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PLANUL REALIZAT LA COTE MAXIMALE

PRIMA DECADĂ
hotărîtoare pentru îndeplinirea ȘANTIERELE

sarcinilor fiecărei luni! DE CON
• Cum răspunde acestei exigențe colectivul minei? 
e Ați asigurat toate condițiile pentru ca fiecare

brigadă să-și realizeze preliminarul zilnic ?
• Ce măsuri întreprindeți în vederea realizării 

ritmice a planului ?

STRUCTH
Front nou
de lucru

la 442 de
apartamente.

Ing. EMIL MURU, 
directorul E.M. Vulcan

— Pînă ieri (8 ianuarie a.c.) 
aveam 1 000 de tone peste 
plan și ne-am fi menținut da
că azi noapte primeam vagoa
nele să putem deqaja silozul... 
E o problemă, vagoanele vin 
cu un oarecare 
apă, îngheață și 
cu dificultate.

— Intimpinați 
menea greutăți ?

— Prima dată

conținut de 
se descarcă

frecvent ase-

în acest an, 
dar vedeți ce necazuri ne aduc... 
Sigur, realizările primei deca
de atîrnă serios in balanța 
fiecărei luni. Majoritatea sala- 
riaților noștri înțeleg bine acest 
lucru. Dovada? Efortul colec
tiv a determinat acum — la 
început de an — o creștere a 
productivității muncii in abata
je cu peste 180 kg pe post 
față de indicatorul de plan. 
Și un aspect extrem de im
portant : s-a reușit pînă în 
prezent să se plaseze toate lu
crările de pregătire și chiar 
am ajuns să efectuăm circa 
39 ml de pregătiri pe zi. ceea 
ce echivalează cu onorarea 
ritmică a planului respectiv. 
Ca o măsură de prim ordin 
pe care o întreprindem in 
scopul realizării ritmicității 
extracției: intensificăm plasa
rea efectivelor în abataje la 
nivelul planului, căutăm 
îmbunătățim coeficientul 
prezentă. Ne... plasăm cu el 
cu aproape 7 procente sub 
cel prevăzut și nu-i bine...

— Intr-adevăr, dublarea foi
lor de boală, raportarea zil
nică a aproape 60 de nemotl- 
vale. este o situație neplăcu
tă care se resimte la frontu
rile de lucru. O socoteală 
simplă : 60 oameni mai puțin 
in abataj, ori. să zicem, 6 
tone pe post, că acesta-i ran
damentul mediu înregistrat, 
iac 360 de tone, cite se pierd 
in 24 de ore numai din cauza 
asta... Cum combateți nemo
tivatele ?

— Organizația Doastră de 
partid, împreună cu comite
tul oamenilor muncii au luat 
măsura 
tizat 
apel, 
ceea

să 
de

care s-a și concre- 
— să afișeze în sala de 
în văzul tuturor, tot 
ce pierde un muncitor

pentru o absență nemotivată. 
Desfășurăm în paralel o mun
că de lămurire de la om la 
om, fiecare trebuie să înțe
leagă, să simtă că lipsa de la 
șut constituie o încălcare fla
grantă a obligațiilor de servi* 
ciu, producind o păgubitoare 
dezorganizare a procesului de 
producție, șl care face să șu
iere și ceilalți, nu numai „au
torul", ci Întregul colectiv!

— Dar cu foile de boală, cu 
învoirile ?

— Ținem o legătură strîn- 
să cu medicii, să ne edificăm 
care-i bolnav cu adevărat și 
care doar simulează... Referi
tor la învoiri, ele au fost re
duse de la 21 la 9 In această 
zi...

— Dacă scrutăm bilanțul 
decadal, vedem că toate sec
toarele și-au onorat sarcinile 
de plan, obțlnind chiar spo
ruri, in afara sectorului I—

— ...unde factorii răspunză
tori de mersul normal al pro
ducției nu s-au preocupat In 
ultimele zile ale lunii decem
brie 1972 să-și pregătească la 
nivelul cerut abatajele came
ră din stratul 3, pentru a se 
intra cu exploatarea lor „în 
plinu încă din prima zi a 
noului an. Atenția noastră se 
va concentra și asupra urgen
tării execuției liniei de front 
de aici, la nivelul exigențelor. 
In orice caz, rezultatele activi
tății la început de an 1973 re
prezintă un argument puter
nic că în colectivul nostru 
s-a acționat așa cum trebuie 
pentru asigurarea condițiilor 
de realizare a preliminarului 
zilnic la fiecare brigadă. Nu 
ne vom opri însă la acest sta
diu și vom căuta să ne per
fecționăm și mai mult munca 
pentru o ritmicitate și mai bu
nă. pentru ca absolut toate 
brigăzile să-și realizeze și ran
damentul și planul ce I s-a 
repartizat

Cum anticipați bilanțul 
ai decadei ?

Dacă vom primi vagoa- 
C.F.R. așa cum se cuvi- 
vom îndeplini cel puțin

sarcinile de plan.

na lanuaria. Această proble
mă a fost amănunțit dezbătu
tă in comitetul de partid, pre
cum și de comitetul oamenilor 
muncii, cadru unde s-a elabo
rat un program concret de lu
crări și măsuri. Pot să vă spun 
acum că termenele de realiza
re a obiectivelor urmărite au 
fost in majoritatea cazurilor 
devansate ori respectate, 
xemplific prin punerea 
funcțiune de către brigada lui 
Titu Teacenco a abatajului 
din blocul 2 cu aproape 
trei săptămlni mai devreme.

— Dacă considerați necesar, 
ilustrați-ne, tovarășe director, 
și modul In care sint sprijini
te brigăzile care au probleme.

— Despre cele de la abata
je, din cărbune, am vorbit. De 
la pregătiri, singura brigadă, 
cea a minerului Ion Tucaciuc, 
din 8 cite avem, se descurcă 
mai greu. Am analizat situa
ția ei și am dispus să i se du-

E- 
In

că materialele necesare mai 
aproape de frontul de lucru, 
de altfel singura ei revendica
re. Am constatat însă și o al
tă deficientă la această briga
dă. Coeficientul de prezență 
al oamenilor ei la lucru n-a 
fost cel dorit. O vom avea în 
atenție dar este necesar ca și 
componenții ei să întărească 
disciplina.

— Și o ultimă problemă. 
Cum inchelați prima decadă ?

— La ora aceasta (ora 12 
— n.n.) avem minus la
producția livrată. Avem Insă 
in siloz cel puțin 600 de 
tone peste producția din pri
mul schimb al zilei de astăzi. 
Așa că ne-am fi putut realiza 
fără emoții sarcinile din prima 
decadă, și apreciez că le vom 
realiza, totuși, pentru a- 
ceasta este necesar să existe 
ritmicitate și în privința apro
vizionării noastre cu vagoane.

In cel de-al treilea an al 
cincinalului, sarcinile care 
stau in fața colectivului de 
muncă al Grupului de șan
tiere Valea Jiului a T.C.H. 
Deva, sint mult sporite față 
de perioadele anterioare. In 
scopul luării unui demaraj 
bun în realizarea sarcinilor, 
constructorii s-au pregătit 
intens. In ultimele zile din 
1972 și in cea dinții săptă- 
mină a noului an, construc
torii au atacat o serie de 
blocuri in cartierul Aero
port 6, la Vulcan și Lupeni, 
insumind 236, 166, respec
tiv 40 de apartamente.

In cadrul blocului D 1-7 
din Petroșani se execută 
într-un ritm susținut mon
tarea panourilor mari de 
către cunoscuta brigadă — 
prin hărnicia și constanța 
realizărilor el bune — a lui 
Ștefan Kadar care a efec
tuat deja de la începutul a- 
nului 80 la sută din parter, 
încă o evidențiere: la blo
cul H 1-1 din Aeroport, ca
pabila brigadă condusă de 
Dumitru Postolache a ajuns 
cu zidăria la etajul al doi
lea.

final

nele
ne,

Ing. ION ILEANU, 
directorul E.M. Paroșeni :

— In ultimele trei luni ce
le cinci brigăzi ale minei pla
sate in tot atitea abataje fron
tale și-au realizat ritmic sar
cinile de plan și au condiții 
optime asigurate și pentru a 
patr > lună. adică ianuarie. 
Pentru noi problema cea mai 
dificilă de rezolvat a (ost in 
ultima vreme înlocuirea ben
zii vechi de transport care nu 
mai făcea fată, cu alta nouă, 
corespunzătoare volumului de 
producție actual. Am folosit 
pentru această operație zilele 
de 1 și 2 ianuarie, răminin- 
du-ne pentru 3 ianuarie, prima 
zi de lucru din acest an, nu
mai efectuarea probelor in 
sarcină. După cum ne aștep-

tam, au mai fost necesare u- 
nele retușări, transportul n-a 
făcut fată în întregime volu
mului de producție prevăzut și 
realizat de fapt. Incepind din 
data de 4 și pînă în 9 ianua
rie, cu excepția zilei de 6, 
cind am avut un minus de 14 
tone, am realizat plusuri zil
nice cuprinse Intre 65—133 to
ne.

— Ce alte măsuri pregăti
toare ați avut in vedere pen
tru asigurarea realizării -** 
mice a sarcinilor ?

— Aș menționa în acest sens 
intensificarea Încă din trimes
trul IV 1972 a lucrărilor, în
deosebi la abatajele ce urmau 
să intre in exploatare in lu-

rit*

Vizita președintelui Consiliului 
de Stat, tovarășul

NICOLAE CEAUȘESCU,
în Pakistan

A

In
RAWALPINDI IO (Agerpres).

— Miercuri dimineață, in rea 
de-a treia zi a vizitei In Pa
kistan, președintele Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu, însoțiți do preșe
dintele Zulfikar Aii Bhutto au 
sosit cu un avion special pa
kistanez la Lahore —- unul din 
principalele orașe ale tării.

Aflat la sud de Rawal
pindi, Lahore, localitate ca
re astăzi are o popu
lație de peste un milion 
și jumătate de locuitori, a fost 
întotdeauna un centru cultural 
vestit, orașul celor mai iscu
siți artizani, al poeților și 
sculptorilor. El dezvăluie bo
gatele tradiții culturale ale u- 
nui popor talentat, care a im-

orașul Lahore
bogății patrimoniul civilizației 
universale cu creații ce în
fruntă veacurile.

Locuitorii acestui oraș au 
ținut să facă solilor poporului 
român o primire sărbătorească. 
Sub un soare strălucitor, ca 
în plină vară pe meleaqurile 
noastre, pe aeroport și in îm
prejurimi s-au adunat, în aș
teptarea oaspeților, mii și mii 
de oameni. Domnește o atmos
feră festivă de bună dispoziție, 
de sinceră bucurie, așa rum 
se întîmplă cind vii să saluți 
un prieten pe care îl știi apro
piat. Clădirea aerogării, in stil 
traditional musulman, este În
cadrată de drapelele de stat a- 
le celor două țări. Toate celelal
te construcții din incinta aero

Declarație Solemna 
a Republicii Socialiste 
și Republicii Islamice

Republica Socialistă România 
șl Republica Islamică Pakistan,

Luind in considerare relați
ile de stimă reciprocă și prie
tenie dintre cele două țări și 
dorind să dezvolte în conti
nuare relații de prietenie șl 
cooperare intre popoarele lor, 
pe baza principiilor dreptului 
și justiției internaționale,

Dorind să întărească contri
buția celor două țări la cauza 
păcii și securității Internațio
nale și dezvoltarea cooperării 
dintre toate statele,

Reafirmind adeziunea lor la 
principiile Cartei Națiunilor 
Unite.

Conștiente de răspunderea 
care incumbă tuturor statelor, 
mici sau mari, pentru instau
rarea unui climat de securita
te și de cooperare în lume și 
pentru dezvoltarea relațiilor 
prietenești intre toate țările, 
indiierent de mărimea și sis
temul lor politic, economic sau 
social.

Reamintind că toate statele, 
fără discriminare, au dreptul 
și îndatorirea de a participa 
la soluționarea problemelor 
internaționale de Interes 
mun,

Exprimînd convingerea 
că pacea internațională se
zează pe respectarea dreptului 
sacru al fiecărui stat la suve
ranitate și independență, la 
pace și securitate șt dreptul 
inalienabil al fiecărui popor 
de a hotărî soarta sa, fără 
nici un iei de amestec, con- 
strîngere sau presiune din a- 
fară,

Hotărîte să contribuie la e- 
forturile generale pentru pro
movarea condițiilor de pace 
șl securitate în Asia, in Eu
ropa și in lume șl pentru dez
voltarea relațiilor prietenești 
dintre națiuni.

Conștiente de necesitatea n- 
nor eforturi mai mari pe plan 
național și internațional pen
tru a asigura un progres mai 
rapid al țărilor in curs 
dezvoltare in scopul 
ril decalajului dintre 
țările dezvoltate,

Afirmînd dreptul

reciproc-avanta joasă, 
atenție deosebită 

schimburilor comer- 
faciliteze dezvoltarea

ur-

co

lor 
ba-

statelor la cooperare mutuală 
in diverse domenii și de a a- 
vea acces liber la cuceririle 
științei și tehnologiei moderne, 

I. Declară hotărirea lor co
mună :

Să lărgească șl să adinccas- 
că relațiile lor de prietenie șl 
de cooperare in domeniile po
litic, economic, tehnologic, ști
ințific șl cultural,

să dezvolte colaborarea eco
nomică 
acordînd 
sporirii 
ciale, să
schimburilor in domeniile ști
inței, învățămintului, culturii 
și artelor și să promoveze În
țelegerea și prietenia dintre 
cele două popoare.

U. Declară hotărirea lor co
mună de a fundamenta rela
țiile bilaterale, ca și cele cu 
toate celelalte state, pe 
mătoarele principii •

1. Dreptul inalienabil al fie
cărui popor de a decide soar
ta sa și de a-și alege sistemul 
său politic, economic, social, 
corespunzător voinței și inte
reselor sale proprii, fără nici 
un amestec din afară.

