectuată de 
âtre revizorul Căprăianu Con

stantin, se încheie in aceeași 
manieră: nimic dc semnalat, 
deși omul verificat, mai sustră- 
sese încă 20 330 lei.

Se pune problema : a folosit 
oare Popa Miron, niște manope
re atît de extraordinare, incit 
erau cu neputință de identifi
cat? Sau cei care l-au controlat 
•ufereau de maladia numită 
orbul găinilor ? Nici una, nici 
4lta! Procedeul de delapidare a 
(ost destul de obișnuit, iar revi
zorii, nu su/ercau de ceea ce 
aminteam. Ei au dat însă do
vadă dc o condamnabilă ușurin
ță, de o gravă superficialitate în 
îndeplinirea obligațiunilor de 
iervieiu. Aveau doar asupra lor. 
scrise, obiectivele de care trebu
iau să țină seama. Printre alte

Ic, acolo sc specifica să fie ur
mărită „depunerea integrală și 
la termen a numerarului din 
vinzări" ! Această urmărire, nu 
i fost făcută cu exigență și 
răspundere. Revizorii, au consi
derat că au făcut prea destul 
dacă și-au aruncat privirea a- 
stipra borderourilor prezentate 
de către gestionar. Deci, revizia 
lor a fost socotită absolut com
pletă, prin simpla examinare a 
unui act, deținut de cel supus 
controlului 1 Nimeni nu a consi
derat că acest act, la rîndul 
său, trebuie privit cu rezerve și 
in consecință, confruntat cu al- 

țele, care să-i poală atesta va
labilitatea. In cazul lor, el tre
buia cutegorie, confruntat cu 
chitanțele dc depunere a su
melor. l'n asemenea lucru, nu 
a găsit nimeni dc cuviință să-l 
Luă !

Dindu-și seama cu cine are 
de-a face, Popa Miron și-a văzut 
nestingherit și fără emoții de 
‘rebiui. El a înțeles că eviden
țele contabile ale unității la ca
re era angajat, sînt defectuos 
ținute. A ajuns să știe aproape 
matematic, perioadă de timp din
tre două revizii •— care devenise 
aproape ciclică — și, cind se 
apropia .iriza', avea tot timpul 
kâ-și ia măsurile preventive. In 
tot iimpui cît a fost gestionar, 
nu a fost ..deranjat" nici măcar 
u singură dată de vreun inven
tar intermediar, sau vreun son
daj inopinat. A fost scutit de 
orice „surpriză" în aceasffi nia- 

tcric. Nu e de mirare atunci, că 
a reușit să producă cl. ceea ce 
nu-i produseseră lui alții : o 
surpriză care să-i lase pc toți 
cu gura căscată. A dispus dc 
toate condițiile prielnice pentru 
aceasta.

Acum, cei ce l-au „revizuit" 
sînt ci însăși revizuiți... penal. 
Bineînțeles că vor invoca des
tule motive pentru a se apăra 
de răspundere. E datoria celor 
ce se ocupă de ci, să analizeze 
consistența acestora. Și. sîntem 
siguri că vor avea în vedere 
toate clementele, dar mai ales 
faptul că avutul obștesc a fost 

păgubit cu o foarte mare sumă 
ți că acest lucru nu s-ar fi 
putut intimpla dacă vigilența 
celor despre care am vorbit, nu 
ar fi fost complet adormită. 
Fiecare revizor, are pînă la ur
mă un revizor, în fața căruia 
trebuie să dea seama, iar cel 
inai suprem revizor, c opinia 
publică, pc care o von» ține la 
curent, pînă la completa eluci
dare a acestui caz.

★

Favorizat dc lot ceea ce am 
■evidențiat, Popa Miron, a comis 
infracțiunile de delapidare, 
fals și uz de fals, care, prin 
sentința pronunțată de către 
Tribunalul județean, au fost 
răsplătite așa după cum meri
tau : 12 ani închisoare. Proba
bil Va face recurs, probabil nu, 
dar, indiferent, de acest lucru. 

povestea pc care și-a ticluit-o 
pentru a se justifica rămînc jal
nic de absurdă.

E în psihologia individului ea 
atunci cînd comite o greșeală 
să-și confecționeze o versiune 
care să-1 motiveze. Așa a făcut 
și Popa Miron. Și chiar dacă 
ceea ce a înțeles să invoce era 
de natură incredibilă, nu a sur
prins. El era individul infrac
tor, care, încâlcind legea, nu 
își mai poate face nici un re
proș pentru încălcarea bunului 
simț. Ceea ce a surprins însă, 
a constat in faptul că gogori
țele lui, au fost preluate de 
cineva care, îl asistase în calita
te de cunoscător al legilor, că 
acesta a făcut din ele proprie 
convingere și le-a prezentat — 
culmea — drept .caz fortuit". 
Nu e locul sâ facem discuții 
asupra acestei noțiuni Redăm 
doar succint susținerile și va 
înțelege și un copil stupiditatea 
lor: Cică intr-o zi, în bufetul 
gestionat de către Popa Miron, 
■ hi apărut doi cetățeni care s-au 
prezentat ca făcînd parte din
tr-o ecliipă de medici, plecați 
prin țară, în scopul depistării 
cancerului. Acesta i-a rugat 
să-| consulte .și pe el. Binevoi
tori, presupușii medici, printr-o 
metodă pc care, orice om cu ju
decată normală, ar fi lual-o 
drept glumă, i-au recoltat 
singe, promițindu-i <ă peste 3 
zile ii vor aduce rezultatul. Dar, 
să nu mai spună la nimeni, 
pentru vă ei consultă doar pe 
cine se oferă. Ce fel de acțiu
ne pentru depistare, mai putea 
fi și aceasta, nu s-a mai crezut 
necesar să se lămurească ' După 
I zile, cei doi ar fi revenit, a- 
nunțînd, cu accente foarte dra
matice < â P. M. are o formă in
cipientă de cancer. Au linul să-l 
asigure însă <-ă dc fapt nu tre
buie sâ sc sperie, întrucît ei. 
ii pot face rost de medicnmen 
ie. foarte sigure. Prețul, destul 
dc modest, un fleac de 45 000 
lei. Tranzacția s-a încheiat pînă 
la urmă eu o reducere de... 
3 000 lei. „Disperat" dc perspec

tiva morții, P. M. ir fi plătit pc 
loc 12 000 Ici, primind in schimb, 
deocamdată. .3 fiole cu medica
mente făcătoare dc minuni. A- 
jjoi, pc parcurs, a primit restul 
și a dat restul. Bineînțeles, nu 
din buzunarul lui, ci din al sta
lului.

Deși, din simplă curiozitate, i 
s-a cerut măcar o mostră din 
«cele fiole, inculpatul nu a pu
tut să arate. Le aruncase!! El 
nu se dovedise a fi prea curios. 
Nici măcar atît, încîl. aflind că 
ar suferi de o boală aproape 
incurabilă, să sc adreseze și ți
nui institut de specialitate. Că 
avem, slavă domnului ! Nu 1 El 
a crezut pe cuvînt doi indivizi, 
pe care nu-i mai văzuse în via
ța lui, iar acum se prezenta 
drept „victimă" a unor excroci !

Apoi, pentru „a se salva", 
pentru a ajunge să procure su
ma sustrasă și să o depună, a 
Începui sâ joace la loto, săptă- 
minal in valoare de cîte 2—3 000 
de Ici. Crezînd că poate va pica 
norocul peste el și atunci, aco
perind minusul, ar fi mers să 
se autodenunțe Ca sâ vezi cită 
conștiință pe dînsul ! Numai că 
norocul nu a picat. A picat în 
schimb miliția economică și to
tul s-a terminat în felul descris.

Departe de noi intenția de a 
diminua rolul apărării. Se știe 
foarte bine că un astfel de drept 
este asigurat prin lege. Am ținut 
totuși să ne exprimăm nedume
rirea față de faptul câ unei teze 
incredibile, i s-a căutat suport, 
<ă o poveste ce miroase de la 
distanță u minciună, a fosi, în
fățișată drept scuză legală E 
(azil) a se reflecta serios asu
pra acestei chestiuni !

