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REDACȚIA
ȘI ADMINISTRAȚIA 

ZIARULUI
Petroșani, strada Republicii nr. 90

Telefoane: redactor șef — 16 38 ;
redactor șef adjunct și secretariat de 
redacție — 1662 ; secțiile ziarului, prin 
centrală — 1220 (1221); viața de partid 
— interior 71 ; social — interior 74 ; 
economică — interior 32 ; cultură—învă- 
țămînt — interior 41 ; administrație — 
interior 68 ; prin Centrala cărbunelui — 
269. După ora 16, telefon de serviciu — 
1663.

Lung și interesant e dru
mul transformării diamantu
lui negru în brichete. încăr
cat din siloz pe banda trans
portoare, cărbunele este urcat 
spre complexele instalații ale 
secției de brichetaj. Aici, în 
ansamblurile instalațiilor de 
amestec și uscare, cărbunele 
se purifică printr-un proces 
chimie, apoi din tamburul de 
presă ies brichetele de formă 
ovoidală. Mirosul de smoală 
fierbinte și praful de cărbune 
care persistă in secție gidilă 
nările, iar ochii se dilată in
tr-o continuă și iritantă cli
pire. Zgomotul surd, ca vuie
tul unei furtuni, produs de 
mulțimea instalațiilor in func
țiune, înghite cuvintele oame
nilor care lucrează aici... de 
jos, un șuierat ascuțit, ase-

Briche- 

tatorii 
de la

CORBESTI
J»

mănător cu cel de sirenă, 
cheamă mecanicul pentru a 
se prezenta la postul său.

Ne aflăm la secția brichetaj 
a preparației Coroești.

Maistrul tehnolog Lazăr Jo- 
san, care ne însoțește in a- 
ceastă vizită, explică pe „viu" 
sistemul de funcționare a li
niilor de brichetare, ne arată 
instalațiile care funcționează 
automat. Urcăm și coborîm 
zeci de trepte, străbatem plat
formele pudrate cu praful 
brun al cărbunelui.

Aceasta e linia a doua. A 
fost repusă in funcțiune după 
două săptămini de intense 
reparații. Pentru repunerea 
ei în circuitul tehnologic 
aici a lucrat peste orele de 
serviciu o echipă formată din 
sudorul Nicolae Iclănzan, lă
cătușii Ttmotei' Trif, Ștefan 
Perdi, Nicolae Baban, Patri
ciu Lazăr, zidarul Zoltan Lă
cătuș, maistrul Emilian Mi- 
cu și maistrul mecanic Elisei 
Boțan care a coordonat exe
cutarea acestor reparații. Îna
inte lucrau cu o jumătate de 

■ capacitate, acum, după repu
nerea ei in funcțiune, capa
citatea secției s-a dublat, a- 
tingînd circa 1 000 tone pe zi.

După ce vizităm liniile de 
brichetare intrăm în camera 
de comandă. Aici maistrul 
Josan ne arată, pe tabloul 
schemei de funcționare a in
stalațiilor, drumul pe care-l 
parcurge cărbunele de la si
loz și pînă la tamburul de

Cornel HOGMAN(Continuare în pag. a 3-a)

Consiliul de Stat 
al

Republicii Socialiste România

DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale

In temeiul articolului 64 punctul 1 din Constituție, 
Consiliul de Stat al Republicii Socialiste România

decretează:
ARTICOL UNIC. — Se convoacă Marea Adunare Na

țională în a șasea sesiune a celei de-a șasea legislaturi, în 
ziua de 17 martie 1971, ora 10 dimineața.

Președintele Consiliului de Stat 
NICOLAE CEAUȘESCU
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ÎN PAG. A 2-A :

TEZELE
Consiliului Central al U.G.S.R. 

pentru Congresul Uniunii 
Generale a Sindicatelor dig 
Republica Socialistă România

■

■

Romania socialistă în imagini și fapteIn ansamblul marilor realizări ale României socialiste în cincinalul încheiat, ponderea contribuției județului Timiș, a muncii neobosite a tuturor celor care' trăiesc pe aceste plaiuri — români, germani, maghiari, sîrbi și de alte naționalități — ocupă un loc important. Transformările care s-au petrecut în ultimii cinci ani în această înfloritoare zonă a țării oferă imaginea unui dinamism viguros și înnoitor, asemenea celui al întregii țări, pe toate planurile viepi economice, politice și social-culturale.Prin înfăptuirea consecventă a politicii partidului, economia județului, paralel cu dezvoltarea și moderhizarea capacităților existente, s-a îmbogățit cu noi obiective industriale de înalt nivel tehnic ; în același timp a crescut gradul de calificare a muncitorilor, numărul specialiștilor, competența lor în rezolvarea complexelor probleme ale organizării și conducerii științifice a producției.Ca urmare a acestor' noi valențe cantitative și călită-

Noile valențe

tive producția globală a județului a înregistrat o creștere de 70 la sută, atingînd valoarea de peste 11 miliarde lei, față de 6,5 miliarde în cei cinci ani anteriori. In 1970 întreaga producție industrială a anului 1960 a fost realizată în numai 18 săptă- mîni.Ponderea județului Timiș în producția globală națională în 1970, la motoare e- lectrice reprezeta 33 la sută, la producția chimică 7 la sută, iar la încălțăminte de piele 14,5 la sută.Colectivele din întreprin

1

deri au desfășurat în acești ani o neobosită activitate creatoare în vederea ridicării calității producției și a diversificării ei reușind să asimileze peste 1 500 de produse noi. Prin aceasta muncitorii, inginerii și tehnicienii industriei timișorene și-au a- dus aportul la modernizarăți structurii economiei romă- I nești, Ia creșterea pătrunderii I produselor economiei noastre | pe piața internațională. Gra- I iul cifrelor ne arată o sporire de 2.3 ori a valorii pro- ■ dUcției destinate exportului. I Produsele întreprinderilor „E- lectromotor", ..Electrobanat". ,.Azur“, ..Victor'a', ..Banatul" și ale altor unități sînt prezente azi pe piețele a 40 de țări de pe toate meridianele globului.Avînd în vedere gradul de industrializare și diversificare a producției, prin ritmurile și ponderea în ansamblu] industriei patriei ’nostre, Ti-
M. IVANOVICI(Continuare în pag. a 3-a)

W<\ SEMICENTENARULUI
SUCCES DEPLIN 

lucrărilor 

CONFERINȚEI 
Uniunii sindicatelor

Efervescență

creatoare
Străduța îngustă care ne poar

tă spre Stația de cercetări pen
tru securitate minieră din Pe
troșani pare să ne răpească pen
tru moment din preocupările 
noastre cotidiene. De o parte și

Secvențe 
din activitatea 
cercetătorilor 

de la S.C.S.M.

de alta indicatoare turistice 
ne atrag atenția asupra splen
dorilor oferite cu generozitate 
de natură. Dar înainte de a a- 
junge la acestea, înainte de a 
sorbi din priviri crestele înză
pezite ale falnicului Paring, în 
fața noastră, dispuse pe Un ve
ritabil amfiteatru natural, se

Măreția 
modestiei

Tînăra ANA VIZI pe care 
am cunoscut-o la Preparația 
cărbunelui Coroești, ne-a fost 
recomandată ca fiind una 
dintre cele mai destoinice: 
muncitoare despre care „nu 
s-a auzii niciodată nimic". In 
limbajul conducătorilor ocu
pați prea mult cu propriile 
sarcini, și tot atît de mult cu 
sarcinile celor care nu-și văd 
de treabă, acest „nu s-a auzit 
niciodată nimic" înseamnă, 
la prima vedere, doar... în
deplinirea conștiincioasă a 
îndatoririlor de serviciu. O 
reflecție mai adîncă scoate la 

' iveală însă o altă interpretare 
a faptului: MODESTIA, o 
trăsătură plină de adinei sem
nificații despre frumusețea 
unui caracter.

Avea doar 18 ani cînd s-a 
angajat la preparație. O vîr- 
stă a viselor din adolescență, 
întrerupte pe neașteptate de 
situația dificilă în care a 
adus-o viața, aceea de a tre- * 
bui să asigure suportul mate
rial necesar ei și mamei sale. 
In scurt timp s-a deprins cu 
oamenii, cu utilajele, cu pro
cesul de producție. Seriozita
tea cu care a căutat să pă
trundă tainele unei complica
te meserii i-a fost un real 
sprijin în obținerea calificării. 
Astăzi Ana Vizi este una din
tre cele mai bune flotatoare 
principale ale preparației.

Modestia este o trăsătură 
comună a multor asemenea 
muncitoare. O calitate care 
nu este niciodată înscrisă în 
certificatele de calificare. Ea 
există însă, așa cum o dove
dește comportarea Anei Vizi. 
Și, cu cît această calitate este 
mai profundă, cu atît omul 
devine mai plin de măreție.

I. M.

desfășoară clădirile moderne și 
elegante ale acelei instituții ca
re de două decenii luptă fără 
preget pentru asigurarea unor 
condiții cît mai bune de mun
că în adîncuri.

★
O dată pătruns în veritabila 

citadelă a cercetătorilor din 
Valea Jiului, sîntem captați de 
atmosfera de muncă. Pe treap
ta de jos a „amfiteatrului", for
mat din trei clădiri, sîntem 
oaspeții laboratorului de metan. 
In jurul unei mese, pe care au 
fost așternute cu destulă mi
gală tot felul de schițe,-desene, 
planșe și tabele, inginerii Ani- 
ca Dochiței și Ion Crăciunes- 
cu întocmesc „planul de bătaie" 
pentru atacarea unei noi teme 
de cercetare intitulată „Proce
dee și metode de combatere a 
acumulărilor de metan sub for
mă de pînze prin aeraj în sco
pul evitării aprinderilor și ex
ploziilor de metan". După nu
mai cîteva cuvinte, reușim să 
descoperim la rîndul nostru 
importanța acestui studiu: gă
sirea unor metode și procedee 
de eliminare a acumulărilor de 
metan în scopul creării condi
țiilor de lucru nepericuloase în 
lucrările miniere. Părăsim acest 
laborator cu convingerea unei 
noi reușite a „metaniștilor" con
duși de ing. Dumitru Ionescu, 
șef de laborator, și cu satis
facția de a fi fost martorii de 
moment ai unei operațiuni de
cisive în alcătuirea unui studiu.

★
Pentru o clipă se părea că 

totul a amuțit. Apoi vocea in
ginerului Vasile Berar, șeful la
boratorului de salvare, curmă 
fericit tăcerea :

— E în regulă, băieți, ați fă
cut o treabă bună !

Intr-adevăr studiind posibili
tățile de prelucrare în țară a 
cartușelor filtrante folosite în

Nicolae LOBONȚ(Continuare în pag. a 3-a)
Produs nou 

în stadiu 
de finisareLa fabrica de stâlpi hidraulici din Vulcan se execută ultimele operații de asamblare și finisare a primului lot de agregate hidraulice folosite în exploatărde miniere / Prin asimilarea și realizarea acestor produse, F.S.H. contribuie la realizarea de importante economii de valută înțrucît pînă în prezent agregatele hidraulice cu utilizarea respectivă erau importate.Pînă la sfîrșitul acestui an vor fii predate beneficiarilor 87 asemenea utilaje.

Festivalul 
poeziei 

f patrioticeIn ziua de 14 martie a. c., sala Palatului cultural din Lu- peni va găzdui Festivalul poeziei patriotice intitulat : „Omagiu partidului". Inițiat de Comitetul orășenesc U.T.C. în colaborare cu Casa pionierilor, festivalul este deschis tuturor elevilor și pionierilor din localitate. Pînă în prezent s-au înscris în concurs 37 de elevi și pionieri. Se vor recita poezii inspirate din lupta partidului nostru, din mărețele realizări înfăptuite de popor sub conducerea P.C.R.Deschiderea festivalului va a- vea loc în jurul orei 10 în a- cordurile fanfarei școlii profesionale din localitate și a corului Școlii generale nr. 2. Con- curenților li se vor acorda premii, mențiuni și diplome.

**

\

ÎNMÎNAREA INSIG
NELOR ȘI A DIPLO
MELOR DE FRUN
TAȘI ÎN GOSPODĂ

RIREA ORAȘULUI 
PETRILARealizările obținute în anul 1970 în gospodărirea și înfrumusețarea localității au constituit obiectul bilanțului care a avut loc duminică la clubul muncitoresc din orașul Petrila.Subliniind principalele succese din domeniul edilitar- gospodăresc la care au contribuit întreprinderile specializate prin sectoarele prestatoare și unitățile economice de pe raza orașului, ing. Dumitru Grunță, vicepreședinte al Consiliului popular orășenesc, a evidențiat și contribuția cetățenilor din cartierele orașului care au prestat mii de ore de muncă patriotică pentru realizarea unor lucrări de înfrumusețare.După prezentarea obiectivelor din planul de măsuri pe anul 1971 au fost decernate insignele și diplomele

C. H.(Continuare în pag. a 3-a)

din ramura minieră 
și energiei electrice !