2. Dreptul sacru al fiecărui 
stat la libertate, independență 
și suveranitate națională.

3. Dreptul inerent al fiecă
rui stat suveran de a folosi 
bogățiile sale naturale șl toa
te celelalte resurse conform 
Intereselor sale.

4. Egalitatea în drepturi 
tuturor statelor, indiferent 
mărime și sistemul politic 
economic.

5. Dreptul fiecărui stat
a participa. în condiții de ega
litate, la soluționarea proble
melor internaționale care pre
zintă interes pentru el.

6. Avantajul reciproc în ca
drul cooperării dintre state în 
toate domeniile.

7. Dreptul și îndatorirea sta
telor, indiferent de sistemele 
lor sociale și politice, de a co
opera intre ele în diverse do
menii in scopul menținerii pă
cii și securității și 
sului economic și 
tuturor națiunilor.

a 
de 
Ș«

de

•”> de 
elimină- 
ele și

tuturor

al progre- 
social al

portului slnt decorate cu ghir
lande de stegulete românești 
și pakistaneze,care le îmbracă 
intr-o rețea multicoloră — 
simbol viu al prieteniei. Pe 
o mare banderolă roșie se a- 
flă înscrise, in limba română, 
cuvintele: „Bine ați venit,
domnule președinte Ceaușescu 
și doamnă Ceaușescu111

In momentul cînd avionul cu 
care călătoresc cei doi preșe
dinți aterizează, numeroși lo
cuitori afloti pe aeroport iz
bucnesc in urale. De scara a- 
vionului se apropie Ghulam 
Mustafa Khar, guvernatorul 
provinciei Punjab, a cărui ca
pitală este Lahore. El salută

(Continuare in pag. a 4-a)

comuna 
România 
Pakistan

8. Neamestecul, sub nici o 
formă șl sub nici un pretext, 
in afacerile interne sau exter
ne ale altor state.

9. Respectarea inviolabili
tății frontierelor de stat șl a 
Integrității teritoriale a state- 
lor.

10. Obligația statelor de a 
se abține, in relațiile lor in
ternaționale, de la orice fel de 
constrîngere de ordin militar, 
politic, economic sau de altă 
natură și de Ia amenințarea cu 
forța sau folosirea forței, sub 
orice pretext sau in orice îm
prejurare, împotriva oricărui 
stat.

11. Dreptul inerent al fie
cărui stat Ia autoapărare In
dividuală sau colectivă.

12. Reglementarea tuturor 
diferendelor dintre state prin 
mijloace pașnice.

III. Ele declară hotărirea lor 
comună :

Să dezvolte relațiile de prie
tenie și cooperare cu toate 
statele, să acționeze în scopul 
adoptării de măsuri efective 
in domeniul dezarmării și să 
promoveze destinderea, pacea, 
buna înțelegere și cooperarea 
in Asia, Europa și în întrea
ga lume,

să coopereze pentru întări
rea rolului Națiunilor Unite ca 
un instrument menit să sti
muleze cooperarea dintre sta
te în conformitate cu normele 
dreptului internațional și să 
promoveze reglementarea pro
blemelor internaționale în in
teresul păcii și securității mon
diale.

IV. In scopul asigurării în
deplinirii prevederilor prezen
tei declarații. Republica So
cialistă România și Republica 
Islamică Pakistan vor avea 
consultări prin întîlniri perio
dice la niveluri corespunză
toare.

Prezenta declarație a fost 
întocmită in Islamabad, la 9 
Ianuarie 1973, in două exem
plare, fiecare în limbile româ
nă și engleză, ambele versiuni 
avind aceeași valabilitate.

la un obiectiv
de anvergură

obiectiv de primă mă-

Demaraj

Un

Un
rime de pe „harta" lui 1973 
a fost atacat chiar din pri
mele zile ale anului de că
tre șantierul Valea Jiului 
al T.C.M.M. București. Este 
vorba de complexul lucrări
lor privind mărirea capaci
tății de producție a Uzinei 
de utilaj minier din Petro
șani. In fază inițială se 
prevede amenajarea exteri
oară a terenului care înglo
bează 30 mii mc de săpă
turi executate mecanizat.

Ing. VASILE CIRIPERU, 
directorul E.M. Lupeni :

— Programele de lucru ce 
le-am întocmit prin măsurile 
întreprinse pentru întărirea a- 
sistentei tehnice și folosirea 
mai intensă < utilajelor din 
dotare, cit și măsurile organi
zatorice aplicate încă din tri
mestrul IV anul trecut cum ar 
fi distribuirea a trei brigăzi 
de la investiții la sectorul III 
pentru executarea lucrărilor 
de pregătire întîrziate, au vi
zat tocmai asigurarea condiți
ilor necesare pentru ca pla
nul pe 1973 să fie realizat rit
mic chiar din prima lună a a- 
nului, din prima decadă... to
tuși, mina Lupeni se prezintă 
la sfirșitul primei decade cu 
planul realizat în proporție 
de 93 la sută.

Cauzele sint multiple : nu se 
stăplnesc în totalitate proble
mele legate de functionarea 
instalațiilor electromecanice — 
mai ales din abataje, prezenta 
mult mai slabă decît In 1972 
* efectivului ; în medie, înre-

gistrăm In jurul a 800 om/zile 
absențe de la serviciu. O altă 
cauza ; mulți angajați nu valo
rifică inteqral cele 6 ore de 
muncă la front. De aici un ma
re număr de brigăzi au planul 
nerealizat, nerealizări care în
sumate dau acel minus mare 
pe exploatare de care am vor
bit...

— Situația pe sectoare pare 
mai bună, majoritatea au pla
nul la zl --------

— Da. 
cinci au 
ce folos, 
pondere mare, cum este sec
torul IV, trage Înapoi mina cu 
peste 4 000 tone cărbune ? Da
că acest sector și-ar fi înde
plinit sarcinile e clar că mina 
ar fi cu planul depășit. La 
rlndul lui sectorul a fost tras 
Înapoi de o brigadă — cea

depășit... 
din șapte 
planul depășit, 
dacă un sector

sectoare
Dar 

cu

(Continuare in pag. 3-a)

pentru
Republica Socialistă 

NICOLAE CEAUȘESCU, 
președintele Consiliului de Stat al

Republicii Socialiste România.

România.
pentru

Republica Islamică Pakistan,
ZULFIKAR ALI BHUTTO, 

președintele Republicii 
Islamice Pakistan

Concurs de reportaje, portrete 
și însemnâri

Din dorința de a stimula activitatea 
publicistică a corespondenților voluntari 
din mine, fabrici și uzine, de pe șantiere 
de construcții, din transporturi, din ins
tituții etc., în prezentarea muncii și vieții 
omului zilelor noastre, de a descoperi și 
promova talente autentice în gazetărie, 
ziarul nostru și Filiala Uniunii ziariștilor 
ORGANIZEAZĂ in cursul lunii ia
nuarie A.C. UN CONCURS DE RE
PORTAJE. PORTRETE ȘI ÎNSEMNĂRI.

Câștigătorilor concursului li se atribuie 
premii in obiecte, diplome și mențiuni. 
Decernarea premiilor va fi făcută de că
tre un juriu alcătuit de Uniunea Ziariș
tilor și redacția noastră.

Totodată, concursul are ca scop și o 
preselecție a celor dornici să candideze 
la CONCURSUL DE ADMITERE LA FA
CULTATEA DE ZIARISTICA DIN CA
DRUL ACADEMIEI „ȘTEFAN GHEOR
GHIU".

semnificativ sfîrșit de trimestru
școlar și un început

de an
învățămînt, fiecare 
este o perioadă de

Pentru 
trimestru 
efort instructiv-eduoativ care 
face part® dintr-un întreg — 
anul școlar, la ale cărui sar
cini se raportează permanent. 
Dar un trimestru școlar are 
și o independență relativă: 
la sfirșitul lui se face un bi
lanț al muncii, se centrali
zează succese și neîmpliniri, 
cu scopul de a fi aplicate a- 
cele metode, procedee sau 
tehnici pedagogice care dau 
eficiență maximă 
instructiv-educativ

Și pențru școlile din Va
lea Jiului anul 1972 rămîne 
un an al unor realizări în
semnate care deschid nebă
nuite perspective. îmbunătă
țirea practicii tehnico-produc- 
tive a elevilor în spiritul e- 
ducației pentru și prin mun
că, un caracter mai viu și 
actual în predarea științelor 
sociale sint cele rnai eviden
te trăsături care nu exclud

procesului 
din școli.

Consfătuire

plin de certitudini
insă, dimpotrivă, succesele 
particulare, vizibile in fiecare 
școală, în fiecare clasă. Pri
mului trimestru al anului 
școlar 1972—1973 ii sînt pro
prii aceste caracteristici, e- 
xistența lor fiind fundament 
trainic pentru îndeplinirea 
covîrșitoarei sarcini de a e- 
duca, modela și forma perso
nalitatea tinerei 
pentru a face din elevi oa
meni multilateral dezvoltați, 
care să contribuie la progre
sul municipiului, al patriei 
socialiste.

Cu totul semnificativ 
tru educația celor 
liv 21 000 de elevi 
Jiului și pentru 
matur cu care-și 
responsabilitatea socială, este 
participarea masivă la lucră
rile de recoltare din toamna 
anului trecut. Mii de elevi, 
alături de cadrele didactice, 
și-au adus o contribuție sub
stanțială la strîngerea recol
tei din zona Hațegului ori

generații,

pen- 
aproxima- 
din Valea 
caracterul 
consideră

au sprijinul Centrul de valo
rificare a legumelor și fruc
telor din Petroșani la sorta
rea cartofilor. Dar contribu
ția lor. care poate fi esti
mată la sute de mii lei. se 
amplifică prin lucrări de în
frumusețare a localităților, 
prin munca depusă în școli 
pentru îmbunătățire® bazei 
materiale. Pot fi amintiți în 
această privință elevii școli
lor generale nr. 3 și nr. 1 Pe- 
trila, nr 4 și 5 Petroșani, nr.
1, 5 și Liceul din Vulcan, nr.
2, 3 și Liceu) Lupeni. elevii 
Casei de copii cu Școală gene
rală din Uricani. Rezultatele 
activităților patriotice repre
zintă un mare cîștig pentru 
procesul educativ, elevii 
țelegînd. 
care este 
învățind 
le create

La clubul sindicatelor din 
Aninoasa a avut loc ieri o 
activitate destinată să con
tribuie la procesul de pro
ducție — consfătuirea „Ca
litatea cărbunelui și a lu
crărilor de pregătire, obiec
tiv important în întrecerea 
socialistă de la E. M. Ani- 
noasa“, la care au partici
pat muncitori, ingineri și 
tehnicieni. In cadrul ace
leiași acțiuni, formația de 
muzică populară și soliștii 
au oferit zilele trecute un 
frumos program artistic 
pentru fruntașii in produc
ție.

Dezbatere

in- 
în mod nemijlocit, 
valoarea muncii, și 

să respecte bunuri- 
prin efortul omului.

T. SPATARU

(Continuare in pag. a 3-a)

In cadrul clubului tine
retului de la Casa de cul
tură din Petroșani este or
ganizată astăzi, la ora 18, 
dezbaterea „Tineretul și 
sarcinile economice ale a- 
nului 1973“. In continuare, 
participant", tineri de la 
Uzina de utilaj minier, vor 
contribui la reușita unui 
moment inedit — o seară 
a epigramiștilor.
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DUMITRI' ZBANȚL GHEORGHE CHITIC NICOLAE DOBRE PURI GANJA GHFORGHF AIMJOSEI VAIER DAMIAN GHBORGHB GAI ȘTEFAN GHIȚA

grijii gospodărești și erono- 
oiișirii. xgu altele. clin care 
decurg echivalente ale nor
melor noastre cotidiene de 
• fnduito, de muncă — se 
put scrie autentice biogra
fii nu lipsite de interes. In 
I'»eul unor asemenea biogra
fii. vom recurge la cit era 
dgte comune, incercind să 
creionăm, pe suportul exem
plului dc dăruire ce ni-l o- 
jerfl un portret colectiv, tră
sătura de bttîâ a unei bri- 
<Dzi de mineri; grija față 
dc om, preocuparea pentru 
modelarea lui prin muncă

Slut oumenii din schim
bul 1 al brigăzii lui Dumi

tru Zbanțu. Singura briga
dă, de la mina Paroțcni, că
reia i ac încredințează mon
tarea complexelor in abata
jele frontale, și singura ca
re se încumeta sfl .scoată, 
din aceleași abataje, meca
nismele gre/c, cu zeci sau 
sgte de piese, mecanismele 
acestea pentru <*are trebuie 
o muncă meticuloasă, pentru 
care s(nt necesare grija și 
priceperea ceasornicarului ce 
montează sau demontează 
un orologiu uriaș. Aceasta e 
specialitatea brigăzii, acesta 
e lucrul pentru care sini 
eunoscufi. Încolo, după mai 
multe montări șl demontări, 
oamenii lui Zbanțu Iși lasă

MINDRIA
OAMENILOR

deoparte specialitatea și rd- 
min să exploateze un com
plex, nou introdus in subte
ran, să experimenteze un 
utilaj care pină atunci apăsa 
ea o grijă in seama tehnl- 
elenilor.

Oamenii lui Zbanfu nu se 
împacă cu odihna, cu ideea 
..confortabilului" timp liber, 
dacă datoria unei zile nu a 
fost împlinită. Am aflat a- 
cest amănunt de ta condu
cere» salarului II, prii» 

cuvintele de apreciere ale 
locțiitaruhii șefului de sec
tor, Ion Dumitrescu. Dar a- 
pai, am „citit" amănuntul 
pe felele lor. De la chipul 
ingindurat al șefului de bri
gada și pină la cel vesel ol 
tul Ștofun Ghlțâ — un fel 
dc prislea al schimbului, de 
la Chitic, Dobre. Ganja, A- 
tudoresei. Damian, Gall și 
pind la Ioan Kociș aflat in
tr-o învoire la data vizitei 
noastre, la mină, fapt pen
tru care ne cerem scuze 
pentru absența celei de a 
9-a fotografii) fețele lor ex
primă o profundă responsa
bilitate pentru datoria coti
diană a muncii.

