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RAWALPINDI 9 (Agcrprcs). 
Marți, 9 ianuarie. la Casa 
Președinției din Rawalpindi, 
au continuat convorbirile o- 
ficialo dintre președintele 
Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, și pre
ședintele Republicii Islamice 
Pakistan, Zulfikar Aii Bhutto.

Din partea română au fost 
prezenți George Macovescu, 
ministrul afacerilor 
Nicolae M, Nicolae,

externe, 
ministru

secretar dc stat la Ministerul 
Comerțului Exterior, Gheor
ghe Oprea, consilier al pre
ședintelui Consiliului de Stat. 
Mihai Magheru, ambasadorul 
României la Islamabad și al 
te persoane oficiale.

Din partea pakistaneză au 
participat J. A. Rahim, mi 
nistru pentru problemele pre 
zidențiale, ministrul comerțu
lui și producției. Mubashir 
Hasan. ministrul afacerilor e- 
conomice și finanțelor. Rafi

Raza, consilier special al 
președintelui, Aziz Ahmad, 
secretar general la Ministerul 
Afacerilor Externe, S. “ 
Bukhari, ambasadorul 
lanului la București, 
persoane oficiale.

In cursul convorbirilor, 
desfășurate într-o atmosferă 
cordială, prietenească, a fost 
efectuat Un schimb de păreri 
cu privire la unele probleme 
internaționale actuale.

A. D.
Pakis- 

și alte

PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE Vizita la Tarbela și la Institutul
pakistanez de științe și tehnologie

nucleară

CALITATEA
pe primul plan

Brigada condusă de PETRU MOLOCEA își desfășoară, 
activitatea in scopul redeschiderii orizontului 48(1 al minei 
Dilja, rearmind o galerie in condiții de presiuni excesive. 
Totuși, datorită îmbinării armonioase intre rapiditatea e> 
xecuției și grija mereu trează de a respecta în amănunți
me normele de protectie a muncii, in loc de 4 metri avan
sare într-o zi. cit are prevăzut, brigada reușește să atingă 
o viteză de 6 metri in cele patru schimburi. Lucrarea in 
cauză — de mare importantă pentru aerajul minei — tre
buie să fie de bună calitate, durabilă. Ortacii lui Molocea 
știu asta și acționează in consecință. Șefii de schimb IU
LIAN TOTOASE, GHEORGHE BIRGAU și VASILE CHI- 
BAN. tin cu tot dinadinsul să termine lucrarea înainte de 
termenul stabilit. Și, cu certitudine, vor reuși.

★

Munca de calitate constituie atributul principal și la 
brigada condusă de GABOR LL v AY, de la sectorul de inves
tiții al aceleeași mine. Ea execută la ora actuală o lucrare 
de anvergură : galeria de deviere la puțul orb nr. 2. des
tinată să creeze posibilități de extindere a transportului 
Pe orizontală cu locomotive electrice în zona blocurilor III 
și IV. evitindu-se. totodată, acumulările de metan in ga
leria principală de la orizontul 440. Harnica brigadă își 
depășește randamentul planificat in mod constant cu cea. 
0,5 mc pe post. Cei 10 metri liniari de avansare pe care 
a dovedit că-1 poate realiza in plus in fiecare lună, vor ..mă
sura" la finele anului 1973 aportul colectivului respectiv 
Ia îndeplinirea. înainte de termen, a sarcinilor ce le revin 
în actualul cincinal.

x

Inainte tot mereu se 
auzea că-i iar un bai 
la frontul... Ba că nu 

se respecta cum trebuie mo
nografia de armare, ba că 
nu se umezea cărbunele, de 
se vînzolea un praf de-1 în
țepai cu picul, nu alta. De 
vreo șase luni de cind Nico- 

- lae al lu. Bocor a preluat 
\ șefia brigăzii așa ceva nu

Da la schimb

locul
se mai întîmplă. Mai în 
qlumă, mai în serios, secre
tarul comitetului de partid 
al minei Aninoasa se expri
ma Ia adresa lui ; ..Are un 
abataj frumos și curat, poți 
să dormi în el, ești liniștit 
că nici un pericol nu te 
pindește. Omul sfințește lo
cul..." Intr-adevăr, mineri 
dintr-o bucată ca Nicolae 
Bocor, Alexandru Molș, Dio- 
nisie Berei, Andrei 
sau Florea Ionescu 
țese*', prin sufletul 
re-1 transferă în tot 
întreprind, locul „frumos și 
curat** unde muncesc.

„De cînd sinteți șef 
brigadă cit ați dat „peste", 
tovarășe Bocor ?** „AI mei 
au adunat vreo 2 500 tone..." 
„Tot timpul ai mei lucrează 
cum scrie la carte..." „Cu 
absențele ?“ N-avem trea
bă...*1 „Pină la sfîrșitul lui 
ianuarie, cit...?** „Vreo 400 
peste..." „Pină acum?-1 „100 
s-au strins...** „Zestre de 
diamante negre4* pentru „zile 
albe** ale bucuriei împlini
rilor care vin.

Cu fiecare prilej 
întreprinde o analiză asupra 
cauzelor rămînerilor în urmă, 
la vreun sector sau exploata
re minieră, un anumit cuvînt 
începe să circule ca „banul 
rău“, căpătînd tot ceea ce-i 
trebuie unui laitmotiv al jus
tificărilor : FLUCTUAȚIA. „Nu 
ne-am îndeplinit planul dato
rită perturbațiilor determinate 
de fluctuație 1“ — se scuză 
factorii tehnico-administrativi. 
„Avem mari greutăți în pro
ducție, din cauza fluctuației 1“ 
— răspund secretari ai comi
tetelor de partid, președinți 
ai comisiilor economice, pre
ședinți de sindicat și chiar se
cretari ai U.T.C. „Fluctuația 
asta ne mănîncă zilele 1“ — 
auzim de-atîtea ori, îneît în
clinăm să socotim, după frec
venta cu care justificarea e 
scoasă pe tapet, că toate e- 
forturile unor factori de răs
pundere sint îndreptate nu
mai asupra înlăturării ei, cel 
puțin cu aceeași putere și 
forță cu care minerii (bineîn
țeles, nefluctuanzi) se strădu
iesc, în abataje, să sporească 
producția de cărbune.

Fluctuația este intr-adevăr 
o cauză care frînează bunul 
mers al lucrurilor. Dar, exis
tă oare tot atitea preocupări 
pentru înlăturarea ei, ca și 
pentru găsirea justificărilor pe 
care le inspiră ? Se consumă 
atita energie și gindire teh
nică, și economică, pentru a 
reduce o asemenea racilă ? 
Sau nu cumva această racilă 
e considerată, fatidic, o cau
ză dată pentru totdeauna ca

Tr. MORAR

Marți la amiază, președin
tele Consiliului de Stat, to
varășul Nicolae Ceaușescu, 
împreună 'cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, a sosit la bordul 
unui elicopter, într-o scurtă 
vizită la Șantierul marelui 
baraj de la Tarbela, de pe 
fluviul Ind, unul din obiecti
vele economice de cea mai 
mare însemnătate pentru dez
voltarea economică a Pakista
nului.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
este însoțit de George Maco- 
vescu, ministrul afacerilor 
externe, Gheorghe Oprea, 
consilier al președintelui Con
siliului de Stat, Mihai Ma
gheru, ambasadorul României 
la Islamabad.

Șeful statului român 
însoțit, de asemenea. 
Akbar Khan, ministrul secu
rității interne, cu soția. Faza 
Akbar Khan, care fac parte

din suita de onoare constitu
ită cu prilejul vizitei în Pa
kistan.

După o jumătate de oră 
c?e zbor, elicopterul ateri
zează pe un platou din ime
diata apropiere a șantierului. 
Oaspeții sint salutați cu deo
sebită cordialitate de Arhab 
Sikandar Khan Khali, guver
natorul Provinciei frontierei 
de nord-vest. de alte oficia
lități locale, precum și de 
Shah Nawaz Khan, președin
tele Autorității pentru dez
voltarea resurselor de apă și 
energetice. Un băiețel și o fe
tiță, îmbrăcați în portul na
țional de pe aceste meleaguri, 
oferă frumoase buchete de 
flori.

In drum spre sediul cen
tral al șantierului, numeroși 
locuitori din împrejurimi și 
lucrători ai șantierului a- 
clamă îndelung, fac semne

prietenești cu mina, flutură 
stegulețe românești și pakis
taneze. Si aici, ca și la Ra
walpindi, sintem martorii u- 
nor emoționante manifestări 
pline de căldură, de since
ră bucurie. Aceste manifes
tări vorbesc în mod elocvent 
despre sentimentele de stimă 
și considerație nutrite fală 
de conducătorul unei țâri 
prietene a poporului pakista
nez. a tuturor popoarelor ca
re luptă pentru înlâlnirarea 
efectelor dominației străine, 
pentru accelerarea dezvol’ă- 
rii, pentru valorificarea în 
folosul propriu a bogățiilor 
naționale.

La intrarea în sediu) 
fierului sînt prezentați 
cialiștii care lucrează I- 
struirea acestui obiect;•

este 
dc

(Continuare in pag. a

să ..justifice" niște nerealizări? 
înainte de a continua rînduri- 
le de fată, socotim că nu e 
lipsit de interes să menționăm, 
cu riscul de a ne repeta, că, 
fluctuația este Intr-adevăr una 
din cauzele majore ale multor 
greutăți. Dar. reducerea (și 
chiar eliminarea) ei nu e po
sibilă fără o profundă CU
NOAȘTERE a fenomenului ;

vate note de formalism nu-i va 
lua locul o muncă concretă, 
responsabilă, așezată pe un 
suport al deplinei eficlențe. 
Pentru a fi mai expliciți, re
curgem pe calea comparațiilor, 
la un mic sprijin în argumen
tele noastre : după cum, pen
tru a reduce consumul de 
lemn este necesar să cunoști 
cit reprezintă acest consum,

Tratata cu formalism
și justificări

FLUCTUAȚIA
va continua sâ rămînă

o necunoscută

cunoașterea, la rindul ei, nu 
se va produce atita timp cit 
nu va exista, cu adevărat, in
teresul de a-1 reduce și elimi
na, atîta timp cit in stilul de 
muncă al factorilor răspunză
tori — organe și organizații 
de partid, comitete ale oame
nilor muncii ș.a. — nu se va 
produce o schimbare de pozi
ție. Atîta timp cit unei vlno-

tot așa, pentru a reduce fluc
tuația — în fond, o cheltuială 
neproductivă — trebuie să cu
noști temeinic, cit reprezintă 
această fluctuație.

Deși mina Paroșeni nu este 
singura exploatare minieră 
unde fluctuația afectează 
nul mers al producției, 
întreprins, aici, in cadrul sec
torului I, un sondaj asupra

bu-
am

preocupărilor ce există pentru 
reducerea fluctuației, bazat pe 
două întrebări. Prima — CÎT 
COSTA UN NOU ANGAJAT ?
— avea rostul de a sonda ni
velul de interes al conducăto
rilor de formații de lucru, șefi 
de brigadă și de schimb, pre
cum și al maiștrilor — deci 
al factorilor care lucrează di
rect cu omul, cu noul angajat
— pentru reducerea și elimi
narea acestei racile. A doua 
întrebare urma să se desprin
dă din prima • DACĂ LA PLE
CAREA UNUI NOU ANGAJAT 
DIN VINA DV.. ȘTIȚI CE 
PAGUBA AȚI PRODUS UNITA- 
ȚII ? — întrebare la care nu a 
mai fost nevoie să recurgem, 
și iată din ce motive:

— Drept să vă spun, își în
cepe răspunsul, la prima în
trebare despre volumul chel
tuielilor pentru recrutarea for
ței de muncă într-un an, mais
trul miner Dumitru Pricopi. de 
la sectorul I — nu am idee, 
cit costă. Cred că vreo 250 
mii lei pe an I

— N-am idee cît poate să 
coste, ne-a răspuns Dumitru 
Cirșmaru, șef de brigadă, dar 
cred șl eu că se ridică la 
200 000 lei.

— Eu, zic așa, că se ridică 
la vreo 300 de mii — ne-a 
răspuns alt maistru electrome
canic principal, Nicolae Bunea.

— După părerea mea, cred 
că fluctuația costă destul de 
mult, dar n-am Idee cit —

I. MUSTAȚA

(Continuare in pag. a 3-a)

Ambruș 
„sfin- 

pe ca- 
ceea ce

Popa 
tineri 
atiția

L r 'W*1!

lie Boghianu și 
Vasile 
sint doi 

obișnuiți ca 
alții din Valea Jiu
lui, crescuți și for
mați la cea mai înal
tă școală, aceea a 
muncii, a minei sau 
a uzinei. Profilurile 
lor, se contopesc prin 
anii sfertului de veac 
socialist împliniți, 
prin dăruirea amin- 
durora — cu pasiune 
și dragoste — mun
cii, meseriei alese.

Vulcan căci, din 
25 de ani pr care 
împlinit, șapte, 
muncit aici. Este

CONCURS DE
PORTRETE Șl

REPORTAJE, 
ÎNSEMNĂRI

dorința de a stimula activita
tea publicistică a corespondenților 
voluntari din mine, fabrici și uzine, 
de pe șantiere de construcții, din 
transporturi, din instituții etc., în pre
zentarea muncii și vieții omului zi
lelor noastre, de a descoperi și pro
mova talente autentice în gazetărie, 
ziarul nostru și Filiala Uniunii zia
riștilor ORGANIZEAZĂ IN CURSUL 
LUNII IANUARIE A.C. UN CON
CURS DE REPORTAJE, PORTRE-

TE ȘI ÎNSEMNĂRI. Cîștigătorilor 
concursului li se atribuie premii în 
obiecte, diplome și mențiuni. Decer
narea premiilor va fi 
tre un juriu alcătuit 
Ziariștilor și redacția

Totodată, concursul
și o preselecție a celor dornici să 
candideze la CONCURSUL DE AD
MITERE LA FACULTATEA DE 
ZIARISTICA DIN CADRUL ACA
DEMIEI „ȘTEFAN GHEORGHIU'*

făcută de că- 
de Uniunea 
noastră.
are ca scop

DIN NOU LA ȘCOALA!
După trei săptămîni de relaxare, de excursii reconfor

tante și drumeții instructive, zilele vacanței s-au sfîrșit. 
Azi, clopoțelul va suna din nou. iar clasele, laboratoarele 
se vor popula din nou cu lumea vioaie a școlarilor și ele
vilor.

