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Vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu 
în Republica Costa Rica

Convorbiri oficiale DEJUN

Un simplu calcul aritmetic arată că pierderile cauzate in perioada care a trecut de Ia începutul anului, ca urmare a nerealizării productivității muncii planificate, depășesc cu mult producția de cărbune realizată prin eforturi și cu cheltuieli bănești supli-, mentare în zilele de repaus. Rezultatul e caracteristic a-

pentru realizarea acestui o- biectiv. Unitățile miniere dispun, in prezent, de o dotare tehnică superioară anilor trecuți : s-a îmbunătățit în același timp aprovizionarea tehnico-materială, atît a exploatărilor cît și a locurilor de muncă din subteran : de asemenea, este asigurată forța de muncă necesară. Cu toate acestea, la multe fron-

canizării proceselor de muncă din subteran, cu utilaje adecvate condițiilor specifice din această zonă minieră, u- nii factori de specialitate din conducerile unităților miniere absolutizează această problemă, considerînd creșterea dotării tehnice drept unicul remediu pentru înlăturarea răminerii in urmă a productivității muncii.
Prin folosirea mai deplină a utilajelor 

din dotare și a fondului de timp, 
în fiecare exploatare minieră există 

Importante rezerve de creștere 
a productivității muncii

E.uni după-amiază și în cursul dimineții de marți, au avut loc convorbiri oficiale între președintele Nicolae Ceaușescu și președintele Jose Figueres Ferrer.Din partea română au participat tovarășii Ion Pățan, Ștefan Andrei, George Maco- vescu, Bujor Almășan, Mircea Malița și Constantin Stănescu, ambasadorul român în Costa Rica.Din partea costaricană au participat Gonzalo J. Facio, ministrul relațiilor externe, Gaston Cogan, ministrul economiei, industriei și.comerțului, Rodolfo Silva, ministrul lucrărilor publice și transporturilor, Alberto Canas, ministrul culturii, tineretului și

sporturilor, Francisco Morales, ministrul muncii și securității sociale, Fernando Salazar Navarette, viceministru al relațiilor externe, Guido Saenz, viceministru al culturii, tineretului și sporturilor.In timpul convorbirilor, au fost examinate probleme ale relațiilor bilaterale, exprimîn- du-se hotărîrea comună de a dezvolta relațiile româno- costaricane, pe multiple planuri — economic, politic, teh- nico-științific, cultural, artistic, de învățămînt.Cu acest prilej, președintele Nicolae Ceaușescu a adresat șefului statului costarican invitația de a face o vizită în România. Invitația. a fost acceptată cu plăcere.

După cum s-a mai anunțat, președintele Republicii Costa Rica, Jose Figueres, a oferit
ToastulDomnule președinte,Domnilor,Este o mare plăcere ca, in numele meu și al Guvernului Republicii Costa Rica, să vă transmit mulțumiri pentru vizita Excelenței Voastre, a domnilor miniștri, a celorlalte persoane care vă însoțesc. Numărîndu-ne printre țările cele mai mici din America, noi apreciem vizita pe care o face președintele României, mare conducător, ca fiind o înaltă cinste pentru Costa Rica.Dacă de pe urma acestei vizite vor rezulta noi schimburi de bunuri sau de idei — va fi

un dejun în onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii, Socialiste Romă- 
președinteluibine. Cred, însă, că dacă cu un singur prilej nu vom ajunge la acest schimb, nu ne vom simți dezamăgiți. Mai presus de orice interese comerciale și de colaborarea pe termen mai scurt există aceste contacte care, în momentul actual al istoriei universale, apropie mica noastră țară, poporul, guvernul și conducătorii săi de o națiune europeană ce a făcut cel mai mult în timpul acelei nopți îndelungate a „războiului rece" pentru a menține vie speranța înțelegerii și a avea o punte care, în acest caz nu a fost de argint, ci de aur, in-

nia, Nicolae Ceaușescu.In timpul dejunului, cei doi șefi de stat au rostit toasturi.
Figuerestre cele două mari civilizații ce și-au dedicat, timp de un sfert de veac, un efort dublu, nu pentru a se distruge reciproc, ci pentru a evita o a- semepea catastrofă.Astăzi, se pare că pacea generală este destul de asigurată. Omenirea trebuie să mulțumească României pentru perseverența și eforturile ei grele. Dacă se va consolida pacea generală, așa cum sperăm, victoria va fi a țărilor mici și mijlocii și a conducătorilor lor, care, în nici un moment, nu și-au pierdut răbdarea și încrederea în binele omenirii. (APLAUZE).

Vizita la Adunarea 
Legislativăîn cursul după-amiezii de luni, răspunzînd unei invitații a Adunării Legislative, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au făcut o vizită acestui înalt for, în timpul desfășurării uneia din ședințele obișnuite de lucru.Oaspeții stimați din România au fost salutați cu căldură de către președintele adunării, Luis Alberto Monge, care a exprimat satisfacția parlamentarilor .costaricani de a-1 avea în mijlocul lor pe reprezentantul unei țări care a devenit cunoscută hunii întregi prin succesele sale remarcabile în dezvoltarea economico- Socială, prin politica externă de pace și cooperare cu toate țările lumii. Exprimîndu-și speranța că această vizită va contribui la apropierea între

cele două popoare, președintele Adunării Legislative a dat, în continuare, cuvîntul deputatului Jenaro Valverde Mora, care a arătat că prezența președintelui Nicolae Ceaușescu în incinta parlamentului îmbracă o înaltă semnificație, întrucît ea constituie dovada unui curs nou, de partea căruia se situează cea mai mare parte a lumii care caută să-și mărească și să-și consolideze de fiecare dată mai mult tezaurul material, cultural și spiritual, pe baza progresului în serviciul tuturora. Pe arena internațională sarcina lor este de a dezvolta unirea între națiuni, pe baza principiilor autodeterminării, respectului și avantajului reciproc.
(Continuare in pag. a 4-a)

Toastul președintelui Nicolae CeaușescuDomnule președinte, Domnilor.Aș dori să exprim încă o dată satisfacția mea, a tovarășilor mei, că astăzi ne aflăm ca oaspeți ai dumneavoastră, ai Republicii Costa Rica. Vă mulțumesc pentru invitația ce ne-ați adresat-o și care ne prilejuiește posibilitatea de a ne întilni cu dumneavoastră, de a cunoaște cîte ceva din preocupările poporului dumneavoastră, din lupta sa pentru independență, pentru dezvoltarea economico-socia- lă. Intr-adevăr, popoarele noastre sînt situate la distanțe mari, au orînduiri sociale diferite, dar sînt animate de dorința de a găsi căile unei colaborări active. Țările noastre, fiind state mici și mijlocii, sînt interesate ca în relațiile dintre state să triumfe principiile egalității, respectului suveranității, independenței, neamestecului în treburile interne și avantajului reciproc.Sper că vizita pe care o facem în Costa Rica și convorbirile pe care le vom avea

vor duce Ia identificarea de noi posibilități privind o colaborare mai largă între țările noastre. Nu trebuie să aveți grija că nu o să vă mai rămînă cafea. (VII APLAUZE).Cred că vom găsi domenii care să fie de interes reciproc și să contribuie la dezvoltarea economică și socială atît a poporului dumneavoastră, cit și a României. De aceea, eu am convingerea că vizita se va încheia cu rezultate bune din punct de vedere e- conomic.Sînt de acord cu dumneavoastră că, pe plan mai general, au o mare importanță întîlnirile și contactele între reprezentanții popoarelor, intre conducătorii popoarelor, aceasta cu atît mai mult în situația de astăzi, cînd în lume au loc mari transformări, cînd s-au obținut o serie de rezultate pe calea destinderii și realizării unei politici noi, a- tît în Europa cît și în alte zone ale lumii. Desigur, măi sînt încă multe probleme de soluționat. Cursul destinderii

se poate spune că este numai Ia început. Sînt necesare eforturi serioase din partea tuturor popoarelor, și popoarele mici și mijlocii trebuie să acționeze Cu toată fermitatea pentru a asigura ca problemele să fie soluționate ținînd seama de interesele fiecărui stat. Noi avem speranța că noul curs din viața internațională se va accentua și sîn- tem ferm hotărîți să acționăm în direcția aceasta. Am fi foarte bucuroși dacă țările noastre ar colabora strîns în cadrul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, împreună cu alte state, pentru a ne aduce contribuția la o lume mai bună, mai dreaptă, o lume a păcii. Cu această speranță și cu această dorință am venit în America Latină, am venit în frumoasa dumneavoastră țară și sper că, și din acest punct de vedere, vizita se va încheia cu bune rezultate.Doresc succes acțiunilor de colaborare dintre popoarele noastre, pentru o pace trainică. (APLAUZE).
MESAJUL

președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 

adresat celei de* a IV-a Conferințe la nivel 
înalt a țărilor nealiniate — AlgerAm deosebita plăcere de a saluta în modul cel mai cordial pe șefii de state și guverne, și pe ceilalți participanți la a IV-a Conferință a țărilor nealiniate, și de a ura succes deplin lucrărilor acestei importante reuniuni internaționale.Conferința dumneavoastră are loc intr-o perioadă cînd, ca rezultat al luptei popoarelor, a forțelor democratice, progresiste de pretutindeni, în lume s-au produs profunde mutații politice și sociale pozitive, importante modificări în raportul de forțe, s-a conturat un nou curs spre destindere și colaborare în viața internațională. Accentuarea acestor procesă, continuarea acestui curs impun în mod necesar ca forțele păcii, democrației și progresului să acționeze perseverent pentru întărirea unității și colaborării dintre ele, a conlucrării pe arena internațională în vederea soluționării problemelor arzătoare ale contemporaneității.Poporul român urmărește cu atenție și interes lucrările conferinței dfe la Alger care reunește un mare număr de state ce joacă un rol de seamă în viața internațională, exprimîndu-și speranța că aceasta va aborda probleme esențiale ale luptei omenirii pentru colaborare și pace, ale instaurării în raporturile dintre state a principiilor egalității în drepturi și res

pectului reciproc, independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, dreptului fiecărui popor de a-și hotărî de sine stătător dezvoltarea economică și socială.România se pronunță în mod neabătut împotriva politicii imperialiste de forță și dictat, de amestec în treburile interne ale altor state, a oricăror forme de asuprire și dominație a altor popoare. Poporul român participă activ, alături de toate forțele progresiste, înaintate din întreaga Iunie, la lupta pentru lichidarea oricăror rămășițe ale colonialismului și neocolonialîsmului, este solidar și sprijină cu hotărîre lupta de eliberare națională a popoarelor subjugate, eforturile pentru consolidarea independenței și suveranității naționale a țărilor care s-au eliberat de sub dominația străină.Una din problemele cardinale ale lumii contemporane este lichidarea subdezvoltării. Ca țară socialistă în curs de dezvoltare, România consideră că reducerea și lichidarea decalajelor care separă țările lumii are o importanță fundamentală pentru întărirea păcii și securității internaționale, pentru progresul general al omenirii. Lichidarea fenomenului subdez-
(Continuare în pag. a 4-a)

La Ambasada Republicii Populare 
Bulgaria din București

Solemnitatea decernării 
Medaliei Jubiliare 

„Gheorghi Dimitrov"La Ambasada Republicii Populare Bulgaria din București a avut loc, marți după- amiază, solemnitatea decernării Medaliei Jubiliare „Gheorghi Dimitrov" cu prilejul celei de-a 90-a aniversări de la nașterea acestui mare fiu al poporului bulgar.După cum s-a anunțat în presă, această înaltă distincție a fost înmînată la 25 iunie într-un cadru solemn tovarășului Nicolae Ceaușescu, secretarul general al Partidului Comunist Român. președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, pentru necontenita și rodnica activitate în consolidarea și dezvoltarea prieteniei și colaborării dintre România și Bulgaria.Aceeași distincție a fost decernată tovarășilor Ion Gheor- ghe Maurer, Emil Bodnaraș, Manea Mănescu, Paul Nicu- lescu-Mizil, Gheorghe Pană, Gheorghe Radulescu, Virgil Trofin, Ilie Verdeț, altor mem

bri ai conducerii de partid și de stat, unor vechi militanți ai mișcării muncitorești și revoluționare din țara noastră, dintre care unii l-au cunoscut pe Gheorghi Dimitrov in clo- cotitoarea sa activitate de luptă împotriva fascismului, pentru eliberarea poporului bulgar și făurirea statului democrat popular.Inmînînd Medalia jubiliară, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Spas Gospodov, i-a felicitat pe cei decorați pentru activitatea desfășurată în scopul ridicării prieteniei și colaborării bulgaro-române pe o treaptă și . mai înaltă, în spiritul convorbirilor purtate de tovarășii Todor Jivkov și Nicolae . Ceaușescu.Pentru înalta distincție a- cordată ă mulțumit, în numele celor' decorați, tovarășul Emil Bodnaraș, membru al Comitetului Executiv, al Prezidiului Permanent al C.C. al ■P.'C.R., vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România.
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tît pentru întregul bazin cît și pentru fiecare exploatare în parte. Prin nerealizarea productivității fizice programate, îndeosebi în abataje se creează o sursă permanentă de pjerderi materiale și bănești pe întreaga filieră a procesului de producție, pierderi care atrag după sine în final efecte negative asupra eficienței economice.Lichidarea răminerii în urmă a productivității fizice în unitățile miniere, realizarea unor randamente înalte în abataje și la celelalte lucrări miniere a devenit o problemă de bază, un obiectiv central în industria extractivă din bazin, a cărei rezolvare necesită conjugarea eforturilor tuturor factorilor de conducere, ale tuturor minerilor pentru îmbunătățirea procesului productiv.Există suficiente premise

turi de lucru într-o seamă de unități, ca și pe ansamblul bazinului, productivitatea muncii bate pasul pe loc. Pretutindeni se depun eforturi pentru înțelegerea situației, se studiază posibilitatea valorificării mai depline a rezervelor existente, se caută explicații pentru ră- mînerea în urmă înregistrată dar, din păcate, în multe locuri din aceste explicații nu rămîn decît niște justificări lipsite de un suport real. Pornind de la ideea justă exprimată de tovarășul Nicolae Ceaușescu la întîlnirile cu minerii din toamna anului trecut, de la indicațiile date de conducătorul partidului și statului Ia adunarea activului de partid al Văii Jiului, cu privire la modernizarea procesului de extracție prin extinderea rne-