Ața cum. montezi și de
montezi un utilaj, cu meti
culozitatea și grija cu care e- 
xecuți una dintre cele mai 
„dure" lucrări — răpirea u- 
nui complex din surpare - 
cu aceleași „pîrghii", fronta- 
Ustul Zbanțu lucrează — pe 
planul formării oamenilor — 
la cultivarea răspunderii fa
lă de muncă, față de bunul 
obștesc, in sinul brjgflrH, la 
sădirea și cultivarea unor 
sentimente care au devenii 
mindria întregii exploatări.

Am privit îndelung chipu
rile acestor oameni. Intr-n 
zi, ii vom căuta și pe orta
cii lor din celelalte schim
buri, cu nimic mai prejos 

decit cei din schimbul șefu
lui dc brigadă Poate l-am 
privit mai indeluna pe Du
mitru Zbanțu, despre care 
afirmăm, nu fără temei, că 
• •oc un miner destoinic, care 
știe multe rostuiri, știe să 
lucreze, deopotrivă. cu oa
menii, aricit dc complicați 
ar fi , cu utilajele, or leit dc 
pline de rotițe ți axa ar fi 
șl acestea.

Sini rostutri (nră/utr la 
școala muncii, a răspunde
rii fală de societate, a gri
jii pentru lor marea și edu
carea oamenilor — mindria 
societății.

M. IONESCU

cadru propice pentru dezvoltarea armonioasă 
și multilaterală a personalității umane

\_________________ _____________________________________________________________________________ ______ '

„M-au întregit 
oamenii..."

.„„Undo II jutetl găsi po 
tovarășul Inginer I ? Pai, 
unde aii putea să-l aflali — 
încearcă să ne explice 
un tinăr constructor de 
po șantierul blocurilor du 
locuințe din < arborul Aero
port VI al Potroșaniiilui - 
decit acolo... unde e mai 
mare nevoie de dînsul. A 
fost chemat Jn latura drea
pta, po-acolo, drept înainte,,. 
„Stăm de vorba, poște cllova 
minute, cu inginerul con
structor ROMEO MANDERO. 
Din 1958 lucrează in Valea 
Jiului. Mai Inlli la Luroni. 
Pe-atunci, in Braja nu existau 
decit troi blocuri. Și-a adus 
prețioasa contribuție la InăK 
tarea pe verticală a Lupeniu- 
lul. Glndirea inginerului 
Mandoro și-a pus amprenta 
pe zecile d© blocuri semețe 

— perle ale urbanislich de 
a/i ale orașului,,, Do doi ani 
o inginer constructor In Pe
troșani. !-a plllcul întotdeau
na munca. Șl oamenii. “

„Munca responsabilă. in 
domeniul în care te-ai an
gajat și pentru care ai sim
țit o chemare — ne spune 
—. munca competentă repre
zintă. după părerea mea prin
cipalul. sau mai bine spus, 
unul din marile criterii do 
apreciere a calităților perso
nalității umane. Daca discu
tăm pe această temă, după 
cum doriți, atunci e bine să 
se știe că nu poți aspira 
spre o considerabilă lărgire 
a orizontului, atita timp cit 
in procesul muncii nu reu
șești să invingi greutățile, să 
le ridici deasupra lor, să le 
domini,,. Pe mine, sufletește, 
omenește, m-au îmbogățit, 
dacă e bine să mă exprim 
așa, iu-au inlreqlt oamenii, 
munca lor, experiența lor. 
dăruirea lor. Singur nu cred 
că aș Ii putut să realizez 
ceva vreodată. De iapt. nici 
nu e posibil

La noul stand de verificare a aparatelor electrice de 
la l .1 .M.P.. au iost surprinși in exercițiul iuncțiunil me
trologii losii Kiss Mihai Csisnadia, Șleian Karkai și uce
nica Maria Diaconu.

Jelui final al orinduirii noa
stre socialiste îl constituie - 
se știe - satlsfaceiea cerințe
lor materiale și spirituale ale 
omului. ,,Nu trebuie să uităm 
nici un moment că mai pre
sus de orice se află omul - 
sublinia tovarășul NICOLAE 
CEAUȘESCU Io Conferința 
Națională a partidului din iu
lie 197? , dezvoltarea lui mul
tilaterală trebuie să stea în 
centrul tutufoi preocupărilor 
partidului,,/*,

InQeplinindu-și. in amplul 
proces al muncii creatoare, 
datoria (ață de societate, 
omul e cel care slujește in
teresele comune ale întregii 
societăți. A dispărut pentru 
totdeauna din România cultul 
individului izolat. Colectivitatea 
reprezintă, azi, un cqdru cit 
s© poate de propice pentru 
dezvoltarea armonioasă șj 
multilaterală a personalității 
umane.

In condițiile socialismului, 
in etapa edificării societății 
socialiste multilateral dezvolta
te, se realizează acea îndes, 
tructibilă unitate dintre Intere

sele individuole și cele obște
ști. Angrenat total in procesul 
construcției socialiste, omul de 
azi înțelege că prin satisface
rea intereselor societății nu se 
slinjenește el. dimpotrivă, se

UNITATEA
intereselor

realizează opțiunile personale, 
personalitatea. Pentru că, in 
prealabil, a reușit să înțeleagă 
un mare adevăr : socialismul 
nu înăbușă Interesele perso
nale rezonabile ci, caută șă 
le satisfacă din plin. Șl a înțe
les ideea că trebuie să acțio
nez© in spiritul unul colecti
vism autentic, că nu se poqte 
realiza Integral co om, ca 
personalitate, în afqra colec
tivității...

Cei cu care am stat de vor
bă, subiecți ai paginii de fa
ță, au fost unanim de acord 
că nu nesocotirea intereselor 
personale, ci îmbinarea lor 
justă cu cele obștești exprimă 

una din cele mal importante 
cerințe q|e socialismului, ale 
moralei colectivismului, (nal
ta conștiință a datoriei 
obștești - am deduș din spu
sele interlocutorilor noștri - 
ne cere nouă tuturor, uneori, 
chiqr renunțarea la unele do
rințe personale, pentru a în
deplini o sarcină obștească 
importantă- Și acest lucru ni 
s-a părut deosebit de eloc

vent. înseamnă că normele 
moralei comuniste, colectivis
te, tind să devină adinei tră
sături de caracter. înseamnă 
că acestea s-au transformat
- sou sînt pe cale să se tran
sforme - în convingeri proprii. 
Creind un cadru nou și sti
mulator al muncii, prețuind 
munca, socialismul facilitea
ză o largă și multiplă afirma
re a persqnălității umane, 
Pentru că numai procesul 
muncii est© domeniul care 
permit© dezvoltarea șl afirma
rea personalității autentice. 
Pentru că numai in praceșul 
muncii, omul găsește azi can* 
diții superioare de manlfestar© 
a aptitudinilor, acolo daar - 
pe fronțul creației socialiste
- găsește mediul, de o forță 
educativă din ce In ce mal 
mare, care-l ajută să se îm
plinească. Munca este, deci, 
condiția obiectivă care înno
bilează raporturile dintre In
divid șl societate. Dintre indi
vid și colectivitate. Munca — 
premisă fundamentolă a pro
gresului societății noastre so
cialiste.

Pe treptele 
ierarhiei 

mineritului
IULIU DAMIAN e șef de 

brigadă la E.M. Aninoasa. 
Din anul 1969. Cu 10 ani 
înainte de a ajunge să con
ducă o formație de lucru, 
cind a poposit în Valea Jiu
lui, a fost vagonetar. Apoi 
ajutor miner. Apoi miner și 
șef de schimb. A străbătut 
treptele ierarhiei mine
ritului. „Ce v-a călăuzit dru
mul de pină acum ? — l-am 
întrebat. Și cum v-au sprijinit 
in tendința dumneavoastră 
de a urca treptele acestei 
îndeletniciri care, deducem, 
vă pasionează — mineritul 
— oamenii? «Pe oamenii 

lingă care lucrezi, cu cdre 
lucrezi, trebuie să-i simți 
aproape. Să le ..pipăi" pul
sul. Să le simți umărul. Să 
te bazezi pe ei și el să se 
bazeze pe tine. Dacă ești 
distant, fiind chiar respon
sabil tu. ca om. ca miner, 
de sarcinile pe care le ai de 
îndeplinit. intilneșli nea
părat două ..peșteri" reci t 
cei. lingă care lucrezi nu te 
vor înțelege 'îndeajuns, sau 
poale nu vor dori să iacă a- 
cesl lucru, iar tu. distantul, 
caro crezi că te poți rea
liza singur, vei da. cum 
se zice, chix. Mal de
vreme sau mai tîrziu. 
Prin efortul tău conștient, 
ridici oamenii. semenii, 
spre ștacheta dorită. prin 
efortul colectiv, in care te 
înglobezi cu bună știință, 
te realizezi. Iți vezi visu
rile implinlndu-se..."

Pe Iuliu Damian ti sti
mează oamenii. Ne-au spu
s-o deschis, sincer. Pentru 
că îl simt un prieten apro
piat. Pentru că le este un 
sfătuitor. Șl pentru că e 
statornic in aiirmații și deci
zii... Mai e necesar să adău
găm ceva ?

Meterezele 
încrederii 

„Consider că pentru a-ți 
grăbi desăvîrșirea profesio
nală. cristalizindu-ți totoda
tă acele deprinderi și cali
tăți co te vor defini ulterior 
ea om, ca personalitate anga
jată intr-o luptă cu line în
suti spre dobindirea de noi 
cunoștințe in domeniul în ca- 
re-ți exerciți profesiunea, tre
buie să te bizui pe colectivi
tate. Oamenii, așadar, sint 
indubitabil, meterezele prin
cipale, sint acele suporturi 
solide care-ți dau 'încrederea 
necesară avintării inspre a- 
tingerea scopului pe care ți

l-ai propus in viață...*'
Mărturisea dr. OVIDIU 

FRAȚILĂ, medic primar e- 
pidemiolog la Inspectoratul 
.sanitar de stat, constituie de 
fapt o revelatoare recunoaș
tere a rolului colectivității in 
metamorfozarea individului- 
In afirmarea lui po un tărim 
profesional- Director medical 
ia Huedin, asistent universi
tar la Clinica de boli conta
gioase din Cluj, apoi din 
I960 in Valea Jiului, la Vul
can, iar din 1963 ia condu
cerea Inspectoratului sanitar 
de stat djn Petroșani, medi
cul Ovldiu Frlitilă a urcat 
treptele profesiei lucrind 
printre oameni, pentru oa
meni, spre binele lor. Fidel 
jurământului hipocratic ros
tit de dînsul cu un 
sfert de veac în urmă ! 
..Etica profesiei noastre, ca
re ne impune probitate desă- 
vîrșită, cinste și omenie, tre
buie să ne călăuzească. Ori- 
cind. Ea și numai ea !...'*

„Copacii 
singulari 

sînt tăiați 
de vînturi"!

Cit este de Impresionanta 
azi as| imtia spre cultură a 
maselor I Climatul favorabil 
instruirii, perfecționării con
tinue, creai de socialism, 
a devenit un mobil decisiv
al formării personalității u- 
mano. „Această aspirație, 
plantată armonios pe so
lul trainic al construc
ției socialiste ne măr
turisea apreciata actriță a 
Teatrului de stat „Valea Jiu
lui", ELISABETA BEI BA 
nu poate să nu nască împli
niri. Există azi toate condi

țiile pentru ca omul, ea ce
tățean. ca personalitate, să 
se dezvolte in continuu. Are 
mai mult ca oricind posibi
litatea. in cadrul unor colec
tive formale din semeni cu 
aceleași concepții, cu ace
leași interese, să-și formeze 
nu numai sentimente nobile 
el să-șl manifesto lihvr, activ, 
aspirațiile, talentul".
. Elisahota Belbu și-a con

sacrat Întreaga cariera tea
trului minerilor. Minerii Văii 
Jiului ii sînt spectatorii pre
levat i. Aici, la teatrul din Pe
troșani, in mijlocul unul co
lectiv entuziast, a cunoscut 
cele ni ai mari satisfacții ale 
vieții. Aici s-a realizat ca 
actriță de marcă.......Teatrul
e o operă colectivă. Nici nu 
poate fi conceput altlol. 
Și orice colectivitate. oare 
se respectă, care are de 
spus ceva, permite și favo
rizează. creează condițiile 
pentru țișnirea virfurllor- 
Copacii singulari sint tă- 
iați de vînturi. N-au su
port, n-au cum să viețuias
că,..*'

Dezvoltarea 
presupune 

specializare
,.Ș© zice și se cere o
intrat in.„ amănunte, după 
un scurt moment de medita- 
ro asupra subiectului pro
pus, BRUTUS BURA șeful 
sectorului 1 do la mina Pe- 
trila — ca omul, azi, să se 
dezvolte multilateral. Unii 
înțeleg acest lucru tocmai 
cum... n-ar trebui. Adică, 
exclud specializarea loială- 
Slăpînirea deplină a taine
lor meseriei alese. Mie, dim
potrivă. mi se pare, și cred 
că e îirosc să fie așa. că a- 
ceasiă dezvoltare presupune, 
chiar, specializarea eficace 
intr-un anumit domeniu. Nu 
e multilateral dezvoltat nici 

cel care, ia o privire de su
prafață, pare un om senza
țional, atotștiutor, in mese
ria lui. la fel cum nu poate 
ii confundat omul multilate
ral dezvoltat cu cel ce sare 
dinlr-un domeniu in altul 
poleindu-se cu ceva cunoș
tințe. care i se par suiicien- 
le. spre a eclata... Cel 
care însă e angajat cu 
competentă in domeniul 
său $i. in plus, aspiră neîn
cetat spre desăvîrșire, fără 
a uita să-și lărgească cunoș
tințele științifice și cultu- 
ral-artistice, mi se pare a li 
cel mai apropiat de con
ceptul pe care doriți dum
neavoastră să-l evidential»..." 