Clopoțelul va suna din nou, marcind sfîrșitul unei va
canțe bogate in satisfacții și bucurii — oferite de zilele 
petrecute în taberele din munți, de minunatele priveliști 
ale patriei care au întimpinat peste tot 
elevii, de jocurile sportive, lecturile și 
nate, de deliciile sărbătorilor de iarnă, 
măreția gloriosului jubileu pe care l-a 
nostru Ia finele anului care a trecut — 
de semnificații pentru destinele patriei

in drumețiile lor 
spectacolele vizio- 

dar mai ales, de 
sărbătorit poporul 
jubileu cu profun- 
pentru viitorul ti

nerei generații — aniversarea unui pătrar de veac de 
proclamarea Republicii.

Clinchetul clopoțelului va marca, in același timp, în
ceputul unui nou trimestru școlar, o nouă etapă de muncă 
și învățătură pentru toți elevii, pentru împlinirea lor ca 
personalități multilateral dezvoltate, cu potențe pe măsura 
marilor aspirații ale oamenilor acestui pămînt străbun, ale 
marilor împliniri pe care neamul românesc le săvîrșește as
tăzi sub stindardul partidului comunist.

începutul noului trimestru școiar coincide cu începutul 
celui de-al doilea pătrar de veac de republică românească, 
pătrar de noi ascensiuni spre bunăstare și fericire, cu în
ceputul unui an nou în care poporul nostru și-a prevăzut 
drept țintă accelerarea dezvoltării patriei spre culmile 
prosperității, ale civilizației comuniste. Fie ca roadele a- 
cestui nou trimestru, ale acestui nou pătrar de veac să 
răspundă marilor exigențe ale vremii, ale mărețelor aspi
rații care animă întregul nostru popor !

la

Activități la Casa 
de cultură

In sala de lectură a Casei 
de cultură din Petroșani, în 
cadrul cursului de istorie a 
teatrului, se susține, azi la o- 
ra 17, tema „Teatrul latin 
tragedia și comedia** de 
către actorul Alexandru Je- 
les.

La ora 18. în sala experi- 
ment-clubului, „Fotografia 
— mijloc de educare-', ac
țiune în cadrul căreia artis
tul plastic Iosif Tellmann 
vorbește despre virtuți 
etice și artistice ale proce
sului de fotografiere.

F. IONICA

a Uzinei 
minier

De altfel 
meserii sint in

a-

cm.plinimii

Rubrica SPORT
în pagina a 3-a

cei oameni 
suflețește 
nează un colț 
tainițele
ca și viața organiza
ției de tineret a sec
torului IV ale cărei

vorbească cu care in
și lumi- 

din 
adincului,

prisos să socotim ci
te tone de cărbune 
au dat la lumina zi
lei in acest timp bra
țele sale vinjoase. E

tească, s-a îmbogă
țit sufletește.

Acum Ilie Boghia- 
nu este șef de briga
dă. Este unul din

succese se leagă 
de numele lui.

cĂnii

asile Popa
in uzi

nă și nu-l deo- 
de

decit
Este

Vasile Poj. 
crescut ii

tinărul 
după 

mode- 
turnă- 
de u- 
Petro- 

l cele

deajuns să-l privești, 
să-ți ’---- ~
acea modestie cunos
cută a minerilor ca
re, în ciuda asprimii 
meseriei a căpătat 
un plus de delicate
țe și căldură sufle-

sebești 
miner 
meserie, 
lor la secția 
torie 
tilaj 
șani. 
două 
frățite. Acum, tină
rul modelor lucrează 
la o pompă de ex
tracție pentru mina 
Petrila.

(Cont. în pag. a 3-a)
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MAISTRUL MINIER PRINCI
PAL NU ESTE NUMAI TEH
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Maistrul minier principal
nu este numai tehnician

nc-ain qln- 
ct» 

un 
ț athorir
in hal i- 

•u o mă-

rt<

clătii programelor legale d 
t-aiea de procki» ție și 
tocila muncii, 
«jirului salari

rlivi- 
iro- 

, să participe la 
Iilor brigăzilor la 

sflrșitul fiecărei luni.
In ceea ce privește relațiile 

solului de sector cu maistrul 
principal, nu este pus în apli- 
mre peste tot dezideratul de 
mai sus, o piedică in calea a- 
plicSrîj Tui fiind faptul că mai
strul minier principal este 
omul care trebuie să-și desfă-

in aplicare intervin persoane 
net ompelenlo.

In relațiile șefului do 'Odor 
■ u maistrul minier principal, 
ocrsonalitaloa ultimului tre
buie să fio pregnantă in sen- 
bul că | reqtitirpd. competența, 
sa, rospet Iul impus, prin aces
te atribute, subalternilor tre
bui»' să ducă la îndeplinirea 
întocmai și la timp a dispozi- 
țiunilor și ordinelor date do 
către șeful do sector. Bineîn-

Opinii despre rolul educativ
al conducătorului tehnic

[car

concepție.
Această competența îi dă 

dreptul de a fi un adevărat 
consilier al șefului do sector. 
De aceea susțin aici că pre
zența maistrului minier prin
cipal la întocmirea planurilor 
și programului de lucru pe li
nie de producție osie strict 
necesară, lucru care în mo
mentul de fată nu este întot
deauna pus în aplicare de către 
șefii de sectoare. Legat de a- 
ceste activități, maistrul mini
er principal este conducătorul 
unic al schimbului in care ac
tivează. Pentru obținerea re
zultatelor scontate, se impune 

a șeful sectorului să transmi
tă toate deciziile prin maiștrii 
principali, care în același timp 
să fie trași la răspundere pen
tru toate abaterile schimbului 
respectiv.

Consider greșită practica, 
folosită în prezent la unele 
sectoare, de a se lucra direct 

;eful de schimb, de brigadă 
chiar cu muncitorul, tre- 
peste conducătorul schim- 

ti. știrbind în felul acesta 
autoritatea maistrului 
principal. Competența I 
conducător trebuie să 
din faptul că el trebuie 
persoana cea mai bine informa
tă, pentru că în mod firesc el 
-e cuvine să participe perso
nal la întocmirea planurilor 
pe revire, pe brigăzi, la înce
putul fiecărui luni, șl să ia 
parte la întocmirea tuturor

soare activitatea în subteran, 
lucru stabilit prin lege, fără a 
i se da posibilitatea ca în tim
pul programului de lucru oi să 
rămînă la suprafață cel puțin 
3-4 ore pe săptămînă pentru 
activități de genul amintit.

Consider necesar ca la Sfâr
șitul fiecărei săptămîni. împre
ună cu șeful de sector, cu ad
junctul acestuia, cu normate- 
rul și topograful. să se anali
zeze activitatea de producție 
săplămînală sub toate aspecte
le el Si să se stabilească ja
loane pentru săptămina urmă
toare. cu măsuri concrete pe 
care maistrul minier principal 
să le transmită maiștrilor mi
neri din schimbul pe care îl 
conduc, urmărind in același 
timp executarea acestor mă
suri.

Sistemul informațional
ora actuală nu respectă o ie
rarhie, informarea făcîndu-se 
la întimplarc. In mod normal 
aceasta ar trebui să se facă 
incepînd de la conducătorul 
formației la maistrul minier, 
iar maistrul minier, în conti
nuare,, la maistrul minier 

principal, iar acesta — cen
tralized toate problemele — 
să le raporteze șefului de sec
tor. In felul acestea s-ar da 
posibilitatea ca în cazul ivi
rii unor deficiențe în cadrul 
procesului de producție să se 
poată trage la răspundere vi
novatul de producerea 
Nu o dată între decizia
fului de sector și punerea ei

la

au

minier 
lui de 
derive 

* să fie

lor. 
$e-

Oameni ai zilelor

țoles că există situații frecven
te în caro informarea șefului 
de sector nu se poate lace 
din cauze obiective, in acest 
caz maistrul principal trebuind 
să ia măsuri din proprio ini- 
ti itiv.i. De aceea personalitatea 
și compeli'nțd maistrului mini
er principal este o condiție 
importantă a bunei desfășu
rări a procesului de producție 
in schimbul respectiv.

In ceea ce privește activita
tea economică din cadrul unui 
sector, maistrul minier princi
pal are posibilitatea de a in
terveni direct, independent de 
șeful do sector, moi ales în 
problema aprovizionării gru
pelor productive care trebuie 
făcuta la timp, in cantitățile 
și di’ calitatea cerută, in fum - 
tie do condițiile locului de 
muncă precum și do situația 
din schimbul respectiv.

In relațiile șefului dc sec
tor cu maistrul principal o 
pondere mare o au relațiile 
privitoare la problemele socia
le ale muncitorilor din subor
dine și la ridicarea calificării 
muncitorilor. Aceasta din ur
mătoarele motive: maistrul
principal cunoaște foarte bine 
oamenii de sub ordine, pro
blemele lor legate do procesul 
de producție, chiar și cele 
familiale. Legat de acest lu
cru, o mare importanță o are 
informarea șefului de sector 
de către maistrul minier prin- 
< ipal despre cunoașterea în 
cea mai maro măsură a carac
terului oamenilor in general, 
a felului lor de a fi, apor
tul pe care îl aduc muncito
rii in realizarea sarcinilor de 
plan, în rezolvarea probleme
lor sociale alo oamenilor din 
subordine.

Consider că este absolut

necesară consultai ca de că
tre șeful de sector a maistru
lui minier principal . In ce 
privește altl numirea șcllloi 
do brigăzi, de schimb, a supra
veghetorilor, cit și pmpuncrilc 
de ridicare a încadrării mun- 

< llorilor schimbului respectiv. 
In » e<l sei)N se Impune ca 
maistrul minier principal să 
iic foarlo principial In Infor
marea șefului de sector. O de
zinformare in acest sens dino 
la pierderea încrederii In 
maistrul principal șl chiar In 
șeful de sector. Mai mult, se 

oro de-acum încolo să fio în- 
I.Tit și rolul maistrului prin» i- 
pnl—ca și nl celorlalți factori 
răspunzători de soarta pro
ducției sectorului, a minei — 
in < cea ce privește munca 
politică cu oamenii, care tre
buie să < iștigo în consistență 
și eficiență. So cuvine să se 
manifeste o și mai mare con
tribuție — și orele do dirigon- 
țio muncitorească constituie 
un excelent prilej — în direc
ția educării fiecărui salariat 
in spiritul responsabilității 
pentru îndeplinirea tuturor în
datoririlor, al eticii șl echității 

(imuhfstc.
Sintetizlnd, relația șef do 

sector — maistru principal 
s-ar rezuma la următoarele:
• Lansarea dispozițiilor și 

a ordinelor do către șeful do 
sector, executarea lor de către 
maistrul minier principal, ra
portarea color executate, totul 
să se desfășoare sub semnul 
unei discipline perfecte șl al 
unei înțelegeri reciproce I

@ Respectarea Ierarhici: 
șef sector — maistrul minier 
principal — maistrul minier 
(șef schimb) — muncitor, lată 
cheia asigurării la timp șl 
competente a executării tutu
ror deciziilor I

Consider că problemele ri
dicate pe linie de producție, 
protecția muncii, sociale să 
se raporteze șefului do sector 
fără 
strul 
care 
ziile

nici un intermediar, mal- 
minicr principal fiind cel 
le transmite, cu condu
și părerile personale, 

Tralan CRĂCIUN 
maistru principal 

E. M. Anlnoasa
P.S. Considerăm cele relata

te de maistrul principul Traian 
Crăciun, care activează do 12 
ani în subteranul E.M.Aninoa- 
sa, ca un punct de plecare al 
unor dezbateri concrete, la 
obiect, in scopul perfecționă
rii continue a relațiilor inter-u- 
mane la minele noastre, su
bordonate realizării exemplare 
a sarcinilor de plan, și pen
tru care ziarul lasă deschise 
coloanele sale.

noastre
rinărul Gheorghe Po

pescu, maistru tehno
log pe schimb la Com

binatul de materiale de con
strucții din Borzești-Tg. Jiu. 
a părăsit spitalul nr. I din 
Craiova, cu diagnosticul 
..vindecat", după mai bine 
de nouă luni. Rcproducind 
aceste rinduri din fișa me
dicală, nu vom spune citi
torilor nimic ieșit din co
mun. Ciți oameni nu vor fi 
împărtășind satisfacția tână
rului maistru, atunci cind 
după multă vreme suferin
țele dispar, cind, ei înșiși 
pot să-și înscrie in fișă o a- 
semenea concluzie. Atunci, 
de ce maistrul Popescu de
vine subiectul însemnărilor 
de față ? Ne-am oprit la un 
asemenea caz pentru că el 
întrunește două ipostaze ale 
aceleiași trăsături sănătoase 
care caracterizează astăzi 
societatea noastră, ale edu
cației comuniste sub înriu- 
rirea căreia se dezvoltă în
tregul nostru popor munci
tor.

Dar să recapitulăm fapte
le.

La 5 martie, aflat in 
schimbul de noapte, maistrul 
Gheorghe Popescu, in virstă 
de 24 de ani, constată o de
fecțiune pe traseul conduc
tei care transporta materia 
primă spre fabrica de ci
ment. Adună colectivul de 
muncitori și tehnicieni și pe 
parcursul citorva minute se 
stabilește unica soluție, din 
punct de vedere al riscului. 
Maistrul se avîntă. Instala
ția este salvată, dar nu fără 
urmări. Gheorghe Popescu 
este internat la spital. Trei 
cincimi din suprafața cor
pului prezintă arsuri de gra
dul 3 și 4. Pare pierdut. Nu
mai că sacrificiul său se re
găsește acum pe scară so
cială.

La căpătiiul accidentatu
lui — un colectiv de medici 
di cadrul secției arsuri și 
chirurgie plastică, condus de 
Alexandru Pirvănescu, ac
ționează cu o înaltă măies
trie profesională, in spiritul 
înaltului umanism. Ei gre
fează 7 000 centimetri pă- 
trați de piele pe suprafața 
corpului, folosind '
de singe, precum și o can
titate importantă de medi
camente. In evidențele spi
talului, asistența și medica
mentele reprezintă 
lei. Pentru medici, 
societate, ceea ce 
este omul, omul care s-a do
vedit capabil de sacrificiul 
suprem pentru avutul po
porului.

Și încă o ipostază a cazu
lui în speță.