Dar în fiecare unitate există mari rezerve nefolosite. Dacă mina Lupeni. spre e- xemplu, ar fi realizat în primul semestru productivitatea planificată, pe baza posibilităților reale existente, ea ar fi înregistrat o producție cu 104 000 tone de cărbune mai mare decît cea obținută, ceea ce ar fi însemnat depășirea substanțială a planului de producție pe această perioadă.Cum să se realizeze insă, la această mină, productiv i- tatea muncii planificată, cînd din trei combine de înaintare a funcționat numai una — și aceasta cu întreruperi ! Din 10 combine de abata je — numai 5, echipamentul de susținere a fost utilizat numaiG. ADAM
(Continuare în pag. a 3-a)

O mișcare a manetei și un nou transport de cărbune urcă 
la ziuă prin puțul cu schip de la mina Dilja, maneta, și prin ea 
Întreaga instalație este dirijată cu competență de mecanicul 
puțului, comunistul Sabin Moț.

Un portret pe lună
Biblioteca de la Casa ae 

cultură din Petroșani prezin
tă astăzi la 
una dintre 
ciclului ,,Un 
pe lună" la căminul muncito
resc al minei DII fa. Se va

ora 13,30 
acțiunile 

portret

vorbi despre inventatorul 
român Traian Vuia.

ExcursieCercul de turism de la clubul muncitoresc, din Lonea, împreună cu filiala Petroșani a O.J.T., organizează o excursie de 4 zile în Delta Dunării în perioada 10-14 septembrie.
Filmul politic

Ieri după amiază, la :me- 
clubul din Petroșani a tost 
susfinuta expunerea „Filmul 
politic'1 de către artistul 
plastic Iosii Tellmann. Acți
unea, la care au- participat 
cineamatorii, face parte d:n- 
tr-un ciclu tematic al că-ui 
scop este consolidarea cu
noștințelor teoretice dc spe
cialitate.

Reasfaltarea străzii 
CloșcaBrigada de pavatori-aslal- tatori condusă de Nicolae Stoica, din cadrul E.G.C. Petroșani. a început o nouă lucrare edilitară importantă. Este vorba de reasfaltarea străzii Cloșca din Petroșani, arteră principală de tranzit, a orașului pe care se desfășoară o intensă circulație rutieră.

Continuitate 
în realizăriColectivul sectorului IV din cadrul minei Pe- trila a încheiat luna august cu o depășire de peste I 800 de tone. La realizarea importantelor devansări ale planului de producție și-au adus contribuția brigăzile de mineri conduse de Alexandru Ghișan, care a realizat o depășire de 400 de tone față de sarcinile de plan, de Constantin Alexe și Gheorghe Toma care au depășit cu cîte 150 de tone planul fixat, precum și personalul tehnjc al sectorului care a asigurat mobilizarea corespunzătoare a muncitorilor din subordine.Succesele lunii trecute sînt confirmate și de „demarajul" bun pe care sectorul l-a înregistrat la începutul lui septembrie și care oglindește hotărîrea colectivului de a se menține în fruntea întrecerii ce se desfășoară între minerii petrileni.

Din nou pe tema gospodăririi 
fondului locativ

HEM) DE MAMAJII
Șl IMS LA... REPARAȚII

Numărul însemnat de sesizări sosite la redacție, ne determină să reluăm din nou problema gospodăririi fondului locativ. Mai concret este vorba de felul în care, la solicitările locatarilor, sectoarele E.G.L., intervin cu lucrări de reparații. Nu de mult a- ceastă problemă a constituit tema unui raid-anchetă cu participarea cadrelor de conducere ale E.G.L. Petroșani. Acum, la foarte puțin timp după publicarea anchetei, nenumărate sesizări verbale și,, scrisori, semnalează neajunsuri. tărăgănări nepermise în efectuarea unor reparații. Iată spicuiri din cîteva 6crisori : „din 1971 peretele a început să se fisureze ; am informat sectorul E.G.L. Petrila, a venit o funcționară și a văzut. Mi s-a spus că peretele trebuie demolat. Am mai făcut o cerere în 1972. Mi-au -spus că intr-adevăr, reparația este foarte urgentă dar, au altceva de lucru mai important. Și iarăși am așteptat. Acum vine iarna și peretele stă să se dă- rîme“ (Șandor Bodoni, str. Roșia nr. 7 1 Petrila).' Se înțelege că este vorba de o amînare cu totul nejustificată. Din 1971, s-a așteptat încă dpi, ani, timp, în care, desigur, zidul s-a deteriorat și mai mult. Dacă la timpul po

trivit a fost neglijată intervenția, care nu punea chiar așa mari probleme, acum, desigur este și mai dificilă o lucrare ce necesită un zid nou și intervenții la fundație.O altă scrisoare se referă la calitatea intervențiilor sau mai bine zis, lucrări făcute La repezeală, de mîntuială : „La noi în casă plouă, dar nu prin tavan ci prin geam. De ce ? Lunile trecute s-au făcut reparații Ia acoperișul blocului și s-au mai făcut și niște scocuri la streașină (ceea ce n-a avut blocul nostru). Neterminate însă. Intr-o bună zi s-au demontat schelele și lucrarea a fost lăsată neterminată. Cînd bate vîntul, apa este izbită de geam ; de balcoane nu mal vorbesc" (Iacob Biscar, str. Finirii bl. 10 sc. I ap. 3 Petroșani).La locuința lui Petru Doro- țan, str. Șurianu nr. 6 din Lonea, din anul 1959 s-a montat în baie cazanul de apă ; vana însă, a rămas o problemă : „în zadar am bătut drumul la sectorul E.G.L. din Petrila ; mi s-au făcut promisiuni și tot cu ele am rămas. De asemenea, casele de colonie au intrat înI. FIERARU
(Continuare in pag. a 3-a)



2 Steagul roșu MIERCURI, 5 SEPTEMBRIE 1973
Stilul de muncă dinamic, ancorat în problemele 

majore ale colectivului — certificatul 
de competență al secretarului de partidPersonalitatea biroului organizației de partid se exprimă totdeauna prin stilul și metodele de muncă, prin modul specific în care acesta înțelege să acționeze pentru ducerea la îndeplinire a sarcinilor și soluționarea problemelor cu care se confruntă la locul de muncă.Problemele cu care se confruntă în prezent organizațiile de partid de pe șantiere sînt lichidarea rămînerilor în urmă și realizarea integrală a planului de investiții pe 1973.Din cele șase organizații de bază pe care le are grupul.'de șantiere T.C.H., am ales-o pe cea a șantierului 5 instalații, organizație de partid cu personalitate recunoscută prin rezultatele muncii și prin exemplul comuniștilor de aici. Numele lui Costache Maftei, șeful brigăzii de instalații încălzire centrală, ale lui Paras- chiv Frîncu, Ion Sachelarie, Rubin Manașcu, Haralambie Moroșan — șefii brigăzilor de instalații sanitare, ale lui A- dalbert Peter și Hariton Hă- rănguș, șefii brigăzilor de instalații electrice sînt bine cunoscute în rîndurile tuturor constructorilor. Biroul organizației de bază a reușit prin mijloace și procedee eficiente ale muncii de partid să asigure la fiecare loc de muncă, în fiecare formație de lucru, o înaltă responsabilitate și disciplină exemplară.Vom relata cîteva aspecte surprinse „pe viu" într-o vizită pe șantier la punctele de lucru de la școala cu 16 săli

Răspundem celor ce ne scriu• VASILE BELU, Petroșani. Problema trotuarului, a căilor de acces, în genere, spre blocurile 51 și 52 de pe strada Viitorului din cartierul Aeroport — Petroșani, despre care ne scrieți, a fost abordată în „Steagul roșu" nr. 7 381 din 27 iulie a. c. Așteptăm, și trebuie să faceți și dv. același lucru, ca factorii vizați — Grupul de șantiere al T.C.H., secția de gospodărie a orașului — să rezolve problema trotuarului spre blocurile 51—52. Cît privește bezna care domnește noaptea în jurul celor două imobile și pe porțiunea de stradă de la complexul alimentar și plnă la capătul străzii Viitorului, dacă spuneți că le este cunoscută, o reamintim celor de Ia C.D.E în speranța că se vor hotărî, în sfîrșit, să reia lucrarea începută astă iarnă și s-o termine.• C. MUNTEANU, Petroșani. Din partea serviciului de întreținere al Oficiului de poștă și telecomunicații, căruia ne-am adresat în legătură cu scrisoarea dv. am primit precizări că defecțiunea intervenită la telefonul nr. 1542 a fost eliminată. Con- firmați-ne.«ț LOCATARI din scara a IlI-a a blocului nr. 20, cartierul „8 Martie", Petrila. Ne scrieți că........... Un oarecareKovacs, locatar al blocului vecin, nr. 28, și-a făcut un teren de volei în fața blocului nr. 20. In fiecare zi se string aici 20-30 din aceia fără ocupație (!) și pînă seara tîrziu joacă volei, țipă, strigă, lovesc cu mingea în peretele blocului. Nu-i mai putem suporta. Acel Kovacs să-și mute terenul de volei în altă parte, unde nu deranjează pe nimeni".Oare chiar așa s-au petrecut ori se petrec în prezent lucrurile ? Trecînd cu vederea peste sensul unora din formulările cuprinse în scrisoarea dv., formulări pe care le-am subliniat doar spre a atrage în mod expres atenția cititorului, vă 
A

Punte peste Jiu.
Foto! V. IORDAGHFSGU

de clasă și blocul P2 din Pe- trila. Aici l-am întîlnit într-u- na din zilele trecute pe secretarul organizației de bază Florea Patru, mereu prezent în mijlocul instalatorilor din brigada lui Rubin Manașcu. < Lucrările la aceste două o- biective au înregistrat serioaZ se rămîneri în urmă față dă graficele de execuție. Se im-
VIATA 