La casa de cultură din Petro
șani are loc, azi, conferința Uni
unii sindicatelor din întreprin
derile industriei miniere și e- 
nergiei electrice.

Sute de reprezentanți ai mun
citorilor, maiștrilor și tehnicie
nilor, inginerilor, economiștilor 
și altor categorii de salariați 
din unitățile miniere, de pros
pecțiuni și cercetare geologică, 
de producere, transport și dis
tribuție a energiei electrice, din 
uzinele metalurgice de metale 
neferoase și de preparare a mi
nereurilor utile, din șantierele de 
construcții și montaje energe
tice și miniere, au sosit în mu
nicipiul nostru pentru a parti
cipa la lucrările acestei confe
rințe.

Clasa muncitoare, toți oame
nii muncii din patria noastră 
au primit cu vie satisfacție și 
deplină aprobare analiza mul
tilaterală făcută activității sin
dicatelor de către plenara Comi
tetului Central al Partidului 
Comunist Român din 10—11 fe
bruarie 1971. Concluziile tova
rășului Nicolae Ceaușescu, se
cretar general al partidului, 
privind rolul și atribuțiile sin
dicatelor în condițiile actuale

ale construcției societății socia
liste multilateral dezvoltate în 
Republica Socialistă România, 
constituie un document progra
matic de deosebită valoarea teo
retică și practică pentru miș
carea sindicală din țara noas
tră. Prin aceste documente, sin
dicatele din țara noastră au pri
mit un ajutor deosebit de pre
țios, menit să ducă la perfec
ționarea întregii lor activități, 
la creșterea rolului lor în viața 
politică, economică și socială a 
țării. Conferința Uniunii sindi
catelor din ramura minieră și 
a energiei electrice își desfă
șoară lucrările Ia scurt timp 
după analiza multilaterală fă
cută activului sindicatelor de 
plenara C.C. al P.C.R. In lumi
na acestor documente, a Tezelor 
Consiliului Central al U.G.S.R., 
proiectelor de statut publicate re
cent în presa centrală, delega
ții la conferință, prin propu
nerile ce le vor face, vor ajuta 
ia conturarea și întregirea mă
surilor pe care le va adopta a- 
propiatul Congres al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro-(Continuare în pag. a 3-a)
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Din realizările cincinalului ’66-’7O

INDUSTRIA LOCALA
Cincinalul recent încheiat a consemnat și 

în domeniul industriei locale succese însem
nate :

© Prin eforturile susținute ale muncitorilor, 
inginerilor și tehnicienilor din acest sector, 
prevederile producției globale au fost depă
șite, sub raport valoric, cu peste 1 miliard Iei.

® Ca urmare a lărgirii și modernizării 
capacităților, și a îmbunătățirii proceselor 
tehnologice, producția industriei locale s-a 
dezvoltat într-un ritm mediu anual de 14,3 
la sută.

@ Volumul bunurilor de uz gospodăresc, 
realizate în cadrul celor 15 ramuri ale indus
triei locale, depășea Ia finele anului 1970, 
cu 94,7 Ia sută nivelul anului 1966.

@ Completînd gama produselor realizate 
de industria republicană, oamenii muncii 
din unitățile industriei locale au pus la dis
poziția populației, în această perioadă, mo
bilă în valoare de 8,7 miliarde lei, 4,6 mili
arde cărămizi, 2,9 milioane mc de prefabri
cate din 
fondului 
duse de 
fecții și
22 miliarde lei.

• Ca urmare a îmbunătățirii continue a 
calității produselor au sporit solicitările pe 
piața externă, înregistrîndu-se, la sfîrșitul 
cincinalului, o creștere a exportului cu 257 
la sută față de anul 1966.

beton armat, mărfuri diferite livrate 
pieței — bunuri de uz casnic, pro- 

panificație, băuturi răcoritoare, con- 
alte produse în valoare de aproape

(Agerpres)
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Cum, tocmai eu

s-au făcut in ultimul

nu mai stau în centrul

I. MUSTAȚA

oglinzi ale propunerilor 
au schimbat multe lu-

Am ocupat loc in prezidiu.
...La margine.
Mi-am așezat in față caietul de ședințe, acela cu co- 

perți albastre de vinilin. Am calculat, în gînd, coeficientul 
de risc al eventualelor critici ce mi s-ar putea adresa, 
mi-am recapitulat sarcinile trasate de la ultima ședință de 
lucru, descoperind vagi urme de subiectivism in compor
tarea președintelui comisiei, care mi-a atras atenție — mie ! 
— că informarea ce am pregătit-o e sub orice critică. Mai 
spunea președintele aă nu sînt concret, eficient și doar 
le-am arătat tuturor registrele caligrafiate frumos, curat, 
cu recapitulație în roșu, adevărate 
făcute de sglariați, propuneri care 
cruri în întreprindere.

...E adevărat, multe schimbări 
timp.

Dar unele pe nedrept...
Eu, de exemplu, de anul trecut 

prezidiului ci, undeva la margine. Nu zic că e o persecu
ție. Dar cuvintele pe care totdeauna mi le pregătesc cu grijă 
parcă nu se potrivesc să fie spuse decît de la centru.

Nu mă voi înscrie astăzi decît la propuneri. Am să-l 
propun pe tovarășul A. Din ce motive ? Unii vor spune că 
repet placa de pînă acum, că întotdeauna cînd eu propun 
pe cineva, acela din complezență mă propune pe mine. Dar

nu asta mă caracterizează ci obiectivitatea. Sînt nevoit 
recunosc că tovarășul A. e ceZ mai principial, are spirit 
analitic, autocritic. Nu e numai părerea mea. I-am auzit și 
pe alții, prin birouri, discutînd in acest sens. Pot spune 
deci, cînd fac propunerea, că m-am consultat cu mai mulți 
colegi și in numele lor...

— In numele lor, tovarăși, eu îl propun pe tovarășul 
A. Cit privește activitatea de viitor, eu avînd experiența 
citorva ani buni de muncă în această comisie, îl asigur de 
tot sprijinul meu.

Propunerea a fost acceptată. In sală s-a auzit chiar un 
murmur de aprobare. Bine că am făcut eu propunerea, în 
fond nici la marginea prezidiului nu e chiar atît de inco
mod, sala mă privește, eu ii cuprind pe toți cu privirea, 
din cînd în cînd mă îngrijesc să bat discret cu stiloul în 
masă și să cer liniște. Dar ce s-a întîmplat ? Cum ? Cum ? 
Ordinea de zi fiind epuizată... ce... ?

Și eu ? N-am mai fost ales ?
Asta nu mai e principialitate, să știți! Nici nu am fost 

cel puțin criticat, să mă apăr, să mă justific, să-mi fac 
autocritica...A

In pag. a 4-a : FRAZIER A ÎNVINS! I
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TEZELE
Consiliului Central al U. G. S. R. 

pentru Congresul Uniunii Generale a Sindicatelor
din Republica Socialistă România

Clasa muncitoare, toți oamenii muncii din patria noastră 
au primit cu vie satisfacție și deplină aprobare analiza 
multilaterală făcută activității sindicatelor de către Plenara 
Comitetului Central al Partidului Comunist Român, din 
10—11 februarie 1971. Concluziile tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al partidului, privind rolul și 
atribuțiile sindicatelor în condițiile actuale ale construcției 
societății socialiste multilateral dezvoltate în Republica 
Socialistă România, constituie un document programatic 
de o deosebită valoare teoretică și practică pentru mișcarea 

I sindicală din țara noastră.
Consiliul Central al Uniunii Generale a Sindicatelor din 

Republica SeWalistă România și-a însușit pe deplin con
cluziile și recomandările Plenarei Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, angajîndu-se să militeze neobo
sit pentru transpunerea lor în viață. îmbunătățirea activi
tății generale a sindicatelor, preocupare de seamă a tuturor 
organizațiilor sindicale, se înscrie în complexul de măsuri

politice și organizatorice adoptate de conducerea partidului 
pentru perfecționarea organizării și conducerii vieții sociale, 
pentru dezvoltarea continuă a democrației muncitorești, a 
democrației socialiste, pentru atragerea maselor largi de 
oameni ai muncii la rezolvarea tuturor problemelor pe 
care le ridică construcția socialistă in patria noastră.

Pe baza analizei făcute de Plenara Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, Consiliul Central al Uniunii | 
Generale a Sindicatelor a elaborat prezentele Teze pe care 
le supune dezbaterii membrilor de sindicat, astfel incit 
apropiatul Congres al U.G.S.R. să poată stabili rolul și 
sarcinile concrete ale sindicatelor în etapa actuală, în lu
mina indicațiilor conducerii partidului, cele mai eficiente 
căi și modalități de îmbunătățire a activității lor, în scopul 
participării și mai active la întreaga viață economică și so
cială a țării, la înfăptuirea politicii partidului și statului 
de edificare a societății socialiste și comuniste în România.

Sarcinile sindicatelor în domeniul activității economice

In țara noastră, socialismul a triumfat definitiv la orașe și sate, a fost desființată pentru totdeauna exploatarea omului de către om. Clasa muncitoare, în strînsă alianță cu țărănimea și intelectualitatea, cu toți oamenii muncii, deține întreaga putere de stat, a devenit stăpînă asupra mijloacelor de producție, a bogățiilor țării pe care le folosește pentru progresul rapid și neîntrerupt al patriei, pentru ridicarea nivelului de viață și de civilizație al poporului. Idealurile și aspirațiile pentru care a luptat, cu grele jertfe, eroica noastră clasă muncitoare, condusă de partidul Comunist Român, și-au găsit împlinirea în anii construcției socialiste.In tot ce s-a făcut de mai bine de un sfert de veac, sub conducerea Partidului Comunist Român, pentru progresul economic și social-cultural al țării în profundele prefaceri înnoitoare pe care le-a cunoscut România, se află organic încorporată munca plină de abnegație a clasei muncitoare, a tuturor oamenilor muncii români, maghiari germani și de alte naționalități, a întregului nostru popor.Bilanțul însuflețitor făcut de recenta Plenară a Comitetului Central al Partidului Comunist Român, cu privire la dezvoltarea economică și socială a Republicii Socialiste România în perioada 1966—1970, evidențiază cu claritate mărețele înfăptuiri obținute de poporul nostru în ridicarea patriei pe o treaptă superioară de civilizație și progres. Producția industrială a continuat să se dezvolte în ritmuri înalte, superioare celor prevăzute în plan ; s-au construit și dat în funcțiune numeroase obiective în industrie, agricultură și în celelalte ramuri ; s-au obținut noi progrese însemnate in repartizarea rațională, armonioasă a forțelor de producție pe întreg teritoriul țării. România a făcut în această perioadă noi pași înainte pe drumul creșterii forței sale economice, al valorificării tot mai intense a potențialului material și uman.
Sindicatele — cadrul organizat de participare a clasei muncitoare 

