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in Kwia iia Mă
la ifnr.ația președintelui Repu

blicii Alma Cemrală, general d: 
armată Jean Bedel Bokiw. pre
ședintele Consiliului de Stat .1 Re
publicii Socialiste România. NicoLfc

Ceaușescu, împreuna cu tovarășa 
Elena CeăUșcscu. va efectua o vi
zită oficială in Republica Africa 
Centrala, în luna martie a. c.

VIZITA IN TARA noastră a delegației
DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
A R. P. UNGARE, CONDUSE DE 
TOVARĂȘUL JANOS KADĂR

Mitingul prieteniei româno-ungare
Biroului Politic al C.C. al P.M.S.U.,tați marcante ale vieții științifice 

și culturale, generali, conducători de 
instituții centrale și organizații ob
ștești.

La miting au asistat șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
București.

Drapelele Republicii Populare Un
gare și Republicii Socialiste Româ
nia dominau fundalul sălii. Faldurile 
lor încadrează urarea — scrisă in 
limbile română și maghiară — 
„Trăiască prietenia, colaborarea și 
alianța frățească dintre poporul ro
mân și poporul ungar!"

Ora 16. In uralele entuziaste ale 
asistenței, în prezidiu iau loc tova
rășii NICOLAE CEAUȘESCU, se
cretar general al Partidului Comu
nist Român, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România. JANOS KADAR, prim- 
secretar al Comitetului Centra! al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar. /ON GHEORGHE MAURER, 
membru a! Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. al 
P.( .R.. președintele Consiliului de 
Miniștri. //NO FOCK. membru al

tovarășului 
CEAUȘESCU

armată sovietică, pentru elibe
rarea întregii țări, precum și a 
Ungariei și Cehoslovaciei, pînă 
la victoria finală asupra fascis
mului. (Vii aplauze).

A revenit socialismului meri
tul istoric de a fi asigurat fun
damentul trainic al unor relații 
de tip nou, cu adevărat inter
naționaliste, de înțelegere și pri
etenie, de colaborare și bună 
vecinătate între popoarele Ro
mâniei și Ungariei. (Aplauze 
puternice). De-a lungul anilor, 
in perioada edificării noii orîn- 
duiri, prietenia româno-ungară 
s-a lărgit și s-a întărit tot mai 
mult. Un rol esențial a avut in 
acest sens Tratatul de prietenie, 
alianță și colaborare. încheiat 
intre România Și Ungaria, la 
24 ianuarie 1948. In cadrul cola
borării noastre reciproc avanta
joase, s-a dezvoltat volumul 
schimburilor de mărfuri, s-a re
alizat un șir de acțiuni de co
operare în producție și pe pla
nul cercetării tehnico-științifice, 
s-au intensificat raporturile în 
domeniul artei și culturii. S-a 
desfășurat, de asemenea, un rod
nic schimb de experiență în con
strucția socialismului, au avut 
loc numeroase vizite reciproce, 
contacte și discuții la diferite 
niveluri. O înrîurire hotărîtoa- 
re pentru adîncirea prieteniei 
dintre cele două țări și popoare 
o arc dezvoltarea solidarității 
frățești dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Muncito
resc Socialist Ungar, pe baza 
marxism-leninismului și inter
naționalismului proletar, a țe
lurilor supreme comune. (A- 
plauze puternice).

Noi pornim de la teza că dez
voltarea social-economicâ a țâ
rilor socialiste are loc într-o 
mare varietate de condiții isto 
rice, dc particularități și reali 
tați specifice. Dar toate acestea, 
modul diferit dc a aborda unele 
sarcini concrete ale edificării 
noi orînduiri și chiar unele 
deosebiri de păreri în interpre
tarea unor probleme nu pot și 
nu trebuie să împiedice colabo
rarea prietenească, rodnică, din
tre popoarele acestor țări, întări
rea solidarității internaționale 
dintre partidele comuniste res
pective. Interesele construcției 
socialiste din țările noastre, in
teresele generale ale socialismu
lui — care precumpănesc a- 
supra oricăror deosebiri de pă
reri — cer să milităm neînce
tat pentru intărireaa prieteniei 
și colaborării, a unității și co
eziunii (Aplauze îndelungate). 
In acest spirit, considerăm că 
c-ste necesar să acționăm pen
tru dezvoltarea continuă a re
lațiilor dintre partidele, țările și 
popoarele noastre, pentru a ne 
aduce contribuția la întărirea 
forțelor socialismului și colabo
rării internaționale.

Semnarea, cu prilejul acestei 
vizite, a noului Tratat de prie
tenie, colaborare și asistență 
mutuală între Republica Socia
listă România și Republica 
Populară Ungară deschide pers-
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Intr-o atmosfera sărbătorească. 
vineri dupa-amiază, a avut loc, iu 
marea sală a Palatului Republicii, 
mitingul prieteniei româno-ungare. 
organizat cu prilejul vizitei oficiale 
pe care O face in (ara voastră, la 
irtzitația Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român și a 
Consiliului de Miniștri, delegația de 
partid și guvernamentală a Repu
blici Populare Ungare.

La această manifestare, desfășu
rată sub semnul tradiționalei prie
tenii dintre poporul român și po
porul ungar, al relațiilor frățești 
dintre Republica Socialistă Româ
nia și Republica Populara Ungară, 
dintre Partidul Comunist Român și 
Partidul Muncitoresc Socialist Un
gar, au participat mii de reprezen
tanți ai oamenilor muncii din 
București.

In sală erau prezenți membri șt 
membri supleanți ai Comitetului E- 
xecuttv al C.C. al P.C.R., membri 
ai C.C. al P.C.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului. vechi mi- 
litanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră, precum și personali-

Cuvîntarea 
N1C0LAE

Stimați tovarăși și prieteni.
Dragă tovarășe Kadar,
Dragă tovarășe Fock,

Vizita in tara noastră a solilor 
poporului ungar — a tovarășu
lui Janos.Kadar, prim-secretar 
al Comitetului Central al Parti 
dului Muncitoresc Socialist Un
gar, a tovarășului Jeno Fock, 
președintele Guvernului Revo
luționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar, și a celorlalți membri ai 
delegației de partid și guver
namentale — constituie o nouă 
și grăitoare expresie a legătu
rilor de prietenie, colaborare și 
solidaritate existente între parti
dele și popoarele țârilor noas- 
tre.(Vii aplauze). îmi este deo
sebit de plăcut ca la acest mi
ting al prieteniei româno-unga
re să salut cu căldură pe oaspe
ții noștri stimați, in numele po
porului român, hl Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Stat și 
al Guvernului Republicii Socia
liste România și să adresez, din 
inimă, poporului frate ungar 
cele mai cordiale urări de suc
ces în edificarea socialismului, 
în asiguraren progresului șt 
prosperității patriei. (Aplauze, 
puternice, prelungite).

Prietenia dintre popoarele ro
mân și ungar are vechi și boga
te tradiții istorice. Conviețuind 
ca vecini timp de peste un mi
leniu. popoarele noastre au con
lucrai adesea în dezvoltarea lor 
economică și socială, ceea cc a 
constituit un factor pozitiv al 
mersului lor înainte pe calea 
progresului.

Clasele stăpiniloaru din Ungă 
ria și România, marile puteri 
imperialiste au dus o politică de 
învrăjbire și discordie intre 
națiunile noastre, pentru a asi
gura asuprirea și exploatarea 
popoarelor, pentru a-Și impune 
politica lor dc dominație. Este 
meritul oamcniloi înaintați din 
rîndul popoarelor noastre. al 
forțelor sociale avansate din 
cele două țări câ în decursul 
timpului s-au ridicat cu hotărîre 
împotriva acesic! politici. (A- 
plauze puternice). \’u o dată, 
masele populare din cele două 
țări, oamenii muncii români și 
maghiari, au luptat împreună, 
în cadrul unor mișcări sociale 
înaintate, al revoluțiilor burghe- 
zo-democratice, pentru elibera
re socială, împotriva asupririi. 
In mod deosebit, mișcările re
voluționare. clasa muncitoare, 
în frunțe cu comuniștii, au afir
mat cu tărie necesitatea prie
teni i româno-ungare ca o con
diție a victoriei in lupta comu
nă pentru dreptate -Și libertate 
socială și națională, au militat 
fără preget pentru apropiere și 
solidaritate între cele două po- 
poure (Aplauze puternice).

In anii celui de-al doilea 
război mondial — în condițiile 
victoriilor strălucite obținute de 
Uniunea Sovietică împotriva 
mașinii de război germane — 
poporul român, înfăptuind sub 
conducerea partidului insurecția 
națională armată, a luptat cu 
toate forțele, alături de eroica

președintele Guvernului Revoluțio
nar Muncitoresc-Țărănesc Ungar.

Dc asemenea, în prezidiu iau loc 
membrii delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Populare 
Ungare, tovarășii PETER V'ALYI, 
membru al C.C. al P.M.S.U., vice
președinte al Guvernului Revoluțio
nar M uncitoresc-Țărănesc Ungar, 
JANOS PETER, membru al C.C. 
al P.M.S.U., ministrul afacerilor ex
terne. FERENC MARTIN, amba
sadorul R. P. Ungare la București.

In prezidiu se află tovarășii EMIL 
BODNAR AS. MANI l MANESCU, 
PAI 7 N ICUL E S C U-MIZIL. 
GHEORGHl PANA, GHEORGHE 
RADULESCU, 1 IRGIL TROFIN, 
ILIE VERDEȚ, JANOS F AZE- 
KAS, DUMITRU POPA. DUMI
TRU POPESCU. STEFAN \ OI- 
TFC. MIRON CONSTANTINES- 
CU. MIHAI GERE, ION PA J AN. 
CORN EU U MANESCU. ministrul 
afacerilor externe, IOAN COTOȚ, 
ambasadorul României la Budapes
ta. ȘTEFAN PETERFI. președintele 
Consiliului oamenilor muncii de na-

Cuvîntarea 
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Onorată Adunare.
Stimate tovarășe Ceaușescu.
Dragi tovarăși, prieteni,

Am sosit aici, în Capitala ță
rii socialiste vecine, în București, 
cu intenția de a sluji o cauză 
bună, de a întări prietenia Și 
colaborarea ungaro-română. Vă 
exprimăm sincerele noastre 
mulțumiri pentru primirea ospi
talieră și tovărășească de care 
ne-am bucurat. Delegația noas
tră vă transmite dv., Partidului 
Comunist Român, guvernului 
Republicii Socialiste România 
și, prin dv. întregului popor mun
citor salutul frățesc și urările 
de bine ale comuniștilor unguri, 
ale poporului ungar, construc
tor al socialismului. (Aplauze 
puternice).

Dragi tovarăși,
Noi, membrii delegației de 

partid și guvernamentale unga
re putem afirma cu satisfacție 
că am purtat cu tovarășii noș
tri români, conducătorii dv. de 
partid și de stat, într-o atmos
feră sinceră, convorbiri foarte 
utile și rodnice cu privire la 
relațiile noastre bilaterale și 
problemele internaționale de 
interes comun. Cel mai impor
tant eveniment al întîlnirii noas 
tre a și avut loc — cei doi 
prim-miniștri au semnat noul 
Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală dintre Re
publica Populară Ungară și Re
publica Socialistă România.

Semnarea și intrarea în vi
goare a acestui document de 
marc importanță, precum și 
convorbirile pe care le-am a- 
vut dau un nou avînt dezvoltă
rii relațiilor noastre. Rezultate
le intilnirii noastre fac posibi
lă înaintarea noastră pe drumul 
colaborării. In ceea cc le pri
vește. Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist 
Ungar, guvernul Republicii 
Populare Ungare vor face lotul 
și in viitor, in conformitate cu 
litera și spiritul Tratatului dc 
prietenie, pentru dezvoltarea în 
toate domeniile a relațiilor din
tre cele două țări și strîngcrea 
in continuare a prieteniei din
tre popoarele noastre.

Dragi tovarăși,
Tovarășul Ceaușescu a vorbit 

despre rezultatele însemnate ob
ținute, sub conducerea Partidu
lui Comunist Român, dc popo
rul Republicii Socialiste Româ
nia in construcția socialistă. In
dustrializarea țării, creșterea 
producției industriale, introdu
cerea tehnicii moderne se desfă
șoară în România într-un ritm 
rapid ; crește, dc asemenea, ran
damentul agriculturii. Se dez
voltă învățămîntul, se îmbogă
țește viața culturală și crește 
nivelul dc trai al oamenilor 
muncii.

S-a schimbat înfățișarea ora
șelor și satelor, viața oameni
lor a devenit mai plină dc con
ținut. Acest lucru am putut să-l 
constatăm astăzi, in mod direct, 
atît la Fabrica de mașini-unel- 

ționalitatc maghiară, EDUARD 
E1SENBURGER, președintele Con
siliului oamenilor muncii de națio
nalitate germană, IOAN /H’KJ.V, 
ministrul industriei construcțiilor de 
mașini, general-colonel ION CO- 
MAN, adjunct al ministrului for
țelor armate și secretar al Consiliu
lui Politic Superior, MARIA GRO
ZA, vicepreședintă a Consiliului 
Național al femeilor, prof. RADI' 
PRIȘCU. rectorul Institutului de 
construcții din București. ILIE PE
TRE, muncitor, secretarul Comitetu
lui de partid de la Fabrica de ma- 
șini-unelte și agregate București, și 
ADRIANA STOIC HIȚOIU, stu
dentă la Universitatea din Bucu
rești.

Sint intonate imnurile de stat ale 
Republicii Populare Ungare și Re
publicii Socialiste România.

Mitingul este deschis de tovară
șul DUMITRU POPA, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comit el u-
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tovarășului 
KADĂR

tc și agregate, cit și în cartie
rul Titan. Toate acestea atestă 
superioritatea sistemului socia
list și capacitatea creatoare a 
poporului eliberat de sub asu
prirea burghezo-moșiereasefi. In 
numele comuniștilor unguri și 
al poporului nostru muncitor, vă 
felicit din inimă pentru rezulta
tele dv, urîndu-vă și pc mai 
departe activitate rodnică în- 
construirea patriei dv. socialiste. 
(Vii aplauze).

Cel de-al X-lea Congres al 
partidului nostru a avut loc în 
toamna anului 1970 și a trasat 
noile sarcini ale construirii so
cialismului. In cadrul alegerilor 
generale care s-au desfășurat în 
primăvara anului trecut, popo
rul nostru, într-o unitate im
punătoare, și-a manifestat, prin 
votul său. acordul față dc pro
gramul construirii socialismului, 
față de obiectivele celui de-al 
IV-lea plan cincinal.

Considerăm ca o sarcină a 
noastră dezvoltarea politicii de 
alianță a partidului, lărgirea 
democrației socialiste, atragerea 
activă a maselor oamenilor 
muncii la elaborarea acestei 
politici. Intensificăm rolul Fron
tului Popular Patriotic, întărim 
puterea populară, statul socia
list. Am lărgit autonomia și 
sfera de competență a consili
ilor populare, întreprindem mă
suri în vederea extirpării dc- 
formațiilor birocratice.

Prin perfecționarea conducerii 
economice, creșterea autonomiei 
întreprinderilor și prin aplica
rea largă a pîrghiilor economi
ce, am întărit gospodărirea so
cialistă planificată. Stimulînd 
inițiativa am reușit să sporim 
eficacitatea producției, să îmbu
nătățim aprovizionarea cu măr
furi. Creșterea producției noas
tre industriale provine actual
mente în întregime din ridica
rea productivității muncii.

Viața noastră științifică și 
culturală se caracterizează prin- 
tr-o vie activitate creatoare. 
Dezideratul fundamental al vi
eții noastre artistice este întă
rirea legăturilor artelor și lite
raturii cu masele, pentru ca 
arta și literatura să slujească și 
mai eficace măreața operă a 
poporului, construirea socialis
mului.

Partidul și guvernul nostru nu 
pierd din vedere nici o clipă 
faptul că unul din țelurile cele 
mai esențiale ale muncii noastre 
este ridicarea sistematică q ni
velului dc trai al celor ce mun
cesc. Planul nostru cincinal pre
vede creșterea cu 32 la sută a 
venitului național, cu 27 la su
tă a venitului real pc cap dc 
locuitor și, do asemenea, ridi
carea pensiilor: se vor construi 
aproximativ 400 mii dc aparta
mente noi.

Partidul nostru consideră 
drept o sarcină a sa întărirea 
continuă a unității socialiste na
țional-populare. In cadrul a- 
ccstcia o importantă năzuință a 
noastră, este ca oamenii mun
cii de naționalitate germană, 
slovacă, sîrbo-croată și româ-

(Continuarc in pag. a 2-a)

Solii poporului ungar 
in vizită prin Capitală

Tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU, împreună cu tova
rășul JANOS KADAR au vizitat, 
vineri la amiază, Fabrica dc ma- 
șini-unclte și agregate — București, 
amplasată într-o puternică zonă in
dustriala a Capitalei, unde, conco
mitent cu realizarea unor importan
te întreprinderi noi, a fost construit 
și unul dintre cele mai mari car
tiere b.ucureștcnc — „Titan".