DE PARTID

puneau deci măsuri ferme pentru lichidarea lor. In a- ceastă situație, pe lîngă măsurile tehnico-orgănizatorice, factorul conștiință urma să-și spună hotărît cuvîntul. Era deci, nevoie de a se apela ia conștiința oamenilor, acest resort interior care declanșează rezervele de energie umană, deci la intervenția dinamizatoare a muncii politice.Și Florea Pătru a renunțat la practica de a ține ședințe după ședințe. Centrul de greutate al muncii de partid, a fost mutat la punctele de lucru, în mijlocul oamenilor unde se hotărăște soarta obiectivelor.„Cum stați cu ritmul de e- xecuție la instalațiile pe care le montați ? Ce fac băieții la 

răspundem cu argumente extrase dintr-o altă scrisoare trimisă redacției de tovarășul Gheorghe Dragu, președintele asociației de locatari din cartierul „8 Martie", intitulată sugestiv ! „Noi locuri de recre- ere la Petrila". El scrie. „Dornici de a-și face orele libere cît mai plăcute, din proprie inițiativă, numeroși locatari din blocurile nr. 20 și 28, cartier "8 Martie», Petrila, între care Francisc Kovacs, Liviu Duroian, elevii Viorel Deaco- nu, loan Hosu, Vasile Agape și alții, au amenajat un teren de volei pe terenul viran din fața blocului 20. Locatari vîrstnici și copii aflați în vacanță din cele două blocuri au cernut la halda minei Petrila și au cărat aici cu roaba zgură roșie peste cea adusă de la centralele termice pentru a da terenului de volei construit suprafața plană dorită. S-a muncit foarte mult, terenul este acum gata și dotat cu a- paratele necesare. Tot în cartierul "8 Martie» se află în curs de amenajare alte două terenuri de volei, cele de la blocurile 23 și 26. In viitorul apropiat și acestea vor fi terminate deoarece un mare număr de locatari din cele două blocuri, care nu așteaptă ca totul să le vină de-a gata, depun eforturi susținute la cele 2 baze sportive simple".Olt privește timpul cel mai convenabil pentru toți locatarii în care este permisă organizarea și desfășurarea antrenamentelor și întrecerilor pe terenurile de volei din cartier, acesta este deja reglementat de prevederile statutului asociației de locatari și el trebuie respectat. Deci, tot locatarii, împreună cu conducerea asociației sînt cei care hotărăsc și în această privință. Deocamdată e bine că se creează aceste baze sportive simple, prevăzute . de altfel și în angajamentul Consiliului popular municipal Petroșani, aprobat de sesiunea a XVII din 20 ianuarie 1973. 

etajele I și II ? Ce greutăți a- veți, cum le învingeți ? Cît ați montat astăzi ?“ Sînt numai o parte din întrebările puse in acest dialog între comuniști și oamenii șantierului. Răspunsurile vin cu precizie și hotă- rîrile se iau în colectiv, după o matură chibzuință. In nici unul din cazuri nu s-a hotărît ceva fără o cunoaștere temeinică a situației de la fiecare punct de lucru. Dar/răspunsu- rile înseamnă aici fapte, prin intensificarea ritmului de montaj.— Tovarășe secretar — intervine șeful brigăzii Rubin Manașcu — e sigur că am termina lucrarea mai repede dacă constructorii ne-ar da frontul de lucru planificat...In această situație secretarul de partid ia imediat legătura cu șeful lotului, loan Te- cuță pentru a stabili o mai bună concordanță între eforturile constructorilor și ale instalatorilor de la punctele de lucru amintite, pentru a grăbi ritmul de execuție.Așadar, munca concretă, în mijlocul oamenilor. dialogul viu, apropiat și la obiect cu fiecare muncitor, măsuri judicioase, luate în colectiv, inițiativă, spirit receptiv la problemele ridicate de comuniști, răspunderea și exemplul personal sînt trăsăturile caracteristice ale stilului de muncă al secretarului de partid, al biroului și întregii organizații de bază din cadrul șantierului 5 instalații.Cornel HOGMAN
r

Drum bun, celor care străbat 
cărările munțilorOricine străbate traseele turistice, de care ne bucurăm din plin, in municipiul nostru, poate face ușor o remarcă : majoritatea marcajelor turistice s-au șters de vreme. Potecile munților noștri, bine cunoscute de localnici, trebuie recunoscute cu ușurință și de neinițiați, cu sprijinul acestor marcaje. Dar, pe la noi lucrurile nu

Pe teme de turismstau tocmai așa...Nu de mult trebuia să ne ghidăm după marcajul turistic din munții Paring. Traseul este părăsit de mulți ani. Bineînțeles e părăsit numai de cei care răspund de marcaje, nu și de turiști. Lipsesc multe indicatoare iar acolo unde sînt, singurul semn vizibil pe care-1 afișează este... rugina. La răscruce de poteci pe săgeata unui stîlp care indică drumul și durata în timp spre Parîngul mic și spre vîrful Cîrja nu se mai pot citi decît frînturi de cuvinte. Oare în grija cui se a- flă traseele turistice din municipiul nostru ?Dintr-o sursă de informare ce nu poate fi pusă la îndoială, aflăm că în Valea Ji-
V ____

Contractul a fost făcut (semnat și parafat), în tot cazul, pe la sfîrșitul lunii martie. Constructorul — sectorul din Vulcan al E.G.L. Petroșani — s-a angajat, ferm, ca pînă la data de 20 iulie, lucrarea să fie terminată. In baza contractului și a promisiunilor enunțate pe parcurs, beneficiarul — Spitalul orășenesc Vulcan — a comandat, la I.F.M.A. București, un lift, pe care întreprinderea furnizoare s-a angajat să-1 aducă... destinatarului în timp util, pentru ca în 30 august să înceapă montarea a- cestuia....La timpul cuvenit, am inserat în ziar, știrea intențiilor mereu înnoitoare de la spitalul din Vulcan. Cît timp
Numai pentru cei care nu știu unde se află cele înfățișate în „ilustrata" noastră — minerilor de la E.M. Dîl- ja le sînt familiare — arătăm că este vorba de căminul în care sînt găzduiți peste 200 nefamiliști, salariați ai minei, cantina, la care majoritatea acestora servesc masa, și de „peisajul" din jurul lor. Acesta din urmă, se află în folosința E.G.C. Petroșani. Zeci de tone de piatră pentru pavaje „împrăștiată" pe sute de metri pătrați de teren, fiare vechi, buruieni și dezordine, iată e- lementele caracteristice ale „peisajului" din preajma celor două edificii sociale ale minei Dîlja. Zilele' trecute, relevam, tot în ziar, că amenajarea acestui teren se a- flă în atenția sectorului gospodăresc și a sindicatului minei. Dar, acțiunea de muncă patriotică necesară a- ici se amină din cauză că mina nu-și arogă dreptul de a amenaja un teren pe care îl ocupă E.G.C., iar E.G.C.... îl consideră ca pe unul de la

Turbogeneratorul nr. 1 de 50 megawafi a por
nit și firele argintii de 

Înaltă tensiune pulsează clipă 
de clipă energie consumatori
lor.

Tovarășul inginer Eugen Traistă, directorul uzinei e- 
lectrice Paroșeni, vorbind 
despre o recentă și importan
tă realizare a colectivului u- 
rinei, aprecia : „în urma unui efort deosebit depus de harnicul colectiv de la reparații, s-a reușit scurtarea termenului de reparații la blocul 1 cu 2 zile. In fruntea celor care au dat lucrări de calitate s-au situat comuniștii. Programul de lucru folosit integral, nivelul ridicat al asistentei tehnice, disciplina și strînsa colaborare între formații, au contribuit la realizarea a 2 000 000 kilowați energie e- lectrică, timp de 48 ore".

Din multitudinea de frămin- 
tari și fapte demne de con
semnat legate de lucrările de 
reparații de la blocul I voi 
prezenta doar citeva amănun
te care ilustrează contribuția 
colectivelor de reparații e- 
lectrice și reparații turbine...

Am găsit in plin efort 
brigada condusă de 
maistrul Ion Saltelichi. 

Era tocmai momentul montă
rii capacului organului de în
chidere rapidă a aburului in 
turbină... Comunistul Salteli
chi, un bun maistru și organi
zator, arăta printre altele : 
,Am considerat necesar să fiu 
in perioada reparației exigent 
nu numai cu oamenii, ci și 
cu mine însumi... Șefii de e- 
chipă Constantin Bîrzoianu, Aurel Ionașcu și Traian Albu 
au cunoscut dinainte lucrări
le ce urmau să se execute. Ei 
și-au împărțit judicios munci
torii în timp și pe lucrări cu 
precizia unui ceasornic, lu- 
crînd atent, eficace și în stilul 
celor ce doresc să se autode- 
pășească, făcînd din Jndemî-

ului își desfășoară activitatea nu număr de 55 cercuri de turism cuprinzind 3 800 de membri, mai ales tineri. Desigur, aceste cercuri au un program după care se ghidează : ne gîndim că ar fi minunat ca cel puțin citeva cercuri să pornească inițiativa de a lua în grija lor (cu sprijinul filialei O.J.T. Petroșani) traseele turistice din 
munții noștri. Ce frumos ar arăta marcajele turistice reînnoite la timp, ce impresie plăcută le-ar oferi turiștilor din afara municipiului. In a- cest fel, e sigur că cercurile de turism ale uteciștilor vor convinge mai mult despre activitatea lor, despre dragostea ce o poartă munților, naturii.Dacă se va împlini această modestă dorință a turiștilor, cînd ne vom afla în Paring, munții Vîlcanului sau in Retezat, vom simți o mare bucurie, găsind pe cărările munților ca urare de drum bun, săgeți cu marcaje vizibile, corecte, îngrijite, care să ne îndrume pe drumul cel mai bun. Lia MANOLE

0 lucrare urgentă avansează in ritm de... melcplanurile n-au depășit faza... hîrtiilor, lucrurile cam așa au stat. Adică... bine. Ce s-a întreprins între timp 7 Adică după ce locul hîrtiilor a fost luat de fapte. De pe Ia începutul lunii aprilie, la casa liftului spitalului a început să se lucreze. In ritm însă... de melc. O femeie și un bărbat, salariați ai sectorului E.G.L. Vulcan s-au „necăjit" și continuă să se „necăjească" reciproc, încercînd să facă față unui... contract ferm (cîți șefi l-or fi semnat ?). Și nu reușesc. De fapt, nici nu au cum ! Sus, deasupra clădirii, nu s-a făcut mai nimic. Instalația întreagă „șomează". Intrările, la fiecare etaj, nici nu au fost începute... Dar liftul trebuie să
periferia orașului care poate rămîne așa la infinit. Ca urmare, în loc să aibă posibilitatea să se așeze cîteva minute pe o bancă, la umbra unui pom, să se destindă într-un mediu înconjurător plăcut, minerii găzduiți în cămin, ca și ceilalți care își au drumul spre mină pe aici, trebuie să „admire" bălăriile și dezordinea de pe terenul din jurul căminului ca și de pe taluzul și digul de la malul Jiului.Intre cele două unități — E.M. Dîlja și E.G.C. —, care după cite se vede nu se pot înțelege și se decid greu să inițieze o acțiune comună pentru schimbarea aspectului terenului respectiv, pentru o eventuală transformare a lui într-un mic parc, este necesară prezența unui „arbitru", care să-și impună punctul de vedere, să le oblige. Acest „arbitru" este secția de gospodărie a orașului. Și asta neîntîrziat, căci nu trebuie așteptat ca zăpada să acopere totul... 

narea profesională, un verita
bil criteriu de întrecere".

Intr-adevăr, judecind după 
lapte aportul echipelor, se 
poate afirma că ele au avut 
în lucru utilaje complexe, de 
o deosebită importantă și ro
dul calitativ și cantitativ su
perior al muncii lor a determi
nat oră de oră, zi de zi, redu
cerea termenului de reparații. 
O mină de oameni a reușit să 
uimească întreaga uzină prin 
hărnicia și dăruirea depuse 
pentru executarea unor lu
crări dificile într-un timp cît 
mai scurt cu putinfă. Echipa 
specialistului Traian Albu a 
Suportul uman al celor

2 000 000 kilowați ■
lucrat la demontarea lagăre
lor 1-6, la măsurarea jocului 
superior și lateral la lagăre, 
verificarea pernițelor de cen
trare a lagărelor, decuplarea 
rotorului turbinei de motorul 
generatorului, montarea lagă
relor cu închiderea capace
lor...

Echipa lui Aurel Ionașcu a 
executat revizia sistemului de 
reglaj cu demontarea capacu
lui reductoru/ui de turafie, re
gulatorului de viteză, grupu
lui de sertărașe, a servomoto
rului principal, a pompelor 
principale de ulei și sistemu
lui de protecție și siguranță 
al turbinei...Constantin Bîrzoianu cu e- 
chipa sa a lucrat la demonta
rea și revizia axului cu came, 
inclusiv schimbarea rulmenți
lor, a supapelor de reglaj și 
supapelor automate și Ia alte 
ansamble și subansamble la 
fel de importante. Din com
ponenta acestor echipe au fă
cut parte Ferdinand Oprișoni, 

..