★

Popa Miron, a săvirșit ceea ce 
a săvirșit și pentru tot ce a 
făcut și-a primit binemeritata 
pedeapsă. Dosarul lui e termi
nat sub aspect penal. Sub as
pect civil însă, el rămînr des
chis. Urmează a se vedea, vum 
sc va acționa In continuare, c’e

către cei chemați să acționeze, 
pentru ca statul să intre cil 
mai urgent în stăpînirea banilor 
de care a fost deposedat

S. KAY.

’re- r’r‘
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Stea oul roșu 3

Cuvîntul scris
al partidului

cit mai larg
răspîndit

(tAni-e I)

în vedete populați.! totala), in ora
lele Vulcan și Petrila această pă
trundere este de 1C0 exemplare, la 
1 CGO luai nori. iar în orașul Uri- 
ranî Jc numai 75. Raportată l.i 
populați.! activă, pătrunderea • m 
nth'i local Lt 1 C00 •.tlarîați este 
•n orașul Petroșani dc 3)2 esem 
plarc.

do.u 
deni 
marc 
mice 
rea minieră Eon 
peni pătrunde 
roșu” la 4—5 salariați 
tația lVtrila $î F.F.i 

riați, la E. \L Petrila 
Paroseni — O. E M P 
10. E. M. I upeni — 12, 
ploaia rea miniera Vulcan 
rația Co ’ proporția i 
pe de l : 
Ktd 1OȘU

la Vulcan. IVmla și Uri 
300 exemplare, iar la Banița 
50 exemplare. Variația pâtrun- 
7.iarului local este mult mai 
la ni'xlul unor unități econo- 
și insmi ții. Da ’ la exploata

și Preparapa lai- 
ziat .Steagul 

pirpa-

neglijare de către organizațiile Jc 
partid din aceste on. ăți a uneia 
din laturile importante ale muncii 
de educație socialistă a maselor ?

In cea inaj mare parțe a între
prinderilor și instituț.ilm dm mu- 
niiipin. organizațiile de bază, apre 
nnd la importanța cuvenită mun- 
a de pătrundere a airinvului scris 
ii partidului în ma«e au organizat 
colective dc difuzori vohuujii din 
i iodul celor mai destoinici comu
niști cate au sarcina concretă de 
partid de a prezenta membrilor co
lectivului de muncă din care lac 
parte conținutul diferi.eloi publica 
ții. de a le explica necesitatea ur
măririi proci, dc a-i îndemna și 
îndruma să <c aboneze la publica
țiile pc care le doresc și dc a ajuta 
in felul acesta organele poștale care 
«c ocupă cu colectarea abonamente 
Inr de presa. 1 să ara

ci cedează 
tic bune, 
ea untti 

larg al partidului cu 
asele prin intermediul ctiviniului 

Iată de ce se impune ca a- 
gcneralizată

în rîndul salar 
rrlc Grupului II 
lului Jc consirik,.
nicrc, in exploatările U.E1_, i

Cum se explica 
lucruri ? Din invc 
rindul unui numai 
meni ai muncii precum și a diri 
ginților oficiilor poșiaîe din muni 
cipiu a rezultat că prta este 
tata fi cenuâ cu tot mm mult in- 
leres dar in unele imreprindert, în
ăltuții. pe taiuiercle de construcții 
organele care m trebui să impulsio
neze. id organizeze, țnmuleze, să 
ajute munca de pătrundere a pre- 

neglijaezâ in mod nepemin a- 
• e>! lucru Nu sînt pu;inc cazurile 
cînd m unități care m mără sute 
șt mii Jc salariați munca dc colec
tare a abonamentelor la ziare și 
publicații este neglija i. lăsată la 
roia înrimplării. Cum altfel poate 
t« explicat faptul că în luna fe
bruarie a c. Ia unde unități din 
Vulcan cum sînt cooperativa ,,Pa- 
rîngul". lotul șantierului de con- 
etnicții. >ectoru) I.G.L. spital, șco
lile generale nr. 1, 2, .3, 4 și 5 ș. a. 
nn a existat nici un abonament la 
ziarul local, decît ca o nepermisă

in mase, nu 
adminisira- 

omcrcială cc ar aparține 
itaie oficiilor poștale. Ea 

icuvitate prin extelență po- 
- cu bogate '.radiții în ac- 

is itatca partidului — și sc cerc 
onsidcraiă și prestată ca atare, cu 

deplina convingere :ă prin realiza
rea ei in cit mai bune condițițini 
se aduce un aport sporit la educa
ția socialistă a maselor. Fără în
doială, in difuzarea presei exisia 
încă și deficiențe de ordin tehnic 
— lipsă de rcceptiviiate și opera- 
tixitaie in colectarea abonamente
lor. distribuirea cu întîizicre pc 
raza unor oficii, erori în manipu
larea colciclor, iranspinul delc«- 
tuos pc unele trasee, compon.iica 
nccorcspunzâtoare lațâ dc public 
din partea unor responsabili de 
chioșcuri ș. a. — față dc care diri- 
ginții oficiilor poștale sînt datori 
a ia la n'mp măsuri dc îndreptare. 

Esențial este insă i.t, mb îndru
marea comitetelor de pauid orâfe- 
nețti, comunale, din întreprinderi 
fi instituții să se ia cele mai po
trivite măslin in favoarea îmbună
tățirii substanțiale a pătrunderii cu- 
vîittului tipării al partidului în rin 
dul fiecărui colectiv de muncă de 
pe teritoriul municipiu,ui.

în mase

FOLME

mepqem

s
5

Informații utilitare

Muzi-
18,25
18.40

5

11 BKHARTF

I \ I MMI \ 11
9 1881 — A murii Augiri 
ebonh) 1 aurian, lingvist și i«- 

1810); 188) A mii 
tit Cezar Bolliac, jwci și publi
ci^ (n. 1813): 18^0 — apa 
nu ziarul ..Munca", organ po 
Jitie mun« horesc; 18-11 S-a 
născut Pierrc Aiigusic Renoir, 
pictor și grafician fianccz. (ni. 
1919); 1707 — S-a născut scri- 
nornl italian (ario Goldoni 
(ni. 1793); 1961 — Proclamarea 
independenței Kuweitului. SărbX- 
loare națională; 1941 — A avut 
l«x greva generală .

din Amsterdam

l.i «Ic ședințe, l.i <>r.i )7,3O — 
( ADRAN |l RID.» Se «.<« a- 
Iwirjz temele : Nocivitatea unor 
abateri «le l.i rodul legi,laiiv și 
moral .J societății (cu exempli
ficări locale); Atmosfera de to
lerare .1 abaterilor, mediu priel
nic pentru fraude. Petrila. la 
clubul tinerelului, ora 17,30 — 
ATEISM Șl'HJNI 1 IB-iC 
și etica. Opoziția dintre 
comun istă și etica icligioasă. I a 
m a 17 - 1NTTLNIREA cadre 
lor Jidacticc. medko-sanitare, 
inginerești și tehnice ai eoni 
tiniv. dr. N. Ccaușescn.

muncitori- 
împotriva 

i ocupanylor hitleriști; 
-- A fost constiutiiă R. S. 

Gruzină.

• < A SA DE 
PI rROȘAXl. la 
DIALOG INTRE 
ȚII : Societatea so 
lilatcral dezvoltată 
de viață >

• PETROȘANI 7 A'o 
iembrie: Pădurea dc mesteceni; 
Republica: Castanele sînt bune, 
PETRILA: Viața in doi; 1.0 
NEA — 7 Noiembrie: Cinci 
pentru infern; Minerul: Mihail 
Sirogoff; AN1NOASA Frații; 
VULCAN . Greșeală foaia; IU 
PI'.NI — Cultural ■ Steaua de 
om.he.i B\KBAII\I I .unili.i 
Tmh; l RICANI Mnrea Co-

I0.C0 < 
Jc limba g I ccția a 1'
10.30 Film .Scbstftu
terciul epavei" (reluare); I0J5 
J’ortrciul unui regizor; 11.25 
Pagini «Jc unim Charlie Cha
plin (reluare); 12.05 Telejurnal; 
15 20 Tde școală; 15.50 Muzică 
populară româneauA; In jurul 
<n ci 16,C0 - Transmisiune di- 
ren.î din Sala Palatului R.S.R. 
.» mitingului prieteniei româno- 
ungarc — organizai ni prilejul 
vizitei oficiale «Ic prieicnic a 
delegației «le partitl și guverna 
mentale a Republicii Populare 
I ’iiR.ire condusa dc tovarășul 
no> Kadar; 18.00 "
cS și jocuri populare; 
Să rimoașrem legile; 
Siop-cadrii; 19.10 Tragerea 
l.oto; 19,20 I 001 dc seri;
19.30 Telejurnal; 20,CO Cronica 
politica internă; 20.15 Film ar- 
li tu : ..Prima întîlnirc"; 21,45 
Xiichcta TV : Minori în derivă;
22.30 „24 dc ore": 22.45 Din 
țările socialiste.

di.» populară și interpretul pre
iei.u, 13,00 Radiojurnal; 1.3,30 
Sri-Oii cătic topii; 13,40 Melo
dii dr ieri ți dc azi; 14,40 In- 
icrpicți de muzică populară, 
15,00 Buletin dc șuri; 15.05 Ra- 
Jioanchetă economică; 15.30 Pa
gini din muzica de estradă; 16,C0 
Radiojurnal; 16.30 Gintă Maria 
Badin ți Emil Drow; 17.00 Pen
tru patrie; 17.J0 Muzică ușoară; 
17,40 Radiocabinet dc informa
re și documentare; 18.00 Orele 
'em. 20.CS /f.c melodii pir 
Icraic; 20,40 Romanțe; 21,C0 
Revicta șlagărelor; 21.45 < inia 
Alexandru Grozuță; 22,00 Ra 
diojnrnal; 22.30 Concert dc 
'cară; 22,55 Moment portic; 
23.00 Concert dc scară (conti
nuare); 24.00 Buletin «Ic știri; 
0,03—6.00 Estrada

Ia

VINERI 25 I EBRUARIE

milBMA I. A. PIIKIIȘAM 

angiijează urgent:

— mecanic auto
— lăcătuși mecanici
— fierari
— strungari
— tinichigii

Condițiile de angajare și salarizare conform
H C M. 914/1968 și Legea nr. 12/1971.