Din primele zile de spita
lizare, Gheorghe Popescu 
s-a trezit înconjurat de mulți 
prieteni, de oameni gata la 
rindul lor de sacrificiu pen
tru a-i salva viața. Nu mai 
puțin de 400 de muncitori 
și tehnicieni din Birsești 
s-au oferit să doneze singe 
și țesut epiteliul pentru a- 
coperirea rănilor. Mulți al
ții au stat la căpătiiul bol
navului, sprijinind activita
tea personalului 
sfirșit de la 40 
ai combinatului 
țesut epiteliul.

Gheorghe Popescu s-a 
înapoiat in mijlocul familiei 
sale din Pociovaliște-Gorj și 
nu peste multă vreme, așa 
cum afirmă medicul Justin 
Mihăescu, directorul Spita
lului nr. 1 din Craiova el 
iși

18 litri

100 000 
pentru 

contează

medical. In 
de lucrători 
s-a recoltat

va relua activitatea.

MARIN COANDĂ
Corespondent Agerpres

CjJeid_oșGQ2
Pedepse și... pedepse

Consumul de alcool de către 
, /Ieri a devenit un pericol so
cial. In unele țări au început 
să fie luate măsuri din cele 
mai drastice. Iată citeva e- 
xemple :

Ziarele din Australia pu- 
;>li.că la loc de frunte numele 
:t fotografia șoferului găsit 
'"•at la volan, cu mențiunea: 
.Acest șofer a condus mașina 
m stare de ebrietate. In pre
zent el se află in închisoare".

In Turcia, șoferii care au 
'ost nrinși consumind alcool 
mt obligați să meargă pe jos. 

. u»'- supravegherea unor poli
țiști călare, cale de 60 kilome
tri !

Ghiulea

O ghiulea de tun, datind de 
peste 123 de ani, trasă de ar
mata austriacă la 27 martie

1849 in timpul insurecției 
Bresciei, a fost descoperită zi
lele acestea in interiorul cu
polei catedralei orașului.

Greva foamei
După moartea tovarășului 

său de viață, Chimo, balena 
Haida, vedetă a acvariului 
Victoria din Anglia, a refuzat 
orice fel de mincare, manifes- 
tind o stare depresivă pericu
loasă. Pentru a o scoate din 
această stare, i se adminis
trează zilnic 32 de litri de 
lapte de pasăre in tub. băutu
ră delicioasă, cuprinzind pa
tru litri de frișca, 50 de ouă 
și o soluție vitaminizală. In 
plus i se ciută muzică de 
jazz...

Noroc
Santa Tereza, un orășel li

niștit din Brazilia, a devenit

Din activitatea cluburilor
Consfătuire

Clubul sindicatelor din 
Anlnoasa și-a prevăzut pen
tru astăzi, la ora 17, o ac
tivitate destinată să contri
buie la procesul de produc
ție — consfătuirea „Calita
tea cărbunelui și a lucrări
lor de pregătire, obiectiv 
important în întrecerea so
cialistă de la E.M. Aninoa- 
s>a", la care participă mun
citori, ingineri și tehnicieni. 
In cadrul aceleiași acțiuni, 
formația de muzică popula
ră și soliștii au oferit ieri

seara un frumos program 
artistic pentru fruntașii în 
producție.

Masă rotundă
La clubul sindicatelor din 

Vulcan a avut loc, marți, 
masa rotundă cu tema „Ieri, 
azi și mîine în orașul nos
tru". La reușita acțiunii a 
colaborat și cineclubul Op- 
timfilm cu semnificative 
aspecte filmate ale bilanțu
lui de dezvoltare a Vulca
nului în anii construcției so
cialiste.

Dc , Ite oi 
dll, oare, in 
vnram In II 
llclos produs 
sl la c| oameni 
In Imaculat»» «arc.
ioslrlo dobindltfl in decursul 
multor ani, fac < « aluatul 
amosle< îl ■ u diferite adau
suri dul» i să se metamorfo
zeze intr-o multitudine d
sortimente de felurite form 
și gusturi ? Desigur, d
prea puține ori a» livilatea 
m o-dora, a palisorilor șl < 

a susfilal 
sul multora 

i’Onsu maiorii, 
numai rareori.
vom de făcut
• in legătură cu caii 
iortlmcnlulul de pr8-

bdarilor, 
cit Infera 
noi. 
doar 
< ind av 
obioc ție 
talan st 
jiluri consumate, no-nm gin- 
dll I.) oi... Nu se cuvine oare 
să le cunoaștem șl elorluri- 
le, munca ?

Am descins in „casa" lor 
mai precis in laboratorul 

de patiserie din Petroșani — 
pentru a-i surprinde In tim
pul migăloasei șl pretențioa
sei lor munci, in jurul tă
bliilor I e care prindeau con- 
lur merdenelelo cu carne 
și brtnză, pâlcurile, salturi
le. gogoșilc. lizerele forfo
teau un mănunchi de lu- 
c rălonre - - in majoritatea 
lor tinere — intr-un ritm 
alert, parcă după un anumit 
„ritual" 
sul do muncă 
a< estcl profesiuni.

cll 
dini 
Poate 

atunci 
vreo...

11-

10 ani In ar 
color tl\ ui 
preocupă 

să livrez©

mesele

sa
de Printre cei ce ne.

îndulcesc

in \\

impus de proro- 
caracterlstlr 

Am ad
mirat înde minarea miinilor 
unor tinere fete, ce dădeau

țin pragul adolescentei...
Sînt absolvente alo unei 

școli profesionale de spe
cialitate din Cluj și au în-

formă produselor menite
prin natura lor să ne în-
dulcească mesele. Le pri-
vflam și am rămas oarecum
surpri ns de dibăcia lor, în
ciuda faptului că slnt do
virstă ce dopășoșto cu pu-

drăgit mult această îndelet
nicire pe caro a practică cu 
pasiune. Unele dintre com
ponentele acelui schimb s*au 
calificat la locul de mun
că, în laborator sub compe
tenta îndrumare a șefului 
acestuia, Frnndsc Demeter.

După cum ne relata șofa 
de schimb, tînăra Ileana 
Heintz — care lucrează de

■ -istă profesie 
laboratorului 

In pormanen- 
cofetăriilor șl 
ala T.A.P.L, 

produs»? fio calitate, 
(vi sufragiile consu- 

,1 devină una n l« 
'a produselor le- 

>ă cons
oarte

SO 
tfl
■rtltor unități 
numai 
dorind 
maturilor s 
mo, »alitalo . 
șito din laborator 
tlluio o rovolatoai 
do vizită co va vonl să le 
Inctinune/o strădaniile. Har
nicul colectiv al acestui 
schimb, 'ompus din Ioana 
Cazan, Marin Ella, Elena 
PMuno. Cornelia Timiș, Ma
rla Feketo, Alexandrina Mik
los șl Ludovic KTss, rn de 
altfel și (i’ilalti lucrători ai 
laboratorului și-au realizat 
planul șl ehlar l-au depășit, 
pe anul de care doar de »i- 
leva zile no-am despărțit, 
roadele muncii lor luind 
drumul cofetăriilor din Pe
troșani, Petrila, Lonea și 
Aninoasa, ceea ce — trebuie 
să recunoaștem — atestă 
je deplin hărnicia șl dărui
rea în muncă a patlscrilor.

Un colectiv pasionat do 
ifrumusoțen meseriei, omo
gen sub raport profesional, 
Mimat de o dorind do» 
mună: sallsfnceren rit mai 
deplină a exigențelor con
sumatorilor — iată tot atîtea 
clemente care dofinosc ac
tivitatea depusă de harni
cele lucrătoare dfn cadrul 
acestui laborator do patise
rie.

I. | A BRE A

Emisiunile filatelice în 1973
Planul emisiunilor filate

lice pe anul 1973, elaborat 
de către Departamentul Poș
telor și Telecomunicațiilor, 
abordează o tematică variată 
și interesantă. Cele peste 
20 de emisiuni vor ilustra 
marile evenimente și mani
festări care vor avea
in țară și străinătate. Ast
fel, cunoscuta colecție „ani
versări culturale" va fi îm
bogățită cu noi omisiuni, 
consacrate lui Diroitrie Can- 
temir — remarcabil filozof, 
orientalist și om politic, 
compozitorului Alexandru

loc

Flcch ten machor, sculptoru
lui Dimltrfe Pacluroa, pro- 
»um și a astronomului și 
matematicianului Coperni». 
Nomenclatorul noutăților fi
latelice ale anului va mal 
cuprinde titlurile „Colabora
rea cultural-oconomlcă in- 
ter-europeană" și „Centena
rul Organizației internațio
nale de meteorologie".

„Costume naționale", „O- 
crotirea naturii", „Obiecte dc 
arheologie" și „Ceramica 
românească"' vor constitui 
primele timbre ale anului.

(Agerpres)

Cu scrisoarea
dv. în față

• Sitem siguri, tovarășe Toader Belo- 
vlci (Vulcan, str, George Coșbuc nr. 3) că 
veți găsi întreg sprijinul — dacă bineînțe
les, îl Veți solicita'— la Consiliul popu-- 
lar al orașului Vulcan. Am Înțeles din scri
soarea dv. că ați fost pensionat cu drept 
de muncă, așacă, este de neașteptat ca orga
nele locale ale puterii de stat să nu vă 
acorde ajutorul. Informați-ne în conti-

■ nuare...

© După cum am mai anunțat, tovarășe 
Nicolae Opriș (Petrila, cartier 8 Martie, 
bloc 20 ap. 19), după recalcularea con
tribuției bănești a salar ia ții or. destina
tă efectuării unor munci gospodărești, se 
înapoiază oamenilor, prin consiliile popu
lare orășenești, o diferență de bani.

Bilețele și capricii
La Petrila, în cartierul 8 

Martie, funcționează, de mai 
mult timp, un centru de 
achiziționare a sticlelor și 
borcanelor, nparțlnind de 
I.C.V.A. Petroșani. Funcțio
nează, este un fel de... a spu-' 
ne, pentru că această uni
tate este o adevărată mos
tră a lipsei dc funcționali
tate. Funcționează, deci, 
scriptic, pentru că achizitoa
rea de aici — după cîtc am 
constatat la_ fata locului și 
am fost informat dc locui
tori ai cartierului — mai 
mult e- plecată decît se află 
la postul pentru care, fireș
te, lunar e... plătită. „Pînă a- 
cum un timp, ne spunea Va- 
sile Beldie, locuitor al car
tierului, 
zitoarea 
țe prin 
„Veniți
că nu avem bani și nici am
balaje" — cind o putem

avea obiceiul achi- 
noastră să ne anun- 
cite un bilețel — 
săptămina viitoare,

dintr-o dată foarte zgomotos... 
Un tinăr agricultor din acea
stă localitate. Mario Alberto 
Ronconi a ciștigat la prono
sport 14 milioane de cruzei
ros. Vestea s-a răspindit ca 
fulgerul. Cei 7 000 de locuitori 
au inchis imediat prăvăliile 
și casele și au organizat, în 
cinstea ciștigătorului, un ade
vărat carnaval care a durat 
șapte zile...

Stampe
1 200 de stampe in valoare 

de 100 000 de mărci vest-ger- 
mane așteptau la Koln vizita 
proprietarilor lor: poliția 
vest-germană deschisese o ex
poziție. pentru recunoașterea 
acestora de către păgubași. 
Două zile după inaugurarea 
acestei expoziții originale, 
stampele au dispărut din nou 
ca prin minune. După ample 
cercetări ele au fost regăsite, 
de poliție in locuința unui 
..amator de artă".

Ultima bătălie...
Vestită pe vremuri, arma 

cavaleriei a dat de curind ul

Din sălile de judecată
Tonică Ion, zugrav din Pe- B.

troșani, a reușit pină la vîrs- te
la de 26 de ani o „mare per- de
lormanță", aceea de a fi a- 
bonat permanent la hainele 
in dungi. Cel mai recent a- 
bonament l-a „achiziționat" 
l'cntru 4 ani, ca urmare a 
faptului că fiind in stare de 
ebrietate șl făcîndu-și prome
nada pe strada I.L. Caraglăle 
din Petroșani, i-a venit. așa 
deodată, ideea să îmbrace o 
haină de piele... N-a stat la 
îndoială și a „intrat" prin 
geamurile ușii în locuința Iul

N. de unde a furat obiec- 
de îmbrăcăminte în valoare 
9 000 de lei.

Pentru că astfel garderoba 
sa era prea completă, s-a gîn- 
dlt să îmbrace și pe alții, 
incercînd să vîndă obiectele 
la Tg. Jiu. Dar, acțiunea 
„binefacere” a lui I. I. 
încheiat rapid, la „casa 
gratii" unde s-a reîntors.

de 
s-a 
cu

© Nu se poate, tovarășe Nicolae Mă
gar (Petrila — Răscoala, nr. 17), ca Oficiul 
de pensii și asigurări sociale să 
lămurit asupra drepturilor dv. 
dacă considerați necesar, după 
teți edificat asupra „cazului".

nu vă fi 
Reveniți, 
co sîn-

★

Plictisit de moarte, pro
babil, fiind fără ocupație, 
Ștefan Bordel, recidivist, și-a 
găsit o îndeletnicire deloc de 
invidiat... A pătruns prin for
țarea încuietorilor în unita
tea nr. 68 din Vulcan (O.C.L. 
Produse industriale) de unde 
a sustras mărfuri în valoare 
de 17 132 lei. La fel a proce
dat și în unitatea nr. 2 Petro-( 
șani de unde s-a ales cu 912 
Ici sustrași.

Prinzind pasiune pentru furt, 
s-a ales într-o bună zi cu 16 
ceasuri de mină, aparate radio, 
coliere, brățări, stilouri, gea
mantane, 
cheie cu 
chisoare.

bani și... lista se
3 - •ani și 6 luni

în- 
în-

boxe pentru guno- 
nu se sinchisește 
I.G.C. Uricani să-l 
fost remediată. Ne

® Deși ați fost „rugat" să nu sesizați 
redacția, dv., tovarășe Ilieș Blaj (Uricani, 
str. 1 Mai, bloc Dl, ap. 2) ați făcut-o, ^vfai 
ales că, după cum spuneați, situația ne
plăcută, creată prin amenajarea în apro
pierea blocului a unei 
iul monajer (de care 
nimeni de la sectorul 
extragă zilnici), nu a
întrebați cum de e posibil așa ceva. Ve
deți că... este, cînd sarcinile de serviciu 
alo celor de la I.G.C. Uricani au fost luate 
de... Jiu și duse departe, în locul lor ră- 
minind o boxă, focar de infecții „nevăzut 
—necunoscut". Conducerea întreprinderii 
de gospodărire • comunală Petroșani ce are 
de zis ?