și a celorlalți oameni ai muncii la conducerea societății 
noastre socialiste, la dezbaterea și rezolvarea tuturor 

problemelor privind dezvoltarea economică și sociai-culturală, 
la înfăptuirea politicii Partidului Comunist Român 

de construire a socialismului și comunismului
In țara noastră, clasa. muncitoare își exercită rolul său de clasă conducătoare în societate, în primul rînd, prin forța politică conducătoare a întregii societăți, Partidul Comunist Român, prin organele statului socialist, care reprezintă puterea clasei muncitoare, aliată cu țărănimea și cu ceilalți oameni ai muncii, puterea poporului muncitor.Un rol însemnat în înfăptuirea misiunii istorice a clasei muncitoare, a politicii Partidului Comunist Român, revine sindicatelor, cea mai largă organizație de masă a clasei muncitoare, a oamenilor muncii. întreaga activitate a sindicatelor trebuie să țină seama de realitățile actuale din țara noastră, de rolul conducător al clasei muncitoare, de dubla calitate a acesteia, de proprietară a mijloacelor de producție și principala forță productivă a societății, de cerințele prezente și de perspectivă ale evoluției noastre sociale.
In stadiul actual de dezvolta

re socialistă a României, sindi

Ca urmare a rezultatelor obținute în dezvoltarea producției a crescut nivelul de trai al populației, au sporit veniturile tuturor oamenilor muncii de la orașe și sate, au crescut pensiile și alocațiile pentru copii, s-a realizat un important program de construcții de locuințe, învăță- mîntul, cultura, știința au cunoscut un puternic avînt.Perioada ultimului cincinal se detașează ca o etapă dintre cele mai fructuoase din anii construirii socialismului în patria noastră. Realizările acestui cincinal confirmă încă o dată justețea politicii marxist-leniniste a Partidului Comunist Român, orientată spre dezvoltarea forțelor de producție, perfecționarea relațiilor de producție, a întregii orînduiri sociale, creșterea continuă a bunăstării materiale și spirituale a întregului popor afirmarea României ca factor activ al cauzei generale a socialismului, păcii și colaborării internaționale.In procesul complex al edificării socialismului s-a afirmat puternic rolul de forță politică conducătoare pe care îl are în societatea noastră Partidul Comunist Român, cea mai înaltă formă de organizare a clasei muncitoare, detașamentul său de avangardă, exponent fidel al intereselor și aspirațiilor fundamentale ale muncitorimii, ale întregii națiuni socialiste.In făurirea noii orînduiri, clasa muncitoare s-a dovedit la înălțimea misiunii sale istorice, demonstrîndu-și devotamentul nețărmurit față de cauza socialismului, a propășirii patriei, înaltul spirit revoluționar, energia și capacitatea sa de a mobiliza și conduce toți oamenii muncii în opera de construire a socialismului. Creșterea numerică a muncitorimii, ca și schimbările calitative profunde care au avut loc în rîndurile ei, au sporit continuu rolul clasei muncitoare, clasă conducătoare a societății noastre.Sindicatele din România, a- vînd îndelungate tradiții de luptă revoluționară, sînt cele mai largi organizații de masă ale 

catele — care unesc clasa munci
toare și ceilalți oameni ai mun
cii — trebuie să reprezinte ca
drul organizat de consultare și 
participare a muncitorimii la 
conducerea activității economice 
și sociale, la rezolvarea tuturor sarcinilor construcției socialiste, la soluționarea problemelor care privesc activitatea întreprinderilor și instituțiilor, progresul economic și social-cultural al țării. Ele trebuie să se preocupe de întărirea și dezvoltarea democrației muncitorești, democrației economice — laturi esențiale ale democrației socialiste.Sindicatele trebuie să participe efectiv la întreaga activitate a Frontului Unității Socialiste, a guvernului, a organelor de conducere colectivă ale ministerelor, centralelor, combinatelor, grupurilor de uzine, întreprinderilor și instituțiilor, în consiliile populare, să aducă o contribuție mai substanțială la ac- tivitatea de conducere și planificare a economiei naționale, la adoptarea celor mai corespunzătoare măsuri pentru asigurarea dezvoltării continue a in

clasei muncitoare, ale tuturor oamenilor muncii. Ele au participat activ sub conducerea Partidului Comunist Român, la lupta împotriva exploatării și asupririi, pentru apărarea intereselor celor ce muncesc, au adus în anii de după eliberare o contribuție de seamă la înfăptuirea revoluției și construcției socialiste. Militînd pentru aplicarea în viață a politicii de industrializare socialistă a țării, sindicatele s-au preocupat de mobilizarea maselor de salariați la îndeplinirea și depășirea planurilor de stat, punerea în valoare a marilor rezerve de care dispune economia noastră, ridicarea eficienței activității economice, de antrenarea oamenilor muncii la conducerea și buna gospodărire a întreprinderilor socialiste. Ele au participat la elaborarea și înfăptuirea măsurilor și hotărîrilor partidului și statului privind îmbunătățirea condițiilor de muncă și de viață ale salariâților, la elaborarea și aplicarea legislației muncii, introducerea și generalizarea noului sistem de salarizare exercitarea controlului obștesc-munci- toresc în diferite domenii, au organizat trimiterea la odihnă și tratament a oamenilor muncii. Prin activitatea lor politico- Ideologică și cultural-educativă, sindicatele și-au adus contribuția la dezvoltarea conștiinței socialiste a oamenilor muncii, la ridicarea nivelului general de cultură a maselor, la cultivarea atitudinii înaintate față de muncă, de avutul obștesc și de îndatoririle sociale, la educarea lor în spiritul patriotismului și internaționalismului socialist, al devotamentului față de cauza socialismului.In munca sindicatelor, îndeosebi a organelor de conducere, au existat însă și unele neajunsuri, care au făcut ca ele să nu-și exercite pe deplin rolul și atribuțiile mereu sporite ce le-au revenit în viața social-politică a țării. Ca urmare a unor concepții' depășite despre rolul sindicatelor, despre formele de organizare și de muncă ale acestora, în activitatea lor s-au manifestat rămîneri în urmă față de noile condiții și cerințe ale 

dustriei, agriculturii, a întregii economii, a învățămîntului, științei și culturii, la îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale clasei muncitoare, ale tuturor salariaților, la elaborarea și înfăptuirea politicii interne și externe a partidului și statului nostru.
Sindicatele asigură participa

rea oamenilor muncii, atit prin 
reprezentanții lor cît și prin 
cei aleși de adunarea generală 
a salariaților Ia conducerea și 
buna desfășurare a întregii ac
tivități economico-sociale din în
treprinderea sau instituția res
pectivă. împreună cu organele de conducere colectivă, pe linie de stat, ele organizează și conduc adunările generale ale salariaților, expresie ă democratismului profund al orînduirii noastre socialiste, formă superioară de conducere colectivă a unităților economice. Adunarea generală a salariaților este forumul care apreciază, în ultimă instanță, valoarea și eficiența muncii de conducere a întreprinderii sau organizației eco

\ dezvoltării societății noastre, s-au menținut metode și forme de muncă învechite, un centra- lișm excesiv, fenomene de formalism și birocratism. Nu a existat suficientă preocupare ca în organele executive de conducere ale uniunilor pe ramuri și ale Uniunii Generale a Sindicatelor să fie atrași muncitori, maiștri, tehnicieni, ingineri și alte categorii de salariați care lucrează nemijlocit în producție. Toate acestea au redus posibilitatea organelor sindicale de a cunoaște îndeaproape preocupările, interesele și aspirațiile membrilor de sindicat, realitatea din colectivele de muncă, au diminuat capacitatea sindicatelor de a mobiliza masa sala- riaților la realizarea sarcinilor economice, profesionale, aportul lor la perfecționarea organizării producției și a muncii, la ridicarea calității produselor și a productivității. Ele nu s-au preocupat susținut și n-au dovedit exigența necesară pentru rezolvarea problemelor sociale, pentru folosirea eficientă a mij- loacelor asigurate de stat în"W- derea îmbunătățirii condițiilor de muncă și de viață ale sala- riaților, n-au manifestat combativitate împotriva unor fenomene de birocratism și lipsă de grijă de care au dat dovadă conducerile unor întreprinderi și ministere față de nevoile și cerințele angajaților. Munca po- litico-educativă desfășurată de sindicate a cuprins un număr restrîns de salariați, nu a fost suficient legată de nevoile practice ale producției, ale educării socialiste a maselor, iar baza materială pentru desfășurarea acestei activități nu a fost pe deplin folosită.In lumina orientării date de Plenara Comitetului Central al Partidului, Consiliul Central al U.G.S.R. consideră că este necesară îmbunătățirea întregii acti-' vități a sindicatelor, întărirea și dezvoltarea democrației și autonomiei sindicale, perfecționarea organizării, a formelor și metodelor lor de muncă, pentru ca sindicatele să îndeplinească mai bine rolul și atribuțiile sporite ce le revin în etapa actuală de dezvoltare socialistă a României.

nomice, exercită controlul .maselor asupra felului cum se, îndeplinesc hotărîrile de partid și de stat, propriile hotărîri, în viața fiecărui colectiv. Ele sînt consultate în promovarea cadrelor în conducerea unității respective, în munca pe linie de stat, economică, în organizațiile de masă și obștești. Sindicatele trebuie să creeze toate condițiile necesare pentru ca oamenii muncii să aibă posibilitatea de a participa nemijlocit la analizarea modului cum se realizează planul de producție, cum se asigură condițiile de muncă și de viață ale salariaților, să poată critica nestingherit neajunsurile care se manifestă în activitatea întreprinderilor și instituțiilor, să ia parte activă la rezolvarea tuturor problemelor economice, sociale și culturale din aceste unități. Adunările generale ale salariaților să devină o formă efectivă de înfăptuire a controlului muncitoresc asupra activității -desfășurate în unitățile respective, __

In palitate de priprietari ai mijloacelor de producție și făuritori ai tuturor valorilor materiale, fiecărui colectiv de muncă dintr-o întreprindere sau instituție îi este încredințată o parte din mijloacele de producție ale societății în această calitate îi revine responsabilitatea socială de a asigura gospodărirea și utilizarea lor e- ficientă, contribuind astfel la sporirea neîntreruptă a avuției naționale, temelia ridicării nivelului de trai al întregului popor. La angajarea într-o unitate, fiecare salariat devine membru al colectivului respectiv, cu toate drepturile și obligațiile ce decurg din această calitate. De aceea, sarcina fun
damentală a sindicatelor este să 
asigure participarea activă a 
oamenilor muncii la dezvolta
rea forțelor de producție, Ia 
elaborarea și înfăptuirea planu
rilor de stat anuale și de pers
pectivă pentru dezvoltarea eco
nomiei naționale, în ansamblul 
ei, a ramurilor, a fiecărei în
treprinderi și organizații eco
nom-ce de stat.

In centrul preocupărilor sin
dicatelor trebuie să stea pro
blemele organizării producției 
și a muncii, în scopul valorifi
cării cît mai depline a rezerve
lor interne și creșterii eficien
ței activității economice. Organele sindicale să asigure consultarea maselor, atragerea acestora la elaborarea și înfăptuirea măsurilor care să contribuie la sporirea producției și productivității muncii, folosirea completă a capacităților de producție și a timpului de lucru, întărirea ordinei și disciplinei, la reducerea consumului de materii prime, materiale, combustibil și energie, a cheltuielilor de producție, la creșterea rentabilității întreprinderilor industriale, de construcții și agricole de stat. O deosebită atenție să fie acordată îmbunătățirii calității, ridicării parametrilor tehnico-economici ai produselor, satisfacerii cerințelor mereu crescînde ale consumatorilor interni și externi.

Sindicatele vor stimula în 
mai mare măsură spiritul no

Rezolvarea tuturor problemelor privind îmbunătățirea 
condițiilor de muncă și de viață ale clasei muncitoare, 

ale celorlalți salariați — îndatorire de bază a sindicatelor
Una din atribuțiile principale 

ale sindicatelor, ca organizații 
profesionale de masă ale clasei 
muncitoare este preocuparea 
pentru îmbunătățirea condiții
lor de muncă și de viață ale 
celor ce muncesc, folosirea tu
turor posibilităților create de 
orînduirea socialistă în acest 
scop, înfăptuirea politicii par
tidului și statului de ridicare 
continuă a standardului de 
viață al întregii populații. Sindicatele trebuie să ia parte activă la elaborarea și aplicarea tuturor legilor și actelor normative, care reglementează drepturile și obligațiile salariaților. Ele au datoria să militeze pentru înfăptuirea în întregime a prevederilor cuprinse în legislația muncii, în planurile de stat cu privire la salarizare, protecția muncii, asigurări sociale, deservirea publică pentru folosirea deplină și eficientă a fondurilor alocate în vederea construirii de locuințe, creșe, cămine, cantine și alte obiective social-culturale. Comitetele sindicatelor reprezintă și susțin interesele salariaților în fața organelor de conducere colectivă ale întreprinderilor, organizațiilor economice de stat și instituțiilor, apără în fața organelor de jurisdicție drepturile membrilor de sindicat, precum și ale sindicatului, reglementate prin legislația muncii și se ocupă de toate problemele care privesc viața și activitatea angajaților.Sindicatele trebuie să manifeste preocupare permanentă pentru promovarea mai largă a spiritului de echitate socială, să dea dovadă de intransigență și să pună în dezbaterea adunărilor generale ale salariaților, a adunărilor sindicale, pe cei ce tărăgănează sau manifestă birocratism în rezolvarea problemelor privind condițiile de muncă și de viață ale angajaților. Organizațiile sindicale se vor preocupa de respectarea timpului legal de lucru al salariaților.Uniunea Generală a Sindicatelor din România va lua parte la elaborarea măsurilor preconizate de Comitetul Central al Partidului Comunist Român 

vator al muncitorilor, tehnici
enilor, inginerilor, proiectanților 
și cercetătorilor, vor dezvolta, 
in continuare mișcarea de ma
să a inventatorilor și inovatorilor pentru perfecționarea mașinilor, instalațiilor, tehnologiilor, modernizarea produselor, folosirea de noi înlocuitori de materii prime și materiale, mecanizarea proceselor de muncă, elaborarea unor soluții valoroase de organizare a producției și a muncii.Sindicatele au datoria să a- nalizeze, împreună cu conducerile tehnico-administrative și cu masele de salariați, mersul îndeplinirii planului de stat, situația aprovizionării tehnico-ma- teriale, să cunoască la timp cauzele care provoacă greutăți în realizarea ritmică a planului, să acționeze cu energie pentru lichidarea neajunsurilor ce apar în activitatea economică.întreaga muncă politică, organizatorică și cultural-educativă a sindicatelor, toate mijloacele de influențare a maselor de care acestea dispun, să fie subordonate mobilizării salariaților la înfăptuirea sarcinilor e- conomice și profesionale. Sindicatele au datoria să susținuși să dezvolte inițiativele oamenilor muncii pentru realizarea și depășirea planurilor de dezvoltare a economiei naționale, să stimuleze concursurile și alte forme de emulație profesională ; eie vor orienta eforturile tuturor salariaților din secții, sectoare și locuri de muncă, în direcția perfecționării organizării producției și a muncii, a valorificării rezervelor existente în întreprinderile industriale, de construcții, transporturi și u- nitățile agricole de stat, vor extinde și generaliza experiența înaintată a muncitorilor, tehnicienilor, inginerilor, acordînd colectivelor de salariați, care au obținut cele mai bune rezultate, stimulente corespunzătoare.Creșterea considerabilă în anii actualului cincinal a numărului de salariați, precum și introducerea pe scară largă în producție a cuceririlor științei și tehnicii, solicită o atenție 