Pentru nefamiliști se asigură cămin.

Informații suplimentare sc obțin zilnic între 
orele 7—15, telefon 1116.

VINERI 25 FEBRUARIE

9,CO Deschiderea emisiunii dc 
dimineața. Telx; 9.05 Mai

PROGRAMUL 1 : 6,CO Mu
zică și Actualități; 7,C0 Radio
jurnal; 9,30 Memoria păiniiiiului 
românesc; 10,00 Buletin de știri; 
10.05 Cu cîntccul și jocul pe 
meleagurile V’rancei și Muscelu
lui; 10,30 Muzică ușoară; 11,C0 
Buletin dc știri; 11,05 Din fol
clorul muzical al popoarelor;

.Minima in aer a oscilat întie 
zero giadc și minus 1 grad.

Grosimea stratului de zăpadă 
l.i Paring : 43 cm.

Pentru următoarele 24 de ore .• 
Vrane în general călduroasa, ai 
cer variabil. Dimineața, pc a- 
locuri ceață. Vini slab «lin sec
torul sudic.

S
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Cînd se vor mai vinde „MOBRE“ la Petroșani?

dt

aranjamente eșuate

scrisoarea \ z 
dv ‘ •

La urma urmei, nu înțeleg cc 
<i'j; u dv '.j .3 uși losif Nikel- 
s/ki (Vulcan, str Vasile Alec- 
sandri nr- 61)? Ați convenit cu 
vînzâtoarea Steluța, de la ra
ionul „băuturi* al alimentarei 
din cartierul Cocoșvar, să-i lă- 
sați garanție 10 iei pentru 5 
sticle dc apă minerala și vin. 
v-ațj angajat să le aduceți îna
poi. le-ați adus, dar 3 dintre ele 
nu v-au fost primite, ca fiind 
„știrbe*. Așa o fi fost ! Vînză- 
toarea le-ar fi primit cred, da
că erau integre. Ce rost arc să 
vă aduceți aminte, acum, că sti
cla coslă 1.70 iei. cînd puieați 
ei vâ amintiți la începui că. in 
magazin, dacă nu ai venit cu 
sticle bune de-acasă, e nevoie 
rât plătești și marfa și ambala
jul, șj nu să -tranșezi* aranja 
mente u ■ înză1oa>-ea ?!

UNPENTHl UN ADEVARAI 
SPIRIT GOSPODĂRESC!

Vă înțeleg și vă apreciez fier
bintea dorință care vă &tăpîneț- 
te — venerabile pensionar 
Ghcorghp Bănică din Petroșani 
— de a încerca să-i determinați 
pe toți locatarii blocurilor me
gieșe să nu se eschiveze de Ia 
acțiunile patriotice pentru în
frumusețarea continuă a cartie
rului. Nu putem decît să vă 
dorim mult succes în acțiunea 
în care v-a'.i angajat, de a 
inocula cetățenilor cartierului 
dv. adevăratul spirit gospodă
resc și credem că sprijinul dv. 
va fi util asociației de locatari, 
gospodarilor cartierului Aero
port

ÎNTREBARE
Multe mulțumiri, stimate to- | 

varășe Vilhelm Lojadj din Pe- D 
troșani. pentru bunele apreci-1 
eri la adresa ziarului. In ce I 
privește întrebarea pe care ■ 
ne-ați lansat-o (cînd va fi ame- I 
najal acel refugiu pentru călă- ■ 
tori, in stația de autobuz Dără- I 
nești, care, de un an. a rămas ■

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I

tot în stadiu de promisiune?), 
deoarece nici noi nu ne mai pu
tem permite să credem în... pro
misiuni perpetuu amînate, o 
pasăm celor înditruițj să răs
pundă. Dacă ne sosește vreun 
răspuns — o să vi-] comunicăm

ANONIME

♦ M. I. — Lupeni : Da, a- 
veți dreptate, vînzarea. la uni
tatea T.A.P.L. nr. 13 trebuia să 
fie sistată atîta timp cil pre
ceptele igienei erau încălcate 
din lipsa ape’.. Ar trebui pre
venite asemenea situații 1

• Aurel... (indescifrabil); Ș. 
dv. credeți că noi ar trebui să 
mergem la S.D.E.E., să luăm lin 
electrician și să-l aducem la 
dv. spre a vă repara contoaruj? 
Ei. nici chiar așa .'

• Cam. 42. bloc A 11. Petro
șani : Mi-ati trimis o .snoavă* 
nespus de hazlie. Mulțumiri 1 
Să știți că și eu um învățat, 
printre picături, „jocul de pi
cioare* din stațiile I.G.C. șl-J 
practic (fără chef, firește) ori 
de cile ori c nevoie. Ața că...

V. TEODORESCU

O inițiativa 
educativă

Din inițiativa Comitetului 
femei al orașului Petrila, la 
nematograful din Lonea a fost 
proiectat zilele trecute filmul 
documentar; ...Apa ca un bivol 
negru". Filmul, care, după cum 
se știe, redă momentul și urmă
rile inundațiilor din mai 1970 
din țara noastră precum și soli 
daritatea Și eforturile întregii 
lui nostru popor pentru a res
tabili viața normală în zonele 
inundate, a produs o profundă 
impresie asupra celor 200 de fe
mei care l-au vizionat.

Lenke FARKAȘ 
vicepreședinta comitetului 

femei al orașului Petrila.
de

Iată o întrebare pc care și-o 
pun, cam de prea mult timp, 
amatorii sportului cu motor din 
Valea Jiului, cit și toți cei ce 
doresc cu ardoare să intre în 
posesia unei motorete românești 
..MOBRA* pentru a o folosi 
în deplasările la și de la servi
ciu, fără a obține de undeva un 
răspuns plauzibil. Ne-am pus-o 
și noi și am solicitat răspuns la 
magazinele nr. 74-Moto și nr.

HO-sport din Petroșani, magazi
ne care, de aproape șase luni de 
zile, nu au mai primit

NOTA
de la

I.C.R.M, Deva, motorete .MO- 
BRA*1. Răspunsul primit de la 
responsabilii celor două unități 
comerciale — Grigore Kiss.

Fiecare om al minei
trebuie să-și facă datoria 

Ia locul lui de muncă 1
(Urmare din pag. 1)

rarea ei. Ba, mai sini uncie bri
găzi la mină care — dacă văd 
'â nu cîștigă într-o lună — ga
ta. lasă sculele jos și pe-aici ți-e 
drumul, se destramă, apucă fie- 
■are încotro și - să tragă alții, 
că nouă nu nc pasă—

Asta, la nivelul formațiilor 
3e lucru. Dar care-i situația 
. u felul în care își fac datoria 
.ei destinați să-i conducă pe 
>ameni. să-j coordoneze. să-i 
sprijine, să-i îndrume ? Șeful 
:le sector, Constantin Florea, cu 
amărăciune recunoștea că dacă 
majoritatea brigăzilor, a forma
țiilor direct productive și-au 
mărit ritmul activității de zi cu 
zi, in conjunctura radical mo
dificată a schimbului de 6 ore 
la frontul «le lucru, nu același 
lucru se poate spune despre for
mațiile «Ie deservire, despre u- 
nii ingineri sau maiștri, care 
stau prin birouri. între hirțoa 
ge, ocupați cu orice in afară «le 
ce trebuie să rezolve, pc «arc 
ii inlilnești pe galerii. în incin 
te. făcîndu-și rondul"... redm 
și de multe ori fără rost...

Mai pot fi ..interceptate* i 
poslaze ale încălcării discipli
nei de o și mai mare gravita- 
le. cu totul ieșite din comun : 
mii maiștri de la sectorul II au 
demonstrat — din păcate — că 
sînt capabili — de ce li se în
găduie ? — să facă pontaje fic
tive unor muncitori, fără ca 
aceștia să presteze postul. De 
ce conducerea sectorului în ca- 
u/ă, biroul organizației «Ic ba
ză, grupa sindicală, uteciștii. 
întregul colectiv tărăgănează 
luarea măsurilor care se cer.

abandonată maniera

formarea unui climat du 
intoleranță față «le asemenea a- 
bateri ?