★

să violeze
Iile Praia, domi

ciliat in Lupeni, a declarat 
că de fapt el era... „îngerul 
păzitor" al victimelor — căci 
el „salvatorul" le-ar fi smuls 
din mîinile altor doi ataca
tori,

Povestea fiind cusută cu a- 
tă albă, Don Juanul nu va 
mai putea „ocroti" pe nimeni, 
cel puțin pentru doi ani, 
timp în care poate îșl va le
păda năravul de „înger 
crotitor"...

Incercînd
T.M. și C.L.

pe

găsi. Mai apoi, nu ne mai 
înștiința nici prin bilețele. 
Probabil a ajuns la conclu
zia că obiceiul e perimat și 
trebuie să recurgă la altce
va... Așa că nu mai vine 
deloc. Adică, cine știe, țoa
le vine, dar exact cînd o 
cauți nu o qăseșli. Deși arc 
acolo afișat un orar. Habar 
nu are insă de el. Aș vrea 
să știu unde iși petrece tim
pul destinat serviciului a- 

< eastu salariată ?" Gospodina 
Maria Iov an ne relata, dea- 
semenea: „Niciodată nu o 
găsești pe achizitoarea de 
aici. Nu știu pe unde um
blă I Nici numele nu i-1 știm. 
Trebuie să stăm la pindă ca 
să o prindem cînd avem ne
voie de serviciile acestei 
unități. Oare această sala
riată nu are șefi ? Cei de 
la I.C.V.A. Petroșani cu
nosc modul rum se achită .

tima bătălie pe care a și pier
dut-o/ Bătălia" s-a desfășu
rat in... parlamentul elvețian ! 
După cum relatează ziarul 
..Die Tal", deputății au hotă
rî! cu 91 de voturi, contra 71, 
»a la sfîrșitul anului încheiat, 
cavaleria să fie desființată in 
țara lui Wilhelm Tell, „deoa
rece nu mai este rentabilă"...

Horoscop... electronic
Dacă doriți să obțineți un 

horoscop ultramodern șiultra- 
precis. iși îndeamnă cititorii 
revista americană „Business 
Week", adresați-vă firmelor 
newyorkeze „Futuroscop" sau 
..Time Pattern". Comunicin- 
du-le data și locul precis al 
nașterii, veți primi un horos
cop foarte amănunțit, pe un 
număr de pagini care ajunge 
pînă la 50! Viitorul vă este 
prezis de un puternic ordina
tor...

Aflarea, prin mijloace elec
tronice, a viitorului costă in
tre 7,50 și 20 de dolari, după

de obligațiile de serviciu sa
lariata lor ?..."

Nu mai insistăm cu argu
mentațiile. Situația e limpe
de. Ne aflam in fața unei 
totale ignorări a surcinilor 
de serviciu. Achizitoarea 
in cauză, practicînd obiceiul 
de a-și servi clienții la libe
rul său arbitru, mai precis 
după capricii și pofte, și-a 
atras oprobriul aproape u- 
nanim al locatarilor cartie
rului pe care îl „deservește" 
aceasta unitate a I.C.V.A, 
Ce urmează, se subînțelege. 
Rămînem in așteptarea răs
punsului conducerii I.C.V.A. 
Și-am dori ca „lucrurile" 
nu fio cumva scăldate
apă de trandafiri, pentru că 
răul, în acest caz, nicioda
tă nu va fi smuls, cum 
cuvine, din rădăcini...

Adrian CONDOR

Nicolae GHERGHIN 
judecător

numărul paginilor pe care le 
elaborează ordinatorul...

Statistica metroului 
sovietic

Metroul din Moscova efec
tuează aproximativ o treime 
din totalul transporturilor ur
bane de pasageri. Lungimea 
liniilor sale a ajuns la apro
ximativ 150 km. FA dispune 
de 91 stații și 225 scări ru
lante. Zilnic, pe liniile sale 
circulă 1 700 vagoane. El 
transportă in medie 5 000 000 
de moscovlți și oaspeți ai ca
pitalei sovietice. Metrouri bu
ne mai au, de asemenea, o- 
rașele Leningrad, Kiev, Tbili
si și Baku. Linii ferate sub
terane se mai construiesc la 
Tașkent și Harkov.

Prea puține femei
Ziarul vest-german „Han

delsblatt" deplinge faptul că 
numărul femeilor âin Bundes
tag scade necontenit. In cea 
de-a șasea legislatură, printre

cei 518 deputați se aflau doar 
32 de femei. In cea de-a șap
tea legislatură numărul depu
tatelor a scăzut la 27, cu toate 
că numărul alegătoarelor a 
crescut iu această perioadă cu 
aproape trei milioane!

Nisipul periculos
Numeroși cetățeni spanioli 

din Costa Brava au început. 
să-și părăsească locuințele. 
S-a constatat că nisipul de pe 
plaja Tordera, utilizat la fa
bricarea cimentului, este foar
te periculos. Conținind o mare, 
cantitate de sulf, nisipul ma
cină fundațiile șl pereții, șu
brezind. construcțiile...

Concurs de frumusețe
La Riga a avut loc un ori

ginal concurs de frumusețe 
pentru pensionarii gospodări
ilor zootehnice, de creștere a 
animalelor cu blănuri preți
oase din Letonia Sovietică. La 
concurs au participat nurci 
și vulpi de toate culorile. A

ieșit învingătoare o nurca 
mare cu blana auind culoarea 
chihlimbarului.

Aeroportul de la Koissy
La Roissy, in apropierea Pa

risului, se află in construcție 
unul din cele mai mari aero
porturi din lume. Revista 
,.Jours de France" apreciază 
că piuă în anul 1974, cind ae
roportul va fi gata, se vor pe
rinda pe vastul șantier aproxi
mativ 100 000 de muncitori, 
tehnicieni și ingineri. Uriașa 
lucrare va costa aproximativ 
șapte miliarde de franci!

Clasificare
Revista „Paris Match" a 

alcătuit o listă a celor mai 
mari șansonetlști din ultimele 
decenii. Pe primul loc se si
tuează, potrivit revistei. Mau
rice Chevallier, pe locul al

doilea, Gilbert Bccaud, iar pe 
al treilea Charles Aznavour. 
Pe lista amintită Tino Rossi 
figurează pe. locul 7, Edith 
Piaf abia pe locul 9, iar Bri
gitte Bardot și Josephine Ba
ker pe locurile 18 și 19/

Pe verticală
Arhitectul vest-german Ger

hard Neumann. membru al 
consiliului municipal din Tor
nesch (Schleswig-Holstein) a 
propus economisirea terenu
rilor destinate cimitirelor (ce
rerea fiind din ce in ce mai 
mare i raport cu suprafețele 
existente), prin construirea 
unor... morminte... verticale 
— decedatul urmind să fie în
humat in... picioare.' Ideea 
arhitectului a lost primită cu 
o furtună de proteste. Se pre-{ 
supune, așadar, că propune
rea cimitirelor pe verticală 
nu va putea sta in picioare.

Caleidoscop
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Fe agenda de muncă a comitetului municipal U, T. C, 

Otoliwl fe pi ordin - înșiruirea aMii, 
dinamizarea ailii organizstiilor 0.1. [. 

îo will Miei
— Jn această periotuto, d? 

tneepul (ic an. după expe
riența acumulată in anul rre- 
rut. experiență dezMtaM pe 
lorp in adunările și conferin- 
l-'lf' pentru dări de reomă ți 
alegeri, spuneți-nc, tovarășe 
prim^ecretar. care >int cric 
mai apropiate obiective corp 
•vtau iu fata comitetului mu
nicipal. a organizațiilor U.T.C. 
din Valva .1 iul ui ?

- Penl.ru <-€ am început un 
an nou, cu sarcini sporite, în 
< ort tineretul trebuie să par
te Ipv si mai intens la întrea
ga viată a municipiului, pri
mul obiectiv care preocupă 
comitetul la ora actuală este 
instruirea activului U.T.C. nou

— hi ce consta instruirea ?
Deoarece multi uteciști 

fac parte pentru primo oară 
din organele de conducere, 
instruirea urmărește să înar
meze toți membrii activului 
cu sarcinile concrete ce stau

Con\orbire cu tovnrișul 
NICOlAF HANEȘ, 

prim-srcTotar al comitetului 
municipal U.T.C,

în lata organizațiilor do line- 
r< t. In toate domeniile. Do 
l.ipt. aceste instruiri vor aven 
caracterul unor ședințe de lu
cru, de dezbateri.

— Organizatoric, cum ați 
conceput instruirea ?

Ea va avea loc intre II 
ianuarie — 11 februarie și se 
va desfășura în două contre 

Petroșani șl Lupeni. Apoi, 
linind seama de specificul or
ganizațiilor din municipiul 
nostru, instruirile vor avea 
lor diferențial. Vor li instru
it! separat responsabilii comi
siilor pe probleme șl propn«- 
gandiștli.

— Aconsld acțiune de sta
bilire a sarcinilor concrete

FLLICT
(Urmare din pag. 1)

a sunat un alt răspuns, dat 
■ -'•fu: do brlgțdl Andrei
s nJor.

. i lata unor asemenea răs- 
pur. suri (nefiind vorba nicide- 
cu n de n cunoaștere teinoini-
< am solicitat ca aprecierile
--i He făcute asupra cheltuie
li ut ocazionate do un singur 
nou angajat. ILispunsurilc. (da
te do r.ltl Interlocutori, Ghoor- 
c ie Maxim, artificier, Adalbert 
I kc. maistru minier și alții) 
au variat între niște sumo 
pentru tare nu mai risipim, 
în zadar spațiul. Certă este 
• < lu/ia : a fost pentru pri-
i i dată cind această întreba
re a răsunai intr-unui din bi
rourile sectorului I. pentru prl- 
r a lată cind multi factori care 
l ’crează cu omul, au „aflat" 
că se cheltuiește intr-adevăr 
i ill. sl pentru prima dată 
c n * același factori de condu-
< r • au ințeles că nu vor pu- 
toj dovedi un eventual Inie* 
r -s de a permanentiza noi că
tre in minerit, atita timp cit 
nu s-au Interesat, in amănun- 
t o. de esența unei probleme 
ni Ti.

Și astfel, fluctuația invocată 
în atîtea cazuri, devine, din- 
tr-n ..mare problemă" — pen
tru rezolvarea ..căreia . trebuje 
sa -o preocupe ini roagă gindi- 
ro ohniefi si economică a u- 
nui sector, snu a unei exploa
tări miniere — o ..mnro justi
fic arc" In spatele căreia

■ und lipsa de Interes, for- 
ira jsmul.

Sumarul nostru sondaj n 
tov extins șl asupra altor fae
ton și anume, asupra cîtorva 
membri al comitetului U.T.C. 
pe mina, dintr-un motiv pe ca
ri- nu mai trebuie să-l argu
mentăm. Rezultatul ? Necu
noașterea fenomenului chiar 
oe către unii economiști. In 
puține cazuri răspunsurile 
-s-nu potrivit, mai mull din In
i' r.olarc cu realitatea cifrelor. 
' Șj totuși, cit costa un nou 
angajat la mina Paroșeni? Din 
ci•donleie minei (rare stau la

11 AȚIA
dispoziția tuturor celor dornici 
■'ă afle) am obținui o cifră : 
700 000 I FI PF AN, compusa 
din : 30 ml| lei, cheltuieli o- 
fectualo do delegați, pentru re
crutarea muncitorilor ; 28 mii 
lei pentru transportul muncito
rilor (mal puțin declt pentru 
cheltuielile deleguțllor !) j 416 
mii lei pentru instructaj ; 130 
mit lei regia cantinei șj încă 
atoo 90 mii lei pentru... diver
se. Toate acestea, raportate la 
un număr de 946 angajați, din 
care Intr-un an. au mai rămas 
la mina Paroșeni, doar 141...!

Iată acum două întrebări la ca
re nu așteptăm răspunsuri prin 
vorbe, ci prin fapte. Două în
trebări adresate multor mem
bri ai birourilor organizațiilor 
de bază, ai comitetelor de 
partid, comitetelor oamenilor 
muncii și celor do sindicat și 
U.T.C., caro in nenumărate 
rînduri și-au înscris in planu
rile do muncă ..problema fluc
tuației".

•— Cind un nou angajat pă
răsește unitatea, știți să-t spu
neți ce cheltuieli neproducti
ve s-au făcut din vina Iul ?

— Cind in unitate sosește 
un nou angajat, știți să-l vor
biți despre eforturile făcute de 
oamenii din abataje. asupra 
cărora afectează fiecare chel
tuială cu recrutarea forței de 
muncă ?

Vom Încheia aceste rinduri 
cu opinia sinceră a unui mi
nier, de In aceeași unitate un
de am întreprins sondajul, cu
re, în cuvinte simple, ne-a su
gerat finalul acestei scurte an
chete :

— Intr-adevăr, ar ii Util, șl 
ar II cazul să cunoaștem ase
menea lucruri la care nu 
nc-am gindll plnă acum.

Ar fi cazul, adăugăm noi, 
pentru ca fluctuația sa nu mai 
fie o’simplă justificare, cl o 
problemă pentru rezolvarea 
căreia să se mal cheltuiască 
pe lingă clteia sute dr mil de 
lei, un plus de grijă față de 

oameni, un plus de preocupări 
in desfășurarea unei eficiente 
munci cu flecare om.

pentru întreg activul U.T.G„ 
nu alertează activitatea cu
rentă a organizațiilor din în
treprinderi instituții ?

Ni( idecum. Activitatea or
ganizațiilor decurge normal, 
după planurile dr' munch a- 
doplnle in adunări și confe
rințe. Prin aceste Instruiri nu 
ia» oi i docil să ac centuăm și 
mai mull problemele asupra 
cărora trebuie să se insiste. 
I ioc are membru din noile or- 
qane primește sarcini contre
le astfel cu In încheierea tri
mestrului să putem face bi
lanțul realizărilor și dosigut 
fiecare in parte sil răspundă 
de îndeplinirea sau nclndopll- 
niroa sarcinii primite.

— Concomitent cu instrui
rea, ce sarcini mal preocupă 
in această lună organul mu
nicipal U.T.C. ?

întreaga noastră alt’hțio 
este îndreptată spre discutarea 
in cadrul adunărilor U.T.C. n 
cifrelor de plan și a obiective
lor specifice Întreprinderilor 
din municipiul nostru pen
tru întrecerea inițialii do C.C. 
al U.T.C. „Tineretul — fac
tor activ în îndeplinirea cin
cinalului în patru ani și jumă
tate-'.