I.a această vizită au luat parte 
membrii delegației dc partid și gu
vernamentale a Republicii Populare 
Ungare, tovarășii Jeno Fock. Peter 
Valyi, Janos Peter. Ferenc Martin 
și alte persoane oficiale ungare.

Au participat, dc asemenea, to
varășii Dumitru Popa, membru al 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetului 
municipal București al P.C.R., pri
marul general a) Capitalei, loan Co- 
toț, Octavian Groza, alte persoane 
oficiale române.

Pe străzile Capitalei, erau arbo
rate drapelele de stat ale Româ
niei și Ungariei.

La intersecția Bulevardului Lxon- 
tin Sălăian cu strada Baba Novac. 
Se face un scurt popas. Aici se 
aflau numeroși locuitori din car
tier, care aplaudau îndelung pc con
ducătorii de partid și de stat ai 
celor doua țări. Un grup dc tinere 
fete oferă tovarășilor Nicolac 
Ceaușescu și Janos Kadar, celorlalți 
oaspeți buchete dc flori.

In fața unei machete a cartie
rului Titan, primesc explicații din 
partea arhitectului șef al Capitalei. 
1 iberiu Ricci. Se prezintă cîteva 
date sintetice asupra stadiului actual 
și perspectivele dezvoltării acestui 
cartier, adevărat „oraș satelit al 
Bucurcștiului".

In discuțiile cu edilii orașului, 
oaspeții se interesează de unele me
tode folosite in construcția dc lo
cuințe, dc gradul de confort al a- 
partamcntclor, dc dotările social- 
culturale și de activitatea depusă 
dc arhitccți și constructori.

Exprimîndu-și dorința să cunoas
că și uncie aspecte ale aprovizio
nării populației din cartier, oaspeții 
vizitează cîteva unități de deser
vire ale modernului complex comer
cial din apropiere.

FABRICA DE MAȘINI-UNEL- 
TE ȘI AGREGATE. Această mo
dernă și frumoasă întreprindere bu- 
curcșteană formează împreună cu 
uzinele „23 August" și „Republi
ca" o puternică zonă industrial- 
economică a Capitalei. Construcția 
ei sc înscrie pe linia politicii parti
dului și stalului nostru privind dez-

încheierea convorbirilor 
oficiale ale tinerilor

Vincri dimineața, la Consiliul 
dc Stat, s-au incheiat convor
birile oficiale intre delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Socialiste România și 
delegația dc partid și guverna
mentală a Republicii Populare 
Ungare.

Din partea română la con
vorbiri au participat tovarășii 
Nicolae Ceaușescu, secretar ge
neral al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, a! Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Pă- 
țan, membru al C.C. al P.C.R., 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri. Corneliu Mănescu, 
membru al C.C. al P.C.R., mi
nistrul afacerilor externe. loan 
Cotoț, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul României la Buda- 
pesta.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Teodor Marinescu, 
membru al C.C. al P.C.R., șe
ful Secției relații externe n 
C.C. al P.C.R., Octavian Groza, 
membru supleant al C.C. nl 
P.C.R., ministrul energiei elec
trice, Nicolac Ecobescu, mem
bru supleant al C.C. al P.C.R., 
adjunct al ministrului afaceri
lor externe, și Gheorghe Colț, 
director a. i. in M.A.E.

Din partea ungară, au luat 
par e tovarășii Janos Kadar, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Socialist Ungar, Jeno Fock, 
membru al Biroului Politic al 

voltarea în ritm susținut a indus
triei constructoare de mașini.

La intrarea în marca întreprin
dere bucureșteană, tovarășii Nicolac 
Ceaușescu și Janos Kadar, ceilalți 
oaspeți sini întîmpinați de munci
tori, tehnicieni și ingineri ai uzinei 
care fac oaspeților o călduroasă ma
nifestare dc prietenie, cxprimîndu-și 
astfel bucuria de a primi in mijlo
cul lor pe conducătorul partidului 
și statului nostru, pe solii poporu
lui frate ungar.

Pe o marc pancartă e înscrisă 
în limbile română și maghiară 
urarea : „Bine ați venit dragi soli 
ai poporului frate ungar".

In fața unor machete și grafice, 
directorul general a! fabricii, ing. 
Mircea Crețu, înfățișează oaspeților 
profilul unității. Producția specifică 
a întreprinderii o constituie mași- 
nile-uneltc și mașinile agregat.

Directorul fabricii subliniază că 
produsele acestei întreprinderi sint 
cunoscute și in. țara vecină și prie
tenă — R. P. Ungară, unde s-au 
exportat strunguri din întreaga ga
mă de Carusele, cu diametre cuprin
se intre 1 2C0 și 3 5CQ nun. In a- 
cețași timp sc .arată că țara noas
tră .a importat din R. P. Ungară 
inașini-unelte printre care freze și 
utilaje dc găurit.

După explicațiile primite, se vi
zitează principalele sectoare de fa
bricație.

Tovarășii Janos Kadar, Jeno Fock 
și alți membri .ai delegației ungare 
sc opresc la diferite locuri de mun
că, string mina unor muncitori, se 
interesează de performanțele tehni
ce .ale produselor realizate, cer ex
plicații asupra organizării fluxului 
tehnologic de fabricație, asupra mă
surilor preconizate pentru mecani
zarea în continuare și extinderea 
automatizării procesului tehnologic.

In timpul vizitei prin sectoarele 
de producție ale fabricii, muncito
rii, tehnicienii și inginerii au salu
tat cu multă căldură pe tovarășii 
Nicolae Ceaușescu și Janos Kadar, 
pc ceilalți oaspeți.

La încheierea vizitei, conducătorii 
dc partid și de stat unguri mul
țumesc pentru explicațiile primite, 
apreciază activitatea desfășurată de 
colectivul fabricii, subliniind talen
tul și hărnicia muncitorilor, tehni
cienilor și inginerilor români con
structori dc mașini.

In cartea de onoare a fabricii, 
tovarășii Janos Kadar și Jeno Lock 
au semnat următoarele: „In scurta 
vizită făcută, nc-am convins dc.ni-

(Continuare in pag. a 3-a)

C.C. al P.M.S.U., președintele 
Guvernului Revoluționar Mun- 
citoresc-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. Fe
renc Martin, ambasadorul R. P. 
Ungare la București.

Au participat, de asemenea, 
tovarășii Katona Istvan, mem
bru al C.C. al P.M.S.U., șeful 
Secției propagandă și agitație a 
C.C. al P.M.S.U., Marajî Jozscf, 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Barity Miklos, șef de 
grup in M.A.E., .și Farkas Imre, 
director adjunct în M.A.E.

In cadrul convorbirilor, des
fășurate intr-o atmosferă since
ră, prietenească, cele două de
legații au făcut un larg schimb 
dc vederi in probleme actuale 
ale situației internaționale. Am
bele părți au reafirmat hotărî- 
rca lor de a depune eforturi 
stăruitoare în vederea convocă
rii Conferinței gencral-europe- 
ne, pentru stabilirea între țări 
și popoare a unor raporturi dc 
încredere, cooperare și bună 
vecinătate, pentru instaurarea 
unui climat de pace și de secu
ritate pe continentul nostru. în 
întreaga lume. Au fost discuta
te, totodată, probleme privind 
mișcarea comunistă și muncito
rească internațională, subliniin- 
du-se necesitatea întăririi uni
tății țărilor socialiste, a tutu
ror forțelor antiimperialiste.

(Agcrpres)

La mina Uricani

Inbunătătirea activității 
ecunumicu-linanciare —

sarcină
Adunarea reprezentanților oa

menilor muncii de la mina U- 
ricani s-a desfășurat în nota 
de înaltă responsabilitate, de 
optimism și entuziasm ce 
domină activitatea acestui 
harnic colectiv minier de un 
an și mai bine încoace. 
Pornind de la rezultate
le obținute în 1971 care au fos* 
net superioare celor din anii 
precedenți mareînd o cotitură 
in activitatea colectivului (re
zultate care trebuie să reținem 
însă puteau fi și mai bune), ti
vind certitudinea onorării in 
mod exemplar a sarcinilor de 
plan pe anul 1972 (ca dovadă a 
acestei certitudini minerii din 
Uricani s-au angajat să extra
gă în acest an peste prevede
rile planului 10 000 tone de căr
bune din care pînă la 1 Mai 
5 000 tone), participanții la adu
narea reprezentanților oameni
lor muncii au acordat o atenție 
deosebită — analizînd cu mul
tă exigență și răspundere in 
dubla lor calitate de producă
tori și proprietari — posibilită
țile obținerii unei eficiențe e- 
conomice cît mai ridicate.

Preocuparea conducerii colec
tive a minei pentru realizarea 
acestui obiectiv major s-a re
flectat, fără îndoială, în primul 
rînd prin atenția maximă acor
dată organizării producției și 
muncii în vederea redresării si
tuației minei, îmbunătățirii 
căilor principale dc transport 
Și aeraj. recuperării rămîneri- 
lor în urmă la lucrările de des
chidere și pregătire, asigurării 
capacităților de producție și u- 
tilizării lor depline, folosirii in
tegrale și eficiente a forțelor de 
muncă, întăririi disciplinei, 
creșterii, responsabilității. res
pectării normelor departamen
tale de protecție a muncii. Deși 
in anul care a făcut obiectul a- 
nalizei adunării reprezentanți
lor oamenilor muncii, colectivul 
minei nu s-a putut bucura în 
suficientă măsură de roadele a- 
cestor preocupări, el are o spo
rită satisfacție acum cînd mina 
— avînd asigurate condițiile e- 
sențiale — își îndeplinește rit
mic sarcinile de plan chiar din 
primele zile ale anului, situîn- 
du-se în ianuarie — și cine știe
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Perioada actuală mar
chează in activitatea or
ganizațiilor U.T.C. din 
municipiul nostru întîl
niri cu muncitori frun
tași, cu vechi militanți 
ai mișcării muncitorești, 
activiști de partid, se
cretari ai comitetelor 
municipale și orășenești 
de partid. Aceste acțiuni 
constituie un util schimb 
de experiență intre ge
nerații.

LA PETROȘANI, peste 300 do 
tineri de la U.U.M.P. au avut 
în mijlocul lor un oaspete cu
noscut. unul din fiii acestei uzi
ne, tovarășul loan Ghinea, se
cretar al comitetului municipal 
dc partid, care a vorbit tine
rilor despre istoria organiza
ției revoluționare a U.T.C., des

Adunarea delegaților împuterniciți
Convocata în baza I egii nr. 

20/1971, ieri după-.uniaz.i s-a des
fășurat in sala clubului C.C.P. adu
narea delegaților împuterniciți ai lo
cuitorilor din municipiul Petroșani, 
care au dezbătut și aprobat lista 
obiectivelor și lucrărilor dc interes 
obștesc ce vor li realizate prin con
tribuția bănească și în muncă a ce
tățenilor.

La adunate a participat tovarășul 
Clement Negruț, prim-secretar al 
Comitetului municipal de partid, 

poale și in februarie I — tn 
fruntea celorlalte colective din 
bazin.

In asemenea condiții era și 
firesc ca adunarea reprezentan
ților oamenilor muncii să acor
de un plus de atenție laturii 
calitative a activității economi
ce. câulînd cu matură respon
sabilitate noi căj care să ducă 
nu numai la obținerea unei 
producții fizice sporite, la rea
lizarea unei'cantități mai mari 
de cărbune, a unui volum co

respunzător de lucrări de in
vestiții, a unei productivități 
mai înalte și a unor viteze mari 
de înaintare în abataje și gale
rii ci și la realizarea unei pro
ducții superioare, cu cheltuieli 
cit mai puține. Atit darea de 
seamă prezentată de către pre
ședintele comitetului oamenilor 
muncii, inginerul Nicolae Nico- 
rici, cît și intervențiile a nume
roși vorbitori printre care ing. 
Dumitru Penciu, șeful sectoru
lui de investiții, brigadierul 
Constantin Grădinaru. tehnici
anul Vasile Matei, șeful sec
torului III, ing. Gheorghe Mi- 
halache ș.a. au relevat, pe lin
gă unele rezultate bune obținute 
în realizarea indicatorilor econo- 
mîco-financiari, existența unor 
stări de lucruri care trebuie să 
alerteze conducerea unității. în
tregul colectiv al minei. Așa 
după cum în mod justificat s-a 
subliniat în adunarea reprezen
tanților oamenilor muncii mi
nusurile în calitatea producției, 
depășirea consumului specific 
de lemn de mină, lipsa unei 
corelări juste între creșterea

C. MAGDALIN

(Continuare în pag. a 3-a) 

pre participarea activă a tine
rilor la toate acțiunile comuniș
tilor. Tinerii au mulțumit oaspe
telui prin vii aplauze prezentînd 
apoi un frumos recital de poe
zii patriotice.

O acțiune asemănătoare a a- 
vut loc în orașul PETRILA un
de peste 500 de tineri s-au întîl- 
nit cu tovarășul loan Ghinea, 
în sala clubului din localitate, 
Uteciștii de la numeroase între
prinderi de pe raza orașului, 
pionierii aflați în sală au ascul
tat cu mult interes evocarea fi
lelor din istoria U.T.C.: au fost 
amintite figuri ilustre de pa- 
trioți, eroi din rîndurile tineri
lor, aportul adus de aceștia în 
lupta pentru cauza întregului 
popor.

Un număr însemnat dc tineri 
din orașul LUPENI s-au*întîlnit 
cu membri ai biroului orășenesc 
de partid. Peste 3 200 tineri au 
avut prilejul să discute și să cu
noască probleme de un viu in
teres cum sint : creșterea rolului 
conducător al partidului, dez
voltarea conștiinței socialiste, 
tradițiile de muncă și luptă ale 
tineretului din Valea Jiului. Au 
răspuns cu plăcere, la invitația 
tinerilor, tovarășii Wilhelm 
Neag. prim-secretar al comite
tului orășenesc de partid, preșe
dintele consiliului popular oră
șenesc. Petre Ilie, Ioan Marcu. 
secretari ai comitetului orășe
nesc dc partid, și Aron Cristea 
vechi militant revoluționar.

Elevii Liceului din URICANI 
au invitat în mijlocul lor pe to
varășul Horia Toma, secretar al 
comitetului municipal al U.T.C. 
S-a discutat cu tinerii despre 
comportamentul în societate, 
s-au făcut propuneri pentru îm
bunătățirea activității de edu
cație. întărirea opiniei de masă. 
In încheiere, oaspetele a făcut 
multe recomandări practice ti
nerilor.

Ionica FIERARU 

președintele Comitetului executiv al 
Consiliului popular al municipiului 
Petroșani.

Adunarea delegaților împuterni
ciți a ales 3 comitere dc cetățeni 
care vor urmări realizarea obiecti
velor ce urmează sa se construias
că în perioada 1972—1974 pi in 
contribuția în bani De asemenea 
au mai fost alese 14 comitete de 
cetățeni care vor răspunde dc exe
cutarea lucrărilor prm contribuția 
în muncă pc anul 1972.
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VIZITA IN ȚARA NOASTRĂ A DELEGAȚIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE
SÎMBAtA 24 FEBRUARIE 197Î

A R. P. UNGARE, CONDUSE DE TOVARĂȘUL JĂNOS KĂDÂR

Iniiiiiliiniu tovarășului 
NICOLAE CEAUSESCU

Cuvintarea tovarășului 
JANOS KADAR

(Urinat din pag. I)

pcvtivc Pot mai ample pentru o 
voluția asvcnc’entă a relațiilor 
frățești, multilaterale dintre sta
tele și partidele noastre. Rit
mul impetuos al progresului e- 
conomiiior celor două țâri cre
ează condiții pentru extinderea 
colaborării în noi domenii, în
deosebi în cooperarea și specia
lizarea în producție. Este sem
nificativ că livrările reciproce 
de mărfuri vor crește, conform 
acordului actual. în perioada 
Wl—197.» cu peste 90 la sută 
fetit de cincinalul anterior. In 
cadrul convorbirilor, am căzut 
de acord asupra unor noi ac 
țium de colaborare și cooixrare 
in industria electronici! și elec
trotehnică. în automatizare ți 
In tehnica c'c talcul. în indus 
Vriile constructoare de mașini, 
chimică, petrolieră și minieră, 
a materialelor de construcții. 
Pe această bază se întrevăd po
sibilități ca prevederile actualu
lui acord să fie depășite în 
mod substanțial pînă în 1975. 
(Aplauze puternice). Un avînt 
mai mure va lua conlucrarea în 
cercetarea științifică. în introdu 
cerca în producție a celor mai 
noi cuceriri ale științei și teh
nicii contemporane. Pentru va
lorificarea marilor posibilități 
dr intensificare a schimburilor 
și cooperării multilaterale din
tre țările noastre, un rol im
portant au comisia mixtă gu
vernamentală economică, comi
sia mixtă în domeniul culturii, 
precum și alte organisme și in
stituții create în acest scop.

Apreciem că există condiții 
jn.i’rj tafăptuirea proiectelor 
în toate domeniile amintite și 
sînlem hot ăr îți să acționăm cu 
consecvență in acest scop, con
știent i că aceasta este în folo
sul ambelor noastre popoare, 
precum și a) cauzei generale a 
socialismului și păcii. (Aplauze 
puternice).