în legătură cu trecerea la reducerea treptată a duratei săp- tămînii de lucru.
Una din sarcinile importante 

ale sindicatelor este de a or
ganiza controlul obștesc-mun- 
citoresc asupra protecției muncii, a modului în care conducerile tehnico-administrative își îndeplinesc obligațiile ce le revin în acest domeniu. Organele sindicale să determine ca toate fondurile puse la dispoziție de stat pentru asigurarea protecției muncii, să capete destinația corespunzătoare, să fie folosite cu randament ; să participe la elaborarea și respectarea normativelor privind echipamentul de protecție a muncii ; să miMteze pentru lichidarea cauzelor care generează îmbolnăviri profesionale și accidente de muncă. Sindicatele vor controla aplicarea de către conducerile întreprinderilor și cadrele medicale a măsurilor de prevenire a îmbolnăvirilor, preocupîndu-se c<a problemele de sănătate ale angajaților și cele de protecția muncii să-și găsească locul cuvenit în dezbaterile comitetelor de direcție, ale consiliilor de administrație și colegiilor ministerelor în măsurile și hotărîrile pe care acestea le adoptă.

Repartizarea locurilor în sta
țiuni pentru tratamentul balne
ar și odihna salariaților se va 
face de către sindicate, care vor administra, totodată, și fondurile din bugetul de asigurări sociale de stat alocate în acest scop. împreună cu organizațiile de turism, ele trebuie să analizeze posibilitatea repartizării mai echitabile a locurilor în stațiunile balneo-clima- terice, pentru a asigura ca, an de an, un număr din ce în ce mai mare de muncitori și alți salariați să beneficieze de condițiile create de statul nostru pentru odihnă și tratament. Totodată, Uniunea Generală a Sindicatelor din România va lărgi baza proprie de tratament și odihnă și va asigura administrarea judicioasă a acesteia.împreună cu organizațiile din cadrul Frontului Unității Socialiste, sindicatele participă la 
controlul obștesc în domeniul 
aprovizionării și al serviciilor 

sporită din partea sindicatelor 
pentru calificarea și perfecțio
narea profesională a torței de muncă, a camelor necesare e- conomiej naționale, îndeosebi pentru noile obiective care se vor construi în această perioadă. Sindicatele au datoria să participe activ la elaborarea programelor și la buna organizare a cursurilor, la apucarea tuturor prevederilor legii privind perfecționarea pregătirii profesionale a salariaților din unitățile socialiste de stat. Totodată, acțiunile de propagandă tehnico-economică organizate de sindicate, în colaborare cu organizațiile de tineret, cu participarea largă a intelectualității tehnice, trebuie să urmărească însușirea de către salariați a cunoștințelor privind organizarea științifică a producției și a muncii, informarea lor asupra noutăților tehnico-științifice în strînsă legătură cu specificul profesiunii, cu cerințele producției la fiecare loc de muncă. Programele de propagandă tehnico-economi. că să fie elaborate pe baza u- nei largi consultări a muncitorilor, comisiilor inginerilor și tehnicienilor, a cabinetelor de organizare științifică a producției și a muncii.

Consiliul Central al Uniunii 
Generale a Sindicatelor din Ro
mânia, împreună cu Consiliul 
Național al Inginerilor și Teh
nicienilor, se va preocupa de sporirea aportului intelectualității tehnice românești la aplicarea în producție a cuceririlor revoluției tehnico-științifice contemporane, organizarea superioară a producției și a muncii, propagarea cunoștințelor tehnico-economice. la dezvoltarea mișcării inventatorilor și inovatorilor. Se vor elabora propuneri pentru mai buna organizare a activității obștești a inginerilor și tehnicienilor, corespunzător condițiilor și cerințelor actuale.

Activitatea sindicatelor în în
treprinderile agricole de stat 
și în întreprinderile de meca
nizare a agriculturii să fie subordonată realizării sarcinilor privind intensificarea dezvoltării agriculturii, creșterii pro

către populație, contribuind la îmbunătățirea activității în a- ceste sectoare, în vederea satisfacerii cerințelor și nevoilor populației. Sindicatele să organizeze mai sistematic controlul obștesc asupra funcționării cantinelor, bufetelor, căminelor, creșelor, grupurilor sociale și altor unități de deservire, să militeze pentru construirea și amenajarea de noi unități de acest fel.
La nivelul întreprinderilor, 

centralelor industriale și celor
lalte unități cu statut de cen
trală, al ministerelor se vor în
cheia contracte colective. Sindicatele trebuie să se preocupe în mai mare măsură de realizarea prevederilor din contracte de creșterea rolului lor în mobilizarea maselor de oameni ai muncii pentru îndeplinirea sarcinilor economice ale întreprinderilor și îmbunătățirea continuă a condițiilor de muncă și de viață ale angajaților. Organele sindicale, împreună cu conducerile .tehnico-administrative, vor analiza periodic stadiul realizării prevederilor contractului colectiv și vor lua măsurile care se impun pentru îndeplinirea lui. Ele au obligația să informeze salariați! asupra modului cum se realizează angajamentele reciproce din contractul colectiv, să acționeze pentru înfăptuirea tuturor drepturilor și obligațiilor care revin, atît întreprinderii, cît și salariaților.

Sindicatele trebuie să dezvol
te activitatea caselor de ajutor reciproc, care s-au dovedit a fi unul din mijloacele eficiente de întrajutorare tovărășească a membrilor de sindicat, să Ie sprijine în organizarea activității și în buna gospodărire a fondurilor.

O grijă deosebită vor acorda 
sindicatele problemelor profe
sionale și sociale ale femeilor, calificării și ridicării nivelului de calificare al acestora, promovării în muncă potrivit pregătirii, aptitudinilor și capacității lor. Sindicatele, împreună cu Consiliul Național al Femeilor și conducerile ministerelor să acționeze cu mai multă e- nergie pentru ușurarea condițiilor de’ muncă și de viață ale 

ducției agricole în toate sectoarele de activitate, folosirii raționale a pămîntului, maș.nilor, utilajelor și forței de muncă, înfăptuirii programelor naționale privind amenajările funciare și dezvoltarea zootehniei. Sindicatele vor manifesta preocupare sporită față de condițiile de muncă și social-culturale ale lucrătorilor din agricultură.
Organele și organizațiile sin

dicale din unitățile comerciale 
și cele prestatoare de servicii vor trebui să-și orienteze munca politică și organizatorică în direcția mobilizării tuturor lucrătorilor pentru asigurarea linei serviri care să corespundă exigențelor crescînde ale ponu- lației, reducerea cheltuielilor de circulație, lichidarea risipei, pentru educarea lor în spiritul cinstei și solicitudinii față de cerințele oamenilor muncii.

Sindicatele din învățămînt să ia parte la înfăptuirea tuturor măsurilor privind perfecționarea învățămîntului, legarea lui de practică, de nevoile concrete ale societății, ridicarea nivelului de pregătire a cadrelor didactice, să participe mai activ la munca de educare și instruire a tinerei generații.
Sindicatele din unitățile sa

nitare să sporească răspunderea pentru realizarea în cele mai bune condiții a politicii de ocrotire a sănătății publice, pentru deservirea sanitară e- xemplară a oamenilor muncii, să contribuie la îmbogățirea continuă, a cunoștințelor profesionale ale salariaților, să dezvolte la fiecare lucrător răspunderea și dăruirea în exercitarea profesiei si spiritul e- tic’i socialiste.
In instituțiile administrative de stat centrale și locale, sindicatele să pună pe prim plan creșterea competenței și responsabilității în muncă a salariaților. manifestarea celei mal profunde solicitudini față de nevoile și cerințele cetățenilor, în rezolvarea problemelor sociale ale populației, să combată fenomenele de birocratism și formalism din activitatea unor instituții.

femeii salariate prin mecaniza- rea unor lucrări, asigurarea igienei muncii și a asistenței medicale, extinderea și diversificarea rețelei serviciilor publice. lărgirea sortimentelor de produse alimentare, creșterea producției de aparate de uz casnic. O atenție deosebită se va acorda îmbunătățirii muncii e- ducative în rîndul femeilor.
Organele și organizațiile sin

dicale să manifeste o preocu
pare mai mare față de formarea 
și integrarea profesională a ti
nerilor muncitori, educarea Iar în spiritul dragostei și al responsabilității față de muncă, da avutul obștesc, al ordinii și disciplinei. Ținînd seama de rolul și sarcinile organizațiilor U.T.G, în întreprinderi și instituții, sindicatele vor conlucra Strîns ca acestea în toate problemele e- conomice, sociale și culturale vor acționa în comun pentru dezvoltarea în rîndurile tineretului a spiritului de responsabilitate în îndeplinirea sarcinilor profesionale, a pasiunii pentru meseria aleasă, a dorinței de autodepășire, de a țin* pasul cu progresul contemporan în domeniul științei, tehnicii și culturii, pentru soluționarea problemelor legate de munca și viața tinerilor salariați.

# O atenție deosebită să acorde 
sindicatele condițiilor de muncă 
și de viață ale salariaților din 
rîndul naționalităților conlocuitoare, preocupîndu-se îndeaproape de soluționarea 'mo» probleme specifice ale acestora, de promovarea lor în muncit, de înfăptuirea consecventă a politicii naționale marxist-leniniste a partidului și statului nostru.In vederea rezolvării unor probleme care privesc dezvoltarea economiei, unele aspecte ale vieții sociale a salariaților, ale femeilor muncitoare și ale tinerilor angajați, se vor organiza periodic întîlniri între comitetele sindicatelor și comitetele de direcție, între conducerile uniunilor sindicatelor pe ramură și colegiile ministerelor, predum și între conducerea U- niunii Generale a Sindicatelor din Români» și Consiliul de Miniștri.
(Continuări fr> iuiii_ărul viitor)
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presare a brichetelor. Între
gul proces tehnologic se des
fășoară automat, instalațiile 
fiind dirijate de la acest pu
pitru de comandă. Dacă pe 
linia de brichetare se produ
ce o defecțiune, în punctul 
respectiv indicat pe tablou 
se aprinde o lumină roșie ca
re semnalizează avaria. A- 
tunci dispecerul telefonează 
la „remedieri", comunicînd 
defecțiunea. După verificarea 
instalației electrice și înlătu
rarea deranjamentului, linia 
pornește din nou.