Brutus Bura, comunistul si 
șeful de sector care, pină 
acum, din 1959, nu a dat 
nimănui vreo sancțiune, e 
adeptul libertății individuale 
de acțiune. A necesității în
țelese, înțelegere care-l fră- 
mîntă și-l preocupă îndea
proape. Și, acest lucru ni s-a 
părut semnificativ Omul, între 
oameni, să se simtă respon
sabil 1 Și nu numai pentru el.
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Steagul roșu a

PRIMA DECADA — hotar ît oare
pentru îndeplinirea sarcinilor

Un semnificativ sîîrșit de trimestru
școlar și un început de an 

plin de certitudini
(Urmorc din pag. 1)

b Iui Vasile Caila — briqad^ 
care deși a depășit unele gre
utăți, nu «-a mobilizat in cnn- 
tinuare. și nu răspunde cani
nilor mari ce-i revin.

Să ne scuze tovarășul dire. 
>nr, dar explicația minusului 
prin staqnarea unei brigăzi, 
fia ea de o mare pondere, nu 
poate avea justificare. In- 
•rrbMm unde a fost interven
ția factorilor de rlapundvro 
pentru echilibrarea situației a- 
■ estui abataj, unde a fost in
tervenția organizației de partid 
pentru a crea In brigadă un 
Mimat de muncit optim unui 
demaraj corespunzător pe a- 
nul 1073?

Socotim că atit In carul sec
torului IV cit și in celelalte

Ing. VALERIU STANCIU, 
directorul E.M. Bârbateni :

■— In cea ce ne privește 
considerăm că in exploatarea 
noastră s-a desfășurat o mun
că organizata, coordonată in 
permanentă de comitetul tie 
partid pentru a putea porni, 
incepînd cu luna ianuarie cu 
planul realizat. Spun ..ince- 
pind cu luna ianuarie" pentru 
că ne așteptam ca in prima 
decadă să nu ne realizăm pla
nul, urmind ca pe parcursul 
lunii ianuarie, să ne stabilim 
linia de plutire cu care să asi
gurăm recuperarea minusului.

— De ce ați pornit la drum 
cu convingerea că in prima 
decadă pianul nu se realizea
ză ?

— Exploatarea noastră a 
realizat in luna decembrie 
doar 60 la sută din plan. Sar
cinile lunii ianuarie sini duble 
fată de realizările lunii trecu
te,

— Ați „preliminat" nereall- 
zări datorită pregătirii nesatis
făcătoare a producției anului 
1973 ?

— Am avut un necaz cu pu
nerea In funcțiune a abataju
lui frontal din stratul 5 blo
cul 12. A intrat pe cărbune a- 
bia acum două zile datorită 

v.inor greutăți create de întrea
ga conjunctură in care ne des
fășurăm activitatea. Problema 
nr. I care se pune la noi este 
întărirea disciplinei in munca 

np;-• la m am obții
nele rezultate bune. Ma refer 
la sectorul de transport,

— Vorbind despre discipli
nă nu credeți că la nerealiză- 
rile primei decade au contri
buit și absențele nemotivate ?

\S completa că la capito
lul „absențe de la lucru" tre
bui© cuprinse nu numai nemo-

Ing. DIMITRIE SIMOTA,
directorul E.M. Petrila :

Primele aile am mers 
slab, din cauza îngustării li
niei dv front și a nefolosirli 
integrale a timpului de lucru, 
Xm luat măsuri pentru corn- 
ple’j* a efectivului pe locuri 
de muncă, am repartizat în
tregul electiv ingineresc ți per
sonalul tehnic mediu de la 
» • Moare, ;e>ntru a urmări în
deaproape realizarea produc
ției. La sfirșitul fiecărui 
schimb. -o analizează cauze* 
le răminerilor în urma pe bri- 
qăzi. Cea ce rămîne ca o sar
cină de care va trebui să ne 
achităm mai ferm, este PRO
MOVAREA EXIGENȚEI lată 
d? orice abateri de la disci
plină. Dc asemenea, va trebui 
>.i urmărim ca regia Să-Și în* 
deplinească prompt îndatori
ri le.

Intre cauzele răminerilor 
în urmă se înscrie șl 
nerezolvarea problemei ram- 
blee în subteran, din 
lipsă de steril. Deși neajunsul 
or i cunoscut inca din tul tre

at, deși am solicitat sprijinul 
C.C.P.. slntem in situația do 
i aduce sterilul de la Lonea, 
. u autocamioanele. Nu am 
primit nici sprijinul necesar 
pentru a fi asigurați cu mij
loace de transport, dar In pri
mul rlnd nu slntem ajutați să 
rezolvăm PROBLEMA iambicu
lui. Chiar in situația clnd vom 
dlsfune de mai multe camioa- 
ne lipsa de steril nu e rezol
vată. In rest, ne vom preocu
pa mai mult $5 mobilizăm co
lectivele, șefii de formații de 
lucru, personalul mediu teh
nic. pentru a-si lac© datoria 
în mod cit mai exemplar.

Tot de la conducerea ex
ploatării am mal ailal insă 
că linia de ironl nu a consti
tuit întotdeauna o cauza * 
nerealltărll planului Asltel 
intr-una din «linie dec idol 
»-a inrvqlsliat un minus de 
peste I non de ton»* de>| era 
asigurata linia de hunt pe ex 
ploatare pentru ca imediat a

ION BALANESCU, 
inginer șef al E.M. Lonea :

— Axa intrat in W>3 pregătiți 
pentru îndeplinire-» planului 
îp mod ritmic, de catr« luau 
brigăzile. Avem linie de front 
asigurată chiar cu ceva in 
plus, dotarea fronturilor d 
lucru este corespunzălouiv. 
planul este eșalonat judicios, 
după posibilitățile și condi
țiile de lucru ale fiecărei 
brigăzi. Singurul neajuns î) 
constituie lipsa de efectiv. 
Faț. de efectivul planificat 
a\em cu 98 de oameni mai pu
țin, iar la fronturile direct 

(olei'.ixe trebuii .j< tionat mult 
mii Irrm ma| operativ și mai 
eficace pentru pretntlmpinarra 
defer tiunilor in aprovizionarea

• hnico-nialerială a formațiilor 
de lucru, pentru lolosirea la 
maximum a celor 6 ore la 
front de lot efectivul pentru
roarea tuturor < 'nditlllor u- 

nel producții ritmice in toate 
d»atajele minei. Slntem de a- 

i ord < ii tovarășul director ră 
<e depun strădanii In acest

• n* dar. strădaniile, precum 
deni'lă faptele, mi-M pe măsura 
exigențelor anului 197.1.

I a mina Lupenl nu am primit 
■'iu'Kali In i eeq ce privește 
(•■dresarea producției plnă la 
-ilr^itul lunii. Ce eoni Iurte se 
desprinde de aici? Lăsăm 
< entrain • ărbuncluj să traqă 
conclud lie.M 

livalele ci ți celelalte absente 
din fronturile de lucru, care 
înmulțite cu productivitatea 
planificata in cărbune de 3,4 
tone pe post ne dau In fiecare 
zi o pierdere de 40-50 de to
ne.

— Dacă ar fi să acordați nn 
calificativ activității din pri
ma decadă, cum ați califica-o ?

A fost un început lamen
tabil — am realizat in primele 
zile doar 40 la sulă din plan 
- dar mă bucură suflul nou, 

angajanl care se face simțit in 
colectivul nostru.

— Ce garanții oferiți pentru 
realizarea ritmică a planului 
in următoarele decade ? Cum 
veți inchela luna Ianuarie ?

Fiecare brigadă își cu
noaște cu precizie sarcinile 
lunare șl zilnice. Am luat ma
suri de sporire a posturilor 
prostate in cărbune am
ajuns la 160 de posturi — 
la toate locurile de muncă se 
asigură regia de deservire — 
mă refer la om nu la post —, 
s-a îmbunătățit radical trans
portul, iar la finele fiecărei 
decade vom face analiza peri
oadei cu șefii do brigăzi, prilej 
cu care se stabilesc și măsu
rile de rigoare. Aș sublinia că 
atmosfera de lucru e bună, oa
menii se simt mobilizați și se 
muncește cu tragere de inimă. 
Toate acestea mă tac să fiu 
convins că vom încheia luna, 
categoric, cu planul îndepli
nit, Avem condiții pentru a- 
c pgșța.

— In februarie se va repeta 
..Istoria" primei decade din a- 
ceasH lună ?

— Nu ! Vom avea In pro
ducție toate abatajele și cred 
că ..istoria" nu se va repeta.

doua și a treia zi. restanța să 
fie recuperată. IN CONDI [l- 
IIE LIPSEI DE FRONT CO
RESPUNZĂTOR, remită, evi
dent. o muncă in salturi. Rea
lizările unor sectoare dovedesc 
că atunci cind se depun su
ficiențe strădanii pentru buna 
organizare a lucrului, de că
tre toți factorii răspunzători, 
se obțin și rezultate bune. 
Cum se explică, insă, salturi
le unor sectoare DE LA 285 
DE TONE EXTRASE IN 3 IA
NUARIE, IA 424. 468. 454
TONE, IN ZILELE URMĂ
TOARE Șl DIN NOU LA 243 
TONE IN 8 IANUARIE (sec- 
TORUL II SAU DE LA O ME
DIE DE 550 TONE. OBȚINU
TĂ INTRE 3-6 IANUARIE, LA 
440 TONE IN 8 IANUARIE. 
ȘI 6«3 TONE IN 9 IANUA
RIE (SECTORUL V) DECIT PE 
SEAMA NEURMARIR1I EXI
GENTE A ÎNDEPLINIRII rit
mice A PIANULUI?

O cauză o aflăm, in sta
rea disciplinară. Sectoarele 
cu nemotivate puține iși în
deplinesc planul. Celelalte, de
sigur. nu. Dar. și uncie și al
tele au la indemină un efec
tiv corespunzător de personal 
tehnic, ingineresc și de maiș
tri. Se pare. insă, că nu toți 
concură, cu aceeași răspun
dere la Întronarea unei disci
pline ferme, la promovarea e- 
xigențel iață de abaterile de 
la disciplină. Constatarea ișl 
păstrează valabilitatea și la a- 
dresa organelor și organizați
ilor de partid de la sectoare
le rămase sub pian, (sector I. 
IV și V| car© trebuie să-și a- 
xeie preocupările, intreaga 
mun<ă politică in sprijinul 
producției.

Cil privește sprijinul cu 
care este datoare Centrala 
tărbunelul ne îngăduim un 
xturl comentariu: Mina Petri- 
la are nevoie de steril. Ce-ar 
tl daca am rezolva problema 
cu ceva.„ „import

productive fn loc de ăfi8 oa
meni, plusăm zilnic in me
die cu 50 mal puțin. Restan
ței© acestei dot pde se dulo 
resc- deci, lipsei de efectiv, 
la cat-e se adaugă absențele 
nemotivate, ca urmare u dt 
flciențelor ce le mai avem in 
ce privește întronarea unei 
discipline ferme. creșterea 
răspunderii tuturor salariați- 
lor pentru îndeplinirea ritmi 
că a planului.

— Lipsa de eiectiv este de
sigur o cauză dar nu singu 

ra. nc-am inqădui noi să <- 
ilrmăm. Ei i se adaugă si 
unele neajunsuri Izvorttr 
din SI ABA PREOCUPA 
RF A I NOR I ACTORI 
CHEIE Al PROCESULUI DE 
PRODUCȚIE PENTRU OR 
GAN1ZAREA MUNCII IN A- 
RATAJF. IN URMĂRIREA CU 
EXIGENTA X ÎNDEPLINI
RII SARCINILOR DE SER 
VICIU DE CĂTRE CEI PRE
ZINȚI.

lntrstdevăr. există un 
Irirci perimetru In tare far lo
rii noștri ni qaniznlorir | șj cel 
edu< ațlonali ru an n< tionat 
u tnal.i eficienta,

— Din cele relalalr de dv. 
inițial remită că s-au creai 
condiții propice pentru ca 
toate formațiile de lucru să-sl 
onoreze sarcinile încredința
te, Or. noi am constatat că în 
data dc 5 Ianuarie, de exemplu, 
inlre orele 6-9.30 țoale secloa 
rele minei au reclamai lipsa 
de vagonMo goale. In aceeași 
zi, in schimbul IV. |a secto
rul Jieț aprovizionarea cu

Ing. PETRU MUNTEANU, 
directorul E.M. Livczeni :

— Neajunsurile, care se re
petă și de care nu um reușit 
incâ să ne debarasăm, s-au 
interpus în calea dorinței ma
joritare a colectivului nostru 
de a păși cu dreptul în noul 
an. Care sînt oauzele ? O se
rie întreagă de defecțiuni e- 
lectromocanice in funcționa
rea utilajelor din abatajul 
frontal (știute din primele 
zile și totuși neremodiatc în
că — n.n.), o slabă calitate 
a întreținerii, o reviziilor și 
ropmvtțiilor utilajelor, (este 
nevoie, oare, de intervenția 
cuiva din afara minei pen
tru... direcționarea preocupă
rilor știute și... revizuirea 
..revizorilor’* de utilaje? — 
n.n.). $i mai este o cauză — 

■lipsa de efectiv...
— La care se adaugă- 

noianul absențelor nemoti
vate !