Se cere 
de a pune pe cineva să răspun
dă așa, în general, este nevoie 
ca fiecare om să dea socoteală 
pentru un anumit lucru, să sc 
știe, uite, tu asta ai avut «le fă
cut. să poată fi întrebat : de ce 
nu ți-ai îndeplinit îndatorirea 
cutare sau de cc ai realizat nu
mai atît cînd erai destinat și 
puteai să faci atît sau atît? 
Fiecare, pe treapta ierarhică 
respectivă, trebuie să-și facă 
datoria care i se cuvine lui și 
numai lui, in așa fel ca armo
nia întregului să nu sufere, ca 
relațiile în sinul colectivului 
să aibă un maximum de randa
ment în ceea ce privește duce
rea la bun sfîrșit a tuturor 
•inilor incredințate.

Adunarea generală a re 
zentanților salariaților. • confe
rința cpmi'tetului sindicatului, 
plenara comitetului U.T.C.. au 
analizat aceste probleme, sta- 
bilindu-se la timpul cuvenit 
sarcini precise pentru lichida
rea lipsurilor constatate, dar 
ele n-au fost concretizate in to
talitate. nu s-a depus efortul ce 
se impunea pentru crearea unei 
puternice opinii dc masă împo
triva celor care se abat de la 
disciplina muncii. E o direcție 
fertilă pe care sîntem siguri că, 
în viitor, comitetul de partid, 
toate organizațiile de bază, 
sprijinite de sindicat și U.T.C., 
vor porni cu hotărîre pentru 
mobilizarea plenară i întregu
lui colectiv la realizarea cu 
cinste a sarcinilor puse în față 
de către partid și stat in acest 
al doilea an al cincinalului.

respectiv, Mircea Bunciu — care 
desfac, mai bine zis ar trebui 
să desfacă, obiecte de moto
sport este dominat dc incertitu
dini : „nu știm precis, poate la 
sfîrșitu] acestui trimestru*. Sîn- 
fem siguri că amatorii din Valea 
•Jiului care doresc să cumpere 
îndeosebi motorete „MOBRA“, 
nu sînt mulțumiți cu un aseme
nea răspuns, cu o asemenea si
tuație care-i menține, ca și pînă 
acum, în fața perspectivei de a 
se deplasa spre alte ' 
din județul nostru ori 
țele învecinate . (Tg. 
exemplu) pentru a-și 
în condițiile pretinse _____
biectul dorit. Și pentru că a tre
cut cum prea mult de cînd la 
Petroșani nu au mai existat 
„MOBRE“, iar perspectiva — 
ținînd cont dc „părerile" celor 
doi responsabili —. este cea .re
levată mai- înainte, consfderăm 
indicat să conchidem adrcsînd 
forurilor comerciale în 
interpelarea (justificată și 
faptul că atunci cînd au fost 
ultima dată motorete la Petro
șani. n-au ..rezistat" în magazi
ne decît cîteva zile): < ind se 
vor mai vinde „MOBRE" la Pe
troșani, și cîte anume ? Am fi 
bucuroși să putem oferi cit mai 
curînd cititorilor un răspuns de
taliat.

localități 
din jude- 
■Jiu, de 
cumpăra, 
acolo, o-

SPORT
C.S.M. Reșița

3-0

A

Îmbunătățirea calității produselor, 
diversificarea acestora

(Urmare dm pag I)

nici pe departe posibilitățile co
lectivului uzinei. Pierderile în
semnate semnalate la producția 
globală din acest motiv (cca 
1800 000 lei) constituie un sc
io6 semna) de alarmă în acti- 

.ilalea comitetului oamenilor 

.mincii.
Cu toate aceste aspecte nega- 

i.e recunoseîndu-se rezulta
tele remarcabile, care au deve
nit de mu: mulți nni încoace, 
un atribut al colectivului 
U.U.M. Petroșani, avîhdu-se în 
vedere sarcinile sporite — cu 
•ca. 15 la sută — in cel do-al 
doilea an al cincinalului, apare 
in mod evident întrebarea : ce 
rebuie făcut pentru dezvolta

rea frumoaselor tradiții ale 
acestei uzine, pentru realizarea 
și depășirea noilor sarcini In 
condițiile unui plan de produc
ție considerabil îmbunătățit?

Un răspuns concludent în a- 
«est sens )-au furnizat înseși 
dezbaterile. Considerind că s-a 
făcut simțită în perioada ana
lizată o insuficientă preocupare 
pentru procurarea materialelor

fi ulilajdoi necesare. pentru 
gospodărirea judicioasă a echi
pamentului de muncă și prucu- 
area sculelor și dispozitivelor 

le măsură șj control, inginerii 
( lau.lia Kilyen, Spirea Suditu, 
Ioan Huța, loan Crețu, Ion Her
man, Nicolac Hiro, p e' i'tn și 
tovarășii Ionel llebedeanu. Iod 
Simonis au solicitat cu insis
tență conducerii uzinei, accen
tuarea în cadrul proiectului de 
măsuri a acelor ..puncte" care 
in mod implicit trebuie să ga
ranteze Imnul mers al produc
ției. Alătuiînd acestora și mi
nimul necesar de „confort la 
locul de muncă* (abordat cu 
destulă insistență de Rusalim 
Boț*. lgna( Șandor, loan Tița. 
I'itus Peștenaru, Gheorghe Mi- 
Irea) re ar consta în încălzirea 
corespunzătoare, pe timp de 
iarnă, a halelor uzinei, înfiin
țarea unui punct alimentar (ți
nînd ronț că asemenea mici 
..prăvălioare" există la unități 
economice cu un număr mai 
mare de salariati) amenajarea 
corespunzătoare a vestiarelor, 
este clar că ar fi create condi-

ții mai bune prestării unei 
munci mai eficiente.

Relevînd importanța, în in
dustria minieră, a elementelor 
de susținere, tovarășii Dumitru 
Crăciun, inginer șef la F.S.H. 
Vulcan. împreună cu inginerul 
Ioan Crețu au scos în evi
dență 
țirii și în continuare 
borării " _  j'.d_   .....
șj tînăra fabrică de slîlpj hidra
ulici ca element decisiv. Com- 
plelînd ca idee această proble
mă, ing. loan Mureșao a subli
niat că în calitate de șef al ser
viciului C.'l'.C, va depune seri
oase eforturi pentru îmbunătă
țirea acelei clape de producție 
— controlul — care avizează 
produsele uzinei, care asigură 
' alificativul dc garanție fiecă
rui reper „nou-născut*.

Avem certitudinea că în ucesl 
al doilea an al cincinalului co
muniștii, factorii dc conducere 
colectivă «j uzirtti, întregul co
lectiv de muncitori, ingineri și 
tehnicieni constructori de uti
laje miniere vor face lotul pen
tru a se asigura o continuitate 
a succeselor de pînă acum.

Crețu au scos în 
necesitatea îmbunăiă- 

a cola- 
dintre secțiile U.U.M.P.

Miercuri după-amiază, pe 
stadionul „.Jiul1", s-a disputat 
partida amicală de fotbal dintre 
divizionara A, .Jiul și... preten
denta la A. C.S.M. Reșița (re
vanșa întîlnirii dc săptămîna 
trecută, cîștigată dc jiuliști, in 
orașul dc pe Bîrzava, cu 2—1). 
Meciul, 'încheiat cu scoruț final 
de 3—0 (stabilit in prima repri
ză) a plăcut, în totalitate, spec
tatorilor, formația oaspete dînd 
o dîrză și decisă replică fotba
liștilor lui Eugen lordachc.

Combinațiile reușite, fazele 
spectaculoase create dc înainta
rea Jiului, luciditatea în joc a 
apărătorilor — nc-au condus 
spie... concluzia că formula de 
echipă deja se conturează. Ră- 
mîne ca, în continuare, meciu
rile mai grele, de dinaintea „bă
tăliei punctelor" s-o valideze.

Cele trei goluri au fost în
scrise în ordine de Stoian. Fă
gaș și Naidin. lată și formația 
utilizată : Suciu — Georgescu, 
Georgevici, Stocker, Mihai Ma
rian — Cotormani (Dodu), Li- 
bardi — Făgaș, Mulțescu, 
ian, Naidin.

SCHI
V.

„Olimpiada 
de iarnă 

a elevilor"

Sto-

T.

schiDuminică, pc pîrliilc de .....
din masivul Paring, se va desfă
șura faza județeană a „Olimpia
dei de iarnă a elevilor" (ediția 
a IIl-a). Probele de concurs: 
slalom special — fete și băieți, 
fond 5 km — băieți, fond .1 km 
— fete.

Participă elevi ai liceelor, șco
lilor profesionale Și ai școlilor 
generale (clasele VIII—X) din 
întreg județul nostru.

organizează un concurs pentru ocuparea unui 
post de

♦ INGINER PRINCIPAL ÎN CADRUL 
SERVICIULUI DE AERAJ ȘI PROTEC
ȚIA MUNCII.

Concursul va avea loc în ziua de luni, 28 fe- 
fniarie 1972, la sediul exploatării miniere Uri- 
cani, ora 8.