Minați de aceeași curiozita
te și dorință de cunoaștere, 
am urcat la tabloul de co
mandă al instalației electri
ce. Ajunși în cel mai înalt 
punct de lucru, o ușoară sen
zație de abis ne încearcă cînd 
privim în jos, acolo unde oa
menii și vagoanele seamănă 
cu niște jucării. Interiorul 
e curat și cu tot păienjenișul 
de cabluri și rețele electrice 
lumina e mai puternică. No
rii de fum și vapori care plu
tesc deasupra clădirii sint

spulberați de vînt în imen
sitatea senină a cerului. Tre
cem printre cele două șiruri 
de suporți ai rețelelor colo
rate. Acesta e sistemul ner
vos al secției de brichetare.

ternică cînd ne gîndim că 
in urmă cu cițiva ani, aici 
nu era nimic decît apele 
Jiului care curgeau la vale. 
După ce coborim aceleași 
scări înguste, ieșim îndreptîn-

năr, se bucură de prestigiu, 
este bine pregătit, cu o com
portare corectă față de subal
terni, de aceea este respec
tat. Are calitățile unui bun 
organizator, știe să convingă

Brichetatorii de la Coroești
Cînd un nerv electric nu mai 

funcționează undeva pe cir
cuitul tehnologic al liniilor 
se oprește o instalație. A- 
tunci toți oamenii secției sint 
în alertă. Dar aceste situații 
sint rarități, ne asigură înso
țitorul. Altitudinea la care ne 
alfăm ne dă posibilitatea să 
cuprindem cu ochii panora
ma industrială ce se așterne 
masiv in jurul nostru. Im
presia este cu atit mai pu

du-ne spre biroul ingineru
lui Victor Stelian Chiaburu, 
șeful secției de brichetare. 
E un bărbat tinăr, cu o figu
ră de adolescent, îmbrăcat 
in obișnuita salopetă de ser
viciu. „La noi ca și la cele
lalte secții ale preparației se 
lucrează în trei schimburi 
conduse de maiștri tehnologi. 
Unul dintre ei este Paul Gali 
care lucrează aici de cînd a 
pornit brichetarea. Deși e ti

oamenii. La fel de buni sint 
și Mihai Chihaia, care con
duce presa, Vasile Năsălean, 
coordonatorul ansamblului de 
uscare, Ion Lucaci, de la ge
neratorul de ulei termic și 
Mihai Calugăru, maistru e- 
lectromecanic. Avem oameni 
care intervin prompt in si
tuații deosebite. Iată un e- 
xemplu. La începutul lui ia
nuarie s-a perforat o con
ductă de ulei termic 403 din

cauza frecării unui ax de la 
un agitator care se sprijinea 
pe ea. Maistrul Lazăr Josan 
a depistat defecțiunea și a 
luat imediat măsuri de re
mediere prin golirea cuvei de 
bitum și sudarea conductei 
după răcire. Tot atunci a fost 
modificată și acționarea agi
tatorului 14 C care a produs 
avaria. Vedeți, ăștia sînt oa
menii mei de bază, cu ei re
zolvăm toate problemele pe 
care le mai ridică instalațiile 
aflate in termen de garan
ție".

Am reținut aprecierile in
ginerului Chiaburu ca pe niș
te prețioase elemente ale u- 
nar viitoare împliniri in ca
drul colectivului de la secția 
de brichetare.

La întoarcere, traversind 
peste liniile de cale ferată, 
privim din nou imensa con
strucție de oțel și beton in 
interiorul căreia o parte din 
cărbunele minelor Văii Jiu
lui este supus unui complex 
proces de înnobilare și va
lorificare sub supravegherea 
atentă a oamenilor de care 
abia ne-am despărțit.

îndiguirea 
JiuluiLucrările de îndiguire a Jiului executate de șantierul I.L.H.S. se desfășoară intens. Planificate să se termine pînă la sfîrșitul acestui an, lucrările au ajuns în prezent în dreptul minei Petrila, urmînd ca din această lună șantierul să atace porțiunea dintre mină și consiliul popular al orașului.Această zonă considerată mai dificilă pune probleme de ordin tehnic și organizatoric pe care șantierul va trebui să le rezolve. Lucrările de îndiguire însumează cifra de 18 milioane lei și fac parte dintr-un amplu program de hidroameliorații ce se va desfășura în a- cest cincinal în Valea Jiului, regularized cursul rîului care a produs de multe ori pagube materiale localităților municipiului.
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Tragerea Pronoexpres.

Tele-cinemateca : „Gus
tul mierii".

18,30 Economie, știința, con
ducere. Tehnica adop
tării și aplicării deci
ziei. Transmisiune di
rectă de la Centrul de 
perfecționare a pregăti
rii cadrelor — CEPECA.

I
I

10,00—11,30 Emisiuni-Iecții
pentru lucrătorii din a- 
gricultură. întreținerea 
și exploatarea amenajă
rilor pentru irigat.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
„Ex-Terra ’71“ — emi- 
siune-eoncurs de con
strucții tehnice pentru 
pionieri și
Navomodelul cargoului 
„Galați” de
A patra temă obligato
rie a concursului.

școlari

4 500 tdw.

20,00

21,45 Poșta TV de Ion Bu- 
cheru.

21,55

22,30

22,5023J10

Cadran internațional.

Laureați ai concursu
rilor muzicale interna-
ționale (Interviziune).

Telejurnalul de noapte.

închiderea emisiunii.
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aparatele de protecție a respi
rației, inginerii Coriolan Nicoa- 
ră, Virgil Vlad, tehnicianul Ște
fan Veșcan și echipa de lăcă
tuși au făcut o treabă bună. 
Noul „produs” al cercetărilor de 
aici a intrat in faza finală de 
definire a lui : supunerea la 
testele verificatoare și stabili
rea termenului de garanție. Pes
te nu prea mult timp un nou 
produs românesc va intra pe 
piață.

— Și astăzi acest produs este 
cumpărat din străinătate, dar 
sperăm ca, la sfîrșitul anului 
1972, să putem asista la fa
bricarea primelor cartușe fil
trante românești — a ținut să 
ne informeze ing. Vasile Berar.

[IHIHSIIM.Î
Am părăsit și acest labora

tor impresionați de munca mi
găloasă dar plină de satisfac
ții a acestui colectiv. Un ultim 
popas în biroul directorului ad
junct al S.C.S.M., tov. ing. Mir
cea Pătrașcu.

— In decurs de numai o oră 
am trecut în revistă „labora
toarele” în care dv. cercetăto
rii faceți totul ce este posibil 
pentru a ușura condițiile de 
muncă in subteran, pentru a 
garanta securitatea minerilor la 
locul lor de muncă. Sîntem în 
pragul unei sărbători mărețe. Se 
poate corela această activitate

CIIHKIllll
febrilă cu evenimentul respec
tiv ?

— Desigur, dar nu trebuie să 
uităm că întotdeauna la noi 
s-a muncit cu multă seriozitate. 
Acum însă, cuprinși de efer
vescența creatoare a întregului 
popor dornici să raportăm în 
cinstea semicentenarului parti
dului realizări de prestigiu, pu
tem afirma că am apăsat pe ac
celerator. In atenția noastră se 
află o serie de teme de mare 
importanță, al căror rezultat 
poate deschide noi perspective 
în minerit sau chiar în alte ra
muri ale economiei naționale. 
Datorită grijii acordate de par

tid, avem create condițiile cele 
mai bune pentru desfășurarea 
activității noastre. Un exemplu 
concludent sînt cele două obiec
tive recent recepționate : un la
borator electric modern utilat și 
un laborator de explozivi cu 
instalații pentru studierea și 
verificarea materialelor explo
zive.

★
Vizita noastră a fost scurtă 

dar pe deplin edificatoare a- 
supra eforturilor creatoare ale 
cercetătorilor de la S.C.S.M. în 
aceste zile premergătoare ma
rii sărbători a poporului nos
tru. Există certitudinea unor 
noi succese în nobila activitate 
a colectivului de aici pusă în 
slujba unei siguranțe sporite 
a acelora care trudesc în a- 
dîncuri.

SUCCES DEPLIN(Urmare din pag. 1)
mânia Conferința va analiza 
modul in care sindicatele din 
aceste ramuri importante aie 
economiei naționale și-au adus 
contribuția la înfăptuirile de 
prestigiu din cincinalul recent 
încheiat, va stabili — în lu
mina sarcinilor puse de partid 
— modalitățile concrete de mo
bilizare a energiilor, aptitudi
nilor. forței și talentului tutu
ror minerilor, geologilor, ener- 
geticienilor, metalurgiștilor și 
constructorilor la înfăptuirea 
grandiosului plan de dezvoltare 
eeonomico-socială, prevăzut de 
actualul cincinal, de îmbunătă

țirea în continuare a condițiilor 
de muncă și de trai ale celor 
ce muncesc în aceste ramuri. 
Conferința va constitui un nou 
impuls pentru sindicatele din 
întreprinderile miniere și ener
giei electrice, deci și pentru cele 
din importantul bazin carboni
fer al Văii Jiului, vor mobiliza 
întreaga masă de salariați pen
tru a întîmpina glorioasa ani
versare a semicentenarului parti
dului cu noi înfăptuiri. In nu
mele locuitorilor orașului gaz
dă urăm din toată inima, suc
ces deplin lucrărilor Conferin
ței Uniunii sindicatelor din ra
mura minieră și energiei elec
trice !

SERGIO ENDRIGO:

a.

„NU FAC DECLARAȚII 
SENZAȚIONALE"

Iniiiinarthi
(Urmare din pag. 1)de fruntași în gospodărirea orașului. Cu acest prilej, un număr de 39 cetățeni au primit insigna de fruntaș. Prin-

tățenii drașului Petrila care se numără printre localitățile cu cele mai bune realizări din municipiu.

— La douăzeci de ani eram 
muncitor în Veneția. M-am 
prezentat la un concurs de 
amatori. Cîștigîndu-1, am fost 
angajat intr-un bar. Primeam, 
pe seară, un salariu mai ma
re decît cîștigam înainte în- 
tr-o lună de zile. Așa am 
început. După 7 ani de 
baruri, de cabarete, am 
înregistrat primul disc. La 
început însă, compozitorii 
consacrați refuzau să-mi în
credințeze texte. Și, dintr-o 
nevoie urgentă, am început 
să-mi scriu singur cîntecele. 
Dar, deși am foarte multe 
cîntece proprii, care-mi plac 
mult, succesul mi l-au asigu
rat melodiile altora. In 1968 
am luat Marele premiu la 
San Remo. De atunci, mun
cesc mai mult, trebuie să fiu 
mult mai exigent. Tocmai de 
aceea caut să apar cit mai 
rar pe scene și în emisiunile 
TV. După Festivalul de la 
Brașov, vreau să mă odihnesc, 
să studiez...— Ce anume ?
* — Aș vrea să imprim un 
disc care să vorbească despre 
legătura dintre oameni și pă
sări. Caut, consult dicționare 
de ornitologie. Dar încă nu 
știu cum va arăta acest disc.— Ați imprimat un disc pe versuri de Giusepe Ungaretti. Era muzica dv. ?

— Nu. Discul a fost un o- 
magiu adus marelui poet.— Ce gen de literatură preferați ?

— Nu sînt exclusivist, nici 
fanaticul unui singur gen. 
îmi place literatura bună.— Sînteți un temperament meridional ?

— In venele mele curge 
atît sînge latin, cit și sînge 
slav. Jumătate sînt italian, 
jumătate iugoslav.— Lorena Midi afirmă că Sergio Endrigo este un cîntă- reț fabulos...

— Nu sînt prea fabulos, 
încă îmi este teamă cînd cînt, 
nu port fularul legat la gît, 
doar sînt și eu numai un 
om. Și nici nu m-am gîndit 
vreodată să obțin succesul 
numai prin calități de voca
liză.— Lumea spune că sînteți tipul clasic al antivedetei. Cum vă explicați totuși succesul ?

— Nu știu, nu-mi pot ex
plica. Dar mie nu-mi place 
să mă biții. Succesul e ca 
vinul. Unora li se urcă la 
cap.— Aveți un ideal ?

— Muzica!— Și ce vă mai doriți ?
— Să am o barcă, să mă 

pot plimba.— Ce credeți despre tendințele actuale ale muzicii ușoare ?
— In occident mulți tineri 

nu știu cum să-și cheltuie 
banii. Și nu știu ce să mai 
facă. Unii se apucă să inven
teze stiluri noi. Dar ele îm- 
bătrînesc o dată cu acei ti
neri.— De ce muzica italiană e atît de accesibilă ?

— Pentru că se adresează 
unui public larg, iar în Italia, 
pînă mai ieri, lumea era anal
fabetă, nu mergea la teatre, 
la filme, și ocolea sălile de 
spectacole. Accesibilitatea a 
fost o condiție de educație es
tetică... Și ea, poate, va mai 
continua.— Vă place jazzul ?

— Cînd reușesc să-l înțe
leg.— Ce vă doriți în țara noastră ?

— Să mai revin aici... și 
voi reveni!