Comunistul Traian Stelescu — macaragiu la T.C.M.M., lăcătușii Aurel Scornea și Francisc Deneș surprinși de obiectivul nostru fotografic în timpul transportului unuia din descărcătoarele care urmează să fie montate în stația de sortare a complexului minier de la Aninoasa — sectorul Livezeni. Foto : I, LIClU

sosească. E așteptat din zi în zi. Iși va face, în curînd. apariția. Chiar în incinta spitalului. Spre bucuria beneficiarului și necazul constructorului. Care va fi, firesc, nevoit să suporte... penalizări.
ÎNSEMNARE

Ce să credem ? Că sectorul din Vulcan al E.G.L., conducerea acestuia, cînd a angajat o atare lucrare, nu a a- vut în vedere utilitatea ei, oportunitatea terminării ei în termenul stabiliț 7 Nu. Ar fi absurd să ne închipuim că cineva nu înțelege necesitatea unui lift, într-o instituție 
ILUSTRATĂ PE ADRESA...

comunist apreciat și lăcătuș 
înzestrat, Iosif Finta, la fel de 
priceput și serios. Alexandru Mitrache și Alexandru Rad, 
cuplu de forță proiesională 
cunoscută in colectiv, Dănilă Dan.
Cunoscind că la blocul 

l, ca și la celelalte 
blocuri ale centralei 

noastre electrice, de altfel, 
majoritatea utilajelor sînt cele pe partea electrică, acestea 
fiind utilaje gigant, extrem 
de complexe și că reparația 
lor corectă, de calitate supe
rioară avea un rol hotăritor, 

m-am adresat pentru a afla 
amănunte comunistului Ștefan Nyerges, inginer, șeful 
seefiei ^electrice care, compe
tent și amabil, mi-a relatat: 
„Calitatea superioară a repa
rațiilor este garanția sigttră 
a bunei funcționări plnă la... 
următoarea reparație. Apoi, 
în afara faptului că o bună re
parație preîntîmpină uzura 
fizică a utilajelor și instala
țiilor, se elimină conștient in
cidentele și avariile care ar 
putea surveni. Țin să menți
onez că lucrări de reparație 
de calitate superioară s-au e- 
xecutat la motoarele de 0,4, 
3 și 6 kilowați — agregate ce 
asigură buna funcționare a 
turbogeneratorului și cazanu
lui nr. 1. Doresc să amintesc 
aici că electricienii Gheor- ghe Stănișel, Nicolae Răducu, Mihai Popescu, Traian Catri- noiu, Vasile Vladu, Mihai Nagy, loan Filiman și-au dat 
interesul să obțină numai re
parații de calitate.

r..

de ocrotire a sănătății, pentru rezolvarea promptă a cazurilor urgente ! Sau că a- ceeași conducere de sector E.G.L. a vrut să verifice, cu acest prilej (contractul, oricum, rămînînd... hîrtie, pe cînd realitatea e vie, palpabilă !) funcția creatoare a... fanteziei ? O fi ! A intrat și în acest caz imaginarul în joc ? Foarte posibil. Au vrut, probabil, să... joace o festă administrației spitalului cei de la E.G.L. ! Altfel, cum se explică faptul că au pus să „rezolve" o lucrare destul de importantă, care reclamă în plus și urgență, doar doi oameni ? Un bărbat și o femeie ! Ca-n filme! Oricum, chiar dacă lucrarea a fost acceptată, angajată (pentru că

Am mai aflat că și tine
retul (majoritatea for
mației de reparații e- 

lectrice o formează tinerelul) 
și-a adus din plin contribuția 
la succesul realizat. Astfel, ia 
întrerupătoarele de înaltă 
tensiune s-au remarcat comu
niștii Aurel Aruncuteanu, Francisc Varga și alți munci
tori, tineri foarte înzestrați 
profesional ca loan Dărăban, Carol Taborschi, Aurel șl loan Crișan, Alexandru Albert, Aurel Bolosin, Dan Ti- lea.

Toate lucrările de reparații 
executate, în special de tineri, 
au beneficiat de asistenta teh
nică promptă și competentă 
a tînărului inginer loan Napol Popescu, de curînd absolvent 
al I.M.P., fost electrician și 
tehnician în uzină. „De men
ționat că și personalul de la 
partea de exploatare electri
că a contribuit la succes Plin 
pregătirea locurilor de mun
că încă din timpul nopții, in
cit, echipele venite diminea
ța, au putut începe din ol>n 
lucrul, diminuînd la maximum 
timpul efectiv de reparație 
prin eliminarea stagnărilor. 
Aș mai aminti, de asemenea, 
aportul electricienilor de la 
serviciile interne Doru Modera, Gheorghe Marton, Nicolae Loza" — spunea tovarășul in
giner Stefan Nyerges.

Iată cite ceva despre 
munca intensă a unui 
colectiv harnic care a 

obținut un șir de realizări și 
care este hotărît să rămlnă ct- 
celași zi de zi. Si dacă și alte 
colective din uzină — de la 
reparații cazane, combustibil 
— au contribuit la reducerea 
timpului de reparații și n-am 
reușit să le amintesc, promit 
să folosesc pentru ele alte 
succese care cu siguranță nu 
vor întlrzia.Iuliu POPA, de la subredacția noastră din Vulcan

și organele locale de stat din Vulcan au intervenit spre a „impulsiona" sectorul.E.G.L.), cu intenția (firește, nemărturisită) de a fi aruncată în planul... imaginarului, cei ce și-au asumat răspunderea ducerii la bun sfîrșit a lucrării, trebuie să știe că iceas- ta este o obligație...Soluția ? La casa liftului Spitalului din Vulcan, sectorul E.G.L. din localitate trebuie de maximă urgență, să trimită „întărituri". Cu actualele potențe angajați' a- colo, casa liftului nu va putea fi terminată nici în... martie anul viitor. Iar liftul va sosi cît de curînd. Din zi în zi este așteptat să sosească ! V. T.

i CALEI-

I Bere de Solea
(Renumita bere de Solea se produce de cîteva sute de Iani, rivalizind cu cele mai ■ cunoscute mărci europene, I prin gustul său aparte. Odi- . nioară, berea de Solea se I bea la han, în sat. Astăzi, • cînd Solea a devenit un cen- I tru urban în plină dezvol- I Itare, edilii orașului, convinși ■de interesul. turistic pe <ia- I Ire-1 reprezintă localitatea, Jcît și celebra bere, au hotă- I rit să construiască un corn, ■ 
I plex hotelier. Clădirile — ol • cabană, un camping, terase, I | restaurant — vor fî puse ia ’ . dispoziția turiștilor în toam- . * na aceasta. 1
I I
I Așezare neolitică 
I O descoperire întîmplă- Itoare a cîtorva unelte de I piatră șlefuită și fragmente I Ide ceramică pictată a scos lla iveală în comuna Axente I Sever, la locul numit „Pășu- . 
I nea din deal", o așezare ne- | 
I olitică, datînd din perioada ’ 
I culturii de tip Petrești. A- * șezarea este una dintre cele Imai mari de acest gen și e foarte bine păstrată. Totodată, ea este situată la cei J
I mai mare altitudine — 800 I 
I m — la care s-a descoperit, • Ipînă acum, un punct locu- I it de oamenii neoliticului. I

j La 100 de ani IIon Brînzea din Brașov a ’ împlinit 100 de ani. El a fost 
I declarat, în cadrul unei so- • lemnități, decanul de vîrs- Ită al municipiului.întrebat cărui fapt i se datorește longevitatea, fon 
I Brinzea a atribuit-o alimcn- 
J tației zilnice în care au pre- 
I dominat lactatele, mersul 1 îndelungat pe jos, evitării 
I fumatului și respectării o- relor de masă și de culcare.
I Revedere| Aurelia Gasler din Ro-
Iman își căuta de mai mulți ani cele două surori, a căror urmă o pierduse în tim-
Ipul celui de-al doilea război mondial. Adresîndu-se or-
Iganelor de miliție, după numai două luni și-a regăsit surorile — Eugenia Boteza- I
I tu și Maria Vicol, împreună • 
I cu familiile lor, care trăiau I

Ila Rm. Vîlcea. Zilele trecu- | te a avut loc o emoționantă ■ revedere, după treizeci de I
I ani de despărțire.

în virstă j

de 700 de aniNaturaliștii suceveni au identificat, pe teritoriul o- rașului Cîmpulung Moldovenesc, un ulm în vîrstă de peste 700 de ani. Arborele are o circumferință de 5,50 metri, fiind singurul cu o asemenea vechime existent în țara noastră. El poate fi admirat în curtea cetățeanului Vasile Gavrilescu, pe strada „Pîrîul Morii". De menționat că, în scorbura arborelui, în timpul celui de-al doilea război mondial, a stat ascunsă o importantă arhivă de stat.
I Schimb la schimb
I Un pui dc urs. prins de
I pădurarii Ocolului silvic Noua Brașov a fost cedat grădinii zoologice din localitate. in aceeași zi, cel mai bătrîn urs. pensionar al grădinii, a evadat din țarc, fu- I gind în codru. Schimb la | schimb. ■

I plimbătoare |Unul dintre cele mai bi- I ■ zare fenomene ale naturii J Ise semnalează, de cîțiva "ini, I în satul Motnău, județul ’ Vrancea. O fîntînă. nu prea | adîncă, își schimbă poziția de mai multe ori pe an, fără i intervenția omului. De mai I I multe ori, cînd merg la apă. Isătenii constată că fîntîna I și-a „mutat domiciliul". Din I această cauză, ea a fost denumită „fîntîna plimbătoa- |re“. Studiat de specialiști, fenomenul a fost atribuit deplasării continue a scoar- I Iței superficiale a solului. O- | dată cu aceasta, pe versant i Isînt antrenate în mișcare a- | tît fîntîna. cît și izvorul, I I motiv pentru care cursul si |debitul de apă rămîn con- istantm Dansul perpetuu al solului în diverse direcții Ieste provocat de infiltrarea ap-lor pluviale între un j strat de argilă și altul de pietriș, acesta din urmă fi- I ind trans'ormat astfel în- . tr-un soi de rulmenți natu- I I ra'*- !(Agerpres) I
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an școlar
se pregătește pentru

3

a«a productivității muncii
(Urmare din pag. 1)

început de
in... furturi

Din clasa a doua
■ ■

Și

străine Aninoasa
fac ce vreau

(Agerpres)
NOTĂ TAXĂ DE URGENȚA ? 1

• ••

(Urmare din pag. 1)

A

Iosif SIMO, deputat
cu ele"

legea e lege...

un costum...

Amplă acțiune de muncă patriotică la

Sfatul pedagogului
A

întreaga familie

Mai sînt doar cîteva zile pî- 
nă la începerea noului an 
școlar. In fiecare familie tre
buie să se simtă pregătirile fe
brile în vederea acestui eve
niment, mai ales, acolo unde, 
pentru prima oară, copilul va 
deveni școlar. Este necesar de 
pe acum să pregătim copiii cu 
„echipamentul11 necesar (uni
formă, rechizite) anului șco
lar. Mult mai bine se va simți 
copilul atunci cînd în prima zi 
de școală va avea totul la dis
poziție — va îmbrăca uniforma, 
va avea ghiozdanul pregătit cu 
toate cele necesare. Părinții, 
frații mai mari, trebuie să 
privească cu multă seriozita
te aceste pregătiri.

Pentru că în curînd va suna 
din nou clopoțelul, e bine să se 
dea atenție cîtorva ore instruc
tive pe zi ; citirea cu glas ta
re, exerciții de scriere, exerci
ții și probleme din culegeri pen
tru clasele f-IV, exerciții gra
maticale, rezolvări din proble
me etc. pentru cei din cl. V-X.

Pe măsuro apropierii deschide
rii cursurilor este bine venită 
introducerea orelor fixe de cul
care și deșteptare. Aceste mă
suri sînt absolut necesare pen
tru a le ușura copiilor adap
tarea la regimul de viața or
donată din noua etapă școla
ră.

Și, să nu uităm I Un regim 
rațional de viață al copiilor 
poate să se desfășoare nu
mai într-un climat familial 
prielnic. O atmosferă veselă, 
optimistă, plină de respect 
ciproc între toți membrii 
miliei, va avea o influență 
zitivă asupra copilului.

Acolo, unde mai există 
atmosferă mohorîtâ să o 
lăturăm, de dragul copiilor, 
a căror formare și educare es
te în cea mai mare parte, în 
primul rînd chiar, datoria pă
rinților.