— E adevărat. Și în a- 
ceastă privință trebuie să re
cunoaștem că „minusurile" 
au fost aproximativ constante, 
au crescut in schimb 
..motivatele" I Cred câ, în 
această privință, e necesar 
să ne facem autocritica. Se 
poate încă vorbi la noi des- 
/>re un slab simț de răspun
dere Și de preocupare la ni
velul sectorului, uneori chiar 

la . cel ăl exploatării, pri
vind disciplina de plan Și 
urmărirea perseverentă a rea
lizării lui... Deși. în 9 ianua
rie. am fost In situația de a 
raporta pe mină un minus 
destul de substantial ca
re oricum in ultima ai 
nu putea li nici măcar 
redus, nu putem spune că nu 
au existat condiții, de orice

AURELIAN GROSU, 
inginer șef la E.M. Aninoasa

— Deși încheiem prima de
cadă a anului cu rezultate sla
be ja producția de cărbune 
consider că în general cojoc, 
tivul minei noastre se strădu
iește, depune eforturi pentru 
ca pină la sfirșilul lunii să în
deplinim sarcinile dc plan. In 
perioada caro a trecut in ma
joritatea cazurilor au fost a- 
siqurate condițiile necesare 
pentru ca fiecare brigadă să-și 
realizeze preliminarul zilnic. 
Dacă eventual, au mai existat 
scăpări, am Încercat să le re
mediem...

— Dacă in ..majoritatea” ca
zurilor au fost asigurate con
dițiile necesare, lotuși. cum 
se explică faptul că din cele 
29 de brigăzi ale sectoarelor 
productive 24 au rămas sub 
plan ?

— Situația se datoreșto fap
tului că nu am reușit să asi
gurăm numărul de posturi pla
nificate pentru fiecare loc de 
muncă. Cauza esențială insă 
este numărul mare dc absenți’ 
nemotivate.

Descoperim de această dată 
o contrazicere. Condițiile ne- 
cesare au fost asigurate dar... 
nu prea. Două întrebări ar me
rita un răspuns *. De ce in ..ma
joritatea” cazurilor și nu în 
toate i De ce „dacă eventual 
mal există scăpări”... ? Este ca
zul să nu mal existe nici o 
scăpare orlcit de neînsemnata 
ar părea. Iar In legătură cu 
neraotlvalele numărul de 451 
in 6 zile este o cltră care pu
ne sub semnul întrebării mun
ca educativă pentru întărite* 
disciplinei din această oxploa-

Ing. CAROL SCHRETER, 
directorul E.M. Uricani:

— încheiem prima decadă 
cu planul realizat in propor
ție de 95 la sutA. I>slgur pro
centul nu ne poate mulțumi 
Și iiceasta in ciuda raptului 
rft s-a făcut o repiu-tlxarc ju
dicioasă a brigăzilor pe Io 
rurl dc muncă, uxlgurîndu s< 
plusarea neces.trd reiilizflrii 
sarcinilor dc plan. S-.u lua’, 
de asemenea, măsuri dc do
tare cu seule, Iar in zilele de 
repaus dc la sflcșitul anului 
trecut s-au făcut revizii și re
parații la utilaje tocmai pen
tru ca încă din prima zi să 
se lucreze la nivelul planului.

— Și totuși incheiați pla

vagonvfe goale a fost între
ruptă pe timp de 50 <|c mi
nut© din cauza neintreținerii 
corespunzătoare a căilor <lc 
transport : in 6 ianuarie, sec
tarul III a reclamat, in scliini 
beii I, lipsa dc belonite; in 
9 ianuarie s-a produs surpa
rea abatajului cameră 102. 
dc la sectorul I. soldat cu o 
pierdere substanțială «Ic pro
ducție. Să ne oprim aici.

Fărft indoi ilă, noi. fn< lo
rii cam decidem soarta rro- 
durtiei minei va trebui să 
concretizăm inai temeinif ceea 
ce no-am propus pentru im- 
bunătilțirea sub toate nspe< • 
lele .-| .v tlvității. mai afes In 
direcția asigurării ritmicității. 
Iar pentru a îndeplini ritmic 
safcinile dc plan. SC impune 
cu stringență să urmărim mal 
mult dccll plnă amm aprovi
zionarea brigăzilor, asistența 
tehnică la fronturile de lit

ru, inderlinirea obligațiilor 
ce revin fiecărui salariat In 
timpului programului.

gen ar fl acestea, pentru ca 
brigada l>e care o avem Iq a- 
bataj să-și realizeze zilnic 
preliminarul, .A intervenit 
insa.,, neprevăzutul. Și a mal 
intervenit ceva : producția 
planificata pe această lună 
ar fi putut să fie realizată 
integral dacă, conform previ
ziunilor, ar fi intrat In Func
țiune și cel de-a! doilea a 
bataj al nostru. Pentru eă 
nu nvem un abataj de rezer
vă. Oricum, minusul pe ca
re-1 rnporțflm putea Și tre
buia să fie mai mie... Pentru 
efl, repet, la plan in nici un 
caz nu puteam fi !

Minusurile, la mina Li> 
vezeni. au cunoscut in a- 
caste z|le ale anului un... 
crescendo vertiginos. In ..nici 
un caz" nu s-ar li putut să 
fi© diminuate in ..finișul" de
cadei ?

— In nici un coz 1 S-ar 
putea ca în ultima zi să se 
amplifice chiar ! Spre justi- 
ficwe, ar însemna să aduc a- 
cpleașj motivații. Dar. din 
nou repet, nu prea siau în 
picioare... Pentru cu să ne 
realizăm în continuare ritmic 
planul, este necesar să ne 
<')jnpletăm urgent efectivul, 
să întărim disciplina sub toa
te aspectele ei. să folosim 
integral cel ft .i» or^în subtq? w 
iaa

S-ar părea că lipsurile, vi
zibile. care au determinat de
marajul greoi al minei Live
zeni in acest an sint totuși... 
văzute, Do c© abia acum ? 
Defecțiunile care au impietat 
nercalizarea planului sini. <>- 
ricum, genorai-valabile și o- 
ricind... bune ca .justificări". 
F, ceri, din greutățile intim- 
pinate anterior, aceleași și 
in anul trecut, nu s-au tras 
cuvenitele învățăminte.

lare. In acest sens, inginerul 
șef al minei a adăugat :

S-au luat unele măsuri, 
s-a discutat cu unii din cei 
care au absentai dar nu cu 
toți deoarece sint prea mulți.

— Iată de ce nu ne mai poate 
surprinde minusul la producția 
de cărbune pe exploatare in pri
mele zece zile ale acestui tri
mestru.

Pentru viitor cum se va ac
ționa ?

— Vom revizui și dirija e- 
fectivele la fronturile de lucru; 
încă de azi 35-40 posturi de 
la regie vor fi dirijate la aba
taje. Apoi, se va asigura și 
urmări zilnic respectarea str|< - 
tă a programelor intocmito 
pentru fiecare loc de muncă, 
se va repartiza pe schimburi 
personalul inqineresc și mem
bri comitetului oamenilor mun
cii, De asemenea se va asigura 
aprovizionarea brigăzilor cu 
mdtcriale și revizuirea promp
tă a utilajelor din dotare. Le
gat de disciplină va trebui sa 
găsim' modalități eficace de 
întărire a disciplinei muncii, 
să desfășurăm o muncă politi
că mai susținută.

★

Anomaliile existente la a- 
ceastă exploatare nu sint nici 
de Ieri și nici de azi ; ele au 
rădăcini adinei in activitatea 
anului trecut șl, „tradițional" 
ele mal persistă. Pentru a il 
eliminate cit mal repede, co
mitetul de partid, conducerea 
exploatării, toți salariațll mi
nei trebuie să muncească mal 
mult să investească întregul 
potențial de care dispun.

nul cu restanțe tare provin 
dc la sectoarele I, și mai st
ies. ui. ( are sint cauzele ?

— Kste adevărat. Dintre 
sectoare doar două merg bi
ne. Sectorul UI însă merge 
slab. înregistrează peste 1 200 
tone restanță- In primele zile 
.le «inului ana avut mai mul
te întreruperi în activitatea 
ibatujului dotat <u complc 
xul O.M.K.T, datorită pompei 
care n_a mal putut fl repara
tă. Problema s-a rezolvat, am 
primit o pompă nouă. Dar 
ne-a co»*at cam 800 de tone 
in minus.

La aceasta mai trebuie 

adăugai numârul mare dc ab
sențe dc la lucru, peste 1 HM) 
de posturi, din care aproape 
•Km nemotivate.

Intr-udcvăr, avem de-a 
face eu o manifestare do in
disciplină cure a condus la 
dereglări. Nemotivatelc insă, 
sp observă, au fost inregis 
trate dc către unii dintre noii 
angajați oare n au înțeles 
încă să se încadreze in di- 
elplinn munrli. In a<eustă di
recție. a întăririi disciplinei, 
va trebui sfi ac ționăm cu țoa
lă fermitatea. Dară nu aveam 
aceste absențe și in special 
nemotivate am fi putut în
cheia Wră eforturi deosebite 
prima decadă cu planul înde
plinit.

— In ultimele zile se cons
tată o redresare a situației. 
<e perspective întrezăriți 
pentru decadele următoare ? 
Ce măsuri ați luat ?

— Oidivlc din conducerea 
exploatării au fost repartiza- 
io sâ îndrume, controleze și 
să sprijine brigăzile în rea
lizarea sarcinilor de plan. Mă 
refer la plasarea cu efective 
și dotarea fiecărui loc dc 
muneă, analizarea la sfieși
tul schimbului a modului de 
realizare a sarcinilor .și lua
rea dp măsuri operative, spri
jinul efectiv al sectoarelor 
în rezolvarea operativă a pro
blemelor ce apar. Acest spri
jin se face deja simțit, brigă
zile do mineri din abataje a- 
vînd la c’ispozlțlc cele nece
sare realizării sarcinilor. Pe 
dp altă parte, prin redistri
buirea personalului productiv 
cit șj de la regie la strictul 
necesar, s-n ajuns la acope
rirea locurilor de munefl eu 
posturi. Este tina dintre mă
surile oare vor conduce la 
ritmicitatea producției. Avem 
certitudinea că luna ianuarie 
o vom încheia cu planul În
deplinit. Oamenii au luat ca
dența și muncesc bine.

— Cum veți începe luna 
februarie ?

— începutul la care vă re
feriți îl pregătim de pc acum. 
Sarcinile vor fi mai muri 
dap am convingerea că încă 
din prima zi ne vom îndepli
ni planul. Va trebui însă să 
desfășurăm și în continuare 
o susținută muncă politică 
pentru întărirea disciplinei, 
activitate în oare organizați
ile c’c pari id se află pe primul 
loc.

Ing. IOAN SABĂU, 
directorul E.M.

Dîlja :

— Bilanțul prinu ., ( nouă 
zile scurse din atest an este 
din nefericire negativ. Din 
planul periwdei exploatarea, 
noastră llu a realizat decît 
86,1 la sută. La crearea a- 
cestei stări de lucruri au 
contribuit o serie de factori 
cu un grad de obiectivitate 
mai mult sau mai puțin ri
dicat. Sectorul II — cu cele 
7 brigăzi de producție ale 
sale se alia sub plan, fapt 
ce a înclinat toarte mult ba
lanța minusului pe exploatare.

— Care au fost cauzele ce 
au determinat această eviden
tă restanță la realizarea Pla
nului de producție ?

— Dacă ne referim mai 
mult la sectorul II. cel mai 
edificator după cum am amin
tit, lucrurile se prezintă așa 
datorită unor condiții în par
te argumentate: in aceste zi
le se pregătește un frontal 
nou, unde am dirijat mai mul
te posturi spre aecaslă lu
crare. Diferențele de efectiv 
înregistrate de la o zi la 
alta au făcut ca dinamica 
producției să fie intr-un re
gres continuu. (Intr-adevăr 
prestarea posturilor în aceas
tă perioadă s-a făcut doar 
in proporție de 82,3 la sută, 
înregistrindu-s© 850 posturi 
ne prestat o — n.n.).

Pentru efectuarea unor lu
crări de întreținere iu trans
port și aeraj am oprit eîtevu 
jocuri de muncă mărind efec
tivul de oameni care execu
tau aceste operațiuni ce nu-și 
puteau găsi amînare.

— Dar această „rocadă*’ nu 
a impietat asupra realizării 
sarcinilor de producție ?

— Nu puteam neglija insă 
securitatea celor cure au front 
de lucru in acele locuri. Pre
mise pentru recuperarea ime
diata a restantelor inregis- 
l»*ate sini deja conturate. 
Astlel. la sectorul I vom des
chide încă două abataje in
cepînd cu data de la iunuu- 
rie. La fel și la sectoarele 11 
și 111. Producția realizată in 
schimbul 1 al zilei de 10 ia
nuarie, ne dă temeiul să 
sperăm intr-o grabnică redre- 
sure a situației. In ceea ce 
privește materialul lemnos 
cure în ultimele trei xile a 
lipsit de la unele fronturi dv 
lucru, .s-au luat deju măsuri 
de introducere »n subteran a 
unei cantități suficiente care 
sd permită brigăzilor c© au 
resimțit lipsa lemnului să 
înceapă operațiunile de diri
jare ce se impuneau efectuate 
deju.

Deci, din totalul de 15 bri
găzi care lucrează efectiv la 
producție, doar 5 și-au în
deplinit preliminarul in mod 
ritmic. Evoluția prezenței la 
lucru față dv totalul de e- 
fectiv scriptic a fost sinusoi
dală. inregistrindu-se un mare 
număr de absențe. Dv aseme
nea, lipsa unor materiale ab
solut necesare la fronturile 
de lucru d condus Id restanțe. 
Front de lucru există, condi
ții do redresare so întrevăd. 
Rămîne ca revirimentul să se 
producă cit mai grabnic.