George BOITOR

Mina Paroșeni — grupul administrativ Foto : N. GHENA
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boxU ngM Mi A Valea JiuluiIn zilele de 5—7 martie s-au desfășurat la Hațeg întrecerile finale ale campionatului republican de box pe anul 1971 — faza județeană — juniori și seniori. Au încrucișat mănușile boxerii reprezentînd asociațiile sportive Constructorul Hunedoara. Aurul Brad, Progresul Hațeg, Jiul Petrila, Minerul Lu- peni. Cu unele excepții, meciurile nu s-au ridicat la un nivel tehnic corespunzător, dar au plăcut pentru ardoarea cu care combatanții și-au apărat șansele. Unele partide, cum a fost aceea dintre Gligor Crețu, Lu- peni și Gheorghe Axente, Hunedoara, perfect egală ca desfășurare, a pus juriul în dilemă privind desemnarea cîștigătoru- lui. De asemenea, „musca" loan Sas, de la Jiu], avînd în față un adversar puternic (Gheorghe

Indrieș. Aurul), a dovedit o bună pregătire, cîștigînd pe merit. Cel mai frumos meci însă l-a furnizat „cocoșul” Laurean Ciocea, Minerul Lupeni care, dovedind frumoase cunoștințe tehnico-tactice, și fiind excelent condus din colț de către antrenorul său Nicolae Barbu, și-a scos din luptă adversarul, lăsînd o frumoasă impresie spectatorilor.Dar iată-i pe cei 14 boxeri ai Văii Jiului care au cucerit titlurile de campioni județeni pe anul 1971 : JUNIORI MICI ; Constantin Dini (semimuscă), Marcel Șurubaru (pană), Ștefan Teslaf (semigrea), toți de la Minerul Lupeni. JUNIORI MARI i loan Vas (semimuscă), Jiul Petrila, Laurean Ciocea (cocoș). Teodor Henteș (ușoară). Eugen Olăreț (mijlocie mică), Constan

tin Luca (mijlocie mare), Turna Spoială (semigrea), toți de la Minerul Lupeni. SENIORI i Ioan Sas (semimuscă). Jiul Petrila, Zaharie Munteanu (muscă), Pândele Prunes (ușoară), loan Fugaru (semigrea), Lazăr Rusu (grea), toți de la Minerul Lupeni.Așadar, la actuala ediție a fazei județene a campionatului național de box, reprezentanții Văii Jiului au avut o comportare foarte bună, 14 dintre ei reușind să cîștige titlurile de campioni. Ii felicităm și le dorim în continuare succes. De asemenea, merită aprecieri pentru modul în care s-au preocupat de pregătirea elevilor lor antrenorii Nicolae Barbu, Minerul Lupeni și Vasile Pop, Jiul Petrila.
Constantin VtRLAN

Răspundem 

cititorilorM. RASA VULCAN : Modificarea balcoanelor de la blocurile de locuințe proprietate de stat, în sensul celor arătate de dv, poate fi făcută numai cu aprobarea Comitetului executiv al Consi- liiuru popular județean. Pentru orice alte informații a- dresați-vă la întreprinderea de gospodărie locativă Petroșani, str. Mihai Viteazul nr. 9.IL1E CIOIIJ, VULCAN i Legea organizării și disciplinei muncii în unitățile socialiste de stat prevede că, sa- lariații care își îndeplinesc la timp și în bune condiți- uni sarcinile ce le revin și au o conduită ireproșabilă pot primi, între altele, gratificați! și premii.Rămîne în deplina latitudine a unității de a aprecia cine anume merită și cine nu.DUMITRU VICHENTE, LUPENI : Pentru a putea obține lămuriri în problema dv. privind succesiunea e indicat să vă adresați notariatului de stat, eventual să treceți pe la redacție, cunos- cînd că cele relatate necesită explicații mai ample.TLIE HONZA, PREPARA- TIA CĂRBUNELUI PETRILA ! Sesizarea dv. a fost cercetată de către conducerea O.C.L. Alimentara caro ne-a informat că gestionarei Iudita Beran de la unitatea nr. 75 colonie — Fero Petroșani, vinovată pentru abateri de la regulile generale de comerț, i s-au aplicat sancțiunile corespunzătoare.ȘTEFAN PRICOP, E. M. DILJA : Comitetul executiv al Consiliului popular al municipiului Petroșani ne informează că fostul apartament al salariatei Maria Reitl a fost repartizat după plecarea definitivă a acesteia Ia Oravița. muncitorului Ludovic Cornea de la E. M. Li- vezeni de care aparținea spațiul locativ în cauză. In ce vă privește pe dv. ni s-a comunicat că vi s-a repartizat un alt apartament, cu care ați fost de acord.

MINERI !
Respectați normele de tehnica securității muncii1

tre aceștia se numără Gheorghe Vătcă, Nicolae Morar, Bujor Sevastru, Lucia Daniel, Simion Mogoș, Petru Satmari, Traian Dugaciu, Petru Dragu, Gheorghe Galan, Ana Macarie, Irina Horvath, Ana Smida, Aurelia Firoiu, Sabina lonescu și alții.Tot cu acest prilej s-au acordat trei diplome pentru blocurile fruntașe din cartierul 8 Martie (blocul 40 premiul I, blocul 7 premiul II, blocul 36 premiul III), și trei diplome pentru cele mai frumoase scări (scara II blocul 7 cartierul 8 Martie — premiul I, scara I, blocul 9, cair tierul 7 Noiembrie — prfc miul II, scara I, blocul IV, cartierul 8 Martie, premiul III).Au mai fost acordate 22 de mențiuni pentru blocurile și scările care s-au distins In întrecerea organizată pe linia înfrumusețării.Acordarea insignelor și a diplomelor de fruntaș în gospodărirea și înfrumusețarea orașului, acum la începutul unei noi campanii de primăvară, constituie nu numai premisa de plecare într-o vastă acțiune edilitar-gospo- dărească, ci și recompensa binemeritată a unor efor-

Me valențe ale Jimișului
i

(Urmare din pag. 1) de
I

I
i

i.

mișul se înscrie pe un loc frunte între județele țării.Prin agricultura sa, județul Timiș ocupă, de asemenea, unul dintre primele locuri, impunîndu-și prezența substanțială în producția a- gricolă a țării.In anii cincinalului, deși condițiile climatice, mai ales în 1970, n-au fost favorabile, s-au înregistrat sporuri însemnate la producția vegetală, iar în ceea ce privește producția animală e demn de menționat că prin efortul depus în creșterea animalelor atît în sectorul de stat cît și cel cooperatist, județul Timiș s-a situat pe primul loc pe țară la producția de carne.Rezultatele economice ale cincinalului în întreaga țară, precum și în județ, au contribuit la creșterea continuă

a nivelului de trai material și spiritual al oamenilor muncii — scopul fundamental al întregii politici a Partidului Comunist Român. In perioada 1966—1970 au fost date în folosință numai in județul Timiș 8 200 apartamente construite prin fonduri de stat, la care se adaugă alte cîteva mii de locuințe construite din fondurile personale ale cetățenilor din orașele și satele județului.Ca expresie a creșterii veniturilor populației de la orașe și sate, în 1970 volumul de mărfuri vîndute prin comerțul de stat și cooperatist a atins valoarea de aproape 3,9 miliarde lei, față miliarde lei în 1965 și liarde în 1960.Fonduri însemnate,dinul sutelor de milioane, au fost alocate pentru învăță- mînt, cercetare științifică, ac-

cultural-educative și Rețeaua învățămîn- toate gradele a cu- amplă dezvoltare,

de
2,8 mi-or-

tivitățile sănătate, tului de noscut o fiind dotată cu o bază materială modernă. Odată cu extinderea învățămîntului obligatoriu de 10 ani, pe baza măsurilor luate de conducerea partidului, au luat ființă 8 licee de specialitate, s-a extins rețeaua școlilor posti 5- ceeale și profesionale. Timișoara, al patrulea centru universitar al la sută dinI-n cursul cut, județul nicia locuitorilor săi, conduși și îndrumați de organele și organizațiile de partid, i s-au conferit în mai multe rînduri ordine ale Republicii Socialiste Români®, premii și mențiuni pentru rezultatele deosebite obținute în întrecerea socialistă și patriotică pe țară.

țării, reunește 10 studenții patriei, cincinalului tre- Timiș. prin hăr- i 
I 
I 
I 
I

i 
I
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© La 9 martie, Laurențiu 
Fulga, vicepreședinte al U- 
niunii Scriitorilor din Repu
blica Socialistă România, și 
Hermann Kant, vicepreședin
te al Uniunii scriitorilor din 
R. D. Germană, au semnat, 
la Clubul oamenilor de cul
tură din Berlin, planul de 
colaborare pentru anul 1971.

© In cadrul turneului pe 
care îl întreprinde în R. D. 
Germană, pianistul Valentin 
Gheorghiu a obținut un deo
sebit succes în concertul dat 
cu orchestra Filarmonicii din 
Jena. Pianistul român a con
certat în continuare la Ber
lin, unde publicul l-a răsplă
tit cu vii aplauze.

Ședința Comitetului pentru dezarmare
— Intervenția șefului delegației române —GENEVA 9 — Trimisul special Agerpres, Corneliu Vlad, transmite: Ședința a 499-a a Comitetului de dezarmare, desfășurată marți dimineața, a fost prezidată de șeful delegației române, ambasadorul Ion Datcu. In prima parte a lucrărilor, Alva Mirdal (Suedia) a prezentat o expunere privitoare la prohibirea armelor chimice și biologice. Reprezentantul S.U.A. James F. Leonard, care a luat apoi cuvîntul. s-a referit la controlul armelor biologice.. Delegatul R. S. F. Iugoslavia. Milorad Bojinovici, a evocat neliniștea crescîndă în lume ca urmare a progreselor nesatisfăcătoare în ce privește soluționarea problemei dezarmării. El s-a referit, în continuare, la programul dezarmării recomandat de Adunarea Generală a O.N.U. Comitetului de la Geneva și la acțiunile de elaborare a studiului privitor la consecințele cursei înarmărilor, inițiat Ia Națiunile Unite de România. „Trebuie observat că pregătirea raportului asupra consecințelor economice și sociale ale cursei înarmărilor cunoaște un început bun“, a apreciat el.In continuare a luat cuvîn- tul șeful delegației române, Ion Datcu, reprezentantul permanent al României pe lîngă Oficiul European al Națiunilor Unite.a <Ta un curs nou, dinamic și eficent negocierilor de dezarmare, orientîndu-le pe făgașul unor măsuri practice, a subliniat delegatul român, este o cerință impusă de evoluția îngrijorătoare a cursei înarmărilor și de faptul că, în ciuda

Dificultăți în consultările 
pentru formarea guvernului norvegian

OSLO 9 (Agerpres). — Con
sultările oficiale inițiate luni 
de Kjell Bondevik, însărcinat 
să formeze un nou guvern 
de coaliție în Norvegia, se 
anunță a fi deosebit de difi
cile. In prima zi, premierul 
desemnat, reprezentant al 
Partidului creștin-popular, a 
conferit cu lideri ai partidelor 
conservator, liberal și de cen
tru. Una dintre sarcinile sale

Campania, electorală 
«lin Franța în faza finalăPARIS 9 — Corespondentul Age. t.res, Georges Daseal, transmite : Campania electorală pentru alegerile' municipale din Franța, care vor avea loc în două tururi de scrutin, la 14 și 21 martie, a intrat în faza finală. Ea urmează să se închidă în mod oficial vineri, 12 martie, la miezul nopții.In orașele cu o populație de peste 30 000 de locuitori disputa electorală a îmbrăcat un caracter politic mai pronunțat decît în restul comunelor, aici urmînd să se înfrunte trei tipuri de liste. Este vorba de lista comună a majorității guvernamentale. compusă din U.D.R., republicanii independenți și centriștii majoritari ; de cea a opoziției de stînga, alcătuită din partidele comunist, socialist, iar, în unele cazuri, Partidul socialist unifi- ficat, radical și Convenția instituțiilor republicane și de lista comună a opoziției de centru, la care participă unii radicali, socialiștii dizidenți și centrul democratic din opoziție.Parisul este principalul _ e- xemnlu al unității de stînga. In fiecare din cele 14 circumscripții electorale ale capitalei