Draci tovarăși și prieteni.

In timpul scurtei dumnea
voastră vizite în România ați 
avut posibilitatea să vă întîl- 
niți cu oameni ai muncii, să 
cunoașteți unele din înfăptui
rile lor în construcția socia
listă. întregul nostru popor este 
în prezent angajat cu toată e- 
nergia în munca pentru reali
zarea prevederilor noului plan 
cincinal. Realizarea în anul tre
cut a unui spor la producția 
industrială de 11.5 la sută de
monstrează dinamismul și vi
goarea economici noastre socia
liste. capacitatea și forța crea
toare a clasa muncitoare, rea
lismul și justețea obiectivelor 
cincinalului actual. Corespunză
tor programului de edificare a 
societății socialiste multilateral 
dezvoltate elaborat de Congre
sul al X-lca al partidului, are 
loc un amplu proces de per
fecționare a vieții sociale, de 
adîn< ire a democrației socialis
te. de promovare a principiilor 
eticii și echității socialiste, de 
afirmare a personalității uma
ne. Rezolvarea justă, pe baza 
aplicării creatoare a principi
ilor marxism-leninismuiui la 
condițiile țării noastre a pro- 
blemeloi 'omplcxe pe care le 
ridică noua orinduire, a asi
gurat .întărirea colaborării și 
unității tuturor oamenijor mun
cii. fără deosebire de naționa
litate, cimentarea coeziunii în
tregii noastre societăți. (Vii a- 
plauze). Sub conducerea parti
dului, poporul nostru muncește 
fără preget pentru ridicarea 
României socialiste pe o nouă 
lieaptă de civilizație, de bună
stare materială și spirituală.

Dragi tovarăși.

Ne sînl cunoscute succesele 
remarcabile pe care le obțin, 
la rîndul loi. oamenii muncii 
din Ungaria în creșterea po
tențialului economie al țării, ir. 
dezvoltarea științei și culturii 
în ridicarea nivelului lor d'- 
trai. Poporul român urmărește 
cu interes profund și caldă 
simpatie activ itatea creatoare 
a oamenilor muncii din Unga
ria, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc SociaFst Ungar. în
făptuirile lor în construcția so
cialistă. Folosesc acest prilej 
pentru a da glas sentimentelor 
prietenești a c poporului român 
pentru a adresa, din toată ini
ma. poporului ungar, cele mai 
calde felicită pentru realiză
rile obținute urîndu-i noi si 
mari succese pe drumul înflo
rii!' patriei sale socialiste (A- 
plauze puternic»-, prelungite).

Succesele obținute de cel» do
uă țări ale noastre în edifica
rea noii orînduiri sînt o contri
buție importantă la întărirea 
bociali&mului pe plan mondial, 
la creșterea prestigiului și in
fluenței sale în lume.

Dragi tovarăși și prieteni.

Analiza situației internațio
nale demonstrează că în ulti
mul timp în lume au avut loc 
mari schimbări, profunde de
plasări în aportui mondial de 
forte. Unul din cele mai im
portante fenomene ale dezvol
tării social-pj'it'ce contempora
ne este afirmarea tot mai preg
nantă în cadrul comunității de 
națiuni ale lumii a țărilor so

cialiste ; o dală cu t reșterea 
continuă a potențialului mato 
\il șl 0 prestigiului de caic *-e 

bucură |x» plan mondial, a spo
rit rolul țărilor socialiste in so
luționarea probleme or cardina
le ale contemporaneității. In a- 
celași timp, au continuat să se 
uscuta contradicțiile dintre ma
rile țări imperialiste.

Un alt element caracteristic 
al schimbării raportului de for
țe mondial este afirmarea ac
tivă în lupta anti imperial istă a 
tinerelor state independente. 
Zeci șj zeci de popoare acțio
nează eu fermitate pentru a se 
debarasa de dominația impe- 
1 ialistă, pentru a-și lua bogăți
ile naționale în propriile mîini, 
pentru a decide singure asupra 
modului de valorificare a po
tențialului material și uman, a- 
supra organizării vieții sociale, 
a politicii lor internaționale. 
(Vii aplauze). Militînd pentru 
apărarea independenței națio
nale cucerite prin luptă, pen
tru întărirea suveranității de 
stat, popoarele acestor țări își 
exprimă hotârirea de a lua 
parte activă la soluționarea 
problemelor internaționale con
temporane. la reglementarea 
conflictelor existente în lume, 
la consolidarea păcii și securi
tății. Dezvoltarea largă a rela
țiilor multilaterale cu aceste 
state contribuie la creșterea 
rolului lor în viața politică 
mondială, la afirmarea poziți
ilor lor antiimpcrialiste, la 
schimbarea tot mai pronunțată 
i raportului mondial de forțe 
în favoarea păcii și progresului

Cu toate succesele mari ob
ținute de forțele antiimperia- 
liste pe plan internațional, es
te știut că în lume flăcările 
lâzboiului nu s-au stins defini
tiv. că în diferite părți ale glo- 
bulu au izbucnit și izbucnesc 
conflicte armate, se produc ac
te de agresiune asupra unor po
poare. atentează la libertatea 
și suveranitatea lor națională. 
Nu uităm nici un moment că 
în lume mai există forțe ostile 
cauzei păcii, destinderii și secu
rității, care se cramponează de 
politica discreditată a ..războiu
lui rece", caută să, întrețină în 
mod artificial animozități și în
cordare. surse de litigiu. Sîn
lem însă convinși că, acționînd 
unite, forțele păcii și progresu
lui de pretutindeni pot face să 
eșueze politica imperialistă de 
agresiune și dictat, de domina
ție și amestec în treburile altor 
popoare, pot împiedica dezlăn
țuirea unui nou război, pot ne
tezi drumul spre destindere și 
cooperare internațională între 
toate popoarele. (Aplauze puter
nice).

Noul tratat de prietenie. alian
ță și colaborare dintre Republi
ca Socialistă România și Repu
blica Populară Ungară deschi
de largi posibilități pentru in
tensificarea conlucrării țărilor 
noastre pe planul vieții inter
naționale în vederea soluționă
rii problemelor vitale ale con
temporaneității în spiritul i- 
dealurilor de progres și pace 
ale popoarelor.

Un clement fundamental al 
politicii externe a partidului și 
statului nostru este dezvoltarea 
relațiilor de prietenie și cola
borare multilaterală cu toate 
țările socialiste. In acest spirit. 
România extinde cooperarea cu 
țările membre ale Consiliului 
de Ajutor Economie Reciproc, 
pe baza Programului complex 
adoptat anul trecut la București 
lărgește conlucrarea cu statele 
participante la Tratatul de la 
Varșovia, dezvoltă raporturi 
'argi cu toate celelalte țări so
ul iste. Considerăm că ampli

ficarea colaborării și întrajuto
rării între țările socialiste este 
o necesitate pentru înflorirea 
fiecărei națiuni socialiste și. 
totodată, pentru creșterea forței 
socialismului în ansamblu, pen
tru afirmarea tot mai puterni
că in iunie a ideilor socialis
mul»! (Vij aplauze).

In același timp, acționînd in 
spiritul coexistenței pașnice. 
România participă la diviziu
nea internațională a muncii, la 
schimbul mondial de valori 
promovează relații cu toate sta
tele. fără deosebire de orîndu- 
irea socială, pe baza principi
ilor respectării independenței și 
suveranității naționa’e. egalită
ții în drepturi, neamestecului 
în treburile interne, avantaju
lui reciproc. Țara noas
tră pornește de la con- 
siderenhil. confirmat de via
ță, că normalizarea relați
ilor dintre state, crearea unui 
climat de colaborare și înțele
gere, înlăturarea cauzelor con
flictelor impun, cu toată hotă
rîrea. respectarea dreptului sa- 
ru. inalienabil, al fiecărui po

por de a-și hotărî singur soar
ta. cer. totodală, abolirea for
ței în relațiile internaționale, 
renunțarea la orice formă de pre
siune și amenințarea cu forța 
la adresa altor țări. Respecta
rea acestor norme in viața in
ternațională este cerută cu tot 
mai multă fermitate de popoa
re. de opinia publică, ca singur 
mijloc de a evita noi confla
grații mondiale, de asigurare a 
conlucrării și păcii popoarelor. 
(Aplauze puternice).

Pornind de la aceste < >> iside- 
renle, Romania acordă o deose

bită importanță însănătoșiri ■ 
climatului politic din Europa, 
realizării securității pe conti
nentul nostru. Sînt cunoscute 
(forturile depuse d.» țările so- 
<• alistc europene pentru promo
varea securității și colaborării, 
propunerile și inițiativele lor 
•onținute în Declarația dr ' • 
București, în Apelul de la Bu
dapesta și în alte documente a 
do plate în comun.

România s-a străduit sâ adu
că o contribuție activă la rea
lizarea securității pc continent 
a depus eforturi constante pen 
tru normalizarea și amplifica
rea relațiilor sale cu statele e- 
uropene, dezvoltind tot mai 
larg contactele,' schimburile Ș' 
cooperarea multilaterală; țara 
noastră a militat și militează 
consecvent pentru îmbunătăți
rea climatului politic în Balcam 
>' dezvoltarea unoj relații de 
bună vecinătate între toate sta
tele din această parte a Euro- 
pei.

Doresc să exprim înalta noas
tră apreciere față de aportul 
deosebit de important adus de 
Uniunea Sovietica la procesul 
destinderii în Europa prin po
litica sa externă, prin acțiuni
le sale diplomatice, prin auto
ritatea de care se bucură pe 
plan internațional (Aplauze 
puternice). De asemenea. Româ
nia apreciază în mod deosebit 
eforturile depuse de celelalte 
țări socialiste pentru netezirea 
drumului spre realizarea secu
rității europene.

Un aport însemnat la conso
lidarea procesului de destinde
re l-ar constitui ratificarea tra
tatelor sovicto-vcst-german și 
polono-vest-german. stabilirea 
de raporturi, în baza dreptului 
internațional. între Republica 
Democrată Germană și Repu
blica Federală a Germaniei și 
participarea lor deplină la 
viața internațională, norma
lizarea relațiilor R.S. Cehoslo
vace cu R.F. a Germaniei pe 
baza recunoașterii nevalabilită- 
ții de la început a acordului de 
la Munchen.

Recenta declarație de la Pra 
ga a țărilor socialiste partici
pante la Tratatul de la Varșo
via evidențiază însemnătatea 
deosebită pentru instaurarea 
securității pe continent, a cre
ării unui sistem de angajamen
te menit să asigure fiecărei țări 
securitate deplină, o dezvoltare 
liberă și nestingherită, o largă 
cooperare între toate statele 
fără nici o discriminare și fără 
nici o îngrădire (Aplauze pu
ternice).

După aprecierea noastră, pro
blema cea mai stringentă a mo
mentului de față este inițierea 
cît mai grabnică de contacte 
multilaterale între toate statele 
interesate. în vederea pregătirii 
conferinței pentru securitate e- 
uropeană. incit aceasta să poa
tă avea loc în cel mai scurt 
timp. România consideră că e- 
xistă condiții favorabile în a- 
cest scop și își exprimă hotă- 
rîrea de a milita activ, alături 
de țările socialiste, de celelalte 
țări europene pentru înfăptui
rea acestui deziderat major al 
popoarelor continentului nos
tru. (Vii aplauze).

Unul din obiectivele constan
te ale politicii externe a Romă 
niei este stingerea focarelor de 
încordare și război care primej- 
duiesc pacea în lume. Deplin 
solidară cu lupta dreaptă a po
porului vietnamez, țara n.nstră 
sprijină poziția justă a Repu
blicii Democrate Vietnam și a 
Guvernului Revoluționar Pro
vizoriu al Republicii Vietnamu
lui de Sud, se pronunță pen
tru retragerea trupelor S.U.A 
și ale aliaților săi din Peninsu
la Indochineză, pentru recu
noașterea dreptului poporului 
vietnamez, ca și a popoarelor 
khmer și laoțian de a-și deci
de singure destinele, fără a- 
mestec din afară. (Aplauze pu
ternice). In ce privește situația 
din Orientul Apropiat, susți
nem principiul unei reglemen
tări politice în spiritul rezolu
ției Consiliului de Securitate 
din noiembrie 1967, pronun- 
țîndu-ne pentru retragerea tru 
pel or îșraeliene din teritoriile 
arabe ocupate, recunoașterea 
dreptului la dezvoltare ;nde- 
pendentă a fiecărui stal d:n a 
ceasta regiune, pentru rezolva 
rea problemei populației pales
tiniene potrivit intereselor sale 
naționale.

In condițiile actuale. cind 
cheltuielile pentru înarmat# ab
sorb sume fabuloase. grevînd 
lut mai greu asupra nivelului 
de trai al popoarelor și făcînd 
sâ planeze permanent spectru) 
unui cataclism mondial, inten
sificarea luptei pentru dezar
mare generală, și in primul 
rînd nucleară, se impune drept 
un comandament arzător al zi
lelor noastre. Popoarelor le ro
vine datoria de a acționa ferm 
pentru a impune dezarmarea, 
distrugerea și scoaterea în afa
ra legii a armelor nucleare, a 
tuturor mijloacelor de extermi
nare in masă. Considerăm că 
trebuie trecut cît maț grabnic 
la măsuri concrete, efective cum 
ar fi lichidarea bazelor milita
re de pe teritoriile altor state, 

desființarea blocurilor militare 
și alte acțiuni de dezangajare 
militară, de reducere a trupelor 
și ii poverii înarmărilor.

România este profund solida
ra cu lupta popoarelor care mai 
gem sub exploatarea colonială, 
sprijină eforturile tinerelor sta
te pentru consolidarea suvera
nității lor naționale, a indepen
denței lor politico și economi
ce, pentru folosirea întregului 
lor potențial material și uman 
in interes propriu, pentru afir
marea dreptului la o viață 
demnă, liberii și prosperă. (A- 
plauze puternice).

Considerăm că problemele 
•rave cu , are se confruntă o- 
menirea contemporană impun 
•‘a toa'e țările — mari, mijlo
cii sau mici — să participe, în 
'•ondiții de deplină egalitate, la 
viața internaționala, să-și adu
că contribuția la soluționarea 
problemelor litigioase, la res
pectarea legalității internațio
nale. In acest context, dorim 
să ne exprimăm convingerea 
că Tratatul semnat ieri între 
țările noastre — tratat ce co
respunde pe deplin principiilor- 
Cartei O.N.U. — se înscrie ca o' 
contribuție importantă a po 
poarelor român și ungar la cauza, 
destinderii și colaborării in
ternaționale, la eforturile pen 
tru progres și pace în întrea
ga lume. (Aplauze puternice).

Partidul nostru, detașament 
activ al mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, dez
voltă ample relații de solidari
tate frățească cu partidele co
muniste și muncitorești, cu al
te partide și forțe revoluționa
re și democratice. Răspunzând 
înaltelor îndatoriri internațio
nale ce îi revin. Partidul Co
munist Român face tot ce de
pinde de el pentru depășirea 
dificultăților actuale în relați
ile între țările socialiste și par
tidele comuniste, pentru refa
cerea și întărirea unității lor, 
a tuturor forțelor anliimperia- 
1 iste.

România socialistă este ani
mată de hotărîrea neabătută de 
a-și aduce, cu consecvență și 
fermitate, contribuția la însă
nătoșirea . vieții internaționale, 
la înfăptuirea aspirațiilor po
poarelor de libertate, progres, 
independență și pace, la insta
urarea colaborării și prieteniei 
între toate popoarele lumii. 
(Aplauze puternice).

Stimați tovarăși și prieteni,

In cursul acestor zile am a- 
vut convorbiri utile și rodnice 
în cadrul cărora ne-am infor
mat reciproc asupra mersului 
construcției socialiste în țări
le noastre și am discutat des
pre evoluția relațiilor noastre 
bilaterale; cu acest prilej am 
constatat cu satisfacție că s-âu 
evidențiat noi posibilități de a 
extinde relațiile noastre, de a 
lărgi și intensifica contactele 
în toate domeniile. De aseme
nea. schimbul de păreri pe ca
re l-am făcut în legătură cu 
desfășurarea vieții internațio
nale și a mișcării comuniste și 
muncitorești a cvidenți'i că’ 
în problemele fundamentale au 
fost exprimate puncte de vede 1 
re comune sau apropiate.

Avem convingerea că vizita 
prietenească făcută în Româ
nia de delegația de pari id și 
guvernamentală ungară, In 
frunte cu tovarășul Radar, tra
tatul de prietenie, alianță și co
laborare, precum și Comunica
tul comun pe care l-am sem
nat astăzi — oglindind dorința 
comună dc a dezvolta prietenia 
și colaborarea român «-ungară 
— vor accelera evoluția poziti
vă a raporturilor cordiale pe 
planuri multilaterale între Re
publica Socialistă România și 
Republica Populară Ungară, în
tre Partidul Comunist Român 
și Partidul Muncitoresc Socia
list Unea (Aplauze puternice 
prelungite). Partidul și poporul 
nostru vor acționa neabătut In 
scopul dezvoltării continue a 
prieteniei și colaborării dintre 
partidele și popoarele noastre 
Vă rugăm, dragi oaspeți, ca. în
torși acasă, să transmiteți po
porului ungar prieten senti
mentele frățești ale poporului 
român, dorința oamenilor mun
cii din patria noastră de a ve
dea înflorind continuu colabo
rarea lomâno-ungară, în intere
sul lor reciproc, al cauzei so
cialismului și păcii, în lume 
(Aplauze puternice, prelungite).