Dorina RANCEA 
învățătoare, Școala generală 

nr. 6 Lupeni

Importante rezerve de creștere

în proporție de 50 Ia sută, iar fondul de timp a fost folosit în proporție d numai 81 Ia sută. Dacă adăugăm la cele de mai sus bilanțul deselor întreruperi în procesul de producție, ca urmare a avariilor produse, îndeosebi a celor de natură electromecanică și bilanțul neajunsurilor în deservirea brigăzilor de mineri ca urmare a serioaselor deficiențe în organizarea producției și a muncii, înțelegem mai bine de ce nu se realizează productivitatea muncii planificată la această exploatare minieră. Situația este si- miliară și la alte exploatări. Este adevărat, în viitor va trebui să aibă loc sporirea intr-un ritm mai accentuat a extracției de cărbune în primul rînd pe seama introducerii unor utilaje de înaltă productivitate, adecvate condițiilor din Valea Jiului. Dar pînă la rezolvarea acestei sarcini să nu stăm cu brațele încrucișate ci să acționăm cu toată energia pentru folosirea cit mai deplină, Ia întreaga capacitate a utilajelor, mașinilor și instalațiilor existente ! Să asigurăm introducerea tehnicii noi peste tot unde este posibil, și justificat, din punct de vedere economic, să asigurăm o bună întreținere și o folosire neîntreruptă a utilajelor aflate în producție. Pînă Ia rezolvarea problemei modernizării, așa cum este concepută de conducerea partidu-

lui — lucru care nu se poate face dintr-odată, cît ai bate din palme deoarece este un proces complex — să asigurăm o mai bună folosire a utilajelor aflate în dotare, să muncim mai bine pentru a înlătura cauzele care duc la întreruperi și stagnări de producție. Și, aceste cauze depind de oameni, de capacitatea, priceperea și voința lor. Avem un argument foarte puternic în sprijinul a- cestei idei: cu o dotare tehnică mai redusă realizăm în unele abataje, sectoare unități o productivitate perioară celei obținute alte locuri. Chiar la mina peni care înregistrează mai mare rămînere în urmă, în sectorul IV s-a realizat o productivitate de pe<' 8 tone pe post la abatajele frontale, intrecînd cu mult cele realizate de alte sectoare în condiții de lucru asemănătoare.Aceasta înseamnă că tăini- nerea în urmă a productivității muncii, și nu numai a- ceasta dar și creșterea ei substanțială, poate fi obținută și cu actualele mijloace din dotare, dar numai prin- tr-o mai bună organizare a producției și a muncii, prin creșterea indicelui de exploatare a utilajelor, prin folosirea mai rațională a forței de muncă, prin ridicarea calificării, prin întărirea răspunderii fiecărui salariat.

Grigore Vladislav din 
comuna Scoarța, județul 
Gorj, pînă în aprilie 1972 
a comis un număr de 7 
furturi, fiind condamnat 
la pedepse care însumea
ză 13 ani de detențiune 
(număr cu ghinion !).

La 24 martie 1973 eli- . 
berîndu-se din penitenci
ar a dorit probabil să-și 
sărbătorească această zi 
și, aflînduse în magazi
nul alimentar cu auto
servire nr. 18 din Petro
șani, a făcut diferite 
cumpărături pe care ie-a 
pus în coș ; dar pe lingă 
aceste mărfuri în buzu
narul hainei a ascuns 3/4 
1. coniac.

Deși valoarea pagubei 
mică, 

de bo. 
al a- 
turtuti,

aduse statului e 
totuși, finind cont 
gatul „palmares" 
cest-ui „expert" în 
a fost condamnat la 2 ani 
închisoare.

Potrivit măsurilor de dezvoltare a studiului limbilor străine, adoptate de Ministerul Educației și Invățămîntu- lui, în noul an școlar elevii din 2 507 clase a il-a vor putea să se inițieze, la alegere, în- tr-una din limbile engleză, franceză, germană, rusă. De 'a- semenea, se va extinde studiul celei de-a doua limbi moderne, de largă circulație, in

cadrul a 3359 clase a Vl-a, precum și în 640 clase a V-a și a Vl-a ai căror elevi au studiat anterior o limbă străină. Cu sprijinul unor colective de specialiști au fost examinate, totodată, programele acestor discipline la clasele a II-a și a V-a, elaborîndu-se îndrumările metodice necesare.

„Le am în primire,Duminică, 2 septembrie a.c., de dimineață, grupuri de cetățeni din Aninoasa, cu tîrnăcoape, lopeți și roabe se îndreptau spre partea de sus a comunei într-o amplă acțiune de muncă voluntar-patriotică. întreaga mobilizare avea drept scop refacerea unor porțiuni ale drumului din a-

ceasta parte a comunei, astfel creîndu-se condiții pentru ca autobuzele E.G.C. care circulă pe ruta Petroșani — Aninoasa să-și poată prelungi cursele dincolo de consiliul popular comunal.Prin muncă voluntară, cetățenii au contribuit activ la înfăptuirea propriilor lor propuneri. La. această acțiu-

ne au participat 71 de cetățeni efectuînd fiecare cîte 5 ore de muncă la refacerea drumului. Alături de cetățeni au fost prezenți, de a- semenea, 20 de elevi. S-a să- . pat și transportat pămînt în rambleul susținut de zidul construit în această vară pe o porțiune a malului pîrîului Aninoasa.

La această reușită acțiune cetățenii au fost mobilizați de deputății Maria Dumitraș, loan Sortan, Alexandru Ar- vat, precum și de președinții comitetelor de cetățeni Gheorghe Oros, loan Florea, Grigore Holhorea, loan Bor- ca, Ioan Mera și alții.

In seara zilei de 20 august, 
ușa redacției s-a deschis la o 
oră puțin obișnuită pentru vi
zite. Un cetățean cu înfățișare 
liniștită a pătruns înăuntru. Era 
îmbrăcat îngrijit, intr-un costum 
nu tocmai nou iar pe al doilea 
îl purta in mină intr-un pachet 
improvizat. Vizita și cel de-al 
doilea costum și-au găsit re
pede explicația :

- Știu că e o oră cam nepo
trivită dar parcă simt, așa, ne
voia să-mi împărtășesc cuiva 
necazul. Sint venit doar de pu
țin timp prin părțile acestea și 
lucrez la mina Petrila. Neavind 
familia alături de mine, am fost 
nevoit să mă adresez secției de 
curățătorie chimică din cadrul

cooperativei „Unirea" din Petro, 
șani pentru a-mi curăța două sa- 
couri. M-am prezentat în ziua 
de 14 august, am achitat suma 
de 28 lei și mi s-a fixat pe chi
tanță termenul de 29 august. In 
ziua de 20 august trecind prin 
centrul orașului m-am interesat 
dacă nu ar putea fi urgentat 
curățatuj. La început responsabi
la mi-a spus că încă nu sint cu
rățate cele două sacouri. Arun- 
cindu-și privirea spre garderobă 
le-a văzut acolo și, încurcată, 
mi-a spus că pot să le iau dacă 
mai plătesc 9 lei. l-am plătit 
fără să primesc vreo chitanță 
schimb, și fără ca sacourile 
fie călcate, lucru care1 mi 
spusese că se include in cei

de lei plătiți inițial. Așa stind 
lucrurile, mă intreb : trebuia să 
mai plătesc cei 9 lei ? Nu pun 
in discuție suma, ci semnificația 
faptului că pentru o lucrare de 
slabă calitate am fost nevoit să 
plătesc și o taxă de urgență, des
pre care nu știu ce destinație o 
fi luat.

A procedqf corect sau nu res
ponsabila în cauză ? Judecind 
după tonuf-moeferat al plingerii 
făcute de Grigore Cobzaru, sin- 
tem înclinați să-i dăm dreptate 
și să invităm pe autoarea aces
tui alambicat procedeu de ur
gentare a comenzii să reflecte 
asupra sarcinilor de serviciu ce-i 
revin. O comandă urmată de lu
crări făcute pe jumătate, de o 
calitate slabă ți însoțită de enig
matice „taxe de urgență" este 
un fapt reprobabil, in privința 
căruia dorim neapărat să cu
noaștem părerea conducerii co
operativei.

B. MIHAI

CABucurîndu-se de o univer- lă notorietate, picturile murale din Moldova, cele exterioare în primul rînd, constituie unul dintre capitolele de preț ale istoriei artei românești. Alături de cele de la Voroneț, Arbore, Moldovi- ța și Sucevița, picturile de la Humor reprezintă o realizare artistică deosebită, oferind o strălucită dovadă a măiestriei autorului lor — pictorul Toina de la Suceava. Albumul „Humor" tipărit recent în versiunile română și franceză, în colecția „Comori de artă din România" a editurii „Meridiane", valorifică într-o formulă grafică modernă, acest remarcabil ansamblu pictural comparabil cu marile creații ale epocii Renașterii. Imagini de ansamblu și de detaliu sînt oferite prin cele 75 de ilustrații alb- negru și color.■ *Volumul lui Maurice Rheims „Viață de artist" (e- ditura „Meridiane"), tradus din. limba franceză de Eiis Bușneag, propune o temă interesantă : ce loc acorda societatea, începînd de acum 2 000 de ani, omului de artă ? Cum era considerat un sculp-

Record de reclamafii 
și invers la... reparații

anul 1972 în reparații capitale; unele din aceste reparații suferă calitativ. Am solicitat înlocuirea scărilor de lemn cu altele de beton. Și tot cu promisiuni mi s-a răspuns."Citatele de mai sus, au menirea de a reaminti Exploatării de gospodărie locativă de faptul că în sertarele sectoarelor sale din localități, zac de multă vreme cererile acelorași oameni care ne-au sesizat și ale multor altora.Dat fiind recordul de recla- mații la adresa E.G.L., se iscă întrebări firești. De ce, a intrat aproape în tradiție, delăsarea și tărăgănarea lucrărilor ce le au de executat sectoarele

E.G.L. ? Este imposibilă o redresare ? Am înțeles că exploatarea duce lipsă de forțe de muncă. De asemenea, se știe că formațiile de lucru au fost concentrate la lucrările efectuate la școli. Sînt de înțeles și amînări de o lună, două. Dar, tărăgănări de durata a- nilor, sînt de nepermis. Se pară că, unele formații de muncă sînt dezinteresate, trec peste responsabilitatea ce o conferă munca. Efectuează lucrări de mîntuială, altele sînt a- bandonate înainte de a le finaliza ; iar unele reparații mărunte, durează perioade îndelungi, ceea ce înseamnă nefo- losirea timpului de muncă cu maximum de randament. De aceeași importanță este și buna organizare și repartizare a

echipelor de muncă la punctele de lucru, controlul lor. Redresarea este oricînd posibilă. Dar, pentru aceasta se impune și o mai intensă muncă de e- ducație a lucrătorilor, din partea organizațiilor de masă si obștești de la E.G.L., în scopul conștientizării salariaților, un control mai riguros asupra formațiilor de lucru, la fața locului, justificarea concretă a timpului de lucru a acestor formații, răspunderea personală a fiecărui lucrător și totodată, răspunderea colectivă privind calitatea lucrărilor e- fectuate, sînt cîteva deziderate cărora conducerea E.G.L. trebuie să le găsească un răspuns. Și să ne răspundă și nouă.

compar-.it artistuluitot atît dc roman, o- un serios
tor la Atena, un pictor Roma, un „imagist“ în Evul Mediu ? Poate fi statutul social al în diferite epoci ?Cartea, aproape antrenantă ca un feră în realitatestudiu de sociologie.

★Atît de popularele „Legende istorice" în versuri, ale lui Dimitrie Bolintineanu, creatorul acestui gen în literatura românească au apărut recent într-o ediție destinată cu precădere școlarilor. Inițiativa aparține editurii „Ion Creangă". Deci, o invitație la lectura legendelor „Mircea cel Mare și solii", „Muma lui Ștefan cel Mare", hastru", și altele.

a apărut o nouă lucrare. De astă dată a fost ales romanul „La răsărit de Eden“ tipărit de editura „Minerva“. Romanul este o cronică de familie, de largă respirație, de fapt o frescă socială a perioadei ce se întinde între războiul de secesiune și primul război mondial, semnată Florea. Traducerea este de Any și Virgil

„Daniil Si-„Aprodul Purice"
★„Minerva" conți-

★„Orbirea", romanul lui Elias Canetti pe care Th. Mann îl admira pentru „bogăția sa. pentru fantezia debordantă și măreția îndîrjită a concepției, pentru neînfricarea poetică și îndrăzneala lui", a apărut într-o primă tradu cere românească la editura „Univers". Cartea este o metaforă a condiției omului în lume.

trivă din această carte, editată în limba maghiară.
★Amănunte privind viața și activitatea politică a marelui om de stat american. Abraham Lincoln sînt furnizate de recenta monografie a lui Alexandru Babeș, tipărită de Editura Enciclopedică. Evoluția surprinzătoare a omului Lincoln, de la tăietorul de lemne din prima tinerețe, la plutașul de pe Mississippi, funcționarul de poștă, avocatul și apoi președintele S.U.A., sînt cîteva dintre e- lșmentele documentar-bio- grafice cuprinse în monografia autorului român.