Salarizarea conform H.C.M. nr. 914/1968.
Informații suplimentare la serviciul salarizare 

al E.M. Uricani.

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru huilă Petroșani
ANUNȚA CONCURS. 1N ZIUA DE

15 MARTIE 1972, PENTRU URMĂTOARELE 
POSTURI

• 1 șef laborator mecanica rocilor și 
susțineri ;

• 2 cercetători științifici pentru laboratorul 
economic ;

• 1 cercetător științific laborator preparare ;
• 1 inginer constructor ;
• 1 proiectant atelier proiectări miniere.

Doritorii se vor adresa institutului, din 
str. Mihai Viteazul nr. 3 Petroșani.

>< PRODUSE

angajează de urgentă:

♦ SUDORI AUTOGENI-ELECTRICI;

♦ LĂCĂTUȘI ÎNTREȚINERE UTILAJE:

♦ MECANICI COMPRESORIȘTI ;

♦ MAGAZIONER MATERIALE ;

♦ PRIMIT0RI-D1STRIBUIT0RI PRODUSE 
PE REȚEAUA COMERCIALĂ (GESTIO
NARI).

Salarizarea conform H.C.M. 914/1968

Informații suplimentare la sediul fabricii, 
din Livezeni, telefon 1823—1824.



4
Steagul roșu VINERI 25 FEBRUARIE 1972

Vizita în țara noastră a delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Ungare, 
conduse de tovarășul Janos Kădăr

Telegrame externe

PRAGA Adunare consacrată 
evenimentelor din 1948

(Urmare din pag f)

P.C.R.. ai Consiliului de Slut și 

consiliilor oamenilor muncii dc 
naționalitate maghiară șl ger
mană. conducători ai unor in
stituții centrale și organizații 
obștești, generali și ofițeri supe- 
ri >1 . ziariști români și străini.

Erau prezenți șefi de misiuni 
diplomatice, membrii Ambasa
de* ungare Și alți membri ni 
corpului diplomatic.

La ora 10.00 aeronava speci
ală. însoțită de la Intrarea în 
spațiul aerian al României de 
avioane cu reacție ale For'.clor 
noastre Armate, a aterizat. La 
coborîrea din axion, tovarășii 
Janos Kadar și Jeno Fock sînt

Cnvlnlarca tovarășului
ion Gheorghc flaurcr

Ciivlnlarca lovarașishii
Jena rack

(Urmare din pag. 1)

realiza au făcut posibilă evolu
ția pe un nou făgaș a relațiilor 
româno-ungare. așezarea aces
tora pe temelia încrederii Și 
solidarității trainice, a înțelege
rii dc către fiecare a aspirații
lor celuilalt. Tratatul de prie
tenie și alianță încheiat in a- 
nul 1948 a favorizat această c- 
voluție, avind un rol important 
în întărirea prieteniei ce ne 
unește.

Stimați tovarăși.
Tratatul de față arc meritul 

de a contura cu toată clarita
tea coordonatele evoluției vii
toare a relațiilor dintre țările 
noastre. De aceea, explicațiile 
și lămuririle suplimentare ar 
putea fi socotite de prisos. Do
resc. totuși, să mă opresc în 
mod succint asupra cîtorva din 
prevederile lui. care au o sem
nificație deosebită.

Noul Tratat exprimă, in pri
mul rînd, voința fermă a ță
rilor și popoarelor noastre dc 
a cimenta și mai mult in vi
itor prietenia și alianța dintre 
ele. Adîncirea colaborării în 
cele mai diferite domenii — 
politic, economic, tehnico-știin- 
țific, cultural și turistic — răs
punde intereselor fundamentale 
ale popoarelor român și ungar, 
precum și intereselor generale 
ale socialismului Firește, ga
ranția sigură a unui asemenea 
curs pozitiv a' legăturilor din
tre țările noastre, ca, de alt
fel, al relațiilor intre toate ță
rile socialiste, a fost și rămine 
aplicarea principiilor internațio
nalismului socialist. înscrise și 
in tratat, principii care recla
mă imperios respectul reciproc 
al individualității fiecărui po
por și fiecărei țări, al indepen
denței și suveranității naționale, 
egalitatea deplină in drepturi, 
neamestecul in treburile inter
ne, avantajul reciproc. Pe a- 
ceste temeiuri. întrajutorarea 
tovărășească — cerință majoră 
a solidarității internaționaliste 
— dobîndește un conținut real, 
își poate afirma pe deplin a- 
vantajele.

In Tratat este exprimată hotă- 
rirea celor două state de a ac
ționa în concordanță cu pre
vederile Tratatului de la Var
șovia, de a contribui la extin
derea cooperării intre statele 
membre ale C.A.E.R., pre
cum și la dezvoltarea legă
turilor de prietenie și cola
borare intre statele socia
liste. in spiritul înțelegerii 
și respectului reciproc. Priete
nia și alianța cu toate țările 
socialiste reprezintă, cum se

TRATAT
de prietenie, colaborare si asistență mutuală între Republica 

Socialistă România'și Republica Populară Ungară
(Urmare din pag. /)

ele, precum și transformările 
care au intervenit în Europa și 
în întreaga lume.

au hotârît să încheie prezen
tul Tratat Și în acest scop au 
convenit asupra celor ce urmea
ză 5

Articolul 1
înaltele Părți Contractante. în 

conformitate cu principiile in
ternaționalismului socialist, su
veranității și independenței, e- 
galității în drepturi, neameste
cului în treburile interne, avan
tajului reciproc și întrajutorării 
tovărășești, vor întări relațiile 
de prietenie trainică și colabo
rarea multilaterală dintre cele 
două state.

Articolul 2
înaltele Părți Contractante 

pornind de la principiile rela
țiilor dintre statele socialiste, de 
la principiile ajutorului reci
proc și diviziunii internaționale 
socialiste a muncii, vor adinei 
colaborarea în domeniile econo
mic și tehnico-științific și vor 
contribui la extinderea cooperă
rii dintre statele membre ale 
Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc, precum și cu celelalte 
state socialiste.

Articolul 3
înaltele Părți Contractante 

vor dezvolta relațiile și colabo- 
rarea in domeniile științei, in-

In numele Republicii Socialiste România 
ION GHEORGHE MAURER

salutați cordial de tovarășii 
Nioolnc Ceaușescu. <, h)n 
Gheorghc Maurcr. Conducătorii 
dc partid și dc stat ai celor do
uă țâi i Ișl string milnile căldu-

Comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul Sini intonate 
imnurile dc Stat ale Republi
cii Populare Ungare și Repu- 
blici Socialiste România. Sc 
trag 21 de salve de artilerie.

Se trece în revistă garda dc 
onoare.

Oaspeților le sint prezentați, 
in continuare șefii misiunilor 
diplomatice și persoanele ofici
ale române, venite în întimp’- 
nare.

Tovarășii Janos Kadar și Je
no l'ock, împreună cu tovarășii 

știe, un obiectiv central al po
liticii externe a României, in
variabil urmărit de partidul și 
statul nostru. Este, fără îndo
ială. una dintre condițiile esen
țiale ale creșterii influenței so
cialismului în lume, ale spori
rii capacității lui de a inrîuri 
desfășurarea proceselor și feno
menelor mondiale, in interesul 
păcii și al progresului general.

Corespunzător realităților epo
cii contemporane, țările noastre 
promovează neabătut politica 
de coexistență pașnică intre 
toate statele, indiferent de o- 
rinduirca lor socială — fapt rea
firmat in Tratat. Este cort că 
stabilirea între țări și popoare 
a unor raporturi de încredere, 
cooperare și bună vecinătate re
prezintă singura calc spre în
sănătoșirea climatului interna
țional. spre consolidarea păcii 
și securității mondiale.

In mod firesc, documentul a- 
cordă importanța cuvenită pro
blemei securității europene, 
consemnind angajamentul celor 
două țări de a depune eforturi 
stăruitoare în vederea atingerii 
acestui deziderat. Mersul eve
nimentelor pe continentul eu
ropean atestă că ne aflăm in 
plin proces de îmbunătățire a 
raporturilor dintre state, de e- 
liminare a suspiciunii și neîn
crederii. de soluționare pașnică 
a problemelor litigioase. Acest 
fapt nu poate decit să ne bucu
re și să dea tuturor popoare
lor din Europa speranța unui 
viitor liniștit, fără conflicte și 
războaie.

Tratatul stipulează insă in 
mod expres liotărirea României 
și Ungariei de a-și acorda, in 
razul unui atac armat, ajutor 
multilateral, prin toate mijloa
cele de care dispun, inclusiv 
militar, in scopul respingerii 
agresiunii. Este exprimată ast
fel și pe această calc înalta res
ponsabilitate in apărarea cuce
ririlor revoluționare, a dreptu
lui popoarelor noastre de a se 
dezvolta liber și independent, 
conform aspirațiilor lor.