Trăiască prietenia dintre po
porul român și poporul ungar! 
(Vii și pu(ernice aplauze).

Trăiască unitatea țârilor so
cialiste, a mișcării comuniste șl 
muncitorești, a tuturor forțelor 
antiimpcrialiste ! (Aplauze pu
ternice. prelungite).

Trăiască prietenia și colabo
rarea dintre loaie popoarele 
lumii! (Aplauze puternice, pre
lungite).

Trăiască cauza luminoasă a 
socialismului,. libertății și pă
cii pc întreg globul 1 (Aplauze 
puternice, inilelunga(e).

Trăiască România ! Trăiască 
Un -■.ii .1 ' (Aplauze puternice 
prelungite; urale și ovații înde
lungi).

(Urnwf din pag /)

nă caic trăiesc in patria noas
tră să-și găsească locul în 
sistemul nostru socialist ca ce
tățeni cu drepturi egale, pâ- 
strîndu-și cultura și limba. A- 
firmarca și viitorul dc nădejde 
al națiunilor și al naționalități
lor pot fj asigurate în mod dc 
finitiv numai de sistemul so
cialist.

Succesele obținute în constru
irea patriei noastre socialiste nu 
!>ot fi subapreciate. Deși mai 
sînt încă lipsuri și sarcini încă 
nerezolvate, rezultatele noastre 
sînt mari. Privim cu încredere 
viitorul. Cel mai important este 
faptul că Republica Populară 
Ungară stă pe bazo solide. Du
pă atîtca încercări, poporul un
gar înaintează cu pași siguri pc 
calea socialismului. Prietenii 
noștri pot fi siguri, iar dușma
nii noștri trebuie să ia aminte 
ă nu există forță care să aba

tă poporul nostru de pe acest 
drum.

DraRi tovarăși.

Noul tratat de prietenie sem
nat acum exprimă alianța a 
iouă țări și popoare că re merg 
împreună, pc drumul comun, 
drumul socialismului.

Prețuim și mai mult unitatea 
și prietenia noastră dc azi a- 
mintindu-ne că într-o perioadă 
istorică nu prea îndepărtată, în 
orînduirea capitalistă dc subju
gare a poporului, cîrmuitorii 
Ungariei și României ațîțau ura 
intre popoarele noastre, răspîn- 
c’ind otrava naționalismului, șo
vinismului și iredentismului. 
Este un mare merit al comuniș
tilor, al celor mai buni fii ai 
poporului nostru că în acele 
vremuri întunecate, în condițiile 
ilegalității, înfruntînd orice pri
goană, au propovăduit alianța 
firească a muncitorilor unguri 
și români, a milioanelor asu
prite și unirea lor împotriva 
dușmanului comun. Un bun 
exemplu al alianței frățești l-a 
oferit mișcarea comunistă și 
muncitorească din România. în 
cadrul căreia, animați dc ace
eași voință și încredere fermă, 

,în spiritul internaționalismului 
proletar, au luptat împreună 
pentru un viitor mai fericit co
muniștii români, unguri, ger
mani și de alte naționalități. La 
fel au luptat împreună, în miș
carea comunistă din patria 
noastră, în perioada sfertului de 
veac al dictaturii hortystc — 
fasciste, în condițiile cele mai 
grele ale ilegalității, interna
ționaliștii unguri, români, sîrbo 
croați, slovaci, cehi, ucraineni 
și dc alte naționalități. Lupta 
comună împotriva asupritorilor 
și exploatatorilor capitaliști și 
moșieri, precum și tradițiile 
glorioase ale partidelor noastre 
revoluționare sînt izvoarele pri
eteniei de azi a popoarelor 
noastre.

Soarta popoarelor noastre ca 
și relațiile dintre ele au cunos
cut o cotitură radicală doar 
după eliberare. Uniunea Sovie
tică. zdrobind fascismul hitlerist, 
a deschis în fața popoarelor 
noastre calea eliberării sociale 
și naționale. Poporul ungar nu
trește o vie recunoștință față de 
glorioasa Armată Sovietică, fa
ță de toți coi care nc-au adus 
libertatea. Nu vom uita nicio
dată că în luptele pentru elibe
rarea patriei noastre și-au jertfii 
viața și mulți fii ai poporului 
român.

In perioada postbelică, atunci 
cind popoarele noastre au pă
șit po drumul socialismului s-au 
dezvoltat, s-au întărit și au 
devenit din ce în Ce mai fruc
tuoase noile relații dintre țările 
noastre. Intre partidele, organele 
dc stat și sociale ale noastre 
s-au statornicit relații utile 
pentru construcția socialistă în 
favoarea ambelor noastre po 
poare.

Spre marea noastră satisfac
ție s-au obținut succese remar
cabile în colaborarea economi
că a țărilor noastre. In ultimii 
ani s-au dezvoltat în mod deo
sebit relațiile de comerț exteri
or. S-au dovedit utile formele 
de cooperare în producția in
dustrială. Sintem convinși că 
atlt eforturile noastre bilatera
le, cît și îndeplinirea programu
lui complex al integrării socia
liste — pc carp l-am elaborat 
In comun și l-am adoptat la cea 
de-a XXV-a Sesiune a C.A.E.R. 
— vor favoriza lărgirea colabo
rării noastre economice. Con
statăm îmbunătățiri și pe tărî- 
mul colaborării culturale. A- 
celași lucru putem să-l spunem 
și despre traficul de persoane, 
despre turism și despre micul 
trafic de frontieră. Acestea din 
urmă sînt deosebit de importan
te din punct de vedere al dez
voltării legăturilor și prieteniei 
dintre oamenii muncii și con
tribuie în același timp la înlă
turarea definitivă a barierelor 
ridicate în trecut între popoa
rele noastre.

Vorbinc’ despre prietenia și 
colaborarea dintre Republica 
Populară Ungară și Republica 
Socialistă România, doresc sS 
subliniez că acestea corespund 
intereselor popoarelor ambelor 
țări, favorizează activitatea dc 

construcție din cele două țâri 
și corespund, dc asemenea, inte
reselor generale ale socialismu
lui. (Aplauze puternice).

Faptul că popoarele țârilor 
socialiste pol să-și consacre n- 
tenția construirii noii societăți, 
că pot să înfrunte cu succes 
presiunile politice, economice și 
ideologice ale forțelor dr clasă 
și puterilor ostile, tentativele 
agresive și subversive ale im
perialiștilor, se datorește înain
te de toate unirii și colaborării 
lor. Ne simțim în siguranță ști
ind că asupra înfăptuirilor și 
păcii noastre veghează puterea 
uriașă comună a țărilor socialis
te, a Tratatului de la Varșovia 
și a Uniunii Sovietice.

Dragi tovarăși,

Asemenea tuturor țărilor so 
ialistc și popoarelor lor, și po

porul ungar, partidul nostru, 
Republica Populară Ungară a- 
eordă o mare atenție probleme
lor internaționale. Considerăm 
ca o sarcină principală în acti
vitatea noastră internațională sâ 
contribuim la întărirea unității 
țărilor socialiste și a mișcării 
comuniste și muncitorești inter
naționale, la asigurarea condi
țiilor internaționale pașnice. 
Sprijinim mișcările de elibera
re, lărgim relațiile patriei noas
tre cu țările în curs de dezvol
tare, intensificăm colaborarea 
cu țările capitaliste pe baza 
principiilor coexistenței pașnice.

Partidul și guvernul nostim 
stabilesc în mod independent o- 
biectivele politicii noastre in
ternaționale. Prin politica exter
nă slujim interesele poporului 
nostru, ținînd seamă în același 
limp și de scopurile generale 
ile socialismului și progresului. 
Piatra unghiulară a politicii ex
terne o constituie alianța noas
tră cu Uniunea Sovietică. Unita
tea țărilor socialiste și cauza 
progresului ne impun — și noi 
procedăm ca atare — coordo
narea intențiilor noastre în pro
blemele internaționale majore

Comunitatea țărilor socialiste 
are un rol mare și mereu cres- 
cînd în rezolvarea sarcinilor in
ternaționale care stau în fața 
forțelor socialismului și progre
sului în lupta împotriva impe
rialismului, în lupta pc scară 
mondială pentru progres social 
și pace. Țările sistemului socia
list mondial dispun dc un po
tențial economic și militar uriaș 
și poziția lor se întărește necon
tenit. Pentru un șir întreg de 
popoare, pentru sute de milioane 
dp oameni țările socialiste Con
stituie un exemplu pentru dez
voltarea lor proprie. Existența 
și puterea țărilor socialiste in 
fjucnțează în mod iot mai de
terminant evoluția mondială. 
De aceea, considerăm vitală res
tabilirea și consolidarea unită
ții comunității socialiste și pc 
măsura posibilităților noastre ne 
străduim și noi să contribuim la 
aceasta.

Imperialismul, la fel de pu
ternic și periculos, amenință 
toate popoarele, dar sc $tic că 
amenință în primul rînd popoa
rele țărilor socialiste. Aceasta 
ne obligă să nu scăpăm nicio
dată din vedere lupla împo'riv.i 
imperialismului.

Noi. comuniștii, sîntem a- 
c’cpții păcii și avem convinge 
rea că pericolul unui nou război 
mondial poale fi înlăturat, că 
naeca poate fi apărată dacă 
luptăm cu consecvență împotri
va oricărei agresiuni și amenin
țări imperialiste. Principiul le
ninist al coexistenței pașnice 
cucerește teren și triumfă în re
lațiile dintre state cu sisteme 
socialo diferite. In condițiile ac
tuale însă, intențiile agresive a- 
lc imperialismului obligă țările 
socialiste să fie vigilente și pre
gătite în permanență. Tocmai 
dc aceea Rcnublicn Populară 
Ungară consideră importantă în
tărirea și dezvoltarea puterii de 
apărare a Traiaiuhii de la Var
șovia.

în activitatea noastră de po
litică externă ne străduim în
totdeauna să adoptăm poziții 
principiale, clare, lipsite de e- 
chivoe si consecvente. Sîntem 
împotriva tuturor teoriilor care 
mistifică și confundă principa
lele linii de forță ale politicii 
mondiale. în ceea ce privește 
problemele de bază ale politi
cii externe, dezaprobăm, de a- 
semenea. ignorarea criteriilor 
de dasă. categorisirea statelor 
indiferent de sistemul lor soci
al. după mărime. Este pe de
plin limpede, de exemplu, că 
in Statele Unite ale Americii 
puterea aparține capitalului 
monopolist-imperialist, că «co
lo există un sistem capitalist, 
iar Uniunea Sovietică este pri
mul stal njunciloresc-țărănesc 
din lume in care se construiește 
societatea comunistă. Ca atare, 
cele două țări — cu toate câ 
din punct de vedere al mărimii 
sînt asemănătoare — nu sînt 
identice și. corespunzător carac
terului dc . lasă, duc o politică 
cu totul deosebită.

Apărarea cauzei socialismu
lui, progresului, a independen
ței naționale și păcii, ca și in
teresele popoarelor ne cer clar
viziune ideologică. Considerăm 

ca o normă de buză a vieții in
ternaționale afirmarea în rela
țiile interstatale — independent 
ile mărimea țărilor — a egali
tății în drepturi In politică, de 
asemenea, să grupăm statele pe 
buza sistemului lor social, in
dependent de mărimea lor, să 
le deosebim, ținînd cont că es
te vorba de țară socialislă. ca- 
piUdistâ sau, cum s<> folosește 
in mod curent, țară in curs de 
dezvoltare. Acest punct de vc 
Jerc face posibil să vedem clar 
fronturile, înlesnește lupta i- 
Icologlcă șj politică și contri
buie la lupta tuturor popoare 
lor împotriva imperiulismulu 
care periclitează existența ome
nirii.

Dragi tovarăși,

Dintre problemele actuale d< 
politică externă. Republica 
Populară Ungară. Republica So
cialistă România, țările socialis 
te acordă o importanță dense 
bită securități» europene In 
funcție de posibilitățile noustn 
ne străduim să aducem o <on 
tribuție maximă la consolida 
reajpăcii în Europa și la ' rea 
rea unor condiții mai bune pen 
tru colaborarea dintre stal el» 
europene.

Actualmente putem constata 
o înviorare în relațiile dintre 
statele europene, un progrc' 
însemnat în direcția convo 
cării conferinței general-curope 
ne pentru securitate. Țările so
cialiste europene își coordonea
ză și iși unesc eforturile și în 
acest domeniu. Acestui țcj i-au 
slujit și-i slujesc Declarația dc 
(a București din 1966 a Cons
fătuirii Comitetului Politic 
Consultativ al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșo
via, Apelul de la Budapesta 
din 1969, precum și Declarația 
adoptată la Praga acum o lu
nă.

In primul rînd datorită acti
vității coordonate a țărilor so
cialiste, și în partea occidenta
lă a Europei se manifestă din 
ce în ce mai mult înțelegerea 
adevărului că pacea trainică și 
colaborarea reciproc avantajoa
să |»c continentul nostru sînt 
de neconceput dacă nu se lichi
dează definitiv urmările celui 
de-al doilea război mondial.

Dintre cei care sînt interesați 
cel mai direct, guvernul actual 
al Republicii Federale a Ger
manici își dă seama din ce în 
c mai mult de realitățile din 

Europa și și-a propus normali
zarea relațiilor cu țările socia
liste. Situația actuală din Eu
ropa este deci de natură să ne 
insufle încredere și sperăm că 
încă în acest an conferința eu
ropeană pentru securitate și co
laborare își va putea începe lu
crările.

Dragi tovarăși.

Administrația' Statelor Unite 
ale Americii, care se află în 
fruntea imperialismului inter
național, în timp ce sprijină 
pretutindeni forțele reacționare 
>i forțele care amenință liber
tatea și pacea popoarelor, prin 
diferite acțiuni și cu un aparat 
imens dc propagandă ar dori 
să convingă lumea că intențiile 
sale sînt de natură pașnică. Dar 
se află în flagrantă contradic
ție eu cuvintele frumoase și re
voltă întreaga opinie publică 
internațională faptul că Slutele 
Unite ale Americii continuă ne
schimbat războiul nimicitor în 
Vietnam, Laos și Cambodgia, 
-alcă în picioare cele mai ele
mentare drepturi ale statelor și 
popoarelor din Indochina, trimit 
și azi sute de avioane asupra 
orașelor și satelor pașnice viet
nameze, cauzînd distrugeri și 
moarte.

Republica Populară Ungară 
sprijină ferm poporul vietna
mez. Acum două săptămîni de
legația noastră de partid și gu
vernamentală s-a întors din vi 
’ita de prietenie efectuată în 
Republica Democrată Vietnam 
unde s-a convins nemijlocit de 
eroismul și perseverența fără 
precedent ale poporului vietna
mez și a exprimat solidaritatea 
frățească a poporului ungar. De 
la bun început am condamnat 
agresiunea americană, uneltiri
le care sabotează reglementa
rea politică și sîntem ferm con
vinși că problema vietnameză 
nu se puate rezolva decît pe 
baza propunerilor Guvernului 
Revoluționar Provizoriu al Re
publicii Vietnamului de Sud și 
ale Republicii Democrate Viet
nam.

Guvernul Statelor Unite ale 
.Americii trebuie să pună capăt 
tuturor operațiunilor militare 
In Vietnam; trebuie să stabi
lească data retragerii totale a 
trupelor sale și a tuturor tru
pelor celorlalte țări străine, a 
retragerii personalului consul
tant și militar, a armamentului 
și a altor materiale dc război ; 
trebuie să lichideze bazele sale 
militare din Vietnamul de Sud, 
din Indochina. "Statele Unite a- 
lc Americii trebuie să înceteze 
sprijinirea regimului marionetă 
saigonez și amestecul în trebu
rile interne ale Vietnamului de 

Sud ; trebuie să respecte efec
tiv dreptul la autodeterminare 

poporului sud-vietnamez. co
respunzător Acordurilor de Ja 
Geneva din 195-1 referitoare la 
Vietnam.

Potrivit .ipivcicrii Republicii 
Populare Ungare, Orientul A- 
propiat a devenit și a rămas 
pînă azi un focar primejdios 
<a urmare a războiului pornit 
dc Izrael in 1067. Noi sin'cm 
solidari cu forțele -iutiimperia
liste arabe și considerăm că 
singura rezolvare justă a pro
blemei cs'e retragerea agreso
rului de pe toate teritoriile c- 
cupate. Partidul, guvernul nos
tru condamnă hotărît cîrdăț'a 
americano-izraellană, al cărei 
seop este de a face imposibilă 
rezolvarea politică.