—- înainte ele a Încheia, vă 
rugăm să ne spuneți cîteva 
cuvinte despre obiectivele ac
tivității cult ural-educat ive.

— Acest domeniu a fost cam 
neglijat deși valențele salo e- 
dUcative sini nemăsurate’. In 
cadrul Instruirilor se vor fixa 
jaloane precise ale muncii 
cultural-educative,- se vor sta
bili responsabilitățile .pe oa
meni și prinlr-un stil de mun
că adecvat va trebui să vila- 
lizăm activitatea în acest do
meniu, Sfi atragem tineretul în 
masă la acțiunile culturale, în 
dubla calitate — de partici
pant activi și spectatori, să 
intre in tradiție organizarea 
săptăminolă a serilor distrac- 
tiv-oducative.

I. FIERARU

<■ montează panourile de prefabricate la un nou bloo 
ce in curl nd se va Integra in cartierul Aeroport -—Petroșani.

Anii împlinirii
(Urmare din pag. 1)

De cind. a absolvit școala 
profesională, s-au scurs opt 
ani de muncă in care cu pri
ceperea sa a modelat sute de 
mașini.

„Cum și-a ales meseria ?“ 
— e o întrebare la carj> ne-a 
răspuns simplu :

— Colegii de școală mai ih 
virstă mi-au vorbit mult des
pre frumusețea meseriei de 
modelor iar acum, cind i-am 
pătruns tainele, imi place și 
mai mult.

In uzină, in iureșul muncii 
și in mijlocul muncitorilor, 
modelorul Vasil o Popa și-a

întregit, personalitatea, a de
venit unul din tinerii cei mai 
apreciați in colectiv.

Uteclștii. colegii săi l-au 
dovedit încrederea și prețui
rea lor alegindu-l In comite
tul U.T.C, pe uzină.

Doi tineri obișnuiți, ca 
atiția alții care la 25 de 
ani. s-au integrat plenar 

in viață, și-au întemeiat fa
milii. tineri care dau societă
ții prin strădania lor bunuri 
materiale și spirituale. —• ex
presie grăitoare a profiluri
lor morale minunate ale tine
rilor crescuți in anii socialis
mului.

Tombolă turistică organizată de B. I. T.
In luna septembrie. Biroul do Turism pentru Tineret, a 

organizat o tombolă turistică Ia care au participat mii de ti
neri din toate județele țării.

In prezența unei numeroase comisii formate din repre
zentanți ai C.C. al U.T.C,, ai B.T.T. și ai comitetelor U.T.C. 
județene, a avut loc tragerea biletelor cîștlgătoare. Au fost 
atribuite următoarele premii:

1. Cite o excursie in Japo
nia. Biletele nr. 570 737: 
572 002. 2. Cite u excursie în 
Italia. Biletele nr. 445 021'; 
042 201. 3 Cile o excursie in 
Algeria. Biletele nr. 230 100; 
508 108. 4. Uite o excursie in 
Franța — Belgia. Biletele nr. 
318 197: 424 901. 5. Cite o

SPORT • SPORT o SPORT
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Cei mal buni 10 sportivi ai municipiului 
Petroșani pe anul 1972

CLASAMENT OFICIAL
In baza rezultatelor obținute pe plan național in cursul 

anului 1972, Comitetul municipal pentru educație fizică șl 
sport a întocmit un clasament al primilor 10 sportivi ai 
anului. Acesta arată astfel i

1. LEONTIN CIORTAN - navomodeiism (Jiul) ;
2. FRIEDERICH CSASZAR,- navomodeiism (Jiul) j
3. STEFAN POP - navomodeiism (Jiul) ;
4. LUDOVIC STOSZ - navomodeiism (Jiul) ;
5. ȘTEFAN PINTILIE - haltere (Minerul Lupeni) j
6. ȘERBAN NEAMJU - șah (Jiul) ;
7. CONSTANTIN DINU - rugbi (Știința) ;
8. GHEOROHE MULJESCU - fotbal (Jiul) ;
9. VASILE TAMAȘ - tir cu arcul (Paringul) ;

10. GABRIELA LEIB - schi (Școala sportivă).

CONCURS 
DE 

PATINAJ
Joi. 11 ianuarie a.c., la oia 

17, Comitelui municipal r^n*- 
trn educație fizică și sport, 
in colaborau" <n conducerile 
școlilor generale din Petro
șani, va organiza pe patinoa
rul amen-ajal la lacul do an
trenament al narvoTODd cil iș Ii
lor de la Jiul un concurs do 
patinaj viteză inler-școll. A- 
c<*Kta -a va disputa p<‘ cate
gorii dl' virstă, cîștig.itorilor 
oferindu-)i-s<j numeroase pre
mii. P/irticjporea la concurs 
este deschisă tuturor iubito
rilor patinajului din școlile 
orașului.

Sînt secțiile de fotbal ale asociațiilor noastre
sportive adevărate organisme colective ?

„Spre înălțimi"
A apărut ultimul număr, 9 - 10/1972, al revistei „Spre 

înălțimi" a elevilor Școlii generale de 10 ani nr.1 din Petri- 
ic. Această apariție este dedicată de elevi măreței aniversări 
a 25 de cni de la proclamarea Republicii. Din cuprins se re
marcă articole care dovedesc talentul și profunzimea gindiril 
elevilor : ,Te slăvesc, Republică socialistă", profesiuni de 
credință, o însemnată cantitate de poezii în limbile română 
si maghiară, evocări istorice, note de drum, pagini distrac
tive etc. Revista „Spre înălțimi ', redactată in întregime de elevi 
si datorită unui real interes pentru apariția ei periodică, este 
una dintre cele moi izbutite reviste școlore din Valea Jiului, 
al cărui conținut și formă grafică degajă calități publicistice 
sigure.

MICA PUBLICITATE
PIERDUT legitimație de serviciu pe numele Corici Con

stantin. eliberată de Preparațla cărbunelui Potrlla. O declar 
nulă.

excursie in II. 1). Germana.
Biletele nr. 178 3110 : 512 186 :
373 7B4 : 280 279 : 5(13 9(10 :
294 523 ; 585 100 : 070 0S2 •
0. Uite o excursie in ILS.F.
Iugoslavia. Biletele nr.
035 800 ; 000 600 : 017 88!) :
418 ini : 349 310 : 418 886 :
413 082 : 049 0(18. 7. Uite o
excursie in U.R.S.S, Bilete-
le nr. 107 920 ; 399 725 :
150 572 : 447 497 : 497 721 ;
117 023 : 001 284 ; 330 888.
8. Clic cii excursie in Il.P. Un-
carfi. Biletele nr. 003 787 :
206 484 ; 236 754 : 234 050 ;
180 011 ; 388 627 ; 278 001 ;
053 620. 9, Cite o excursie în
R. S. Cehoslovacă. Biletele nr.
578 721 ; 170 101 ; 570 810 ;
152 255 ; 238 661 ; 250 769 ;
373 207 ; 389 096. 10. Cite o
excursie in R.P. Polonă. Bile-
tele nr. 41)1 631 ; 381 591 ;
333 353 ; 103 1 64 , 148 028 ;
579 135 ; 378 (594 ; 220 405.
11. Cile o excursie in R P.
Bulgaria. Biletele nr 186 654;
561 877 ; 381 576 ; 093 979 ;
403 457 ; 481 639 ; 233 733;
I4B7O2 . 304 885; 173 646 ;
142 718 ; 014 131 ; 447 065 ;
469 399 ; 192 931 | 453 265 ;
520 187 , 470 434 ; 004 478 ;
260 343 ; 376 860 ; 427 472 ;
321 258 ; 336 951 ; 568 143 ;
4Q6 501 ; i)59 937 , 360 699 ;
400 862 ; 223 430 . 413 699 ;
509 838 ; 423 418 ; 597 623 ;
128 542 ; 526 022 ; 545 209 ;
139 955 ; 154 937 ; 036 451 ;

12. Cite un bilet de odihnă la
Complexul turistic pentru Ti-
neret Costînești. Biletele nr.
165 105 i 560 841 ; 404 929 ;
330 122 ; 390 536 , 478 171 ;
241 606 ; 068 100 ; 573 464 ;
038 024 ; 141 297 ; 010 612 ;
503 341 ; 493 791 ; 117 468 ;
001 273 ; 341 694 ; 425 351 ;
431 975 ; 385 877 ; 339 385 ;
279 563 ; 309 723 ; 018 785 ;
417 095 ; 290 425 ; 588 478 ;

040 709.274 200 ; 004 433 ;
13. Cite un bilet de odihnă la
Complexul turistic pentru ti-
neret Izvorul Mureșului. Bile-
tele nr. 544 053 ;

458 802 ;
306 048 ;

090 660 ; 233 759;
243 102 ; 177 970; 101 718 ;
301 883 : 548 0 19 ; 084 360 ;
154 443 ; 150 575 ; 035 825 ;
180 004 ; 259 947 ; 003 410;

161 041 ;559 879 : 453 9(10 ;
118419; 020 761 ; 357 554 ;
551 139 ; 220 248 ; 588 000 ;
107 221 ; 559 318 ; 130 432 ;

Cile o »•xctirsle de
4 zile în !Deltj Dunării. Bile-
tele nr. 564 458 | 380 863 ;
086 180; -103 063 ; 182 269 ;
484 179 : 510 891 ; 170 290 ;
593 372 ; 425 967 ; 016 987 ;
525 654. 15. Cile uti bilei de
odihnă la Baza turistică pen-
Iru tineret Să cele — Județul
Brașov. Biletele ni 198 8081
414 501 , 151 000 ) 259 188 ;
465 341 ;
281 835 ;

357 920 i 385 845 ;
346 741 ; 411 920 ;

422 201 , 
un bilet d(

002 797. 16. Cile
• odihnă la baza tu-

rlstlcă pentru tinerel Suior — 
județul Maramureș. Biletele 
nr. 401 97) , 305 128 ; 179 901 ;
576 09■'

584 582 ; 117912 ; 319311 j
016 520 ; 297 706 ; 418 399.
17. Cite un bilet de odihnă la
baza turistică pentru tineret
Padlș Munții Apuseni. Bilete-
le nr. 233 603; 157 700 j
209 353 ; 258 08!) ; 317 954 ;
274 688 ; 021 122 ( 598 840;
596 244 ; 130 419 ; 044 618 ;
046 167. 18. Cile un bilet de
odihnă la baza turistică pen-
Iru tine ret Sovala — județul
Mureș. Biletele nr . 067 494;
573 545 ; 239 631 ; 556 986 ;
522 699 ; 343 009 ; 355 500 ;
438 708 ; 351 648 ; 551 485 ;
T20 033 ; 049 548 ; 19. Cite
un bilet de odihnă la baza
turistică pentru tineret Orșo-
va — Jude|ill Mehedinți.
Biletele nr. 401 879 ; 229 856 ;
390 529 ; 232 205 ; 110 400 ;
218 311 ; 329 121 ; 004 727 j
023 324 > 034 157 ; 265 200 ;
547 151 . 20. Cite un cort de
două persoane. Biletele nr.
165 781 ; 305 142 ; 195 601 |
094 545 ; 246 088 ; 535 152 ;
570 513 ; 172 703 : 572 072 ;
206 305 i 238 722 ; 011 488 ;
181 001 ; 008 649 ; 493 402 ;
162 933 ; 115741 | 186 1 >8 ;
353 585 ; 551 GOI ; 349 957 ;
507 213 ; 421 671 j 043 720.
21. Cite un costum de schi.
Biletele nr. 227 357; 333 266 ;
460 800 ; 211 094 ; 477 145;
146 244 ; 465 742 ; 490 310 |
097 187 ; 00 ;300 , 375 299 ;
373 782 ; 370 138 ; 385 632 ;
283 682 ; 107 807 ; 279 483 ;
405 978 ; 589 101 ) 122 390;
022 530 ; ■122 000 ; 530 401 ;
030 980. 22. Cite o pereche de
schiuri. Biletele nr. 090 544 ;
538 798 ) 303 261 ; 173 724 ;
084 336 ; 399 504 ; 037 162 ;
203 234 ; 109 971 ; 343 755 ;
261 903 •, 029 821 ; 099 233 ;
431 231 ; 337 120 ; 337 794 ;
407 735 ; 369 488 ; 550 470 ;
019 033 ; 418 078 ; 418 537 ;

întrebarea care dă titlul 
acestor însemnări, oricit ar 
părea, la prima vedere, ca... 
Inoportună - gindlndu-ne în 
principiu, că azi nu nmi poa
te fi concepută, in orice do
meniu, o conducere unidimen
sionala — Ișl are rostul ei. 
Și are și un Izvor. Un izvor 
care de mult timp este igno
rat. La slirșitui sezoanelor 
sportive de vară sau de pri
măvară, de obicei, in expli
carea unor rezultate care-ar 
fi putut fi mult mai bune, .șe
dințele de analiză a activității 
secțiilor de fotbal (ne refe
rim în special, la echipele do 
divizia C și la cele | artici- 
pante în campionatul județean 
sau municipal) aduc în dis
cuție, neapărat, și cîteva „ar
gumente" ținind de aportul 
nesiubstanțial al conducerii 
secțiilor. Aceste argumentații 
aparțin, de regulă, antrenori
lor. Chiar cind aceștia, firește 
pentru a-și... menține poziția, 
nu afirmă direct că ar 
fi mai eficient susținuți, 
din șirul explicitaiilor eșecu
rilor răzbate clar un „aviz" 
cu ținta — conducerea sec
ției și chiar a asociației.