Intr-una din zile, nu mult, în fața chioșcurilor de difuzare a presei, în rînduri, frumos aliniați, iubitorii sportului așteptau cu nerăbdare să sosească ziarul „Sportul popular". Aștept și eu alături de mulți alții să-mi vină rîndul. Stupoare. Sînt „servit" cu... „Nu mai avem ziare. S-au terminat".Mă retrag și plec la plimbare. Trecînd din nou prin fața tarabei cu ziare din fața poștei, de unde nu am putut să cumpăr un „Sportul" pentru că nu mai erau, ceva îmi atrage atenția. Rog vînzătoarea, al cărui nume nu-1 cunosc, să-mi vîndă un ziar (văzusem că totuși mai arp cîteva exemplare).— Nu mai am, mi se răspunde. Atunci îi arăt că sub ziarul „Scînteia" se află un pachet de ziare „Sportul popular".— Nu sînt de vînzare, sînt ale inginerilor de la Institut, au abonament la mine și nu sînt decît trei bucăți. Ca să-mi facă în ciudă, scoate vreo opt ziare și mi le flutură pe sub nas. Sîc ! Nu vă dau și gata...Plec să găsesc pe mai marii de la poștă și cînd mă reîntorc respectiva vînzătoare cu un aer grav, ca și cum isprava ei fusese nemaipomenită, mai vinde încă trei ziare și-mi aruncă : „N-am vrut să vă dau. Eu le am în primire și fac ce vreau cu ele".Este adevărat că are în primire ziarele și revistele, dar nu poate să facă ce Pentru că meseria și ei este să servească presei. Este îndoielnic faptul că abonamentele la orice publicație se scot pe tonetă pentru difuzare pe stradă. Este sigur însă, că dumneaei care are în primire ziai-ele și revistele, nu știe ce este buna cuviință și respectul. Se adresează cu obrăznicie acelora care îndrăznesc să ceară o lămurire asupra faptului că, deși văd ziarele ce le doresc, totuși nu sînt serviți. Așteptăm în acest sens șl părerea conducerii P.T.T.R. Petroșani.

Datorită unor neînțelegeri în familie Gheorghe Duțu domiciliat în Petrila, și-a alungat soția copilul în vîrstă de l’l ani din locuință, aceștia rămînînd fără adăpost. Soția disperată a făcut apel la organele de stat, care au hotărît, cum era și firesc, reintroducerea celor doi în locuință.Nerespectînd această hotărîre judecătorească (fiind obișnuit să încalce legea), numitului Gheorghe Duțu i s-a a- plicat Legea, fiind condamnat la plata unei a- menzi în valoare de 4 000 de lei. Așa fără tocmeală. Ca să-i ajungă, și șă nu mai uite altădată de niște obligații ce-i revin în limitele bunei-cuviin- țe și ale omeniei.

Victor Voina, în vîrstă 
de 21 de ani, domiciliat 
în Petrila, recidivist, 
condtimngt de două 'ori, 
aflat nțiimentan in „cer
cetare pentru alie fur
turi, întoreîndu-se de la 
o nedeie, în seara zilei 
de 29 aprilie 1973, a vă- Z'Ut pe B. Albert, culcat 
pe pămînt. Cei doi băieți 
cu care era Voina l-au 
ridicat, așezîndu-l pe o 
bancă. Dar Voina le-a 
spus că îl cunoaște pe a- 
ce] om și că 
el acasă.

Rămînînd 
victima, V.

îl va duce

dorește, datoria cititorii

singur cu 
.............. Voiha l-a 

dezbrăcat, i-a luat hai
nele și l-a îmbrăcat cu 
hainele lui, bineînțeles 
mult mai vechi. Alun
gind acasă, le-a spus pă
rinților că pleacă „in lu
me", întrucît e căutat de 
miliție : presimțise el că 
ceva nu e în regulă.

A doua zi martorii 
zîndu-1 pe Voina au 
cunoscut hainele lui 
Albert. Cînd B. A. a „ 
junș acasă și s-a uitat în 
oglindă nici nu mai știa 
ce să creadă văzîndu-se 
îmbrăcat cu alte haine. 
Oi fi eu, o fi altul I ? Era 
tot el, dar cu altă tinută.

Acum autorul furtului 
așteaptă șă-și primească 
răsplata. Și, fiindcă tot 
dorea un costum de hai
ne, i se va oferi... unul la 
„modă" printre cei de 
teapa lui...

vă- 
re-

B.
a-

Editura „______ _  _ _____nuă publicarea operelor definitive ale scriitorilor români contemporani, cu volumul V de „Scrieri" ale lui I Peltz. Sumarul volumului indică un singur titlu : romanul „Moartea tinerețelor".
★Din opera marelui scriitor american John Steinbeck, laureat al premiului Nobel,

★Activitatea științifică a r numitului chimist Albert Szent-Gyorgy, distins cu premiul Nobel, descoperitorul vitaminei „C“, este concentrată în paginile unei cărți a editurii „Kriterion" — „Scrieri alese". Omul și savantul, care se apleacă asupra cercetării celulei și biochimiei țesuturilor, se desprind deopo-
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Pete care umbresc frumosul citadinOrașul nostru se situează în rîndul localităților care cunosc un ritm înalt de dezvoltare urbanistică. Organele locale de partid și de stat depun în continuare eforturi susținute pentru a asigura condiții din ce în ce mai civilizate și mai confortabile tuturor cetățenilor din municipiu. In aceeași di- .recție se concentrează activitatea edililor și a serviciilor specializate, subordonate consiliului popular, în sarcina cărora revin obligații de mare răspundere pe linia înfrumusețării și gospodăririi orașului.Toate acestea sînt fapte cunoscute și nu de ele vor să se ocupe rîndurile ce urmează, ci de cîteva aspecte care se impun cu insistență atenției ce- rînd să fie rezolvate....Cartierul Aeroport. O scurtă plimbare pe străzile deve-

nite atît de circulate aduce sub ochii noștri, odată cu frumusețile cartierului și cîteva dovezi ale neglijenței gospodărești.Impresia cea mai neplăcută o. creează vizitatorului starea în care se află majoritatea punctelor gospodărești. Introducerea unor noi recipienți de către serviciul de prestații al E.G.C. nu a contribuit la menținerea curățeniei în jurul a- cestor puncte de colectare a gunoiului menajer. Dimpotrivă. Așezate lîngă bordura străzilor, pentru a putea fi ridicate de mașinile E.G.C., ele sînt de fapt lăsate la discreția „colectorilor" de diferite resturi. In urma lor animalele și vîntul își fac mendrele.Sectorul E.G.L. a executat în acest cartier vaste lucrări pentru repararea teraselor la

acoperișurile blocurilor dar, o- dată cu așezarea izolației respective, muncitorii sectorului au murdărit cu smoală pereții
Pe teme gospodărești

exteriori. Din această cauză, aspectul unor blocuri ca, 22 pe str. Independenței, sau 36 pe str. Viitorului, este cit se poate de neplăcut.Șantierul nr. 1 al T.C.H. a e- xecutat și continuă să lucreze la amenajarea drumurilor de acces la noile blocuri din cartier. Strada Unirii, pe o mare întindere prezintă însă zone întregi în stadii neterminate,

constituind un veritabil obstacol în circulația pietonilor. Pentru iluminatul public au fost instalate numeroase surse de lumină fluorescentă, dar pe toate străzile se întîlnesc corpuri de iluminat distruse.La fiecare cvartal de locuințe s-au amenajat locuri de joacă pentru copii. Cele mai multe s-au realizat prin gri ja serviciului de gospodărire din cadrul consiliului popular și al asociației de locatari. Acum, însă, majoritatea instalațiilor sînt degradate, astfel că mulți copii își caută alte modalități de joacă, distrugînd zonele verzi sau pavajul platformelor destinate pentru descărcarea mărfurilor. Un exemplu elocvent ni-1 oferă în acest sens punctul comercial de pe strada Păcii unde pavajul din spatele unităților comerciale a fost

scos de către copii și aruncat în jurul clădirii. Nimeni nu s-a sesizat de această îndeletnicire a copiilor rămași fără supraveghere... nici cetățenii, nici salariații unităților amintite, sau măcar conducătorii auto care întîmpină greutăți în manevrarea mașinilor care transportă mărfurile ce se desfac prin aceste magazine.Iată cîteva din petele care umbresc frumosul urbanistic. Mai e nevoie să demonstrăm deserviciul ce-1 aduc întregii activități edilitar-gospodărești din municipiu ? Realitatea este evidentă iar cei în drept să ia măsurile cuvenite, atît serviciul de gospodărie cît și serviciile de resort ale E.G.L. și E.G.C.
H. GORNEE
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A. COMȘA, N. GHERGHIN, Judecătoria PetroșaniD. CORNEA, activist la Consiliul municipal al pionierilor(Agerpres)
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VIZITA TOVARĂȘULUI NICOLAE CEAUȘESCU 
ÎN REPUBLICA COSTA RICA

Domnule președinte,Domnilor deputati,Aș dori să încep prin a exprima mulțumirile mele, ale soției mele și ale colaboratorilor mei pentru cuvintele de salut și de prietenie față de poporul român. De asemenea, doresc să vă adresez dumneavoastră și, prin dumneavoastră, întregului popor costari- can un salut călduros din partea mea, a Marii Adunări Naționale, a întregului popor român.Sîntem bucuroși că, în cadrul vizitei pe care o facem în America Latină, putem să vizităm și frumoasa dumneavoastră țară.Intr-adevăr, trăim o epocă de mari transformări. Popoarele sînt hotărîte, tot mai mult, să devină stăpine pe bogățiile naționale, să-și organizeze viața corespunzător năzuințelor lor, să pună capăt politicii imperialiste de forță și dictat, colonialismului și neocolonialismului, să facă' totul pentru ca, în relațiile dintre state, să se afirme principiile noi — egalitatea între toate națiunile, respectul independenței și suveranității naționale, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc.Intre România și Cosea Rica s-au statornicit nu de mult relații diplomatice, dar în acești ani s-au dezvoltat deja o serie de relații de colaborare, iar in cadrul convorbirilor pe care le-am început astăzi împreună cu președintele Figueres și cu unii miniștri ai guvernului țării dumneavoastră am ajuns la înțelegerea comună de a pune bazele unei colaborări în domeniile economic, tehnico-ști- ințific, cultural, de a realiza o serie de acorduri de colaborare de lungă durată, care să țină scama de principiile la care m-am referit și de condițiile pentru dezvoltarea economică și socială independentă a popoarelor noastre.România și Costa Rica sînt așezate pe continente diferite, sînt țări cu orinduiri sociale diferite, dar aceasta’ nu constituie o piedică în calea unei bune colaborări, pornind de la principiile coexistenței pașnice, de la necesitatea ca toate popoarele să conlucreze strîns, pentru a asigura în lume, triumful unei politici noi de colaborare și pace.După cum cunoașteți, România a trecut de mult la construirea unei noi orînduiri sociale. .Anul viitor — în 1974 — vom sărbători 30 de ani de la eliberarea țării. In acești ani, poporul român, stăpîn pe destinele sale, a obținut succese remarcabile în dezvoltarea sa economico-socială. Industria
MESAJUL 

președintelui Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Nicolae Ceaușescu(Urmare din pag. 1)voltării economice trebuie să fie atît rodul eforturilor fiecărei țări de a pune în valoare resursele materiale și umane de care dispune, cit și rezultatul unei largi cooperări internaționale, al sprijinului material al statelor dezvoltate.O caracteristică a zilelor noastre este voința și hotărîrea popoarelor de a participa nemijlocit, pe baza deplinei egalități în drepturi, la soluționarea problemelor care privesc soarta păcii și civilizației umane. Viața demonstrează că soluționarea durabilă și echitabilă, în interesul fiecărei națiuni, a problemelor care confruntă în prezent omenirea nu poate fi realizată, în condițiile de azi, decît cu participarea activă a tuturor țărilor, fie ele,mari, mijlocii sau mici.România militează pentru stingerea focarelor de tensiune existente in lume, pentru soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state pe cale politică și nu prin înfruntări armate. Țara noastră se pronunță consecvent pentru soluționarea conflictului din Orientul Mijlociu pe baza rezoluției Consiliului de Securitate din noiembrie 1967, prin retragerea trupelor israeliene din teritoriile arabe ocupate, respectarea independenței și integrității teritoriale a tuturor statelor din a- ceastă zonă, rezolvarea problemei populației palestiniene în conformitate cu interesele legitime ale acesteia.Poporul român a sprijinit activ lupta dreaptă a poporului vietnamez pentru apărarea ființei sale naționale, pentru dreptul de a decide singur în propria țară. Am salutat cu satisfacție încheierea acordurilor de la Paris privind încetarea războiului din Vietnam și considerăm că trebuie să se facă totul pentru aplicarea consecventă a prevederilor acestor acorduri. Ne exprimăm, de asemenea, satisfacția pentru încetarea bombardamentelor S.U.A. în Cambodgia și sîntem convinși că poporul khmer va soluționa cu succes problemele sale interne, își va reface unitatea, astfel ca în întreaga Indochină să se restabilească pacea, ca popoarele vietnamez, laoțian și cambodgian să se poată consacra refacerii și dezvoltării lor economice sociale independente, fără nici un amestec din afară.Considerăm că un rol de cea mai mare importanță pentru consolidarea păcii și destinderii internaționale are înfăptuirea