In rîndul țărilor socialiste 
.urijinim și noi popoarele ara
be în lupta lor pentru cucer
ea drepturilor legitime, pen
tru afirmarea aspirațiilor juste, 
pentru traducerea în viață a re
zoluției Consiliului de Securita- 
le din 1'167

Jn perioada conflictului indo- 
ii.ikistanez. Ungaria a condam
nat teroarea sîDgeroasă a fostu
lui guvern militar pakistanez și 
Ic la bun început a manifesta* 
-'mpalie față de poporul Ben
galului în lupta sa pentru via
tă și libertate și după formarea 
stalului Bangladesh, a recunos- 
•ut acest stat. Paralel cu aceas
ta noi ne pronunțăm pentru re
lații normale cu Pakistanul, ba
zate pe principiile coexistenței 
inșnice.

Dragi tovarăși,

Evenimentele politicii mondî- 
ilc confirmă justețea conclu
ziilor Consfătuirii internaționa
le a partidelor comuniste și 
muncitorești din 1969 de Ja 
Moscova. Această consfătuire a 
slujit interesele întăririi un.lă
ții mișcării comuniste interna
ționale și ale unității de acțiu
ne antiimperialiste. Se p «ale 
ronstata că majoritatea vovîrși- 
loare a partidelor comuniste și ; 
muncitorești sînt hotărîte să 
desfășoare o activitate susținu
tă pentru realizarea unității.

Conform concluziilor confe
rinței de la Moscova și în spi
ritul acestora activează și pai ti- 
Jul nostru pentru unitatea miș- 
•ărîi comuniste mondiale, pen
tru înfăptuirea unității de acți
une a partidelor comuniste a 
tuturor forțelor antiimperialis
te. Partidul nostru luptă împo
triva oportunismului, a devie-/ 
rii de dreapta și de slînga, îm
potriva naționalismului, împo
triva oricăror tendințe care dis
trug unitatea noastră, aduc apă 
la moara imperialismului, fiind 
.onvins că toate acestea dău
nează unității noastre și ser
vesc intereselor imperialismu
lui. Apărăm puritatea teoriei 
marxist-leniniste. principiul in
ternaționalismului proletar, ac
ționăm în spiritul ideilor socia
lismului și comunismului.

Onorată adunare.
Stimate tovarășe Ceaușescu,
Dragi tovarăși, prieteni.

In încheiere aș duri să subli
niez încă o dată părerea dele
gației noastre : sîntem convinși 
că întîlnirea noastră, convorbi
rile noastre tovărășești, noul 
Tratat de prietenie, colaborare 
și asistență mutuală ungara ru
mân slujesc pe deplin relațiile, 
colaborarea și prietenia noas
tră, cauza socialismului și a pă
cii. (Aplauze îndelungi).

Republica Populară Ungară 
și Republica Socialistă Româ
nia sînt două țări socialiste ve
cine. Popoarele noastre vor so
cialism vor pace : interesele 
noastre fundamentale sînt co
mune. Există toate condițiile 
pentru dezvoltarea multilatera
li a relațiilor dintre partidele 

și statele noastre. Bineînțeles, 
mai avem multe dc făcut. Co
mitetul nostru Central și guver
nul nostru vor acționa neobusit, 
cti tot devotamentul, pentru în
tărirea prieteniei și colaborării 
noastre

In numele delegației ungare 
aș dori să mulțumesc încă o 
dată Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, 
Consiliului de Stat și Guvernu
lui Republicii Socialiste Româ
nia, locuitorilor Bucureștiului 
pentru primirea prietenească, 
pentru atenția cu care delega
ția noastră a fost înconjurată 
tot timpul. (Aplauze). In nume
le comuniștilor unguri și al ea- 
menilor muncii din Ungaria vă 
urez încă o dată succese mari 
In construirea României socia
liste. (Aplauze puternice).

Trăiască prietenia frățească 
a popoarelor din Republica 
Populară Ungară și Republica 
Socialistă România I (Aplauze 
puternice, prelungite).

Să se întărească unitatea in
ternat lonalistă și colaborarea 
dintre Partidul Muncitoresc So
cialist Ungar și Partidul Comu
nist Român ! (Vii și puternice 
aplauze).

Trăiască socialismul șl poceai 
(Aplauze prelungite, urale și o- 
vații îndelungi).
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Dl II'R A POLITIC^. In sala 
dr daro l>l\|(X. Dl SPRE 
EDUCAȚIA SOCIATISTA In 
-.ala marc, la ora 20 — specta
colul „HORI DIN MARAMU- 
RFiȘ", prezentat 
artistic dm Baia

de Ansamblul 
Marc.
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Mitingul prieteniei 
româno-ungare

din pag 1)

Im HUMsap*! București al l'.CR., 
primarul general al Capitalei

.4» luat apoi cm-lntsd ll.IT PI
TRE, mandroT, secretarul Comite- 
'•dui de partid al Fabricii de tna- 
fim-unehe și agregate București, 
adriar i sioichitoiu. »■ 
denia la Universitatea București, și 
piei. dr. mg. RADU PRJȘCI . >r.- 
ten! Institutului de Conurucții doi 
București.

fnlimpinați cu puternice aplauze, 
i m ovații, la miting ian ctninltrl tv- 
rurâșii Nicolae < eattșescH și fanos 
Kadev.

CtsvintârUe rostite de cei doi con
ducători de partid Tint urmărite ni 
deosebită atenție și subliniate in re
petate rîndrrri de îndelungi aplauze.

In aclamațiile asistenței, iu. urăști 
N izolat Ceaușescu și Janos Radar 
iși suing cu căldură nu iniie, salută 
miile de parricipanți la miting, care 
iși exprimă deplina satisfacție fața 
de rezultatele intîlnirii romano-nn- 
gare la cel mai înalt nivel, falii de 
noul Tratai de prietenie, colabora 
re și asistență mutuala încheiat in
tre Romania și Ungaria, /ață de e- 
oluția mereu ascendentă a relați

ilor frățești dintre cele doua partide 
și țări, spre binele ambelor popoa
re, al cauzei generale a socialis
mului f» păcii in lume.

Mitingul ia sfirșit intr-o atmosfe
ră însuflețită, expresie vie a senti
mentelor frățești, de stima și înaltă 
prețuire ce le nutresc reciproc po
poarele român și ungar.

(Agerpreș)

Semnarea comunicatului 
cu privire la vizita delegației 
de partid și guvernamentale 

a R. P. Ungare
la Consiliu] de Stal a avui loc, 

vineri dupâ-amiază. solemnitatea 
semnării comunicatului cu privire 
la virila delegației de partid m 
guvernamentale a Republicii Popu
lare Ungare în Republica Socialistă 

"Romania.
Comunicatul a fost semnat de to

varășul Nicoiac Ceaușescu, secretar 
general al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România, și 
de tovarășul Janos Kad.tr, prim-se- 
cretai al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Socialist Un
gar.

l a solemnitate au lost de lață 
tovarășii Ion Ghcorțhc Maure:. 
Emil Bodnaraș Manea Mâncscii. 
Paul Nictllescu-MiziL Ghcorghe Pa
na. Ghcorghe Radulescu. Virgil 
Trcfin. llie Vcrdeț, Maxim Bcrghia- 
»ui. I mii Dragănescu. Janos Fazekas, 
Petre Lupii, Dumitru Popa. Dumi

tru Popescu, Leontc Rautu, Ghcnr- 
ghe Stoica, Ștefan \ oiicc, Petre Bla- 
jov ici. Miron Constantinescu. Miluit 
Dalea, Mill Dobrcscu, Mihai Gere, 
Ion loniță, ion Stăncscu, Cornel 
Bunica, Mihai Marinescu, Ion Pă
tau. Comcliu Măncscu, ministrul 
afacerilor externe, Ioan Cotoț, am
basadorul României la Budapesta, 
membri ai C.C. al P.C.R., ai Con
siliului de Stat și ai guvernului, 
alte persoane oficiale.

Au luat parte tovarășii Jeno 
l uck. Peter \ alyi. Janos Pcicr, 
Ferenc Martin, precum și persoa
nele oficiale care însoțesc delegația 
de partid și guvernamentală a R.P. 
Ungare.

După semnarea comunicatului, în 
aplauzele celor prezenți, conducăto
rii celor doua partide frățești iși 
string călduros mîînilc. se imbră- 
țișează.

SECVENȚE
< Vineri 11 februarie gazeta 

xatirică a U.V.M.P, intitulată 
„Ghimpele", iși pierduse țepii. 
Și i-a găsit ? < Ce filme vor 
rola in viitor, ce filme rulează 
«zi ? — sini întrebări pe care 
tșj le puneau aninosenii in zile
le de 21, 22 februarie cînd pa
nourile de afișaj ale cinemato
grafului erau complet goale. Ha 
■nai mult, și al doilea redresor 
al aparatului de filmat era ars. 
Reci panourile oglindeau odată 
mai mult, stricta realitate. Ce 
spun ele azi ? < A venit pri
măvara in mod cert. Vestitori: 
ghioceii vinduți la c«U de stra

Solii poporului ungar 
in vizită prin Capitală

(Urmare din pag. t)

velul inah a) muncii «xialisic e- 
fectvată rn această fabrică, precum 
și de rezultatele bune pe care to
varășii noștri români le-au obținut. 
Această fabrică este un exemplu al 
colaborării reciproc avantajoase in
tre cele două țări. Noi dorim și in 
continuare colectivului întreprinde 
m rezultate bune în munca de crea
ție ș» dr îndeplinire a sarcinilor de 
plan pe care le are de înfăptuit. 
In numele delegației de partid >i 
guvernamentale a R, P. Ungare, fe 
Ircîtăm acest harnic colectiv".

După terminarea vizitei la Fabri
ca de mașini-unelie și agregate, 
oaspeții străbat zona industrială din 
partea de sud-est a Bucureștiului.

Coloana mașinilor oficiale se în- 
dreapiâ apoi spic nn alt cartier im
portant al Capitalei — „Berccnii", 
unde constmaorii bucureșteni au 
înălțat inii de apaiiamcnic pe locuri 
altădată virane.

lovarășii Nicoiac Ceaușescu și 
lanos Radar, împreună cu celelalte 
persoane oficiale române și maghia
re, iși încheie vizita prin Capitală 
in noul cartier de locuințe ..Dru
mul raberei", unde au fost ridi
cate pînă acum aproape 30CCO de 
apanamente și care in faza finală 
va număra circa 60CC0 de apar
tamente.

Pretutindeni, pe traseul străbătut, 
solii poporului frate ungar a» fost 
intîmpinați cu deosebită căldură dr 
populația Bitcureștntlui.

(Agerpre)

Recepție oferită 
de ambasadorul

R. P. Ungare 
la București

Cu prilejul vizitei oficiale de 
prietenie pe care o face in țara 
noastră delegația de partid și 
guvernamentală a Republicii 
Populare Ungare, condusă de 
tovarășul Janos Radar, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc So
cialist Ungar, ambasadorul a- 
cestei țări la București, Fcrcnc 
Martin, a oferit, vineri seara, 
o recepție. în saloanele Casei 
Centrale a Armatei.

Au luat parte tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, Ion Ghcorghe Maurer, 
Emil Bodnaraș, Manea Măncs
cu, Paul Niculcscu-Mizil. Gheor- 
glic Pană. Ghcorghe Rădulescu, 
Virgil Trofin, llie Verdeț, mem
bri și membri suploanți ai Co
mitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., membri ,u C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai gu

vernului, conducători de insti
tuții centrale și organizații ob
ștești, oameni de Știință, artă și 
cultură, ziariști români și co
respondenți aj presei străine.

Au participat membrii dele
gației de partid și guvernamen
tale a R. P. Ungare, tovarășii 
Jeno Fock, Peter Valyi, Janos 
Peter, alte persoane oficiale ca
re însoțesc delegația.

Au participat, de asemenea, 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați in România și alți 
membri aj corpului diplomatic.

Înaintea începerii recepției au 
fost intonate imnurile c’e stat 
ale Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Populare Un
gare.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

(Agerprcs)

CULTURALE
dă și debitul mare de poezii 
care ii tot vin lui IAMB spre 
lecturare. Ce va fi eind vor a- 
pare și celelalte flori ? < In 
cadrul ședinței (19-11-1972) ce
naclului literar .Lira" din Lu- 
peni au citit prof. Florian Be- 
ziro-Paraschivescu, poezia .Dor" 
și un set de epigrame, și stu
dentul Ion Gîf-Deac. un ciclu de 
poezii intitulat .Cîntece pentru 
lacrimi". La discuțiile ce au ur
mat. au participat Aurel Bojin, 
Too Robescu, Teofil Apostol, 
Alcx. Dobritoiu. Teodor Glad- 
chi. S-a hotărit ca in ședința 
dc azi a cenaclului să citească

I
I
I
I

Alex. Dobrițoiu (poezie), Teofil | 
Apostol (proză) și Aurel Bojin | 
(poezie) < Grupul Speo „Pia-1 
tra roșie' de pe lingă clubul | 
petrilean preconizează ca la I 
sfirșitul lunii martie să se în-1 
tilnească eu spcologul prof. dr. I 
Traian Orghidan. < Azi, for- ■ 
mația de muzică ușoară a clu-| 
bului lupenean. .Cromatic" pre- ■ 
zintă un spectacol intitulat I 
..Aurul negru* < Astă seară la ■ 
clubul din Vulcan evoluează I 
brigada artistică de agitație ca-■ 
re 'a prezenta un program in- I 
titulat .Cu cineamatorii la bri- _ 
gadă“.

Angela Buciu

Hegizot-ui și scenaristul spec
tacolului folcloric «Flori din 
Maramureș", cînlărețul Nicu 
Moldovan ne vorbește euiini'iă 
patimă despre încercarea de a 
aduna în acest spectacol cele 
mai reprezentative cîntece și 
dansuri ale aceste! zone de « 
rară bogăție și inedit folcloric.

Am vrut și cred că am reușit 
— mărturisește el — să vorbim 
despre traiul p in cu soare de 
la noi din Maramureș. Succese
le noastre de la Vulcan -și Lu- 
peni, ea și în alte localități, ne 
demonstrează că nu am greșii

— Vrei să încerci să dai pe 
scurt, pentru cititorii noștri, ci- 
teva date despre „florile- pe 
care le oferi în spectacol ?

— Angela Buciu. laureală a 
Festivalului internațional de la 
Sof a, premiu) -Toporașu) de 
aur' numeroase imprimări in 
țară și peste hotare și multe, 
foarte multe turnee . Uniunea 
Sovietică, Polonia, Suedia, Nor
vegia, R.F s Germaniei, Bulga
ria etc. Apoi Titiana Mihalv : 
s-a lansat prin mișcarea artis
tică dc amatori, ca de altfel 
noi toți. Laureală a Festivalu
rilor folclorice de la Dijon, 
J^ejlona Bbra Bu ureștî lur^ 
nee multe în tară și strania'a te. 
Viorica Groza: de a-

cum solistă. devine unul din 
oamenii de bază ai ansamblu
lui nostru pe care-l însoțește 
in drumurile sale. Frații loan 
și Ștefan Petreuș se bucură de 
un deosebit succes la public da
torită autenticității reper loriu
lui lor care cuprinde cîntece de 
mare circulație în rîndul iubi
torilor de folclor. Nu trebuie 
uitat: nici Titus Perșe, și Ale
xandru Sindrișteanu.

— Ce-mi poți spune despre 
orchestră, dansatori

— Orice solist iși datorează 
succesul în mure măsuță or
chestrei. iar aceasta nu poate 
evolua fără dirijor. Deci, fără 
Alexandru Viman, care cu mul
tă pricepere și dăruire o con
duce. noi tot.i am fi inîr-o ma
te încurcătură. Multe succese

le datorăm în primul rînd lui. | 
Dansatorii sînt sarea necesarăJ 
pîinii oricărui spectacol. Ai noș- I 
tri nu fac excepție. Țin să su- ■ 
bliniez de altfel, că dacă n-ar| 
fi un puternic spirit de echipă, g 
nu ne-am bucura de succes. .Și | 
fiecare membru a) a&samblu- g 
Iul e conștient de asta. |

— Dar despre Nicu Moldo- I 
van, ce-mi poți spune ? 0

— Prefer să vorbească a’ții I 
despre mine. _

— Ce transmiți cititorilor z.i-| 
arului nostru ? g
— Multe mulțumiri pentru I 

deosebita căldură cu care »ie-a I 
primit și... .de-o fi să îl ajtin-l 
gă / sufletul să I cuprindă, I 
/ dor de cântecele noastre > ■ 
sau de-a! dansurilor iureș, /I 
îl poftim la noi acasă / in stră-J 
vechiul Maramureș.' I
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< 1733 S-a născut Cri- 
vin (Ghcorghe Marcul) țăran 
iobag, unul dintre conducătorii 
răscoalei populare Jin 1784 (m. 
1785); 1838 S a n-> ■ ut Dog 
dan Petrii cicu I lașdeu, scriitor, 
istoric și filolog (m. 1907); 1916 

Sa născut ludovic Minschi, 
militant al mișcării muncitorești 
din țara noastră (m. 1935); 1946
- A murit Simo Gcza, mili

tant al mișcării muncitorești (n. 
J®701; 1802 — S-a născut scri
itorul francez \ inor Hugo (m. 
18851; 1921 — ( rea rea Partidu
lui Comunist din Noua Zcdân- 
da; 1869 - Ș-a născut N. K. 
Krupskaia, acivinâ a P.C.l '.S_, 
tovarășa de viață a hit V. ]. 
I-Chin (m. 1939).

mergem
• TEATRUL

..VALEA JIULUI". La ora 16, 
în sala din incinta sediului — 
spectacol cu piesa „Cînd revol
verele tac" de Tudor Negoiță.