Onorați tovarăși.
In încheiere, doresc să afirm 

credința partidului și statului 
nostru, a întregului popor ro
mân, că aplicarea prevederilor 
Tratatului semnat azi va con
feri noi dimensiuni și semnifi
cații prieteniei și colaborării 
româno-ungare, va contribui la 
consolidarea unității tuturor țâ
rilor socialiste, a forțelor pro
gresiste dc pe întregul glob, la 
promovarea idealurilor noastre 
comune — înțelegerea, coope
rarea, socialismul și pacea in 
lume.

vâțămintului, culturii. presei, 
radioului, televiziunii, cinema
tografiei, turismului. ocrotirii 
sănătății și culturii fizice.

Părțile Contractante vor spri
jini colaborarea dintre organi
zațiile obștești din cele două 
țări.

Articolul 4
înaltele Părți Contractante 

vor contribui consecvent, prin 
activitatea lor, la dezvoltarea 
prieteniei și colaborării dintre 
toate statele socialiste, la întă
rirea unității și coeziunii siste
mului socialist mondial, în inte
resul asigurării progresului și 
păcii.

Articolul 5
înaltele Părți Contractante 

vor depune eforturi pentru îm
bunătățirea situației din Europa, 
pentru garantarea securității și 
a unei păci trainice In Europa, 
precum și pentru promovarea 
cooperării și relațiilor de bu- 
năvecinătate între statele euro
pene.

Părțile Contractante declară 
că una din premisele principale 
alo securității europene o con
stituie inviolabilitatea frontiere
lor existente Intre statele euro
pene. Părțile își exprimă hotâ- 
rîrca ca in conformitate cu Tra
tatul de la Varșovia dc priete
nie, colaborare și asistență mu
tuală din 14 mai 1955, să asi
gure inviolabilitatea frontierelor 
statelor membre.

Nicolae Ceaușescu și Ion Gheor
ghc Maurcr, primesc defilarea 
gărzii dc onoare. Conducătoili 
de partid și de stat, unguri șl 
români, se îndreaptă după a- 
cecn spic salonul oficial al ae
rogării. în ovațiile a numeroși 
bucureștenl. veni ți să adreseze 
urări de bun sosit oaspeților. 
Un grup de pionieri oferă bu
chete dc flori.

Apoi, tovarășii Janos Kadar 
$i Nicolae Ceaușescu iau loc 
intr-o mașină deschisă, escorta
tă dc motoclcllști, și se îndreap
tă spre reședința rezervată oas
peților.

Pe străzile Bucureșliului, zeci 
de mii de cetățeni salută cu 
însuflețire pe tovarășii Nicolae

(Urinare din pag. 1) 

prieteniei popoarelor noastre. In 
perioada care a urmat, relați
ile dintre țările noastre s-au 
lărgit și amplificat considera
bil, intre organele noastre dc 
stat dezvoltindu-sc o colaborare 
fructuoasă in numeroase do
menii. Acum am atins o nouă 
fază a acestei dezvoltări reci
proc favorabile: am semnat noul 
Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală. Noul Tra
tat reflectă in mod semnificativ 
transformările survenite in ță
rile noastre pe drumul comun in 
cei 21 de ani și, deschizind noi 
perspective, corespunde intere
selor popoarelor noastre. Acest 
document important ne obligă 
să întărim și să dezvoltăm ra
porturile prietenești dintre țările 
noastre pe baza principiilor in
ternaționalismului socialist, c- 
galității in drepturi, suverani
tății, neamestecului în treburile 
interne și avantajului reciproc.

In ceea ce ne privește in spi
ritul Tratatului ne vom strădui 
sincer ca și in viitor să lărgim 
relațiile politice, economice, cul
turale și științifice dintre țările 
noastre. Considerăm că există 
posibilități pentru lărgirea cola
borării dintre guvernele noastre 
in lupta pentru soluționarea 
problemelor internaționale; a- 
ccst lucru este nu numai posi
bil, dar și necesar. In viața eco
nomică există, de asemenea, o 
scrie de posibilități pentru lăr
girea multilaterală a schimbu
rilor comerciale, creșterea nu
mărului dc acțiuni dc coopera
re industrială, dezvoltarea re
lațiilor directe dintre ministere 
și întreprinderi. Cadrul cores
punzător pentru aceasta ni-1 o- 
feră Programul complex al in
tegrării socialiste adoptat tocmai 
aici la București de către Con
siliul dc Ajutor Economic Re
ciproc.

Dorim să asigurăm posibili
tăți sporite, in comparație cu 
cele de pînă acum, pentru dez
voltarea relațiilor culturale și 
științifice. Contactele personale 
mai frecvente ale artiștilor și 
savanților noștri, lărgirea schim
bului dc valori spirituale pot, 
de asemenea, contribui în mod 
util la o mai bună înțelegere 
dintre popoarele noastre, Ia a- 
dincirca prieteniei și cordiali

Articolul G
înaltele Părți Contractante 

vor promova consecvent politi
ca de coexistență pașnica a sta
telor cu orînduiri sociale dife
rite și vor continua eforturile 
pentru asigurarea păcii și secu
rității, pentru soluționarea dife
rendelor internaționale prin mij
loace pașnice, pentru destinde
rea încordării internaționale, 
pentru realizarea dezarmării ge
nerale și totale, pentru lichida
rea definitivă a colonialismului 
șl neocolonialismului și a dis
criminării rasiale sub toate for
mele, precum și pentru respec
tarea dreptului popoarelor de 
a-și hotărî singure soarta. Părți
le Contractante vor acorda spri
jin țărilor care s-au eliberat de 
sub dominația colonială și pă
șesc pe calea întăririi suvera
nității și independenței națio
nale.

Articolul 7
In cazul In care una din înal

tele Părți Contractante va fi 
supusă unui atac armat din par
tea unui stat sau unui grup de 
state, cealaltă Parte exercitîn- 
du-și dreptul inalienabil la au
toapărare individuală sau colec
tivă, în conformitate cu Artico
lul 51 al Cartei Organizației 
Națiunilor Unite, îi va acorda 
neintirziat ajutor multilateral 
prin toate mijloacele pe care le 
arc la dispoziție, inclusiv mi
litar, necesar respingerii atacu
lui armat.

In numele Republicii Populare Ungare 
JENO FOCK

Ceaușescu și Janos Kadar, in- 
tlmpinâ cu căldură pe solii po
porului (rate ungar, urîndu-le 
bun venit pe pflmînttil Româ
niei .socialiste.

Așteptată cu interes și satis
facție dc opinia publică din 
România, vizita delegației dc 
partid șl guvernamentale a Re
publicii Populare Ungare se în
scrie ca un nou șl remarcabil 
moment în evoluția bunelor ra
porturi româno-ungare, ea des- 
chizînd largi perspective dc 
dezvoltare a colaborării dintre 
cele două țări vecine și priete
ne, în folosul ambelor popoare, 
al cauzei socialismului și păcii 
în lume.

(Agcrprcs)

tății dintre ele, la tot ceea ce 
poate amplifica in continuare 
bunele relații frățești.

In afară dc acestea, dorim să 
dezvoltăm colaborarea în do
meniul micului trafic dc fronti
eră. al turismului, al gospodă
ririi apelor, al apărării contra 
inundațiilor, precum și în alte 
domenii.

Tratatul semnat acum oferă 
mari posibilități. Este deci fi
resc să și folosim aceste posibi
lități spre binele și fericirea 
popoarelor noastre.

Aș dori să mă refer și la as
pectele internaționale ale nou
lui Tratat dc prietenie, colabo
rare și asistență mutuală dintre 
țările noastre. Acest tratat con
stituie o nouă verigă importan
tă în sistemul dc tratate bi și 
multilaterale ale țărilor socialis
te care servește la lărgirea cola
borării comunitare a statelor so
cialiste. In documentul semnat, 
părțile contractante își exprimă 
hotărirca să consolideze și să 
dezvolte în continuare priete
nia. unitatea și coeziunea între 
popoarele celor două țări socia
liste vecine, precum și cu toate 
țările aparținind comunității so
cialiste, pe baza principiilor in
ternaționalismului proletar. 
Spiritul Tratatului presupune, 
dc asemenea, că guvernele noas
tre vor face totul pentru per
fecționarea și dezvoltarea acti
vității organizației comune po
litice și militare — Tratatul de 
la Varșovia.

Interesele vitale ale țărilor 
noastre impun toate acestea, de
oarece numai in acest fel, prin 
eforturi comune, uniți, putem 
zădărnici intențiile și atacurile 
josnice ale imperialismului, ale 
forțelor reacționare și antiso- 
cialistc îndreptate împotriva 
noastră.

Pcrmiteți-mi din nou ca, fo- 
losindu-mă dc prilejul semnării 
Tratatului de prietenie, colabo
rare și asistență mutuală unga- 
ro-român, să vă felicit din toa
tă inima și, totodată, să urez 
poporului român prieten noi 
succese în edificarea societății 
socialiste.

Trăiască prietenia frățească 
dintre poporul ungar și poporul 
român !