(Urmare din pag. 1)

Un iol de primă Imixir 
'■mță iq procesul formativ al 
elevilor, in educația pentru 
și prin mumă, il indeplinest 
și activitățile tehnico-prodiu - 
live desf.ișurcite in utelierv- 
Ic-școală sau direct In fluxul 
producției. In trimestrul I 
al uetuulului an de învăță- 
mint această disciplină, cu 
rol însemnat în orloniureu 
școlară și profesională n e 
Iovilor, și-a îmbogățit posl 
bilitățile educative prin a- 
menajunea ’mii funcțională •• 
atellorclor-școulă, printr-o cu 
laborare mal siriimft, uni pu 
trlvitA scopului cu întreprin
derile patronatoare. Se re 
miircă atelierele liceului din 
Vulcan i arc. prin cooperarea 
difei-ențlatrt cu Fabrlcu de 
stilpi hidraulici Vulcan, ofe
ră elevilor o gamă de acti 
vitățl mult mai diferențiată. 
Trimestrul 1 este perioada 
în oare au fost croate noi spa
ții destinate formării ele
vilor in spiritul muncii, prin 
muncă, astfel că aaum flecare 
școală își are eîtevu atelie
re proprii. Rftmîn. lotuși, el- 
teva aspecte dc natură prin
cipială ce vor trebui rezolva 
te într-un viitor apropiat ; 
rofleolareo mai profundă a 
specificului economic al Văii 
Jiului prin forme adecvate 
vii’stel. în conținutul șl func
ționalitatea atelierelor școa
lă ; mal multă diferențiere în 
activitățile destinate fetelor. 
Și contribuția atelierelor u 
evoluat — în latura educati
vă se cuprinde șl eficiența e- 
conomlcă : elevii execută di
verse piese necesare produc
ției (Liceul Industrial mi
nier, liceele Petroșani. Vul
can ete.). Se remarcă o aten
tă grijă din partea U.U.M.P., 
E.M. Dîlja, prepnrația Petri
la, F.S.H. Vulcan, ..Viscoza14 
Lupenl pentru buna desfășu
rare a activităților tehnico- 
productive în școli, atitudine 
pornită din grija pentru for
marea viitoarelor cadre mun
citorești.

In timpul trimestrului I s-a 
putut constata în toate școli
le municipiului o acțiune 
lnrfiă Șl de profunzime pri
vind reatruchuvirea procesului 
de educație științifică, politi
că, ideologică. Cabinetul do 
Științe sociale a devenit in
dispensabil predării și des-

„Cel mai 
curat loc 

de muncă“
Din inițiativa comitetului 

U.T.C., la U.U.M. Petroșani, 
în cadrul socțjel prelucrări 
mecanice, a fost inițiat recent 
concursul în sprijinul pro
ducției „Col mai curat loc dc 
muncă". Concursul se va des
fășura pe durata de șase 
luni clupă care, muncitorilor 
ce au însumat cel mai mare 
punctaj, li se vor acorda 
premii.

In scopul ținerii unei evi
dențe, săptămînal se vor e- 
fectua controale — raiduri 
la locurile de muncă și se 
vor acorda puncte confonn 
situației concrete găsite.

Acest concurs va contribui 
la .întărirea disciplinei mun
cii în rîndul tinerilor, îi va 
determina să îngrijească cu 
mai multă atenție locul dc 
muncă astfel îneîț a doua zi 
fluxul producției să nu fie 
stagnat de timpul afectat des
congestionării de șpan a a_ 
telierului.

CALENDAR
JOI, 11 IANUARIE

Soarele răsare la ora 7,50 
și apune la ora 16,57. Zile 
trecute din an — li. zile ră
mase — 354.

EVENIMENTF

$ 1956 — Proclamare:
Republicii Populare Alba
nia : • 1962 — Proclamarea 
independenței Ciadului. Săr
bătoare națională : • 1973
— Vizită neoficială in 
U.R.S.S. a președintelui 
Franței. G. Pompidou.

FILME
PETROȘANI - 7 Nairn 

brie: Fuga e sănătoasă : 
Republica: Ferma din Ari 
zona, seriile l - II : PETRI
LA : Apa vie: LONEA - 
Minorul : Călăreții : ANI
NOASA : Ultimul tren din 
Gun Hill : VULCAN : Ulti
mul tron din Gun Hill : 
LUPENI — Cultural : Fan- 
fnn la Tulipe : URICANI : 
Viața de familie.

RADIO
PROGRAMUL 1. 6.00 Mu

zică Șl actualități: 7,00 Ra
diojurnal: 8,00 Sum irul pre
sei: 9.30 Odă Limbii româ
ne: 9,50 Melodii interpreta
te de Antoine: 10.00 

(figurării activității de pr< 
i’ălirc a linselor ger><'rații 
in spiritul cerințelor actua
le. Acum, fiecare școală din 
\ alea Jiului dispune dc un 
' abinet dc științe sociale, spa
ții amenajate de la loc la 
ioc după posibilitățile exis 
tente șl după concepția ca 
drelor dldadtlce. Prima ea 
r e lerislic;î a acestor spații 
școlar© este funcționalitate. 
In acest seni trebuie apre 
ciută existenta lor cit și Im 
bogățlrea permanentă cu m i 
teriale documentare, reviste 
dq specialitate, presă, docu 
mente do partid și do stai 
Cabinetul de științe socialo 
nu o un scop în Hine, ci un 
mijloc pentru îmbogățirea în 
conținut a predării acestui 
obiect do învățămînt cu ru 
mificații formative multiple

Consfătuirea cadrelor di 
dar ti ce oare o precedat anul 
școlar a avut ca temă modor 
ni/aroa procesului de învăța 
mint. Urmnroa a fost că în 
trimrstml I s-nu aplicat cu 
mai multă fermitate diverși 
căi de modernizare fl lecției 
do a-j face pe elev un factor 
activ, acțlonîndu-se prin mm 
multe procedee să i se modo- 
leze glndirea. Modernizarea 
presupune doufi distincții i în 
formă si în conținut. Pentru 
a ilustra aceste eforturi di
dactico, dar și materiale, a- 
mintim trecerea tot mni cu
rajoasă la învățămînt po ca
binete (grupurile școlare mi
niere liceeje din Valea Jiu

A

întreprinderea de gospodărie 
comunală Petroșani 

angajează imediat
— un strungar
— un electrician auto
— un buldozerist
— doi tractoriști
Salarizarea în conformitate cu prevederile

H.C.M. 914/1968.

1.6. L PETROȘANI
angajează: 

fochiști pentru centralele termice 
din Valea Jiului, 

pe perioada de iarnă
Se pot angaja și pensionari, cu îndeplinirea 

condițiilor prevăzute de Legea nr. 27P966.
Informații suplimentare se pot primi zilnic 

la serviciul personal al I.G.L. Petroșani, str. 
Cuza Vodă nr. 23, telefon 1667.

Buletin dc .știri : 10,05
Poțxis folclorîc-muzical în 
Maramureș; 10,30 Clubul 
călătorilor : 10,45 Interpreți 
români ai liedului; 11,00 Bu
letin de știri: 11,05 Melo
dii executate la acordeon; 
11.1a Din țările socialiste; 
11.30 Maria neichii. Marie; 
12.00 Discul zilei: 12,30 In- 
tîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 13.00 
iiadiojurnal: 13,30 Concert 
de prînz: 14.00 Compozito
rul săptămînii : 14.40 Cîntecc 
populare; 15,00 Buletin de 
știri: 15,05 Tribuna radio; 
15,20 Muzică de estradă: 
15,40 Aspecte de la concursul 
„Cîntarc patriei": 16,00 Ra
di o j u mal: 16,15 Melodi i
țaopulare: 16,35 Muzică u- 
șoară dc Ion Cristinoiu: 
17.00 O oră la dispoziția 
dumneavoastră; 18,00 Orele 
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—6.00 Estrada nocturnă

T V
9,00 Doschidoroa emisiunii; 

Telex ;
9,05 România în lume
9,35 O viață pentru a idee : 

Umberto Nobile (IV);
10 00 Curs do llmb.'î rusă. Lec 

țiu a 36-a -,
10,30 Micii meșteri mari ;
10,50 Teleobiectiv (reluare); 

lui la oare dau bune rezulta to 
lecțiile do televiziune .școla
ră integrată) .și laboratoare. 
Așadar, .-a creat (în cea mai 
mare parte prin autodotare) 
o frumoasă buză materială 
care în cursul trimestrului 
II va facilita aplicarea unei 
moiodologll didactice adecva
te.

Sînt rezultate notabile ob
ținute de învățămîntul din 
Valea Jiului în trimestrul I 
cure s-a încheiat cu o promo 
vabllitato de 85,56 %, mai 
bună decît în anii procedenți. 
L<» toate acestea, se adaugă 
bogota .și bincapreciata miș- 
aro eujtural-artisțlcă a elf 

vilor din municipiu, multele 
manifestări școlara organizate 
>n cinatca Jubileului Ropubli- 
■ ii. sfert do veac în oare în 
vățămîntul de tonte «radele 
din Valea Jiului a făcut sper 
1 ouloro progrese. Cu acest 
semnificativ bilanț s a In- 
rheiat primul trimestru iar 
cel de-al doilea începe prin- 
tr-un efort superior nl endre- 
lor didactico caro î$i doresc 
munca de In catedră -- dar 
i din mijlocul elevilor, In 

diversei© activități — mate
rializată într-un tineret in 
’reprinzător, format în spiri 
tul muncii, nl demnității, f 
ticli și echității socialiste Și 
pentru învățămlnt. ca pentru 
toate domeniile de aețivitnlr 
din țara noastră, anul 107’ 
trebuie să fie un an al rodni
ciei, al eficientei actului ins
truct iv-educativ.

11.10 Telecinemateca : Maigm 
și Afacerea Saint-Fiacn 
(reluare);

12.50 Telejurnai;
15,00 Lecții T.V. pentru luci» 

lorii din agricultură ;
16,00 Teleșcoală ;
17.30 Deschiderea emisiunii, 

de dupa-amiază. Eniisiu 
ne in limba maghiară ;

18.30 La volan. Emisiune pen 
tru conducătorii auto.

18.50 Emisiune dedicata ani 
versării a 27 do ani de 
la proclamarea R.P. Al 
bania ;

19,20 1001 de seri ;
19.30 Telejurnal ;
20 10 Baschet masculin : Dina 

mo București — Ț.S.K.A 
Moscova. In sferturile 
de finala ale „Cupei 
campionilor europeni";

21,25 Pagini de umor j Aven 
turi în epoca de piatră ;

21.50 Teleglob ;
22.10 Tinerii despre ci înșiși ;
22,40 „24 dc ore”.

VREMEA
Valorile maxime ale tem

peraturii înregistrate in 
cursul zilei de Ieri :

• Petroșani — 4 grade

• Parînq 0 grade

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE ; Vremea se men
ține închisă. Cer mai mult a- 
coperit. Vini calm.
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VIZITA TOVARĂȘULUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

ÎN PAKISTAN

ULTIMELE ȘTIRI

Recepția cetățenească Dineu
din Grădina Shalimar in cinstea oaspeților

Ultimele știri
ii 
ta

I

.1

Teheranul se pregătește să primească 
vizita președintelui Consiliului de Stat, 

tovarășul Nicolae Ceaușescu

Locuitori! orașului Lahore 
au ținui să-și exprime într-un 
mod deosebit marea bucurie 
de a avea în mijlocul lor pe 
președintele Nicolae Ceaușescu 
si pe tovarășa Elena Ceaușescu, 
sentimentele de stimă și alea
să considerație pentru condu
cătorul României socialiste : ei 
au oierii în cinstea oaspeților 
români n recepție cetățeneas
că. desfășurată in Grădina 
Shalimar, vestită pentru marea 
ei frumusețe și originalitate.

Grădina este amenajată în 
trei terase .împodobită de fin- 
tini arteziene dispuse în cas
cadă. de pavilioane durate pe 
malurile lacurilor artificiale, 
totul alcătuind un ansamblu 
de o desăvîrșită armonie.

Shalimar, mîndrie a locuito
rilor din Lahore, cun caște, în 
această zi, o atmosferă de ma
re sărbătoare. Aleile sale sînt 
înțesate de lume. Pe pavilioa
ne sînt arborate tricolorul ro
mânesc și drapelul alb-verde 
al Pakistanului. Pe frontispi
ciul pavilionului central se 
află un panou de mari dimen
siuni, pe care miini meștere 
au scris cu flori multicolore 
urarea ..Bine ați venit 1“ Fan
fare și orchestre populare e- 
xecută marșuri și melodii 
populare pakistaneze.

Sunete prelungi de trompetă 
anunță sosirea oaspeților, în 
întîmpinarea cărora au venit 
guvernatorul provinciei Pun
jab. Ghulam Mustafa Khar, și 
ministrul principal al provinci
ei. Mehraj Klalid. Notabilită- 
tile orașului înconjoară cu bu
curie pe tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și pe tovarășa 
Elena Ceaușescu, oferindu-le 
tradiționalele ghirlande multi- 
c lore. Tineri și tinere aștern 
in calea oaspeților petale de 
flori.

Oaspeții și gazdele ajung, 
în aplauzele celor de fată, in 
pavilionul central. După into
narea imnurilor de stat ale Ro
mâniei și Pakistanului, ia cu-

vînlul ministrul principal. Me
hraj Klalid, care dă citire u- 
nui mesaj de salut din partea 
tuturor locuitorilor orașului.

Este o cinste și un privile
giu deosebit pentru mine — 
arată vorbitorul — să adresez 
Excelentei Voastre și doamnei 
Ceaușescu. în numele cetățe
nilor din Lahore, cel mai cor
dial bun venit. Sintem recu
noscători că Excelența Voas
tră a găsit răgazul să ne vizi
teze în cursul scurtei sale șe
deri în Pakistan.

Lahore a fost gazda unor 
conducători de stat din toate 
părțile lumii, dar aș vrea să 
subliniez că locuitorii acestui 
oraș nutresc pentru dumnea
voastră nu numai sentimente 
tradiționale de ospitalitate, ci 
respectul cel maj adînc și a- 
fecțiunea cea mai caldă. A- 
ceasta se explică prin legătu
rile de prietenie și respect re
ciproc care au făcut ca, in 
ultimii ani, cele două țări ale 
noastre să se simtă tot mai a- 
proape. Doar cu cîteva zile în 
urmă, la 30 Decembrie, am îm
părtășit bucuria dumneavoas
tră la a 25-a aniversare a pro
clamării Republicii în Româ
nia, prilej pentru noi de a 
studia experiența dumneavoas
tră și a aprecia marile proqre- 
se înregistrate de poporul ro
mân după eliberarea sa de 
sub jugul dictaturii fasciste. 
Dacă am urmărit cu înfrigura
re rezistenta și lupta de eli
berare a poporului român, pur
tate eroic și încununate de 
succes în zilele lui august 
1944, eforturile dumneavoas
tră ulterioare au stîrnit, de 
asemenea, admirația noastră 
sinceră.