• CASA DE CULIURA 
PETROȘANI. Sala de lectură, 
la ora 19 - NOUl AȚI IN E-

©

• (.lUlll'RI 
ora 17 — ZIUA
RULUJ in cadrul căreia se or
ganizează o dezbatere pe tema : 
Creșterea toiului și responsahi 
litații șefului de brigadă în or
ganizarea și desfășurarea produc
ției și in întîrirc.i continuă a 
disciplinei. Vulcan Iii sala dc 
protecție a muncii din cadrul 
exploatării miniere din localita
te. ora 13,30 — DEZBATERE 
DI-SPRE TINEREI E, NAZU 
IN |1, IDEALURI. /Inmonra. I a 
ora 17 — ZIUA SI CTORUI.U1 
organizată în cinstea seciondui 
II al minei, Iruntaș pe exploa
tare. Petrila. Portret — Pictura 
lui Matisse, la ora 18. Tonta. 
La ora 17 — ZIUA SECTO
RULUI pentru sccrorul I al 
E. ,M. I.onea.

l.upeni. I a
BIUGAD1E-

FILIME

9,00 Deschiderea emisiunii dc 
dimineața. Telex. Muzică popu
lară Românească; In jurul orei
9.15 Transmisiunea directă de la 
plecarea din Capitală a delega
ției de partid și gm ernamentale 
a Republicii Populare I ngare 
< ondu’ă de tovarășul fanos Ka 
dar, prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului Munci
toresc Socialist Ungar; 10,C0 
Muzica și jocuri populare româ- 
ncșii; 10,15 „Doamna din Gc 
nova" — film serial — episo
dul I); 11.00 De vorbă cu gos
podinele; 11,15 Tcleeni h lopedia 
(reluare); 12,00 Biblioteca pen
tru toți; 12,15 Telejurnal; 16.25 
Deschiderea emisiunii de 
amiaza; 16,30 Emisiune in 
ba germană; 18,15 Ritm, tine
rețe, dans; 19,00 Ana plastică 
Retrospectiva Romul ladea;
19.15 Publicitate; 19,20 I COI de 
seri : „Povestea lui Rumcajs" 
(VII); 19.30 Telejurnal; 20,00 
Saptăinîna internațională; 20,15 
Telerni H lopedia; 21,00 Film se
rial : „Invadatorii"; 21,50 Culi
sele varietăților; 23,00 Telejur
nal. Sport; 23,15 Muzica lău
tărească și cîntece de petrecere.

nfctetă Canina Băi huleau; 10,30 
Emisiune muzicală <Jc la Mos
cova; 11,00 Buletin de știri; 
JI.I5 Atențiune șoferi, atențiune 
pietoni I; 11,35 Noi creații co- 
ralc; 12.C0 Discul zilei; 12,30 
Jmilnire cu melodia populară și 
interpretul preferai; 13.00 Ra 
dmjurnal; 13,30 Radio-roording. 
I5.C0 Buletin de știri; J6.C0 Ra
diojurnal; I7.C0 Știința, tehni
că, fantezie; 17,30 Muzică popu
lară; 17,45 Muzică ușoara de 
prettnindeni; 18.00 Orele scrii: 
20.05 Zece melodii preferate; 
20,45 la hanul melodiilor; 21,30 
Revista șlagărelor; 22.CO Radio
jurnal; 22,30 Muzică de dans; 
22A5 Moment poetic; ''.CO I-- 
pres melodii; 24.00 Buletin dc 
știri; 0,03—6.C0 Estrada noc
turnă.

LOTO
l-a tragerea Loto din 25 fe

bruarie 1972 au fost extrase din 
nmă următoarele numere :

I xiragerca I : 62 72 ) J 39 24 
88 4 33 6».

Extragerea a IJ-a : 67 56 53 
22 12 70 59.

Fond de premii : I 407 256 lei.

taSt

II
i

I

< PI IROȘANI - 7 An 
iembrie; Pădurea de mesteceni; 
Republica: Castanele sini bune; 
LONEA — 7 Noiembrie: Cinci 
pentru infern; Minerul: Mihail 
Strogoff; VULCAN: Greșeală 
fatală; IJ IPF.NI - Culturali 
Steaua de tinichea; BĂRBA
ȚI NJ Familia Toth; IIRI- 
CANI . Mitica Cocor.

SÎMBAIA 26 FEBRUARIE
PROGRAMUL I : 6.CO Mu

zică și actualități; 7,00 Radio
jurnal; 9.30 Miorița; 10,00 Bu
letin de xtiri; 10,05 Recita) de

Icri. temperauira maximă la 
Petroșani a fost de phiș 9 grade, 
iar la Paring de plus 2 grade. 
Minimele au fost de minus 2 
grade și, respecțiv, minus 4 
grade.

Grosimea stratului de zăpadă 
la Paring : 43 an.

Pentru următoarele 24 de ore t 
Vreme închisa cu tendințe de 
ploaie. Vint cu intermitențe din 
sectorul sudic.

i i i i

$
I
8

'/!infnfiiiimi/rrnr/rnirriiiiiriniiiiirr//iriiiii//ni/niiiniiiiiiiifiiimiiiiiiiiț/iiiifiriuiiii/iiiiii/ii/iiii//iiii/iiiiiiiiiniiiir;iiii//iinii/i/iiiiiiniin/lli^

SCHI

Prezență concludentă
Duminică 20 februarie a.c. 

Școala sportivă Predeal a orga
nizat, pe pîrtia de sub teleferic, 
un concurs de slalom special, 
dotat cu trofeul „Cupa Clăbu- 
cet“. La acest concurs, la care 
au fost alcătuite clasamentele 
individuale și pe echipe, pe 
lingă formațiile de juniori a- 
parținînd cluburilor brașovene 
și celor de pe Valea Prahovei, 
au, participat și două reprezen
tante ale Școlii sportive de e- 
le.vj Petroșani, insolite de prof.

Virginia Pcterfi. Prezența tine
relor schioare a fost încununa
tă de succes, la această compe
tiție. La junioare mici, la star
tul competiției s-au aliniat 14 
concurente, în clasamentul final 
primul Joc fiind ocupat dc Ga
briela Leib (Petroșani).

De remarcat faptul că Viori
ca Hupca, cealaltă elevă petro» 
șăneanâ a .căzut' atunci cînd... 
se visă»deja pe podium, venind 
în final pe locul 4.

lacob 1MLING

CENTRALA CĂRBUNELUI 
PETROȘANI

organizează concurs 
pentru ocuparea postului de

iMBIJNAlATIRM ACTIVITĂȚII 
IMOMICIITIN^Cim - SARCINA FSTNȚIALA

(Urmare din pag 1)

productivității muncii și câști
gul mediu realizat, cheltuielile 
neeconomicoase la diferite ca
pitole s-au reflectat negativ in 
indicatorii economico-financiari 
ai unității în sensul diminuării 
lor. Cîteva exemple prezentate 
în adunare sînt edificatoare t 
depășirea prevederilor planului 
la consumul de lemn de mină 
și alle materiale a diminuat 
prețul de cost cu 0,34 lei/tonă 
de cărbune, iar depășirea chel
tuielilor de producție la ener
gie cu 0,85 lei/tonă. Exploata
rea nerațională a unor mijloa
ce fixe (ceea ce a determinat 
casarea z unora din ele înainte 
de expirarea duratei de serviciu) 
a diminuat și ca efici
ența economică a exploatării cu 
peste 400 000 lei prin depășirea 
cheltuielilor la amortismente. 
Analiza făcută în adunare a e- 
vidențiat, de asemenea, că s-au 
înregistrat heltuicli suplimen
tare față de plan cu transpor
tul producției de la mină la 
preparație, consumul de com
bustibil la centrala termică, 
penalizări pentru nedescărcâri 
de vagoane, neexpedierea pro
ducției ș.a.

Conducerea colectivă a mi
nei, cunoscînd mai din timp 
aceste aspecte negative, s-a o- 
cupat de înlăturarea lor, a în
treprins o seamă de studii pe 
baza cărora a stabilit și măsuri 
bine gîndite dar, așa cum s-a 
desprins din adunare, aceasta 
nu este suficient, A sesiza la 
timp o situație negativă, a stu
dia cu atenție cauzele ne au 
generat-o. a lua măsuri pentru 
eliminarea lor — toate acestea 
sînt necesare și bune, dar a ne 
opri aici înseamnă a duce acți
unea numai pînă la un punct, 
care este departe de punctul 
terminus. Esențial în desfășura
rea unei acțiuni este finaliza
rea ei. Toate măsurilă stabilite 
pe baza studiilor făcute trebu
ie aplicate cu perseverență, pî
nă la redresarea completă a si
tuației. Altfel, lot ce s-a făcut 
rămîne un lucru gratuit 1 Între
gul efectiv de oameni ai mun
cii de la mina Uricani, în frun
te cu conducerea sa colectivă, a 
dovedit mai ales in ultima vre
me că perseverența în ducerea 
acțiunilor întreprinse oînâ !a 
capăt, pînă la obținerea obiec
tivelor pe care și le-a propus 
este un atribut care il caracte
rizează cu prisosință.

De fapt, însăși dezbaterile 
purtate în adunare au reliefat 
puicrnic acest lucru. Dovedind 
o profundă cunoaștere a reali
tăților. o mare responsabilii i1e 
care îșj are izvorul în înalta

conștiință socialistă a minei dor 
noștri, numeroși participant la 
dezbateri, dezvăluind curajos 
aspectele negative de la locuri
le lor de muncă, sugerînd mă
suri concrete de îndreptare 
și-au manifestat ferm hotârîrca 
de a pune umărul pentru a Ie 
îndrepta. Aducînd în prim-plan 
unele probleme niai vechi le
gate de crearea condițiilor op
time ca. toate brigăzile de mi 
neri să-și poală îndeplini pla
nul. numeroși vorbitori au su
bliniat că aceasta este una 
din principalele căi de îmbună
tățire a activității economicu- 
financiare a minei.

— Lucrăm acum după pro
gramul redus, de <» ore, la fron
turile de lucru, program care 
pe noi minerii ne satisface pe 
deplin ca timp efectiv de lucru 
dar care în același timp ne o- 
bligă pe toți la o organizare 
perfectă a întregii activități, 
ca cele b‘ ore să fie realmente 
6 ore dc lucru — arăta șeful de 
brigadă Ghcorghe Nistor. Ori. 
pe noi ne încurcă mult defec
țiunile în legătură cu transpor
tul, cu aprovizionarea și altele. 
Se impune. să înlăturăm’ 
superficialitatea. neglijențele, 
încurcăturile de tot felul. Acum 
orice pas, orice mișcare trebu
ie făcute cu rost : iote cele 6 
ore să fie folosite din plin- pen- 
trucâ timpii) nu așteaptă, orice 
oră pierdută nu mai poate fi 
recuperată.

— Greutăți au fost și vor mai 
exista, pentru că așa e mina, 
spunea in cuvin tul său briga
dierul Gheorghe Scorpie, relu- 
înd ideea antevorbitorului său 
în legătură cu asigurarea con
dițiilor ca cele 6 ore de lucru 
la front să fie folosite din plin. 
Va trebui însă ea loți să pu
nem umărul pentru înlăturarea 
lor, 6ă ne facem fiecare dato
ria zi de zi și ceas de ceas. Ce 
ar fi dacă fiecare dintre noi ar 
lipsi de la lucru cîte trei zile 
când se dă plata sau avansul, 
așa cum mai fac unii ? Ce s-ar 
alege de soarta planului, de 
soarta noastră a tuturor? Va 
trebui să ne ocupăm mai inuit 
(fecit pînă acum de acești oa
meni. sâ-i educăm, să-j inte
grăm activității colectivului.

— Constatăm eă sîntenr de
ficitari Id prețul de cost — spu
nea tovarășul Florea Zincă, din 
sectorul VI transport — dar în 
condițiile in care lucrăm cu u- 
lilaje moderne care costă mulți 
bani, și pe care nu le folosim 
la întreaga capacitate fie din 
cauza unor defecțiuni tehnice 
sau de organizare, fie din 
cauza insuficientei priceperi 
sau interesului șcăzul al unora, 
este normal să reali/âm u pro

ducție scumpă. Să facem ca a- 
ceste utilaje să funcționeze tot- 
timpul .ca ceasul", să producă 
la parametri prevăzuți ! La rîn- 
duJ său brigadierul Șiefa» Nea- 
fiu, care lucrează la complexul 
de abataj exprimîndu-și nemul
țumirea față de rezultatele ob
ținute. evidenția necesitatea u- 
nor mai mari eforturi atît din 
partea membrilor brigăzii cit și 
din partea personalului tehnico- 
inginercsc ca acest uillaj să 
funcționeze normal. Intr-adevăr 
aici se impune o disciplină se
veră. cunoașterea perfectă a 
complexului, respectarea unui 
flux tehnologic bine conturat 
pentru a se obține rezultate ca
re să justifice investițiile făcu
te cu introducerea lui.

Apreciind eforturile depuse 
de conducerea unității, de în
tregul colectiv »dc muncă nu 
numai pentru redresarea mi
nei dar și pentru îmbunătățirea 
activității economico-financîare, 
pentru creșterea eficienței eco
nomice, tovarășul Iosif Birsan, 
director în Centrala cărbunelui 
a subliniat că în activitatea pe 
anul în curs, îmbunătățirea in
dicatorilor economjco-finaneiari 
constituie o sarcină esențială. 
Realizarea unei productivități 
mai înalte, folosirea deplină a 
capacităților de producție și a 
fondului de timp, obținerea u- 
nor parametri înalți la folosi
rea utilajelor din dotare, redu
cerea substanțială a cheltuieli
lor de producție, înlăturarea 
cheltuielilor neeconomicoase — 
iată numai cîteva din căile de 
îmbunătățire activității eco- 
nomiao-financîare a minei, de 
realizare a unor importante be
neficii suplimentare, de crește
re a eficienței economice — a 
accentuat vorbitorul.

Tn încheierea lucrărilor adu
nării tovarășul Vaier Dan, se
cretar al Comitetului orășenesc 
de partid Uricani, felicitînd în
tregul colectiv al minei pentru 
rezultatele obținute a exprimat 
încrederea organizației de par
tid in capacitatea creatoare în 
puterea de muncă, priceperea 
Și voința acestui harnic și ini
mos colectiv de a dezvolta rea
lizările de pînă acum, adueîn- 
du-.și plenar contribuția, alături 
de celelalte colective de mineri 
din Valea Jiului, la îndeplini
rea exemplară a sarcinilor ce 
revin minerilor în ce) dc al 
doilea an al cincinalului.

Mica publicitate
VIND motocicletă, Sinison 

250 cmJ. Petroșuni str. 
Cloșca, nr. 4.

• CONTABIL ȘEF 
la E. M. Paroșeni

Condiții : absolvenți ai învățamîntului supe
rior economie cu vechime de 9 ani în specialita
te.

Concursul va avea loc la 8 martie 1972, ora 8. 
la sediul Centralei cărbunelui Petroșani.

Informații pentru înscrierea la concurs se pot 
obține Ia serviciul personal al Centralei.

Salarizarea conform H.C.M. nr. 914/1968.

Institutul de cercetări 
și proiectări miniere 

pentru huilă — Petroșani 
ANUNȚĂ

CONCURS PENTRU OCUPAREA 
URMĂTOARELOR POSTURI:

♦ șef laborator mecanica rocilor și susțineri ;
♦ cercetători științifici pentru laboratoarele: 

metode de exploatare, mecanica rocilor și 
susțineri, preparare și economic ;

♦ ingineri și proiectanți constructori, elec
tromecanici și mineri.

Concursul va avea loc în ziua de 15 martie 
1972.

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

AUTOBAZA I. A. PETROȘANI 
angajează urgent:

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

Condițiile de angajare și salarizare conform
H.C.M. 914/1968 și Legea nr. 12z1971.

Pentru nefamiliști se asigură cămin.