Președintele Consiliului ju
dețean pentru educație fizi
că și sport, Mircea Biriș, cu 
ocazia unei ședințe de ana
liză a activității secțiilor de 
fotbal ale asociațiilor sporti
ve cu echipe de divizia C, a- 
trăgea atenția asupra conti
nuității stăruitoare a maludiei 
inactivității majorității secți
ilor de fotbal din județ. ȘL 
într-adevăr. așa ■ stau -lucruri
le. In afara președinților a- 
cestor secții și a antrenorului 
echipei, in conducerea cnvir- 
șitoarei majorități a sediilor 
noastre de fotbal sînt intro
duse persoane care... rămîn 
acolo doar scriptic, fără nici 
un aport la îmbunătățirea 
continua a activității fotbalis
tice. Aproape toti antrenorii 
echipelor noastre participante 
la campionatul județean, In 
discuții... neoficiale, nc-au re
cunoscut — cu multă părere 
de rău dar și cu oarecare no

tă de reproș — că uu slnt 
susținuți așa cum ar trebui, 
că dacă nu ar exista, în fie
care localitate, cîte-un mare 
„sufletist" a) echipelor de fot
bal pe care le conduc, n-ar 
obține nici măcar rezultatele 
pe care le obțin. Ce fac cei
lalți membri al organului co
lectiv de conducere n secției ? 
Ce să facă? „Șed" — cum bi
ne zice o glumă — și nici 
măcar nu se gindesc... Vin, de 
regulă, In unele meciuri pe 
care echipa lor le dispută a- 
casă. so interesează dacă „bă
ieții" au fost cumva maltratați 
in deplasare, pentru ca pe 
viitor „să se ia măsuri acasă" 
și cam alit. Nici o responsa
bilitate cu direcție precisă, 
nici o sarcină de care să se 
achite 1 Dar, sînt membri ? 
Sînt Și cind e cazul, se min- 
dresc cu acest titlu. Fac chiar 
abuz de el... pe marginea te
renului. Au dreptul să - intre 
în cabine și să ceară socotea
lă arbitrilor, dar nu știu nici 
măcar cum se completează o 
foaie de arbitraj! Aceasta e 
treaba președintelui secției. 
Sau a antrenorului. Theodor 
Mihalache, antrenorul Mine
rului Lupeni, nu o dată era... 
necăjit pe această temă. Și 
nu numai el. „Faptul este 
valabil pentru toate echipele 
și el se oglindește în rezolva
rea unei serii întregi do pro
bleme administrativ — mate
riale ce revin secțiilor" — a- 
firma tov, Mircea Biriș. E 
firesc să fio așa, atîta timp 
cît doar doi oameni, uneori 
pe alocuri trei, se ocupă de 
atîtea și atîtea probleme. Co
tizațiile de Ia membrii susți
nători, după ce că sînt încă 
sub nivelul minim al cerințe
lor, sînt încasate greu, cu 
mari întîrzieri. De propagan
da sportivă în rlndurilo sus
ținătorilor echipei se ocupă 
aceiași... doi oameni. De pro
curarea materialelor, necesare 
bunei desfășurări a întregului 
proces de instruire, tot ei 1 De 
educarea sportivilor — aceas
tă mare sarcină care, în nici 
un caz, nu poate fi conce-

rulii ca răminînd o responsa
bilitate unică a antrenorului 
— cine se mai ocupă ? Tot ei, 
cai doi sau trei „factotum",.. 
Cit timp va mai dăinui oare 
această situație ? Pînă cind — 
ne întrebăm încă o dată — 
conducerile secțiilor noastre 
de fotbal (încercăm aici să 
Tăcem totuși o excepție — Ști
ința Petroșani) se vor mai 
complace in acest „somn al 
mătăsii". în dureroasa... ex
pectativă de pe urma căreia 
nu arc de suferit nimeni alt
cineva decit însăși echipa pc 
care, neîndoios, oricare dintre 
acești „membri*1 (daca vor li 
întrebați) vor susține cu... o 
iubesc ? E cazul să spunem 
lucrurilor pe nume. E cazul 
să atragem atenția acum. îna
intea începerii unui nou 
sezon competițional, că situa
ția dezonorantă în care se 
complac „conducerile colo-- 
tive” ale secțiilor nu mai poa
te fi tolerată. Secțiile de fot
bal ale asociațiilor sportive 
din Valea Jiului, în care au 
fost incluse de regulă persoa
ne pasionate de sport, in in
tenție capabile să ajute echi
pa, trebuie să devină orga
nisme vii care să sprijine <■- 
fident întregul mecanism al 
treburilor interne, i să impul
sioneze drumul spre înainte 
al echipelor lor. Membrii sec
țiilor de fotbal — intenționat 
nu am nominalizat, pentru că 
aceeași o situația și la Lonea 
și la Uricani, și la Aninoasa 
șr la Paroșeni — să fie ..in
vestite" cu responsabilități 
precise, bine direcționale, 
munca lor pe linia îmbunătă
țirii întregii activități trebuie 
să se răsfrîngă în rezultate 
meritorii.

Repetăm, în încheiere, este 
absolut necesar acest lucru. 
Altfel, rezultatele bune — aș
teptate în sinul oricărei echi
pe de fotbal — se vor rosto
goli pe același tobogan ca și 
pînă acum. Și niciodată un 
sensibil salt înainte nu se va 
face văzu 11

V. TEODORESCU

Echipa feminină a Școlii sportive Petroșani 
a ratat calificarea !

440 799; 497 188; 542 140; 541854.
Posesorii biletelor cîștigăloare se vor prezenta la agen

țiile B.T.T. sau la sectoarele d o turism ale comitetelor jude
țene ale U.T.C. pentru omolo garea biletelor și acordarea 
premiilor.

In zilele de 4, 5 și 6 ianua
rie 1973, sala de sport 
„Constructorul" din Hunedoa
ra a găzduit primul concurs 
special al anului la tenis de 
masa. E vorba de campiona
tul de calificare pentru pro
movarea in divizia de juniori 
și școlari pe echipe, unde la 
actuala ediție au fost prezen
te un număr record de echi
pe — peste 40 de fete șl bă
ieți.

In urma tragerii la sorti, 
echipa Școlii sportive din Pe
troșani, condusă de profeso
rul Ioan Vlad, a făcut parte 
dintr-o serie unde nu mai 
puțin de trei din cele șase 
echipe aspirau la ocuparea 
primului loc, vi/ind deci ca
lificarea pentru divizie. Prin
tre acestea s-au numărat: e- 
chipa Metalurgistul Cugir,

oare pina la urmă s-a șl cali
ficat în divizie. Școala spor
tiva Rîmnicu Vîlcea, Școala 
sportivă Petroșani și Școala 
sportivă Pitești.

TENIS DE MASA

Deși jucătoarele noastre 
s-au comportat «n general bi
ne, cîștlgînd trei din cele 
cinci meciuri susținute dar 
pierzînd meciul cu Metalur
gistul Cugir și Școala sporti
vă din Rîmnicu Vîlceti, in 
final ele au trebuit să se 
mulțumească cu tocul trei 
în serie, ratind deci califica
rea.

Gomponența echipei a fost 
următoarea: Eva Fcrenczi,
Violeta Grădinarii, Elena Sa
vin și Silvia Văcăriuc.

După cum ne-a declarat 
la înapoiere prof. Ion Vlad, 
echipa pe care a condus-o. 
deși a fost poate cea mai tî- 
năra din competiție, a ratat 
calificarea pentru că in mo- 
mentele-cheie ale intîlniri- 
lor, pe care le-a și pierdut 
do altfel, unele jucătoare n-au 
evoluat la valoarea lor și, 
firesc, adversarele au profi
tat. Cu toate acestea, jucătoa
rele petroșănene au fost fe
licitate călduros de către re
prezentantul federației de spe
cialitate, Sever Daneț, secre
tar general al Federației ro
mâne de tenis de masă.

S. BALOI

CALENDAR
MIERCURI, 10 IANUARIE
Soarele răsare- la ora 7,51 

și apune la ora 16,55. Zile 
trecute din an — 10, Zile 
rămase — 355.

EVENIMENTE

(J) 1475 — Ouslea moldo
venilor, condusă de Ștefan 
cel Marc, a învins armatele 
turcești la Podul înalt. Ilnqâ 
Vaslui © 1939 — A murit 
Haricleea Darclee (pe adevă
ratul ci nume Haricleea Har- 
tulari) cunoscută cintăreață 
de oper.i © 1913 - S-a năs- 
< ut Mehmed Shehu, președin
tele Consiliului de Miniștri 
al R.P. Albania ® 1913
S-a născut Gustav Husak, 
secretar general al C.C. al 
P.< Cehoslovac ® 1951 
\ murit scriitorul Slnclar 

Lewis, laureat al premiului 
Xolie! ® 1883 S-a născut 
scriitorul Alexei \. Tolstoi 

194(5 \ avut loc prima
sesiune a O.N.U.

FILME
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Logodnica frumosului

dragon ; Republica : A venit 
un soldai de pe front; PE
TRII A _• Apa vie ; LONEA — 
Minerul : Călăreții ; VU1 - 
CAN : Prințul Baiaia ; LU
PENI — Cultural : Misiunea 
sublocotenentului Sipos;
Muncitoresc : Războiul mine
lor ; URICANI : Viața de 
familie.

RADIO
6,00 Muzică și actualități ; 

7,00 Radiojurnal ; 8,00 Suma
rul presei ; 9,30 Viața cărți
lor ; 10,00 Buletin de știri; 
10,05 Muzică populară bănă
țeană ; 10,30 Vreau să știu ; 
11,00 Buletin de știri; 11,05 
Muzică ușoara; 11,15 Litera 
și spiritul legii ; 11,30 Uver
tura de concert de Edward 
Elgar; 12,00 Discul zilei;
12,30 Intilnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat ) 13,00 Radiojurnal ; 13,30 
Concert de prinz ; 14,00 Com
pozitorul săplămînii ; 14,40 

Selecțiuni din opereta „Gas- 
parone" de Millocker; 15,00 
Buletin de știri; 15,15 Melo
dii populare) 15,30 Muzică 
de estradă; 16,00 Radiojur
nal; 16,15 Piese corale; 
16,35 Formațiile Sincron și 
Fevers; 17,00 .Antena tinere
tului dezbate; 17,30 Cînta 
Georgeta Anghel, Maria Ba- 
diu și fon LSceanu ; 18,00 O- 
rele serii ; 20,00 Zece melodii 
preferate ; 20,45 Consemnări; 
21,00 Revista șlagărelor; 
21,25 Moment poetic; 21,30 
Bijuterii muzicale; 22,00 Ra
diojurnal ; 22,30 Concert de 
seară ; 24,00 Buletin de știri; 
0,03—<5,00 Estrada nocturnă.

T V
D»00 Doschiderea emisiunii ; 

Telex ;
9,05 Reporterii noștri peste 

hotare. Reportaj din Li
ban ;

9,25 Prietenii lui Aschiula ;
9,55 Publicitate ;

10,00 Curs de limbă 
Lecția a 37-a ;

Iranceză.

10,30 Steaua polară (reluare);
10,55 Telecinemateca pentru

tineret: Șapte dădace — 
producție a studiourilor 
sovietice (reluare) j

12,25 Prim plan ;
12,50 Telejurnal >
17,30 Deschiderea omisiunii.

do după-amiaza. Curs 
de limba germană. Lec
ția a 35-a (reluare);

18,00 Studioul artistului ama
tor ;

18,16 Semnificații. De 11 pla
nul minimal la planul 
maximal — cimp de ac
țiune pentru disciplină, 
răspundere, creativitate;

18,35 Tragerea Pronoexprcs;

18, *" Rapsodie pentru nai și 
orgă ;

•‘•.00 Timp și anotimp in agri
cultură ;

19.20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal;
20,00 Teleobiectiv ;
20.20 Telecinemateca : Mai

gret și Afacerea Saint- 
Fiacre. Cu Jean Gabin ;

22,00 Lumea de mîine. Drumul 
spre planeto ;

22.20 Voci tinere : Formația 
Azur;

22.30 „24 de ore".

VREMEA
Valorile maxime alo tem

peraturii înregistrate in 
o ursul zilei de ieri :

Petroșani ' — l grade;
Paring 4- 7 qrade ;

PENTRU URMATOAREL1- 
24 DE ORE : Vreme in gene
ral închisă cu cer mai mult 
acoperit. Vint slab. Izolat ><■ 
vor semnala precipitații .sla
be sub formă de ninsoare.

Penl.ru
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN PAKISTAN
(Urmare din pag. T) din

Ultimele știri

Paris Agitație în universitățile 
particulare japoneze

lincă inginerii și tehnicienii 
pakistanezi sint prezenți și 
specialiști din 23 de țări ale 
lumii, printre care și Româ
nia. oare au ținut să îl sa
lute pe conducătorul român. 
In fața unei machete Și a u- 
nor diagrame, directorul ge
neral al șantierului, Manan 
Khan. c’â ample explicații. 
In Pakistan obținerea apei 
este una din cele mai impor
tante probleme, dacă ținem 
seama de condițiile naturale 
deosebit de vitrege în mul te 
regiuni. întinderile de pămînt 
din această țară, cu o econo
mie care își păstrează încă 
caracterul preponderent a- 
grar. depășesc 200 milioane 
de acri, dar din această su
prafață doar 45-50 milioane 
sînt cultivabili. restul repre- 
zentînd pămînturi aride. Pe 
de altă parte, ploile sînt ex
trem de rare. Din totdeauna 
locuitorii de pe aceste melea
guri au luptat pentru a crea 
o rețea largă de 
special în bazinul 
dar debitul de apă 
fluviu este foarte 
la un anotimp la 
pl

irigații. în 
ludului, 

al acestui 
diferit de 
altul, de- 

id de topirea zăpezilor 
Himalaia. De aici, nece- 

:ea acută a construirii u- 
mari rezervoare în ve

derea distribuirii raționale a 
apei. Un asemenea rezervor 
a fost construit la Mangla, 
iar altul este în curs de 
construcție Ia Tarbela. a- 
crste două obiective fiind 
p inctele cheie ale programu
lui de valorificare a fluviului 
Ind. Barajul de pe Ind — 
cel mai mare baraj gravita- 

din lume — este o lu
crare de vaste proporții, a 
cărui cons’rucție a necesitat 
în • > ții de ordinul a un mili
ard de dolari și care se înfăptu
iește informează directorul 
gc-er^l - cu sprijinul Băncii 
I '•-naționale pentru Re- 

■ns'mcție și Dezvoltare. Pa- 
'1 cu b’.raiul, care la ter- 

: - ire va avea o înălțime de 
-i și o lungime de aproa- 

km, qe va construi o re- 
■ .-a densă de canale, care, 
po.-n nd de la lacul de acu
mulare, va cuprinde o su
prafață de 4,5 milioane acri, 
unde vor fi cultivate cerea
le. In viitorii trei ani va fi 
terminată hidrocentrala, cu o 
putere instalată de "00 me
gawați, care-va furniza ju- 

■'■‘e din producția actuală 
electrică a Pakis- 

’ Principalele repere 
-fierului se află într-o 

• ansată. Vizitînd dife- 
-btective ale noii con- 

u ții. tovarășul Nicoiae 
C -> isescu se interesează de 
principalii lor parametri, a- 
tt -ciază amploarea lucrări- 
lo_- efectuate. La trecerea oas- 

’nr români. muncitorii, 
dintre ei aflați la înăl- 

• : • ' schelelor, le fac o caldă
m at ie de simpatte. To- 

Nicolae Ceaușescu, 
Elena Ceaușescu 

- -- "d cri prietenie acestor 
rr• -■■-‘cTatii spontane, se fo- 
*'■ - țn mijlocul munci-

f-

ta
r instea solilor poporului 

guvernatorul Provin- 
< frontierei de nord-vest 
a S-rit Un dejun, care s-a 
desfășurat 
cordială

Solicitat 
ai presei

într-o ambianță

de reprezentanți 
pakistaneze să-și 

î. ostășească impresiile des
pre șantierul de la Tarbela, 
p->?-edintele Nicoiae Ceaușescu 
a spus Aș dori, în primul 
rî-.d, să exprim mulțumiri 
pr 'edintelui Pakistanului 
pentru posibilitatea oferită de 
a vizita provincia dumnea- 
vnastră și de a lua cunoștin
ță de această lucrare foarte 
imoorrantă, atît pentru eco
nomia Pakistanului, 
d’n punct de vedere 
resc.