Trăiască unitatea și coeziunea 
țărilor socialiste !

Părțile vor aduce neîntîrziat 
la cunoștința Consiliului de 
Securitate al Organizației Na
țiunilor Unite măsurile luate în 
baza prezentului articol și vor 
acționa în conformitate cu pre
vederile Cartei Organizației 
Națiunilor Unite.

Articolul 8
înaltele Părți Contractante 

se vor informa și consulta reci
proc asupra dezvoltării colabo
rării între cele două state și des
pre problemele internaționale 
care privesc interesele lor.

Articolul 9
înaltele Părți Contractante 

declară că obligațiile lor prevă
zute în tratatele internaționale 
în vigoare nu sint în contradic
ție cu prevederile prezentului 
Tratat.

Articolul 10
Prezentul Tratat intră In vi

goare in ziua schimbului in
strumentelor de ratificare, care 
se va efectua la Budapestu.

Tratatul se încheie pe o pe
rioadă de 20 de ani Și valabili
tatea lui se va prelungi cu cîtc 
cinci ani, dacă nici una din 
înaltele Părți Contractante nu-1 
denunță, notificînd această hotă- 
rîre cu douăsprezece luni îna
inte de expirarea lui.

încheiat la București, la 24 
februarie 1972 in două exem
plare originale, fiecare in lim
ba română și în limba ungară, 
ambele texte fiind autentice.

ÎNCEPEREA
CONVORBIRILOR OFICIALE

(Urmate din pag I)

al P.C.R., șeful Secției relații 
externe a C.C. al P.C.R., Octa
vian Groza, membru supleant 
al al P.C.R., ministrul e-
ncrgici electrice, Nicolae Ecobcs- 
cu, membrii supleant nl C.C. al 
P.C.R., adjunct al ministrului n- 
faccrilor externe, și Gheorghc 
Colt, director a.i. în M.A.E.

Din pârlea ungară iau parte 
tovarășii Janos Kadar, pritn-se- 
cretar al Comitetului Central 
nl Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, Jeno l'ock, mem
brei al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.S.U., președintele Gu
vernului Revoluționar Muucito- 
resc-Țărănesc Ungar, Peter 
Valyi . membru al C.C. al 
P.M.S.U., vicepreședinte al Gu
vernului Revoluționar Muncito- 
resc-Țărănesc Ungar, Janos Pe- 
ter, membru al C.C. al P.M.S.U., 
ministrul afacerilor externe. 
Ferenc Martin, ambasadorul 
R. P. Ungare la București.

Participă, dc asemenea. Ka- 
tona Istvan, mebru al C.C. al 
P.M.S.U., șeful Secției propa
gandă și agitație a C.C. al 
P.M.S.U. Marjei Jozsef, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe, Barity Miklos, șef de

Dejun
Comitelui Central al Partidului 

Comunist Român și Consiliul dc 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia au oferit, joi, un dejun ofi
cial, la Palatul Consiliului de Stat, 
în onoarea delegației de partid și 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Ungare, condusa de tovarășul 
Janos Kadar.

Au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu. Ion Gheorghc Maurcr. 
Emil Bodnaraș. Manea Mancscu. 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghc 
Pană, Gheorghc Rădulescu, Virgil 
Trofin, Ilic Vcrdcț, Maxim Berghia- 
nu, Florian Dănălachc, Emil Drâ- 
găncscu, Janos Fazekas, Petre Lupii, 
Dumitru Popa, Leonte Răutu, Gheor
ghc Stoica. Ștefan Voitcc, Petre Bla- 
jovici. Miron Constantincscu, Mi
hai Dalca, Miu Dobrcscu, Ion Io-

Depuneri de coroane
Delegația de partid și guverna

mentală a Republicii Populare Un
gare, condusă de tovarășul Janos 
Kadar, a depus o coroană de flori 
la Monumentul eroilor luptei pentru 
libertatea poporului și a patriei, 
pentru socialism.

La solemnitate au fost prezenți. 
tovarășii Gheorghc Pană, Dumitru 
Popa, Cornel Burtică, loan Cotoț, 
ambasadorul țării noastre la Buda
pesta, Octavian Groza, ministrul c- 
nergiei electrice, Nicolae Ecobescu. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Nicolae Ionescti. adjunct 
de șef dc secție la C.C. al P.C.R., 
gcneral-coloncl Vasile Ionel, adjunct

Recepție oferită 
în onoarea oaspeților

Seara, Comitetul Central al Parti
dului Comunist Român și Consilii.! 
de Miniștri al Republicii Socialiste 
România au oferit o recepție în o- 
noarea delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Populare 
Ungare, condusă de tovarășul Janos 
Kadar.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Gheorghc Maurei. 
Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, 
Paul Niculescu-Mizil, Gheorghc Pa
nă, Gheorghc Radulescu. Virgil Tro
fin, llic Vcrdcț, membri și mem
bri suplcanți ai Comitetului Exe
cutiv al C.C. al P.C.R.. membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului de 
Stat și ai guvernului, conducători de 
instituții centrale și organizații ob• ••••••••
PECS — un oraș milenar care se reînnoiește

Pees, oraș cu o vechime de 
peste două milenii și-a scris is
toria în apropierea Dunării. Pi
torescul așezării, întregul peisaj 
înconjurător, vegetația bogată, 
favorizată de puternice influ- 
iențe mediteraneene, străzile în
guste cu clădiri îngemănate, 
datind din veacuri trecute, mo
numentele arhitectonice cu o 
individualitate certă, ca și no
ile construcții — totul incintă 
privirile.

Orașul se întinde pe șase co
line. Pe înălțimea Mecsek, se află 
un turn de pe terasa căruia se 
vede panorama întregului Pees. 
Timp de zeci de ani, acest turn 
a fost singura construcție fău
rită de om pe vîrful acestui 
munte. Acum cîțiva ani, alături 
de el s-a construit un altul care 
susține antena de televiziune. 
La poalele muntelui se află ve
chiul oraș. Aici se află celebra 
catedrală, ridicată în secolul al 
Xl-lea, pe locul unei bazilici 
romane și giamia înălțată cu 
peste 300 de ani în urmă de 
către sultanul Suleiman al 
II-lea. Un loc deosebit dc a- 

grup în M.A E. Farkas Imre, 
director adjunct în M.A.E.

Cele două delegații s-au In
format reciproc asupra realiză
rilor dobindite de Republica 
Socialistă România șl Republi
ca Populară Ungară în edifi
carea societății socialiste, pre
cum și asupra preocupărilor 
actuale și de perspectivă olc 
Partidului Comunist Român și 
Partidului Muncitoresc Socia
list Ungar. A avut loc. dc ase
menea. un schimb de păreri cu 
privire la evoluția relațiilor ro- 
mâno-ungarc, relații care înre
gistrează un curs mereu ascen
dent pe toate planurile — |X>li- 
tlc, economic, științific și cul
tural — în folosul și. interesul 
ambelor popoare, al dhuzei so
cialismului și păcii.

S-ati discutat, totodată, pro
bleme privind extinderea și di
versificarea în viitor a legătu
rilor dintre România și Unga
ria, cxprimîndu-se dorința co
mună dc a lărgi colaborare^ și 
cooperarea multilaterală, de a 
adinei prietenia româno-ungară.

Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă prietenească, 
de deplina înțelegere, stimă și 
respect reciproc.

(Agcrprcs)

oficial
niță, Cornel Burtică. Mihai Mari
nescu, Ion Pățan. Cornelia Mancs
cu, membri ai C.C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători dc instituții centrale și 
organizații obștești.

Au luat parte tovarășii Jeno 
Fock, Peter Valyi, Janos Peter, Fe
renc Martin, precum și persoanele 
oficiale care însoțesc delegația un
gară.

Au fost intonate imnurile dc stat 
ale Republicii Populare Ungare și 
Republicii Socialiste România.

In timpul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească, tovarășii Nicolae 
Ceaușescu și Janos Kadar au rostit 
toasturi.

(Agcrprcs)

al ministrului- lorțelor armate, ge
nerali și ofițeri superiori.

In fața monumentului era alinia
tă o companie de onoare. Fanlara 
a intonat imnurile de stat ale Re
publicii Socialiste România și Re
publicii Populare Ungare.

După depunerea coroanei dc flori, 
cei prezenți au păstrat un moment 
dc reculegere; participanții la cere
monie au trecut apoi prin rotonda 
Mausoleului, aducînd un omagiu ce
lor dispăruți.

Solemnitatea a luat sfîrșit prin 
defilarea companiei militare de o- 
noarc.

(Agcrpres)

ștești, oameni de știință, artă și cul
tură, ziariști români și străini.

Au luat parte tovarășii Jeno 
Fock, Pctcr Valyi, Janos Peter, Fe
renc Martin, precum și persoanele 
oficiale care însoțesc delegația un 
8arS-

Au participat, de asemenea, șeii 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
în România și alți membri ai cor 
pului diplomatic.