Nu considerăm că țara dum
neavoastră este mică, deși are 
o populație de numai 20 mili
oane locuitori, deoarece știm 
că poporul dumneavoastră a 
transformat România dintr-o 
țară predominant agrară, cum 
era înainte de război, intr-unui 
din statele cu o puternică dez-

voltare economică șl socială. 
Slnfem deosebit do impresio
nați do succesele po care le-ați 
înregistrat în lichidarea anal
fabetismului, în modernizarea 
agriculturii, în ridicarea nive
lului do trai al oamenilor mun
cii. Asemănarea dintre proble
mele pe care le-a avut de în
fruntat poporul dumneavoas
tră acum 25 de ani și proble
mele care ne stau, astăzi, no
uă in fată reprezintă o bază 
puternică pentru cooperarea 
reciprocă și schimburi rodni
ce, între cele două țări, în 
anii ce vin.

Perspectivele acestei colabo
rări slnt mai luminoase dacă 
ne gindim și la politica exter
nă, înaintată și justă, promo
vată de statul român sub con
ducerea dumneavoastră. Vizita 
dumneavoastră în Pakistan ur
mează unuj șir de vizite simi
lare întreprinse, anul trecut, 
in unele țări africane, care au 
conferit noi dimensiuni relați
ilor României cu statele afro- 
asiatice în curs de dezvoltare. 
Sintem încredințați că aseme
nea contacte se vor solda cu 
rezultate pozitive pentru bine
le popoarelor care luptă să-și 
găsească un loc sub soare.

In încheiere, vorbitorul a a- 
rătat : Sperăm că veți avea po
sibilitatea să ne vizitați din 
nou peste cîțiva ani, după ce 
vom fi înfăptuit multe din re
formele și proiectele de dez
voltare inițiate de guvernul 
nostru popular.

Urăm Excelenței Voastre, 
domnule președinte Ceaușescu, 
doamnei Ceaușescu, celorlalți 
stimați oaspeți români să se 
simtă cit mai bine în orașul 
nostru ; dorim, în același timp 
multă fericire dumneavoastră 
și poporului dumneavoastră.

Textul mesajului a fost înmî- 
nat apoi, în mod solemn, con
ducătorului statului român.

In continuare, a luat cuvin- 
tul tovarășul Nicolae 
Ceaușescu.

români

C Mutarea tovarășului
T nule guvernator,

nule ministru principal.

. nelor și domnilor,

resc să vă adresez dum- 
tră. tuturor locuitori- 
șului Lahore, un salut

re o deosebită place- 
Jtem cunoaște frumo-

■ nneavoa'tră oraș, în 
vizitei re care o facem

• Pakistan.
intre țările noastre există 

d - reme îndelungată relații 
olaborare și prietenie. Cu 

onlejul actualei vizite, în 
onvorbirile avute cu preșe

dintele Bhutto, am ajuns la 
int-.iegerea de a extinde și 
înUri colaborarea multilatera- 
1 dintre țările noastre (A- 
piauze). Aseară, am semnat 
împreună o declarație solem- 
nin care se pun bazele u- 
n<-i colaborări îndelungate în 
toate domeniile de activitate 
și în 'are sînt afirmate prin- 
cipiile egalității, respectului, 
inc!?oendenței și suveranității 
naționale, neamestecului în 
treburile interne, care vor gu- 

ama relațiile dintre țările 
noastre si re care dorim să le 
vedem afirmate in relațiile 
d nf- toate statele lumii. (A- 
plauzej.

In cele trei zile de dnd ne 
în frumoasa dumnea- 

v.', stră tară, am constatat cu
■ •• >:tă bucurie preocupări- 

ioporului pakistanez pen- 
•i dezvoltarea economică și 

jlă. dorința sa de a dez
volta relațiile de prietenie și 

. borare cu poporul român, 
r reocuparea sa de a trăi In 
r,-.-e. și prietenie cu toate 
popoarele lumii.

: :n experiența poporalul 
român, știm ca dezvoltarea 
e- j-omico-socială cere efor- 
ti'i din partea întregului po
por. cere unirea tuturor for
țelor și depinde, in primul 
rind. de munca fiecărui stat 
pentru a putea să ducă o via-

ță demnă, liberă și indepen
dentă. (Aplauze).

Trăim intr-o epocă de mari 
schimbări în viața internațio
nală. Se afirmă tot mai mult 
în lume dorința popoarelor 
de a fi libere și stăpîne pe 
destinele lor. Este necesar — 
și România depune toate e- 
forturile — să se contribuie 
la realizarea unei lumi mai 
bune, a păcii și colaborării 
internaționale. Realizarea u- 
nei asemenea lumi drepte, în 
care fiecare națiune să se poa
tă bucura de dreptul de a-și 
hotărî dezvoltarea sa așa cum 
o dorește, cere ca fiecare po
por =3 participe activ la viața 
internațională, cu drepturi de
pline. cer să se pună capăt 
politicii de forță și dictat im
perialiste, să se respecte drep
tul fiecărui popor la o viață 
liberă, de sine stătătoare. In 
ce ne privește, facem totul 
pentru a realiza securitatea 
în Europa, ne pronunțăm pen- 
tru pace in Vietnam, pentru 
o soluție politică în Orientul 
Mijlociu. Dorim din tot sufle
tul ca în subcontinentul dum
neavoastră să se stabilească 
relații de colaborare trainică 
între toate statele din aceas
tă parte a lumii, ca fiecare 
popor, stăpîn pe destinele sa
le. să se poată bucura de li
bertate și independentă.

îmi exprim speranța că vi
zita efectuată în Pakistan. în
țelegerile la care am ajuns 
cu președintele Bhutto vor 
deschide o etapă nouă de co
laborare trainică între popoa
rele român și pakistanez.

Doresc să vă adresez dum
neavoastră. tuturor locuitori
lor orașului Lahore. întregu
lui popor pakistanez succese 
tot mai mari pe calea dezvol
tării și făuririi-unei - economii 
puternice, independente, pe 
calea bunăstării și fericirii, 
într-o țară liberă puternică 
d Independentă. (Aplauze).

Fie ca prietenia dintre Ro
mânia șl Pakistan să se întă- 
fească continuu, spre binele 
ambelor popoare, al cauzei

păcii in lume I (Aplauze pu
ternice).
Tovarășului Nicolae Ceaușeccu 

și tovarășei Elena Ceaușescu 
li se oferă, apoi, în amintirea 
vizitei făcute in orașul Laho
re, macheta Grădinii Shalimar.

In continuare, la inivitația 
gazdelor, președintele Consi
liului de Stat, ceilalți oaspeți 
români străbat aleile grădinii. 
Șeful statului român este in- 
tîmpinat cu vii și puternice 
aplauze. Numeroși cetățeni 
doresc să strîngă mîna șefu
lui statului nostru, îi solicită 
autografe. Domnește o atmos
feră de mare însuflețire, oa
menii își exprimă deschis sen
timentele de sinceră priete
nie și prețuire față de Româ
nia socialistă, față de condu
cătorul eu

Cu prilejul vizitei președin
telui Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste Româ
nia. Nicolae Ceaușescu, și 
a tovarășei Elena Ceaușescu 
în orașul Lahore, guvernato
rul provinciei Punjab, Ghulam 
Mustafa Khar, a oferit, la 
Palatul quvernoratului, un di
neu în cinstea oaspeților ro
mâni.

La dineu a participat pre
ședintele Republicii Islamice 
Pakistan. Zulfikar Aii Bhutto. 
Au fost de față persoanele 
oficiale care îl însoțesc în 
vizita în Pakistan pe șeful 
statului român, precum și per
sonalități ale vieții publice 
din orașul Lahore. In cursul 
dineului, desfășurat într-o 
atmosferă cordială, guverna
torul provinciei Punjab și to
varășul Nicolae Ceaușescu 
au rostit toasturi.

Este un privilegiu ou care 
mă mîndresc să pot mulțumi 
Excelenței Sale președinte
lui Nicolae Ceaușescu și 
doamnei Elena Ceaușescu 
pentru a ne fi onorat cu a- 
ceastă vizită în orașul Lahore, 
capitala provinciei Punjab, a 
spus guvernatorul. In nume
le meu și al cetățenilor din 
Lahore îmi este deosebit de 
plăcut să transmit Excelenței 
Voastre, stimați oaspeți din 
România un cordial și plin 
de căldură bun venit și. tot
odată, să transmit Excelen
ței Voastre și poporului ro
mân simțămintele noastre de 
prietenie.

Noi cei din Pakistan am 
urmărit cu deosebită admira
ție curajul, încrederea și dîr- 
zenia care au permis popo
rului român să învingă mul
te dificultăți ce i-au stat a- 
desea în cale în decursul în
delungatei sale istorii.

Progresul continuu înregis
trat de România îp toate 
rele activității umane consti
tuie o ilustrare a conducerii 
dumneavoastră înțelepte.

Excelență, populația din 
Lahore încearcă sentimente 
da adîncă satisfacție pentru 
vizita pe care o întreprindeți 
în orașul nostru. Sperăm că 
vizita vă va oferi dumnea
voastră, domnule praședinte, 
doamnei Ceaușescu și stimați- 
lor dumneavoastră colabora
tori prilejul de a cunoaște

căldura și afecțiunea oe ca
re poporul pakistanez le nu
tresc față de poporul român.

Guvernatorul provinciei 
Punjab a toastat în sănăta
tea și pentru fericirea pre
ședintelui Nicolae Ceaușescu, 
a tovarășei Elena Ceaușescu, 
pentru continua bunăstare și 
progresul poporului prieten 
român.

In toastul său, președintele 
Nicolae Ceaușescu a spus : 
Este pentru noi o deosebită 
bucurie că ne aflăm astăzi 
în frumosul oraș Lahore. Aș 
dori să mulțumesc pentru cu
vintele exprimate aici la a- 
dresa poporului român, pen
tru primirea prietenească și 
călduroasă de care ne-am bu
curat și în Lahore, ca, de 
altfel, peste tot în Pakistan, 
și să adresez un cordial salut 
populației din Lahore. din 
provincia Punjab, întregului 
popor pakistanez.

Trebuie să remarc cu satis
facție că vizita pe care o e- 
fectuăm în Pakistan decurge 
în bune condițiuni, că între 
România Și Pakistan există 
relații de bună colaborare, 
iar în urma convorbirilor cu 
domnul președinte Bhutto am 
ajuns la acordul de a dez
volta și intensifica în viitor 
colaborarea dintre țările noas
tre. Aceasta corespunde, fără 
nici o îndoială, atît interese
lor celor două popoare, cit 
și cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

Poporul român este anga
jat cu toate forțele sale în 
edificarea societății socialis
te. în făurirea unui viitor mai 
bun, liber și independent. 
De aceea, înțelegem bine preo
cupările și eforturile po
porului pakistanez pentru 
dezvoltarea sa economico-so- 
cială. pentru asigurarea dez
voltării 'independente a Pa- 
kîstăfiului? ■ * J ‘

Adresînd poporului pakista
nez urări de succes tot mai 
mari în înfăptuirea aspirați
ilor sale de progres economic 
și social, de pace și prosperi
tate, populației din Lahore 
succese și multă fericire, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
a toastat în sănătatea preșe
dintelui Bhutto și a guverna
torului provinciei.

TEHERAN 10 (Agerpres). — 
Capitala Iranului se pregăteș
te să intimplne cu căldură pe 
președintele Consiliului de 
Slat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu. 
care. împreună cu tovarășa 
Elena Ceaușescu, va face o 
vizită neoficială In Iran. în 
zilele de 12 șl 13 ianuarie la 
Invitația Șahlnșahului Moham
mad Reza Pahlavi Arynmehr 
șl a împărătesei Farah Pahlavi 
Șahbanu.

Presa Iraniană acordă spa
ții lot mai largi deosebitului 
eveniment, subliniind cursul 
ascendent al raporturilor tra
diționale irano-române. Ziare
le ..Kayhan", ..Ayandegan”, 
„Peighame Emruz" caracteri
zează vizita președlnlelelul

României la Teheran ca un 
moment propice pentru un 
schimb de vederi in proble
me internaționale și de Inte
res reciproc. Se subliniază că 
relațiile dintre cele două țari 
cunosc o dezvoltare favora
bilă. cooperarea între acestea 
fiind fondată pe o bază soli
dă. elaborată in cursul vizi
telor președintelui Nicolae 
Ceaușescu In Iran șl .r* Șa- 
hinșahulul Aryamehr în Ro
mânia.

Tăcind o retrospectivă a 
relațiilor economice dintre 
cele două țări, revista de 
specialitate „Teheran Econo
mist" arată că volumul schim
burilor comerciale dintre Ro
mânia șl Iran a crescut, in

ultimii 5 ani. de peste 6 ori, 
Iar in 1972 acesta a Inregis* 
trat o creștere de 20 la sută 
comparativ cu anul 1971.

In ultimele zile, radlotelevl- 
zlunea iraniană a Inclus in 
programele salo muzică popu
lară românească, precum șl 
filme documentare oglindind 
aspecte semnificative alo vieții 
economice șl sociale din țara 
noastră.

Expoziția de fotografii 
„România azi". Inaugurată cu 
cîteva zile în urmă în clădi
rea Palatului central al tine
relului din Teheran, se bucu
ră, în continuare, de un deo
sebit succes, reflectat prin 
numărul mare de vizitatori.

0 nouă 
întîlnire

Le Duc Tho-
Kissinger

PARIS 10 (Aqerpres). — La 
Paris a avut loc miercuri o 
nouă convorbire confidențială 
înt; Le Duc Tho, consilierul 
special al delegației R.D. Viet
nam la conferința în problema 
vietnameză, și Henry Kissin
ger, consilierul special al pre
ședintelui S.U.A. pentru pro
blemele securității naționale.