Doresc să felicit 
cei care contribuie la reali- 
zarea acestei importante lu
crări. Adresez populației din 
Provincia de nord-vest cele 
mai bune urări de fericire și 
prosperitate.

Rugat să-și exprime opinia 
în legătură cu faptul că 
șantier lucrează, alături

cit și 
ingine-

pe toți

pe 
de

pakistanezi, '-pecialiști 
numeroase țări, tovarășul 
Nicoiae Ceaușescu a apreciat 
că orice construcție de acest 
fel. deci și acest șantier, unde 
lucrează reprezentanții unui 
număr mare de națiuni, re
prezintă o contribuție la pacea, 
la prietenia și colaborarea 
între popoare.

Noi dorim ca toate popoa
rele să-și unească eforturile 
pentru a realiza lucrări care 
să contribuie la dezvoltarea 
lor economică Și socială, la 
dezvoltarea lor pașnică. să 
facă totul pentru ca să se re
nunțe la cheltuielile milita
re. pentru ca să fie promo
vată o politică de pace.

Apreciez că vizita mea în 
Pakistan și convorbirile cu 
președintele Bhutto constituie 
o contribuție la cauza prie
teniei între popoarele noastre, 
la cauza păcii în lume.

In încheiere, 
Nicoiae Ceaușescu 
mit guvernatorului Provinciei 
de nord-vest pentru ospitali
tatea oferită și a urat popu
lației acestei provincii suc
cese tot mai mari pe calea 
progresului și bunăstării.

In continuare, elicopterul 
cu care călătoresc președin
tele Nicoiae Ceaușescu, cele
lalte persoane oficiale româ
ne Și pakistaneze, se îndreap
tă spre Institutul pakistanez 
de științe și tehnologie nu
cleară de lingă Islamabad. 
Ansamblul de clădiri al in
stitutului oferă soluții arhi
tectonice ingenioase, în care 
liniile moderne se îmbină cu 
stilul tradițional pakistanez.

Șeful statului român este 
salutat de directorul Institu
tului. dr. Ishfar Ahred, de 
membrii corpului profesoral 
și de cercetători. Oaspeții ro
mâni sînt informați că insti
tutul, care funcționează ca 
un centru de perfecționare 
postuniversitar, dispune 
un reactor de cercetări 
5 megawați, precum și 
mai multe laboratoare 
specialitate. Se vizitează 
poi sala reactorului. Tn 
diferitelor nanourî 
dă se dau explice’ 
țite. Reactorul este 
nu numai în scopuri de cer
cetări, ci și pentru produce
rea de rad’oizotooi artificiali, 
care își’-g’ă^esc diferite apli
cații pașnice.

Oaspeții sînt apoi invitați 
în salonul oficial, unde tova- 
rșul Nicoiae Ceaușescu. to
varășa Elena Ceaușescu, sem
nează în Cartea de onoare. 
Deși scurtă, vizita a prilejuit 
o ilustrare concludentă a 
ceea ce se poate realiza a- 
tunci cînd- uriașa forță a ato
mului este pusă în slujba o- 
mului, a bunăstării sale.

Luindu-și rămas bun, tova
rășul 
urează 
lui de 
aici.

Cele----- -------------
te marți — un vast sistem de 
amenajări hidroenergetice și 
un institut de cercetări atomi
ce — simbolizează, în mod 
grăitor, năzuințele spre pro
gres ale poporului pakista- 

• • spre
Rea

de
___ ,______ unor 

întinse suprafețe de pămînt 
pentru a fi redate agricultu
rii. angrenarea în circuitul 
industrial a unor noi pături 
ale populației prin darea in 
folosință a unor obiective im
portante. lărgirea orizontului 
științific, toate acestea consti
tuie, fără îndoială, jaloane 
pozitive în procesul edificării 
unei economii și societății 
modeme în Pakistan, pro
gres pe care România socia
listă îl urmărește cu toată 
simpatia.

Tovarășul Nicoiae Ceaușescu, 
tovarășa Elena Ceaușescu și 
persoanele care îi însoțesc 
s-au înapoiat la Rawalpindi 
în cursul după-amiezii.

tovarășul 
a mulțu-

de 
de 
de 
de 
a- 

fața 
de coman- 
ii amănun- 

folosit

Nicoiae Ceaușescu 
noi succese colectivu- 
oameni de știință de

două obiective vizita

nez. eforturile 
o viață mai 
lizarea unor 
amploare, recuperarea

sale 
bună, 
lucrări

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

Ion CÂRJE
Romulus CAPLESCU
Ion PUȚTNELU

Dineu oferit în onoarea 
președintelui Republicii Islamice

Marți, 0 ianuarie, președin
tele Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România, 
Nicoiae Ceaușescu. și tovară
șa Elena Ceaușescu au oferit 
un dineu in onoarea președin
telui Republicii Islamice Pakis
tan. Zulfikar Aii Bhutto, și a 
soției sale, Nusrat Bhutto, la 
sediul Palatului Prezidențial 
din Rawalpindi.

La dineu au participat per
soanele oficiale române care 
il însoțesc pe șeful statului 
nostru în vizita în Pakistan. 
Au luat parte Fazii Elahi Cou- 
dhrv, președintele Adunării 
Naționale. J. A. Rahim, minis
tru pentru problemele prezi-

Pakistan
dențiale, ministrul comerțului 
și producției, Akbar Khan, 
ministrul de stat pentru securi
tatea internă, generalul Tikka 
Khan, șeful Stalului Major al 
forțelor armate, Mumtaz Alvie, 
alți membri ai guvernului pa
kistanez, generali și ofițeri su
periori, S. A. D. Bukhari, am
basadorul Pakistanului la 
București. A fost de față Mo
hammad Al Abdulla Al Mot- 
laq, ambasadorul Arabici Sau- 
dite, decanuț corpului diploma
tic acreditat la Islamabad.

In cursul dineului, desfășu
rat înlr-o atmosferă caldă, prie
tenească, președintele Nicoiae 
Ceaușescu

Zulfikar Aii Bhutto au rostit 
toasturi.

★

Și președintele

După dineu, in grădina Pa
latului Prezidențial a fost pre
zentat un spectacol de dansuri 
populare ale populației khatah.

In jurul unui uriaș rug, gru
puri de dansatori au executat 
cu deosebită măiestrie „Dansul 
săbiilor", „Dansul eșarfelor" și 
alto dansuri specifice Provin
ciei frontierei de nord-vesl.

La sfîrșitul spectacolului, ca
re a fost răsplătit cu puterni
ce aplauze, cei doi președinți 
au felicitat cu căldură forma
țiile de dansatori populari.

Toastul președintelui
Nicoiae Ceausescu
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Domnule președinte, doamnelor și domnilor.

Ne aflăm de două zile în frumoasa Dumnea
voastră tară și trebuie să declar, in această 
seară, că avem impresii deosebit de plăcute.

In primul rind, sîntem impresionați de pri
mirea călduroasă care ni s-a făcut peste tot. 
Am putut să constatăm că poporul pakista
nez și conducătorii săi sint animați de sen
timente prietenești față de poporul român, că 
doresc cu ardoare pacea și colaborarea, atît 
cu țara noastră, cit și cu alte țări și popoare.

Am vizitat azi una din construcțiile mărețe 
pe care le realizează poporul pakistanez prie
ten. Vizita la Tarbela ne-a produs o deosebi
tă impresie, atit prin măreția acestei con
strucții, cit și prin implicațiile ei economice 
care, fără îndoială, vor contribui la progre
sul general al Pakistanului. Am aflat, cu a- 
cest prilej, că la această construcție lucrează 
specialiști din peste 20 de țări, între care și 
România. Este, cred, un simbol faptul că spe
cialiștii se reunesc pentru a dura asemenea 
construcții pașnice. Așa cum am declarat, de 
altfel, azi, considerăm că trebuie să 
totul pentru ca popoarele să conlucreze 
slujba dezvoltării economice și sociale, 
slujba păcii, pentru a evita noi războaie 
conflicte.

Am vizitat Institutul de cercetări atomice 
și am constatat că există preocuparea de a 
pune această uriașă energie în slujba progre
sului și păcii.

Deci, din ceea ce am putut constata azi a- 
vem impresia plăcută că poporul pakistanez 
este preocupat de a-și asigura progresul - 
conomic și social, bunăstarea, de a trăi 
pace și colaborare cu toate popoarele — 
vom duce cu noi, acasă, această impresie.

Am avut convorbiri deosebit de amicale 
cu rezultate bune. Am ajuns, împreună 
domnul președinte, la concluzia că popoarele 
român și pakistanez pot să colaboreze cu bu
ne rezultate in multe domenii de activitate. 
Am ajuns la concluzia să realizăm un acord 
de colaborare de lungă durată și să înființăm 
o Comisie mixtă de colaborare.

In această seară, am semnat o Declarație 
solemnă comună cu privire la relațiile de 
colaborare și prietenie dintre România și Pa
kistan. (Aplauze puternice).

Se poate spune că, în două zile, am înfăp
tuit multe lucruri care corespund năzuințe
lor popoarelor noastre și servesc cauzei prie
teniei și colaborării internaționale.

Vreau să vă asigur, domnule președinte, să 
asigur, în 
pakistanez 
a înfăptui 
le, pentru 
scrise în Declarație. (Vil aplauze).

Aș dori, acum, în această seară pe care o pe
trecem împreună, să urez poporului pakistanez 
cit mai multe succese pe calea progresului e- 
conomico-social, a bunăstării și fericirii, să u- 
rez dezvoltarea continuă a colaborării și prie
teniei dintre România și Pakistan, să îmi ex
prim speranța că popoarele noastre vor con
lucra atit în domeniile economice, cit și în 
domeniul realizării unei lumi mai bune și mai 
drepte, a unei lumi a păcii.

Propun să ridicăm un pahar în sănătatea 
președintelui Bhutto, a doamnei, în sănătatea 
Dumneavoastră, a tuturor !

facem 
în 
în 
și

e- 
în 
și

și 
cu

numele poporului român, poporul 
că România va face totul pentru 
înțelegerile realizate în aceste zi- 
a traduce în viață principiile în-

Pentru relații bune între popoarele noastre I 
(Aplauze puternice, îndelungate).

Semnarea Declarației solemne comune
a Republicii Socialiste România
și Republicii Islamice Pakistan

Prezicențal din 
avut loc, marți

La Palatul 
Rawalpindi a 
seara, ceremonia semnării De
clarației solemne comune a 
Republicii Socialiste România 
și Republicii Islamice Pakis
tan.

Din partea Republicii So
cialiste România, Declarația a 
fost semnată de președintele 
Consiliului de Stat, Nicoiae 
Ceaușescu, iar din partea Re
publicii Islamice Pakistan — 
de președintele Zulfikar Aii 
Bhutto.

Luînd
Nicoiae Ceaușescu 
„Aș dori, cu prilejul semnării 
acestei Declarații 
care așează pe baze niai trai
nice relațiile dintre România

cu vin tul, tovarășul 
a spus :

solemne.

și Pakistan, să exprim sa
tisfacția mea pentru relațiile 
bune dintre cele două țări și 
să apreciez câ semnarea a- 
cestei Declarații deschide o 
eră nouă de colaborare trai
nică și îndelungată între po
poarele noastre, care sint a- 
nimate de dorința de a-și a- 
sigura dezvoltarea economică 
și socială independentă, de a 
trăi In pace și colaborare cu 
toate popoarele lumii1*.

La rindul său, președintele 
Zulfikar Aii Bhutto a rele
vat : „Doresc să spun că noi 
considerăm această Declara
ție drept o piatră de hotar 
în relațiile noastre viitoare. 
Considerăm că ea conține lu
cruri importante pentru pro
movarea relațiilor dintre Pa-

kistan și România. Ea stabi
lește un cadru de colaborare 
între un important stat din 
Europa și unul din Asia, care 
au multe de făcut pentru pa
cea lumii.

Sîntem bucuroși că relați
ile noastre sînt bune. Decla
rația am numit-o solemnă 
pentru că o vom respecta și 
avem încrederea că vom cău
ta să promovăm neabătut, 
în spiritul și litera sa, scopul 
și obiectivele acestui docu
ment".

La încheierea ceremoniei 
semnării Declarației solemne 
comune, cei doi președinți 
și-au strîns mîinile și s-au 
îmbrățișat cu căldură.
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Toastul președintelui
Zulfikar Aii Bhutto

Domnule președinte.
Excelențe,
Doamnelor și domnilor.
Aș dori să vă mulțumesc, domnule pre

ședinte, pentru ceea ce ați spus in această 
scară. Sîntem copleșiți nu numai de cuvin
tele dumneavoastră, dar și de sinceritatea 
cu care au fost rostite.

Ați petrecut cu noi numai două zile, două zi
le în cursul cărora am avut discuții, in cursul 
cărora ați vizitat și o altă provincie a țării 
noastre. Și în timpul acestor vizite v-ați 
putut convinge de eforturile noastre modeste 
pentru ridicarea economică a poporului pa
kistanez. Mîine veți vizita o altă provincie 
a Pakistanului iar în seara următoare 
treia provincie. Regretul nostru este că 
pul pe care îl petreceți alături de noi 
prea scurt pentru a merge și în a patra 
vincie, spre a vă putea convinge încă o 
că oriunde ați merge Și cu oricine vă 
intilni, veți simți aceeași căldură, aceeași a- 
fecțiune față de dumneavoastră și distinșii 
dumneavoastră prieteni.