Informații suplimentare se obțin zilnic între 
orele 7—15, telefon 1116.
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DIZBATIRILE H BUNDfSTAGUL VEST-GIRMAN
BONN 25 (\gcrpic'). — la

Bonn au continuat dezbaterile din 
Btmdcsiagul vest-german pc margi
nea tratatelor semnate de R. F. a 
Germaniei < t U.R.S.S. și cu Po
lonia. Reprezentanții guvernului fe
deral și ai coaliției guvernamentale 
P.S.D — P.L.D. au relevat impor
tanța acestor tratate pentru norma
lizarea relațiilor cu țările socialiste 
și pentru consolidarea păcii in Eu
ropa. Horst Ehmkc, din partea

• Delegația Partidului Cumunift 
halim, conansă de Giancarlo Bă
ltită. membru al Biroului Politic 
fi al Direcțiunii partidului, ți-a in- 
cbeiat vizita in Irak. In ultima zi 
a vizitei, delegația a fost primită, 
la Bagdad, de președintele republi
cii. Hassan al Bakr. care s-a pro
nunțat pentru dezvoltarea relațiilor 
italo-irakiene, îndeosebi în domeniul 
economic. După ce a remarcat că 
„relațiile dintre Irak fi Italia sînt 
normale și prietenești", președintele 
Bakr a pus accentul pe importan
ța cooperării intre forțele progre 
siste

In încheierea vizitei a fost emis 
un comunicat comun asupra con
vorbirilor care s-au desfășurat intre 
delegațiile P.CJ. fi P.C. Irakian.

9 La 1 lelsinki și-a încheiat lu
crările a XX-a sesiune a Consiliu
lui Nordic, organism care grupea
ză Suedia, Danemarca, Finlanda, 
Norvegia și Islanda. La lucrări au 
participat prim-miniștrii și o seric 
dc alte oficialități guvernamentale 
și parlamentare din cele cinci sta
te. A fost examinată o gama lar
gă de probleme privind colabora
rea în diverse domenii în această 
zonă. O parte a vorbitorilor au 
exprimat temeri în legătură cu re
percusiunile pe care intrarea Dane
marcei în Piața comună Ie va a- 
vea asupra acestei colaborări.

9 După cum informează agenția 
A.D.N., președintele Partidului So
cialist Unit al Berlinului occiden

In localitatea Varpalota, si
tuată in zona centrală trans- 
danubiană a Ungariei, și-a 
deschis porțile de curind un 
nou șantier de importanță ita- 
țională, șantierul noii termo
centrale electrice dl: 200 mw.

Oraș al chimiștilor, mineri
lor și al muncitorilor industri
ei de aluminiu, Varpalota a 
intrat in circuitul industrial 
al țări de-abia in anii con
strucției socialiste. Termo
centrale de la Varpalota este 
unul din cele cinci mari o- 
biective de anvergură națio
nală ale actualului plan cinci
nal al Ungariei, la care lucră
rile de construcție incep in 
acest an. Realizarea noilor 
obiective ilustrează pregnant 
politica de investiții a guver
nului ungar, care a hotărit ca 
in următorii ani principalele 
fonduri să fie îndreptate in 
primul rînd spre ramurile de 
bază ale economiei naționale 
ungare : industria energetică, 
industria chimică, a alumini
ului și a construcțiilor de ma
șini.

Printre marile obiective 
a căror realizare a început 
sau începe în acest an un loc 
principal îl ocupă centrala 
termoelectrică de pe Tisa, ce 
se va înălța in apropierea o- 
rașului Leninvaroș și pentru 
construcția căreia se inves
tesc peste 7.5 miliarde de fo- 
rinji Termocentrala va avea 
o capacitate dc 900 mw și 
va fi alimentată cu gaze pro

R I’ I -NGAR-A : Recoltarea stufului pe lacul Velencc, din vestul R. P, Ungare, se face cu ajuto- 
rul unor nujmi .pnbk. d-- fabricație daneză PELICAN. Arau mațini. capabile a meargă cu aceea,, 
ușurință pc pămînt, prin apă sau mlaștina, pot recolta zilnic aproximativ 2 5C0 de snopi.

In foto: Aspect din timpul recoltării stufului, pe lacul Velencc, din vestul R. 1’. Ungare.

P.S.D., a calificat problema tatili 
mrii tratatelor răsăritene drept ,.o 
chestiune ce nu suferă amînart". El 
a subliniat că rezultatele celui dc-al 
doilea război mondial sini o reali
tate și că o politica de pace și des 
tindere trebuie să pornească de la 
situația existentă. Egon Franke, mi
nistru pentru relațiile intcrgermanc, 
a adresat im ape) opoziției din 
R.F.G. de a recunoaște «calitățile 
europene și a evidențiat eforturi): 

tal, Gerhard Danelius, a salutat, in 
n-0 declarație, hotărîrea R.D.G. de 
I aplica temporar reglementările a- 
tordului privind tranzitul dintre 
R.F.G și Berlinul occidental, pre
cum și ale convenției dintre R.D.G. 
ți Senatul vest-berlinez privind cir
culația călătorilor. „Ne bucurăm 
pentru cetățenii orașului nostru că 
vor rtt e.t posibilitatea ca, in peri
oadele stabilite, să călătorească în 
R.D.G. și în capitala acestui stat", 
a ypws Danelius.

• In localitatea Pieicrmarizburg 
din Republica Sud-Africană se des- 
lașoară procesul intentat unui grup 
dc 13 africani acuzați dc „com
plot** contra regimului rasist de la 
Pretoria. După cum relatează co
tidianul „Rand Daily Mail", care 
apare la Johannesburg, in cursul 
procesului a ieșit la iveală faptul 
că membrii grupului judecat pentru 
opoziția’ manifestată față de regi
mul de apartheid au fost moles
tați și kupuși tonurilor în „lagărul 
special" dc la Mkambati. In fața 
tribunalului, unul dintre acuzați a 
declarat că din cauza chinurilor o 
persoană internată în lagăr a mu
rit în fața sa.

• Guineea, Somalia și Sudanul 
au depus joi. in Consiliul de Secu
ritate, o rezoluție, ccrind tuturor 
statelor să respecte sancțiunile a- 
doptate dc acest organism al O.N.U. 
împotriva Rhodesiei.

Rezoluția face apel la toate gu
vernele din lume să nu adopte sau 
să aplice legi care autorizează im
portul d: produse rhodesienc figu- 
rind pc lista produselor supuse em
bargoului O.N.U., în primul rînd 
crom. Acest capitol al rezoluției 
țărilor africane vizează în mod 
deosebit S.U.A.. al căror organ le
gislativ — Congresul — a reco
mandat recent reluarea importurilor 
americane dc crom din Rhodesia.

Consiliul dc Securitate, car: a 
fost deja convocat pentru a exa
mina dc urgență un raport cu pri
vire la importurile americane dc 
crom din Rhodesia, va lua în dis
cuție și rezoluția țărilor africane.

venite de la uriașa rafinărie 
a orașului, aflată și ea in 
construcție. $i tot aici in a- 
propiere se va deschide peste 
puține zile un alt șantier de 
importanță națională: Noul 
complex al Combinatului 
chimic Tisa pentru fabricarea 
etilenei. Complexul, pentru 
realizarea căruia s-au prevă
zut peste 6 miliarde forinți.

Noi obiective 
pe harta 
Ungariei

va produce 250 000 tone etile
na și alte 350 000 tone dife
rite derivate. Instalațiile cu 
care va fi dotat sint achizi
ționate de la firma .Linde* 
din R.F. a Germaniei, care va 
furniza totodată și întreaga 
documentație tehnologică și 
va supraveghea, de aseme
nea. și intrarea în funcțiu
ne u instalațiilor și pregătirea 
lucrătorilor. 

guvernului vesi-gcrman îndreptate 
spre destindere in Europa și spre 
normalizarea relațiilor cu țările din 
Europa centrala.

Reprezentanții partidelor de opo
ziție U.C.D. — U.C.S. au continuat 
•>ă lanseze atacuri la adresa politicii 
răsăritene a guvernului Brandt, de- 
naturînd sensul tratatelor, li și-au 
reafirmat hotărîrca de a vota îm
potriva ratificării acestora.

Conferința de presă a noului 
președinte al Ecuadorului

QUITO 25 (Agerprcs). — Agen
ția l’rcnsa Latina anunța că, in pri
ma sa conferință dc presă dc la 
asumarea (la 15 februarie a. c.) a 
funcției de președinte al Ecuadoru
lui. generalul Guillermo Rodriguez 
I ara a afirmat că „vor li efectua
te reforme sociale și va fi însănă
toșită administrația**. Lara a men
ționat că ..toate activitățile guver
nului vor fi planificate, cxcluzîn- 
du-sc orice improvizație in mate
rie, pentru a permite poporului c- 
cuadorian sa dispună dc bogățiile 
sale naționale". Noul șef al statului 
a afirmat, de asemenea, ca, dacă in
teresele țarii o vor cerc, vor fi na
ționalizate uncie sectoare industriale 
și proprietățile străine.

Referindu-se Ia politica externă a 
Ecuadorului, președintele Rodriguez

Din nou despre
TEL AVIV 25 (Agerprcs). - 

Intr-o declarație dc presă, Touvia 
Friedman, director al centrului dc 
cercetări și studii asupra crimelor 
comise de naziști din Haita, a fă
cut cunoscut că a primit de la un 
grup dc persoane sud-americane o 
scrisoare, în care autorii afirmă că 
ar cunoaște ascunzătoarea sinistru
lui medic al lagărului de la Ausch
witz, Joseph Mengele, care a prac
ticat asupra deținuților experiențe 
inumane și a trimis la moarte în 
crematoriu mii de persoane. Auto
rii scrisorii susțin că Mengele tră
iește pe teritoriul unui stat din A- 
mcrica dc Sud — al cărui nume nu 
l-au dezvăluit — ascuns într-un 
bunker subteran, special amenajat, 
și cer pentru capturarea lui 100 CCO 
dolari. Deși aceasta cerere poate 

hi nordul Lacului Balaton, 
in apropiere de localitatea 
Nyrad, s-a deschis șantierul 
unei noi exploatări de bauxi
tă. Acesta face parte dintr-un 
uriaș complex economic in
dustrial care va produce 
450 000 tone bauxită și peste 
150 000 tone alumină anual. 
Intr-una din secțiunile minei, 
extracția va începe încă la 
sfirșitul acestui an. Planuri
le de perspectivă prevăd dez
voltarea in continuare in a- 
ceastă regiune a țării a unei 
puternice zone de exploatare 
a bauxitei, această însemna
tă bogăție a pămintului Un
gariei.

In sfirșit, cea de-a ducea 
mare investiție a cărei reali
zare va începe in primăvara 
aceasta este uzina de dale 
și plăci lăcuite de la Kistere- 
ny. Uzina va produce anual 
peste 800 000 mp dale și 
200 000 mp plăci de mozaic 
folosite in finisarea interioa
ră și exterioară a noilor con
strucții. Prindpalele echipa
mente ale noii uzine vor 
fi furnizate de diferite firme 
italiene.

Cinci șantiere, cinci noi 
mari obiective industriale ca
re o dată intrate in produc
ție vor îmbogăți cu noi piloni 
de bază economia Ungariei.

Al. PINTEA 
corespondentul Agerprcs 

la Budapesta

Ocuvîntare a președintelui
Boumediene

ALGER 25 (Agerprcs). — Lu- 
înd cuvîntul la o reuniune a 
cadrelor sindicale din Algeria, 
președintele Boumediene a re
levat că statul algerian conlro-

Lara a subliniat ca țara sa înțe
lege să întrețină relații cu toate 
statele lumii, rcspcctînd angajamen
tele asumate de fosta administra
ție, inclusiv plata datoriei externe. 
In ceea ce privește limita apelor 
teritoriale, extinsă dc către Ecuador 
la 2C0 de mile marine, șeful sta
tului a precizat că „această poziție 
a rămas neschimbata". In context, 
abordînd relațiile cu Statele Unite, 
deteriorate ca urmare a nerecunoaș- 
terii de către S.U.A. a acestui prin
cipiu și a pătrunderii ilegale în a- 
pclc teritoriale ecuadorienc a unor 
vase dc pescuit nord-amcricane, pre
ședintele Rodriguez Lara a arătat 
că „poate fi stabilit un dialog între 
cele două țări, dar numai cu con
diția respectării prerogativelor su
veranității de stat".

cazul Mengele
trezi suspiciuni, Touvia Friedman a 
declarat că există rațiuni pentru a 
acorda credit afirmațiilor din scri
soare. Cei cc se oferă să-l capture
ze pc Mengele afirmă, totodată, că 
acțiunea trebuie grăbită, deoarece 
fostul medic de la Auschwitz a su
ferit recent cîtcva crize cardiace și 
ar fi posibil să nu mai fie găsit în 
viață. Oricum, nu este pentru pri
ma dată cînd se anunță descope
rirea lui Joseph Mengele. Observat 
în diferite locuri în cursul anilor, 
el n-a putut fi, deocamdată, prins.

-------- ------------

R. D. G. sprijină 
guvernul

președintelui 
Makarios

BERLIN 25 (Agerprcs).' — Mi
nisterul dc Externe al R.D. Ger
mane a dat publicității o declara
ție in care se arată că poporul și 
guvernul R.D.G. sprijină guvernul 
președintelui Makarios, care consi
deră că încordarea actuală surve
nită în problema cipriotă reprezintă 
un rezultat al complotului imperia
list împotriva independenței țării și 
politicii sale dc neaderarc la 
blocuri. In continuare, declarația re
levă că presiunile a căror țintă este 
Ciprul contravin dreptului interna
țional și cererilor • legitime ale gu
vernului și poporului cipriot dc a 
fi respectate independența națio
nală, suveranitatea, unitatea și in
tegritatea teritorială a Ciprului.

„Pioneer-10" va duce

în spațiul interplanetar

un „mesaj terestru"
CAPE KENNEDY 25 (Agerprcs). 

— Nava spațială americană „Pio- 
ncer-10**, care urmează să fie lan
sata la 27 februarie de pe poligo
nul de la Cape Kennedy în direc
ția planetei Jupiter, va purta în 
partea sa exterioară, la loc vizibil, 
un „mesaj terestru" destinat untțr 
eventuali locuitori dotați cu inie- ’ 
ligență ai galaxiei noastre — anun
ță agențiile occidentale dc presă.

Pentru a ajunge la Jupiter, nava 
va fi propulsată cu o viteză ce va 
atinge 52 000 kilometri pe oră. fi
ind cel mai rapid vehicul spațial 
lansat pînă acum. Pină la o dis
tanță echivalentă cu cea cc des
parte Luna de Pămînt îi vor trebui 
doar 11 ore, față de cele trei zile ne
cesare echipajelor „Apollo". Cînd 
va ajunge, în decembrie 1973, la 
Jupiter, gravitația planetei îi va im
prima o accelerație suplimentara, 
care o va transforma in primul ve
hicul cc va părăsi sistemul solar, 
după ce va transmite, conform mi
siunii sale, date științifice și fo
tografii ale planctei-gigant. In fe
lul acesta „Pioneer-10" arc șansa 
sa înceapă o călători: de milioane 
dc ani — una eternă poate — în 
zone ale Universului, in care s-ar 
putea să existe ființe raționale. De 
aici și ideea mesajului pe care-1 va 
purta.

„Mesajul" va consta dinu-o sc

Ictizâ în prezent 80 |u sută din 
producția de petrol a țării și a 
.subliniat că producția pe anul 
1971, c’c 49 milioane tone, a 
fost în întregime comercializată.

Pentru anul în curs, n adăugat 
președintele, se estimează o pro
ducție de țiței de 55 milioane 
tone, iar veniturile petroliere 
urmează să atingă o valoare de 
aproximativ cinci miliarde di
nari. Referitor la gazul metan, 
președintele a subliniat că di
versele contracte încheiate pină 
în prezent vor permite Algeriei 
să exporte 30 miliarde metri 
cubi de gaz natural în cursul 
acestui an. Totodată, șeful sta
tului algerian a anunțat că, în 
luna aprilie sau mai. va intra în 
funcțiune cea de-a patra marc 
conductă petrolieră din Algeria 
(Mcsdar-Skikda), cu o capacita
te inițială de 18 milioane tone 
dc petrol brut, iar finală — dc 
30 milioane tone.

In context, președintele Bo- 
umediene s-a referit la efortul' 
statului algerian în vederea for
mării unor cadre naționale ne
cesare procesului de valorifica
re în interesul propriu a resur
selor naturale. El a făcut cunos
cut că 2 500 de studenți algeri
eni au fost pregătiți în acest 
scop dc institutele specializate 
din țară.

Evocînd relațiile cu Franța, 
președintele a subliniat că nu 
mai există probleme importante 
în suspensie între cele două 
țări. .Algeria, a declarat Bo
umediene, este dispusă să dez
volte, fără nici o rezervă, schim
burile sale comerciale, economi
ce și culturale cu Franța. Po
porul algerian este pregătit să 
coopereze, în toate domeniile, 
cu toți aceia care o doresc, pe 
baza interesului mutual".

Programul

guvern
ROMA 25 — Corespondentul 

Agerprcs, Nicolae Puicca, trans
mite : Primul ministru italian, 
Giulio Andreotti, a expus suc
cesiv în Senat și în Camera dc- 
putaților programul pe care ac
tualul guvern monocolor demo- 
crat-creștln își propune să-l re
alizeze.