La intrarea conducătorilor de 
partid și de stat ai celor două țări, 
in sala dc recepție, au fost into
nate imnurile dc stat ale Republi
cii Populare Ungare și Republicii 
Socialiste România.

Recepția s-a desfășurat intr-o at 
mosferă caldă, prietenească.

(Agcrprcs)

tractiv pentru vizitatorii străini 
11 constituie Muzeul „Zsolnay”, 
care poartă numele lui Vilmos 
Zsolnay, un virtuos în arta ce
ramică de pe la sfîr.șitul seco
lului trecut.

Mărturii ale vremurilor de 
demult te întîmpină la tot) pa
sul. Faima orașului a fost crea

însemnări de călătorie 
din R. P. Ungară

tă de tradiția 6a culturală ; ve
chea bibliotecă din Pees se a- 
flă în posesia unui document 
unic în cure orașul este supra
numit „Atena-Ungariei". Acest 
document confirmă că, din cele 
mai vechi timpuri, Pecs-ul s-a 
afirmat ca un oraș propagator 
și sprijinitor al științelor, cul
turii și artelor. Numeroase al
te documente atestă că prima

PRAGA 24. — Corespondentul 
Agerprc», C. Prisacaru, transmite • 
Joi după-amiazn, in piața Orașului 
Vechi din Praga a avut loc o maro 
adunare populară consacrată fmpii- 
nirii a 24 dc ani de la evenimen
tele din februarie 1948.

In tribuna oficială au luat lot 
președintele republicii, Llidvik Svo
boda, președintele guvernului fede
ral, Lubomir Strougal, alți condu
cători de partid și de stat, repre
zentanți ai opiniei publice ceho
slovace.

Despre însemnătatea istorica a e- 
venimentelor din februarie 1948 
care au din la instaurarea puterii

Ședință comună a Prezidiului 
Adunării R. S. Croația 

și a Comitetului Executiv
al C. C. al U.

ZAGREB 24 (Agcrprcs) — 
La Zagreb a avut loc o ședință 
comună a Prezidiului Adunării 
R.S. Croația și a Comitetului 
Executiv al C.C. nl U.C. din 
Croația, consacrată problemelor 
actuale ale situației politice și 
sociale din Croația — anunță 
agenția Taniug. Cuvîntul intro
ductiv a fost rostit dc Milka 
Planinț, președintele C.C. al
U.C. din Croația. S-a apreciat 
că, în prezent, în Croația se 
desfășoară o vie activitate po
litică, al cărei scop este reali-

Program vast de 
industrializare a Algeriei

ALGER 24 (Agerpres). — Re
publica Algeriană Democratică 
și Populară, al cărei obiectiv 
principal îl constituie realizarea, 
in următorii ani. a unei depline 
independențe economice, năzu
iește spre crearea unei indus
trii naționale capabile să satis
facă cele mm importante cerin
țe ale țării. Presa algeriană in

Vizita 
președintelui

Nixon
în R.P. Chineză

PEKIN 24 (Agcrprcs). — Agen
ția China Nouă anunță că preșe
dintele Richard Nixon și soția sa, 
Patricia Nixon, împreună cu secre
tarul de stat William Rogers și 
alți oaspeți americani au vizitat, 
joi, Marele Zid Chinezesc și monu
mentele funerare datind din vre
mea dinastici Ming, la nord-vest de 
Pekin. Ei au fost însoțiți de Li 
Sicn-nien. viceprcmicr al Consiliu
lui de Stat, Ci Pîn-fei, ministrul 
afacerilor externe, și alte persoane 
oficiale chineze.

Angela Davis — în libertate
NEW YORK 24 (Agcrprcs). - 

Judecătorul tribunalului din San 
Jose (California) a hotărît 
miercuri punerea în libertate, 
pe cauțiune, a tinerei militante 
dc culoare Angela Davis. .Avo
catul apărării. Howard Moore, 
care a anunțat liotărirea, a în
tocmit formele legale cerute 
pentru eliberarea ei.

Luni, Angela Davis urmează 
să compară, totuși, în fața ju
riului sub acuzația de a fi fur
nizat armele cu care ar fi fost 
uciși un judecător și doj deținuți 
in timpul unui proces desfășu

jcoalâ a fost înființată aici la 
începutul Evului Mediu. încă 
în 1367, la Pecs a început să 
funcționeze cea dinții universi
tate din Ungaria și a cincea 
din Europa.

Localitatea nu-și desminte 
nici astăzi renumele de «oraș al 
școlilor și universităților". In 

cele șase universități de aici 
sint cuprinși peste 4 000 de stu- 
denți. In total peste un sfert 
din populația lui urmează 
cursurile școlilor de diferite 
grade. Orașul universitar, pvi- 

fVit de pe înălțimea Mecsek-ului 
se încadrează armonios în noile 
contururi ale sale, subliniindu-i 
frumusețile.

Pecetea prezentului este su

clasei muncitoare și a poporului 
muncitor in Cehoslovacia, deschizind 
calea transformării socialiste a wl- 
cictății, a vorbit Antonin Kapck, 
membru al Prezidiului C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Praga al 
P.C.C.

Participanții au adoptat mo
țiuni prin care își exprimă hotJri- 
rca fermă de a urma neabătut li
nia politică a partidului comunul, 
de a înfăptui. împreună cu întregul 
popor muncitor, importantele obiec
tive economice și politice cc stau 
in fața societății cehoslovace con
temporane.

C. din Croația
zarea concluziilor celei de-a 21-a 
ședințe a Prezidiului U.C.I. și ale 
celei de-a 23-a ședințe a C.C. al 
U.C. din Croația. In context s-a 
subliniat că se apropie de sfîr
șit acțiunea Uniunii Comuniș
tilor din Croația și a celorlalți 
factori politici șj sociali pentru 
lichidarea activității naționalis
te șl contrarevoluționare. S-a 
subliniat necesitatea unei acti
vități politico-ideologice intense 
și de lungă durată în direcția 
demascării și eliminării ideolo
giei naționaliste.

formează că. potrivit prevederi
lor planului cvadrienal de dez
voltare economică In curs de 
realizare, în sectorul industrial 
vor fi investite, în această pe
rioadă, 14 miliarde dinari, ceea 
ce reprezintă aproape jumătate 
din totalul investițiilor capitale 
prevăzute pentru perioada res
pectivă. O atenție deosebită este 
acordată dezvoltării principale
lor ramuri ale economiei națio
nale — industriilor metalurgică, 
constructoare de mașini, extrac
tivă. petrolieră și chimică.

Programul vast de industriali
zare a țării capătă contururi to4 
mai precise. In diferite regiuni, 
lucrările de construire a noilor 
obiective industriale avansează 
într-un ritm susținut. La com
binatul siderurgic ..El Hadjar“. 
la complexul chimic de la Ar- 
zew, la Uzina de tractoare de 
la Constantine și la rafinăria de 
la Skikdajn lucrările de con
strucție sint aproape încheiate.

Consiliul Revoluției și guver
nul Republicii Algeriene Demo
cratice și Populare au relevat 
că sarcinile prevăzute în planul 
de industrializare a țării se în
deplinesc cu succes. Conform 
hotăririlor, au început lucrările 
de înfăptuire a jumătate din 
proiectele preconizate în planul 
de dezvoltare economică. Zeci 
de obiective industriale au in
trat în funcțiune, iar în alte 
ramuri ale economiei naționale 
au fost extinse și sporite capaci
tățile întreprinderilor și obiec
tivelor în funcțiune.

rat în august 1970 la tribunalul 
din San Rafael (California) — 
înscenare în baza căreia a fost 
arestată, în urmă cu 16 luni. Ea 
se află, în prezent, in închisoa
rea din comitatul Santa Clara, 
în apropiere de localitatea Palo 
Alto (California).

NOTA
Programul TV pentru sâp- 

tâmina viitoare va apare in 
numărul de mîine al ziarului 
nostru.

gestiv ;tnpt umilă de întreprin
derile industriale și miniere, 
construite în ultimii ani. dar. 
mai ales, de noile cartiere de 
locuințe. Pecs-ul este astăzi cel 
mai important centru industri
al din sudul țârii. In fabricile 
de mașini-unelte, produse chi
mice. porțelan, mobilă, confec
ții. ca șl în minele de cărbuni 
de la marginea orașului, lu
crează peste- 30 000 de munci
tori.

Fabrica de piele, înălțată pa 
locul unor ateliere de tăbăcărie, 
este astăzi cea mai modernă în
treprindere de acest fel în Un
garia. Reputația economică și 
culturală a Pecs-ului îl așează 
printre primele patru mari o- 
rașe ale țării. Numai în ulti
mul deceniu puterea lui econo
mică a crescut de peste două 
ori.

Acestea toate fac ca orașul 
Pees, așezare milenară, sâ de
vină cu. fiecare an, mai frumos, 
mai tinăr, mai dinamic

Nicolae BADEA
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