Vizita dumneavoastră în Pakistan este 
memorabilă și ne vom aminti de ea mult 
timp încă în viitor. De ce acest lucru ? Pen
tru Că ați venit într-o perioadă de mari în
cordări și mari dificultăți, cînd am trecut 
printr-o experiență tragică și traumatizantă 
pentru viața noastră națională.

De ce vizita dumneavoastră în Pakistan 
este memorabilă ? Pentru că ați venit pe 
teritoriul nostru spre a constata eforturile 
pe care le facem pentru ridicarea țării noas
tre, pentru trasarea unei noi căi de pace pe 
acest subcontinent, alît de încercat de răz
boaie.

Astăzi, am semnat un document care este 
important, nu numai prin titlul pe care îl 
poartă de Declarație solemnă, dar și prin 
principiile și mai ales prin scopul și conți
nutul acestei Declarații.

Se poate pune întrebarea i De ce s-a în- 
Gheiat acest acord, acest document de im
portanță fundamentală, după numai trei ore 
de discuții ? Spun aceasta pentru că, prin 
contrast, am purtat negocieri inutile cîte trei 
luni, trei ani sau 300 de ani și nu am pro
gresat cu nici un milimetru. Rațiunea aces
tui răspuns este că există o dorință de co
laborare. Rațiunea simplă a acestui răspuns 
este că nu există nici un element care să 
ne împingă, să ne silească să semnăm acest 
acord. Răspunsul simplu este că nu există 
nici o iotă de amenințare sau constrîngere în 
acordul pe care l-am semnat. Acest docu
ment a fost încheiat ca expresie a aspirați
ilor liber exprimate de poporul României 
și poporul Pakistanului, prin vocea condu
cătorilor lor. De aceea, este credința mea 
fermă că acest document va dăinui și va 
trece peste orice vicisitudini sau amenințări 
care i-ar putea sta în cale. Și tgemai din 
această cauză îl privim cu optimism și cu 
speranță.

Cînd veți reveni în țara dumneavoastră, 
domnule președinte, vă rugăm să transmiteți 
poporului român aprecierea noastră sinceră, 
mulțumirile noastre sincere pentru înțelege
rea și cooperarea de care ați dat dovadă in 
aceste momente dificile pentru noi.

Pentru motivele pe care le-am enunțat, vă 
însoțesc mîine la Lahore, deși am încheiat 
acordurile de bază... Vom continua și acolo 
discuțiile noastre sincere, cordiale și rodni
ce. Insă, Ministerul de Externe nu trebuie 
să ia acest lucru drept precedent, pentru că 
este vorba de un caz special (Aplauze însu
flețite).

In treout, cînd Roma era centrul civili
zației vestice, se spunea că la Roma trebuie 
să faci așa cum fac romanii. Cînd o să îmi 
iau la revedere mîine de la dumneavoastră, 
la Lahore, o să trebuiască să urez ca în 
viitor să se spună ; „Cînd te duci la Roma( 
să faci ca românii" (Aplauze puternice).

Doamnelor și domnilor.
Este pentru mine o mare plăcere să vă 

propun să închinăm cu toții un pahar pen
tru eroicul popor român, pentru prietenia 
veșnică între poporul pakistanez și poporul 
român, pentru președintele României, 
Nicoiae Ceaușescu și doamna Ceaușescu, pen
tru toți stimații noștri prieteni din România 
(Vil aplauze).

o a 
tim
es te 
pro- 
dată 
veți

Vizita tovarășei 
Elena Ceaușescu 
la Muzeul arheologic 

din Taxila
Marți, tovarășa Elena 

Ceaușescu, însoțită de doam
na Fazal Akbar Khan, 
zitat Muzeul arheologic 
Taxila, localitate din 
piere de Rawalpindi — 
au fost scoase la lumină ves
tigiile unor vechi civilizații, 
care s-au dezvoltat din se
colul șase înainte de era noas
tră și plnă în secolul șase 
al erei noastre.

Diferitele exponate — sculp
turi, statuete, obiecte de po-

a vi- 
din 

apro- 
unde

doabă din aur și argint, o- 
biecte' dc uz casnic, monede 
— constituie o ilustrare vie 
a puterii de creație, a ta
lentului și iscusinței unui 
popor străvechi ce își consa
cră azi eforturile făuririi u- 
nei vieți noi. mai bune.

La încheierea vizitei, tova
rășa Elena Ceaușescu, expri- 
mîndu-și aprecierea pentru 
grija depusă în conservarea 
și reconstituirea acestor măr
turii ale trecutului, a sem
nat în Cartea de onoare.

le Hui: IIio- 
Kissinger

PARIS 9 (Agerpres). — Con
silierul special al delegației 
R.D. Vietnam la conferința de 
la Paris in problema Vietna
mului, Le Duc Tho, a avut, 
marți, o noua intilnire confi
dențială cu consilierul special 
al președintelui S.U.A. pentru 
problemele securității naționa
le, Henry Kissinger. La înlîl- 
nirc a participat, dc asemenea, 
Xuan Thup, șeful delegației 
R.D. Vietnam la conferința de 
la Paris.

In aceeași zi, s-a desfășurat 
o nouă reuniune a experților 
R.D. Vietnam și S.U.A. la con
vorbirile de pace de la Paris.

TOKIO 9 — Coresponden
tul Agerpres, FI. Țuiu. trans
mite: Nou] an a găsit univer
sitățile particulare japoneze 
într-o atmosferă de agitație, 
provocată dc nemulțumirea 
studenților față de majorarea 
taxelor universitare. La fa
cultatea dc medicină a Uni
versității „Keyo“. din Tokyo, 
a fost declarată o grevă ne
limitată cu participarea tutu
ror studenților, iar la univer
sitățile „Meiji" și „Chuo“. tot 
din capitală, studenții boico
tează unele cursuri.

Cauza actualei situații din

universitățile particulare, care 
grupează trei sferturi din to
talul studenților Japoniei, eș
ti- determinată de ..condițiile 
incomode Si de utilitățile i- 
nadccvatc” în care se des
fășoară procesul de învâță- 
mint. îmbunătățirea lor a fost 
invocată în principal pentru 
a se justifica majorarea ta
xelor universitare. Statistici
le oficiale arată insă, că 
deja, costul instruirii într-o 
universitate particulară se ri
dică la capacitatea familiilor 
cu venituri anuale dc 4 500- 
5 000 dolari .

Un nou cutremur la Managua
MANAGUA 9 (Agerpres). 

Un nou cutremur de pămînt 
a fost resimțit, luni, la ora 
22,35 GMT, in zona capitalei 
Nicaraguei — Managua.

Seismul, ccl mai puternic 
dintre cele înregistrate după 
catastrofa de la 23 decem

brie, care a distrus practic 
în întregime orașul Managua, 
a durat patru secunde. El a 
fost deosebit de puternic, pro
voc ind panică între persoa
nele care participă la ope
rațiunile de salvare.

@ Ministrul afacerilor ex
terne al Islandei. Einar Agust- 
sson, a declarat, luni, că gu
vernul său dorește in continu
are reluarea tratativelor cu 
Marea Britanle pentru a găsi 
o soluție disputei dintre cele 
două țări in problema pescui
tului.

Această declarație survine 
după incidentele de duminică, 
între navele de coastă Islan
deze și două pescadoare brita
nice care încălcaseră limita de 
50 mile a zonelor naționale 
de pescuit, stabilită de guver
nul Islandei, la 1 septembrie 
1972.

® Feriboatul paraguyan „PI- 
lizar", care asigura legătura 
între orașul argentinian Posa
das și localitatea Encarnacion 
din Paraguay, s-a scufundat 
în apele rîului Parana, provo- 
cind moartea a 37 de persoa
ne. Naufragiul a fost cauzat 
de '’alurile puternice ale rîu
lui Parana, stirnite de o serie 
de vînturi neobișnuite in a- 
ceastă regiune.

O Luni seara, s-au încheiat 
la Cairo dezbaterile Consiliu
lui Național Palestinian asu
pra raportului prezentat de

Comitetul Executiv al Organi
zației pentru Eliberarea Pales
tinei.

Partlcipanții la această reu
niune au hotărit constituirea 
a patru comisii: pentru pro
blemele politice, militare, fi
nanciare și pentru informații.

Consilierul special al 
delegației R.D. Vietnam la 
conferința de la Paris în pro
blema vietnameză, Le Duc 
Tho, și șeful delegației R.D. 
Vietnam, Xuan Thuy, au avut, 
la 7 și 8 ianuarie, în capitala 
Franței, consultări cu adjunc
tul șefului delegației Guvernu
lui Revoluționar Provizoriu al 
Republicii Vietnamului de Sud, 
Dinh Ba Thi, și cu alți mem
bri ai delegației, informează 
agenția V.N.A

® Guvernele Republicii Co

sta Rica șl Republicii Demo
crate Germane au hotărit să 
stabilească relații diplomatice 
la nivel dc ambasadă, cu în
cepere de la 9 ianuarie a.c. — 
se arată intr-un comunicat 
semnal la San Jose.

In capitala Ghaneză, Ac
era, s-a deschis cea de-a 21-a 
sesiune a Comitetului Eliberă
rii al Organizației Unității A- 
fricane. La reuniune participă 
delegați ai celor 17 state mem
bre ale comitetului, precum și 
reprezentanți ai mișcărilor de 
eliberare din Africa.

• La Djakarta a fost dat 
publicității noul buget indone
zian pe anul 1973. Cu 14,7 la 
sută mai mare decît cel de a- 
nul trecut, bugetul actual al 
Indoneziei este evaluat la 
862.4 miliarde rupii (2,6 ili- 
arde dolari). Adresindu-se par
lamentarilor întruniți într-o se
siune plenară pentru aproba
rea noului buget, președintele 
indonezian, Suharto, a decla
rat că 32 la sută, reprezentind 
692 milioane dolari, vor reve
ni obiectivelor cuprinse în 
programul cincinal de dezvol
tare economică a țării.

In Japonia continuă să se desfășoare demonstrații de protest împotriva hotări- 
rii de a se reinstala o bază militară americană Ia Tachikawa.

In foto i Aspect de la demonstrația din Tachikawa.

ălâlie pe Ml umilii în Oiile“
In Chile, apare din ce în 

ce mai clar că problemele e- 
conomice vor domina campa
nia în vederea alegerilor 
parlamentare din martie 1973, 
dovedindu-se determinante 
pentru viața politică a țării, 
pentru lunile și, probabil, 
pentru anii care vor veni. 
Nu numai pentru că aprovi
zionarea și prețurile stau în 
centrul tuturor preocupărilor 
și vor exercita, prin urmare, 
o influență sigură asupra a- 
legerilor, dar și pentru că 
lupta dusă în prezent pe 
frontul economiei va fi de
cisivă pentru viitorul tării.

După eșecul înregistrat, în 
octombrie anul trecut, în 
tentativa sa de a răsturna 
guvernul popular prin greva 
patronala, reacțiunea chilia
na își regrupează forțele. Sc- 
dițiunea deschisă n-a dat re
zultatele scontate, iar dreap
ta, fără a abandona speran
ța unei „soluții dc forță", a 
hotărît să-și intensifice ac
țiunile pe terenul economic. 
Strategia este clară și lupta 
se duce pe trei fronturi : 
specula și „bursa neagră", 
sabotarea producției și opo
ziția parlamentară.

Specula prezintă pentru 
burghezia reacționară chilia
na mai multe avantaje : ea 
aduce promotorilor săi pro
fituri substanțiale; creează, 
prin retragerea din circula
ție a produselor de primă ne
cesitate, o criză artificială a 
aprovizionării j și permite, în 
fine, să acuze guvernul popu

lar de toate lipsurile, în- 
cercînd să îndrepte împotri
va acestuia nemulțumirea le
gitimă a populației.

Sabotarea producției mer
ge mînă în mină cu specula; 
stocarea ilegală sau distruge
rea produselor (în cursul gre
vei patronale din octombrie 
1972 au fost aruncate 10 mi
lioane de litri lapte); tăie
rea clandestină și prematură 
a animalelor; tentative de a 
face să scadă producția și 
sabotajele directe — toate 
acestea contribuie la agrava
rea dificultăților maselor 
populare și ale guvernului.

La rindul său, Parlamentul 
joacă un rol de loc neglija
bil în strategia reacțiunii. 
Deținînd majoritatea în cor
pul legislativ chilian, opozi
ția încearcă să controleze gu
vernul și, mai ales, să se o- 
pună oricăror masuri politi
ce care nu-i convin. Ceea ce 
vizează în prezent este boi
cotarea sistematică a puterii 
executive, încercarea de a 
împiedica funcționarea sa 
normală în domeniile vitale 
pentru viitorul țării și bună
starea populației. Astfel, par
lamentarii de dreapta au 
redus în mod considerabil 
bugetul guvernamental, și în
deosebi creditele destinate 
agriculturii, industriei, edu
cației, transporturilor și con
struirii de locuințe pentru 
populație. Totodată, au limi
tat posibilitățile guvernului

de a obține credite din exte
rior. Examinarea proiectului 
de lege privind sancționarea 
delictelor economice, care ar 
oferi autorităților mijloace 
eficace de luptă împotriva 
speculei, a fost sistematic în- 
tîrziată, și toate acestea 
pentru a putea să acuze gu
vernul de toate dificultățile 
din tară, refuzindu-i posibili
tățile de a le remedia. La a- 
cestea se adaugă campaniile 
de denigrare și știrile false, 
propagate de presa și stații
le de radio controlate de că
tre opoziție, care dispune de 
mult mai multe mijloace de 
informare decît stingă chili- 
ană. Reacțiunea încearcă, 
astfel, să creeze o psihoză 
de „haos economic", din ca
re speră să tragă beneficii.

Lupta ce se desfășoară pe 
frontul economiei apare, prin 
prisma acestei situații, ca 
sarcina fundamentală a for
țelor populare chiliene. Bă
tălia pentru producție și îm
potriva sabotajului din eco
nomie, bătălia pentru cuce
rirea Parlamentului, care să 
reflecte in mod real aspira
țiile maselor largi populare 
și să dea guvernului Unității 
Populare mijloacele necesare 
sint două aspecte ale acele
iași lupte. Și, în această lup
tă, guvernul Unității Popu
lare se bazează pe sprijinul 
maselor șl, In primul rînd, 
pe cel al (riasei muncitoare,

(„L'HUMANITE")
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