Criza guvernamentală 
din Belgia 

într-o fază decisivă
BRUXELLES 10 (Ager

pres). — Criza guvernamen
tală din Belgia a intrat în
tr-o fază decisivă. Formato
rul desemnat, Edmond Le- 
burton, copreședinte al Parti
dului socialist, a declarat în- 
tr-un interviu televizat: „A- 
ceastă săptămînă este hotă- 
rîtoare ; pînă la sfîrșitul ei 
vor trebui luate decizii, va 
trebui făcută o alegere. Da
că acest lucru nu se va în- 
timpla, viitorul țării, al re

Declarația ministrului 
chclian al ramelor

SANTIAGO DE CHILE 10 
(Agerpres). — Un tribunal 
vest-german din Hamburg a 
hotărît instituirea embargou
lui asupra unui transport de 
3 000 tone cupru chilian, la 
cererea companiei nord-ame- 
ricane „Kennecott“ — s-a a- 
nunțat oficial la Santiago de 
Chile.

Intr-o declarație dată pu
blicității in capitala chiliană, 
ministrul minelor, Claudio 
Sepulveda, a afirmat că gu
vernul Unității Populare a

luat măsurile necesare pen
tru a face față acestei noi 
agresiuni a companiei „Ken- 
necott", atacînd hotărirea 
tribunalului hamburghez,
prin recurs la o instanță de 
apel. Totodată, guvernul chi
lian a anunțat că avocații 
companiei „Kennecott“ au 
înaintat o cerere de instituire 
a embargoului asupra cu
prului chilian destinat cum
părătorilor italieni și la un 
tribunal din Livorno, care a 
respins-o, însă, ca nefondată.

giunilor trebuie privit cu o 
serioasă îngrijorare1*.

Principala problemă afla
tă în calea soluționării cri
zei, informează agenția Uni
ted Press International, ră- 
mîne, însă, nerezolvată. Ea 
se rezumă la găsirea modali
tăților de traducere în via
ță a principiilor acordării u- 
nci mai mari autonomii re
giunilor lingvistice, intro
duse în textul Constituției în 
cursul precedentei legislaturi.

In negocierile sale, Lebur- 
ton și-a concentrat eforturi
le în direcția lărgirii fostei 
coaliții dintre partidele so- 
cial-creștin și socialist prin 
atragerea liberalilor. Dacă se 
va obține sprijinul acestora, 
viitorul guvern va dispune 
în Parlament de majoritatea 
de două treimi, considerată 
drept absolut necesară pen
tru transformările preconiza
te. Principalele dificultăți în- 
timpinate în eforturile de 
realizare a unui acord între 
cele trei partide se referă, 
pe de o parte, la atribuirea 
puterilor economice celor do
uă comunități lingvistice als 
țării și regiunii capitalei și, 
pe de alta, la alocarea subsi
diilor de stat pentru școlile 
particulare.

■ eBDEassiaaBGQaaiausiaiaaESGClasaaoiQBEiBaBSiaaHBOBaBBaiHaa

Convorbiri
româno-pakistaneze

O Poliția americană a i- 
dentificat individul ucis pe 
acoperișul hotelului ..Howard 
Johnson", din New Orleans, 
după schimbul de focuri de 
duminică noaptea, soldat, du
pă cum s-a anunțat, cu șase 
morți și 21 răniți. Un ins
pector de poliție a informat 
că este vorba de un fost puș
caș marin. Mark Essex, în 
vîrstă de 23 de ani, din Em
poria (statul Texas).

versive** și apartenență la 
„Liga de uniune și de acțiune 
revoluționară".

Miercuri, 10 ianuarie, preșe
dintele Consiliului de Stat al 
Republicii Socialiste România, 
Nicolae Ceaușescu, a avut, la

Palatul guvernoratului din La
hore, o convorbire cu preșe
dintele Republicii Islamice Pa
kistan, Zulfikar Aii Bhutto.

IN ORAȘUL LAHORE

Acorduri de colaborare 
și schimburi între 

România și Pakistan
Marți a fose semnat un a- 

cord de colaborare între Ro
mânia și Pakistan în domeniul 
transporturilor aeriene.

Din partea română, acordul 
a fost semnat de Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul comerțului 
Exterior, iar din partea pakis
taneză, de S. Ghiasuddin Ah
med, secretar general la Mi
nisterul Apărării.

★
In aceeași zi, au fost semna 

te două acorduri separate de

colaborare și schimburi de 
programe în domeniul radiou
lui și televiziunii.

Din partea română, acorduri
le au fost semnate de Mihai 
Magheru, ambasadorul Româ
niei la klamabad, iar din par
tea pakistaneză, de Kh. Shahid 
Hosain, director general al 
Societății pakistaneze de ra
diodifuziune, și, respectiv, de 
Aslam Azhar, director general 
al Societății pakistaneze de 
televiziune.

(Urmare din pag. 1)

cu căldură pe cei doi conducă
tori. Sînt salutați, de aseme
nea, ceilalți oaspeți români: 
George Macovescu, ministrul 
afacerilor externe, Nicolae M. 
Nicolae, ministru secretar de 
stat la Ministerul Comerțului 
Exterior, Gheorghe Oprea con
silier al președintelui Consi
liului de Stat,

Președintelui Nicolae 
Ceaușescu îi sînt pre
zentate oficialitățile locale. In 
semn de stimă deosebită, per
sonalitățile prezente oferă to
varășului Nicolae Ceaușescu, 
tovarășei Elena Ceaușescu fru
moase ghirlande de flori. Tine
re fete, în uniforme de un alb 
imaculat, cu veste de culoare 
verde, presară în calea oaspe
ților petale de trandafiri. Se 
ovaționează îndelung pentru 
prietenia româno-pakistaneză.

In drum spre Palatul guver- 
noratului, reședința oficială a 
președintelui Nicolae 
Ceaușescu, coloana de mașini 
străbate un bulevard larg, 
străjuit de o parte și de alta 
de siluetele svelte ale palmie
rilor.

In anii care au trecut de 
la dobîndirea independenței 
Pakistanului, Lahore a devenit 
și un centru industrial puter
nic, care găzduiește, între alte
le. o oțelărie, o uzină de ma
șini aqricole și una de apara- 
taj electric, atelierele de mate
rial feroviar, întreprinderile 
textile și chimice. Pe tot par
cursul locuitorii aclamă la 
trecerea cortegiului oficial, fac 
semne prietenești, agită stegu- 
lețe. Ansambluri folclorice e- 
xecută cintece de bun venit.

Exprimind bucuria locuitori
lor orașului Lahore și ai pro
vinciei Punjab, guvernatorul 
Ghulam Mustafa Khar a decla
rat reprezentanților presei ro
mâne : „Este pentru noi o cins
te deosebită de a-1 avea ca 
oaspete stimat pe președintele

Nicolae Ceaușescu. Nutrim 
sentimente de admirație și a- 
dînc respect pentru acest re
marcabil om de stat, care a fă
cut atît de mult pentru progre
sul țării și poporului său, ca
re a devenit cunoscut in în
treaga lume pentru politica pe 
care o promovează în apăra
rea dreptului la dezvoltare li
beră a fiecărei națiuni. Cum 
poți să nu fi de acord cu pre
ședintele dumneavoastră, a- 
tunci cînd el condamnă politi
ca forței și amestecului, cînd 
subliniază că toate țările lu
mii, fie ele mari sau mici, sînt 
egale în drepturi, cînd se pro
nunță pentru întronarea unui 
spirit nou în relațiile dintre 
statele de pe glob ? Vizita sa 
va fi din păcate scurtă. Am fi 
dorit să rămină mai mult prin
tre noi, să-i arătăm mai multe 
din realizările noastre. Satis
facția de a-1 avea printre noi 
este însă mare și sîntem în
credințați că se va convinge 
de prietenia și stima pe care 
i-o poartă locuitorii Punjabu- 
lui, locuitorii întregii țări".

Oaspeții sînt invitați să vi
ziteze cîteva din renumitele 
monumente ale orașului. Uh 
asemenea monument este mos
cheea Badshahi, socotită a fi 
una din cele mai mari din lu
me. veritabilă perlă arhitecto
nică a epocii Mogule. Prin mi
naretele sale, de o perfectă 
simetrie, prin puritatea lini
ilor, prin ornamentația sa de- 
săvirșită, ea este o mărturie 
a geniului creator al unui po
por înzestrat.

In curtea moscheii, a fost 
ridicat mausoleul lui Moha
mmad Iqbal, gînditorul și poe
tul care, prin scrierile sale, a 
însuflețit lupta pentru inde
pendență a tării. Lahore poate 
fi, de altfel, considerai ca un 
simbol al rezistenței dlrze, 
curajoase, a poporului față 
de colonialiști. Zidurile impu
nătorului fort, următorul o-

biectiv vizitat — poartă și 
astăzi urmele gloanțelor și 
ghiulelelor din anii luptelor e- 
roice împotriva asupririi străi
ne. Dar colonialiștii nu au re
ușit să înăbușe prin forța ar
melor năzuințele de libertate 
și neatîrnare ale poporului 
pakistanez. Tot aici, la Lahore, 
în urmă cu mai bine de trei 
decenii, a avut loc o conferin
ță care a reunit pe fruntașii 
luptei pentru eliberare, între 
care Mohammad Aii Jinnah, 
cel care avea să primească 
numele de „părintele națiunii" 
și care cerea, pentru prima 
dată, un Pakistan independent. 
In amintirea acestor eveni
mente și în amintirea procla
mării Republicii, care a avut 
loc la 23 martie 1956, la a- 
proape nouă ani de la cuce
rirea independenței, a fost ri
dicat, în apropierea străve
chiului fort, un obelisc care 
se profilează impunător pe 
cerul albastru — monument 
ce consemnează victoria unor 
bătălii îndelungate pentru e- 
xistență liberă, de sine stă
tătoare.

La toate locurile vizitate, to
varășul Nicolae Ceaușescu 
primește explicații amănunțite, 
dă o înaltă apreciere acestor 
creații ale poporului pakista
nez, luptei sale pline de sa
crificii în vederea neatîrnării. 
Atît la moscheea Badshahi, 
cit și la fort, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu și tovarășa Elena 
Ceaușescu semnează în Cartea 
de onoare.

Pe întregul traseu spre o- 
biectivele vizitate și la întoar
cerea la reședință, numeroși 
locuitori ai orașului au ținut 
să salute din nou, cu deose
bită căldură, pe oaspeții din 
România prietenă.

Reportajul vizitei a fost 
realizat de :

Ion CÂRJE 
Romulus CAPLESCU 
Ion PUȚINELU

© Parlamentul latino-ame- 
rican — organism regional, 
reprezentind parlamentele 
majorității țărilor iatino-a- 
mericane — a lansat o cam
panie de ajutor pentru Ni
caragua. intitulată „Operațiu
nea continentală Ruben Da
rio". în vederea eliminării 
daunelor provocate în aceas
tă țară de cutremurul din 
23 decembrie 1972. In acest 
sens, vor fi trimise documen
te, ilustrind prejudiciile cau
zate de cutremur, tuturor șe
filor de state lafino-america- 
ne. precum și S.U.A.. Cana
dei și statelor europene.

© Președintele Republicii 
Arabe Egipt, Anvar Sadat, 
va face o vizită în R.S.F. Iu
goslavia. Ia invitația preșe
dintelui Iosip Broz Tito. in
formează agenția TANIUG.

© La Amman s-a anunțat 
că valul de frig care s-a a- 
bătut asupra Iordaniei Ia 
sfîrșitul lunii trecute a pro

să asigure independența po
liticii sale, a declarat, cu pri
lejul unei alocațiuni rostite 
la un dejun oferit în cinstea 
sa de „Cercul republican", 
Maurice Schumann, ministrul 
francez al afacerilor externe.

® Un incendiu izbucnit, 
marți, la bordul unui pesca
dor spaniol, a provocat moai*-« 
tea a 4 membri ai echipa
jului, aflat Ia pescuit, a reu
șit să fie salvat d» către un 
vapor sosit în ajutor.

Redacția șl administrația ziarului» Petroșani, strada Republicii Nr. 90. telefon» 1662

® LTn locuitor din Ghana, 
de 170 de ani, a decedat de 
curînd, lăsînd în urma lui 
50 de copii și 150 de nepoți 
și strănepoți. El a fost mar
torul vînzărilor de sclavi o- ; 
perate pe aceste meleaguri de 
negustorii europeni și ame
ricani, de acum un secol și 
jumătate. ;

© Autoritățile portugheze 
au inițiat, la Lisabona, un 
nou proces cu caracter poli
tic, îndreptat împotriva ad
versarilor regimului. Cele 
șase persoane inculpate sînt 
învinuite de „aotivități sub

vocat culturilor agricole din 
nordul țării daune evaluate 
la 1.5 milioane dolari. Cel 
mai mult au avut de suferit 
plantațiile de bananieri. A- 
proximativ 70 la sută din re
colta de banane a fost com
promisă.

Q Franța dorește ca, pe 
plan internațional, înfrunta
rea dintre blocuri să fie în
locuită printr-un dialog între 
popoare, îhtr-un cadru care

Q Șapte persoane au murit 
prin deshidratare la Rio de 
Janeiro, ca urmare a valu- > 
lui de căldură care s-a abă
tut asupra acestei regiuni. . 
Alte 142 de victime ale căl
durii excesive, suferind de a- 
ceeași afecțiune, au fost spi- ( 
talizatc. Pe plaja din Rio 
s-au înregistrat, de asemenea, 
numeroase cazuri de înec îți 
urma apariției unor congestii 
cerebrale.

FRANȚA. In sud-esiul Franței au avut loc ploi torențiale, cu toiul neobișnuite 
pentru acest anotimp al anului. Pe Coasta de Azur, in Provence șl Var inundațiile au în
greunat circulația pe șosele, care în unele locuri a fost chiar întreruptă. In foto : La Mar
silia, numeroase cartiere au fost inundate de revărsările rîulul Huveaune.
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