securității europene, dezvoltarea largă, neîngrădită a colaborării — economice, politice, tehnico-științifice — dintre toate statele continentului, fără deosebire de orinduire socială, pe baza deplinei egalități în drepturi și respectului reciproc, crearea unui climat care să pună toate națiunile de pe continent la adăpost de orice agresiune sau ingerință în treburile lor interne. In acest scop, România își va aduce contribuția activă — ca și pînă acum — la asigurarea succesului Conferinței general- europene. ;Considerăm imperios necesar să se intensifice negocierile pentru realizarea dezarmării, în primul rînd a celei nucleare, pentru adoptarea unor măsuri vizînd dezangajarea militară, lichidarea bazelor militare, retragerea trupelor de pe teritoriile străine, crearea de zone denuclea- rizate.Acționăm, împreună cu celelalte țări iubitoare de pace, pentru creșterea rolului Organizației Națiunilor Unite în rezolvarea problemelor internaționale în interesul popoarelor, în apărarea principiilor dreptului internațional și crearea unui climat de pace și securitate în lume.Acționînd în spiritul coexistenței pașnice, țara noastră militează în mod activ pentru promovarea unei largi și fructuoase colaborări internaționale, dezvoltă legături economice, politice, tehnico-științifice și de altă natură, cu toate statele lumii, fără deosebire de orînduire socială. Sîntem puternic însuflețiți de dorința de a întări și dezvolta relații multilaterale și de a conlucra activ pe tărîmul vieții internaționale cu toate statele participante Ia Conferința de la Alger, în interesul popoarelor noastre, al cauzei păcii și destinderii în întreaga lume.încredințat că cea de-a IV-a Conferință a țărilor nealiniate va sluji înaltelor scopuri ale progresului și colaborării între popoare, va contribui la cauza dezvoltării libere și independente a tuturor națiunilor, la destindere și pace internațională, urez tuturor participanților succes în a- tlngerea acestor țeluri nobile, în lupta pentru o lume mai bună și mai dreaptă pe planeta noastră.
NICOLAE CEAUȘESCU 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste România

Cuvîntarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu la sesiunea 

Adunării Legislativeromânească produce acum mai mult de 25 de ori decît în a- nii dinainte de război. Mă refer la aceasta pentru că în 1938 am avut cea mai înaltă producție industrială din perioada antebelică. Pentru a face mai înțelese aceste realizări, mă voi referi la faptul că astăzi producem 8 milioane tone oțel, față de 280 000 tone în 1948, producem aproape 50 miliarde kWh e- nergie electrică, față de aproximativ un miliard și jumătate în trecut. România produce o serie de utilaje petroliere,. chimice, miniere, pentru agricultură, satisfăcînd nu numai necesitățile proprii, dar fiind exportatoare de asemenea u- tilaj.e, în condițiile competitivității tehnice și economice pe plan mondial. Toate acestea au putut fi realizate datorită eforturilor făcute de poporul român, care a înțeles că independența sa națională, bunăstarea și fericirea sa nu se pot realiza decît pe baza unei puternice economii, a industriei, a. agriculturii, pe baza dezvoltării științei, culturii, învățămîntului — foctori primordiali ai progresului economic și social.Am obținut succese importante în dezvoltarea agriculturii, a crescut și crește continuu bunăstarea materială și spirituală a poporului român. Venitul național pe cap de locuitor a crescut de la 80 dolari, în trecut, la circa 800 dolari în acest an. Oricare dintre dumneavoastră veți veni să vizitați România veți putea constata realizările poporului român, energia, fermitatea cu care înfăptuiește politica de făurire a orîndui- rii noi, socialiste, fiind convins că aceasta i-a asigurat și îi asigură dezvoltarea liberă, independentă, fericirea și bunăstarea.Dorim să colaborăm larg cu toate popoarele lumii. Nu pot să nu menționez relațiile bune pe care le avem cu țările socialiste, relațiile bune pe care le avem cu toate țările care au trecut pe calea dezvoltării independente. Considerăm că tocmai colaborarea cu toate aceste state, care sînt încă slab dezvoltate și luptă pentru crearea unei economii independente, constituie un factor important al progresului fiecărei țări, dar și al colaborării și păcii internaționale. Tot așa cum — în spiritul principiilor coexistenței pașnice — colaborăm larg cu toate țările lumii, cu țările capitaliste dezvoltate.Sigur, trăim în Europa, punem un accent deosebit pe dezvoltarea colaborării cu țările de pe continentul nostru, pentru înfăptuirea securității europene, pentru a face ca pe continentul european să se 

înfăptuiască relații noi, care să asigure fiecărei națiuni posibilități depline de dezvoltare, fără teama vreunei agresiuni sau amestec în treburile sale interne — și vă pot spune că relațiile României cu toate țările europene sînt bune.Dezvoltăm larg relațiile cu Statele Unite. Nu este un secret pentru dumneavoastră că în 1969, președintele Nixon a vizitat România, că, la rîndul meu, în 1970, am vizitat Statele Unite, că am așe.zat la baza relațiilor dintre România și Statele Unite principiile respectului independenței, egalității și neamestecului în treburile interne.Pe această bază am obținut o dezvoltare puternică a colaborării internaționale. România întreține astăzi relații diplomatice cu peste 110 state. Sîntem hotărîți să acționăm în acest spirit, pentru a contribui la dezvoltarea vieții internaționale pe drumul nou care s-a afirmat în ultimul timp, al. destinderii și colaborării.Știm că realizarea unei lujni mai drepte și mai bune, în care fiecare popor să fie pe deplin stăpîn pe destinele sale,, cere încă eforturi mari. Știm că numai în măsura în care fiecare popor, fie el mare sau mic, va participa activ la soluționarea tuturor problemelor. internaționale, se poate realiza o lume mai dreaptă și mai bună. Ca țară care' aparține grupului țărilor mici și mijlocii, România consideră că aceste țări trebuie să participe activ la soluționarea tuturor problemelor internaționale, că nici o problemă nu poate fi soluționată decît cu participarea directă a tuturor țărilor interesate, că țările mici și mijlocii trebuie să-și spună cu fermitate cuvîntul în viața internațională. Numai așa sînt posibile triumful u- r nei politici noi, o colaborare și o pace îndelungată.Dorim să contribuim activ la lichidarea st'ărilor de lucruri moștenite din trecut;, a faptului că un număr mare de țări sînt încă subdezvoltate. Apreciem că trebuie să se facă totul pentru a se obține un progres economico- social mai rapid al acestor țări. Numai așa este posibilă asigurarea dezvoltării, destinderii, a unei păci trainice în lume.Este necesar să acționăm cu mai multă fermitate pentru a face ca Organizația Națiunilor Unite să aibă un rol mai important in soluționarea diferitelor probleme internaționale, ca țările mici și mijlocii să aibă, de asemenea, un cu- 

vînt mai greu de spus în cadrul acestei organizații, precum și în alte organisme internaționale.După cum vedeți, România este pentru o politică de largă colaborare cu toate statele, fără deosebire de orîndui- re socială, pentru o politică nouă care să țină seama de interesele tuturor statelor.Ne pronunțăm pentru o soluție politică a situației din Orientul Apropiat. Considerăm că este timpul să se ajungă la o hotărîre din partea tuturor statelor de a renunța la forță și amenințarea cu forța în soluționarea problemelor dintre state, de a acționa în spiritul Cartei Organizației Națiunilor Unite in soluționarea tuturor problemelor litigioase dintre state.In âcest spirit se înscrie vizita noastră în unele țări din America Latină, inclusiv în țara dumneavoastră. Sperăm că vizita în țările Americii Latine, în țara dumneavoastră va contribui la evidențierea a noi posibilități de colaborare în multe domenii de activitate, că acordurile pe care le vmn semna cu președintele și guvernul țării dumneavoastră vor așeza relațiile dintre țările noastre pe o bază nouă, în spiritul principiilor de care am vorbit. Sper că dumneavoastră, ca reprezentanți ai poporului costarican, veți sprijini pe deplin realizarea și înfăptuirea acestor, acorduri, deoarece acestea corespund pe deplin intereselor popoarelor noastre de a trăi în pace, de a colabora, de a putea contribui la o lume mai bună și mai dreaptă.Cu aceste ginduri ne aflăm în țara dumneavoastră și aș dori să urez întregului popor costarican succese tot mai mari pe calea dezvoltării economice și sociale independente, pentru bunăstare și fericire.
★In. sala Teatrului Național din San Jose, una dintre cele mai frumoase din lume, a a- vut loc, luni seara, .un.spectacol de gală dat în onoarea președintelui Consiliului de Stat al României la care și-a dat concursul renumita balerină Margot Fonteyn.In loja de onoare a teatrului au luat loc președintele Nicolae Ceaușescu, tovarășa Elena Ceaușescu, precum și președintele Jose Figueres Ferrer.înaintea spectacolului au fost intonate imnurile de stat ale celor două țări.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa. Elena Ceaușescu au oferit marii artiste un frumos coș cu flori.

Vizita la Adunarea 
Legislativa

(Urmare din pag. 1)La solicitarea președintelui Adunării Legislative, ia apoi cuvîntul președintele Nicolae Ceaușescu.Tovarășii Nicolae Ceaușescu și Elena Ceaușescu au fost, de asemenea, salutați de deputatul Manuel Mora Valverde, secretar general al C.C. al Partidului Avangarda Populară din Costa Rica, care a dat glas satisfacției deputății or comuniști, a celorlalți membri ai parlamentului pentru faptul de a fi avut prilejul să asculte cuvîntul conducătorului stimat al unei țări care construiește o viață nouă, mai bună pentru toți fiii săi.In încheiere, președintele A- dunării Legislative oferă o cupă de șampanie în onoarea oaspeților români. Președintele Nicolae Ceaușescu se întreține cordial cu parlamentarii prezenți. La solicitarea unui grup de ziariști, reprezentanți ai presei și ai radioteleviziunii costaricane, șeful statului ro-
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Oaspeți ai

După vizita la Adunarea Legislativă, președintele Nicolae Ceaușescu, însoțit de tovarășii Ștefan Andrei și George Macovescu, este oaspetele Consiliului Municipal al orașului San Jose, al cărui sediu se află într-o frumoasă clădire în stil clasic spaniol. Președintele consiliului, Alvaro Umano Volio, rostește un cu- vînt de bun venit în care arată că este o mare cinste pentru cetățenii capitalei Republicii Costa Rica de a primi, în persoana președintelui Nicolae Ceaușescu, pe cel mai distins dintre purtătorii mesajului de bună voință al nobilului popor român.Este pentru prima dată în istoria țării noastre — a spus președintele consiliului municipal — cînd un șef de stat dm Balcani, exercitîndu-și mandatul său, este oaspete pe pă- mîntul costarican. Este un eve-
(uvintarca tovarășului Nicolae CeaușescuDomnule președinte al municipalității,Doamnelor și domnilor,Aș dori să vă mulțumesc, dumneavoastră, reprezentanți ai municipalității San Jose, ai populației capitalei Costa Ri- căi pentru primirea cordială pe care mi-ați făcut-o, pentru cuvintele de salut ce mi le-ați adresat și pentru urările transmise poporului român.Sîntem bucuroși că, vizitând frumoasa dumneavoastră țară, ne aflăm în mijlocul reprezentanților populației capitalei țării dumneavoastră.România și Costa Rica se află la distanțe mari, au și orînduiri sociale diferite, dar între popoarele noastre s-au stabilit și se dezvoltă relații de colaborare economică, științifică, culturale și o colaborare pe plan internațional. A- ceste relații sînt expresia dorinței popoarelor noastre de a colabora în lupta pentru progres economic și social, pentru o lume mai dreaptă și mai bună, pentru cooperare și pace în lume.Poporul român a cunoscut el însuși timp îndelungat asuprirea străină. Dumneavoastră ați cucerit independența națională în 1821.. In aceeași perioadă, forțele înaintate din România au dus o bătălie grea împotriva dominației străine, însă independența a fost cucerită cu 50 și ceva de ani mai tîrziu. Și după aceea poporul a continuat să cunoască asuprirea străină a monopolurilor și trusturilor imperialiste. De fapt, abia acum 29 de -mi — în 1974 vom sărbători 30 de ani —, poporul român și-a cucerit cu adevărat independența națională, și-a luat soarta în propriile mîini și a trecut la făurirea unei vieți noi, Socialiste. Nu știu dacă se găsește printre dumneavoastră cineva care a vizitat Român; a. Aș dori să sper ca. în viitor, o delegație a municipalității 

mân s-a referit la convorbirile avute cu președintele Figueres, cu alți membri ai guvernului din Costa Rica, arătînd că a avut loc un util schimb de păreri asupra dezvoltării raporturilor economice, culturale, științifice dintre cele două țări. Convorbirile au pus in evidență existența' unor reale posibilități de colaborare in mai multe domenii de activitate, ceea ce este de bun augur. Sîntem gata să inițiem acțiuni de cooperare în producție cu Costa Rica — a spus președintele României. Ca răspuns la o întrebare, președintele Nicolae Ceaușescu a considerat ca un lucru foarte bun faptul că în Costa Rica nu e- xistă forțe armate. El a subliniat, totodată, că România se pronunță ferm în favoarea dezarmării generale și totale, care să înceapă cu țările care dețin mai multe armamente. Ziariștii costaricani au mulțumit călduros președintelui român pentru răspunsurile primite.
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Consiliului
Sanniment deosebit de plăcut, dat fiind faptul că, în afară de a fi șeful unicei națiuni halca-, nice legate de țara noastră prin legături de sînge și cultură, vizita dumneavoastră a- re loc într-un moment în care în viața internațională începe să înflorească o nouă etapă de pace, înțelegere și respect între popoare cu sisteme politice diferite.In numele membrilor acestui consiliu, în numele tuturor locuitorilor din San Jose și în numele meu personal — a spus în încheiere Alvaro Umano Volio — rog pe Excelența Voastră, domnule Ceaușescu, să fiți purtătorul celui mai cald și mai profund mesaj de a- fecțiune față de poporul din România. Vă rog ca la întoarcerea în patrie să le spuneți românilor că în această parte a lumii există o țară mică ce se numește Costa Rica, unde,