JAPONIA RESTRINOE EXPORTUL
DE TEXTILE PE PIAȚA S.U.A.TOKIO 9 — Corespondentul Agerpres, Florea Țuiu, transmite: Japonia a anunțat oficial luni hotărîrea sa de a „restrînge în mod voluntar" exportul de textile pe piața Statelor Unite.Hotărîrea a fost luată în cursul unei ședințe a Federației japoneze pentru textile. Toyo- saburo Taniguchi, președintele Federației, care reunește 23 de mari grupuri industriale, a a- nunțat că Japonia își va restrînge în mod voluntar exporturile de textile în S.U.A. în următorii trei ani. Volumul total al exporturilor de textile (nu și de materii prime pentru industria textilă) pe piața S.U.A. va fi redus cu cinci la sută în primul an și cu cîte șase la sută în următorii doi ani.. Industriașii japonezi își rezervă însă dreptul de a reveni asupra acestei hotărîr1, dacă S.U.A. vor adopta măsuri noi împotriva importului de textile, sau dacă se va pro

strădaniilor depuse în cei zece ani de existență a Comitetului, nu s-a ajuns încă la realizarea acestor măsuri autentice de dezarmare cerute energic de toate popoarele lumii.După ce a arătat că în urma tratativelor de dezarmare din ultimii ani au fost finalizate cîteva acorduri cu caracter preventiv-restrictiv. Ion Datcu a relevat că, prin natura și întinderea lor, tratativele încheiate nu au afectat practic spirala înarmărilor, producția și stocurile de armament. Nu poate să nu provoace îngrijorare constatarea că adevăratele probleme ale dezarmării —dezarmarea genrală și, în primul rînd, dezarmarea nucleară — au rămas, de fapt, în stadiul în care se găseau cu un deceniu în urmă, la înființarea Comitetului pentru dezarmare. Prin uriașele resurse materiale și umane pe care le absoarbe, a spus ambasadorul român, cursa înarmărilor reprezintă o grea povară, care a- pasă pe umerii tuturor națiunilor. In același timp, cursa înarmărilor alimentează încordarea și conflictele în diferite regiuni ale lumii, servind politicii de forță a cercurilor imperialiste.In continuare, reprezentantul român s-a referit la agenda tratativelor din cadrul Comitetului, subliniind prioritatea ansamblului problemelor dezarmării : măsuri relative la încetarea cursei înarmărilor atomice și la dezarmarea nucleară; măsuri din domeniul nenuclear; măsuri colaterale; dezarmarea generală și totală. El a relevat necesitatea trecerii la negocierea unor acorduri care să

principale este aceea de a re
distribui portofoliile ministe
riale. In trecutul guvern, con
servatorii dețineau șase por
tofolii, iar celelalte partide 
ale coaliției cîte trei. Se pare 
că partidul de centru solicită 
acum un număr mai mare 
de portofolii. De asemenea, 
Kjell Bondevik încearcă să a- 
propie punctele de vedere di
vergente ale acestor partide 
mai ales în ce privește pro

există o listă comună P.C.F.— P.S., la care se adaugă uneori Convenția instituțiilor republicane, precum și comitetele de stînga ale partidului radical. Aproape 2 000 de oameni de știință, artă și cultură, au semnat un apel chemînd toți cetățenii să sprijine în alegeri listele comune ale stîngii.In legătură cu alegerile din acest an, observatorii politici constată. între altele, că media de vîrstă a candidaților a scăzut comparativ cu cea de la alegerile similare din 1965. La tendința de întinerire a componenței organelor locale se adaugă o campanie în vederea lărgirii participării femeilor la viața socială a țării. Faptul că numai 15 000 de femei din totalul alegătoarelor, care reprezintă mai mult de jumătate din corpul electoral al Franței, sînt membre ale Consiliilor municipale — ceea ce înseamnă 2,4 la sută din numărul consilierilor municipali —’ a provocat vii proteste în rîndul femeilor franceze. Aceste proteste s-au exprimat în u- nele cazuri, ca în localitatea Mesnil Saint Denis, prin prezentarea pentru scrutinul de la 14 

duce o schimbare importantă în conjunctura comerțului internațional. De asemenea, res- trîngerea voluntară nu va fi operantă dacă alte națiuni vor majora cota exporturilor de textile pe piața S.U.A.Cercurile economice din Tokio sînt de părere că această concesie japoneză va duce la reglementarea conflictului ja- pono-american în acest domeniu. Partea japoneză a trebuit să cedeze presiunilor economice și politice ale S.U.A. Problema textilelor a alimentat în ultimul timp o dispută politică cu implicații serioase a- supra evoluției relațiilor dintre cele două țări. Anumite surse afirmă că ar fi devenit un subiect de controversă și în cadrul negocierilor de retrocedare a Okinawei, un motiv în plus și destul de serios pentru guvernul japonez de a insista pe lîngă industriași să accepte restrîngerea voluntară a exportului de textile, așa cura a cerut partea americană. 

conducă la obținerea unor progrese reale în direcția înlăturării primejdiei atomice și pe calea dezarmării generale. Spre această finalitate sînt îndreptate propunerile avansate la 5 martie 1970 de guvernul român, privind realizarea neîntîrziată a unor măsuri efective de încetare a cursei înarmărilor și de dezarmare. Delegația română consideră că o măsură concretă care ar putea fi examinată neîntîrziat în Comitet este aceea referitoare la înghețarea și reducerea bugetelor militare ale tuturor statelor, înfăptuirea acestei măsuri ar crea condiții mai prielnice pentru încheierea unor acorduri de mai mare amploare privind limitarea producției și- stocurilor de arme nucleare și alte arme de distrugere în masă, reducerea efectivelor militare, dezarmarea convențională, înlesnind progresul pe calea dezarmării generale. Ion Datcu a arătat că, în același cadru de preocupări, pe ordinea de zi a ultimei sesiuni a Adunării Generale a fost înscris punctul intitulat „Gonsecințele economice și sociale ale cursei înarmărilor și efectele sale profund dăunătoare asupra păcii și securității în lume".In continuarea intervenției sale, delegatul țării noastre a subliniat că România socialistă se pronunță cu toată fermitatea pentru realizarea dezarmării generale, pentru angajarea unor negocieri laborioase în vederea elaborării unui proiect de tratat de dezarmare generală și totală, sub un control internațional strict și eficace.

blema aderării Norvegiei la 
Piața comună, cu atît mai 
mult cu cît atitudinile dife
rite față de relațiile țării cu 
C.E.E. au constituit motivul 
demisiei cabinetului Borten. 
Partidul de centru a manifes
tat rezerve față de aderarea 
la acest organism și va for
mula, se pare, unele condiții 
pentru continuarea participă
rii sale Ia coaliția guverna
mentală.

martie a unor liste cuprinzînd numai femei. Din formațiunile politice care prezintă candidați la apropiatele alegeri municipale, Partidul Comunist Francez a înscris pe listele sale de candidați cel mai mare număr de femei.
Alegerile 

din
INDIADELHI 9 (Agerpres). — A- legerile generale, organizate cu un an înainte de termen, în vederea desemnării depu- taților în Camera Populară a Indiei au intrat în faza finală. In perioada 1—8 martie s-au prezentat în fața urnelor alegătorii din 16 state. Potrivit datelor difuzate ■ la Delhi, au fost aleși pînă în prezent 467 din cei 518 depu- tați ai Camerei Populare. La 9 și 10 martie, se prezintă la centrele de votare cei peste 120 milioane de alegători din statele Kerala și Bengalul de vest. Observatorii politici apreciază că scrutinul din aceste două state va prilejui o dispută aprigă între candidații forțelor progresiste, care susțin programul de reforme politice și social-eco- nomice al guvernului premierului Indira Gandhi, și partidele de dreapta. Referitor la alegerile din Bengalul de vest, unde incidentele dintre comunitățile hindusă și musulmană s-au soldat în ultimul an cu 250 de morți, agenția France Presse arată că autoritățile centrale au deplasat în această regiune importante efective ale forțelor de ordine publică pentru a asigura desfășurarea în bune condiții a alegerilor.Comisia centrală electorală din India a comunicat că o- perațiunile de votare se vor încheia miercuri seara, iar rezultatele definitive ale alegerilor din întreaga țară vor fi date publicității la 11 martie a. c.

A cincea zi 
selenară 
pentru 
„LUNOHODT‘

MOSCOVA 9 (Agerpres). — 
Soarele a răsărit din nou la 
orizontul Mării Ploilor. Apa
ratul automat sovietic „Lu- 
nohod-l“ și-a început activi
tatea in cea de-a cincea zi 
selenară. După cum se știe, 
el a fost depus pe Lună la 
17 noiembrie.

Primele legături prin radio 
stabilite de Centrul pentru le
gături cosmice la mari dis
tanțe de pe teritoriul Uniunii 
Sovietice cu laboratorul mo
bil lunar au fost destinate ve
rificării sistemelor de bord 
ale aparatului. Camerele de 
televiziune au permis să se 
efectueze 'observații și să se 
fotografieze răsăritul Soare
lui deasupra orizontului lu
nar. In prima ședință de le
gătură radio din ziua de 8 
martie, aparatul autopropul
sat a fost pregătit pentru ac
tivitate prin deschiderea ba
teriei solare. O a doua ședin
ță, ce a avut loc in seara a- 
celeiași zile, a fost consacra
tă reluării cercetărilor știin
țifice. Lunomobilul s-a în
dreptat spre nord-vest, execu
ting manevre de evitare și es
caladare a unor cratere sele
nare de dimensiuni mici. Pe 
traseu au fost efectuate mă
surători ale calităților fizico- 
mecanice ale solului lunar. 
In cursul acestei ședințe de 
legătură radio, „Lunohod-1“ a 
străbătut 272 metri. Agenția 
PASS relevă că au fost obți
nute noi date privind func
ționarea radiometrului și a 
telescopului Roentgen.

Potrivit datelor furnizate 
de măsurătorile telemetrice, 
temperatura în compartimen
tul instrumentelor este de 21 
grade Celsius, iar presiunea 
de 745 mm.

NEW YORK 8 (Agerpres). — Mult așteptatul meci de box pentru titlul mondial la categoria grea, desfășurat în cunoscuta arenă „Madison Șquare Garden" din New York, între pugiliștii americani de culoare Joe Frazier și Cassius Clay, s-a încheiat cu victoria la puncte a lui Frazier, care își păstrează astfel titlul cucerit în anul 1968.Datorită curajuiui și rezistenței dovedite de-a lungul celor 15 reprize, bogate în lovituri dure și răsturnări de situație, care au ținut mereu vie atenția celor 20 000 de spectatori prezență în sală și a milioanelor de telespectatori, Frazier a pus capăt mitului invincibilității lui Cassius Clay. A fost confirmată astfel opinia unor foste glorii ale ringului ca Jack Dempsey și Joe Louis, care pronosticau succesul boxerului din Philadelphia. Totuși, după atitudinea publicului la anunțarea verdictului, prima înfrîngere a lui Cassius Clay a fost primită ca o decizie îndoielnică, aceasta evidențiind ardoarea cu care au luptat cei doi pugiliști. Deși terminase epuizat repriza a 1 l-a, iar în cea de-a 15-a a fost trimis la podea (și numărat pînă la 8), în ochii multora Cassius Clay lăsase impresia de a fi acumulat un avantaj suficient pentru a obține decizia în favoarea . sa.Avizul arbitrilor și punctajul acordat a risipit această incertitudine. Arbitrul de ring, Artur Mercante, a acordat 8 runduri în favoarea lui Frazier. 6 pentru Clay și unul e- gal. Cei doi judecători: A. Ar- dale și B. Recht au dat 9 reprize pentru Frazier și 6 lui Clay, respectiv .11 S’razier și 4 Clay.

@ La invitația Ministerului Afacerilor Externe al Greciei, George Marin, director în Ministerul Afacerilor Externe al României, a făcut o vizită la Atena.
© Scena Teatrulu Național 

din Belgrad l-a avut luni seara 
ca oaspete pe cunoscutul bari
ton român Octav Enigărescu, 
care a interpretat rolul princi
pal din opera „Rigoletto" de 
Verdi.© Politica prețurilor agricole comunitare și reforma structurilor de producție constituie temele principale ale reuniunii miniștrilor agriculturii din țările Pieței comune, care a început luni la Bruxelles.

© Harold Lloyd, marele ac
tor al filmului mut, a încetat 
luni din viață la Hollywood în 
vîrstă de 77 de ani. Alături de 
Charles Chaplin, Buster Keaton, 
Laurel și Hardy, Lloyd a fost 
una din celebritățile perioadei 
de aur a Hoollywood-ului.© Președintele Yahya Khan va face o vizită la Dacca — centrul administrativ al Pakistanului de est — anunță un comunicat oficial difuzat la Rawalpindi. In cercurile politice se apreciază că plecarea șefului statului la Dacca reflectă dorința declarată a acestuia de a înlesni soluționarea crizei constituționale din țară.