Premierul a început prin trasa
rea unui cadru internațional în 
caic, alături de prezentarea po
ziției cunoscute a guvernelor i- 
taliene de fidelitate față de a- 
lianța atlantică, c’e dezvoltare a 
colaborării între țările Europei 
occidentale și de interes față de 
situația din Orientul mijlociu 
și zona Mediteranei, s-a reflec
tat și intenția de a sprijini 
cursul de destindere în Europa 
și în lume. El a declarat că Ita
lia va depune, în continuare, e- 
forturi pentru a-și aduce contri
buția activă la dezvoltarea re
lațiilor cu țările vecine, la o e- 
voluțic pozitivă a relațiilor cu 
țările socialiste, eu țările din A- 
mcrica Latină, și — pe plan ge
neral — cu statele în curs dc 
dezvoltare. Andreotti și-a expr 

rie dc imagini sugestive gravate pc 
o placa dc aluminiu aurit, cu di
mensiunea de 23x15 centimetri, me
nite să sugereze civilizația umană. 
Placa poartă ca principală imagine 
un cuplu — un bărbat și o femeie 
— avind evidențiate mîinile, simbol 
al muncii creatoare. Pentru a „șoca" 
inteligența unor potențiali observa
tori extratereștri care ar captura 
nava, o altă imagine prezintă sche
matic două stări fizice ale unui 
atom neutru de hidrogen, aceasta 
deoarece diferența energetică dintre 
ele constituie un etalon universal 
recunoscut pentru măsurarea tim
pului și distanțelor prin respecți 
vele frecvențe și lungimi de undă. 
Alte desene sugerează în limbaj ști
ințific, pulsarii surse radiocner- 
gctice cosmice, soarele și sistemul 
planetar etc.

Specialiștii de la N.A.S.A. nu 
văd nici un impediment ca naval 
spațială să facă o călătorie galac
tică de citeva sute dc milioane de 
ani >i să ajungă astfel la o distanță 
de ordinul a 3 CCO ani-lumină dc 
Terra. Și cum placa conținînd me
sajul este deosebit de rezistentă, iar 
vidul interstelar conține extran de 
puține particule corosive, desenele 
trimise de pămînt:ni spre alte lumi 
vor li, poate, cîndva, recepționate 
și... înțelese !

Vizita 
cancelarului 

federal 
al Austriei 
la Londra

LONDRA 25 (Agerprcs). — 
Aflat la Londra pentru o vizită 
oficială dc două zile, in cadrul 
unui turneu prin capitalele mai 
multor (ari vest-europene, can
celarul federal al Austriei, Bru
no Kreisky, a avut joi o între
vedere cu primul ministru bri
tanic, Eduard Heath. Principala 
problemă abordată in cadrul 
convorbirilor — statutul Austriei 
dc membru asociat la C.E.E., 
problemă care figurează încă pc 
agenda de lucru a oficialităților 
dc la Bruxelles ale Pieței Co
mune.

După cum se știe, prin adera
rea la C.E.E. a trei țări mem
bre ale A.E.L.S, (Asociația eu
ropeană a liberului schimb) — 
Marca Britanic, Danemarca 
și Norvegia — ucest or
ganism economic (din care face 
parte și Austria) ar urma, prac
tic, să se dezintegreze ia sfîrși- 
tul acestui an. In vederea men
ținerii statutului său dc neutra
litate și a acelorași relații cu 
țările membre ale A.E.L.S. care 
nu au solicitat aderarea la 
C.E.E. (Suedia, Elveția Și Portu
galia), Austria s-a pronunțat în 
favoarea stabilirii unui regim dc 
membru asociat și a unei zone 
de comerț liber.

In cadrul unei conferințe de 
presă organizate la Londra, 
cancelarul federal al Austriei a 
exclus cu fermitate orice rol 
politic al țării sale în cadrul 
Pieței comune, dcclarind : .In
teresul nostru este doar comer
cial și noi nu vom lua parte la 
vreo formă de integrare politi
că, din cauza neutralității noas
tre". ,.In măsura în care ne 
privește, preferăm o zonă dc 
comerț liber, de genul A.E.L.S.", 
a încheiat cancelarul Austriei.

actualului

mal speranța că. .printr-o pre
gătire corespunzătoare, se va a- 
.junge la convocarea conferinței 
asupra securității și cooperării 
în Europa".

In privința problemelor pc 
care le înfruntă în prezent Ita
lia în domeniile economic și so
cial, al apărării instituțiilor re
publicane, al dezvoltării demo
crației — Andreotti, afirmînd că 
„țara se află într-o situație cri
tică", a relevat necesitatea unor 
reforme în domeniul învâțămîn- 
tului, al asistenței medicale, și
— în mod special — urgența 
unor măsuri menite să atenue
ze efectele negative ale șoma
jului și ale creșterii costului 
vieții. El a afirmat că. prin ac
țiunile sale, guvernul italian 
trebuie să rezolve unele .pro
bleme care provoacă îngrijora
re", citind, între acestea, asigu
rarea locurilor c’e muncă, ne
cesitatea sporirii posibilităților 
de utilizare a forței dc muncă 
și a continuității producției în 
uzine. De asemenea, vorbitorul 
a subliniat că va trebui consa
crată o atenție deosebită pro
blemelor agriculturii și ale în
treprinderilor industriale mici și 
mijlocii.

Referindu-se apoi la sporirea, 
în ultima vreme, a actelor dc 
violență provenite, în general, 
din partea grupărilor extrapar
lamentare, premierul a decla
rat că guvernul este hotărît să 
întreprindă acțiuni ferme pentru 
a se pune capăt atentatelor și 
acțiunilor de intimidare. „Tre
buie intensificată activitatea sta
tului contra organizațiilor și a 
tentativelor de a constitui orga
nizații paramilitare dc tip și de 
inspirație fascistă, contra orga
nizatorilor, a celor ce le finan
țează și a grupărilor politice ca
re le inspiră, a spus el.

Vineri, au început in Senat 
dezbaterile pc marginea decla
rat iei-program guvernamentale, 
urmînd ca votul de învestitură 
să aibă loc sîmbătă scara.

-------- ------------

Anularea 
alegerilor 

prezidențiale 
din Salvador

SAN SALVADOR 25 (Agcrpres).
— Consiliul electoral din Salvador 
a invalidat rezultatele preliminare 
ale alegerilor prezidențiale desfășu
rate duminică, 20 februarie a. c. 
După cum s-a anunțat, această lio- 
tărîre a fost determinată dc desco
perirea unor fraude in favoarea 
candidatului oficial al partidului 
„Concilierea națională'*, colonelul 
Arturo Armando Molina, și dc re
zultatele contradictorii comunicate 
de către Consiliul electoral și Co
misia dc resort din San Salvador.

In aceasta situație, urmează să 
se procedeze la desfășurarea unui 

■nou scrutin pentru a se desemna 
viitorul șef al statului.

DUMINICA 27 FEBRUARIE

8,15 Gimnastica pentru toți.
8,30 Cravatele roșii.

10,00 Viața satului.
11.10 Să înțelegem muzica. Uver

turi și preludii.
12,CO Dc strajă patriei.
12.30 1 misiune in limba maghiară.
14,CO Felesport.
16.30 Postmeridian.
18.C0  Film serial pentru tineret : 

..Planeta giganților".
18,50 Program dc muzica popu

lară susținut dc orchestra an
samblului artistic „Doina" al 
Armatei.

19.20 1 COI de seri : Povestea lui 
Rumcajs (8).

19.30 Telejurnal.
20,00 Reportajul săptămînii : Schim

bul cinci.
20.20 Film artistic : Rctrospcctis.î 

Walt Disney.
21.10 Clujul... Pc adresa dumnea

voastră (partea a 11-a). Emi
siune de divertisment. In dis
tribuție : Stela Enachc, Do- 
rcl Vițari; Mihai Pcrșa. Gabi 
lenccc, Gclu Colccag, Florin 
Zamfircscu, Dan Micit, An
drei AgOStoH, Ferdinand Weis. 
Mariana Popovici, Dumitru 
Farcaș. Invitați : Paul Sa va, 
Anca Agemolu, George Fna- 
che.

22.40 Telejurnal.

LUNI 28 FFBRI ARII

15.30 Lecții IV pentru lucrăturii 
din agricultură. Activitățile 
industriale și prestările de 
servicii, mijloc de folosire 
completa a forței de muncă 
în cooperativele agricole de 
producție și sursă dc venituri 
suplimentare.

16,30—17,C0 Curs de limba rusă. 
Lecția a 4-a — reluare.

17,35 Deschiderea emisiunii.
17.40 La volan — emisiune pentru 

conducătorii auto.
18,00 Căminul.
18.40 Ecranul. Emisiune dc actua

P ROGRAMUL

TV pentru 
săptămîna 

viitoare

litate și critică cinematogra
fică.

19,05 Noutăți cultural-artisticc.
19,15 Publicitate.
19.20 1 COI de seri. Povestea lui 

Rumcajs (9).
19.30 Telejurnal.
20,10 Reflector.
20.25 Teatru foileton : „Mușatinii". 

După trilogia lui Barbu Ște- 
fănescu-Delavrancca. Seria a 
4-a : Apus dc soare.

21.30 Să înțelegem muzica.
22.20 Muzică ușoară cu Ruxandra 

Ghiață.
22.30 „24 de orc".
22,45 Contraste în lumea capitalu

lui.

MARJI 29 FEBRUARIE

9,00 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9.05 Tcle-școală. Pîrghia. Scripeții 
(fizică). .Valea Dunării (geo
grafia României).

10,C0 Curs dc limba rusă, lecția 
a 5-a.

10.30 Căminul (reluare).
11,10 Film serial: „Patru tanchiști 

și un ciine" (reluare).
12,C5 Telejurnal.
16.30—17,C0 Curs de limba fran

ceză. Lecția a 4-a (reluare).
17.30 Deschiderea emisiunii dc du- 

pă-amiază.
17,35 Cum vorbim.
17,55 De la Alfa la Omega. Enci

clopedic pentru elevi.
18,20 Sub semnul nobișnuitului.
18,45 Sclecțiuni din spectacolul cu 

opera „Marea în singe", pre
zentat de ansamblul Operei 
„Phibada" din Phenian cu 
prilejul turneului întreprins 
in țara noastră. Soliști: 
Kirnki Van — artistă eme
rită, Riu Iang Lok, Iun 
Oiung Kio.

19,10 Tragerea de amortizare
ADAS.

19,20 1 CCI de seri. Povestea lui
Rumcajs (10).

19,30 Telejurnal.
2C,C0 Scară de teatru : „Trei gc-

nerații". Distribuția : Sultana 
— Sandina Stan; Ioniță — 
Toma Dumitriu; Ilie — O- 
vijiu Schumacher; Șcrban — 
Mircea Cosma; Ruxandra — 
Mihaela Dumbravă; Alexan
dru — Marius Pepino; Radu 
— Sorin Gheorghiu; Chirii 
— Constantin Brezeanu; D-ra 
Macri cea naică — Catița Is
pas; Eliza — Iarina Demian; 
Veronica — Genovcva Pre
da; Ștefan — Candid Stoica; 
Pavel — Gheorghc Stilu; 
Ținea — Florian Luican.

22,C0 Prim plan : Alexandru Ciucu- 
rencu.

22.30 „24 de orc".

MIERCURI 1 MARTIE

9,C0 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Teleglob. Caracas s-a născut 
la Maracaibo. Reportaj fil
mat.

9,25 Prim plan : Alexandru Citl- 
cttrcncu (reluare),

9,55 Desen animat.
10,C0 Curs dc limba franceză, lec

ția a 5-a.
10.30 Tcle-cincmateca pentru copii 

și tineret (reluare).
12,C0 Telejurnal.
15.30 Telc-școală. Legătura chimică 

(chimie cl. a Xll-a). Valea 
Dunării (geografia României).

16,30—17,00 Curs de limba engle
za. Lecția a 4-a (reluare).

17.30 Deschiderea emisiunii dc du
pă-amiază.

17,35 O viață pentru o idee. Fabre.
18,10 Timp și anotimp în agricul

tură.

lă, 4C Muzica. Emisiune dc actuali
tate muzicală.

19. C0 Oameni ți lapte.
19.15 Tragerea Prorioexpres.
19,20 1 COI dc seri. Povestea lui 

Rumcajs (II).
19.30 Telejurnal.
20. C0 Tele-cinemateca : ..Corabia ne

bunilor". Cu : Vivien Leigh, 
Simone Signoret. Oskar Wer
ner, Lee Marvin, ITcinz Ruh- 
niann,

22.30 Interpretul săptămînii. Denis 
( onsiantinescu.

22,45 „24 dc ore".

JOI 2 MARTIE

9,00 Deschiderea emisiunii dc di
mineața. Telex.

9,05 Ritm, tinerețe, dans (reluare).
9,50 Desene animate.

10,CO Curs de limba engleză. Lecția 
a 5-a.

10.30 Tcle-cincmateca : „Corabia ne
bunilor" (reluare).

12,55 Telejurnal.
15.30 Lecții TV pentru lucrătorii 

din agricultură.
16.30—17.C0 Curs de limba germa

nă (lecția a 4-a) (reluare).
17.35 I misiune în limita maghiară.
18.35 Confruntări. Complexul 

Cercetare — Invățamînt — 
Producție.

19.C0  Melodiile scrii. Muzică ușoa
ră românească in primă au
diție, prezentată de sextetul 
Sile Dinicu.

19.15 Publiciatc.
19,20 1 COI dc seri : Povestea lui 

Rumcajs (12).
19.30 Telejurnal.
20,00 Reflector.
20,10 Handbal masculin : România 

— Cehoslovacia (repriza a 
Il-a) în cadrul turneului in
ternațional dotat cu „Trofeul 
Caxpați", Transmisiune direc
tă din Sala sporturilor de la 
Ploiești.

20,40 Tinerii despre ei înșiși.
2100 Pagini de umor : Antologie 

Charlie Chaplin.

21.40 Mai aveți o întrebare? „Cum 
a apărut omul și civilizația".

22.30 „24 de orc".

VINERI 3 ăLARTIE

9,C0 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Mai aveți o întrebare ? Cum 
a apărut omul și civilizația ? 
(reluare).

9,45 Muzică ușoară.
10,C0 Curs dc limba germană. Lec

ția a 5-a.
10.30 Film serial: „Sebastian și se

cretul epavei". Episodul 
„SOS în Groenlanda" (re
luare.

11,00 Portretul unui regizor. Kozin- 
țev (II) — film documentar 
— producție a studiourilor 
sovietice.

11.30 Pagini de umor: Charlie 
Chaplin (reluare).

12.10 Telejurnal.
15,30—16,30 Telc-școală.
17.30 Deschiderea emisiunii dc du- 

pă-amiaza.
17.35 Prietenii lui Așchiuță. Emisiu

ne pentru cei mici.
18.15 Reîntîlnirc cu surorile Fircca.
18.20 Arta plastică. Prin expoziții 

bucureștenc.
18.35 Stop-cadru.
18,55 Pentru sănătatea dv. Cum 

prevenim hipovitaminozele 
primăverii.

19.10 Tragerea Loto.
19.20 1001 dc seri. Povestea lui 

Rumcajs (13).
19.30 Telejurnal.
20,00 Cronica politică internă de 

Eugen Mândrie.
2C.1C Handbal masculin : Românii 

— Iugoslavia (repriza a Il-a) 
în cadrul competiției inter
naționale dotata cu „Trofeul 
Carpați". Transmisiune direc- 

. tă din Ploiești.
20.40 Film artistic : „Bătrîna pia

nină" — producție a studiou
rilor iugoslave. Cu : Vida 
Kuharjcva, Vckoslav Janko, 
Bert Sotlar.

22.20 Drumuri în istorie. Acei meș
teri geniali de pc Cetățuia.

22.35 .,24 de ore".
22.50 Din țările socialiste : U.R.SS.

SÎMBATA 4 MARTIE

9,C0 Deschiderea emisiunii de di
mineață. Telex.

9,05 Film serial : „Doamna din 
Genova (IU).

9,45 Dc vorbă cu gospodinele.
10,CC Tele-enciclopedia (reluare).
10,45 Biblic )teca pentru toți (re

luare).
11.15 Muzică și umor Spectacol de 

divertisment in interpretarea 
unui colectiv de actori de la 
Teatrul „Lucia Sturdza Bu- 
landra" (sclecțiuni).

12,00 Telejurnal.
16,25 Deschiderea emisiunii dc dtt- 

pă-antiază.
16.30 Emisiune în limba gcrn.ana.
18.15 Ritm, tinerețe, dans.
19.15 Publicitate.
19.20 1 CCI de seri. întrecerea.
19.30 Telejurnal.
20, CC Săptămîna internațională.
20.15 Tcle-ețțcidopedia. Din cu

prins : Rio Xingu. Aviație, 
Zoorama.

21, CO Film serial : „Invadatorii".
21.50 Mărțișoare, mărțișoarc... Emi

siune dc divertisment. Cu t 
Margareta Pîslaru și Coca 
Anclroncscti, Rodica Popescu, 
Mihai Fotîno, Amza Pclca, 
Dent, Radulescu, Șt. Tapa- 
lagă.

22.30 Telejurnal.
22,45 Săptămîna sportiva.
23,00 Seară de romanțe. Cintă A- 

driana Codrcanu și Constanța 
Cimpcanu.

Redacția țl administrația ziarului i Petrejanl, strada Republicii Nr, M. teleloni ÎMI Tiparul — întreprinderea poligrafică Hunedoara — Subunitatea Petroșani 40 396