San Jose .— și aș 'dori-o în frunte cu domnul președinte — să viziteze România. Veți putea atunci constata realizările obținute de poporul român în mai puțin de 30 de ani în făurirea societății socialiste.Nu a fost ușor. Am pornit de la un stadiu foarte scăzut de dezvoltare. A trebuit să învingem multe greutăți, dar poporul român a înțeles că dacă dorește să fie liber trebuie să-și făurească o economie puternică, trebuie să fie unit, să facă totul pentru a fi pe deplin stăpîn la el acasă. E- conomia românească produce de 25 de ori mai mult decît înainte de război. A crescut nivelul de cultură. România era țara cu peste 35 la sută a- 'nalfabeți. Am lichidat de mult această stare de lucruri. A- vem învățămîntul obligatoriu de 10 ani. întregul învățămînt este gratuit. Numărul studenților este de peste 150 000, iar în licee învață cîteva sute de mii de tineri. Deci, construcția socialismului a însemnat dezvoltarea economiei, a învățămîntului, științei, culturii, ridicarea bunăstării materiale și spirituale a poporului român. Tocmai de aceea, întregul popor sprijină pe deplin politica internă și externă a partidului comunist, deoarece aceasta corespunde pe deplin intereselor sale vitale.Ducem o politică amplă de
Ca și în ziua precedentă, programul zilei de marți al vizitei președintelui Nicolae Ceaușescu în Costa Rica a fost deosebit de bogat, cu multiple și variate manifestări. Vizita la gara „Ferrocarril Electrico al Pacifico", care a prilejuit o emoționantă întîlnire cu feroviarii costaricani, solemnitatea depunerii unei coroane de flori la Monumentul eroilor din Parcul Național, continuarea convorbirilor la nivel înalt începute luni, semnarea Tratatului de prietenie și cooperare între Republica Socialistă România și Republica Costa Rica, precum și a u- nor acorduri de cooperare și colaborare în domeniile economic, industrial, tehnico-științific și cultural, vizita la ferma „Lucha", în curs de desfășurare la ora cînd transmitem aceste rînduri — întreaga suită a acestor momente, ca și evenimentele care sînt prevăzute a se desfășura în continuare reliefează caracterul intens de lucru al a- cestei vizite.Este ora 8,40, ora locală. De la reședința oficială, rezervată oaspeților români, coloana de mașini se îndreaptă spre centrul orașului. Se străbat străzi înecate într-o revărsare de verdeață, ceea ce confirmă pe deplin denumirea de „Orașul Grădinilor", după cum i se mai spune capitalei costaricane. La trecerea mașinilor, numeroși „josefinos", cum sînt denumiți locuitorii orașului, fac semne prietenești, salută cu multă simpatie pe solii u- nui popor de care se simt le-
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Municipal 
Joseca și în România, se aspiră la o lume mai bună, în care oamenii să poată trăi în permanență ca frați. în afara oricăror temeri, în libertate și sub imperiul păcii și al dreptății.A luat, de asemenea, cuvîntul Fernando Chavez Molina, membru al Consiliului Municipal, în numele reprezui’an- ților partidului „Acțiunea Populară Socialistă", care a transmis cordiale urări de bun sosit.Sîntem convinși — a spus Fernando Chavez Molina — că această vizită are o importanță deosebită, nu numai pentru țara noastră ci și pentru interesele majore ale umanității, care cer desființarea definitivă a tuturor barierelor dintre popoare, lichidarea războiului rece și întărirea principiilor coexistenței pașnice. Consolidarea relațiilor dintre țara noastră și Repu- 

colaborare internațională. Desigur, colaborăm larg cu țările socialiste, cu țările care au scuturat jugul dominației străine și-și făuresc o viață independentă și, după cum știți, în lume există zeci și zeci de • asemenea state. România întreține relații largi de colaborare cu toate aceste state.In spiritul coexistenței pașnice, dezvoltăm relații de colaborare și cu țările capitaliste dezvoltate. Acționăm pentru a se afirma în lume principiile egalității, respectului independenței și suveranității între state, neamestecul în treburile interne, avantajul reciproc. Sîntem bucuroși că popoarele au obținut succese pe această căle.In ultimii ani, în lume se produc mari schimbări. S-au făcut pași spre destindere, dar sîntem de abia la început. Noi considerăm că toate țările, indiferent de* mărimea lor, tre-, buie să acționeze în- această direcție. Considerăm că țările mici și mijlocii trebuie să-și unească eforturile pentru a participa activ la viața internațională. lâ soluționarea tuturor problemelor. Tocmai în cest spirit are loc vizita noastră în unele țări din America Latină, printre care și Costa Rica.Doresc să remarc cu multă satisfacție că, în convorbirile de astăzi cu președintele Figueres, cu alți membri ai gu- 
gați prin limbă, prin cultură și prin tradiții.Coloana oficială ajunge la gara „Ferrocarril Electrico al Pacifico", unde nu de multă vreme au sosit trei locomotive Diesel-electrice de fabricație românească. Președintele Nicolae Ceaușescu a fost întâmpinat de ministrul lucrărilor publice și al transporturilor, Rodolfo Silva, și de ministrul siguranței publice, Fernando Valverde Vega, reprezentant al executivului Comitetului de direcție al Institutului Porturilor la Pacific (I.N.C.O.P.), organism de care depind și căile ferate. In fața gării, încadrată de steagurile celor două țări s-a adunat o mare mulțime de oameni care aclamă sosirea președintelui Consiliului de Stat .al Republicii Socialiste România. Tovarășul Nicolae Ceaușescu este salutat cu căldură de Clarence Barth Vargas, președintele Comitetului de direcție al Institutului Porturilor la Pacific. Cunoaștem marea dezvoltare pe care a luat-o industria românească, a declarat acesta, și ne bucură că vom putea beneficia de unele din realizările ei sub forma locomotivelor ce vor intra în dotarea Institutului Porturilor la Pacific. Comitetul de direcție, ca și lucrătorii Institutului Porturilor la Pacific, simt o mare bucurie că pot saluta prezența în mijlocul lor a conducătorului unei țări de care Costa Rica se simte apropiată prin originea latină comună și cu care dezvoltă relații de prietenie și colaborare. Pentru noi această vizită va rămîne de neuitat, încă o dată vă urăm din toată inima „bun venit".Luind cuvîntul, tovarășul Nicolae Ceaușescu a declarat:Aș dori să încep prin a a- dresa tuturor oamenilor muncii — cuprinzînd aici și . conducerea și inginerii și muncitorii — de la întreprinderea care va exploata locomotivele românești un salut cordial din partea mea, din partea muncitorilor din transporturile de căi ferate din România.Intr-adevăr, vizita noastră în Costa Rica marchează un moment de importanță deosebită în relațiile dintre țările noastre. Prezența noastră în momentul de față aici, pentru a lua parte la această festivitate, este legată de faptul că un număr de locomotive românești vor începe să contribuie Ia dezvoltarea transporturilor din Costa Rica. Aceasta constituie un simbol și un început, aș putea spune, al relațiilor de colaborare economică, tehnico-științifică dintre țările noastre.In cursul convorbirilor cu președintele și cu miniștrii

al orașului

blica Socialistă România vai avea efecte foarte pozitive în dezvoltarea economiei și a culturii din Costa Rica.Succesele înregistrate de poporul român ne umplu inima de bucurie și ne permit să privim cu și mai mult optimism viitorul omenirii.Răspunzînd saluturilor adresate de reprezentanții consiliului municipal, ia cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Apoi, în aplauzele celor prezenți, președintele Nicolae Ceaușescu primește din partea municipalității cheia orașului San Jose, însoțită de diploma prin care i se conferă titlul de oaspete de onoare al capitalei.Ca și vizita de la Adunarea Legislativă, întâlnirea to-»» varășului Nicolae Ceaușescu cu membrii Consiliului Municipal din San Jose s-? desfășurat într-o ambianță de caldă cordialitate. , 
vernului, am ajuns la o seria de înțelegeri privind dezvoltarea colaborării economice, științifice, culturale, umane, dintre popoarele noastre. Desigur. aceste înțelegeri vor deschide o perspectivă largă de colaborare ; de altfel, în cursul zilei de mîine vom semna și unele acorduri în această privință, ceea ce va așeza relațiile dintre țările noastre pe o bază trainică. Iată de ce aș dori să exprim satisfacția noastră pentru faptul că ne aflăm în Costa Rica.Aș dori să exprim mulțumiri pentru sentimentele manifestate de cetățenii costaricani pe care i-am întîlnit Jn această zi, să vă declar că asupra noastră, asupra mea, a făcut o impresie deosebită capitala țării dumneavoastră. Sper că veți răspunde invitației ca o delegație a dumneavoastră să viziteze România și capitala României — Bucureștiul. Ara dori ca și între capitalele țărilor noastre să se stabilească relații mai strînse de colaborare.Doresc să urez întregii populații din San Jose multă fericire, prosperitate, pace. Dumneavoastră vă urez succes în activitatea dumneavoastră, astfel îneît capitala patriei dumneavoastră să fie tot mai frumoasă, să răspundă tot mai bine cerințelor tuturor locuitorilor ei. (Aplauze puternice).
guvernului Republicii Costa R_iea am ajuns la înțelegerea să realizăm o serie de acțiuni de colaborare în multe domenii de activitate. In curînd urmează să fie semnate o serie de documente în această privință : deci prezența acestor locomotive românești constituie începutul unei largi colaborări între țările noastre. Fie ca aceasta să fie un început al relațiilor de colaborare și prietenie dintre poporul român și poporul costarican, să se dezvolte continuu aceste relații — ceea ce corespunde atît intereselor ambelor noastre popoare, cît și colaborării între toate statele, cauzei păcii în lume.Doresc încă o dată să urez tuturor celor ce lucrează la această întreprindere de transporturi din Costa Rica succese în activitatea lor, multă sănătate și succes în dezvoltarea relațiilor dintre popoarele noastre.Aș dori să invit o delegație din întreprinderea dumneavoastră să viziteze o întreprindere de transporturi din România, pentru a dezvolta și pe această bază relațiile de colaborare dintre oamenii muncii din țările noastre, încă o dată vă doresc succes și multă fericire.In continuare, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România este invitat să viziteze1 platforma unde sînt garate cele trei locomotive. Tovarășul Nicolae Ceaușescu se urcă în cabina uneia dintre locomotive, care face cîteva manevre de probă. Locomotiva răspunde excelent la comenzi. Toți cei de față izbucnesc în aplauze. In foarte scurtă vreme, acești mesageri ai tehnicii românești vor contribui la desfășurarea în cît mai bune condiții a traficului feroviar din această republică latino-amerîcană.Se vizitează apoi atelierele de reparații și de întreținere ale Institutului. Porturilor la Pacific.La terminarea vizitei în a- telierele de reparație și întreținere, ministrul siguranței publice, Fernando Valverde Vega, reprezentant al executivului Comitetului de direcție al Institutului Porturilor la Pacific, rostește o scurtă cuvîntare, adresînd președintelui Nicolae Ceaușescu, României, salutul feroviarilor costaricani.Tovarășul Nicolae Ceaușescu își ia apoi rămas bun de la conducătorii Institutului por-, turilor Pacificului, de Ia muncitorii feroviari, care își exprimă încă o dată prin cuvinte pline de căldură și prin aclamații satisfacția și gratitudinea pentru cinstea de a-1 fi avut ca oaspete.
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