© Cunoscutul actor de ci
nema Burt Lancaster și-a fă
cut un debut remarcabil în ca
litate de comentator la televi
ziune cu prilejul întîlnirii Fra
zier—Clay. Bun cunoscător . al 
boxului și bine inspirat, el a 
găsit expresia potrivită pentru 
a caracteriza stilul Iui Frazier, 
exclamînd la un moment dat : 
„Acesta nu este un boxer ci un 
tanc Sherman".© Sirimavo Bandaranaike, primul ministru al Ceylonului, care deține în același timp și portofoliul Ministerului de Externe, și Otto Winzer, ministrul afacerilor externe al R.D. Germane, aflat în vizită la Colombo, au avut o a doua rundă de convorbiri, informează agenția ADN.

Comentînd desfășurarea meciului. corespondentul agenției France Presse scrie printre altele : „Contrar așteptărilor,Cassius Clay nu și-a mai făcut obișnuitul său „număr de dans", fiind nevoit să accepte lupta de uzură de la semidis- tanță și angajările corp Ia corp.Exceptînd o ușoară scădere a nivelului luptei, la jumătatea meciului, confruntarea celor doi giganți ai ringului a corespuns așteptărilor, oferind un spectacol pasionant, punctat de un final dramatic, cînd, în ultima repriză, Cassius Clay a fost trimis la podea în ur
FRAZIER A ÎNVINS!
ma unui puternic croșeu de stînga la maxilar. Acest fapt a influențat desigur hotărîrea arbitrilor care puteau fi, la rîndul lor, derutați de aspectul pe muchie de cuțit al unui meci echilibrat în ansamblul său. Prima parte a întîlnirii a decurs în avantajul lui Cassius Clay, care a acumulat puncte datorită preciziei loviturilor de la semidistanță. Frazier a recepționat în acest interval o veritabilă ploaie de pumni, în plină figură, dar el a avut, meritul de a rezista ca o stîncă, echilibrînd treptat lupta. La un moment dat, Clay a fost nevoit să-și aștepte adversarul lipit de corzile ringului, în timp ce campionul mondial se oferea ca țintă, cu garda lăsată jos, expunîndu-se cu un surîs ironie acestui joc periculos. Resursele fizice ale lui Clay s-au epuizat repede
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© In cadrul pregătirilor consacrate alegerilor pentru parlamentul landului Bremen, în acest oraș s-a desfășurat conferința organizației Partidului Comunist German. Par- ticipanții au desemnat .candidații P.C.G. la aceste alegeri și au aprobat programul electoral.
© Comisia O.N.U. pentru 

drepturile omului a adoptat o 
rezoluție prin care condamnă 
din nou apartheidul și rămă
șițele colonialismului în Afri
ca. Aprobînd raportul grupu
lui de experți care a fost con
stituit pentru studierea acestei 
probleme, comisia a hotărit ca 
acest organism să-și continue 
misiunea, „în special în legă
tură cu manifestările grave de 
colonialism și discriminare 
rasială, constatate în Namibia, 
Rhodesia, Angola, Mozambic și 
Guineea portugheză".©> Guvernul iordanian, reunit luni seara sub președinția premierului Wasfi Tall, a examinat situația politică „în lumina deciziei R.A.U. de a nu prelungi acordul de încetare a focului, ca urmare a persistenței Israelului de a nu accepta o soluționare pașnică bazată pe retragerea tuturor trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate".

© Președintele Richard 
Nixon l-a primit luni pe

VIETNAMUL DE SUDSAIGON 9 (Agerpres). — In Vietnamul de sud, forțele patriotice și-au continuat, în ultimele 24 de ore, atacurile lanâate asupra pozițiilor trupelor americano-saigoneze, pro- vocînd inamicului pierderi în oameni și materiale. Mai mulți soldați americani au fost scoși din luptă în timpul atacului lansat de patrioți asupra trupelor inamice la vest de lo

și în ciuda „panașului11 său, a unei superiorități tehnice indiscutabile, el a fost condamnat să suporte asaltul violentai unui adversar care lăsa impresia că nu concepe să fie învins. A fost evident că inactivitatea forțată de trei ani și jumătate a lui Cassius Clay, lipsa de meciuri importante în ring au constituit tot atîtea handicapuri decisive în ultimele reprize. Seriile de croșe- uri, alternate cu jaburi, s-au abătut deseori asupra lui Frazier dar ele nu au avut puterea de a-1 doborî. In schimb, loviturile lui Frazier, care-și atingeau ce-i drept mai -’r 

ținta, l-au zguduit serios pe Cassius. Astfel, campionul mondial a făcut să încline balanța în favoarea sa în cea de-a doua parte a meciului'1.Specialistul francez de box, Fernand Moulier, prezent la gală, scrie în comentariul său : „Lovitura de teatru din ultimele reprize rămîne factorul esențial al acestei întîlniri. încrederea prea mare în forțele proprii, la -.are se adaugă lipsa de rezistență, l-au împiedicat pe Cassius Clay să recucerească titlul mondial, performanță care n-ar fi ratat-o dacă și-ar fi dozat mai bine efortul și ar fi adoptat o altă tactică. Meciul de luni seara va rămîne oricum înscris cu majuscule în istoria boxului. Clay și Frazier au furnizat o luptă fără menajamente și în cele din urmă cel mai puternic, dacă nu cei mai bun, a

Zalman Shazar, președintele 
Israelului, cu care a examinat 
situația din Orientul Apropiat.©> Președintele Republicii Arabe Unite, Anwar Sadat a conferit Ia Cairo cu Yasser Arafat, președintele Organizației pentru Eliberarea Palestinei. In cadrul întrevederii, au fost discutate probleme referitoare la situația din Orientul Apropiat, după expirarea termenului de încetare a focului.© La Phenian a fost semnat un acord de reglementări cli- ring între Banca de Comerț a R.P.D. Coreene și Banca Română de Comerț Exterior.

© In Columbia a avut loc o 
grevă generală organizată de 
Uniunea muncitorilor colum- 
bieni în semn de protest față 
de costul ridicat al vieții și 
politica social-economică a 
guvernului. La grevă au parti
cipat circa 900 000 de muncitori 
din principalele centre indus
triale ale țării.©. Ziarul „Volksstimme", publică sub semnătura lui Erwin Scharf, membru al Biroului Politic al C.C. al P. C. din Austria. un editorial consacrat ho- tărîrii Parlamentului austriac de a aproba înceoerea convorbirilor cu R. P. Chineză în vederea stabilirii de relații diplomatice.
calitatea Cam Lo, din provincia Quang Tri. Elicoptere americane au intervenit în timpul angajamentelor care au avut loc în provincia Quang Ngai. Alte ciocniri s-au desfășurat în provinciile Binh Thuan și Binh Tuy, unde patrioții au atacat instalațiile trupelor a- mericane. provocînd pagube importante.

Â

JAPONIA: Ve
dere a orașului o- 
limpic Sapporo, 
unde se va desfă
șura Olimpiada de 
iarnă din anul 
1972. Fotografia es
te luată de pe 
Hotell Royale.

ciștigat. Fără îndoială, niciodată nu au fost opuse două stiluri de box atît de diferite i de o parte Mohamed Aii, inteligent, calculat, Incercmd să plaseze întotdeauna lovituri precise ; de cealaltă, Frazier, o adevărată forță a naturii, mereu în atac, încasînd senin numeroase lovituri, .găsind mereu resurse să preia conducerea și să plaseze în rundul 15 acea teribilă lovitură de stînga, decisivă în acordarea victoriei finale".
★

Joe Frazier, campionul mon
dial (93,200 kg și 1,81 m înăi-

țime) a cucerit titlul (versiunea 
W.B.A.) în anul 1968 printr-o 
victorie în fața lui Billy Ma
this și a fost recunoscut cam
pion absolut în 1970 după ce 
l-a învins prin abandon în re
priza a 5-a pe Jimmy Ellis. 
Intre timp, el a învins prin 
K.O. alți patru boxeri, singu
rul care i-a rezistat 15 reprize 
(înclinîndu-se doar la puncte) 
a fost argentinianul Oscar 
„Ringo" Bonavena. Din anul 
1964, cînd a fost campion o- 
limpic la Tokio, Frazier a sus
ținut 27 de meciuri ca profe
sionist, obținînd 23 de victorii 
prin K.O. și 4 la puncte. In 
vîrstă de 27 de ani, campio
nul mondial are în afară de 
box o altă mare pasiune: 
muzica de jazz pe care o prac
tică cu propria sa formație de
numită semnificativ „Knock
outs". ■

Dublă dramă 
în Atlantic

LONDRA 9 (Agerpres). — 
In apele Atlanticului s-a 
consumat luni o dublă dra
mă. Tancul petrolier „Co
rnet", cu un deplasament de 
22 750 tone, aparținîna com
paniei „British Petroleum", 
care se întorcea din Golful 
Persic cu o încărcătură de I țiței, a fost nevoit, datorită 
unei avarii Ia sala mașini
lor, intervenită Ia cea. 50 

Imile nord-vest de Capul Fi- 
nisterre (Spania), să lanseze 

(semnalele SOS. Recepționind 
semnalele, o altă navă bri
tanică, „Ocean Bridge', care 
se îndrepta spre Sierra Leo
ne, a schimbat ruta pentru 
a veni în ajutorul navei a- 
variate. Dar. în momentul 

I apropierii de „Cornet", la 
bordul lui „Ocean Bridge" 

> s-a produs o puternică ex- 
I plozie, urmată de un in- 
■ cendiu. Echipajul, format din 
I circa 50 de persoane a fost I nevoit să abandoneze nava, 

fiind cules de... „Cornet".

I Au fost eliberași
| ANKARA 9 (Agerpres). —

Cei patru militari aparținînd 
forțelor aeriene americane dis
locate la o bază din Turcia, 
răpiți joia trecută, au fost eli
berați luni seara anunță un 

(comunicat al Ambasadei 
S.U.A. din Ankara. „Rațiunea 

Ia prevalat, și o tragedie ab
surdă a fost astfel evitată". 

Ise spune în comunicat.
In jurul orei 23,15 (ora lo

cală), răpitorii au condus, cu 
Iun automobil, pe cei patru 

militari, eliberîndu-i în i- 
I mediata apropiere a anei 

stații de transmisiuni a 
NATO, situată la Golbashi 

1(10 km sud de Ankara). Mi
litarii americani au decla
rat că în timpul reținerii au 
fost bine tratați.

N-a fost plătită nici o su
mă pentru răscumpărarea 

I militarilor americani, au de
clarat autoritățile turcești ci
tate de agenția France Preș 

Ise. După cum s-a mai anun 
țat. răpitorii condiționează 

I eliberarea militarilor de pla 
ta unei sume de 400 000 do 
lari, suspendarea oricăror 
cercetări, difuzarea la radio 
și publicarea în presă a unui 
manifest anti-american. Atît 

I guvernul turc, cit și Amba
sada americană refuzaseră

. să ia contact cu răpitorii.

I

I 
I 
I 
I 
I 
I I 
I 
I 
I

După meci Frazier a refuzat să acorde obișnuitul interviu pe ring, deși era solicitat de celebrități ca actorul de cinema Burt Lancaster și fostul campion mondial Archie Moore, care au comentat meciul la posturile de televiziune. In schimb, Cassius Clay a ză»>- vit mai multă vreme înainta de a părăsi ringul și cu toată! decepția încercată de această grea înfrîngere i-a declarat lui Burt Lancaster: „Joe Frazier este un mare campion. El a dovedit-o în această seară. Oricare alt boxer nu ar fi rezistat avalanșei de lovituri po care le-am expediat. Frazier a terminat foarte bine meciul. Decizia este totuși severă pentru mine". O găsiți echitabilă ? l-a mai întrebat Lancaster. Deocamdată nu mai am nimic de spus“, a conchis Clay.Imediat după terminarea meciului Cassius Clay a fost transportat la un spital din New York pentru a fi supus unui examen radiologie, medicii temîndu-se de o eventual lă fractură a maxilarului.
★

NEW YORK 9 (Agerpres). — 
In cadrul conferinței de presă 
ce a urmat meciului de Ia 
„Madison Square Garden", Joe 
Frazier a declarat, între altele; 
„Nu cred că deocamdată Casa 
sius Clay ar dori să dispute o 
revanșă cu mine". întrebat de 
ce în unele momente ale mea 
ciului a boxat fără gardă, Fra-' 
zier a răspuns : „Am vrut să-î 
arăt lui Cassius că în nici un 
fel nu mă poate învinge. Aș 
putea chiar să spun că acum 
mă simt mai puternic decit la 
începutul luptei", >


