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Utilizarea rațională
a aerului comprimat

rezervă de creștere a productivității
muncii și importantă sursă de economii

De Ia 390 la 373 mc aer comprimat și de la 73,4 la 
62,9 KVh per tonă — urmările raționalizării consumului 

de aer comprimat în cadrul minei Uricani

nalități ale vieții politice din capitala Venezuelei.Cei doi șefi de stat au rostit’ toasturi.In timpul dineului, președintele Rafael Caldera a în- mînat președintelui • Nicolae Ceaușescu cea mai înaltă distincție a Venezuelei, ..Ordinul El Libertador", ca semn al prieteniei Venezuelei fată de România, ca o expresie a înaltei stime față de șeful statului român, că o dovadă a prieteniei pe care poporul Venezuelei o nutrește pentru președintele Nicolae Ceaușescu.La rîndul său, președintele Consiliului de Stat a înmînat șefului statului

Președintele Republicii Venezuela, Rafael Caldera, și doamna Alicia. Caldera au b- ferit ■ un dineu in onoarea președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România. Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu.La dineu au luat parte persoanele, oficiale care îl însoțesc pe șeful statului român în vizita în America Latină.AuCalvani, externe,Labarca. ministrul afacerilor interne, Luis Enrique Oberto, ministrul de finanțe, alți membri ai guvernului, perso-

cea mai înaltă distincție a țării noastre, ua Republicii mânia", clasa dă a stimei și rului român față venezuelean. ca considerației față dintele Caldera.In continuare, la „Casa A- marilla" președintelui Nicolae Ceaușescu și tovarășei Elena' Ceaușescu le-au fost prezentați șefii misiunilor diplomatice acreditați la Caracas.Președintele Rafael Caldera și doamna Alicia Caldera au oferit apoi o recepție în o- noarea președintelui Nicolae Ceaușescu și a tovarășei Elena Ceaușescu.

Galeriile

ordinul „Stea- Socialiste Ro- întîi; ca dova- prețuirii popo- de poporul semn al de preșe-

participat' ministrul Nectario Aristides afacerilor Andrade

Toastul

președintelui

Rafaei Caldera

venezuelean
Toastul

tovarășului

Nicolae CeaușescuDomnule președinte al Republicii Venezuela,Sîntem deosebit de bucuroși că am putut da curs amabilei dumneavoastră invitații și nc aflăm pe pămîntul Venezuelei prietene.Doresc să vă adresez și cu acest prilej, dumneavoastră și întregului popor prieten venezuelean, un salut cordial in numele Consiliului de Stat, al guvernului, al poporului român și al meu personal.Intr-adevăr, vizita pe care o facem in mai multe țări ale Americii Latine și în Venezuela are o semnificație istorică, deoarece are loc in împrejurări deosebite, cînd lumea este în continuă transformare. Venim în (ara dumneavoastră și în celelalte țări ale Americii Latine ca soli ai poporului român, cu dorința de a dezvolta relații de colaborare, de prietenie între popoarele noastre.Este deosebit de plăcut pentru mine să constat că relațiile de colaborare și prietenie dintre România ș- Venezuela s-au dezvoltat continuu. Sperăm că in cursul vizitei, al convorbirilor, vom identifica împreună uoi do menii de colaborare economică, tehnlco-știin- țifică și culturală, punînd, astfel, bazele unei colaborări îndelungate între noastre.Cunoaștem lupta îndelungată dus-o poporul venezuelean pentru dominației străine și dobîndirea

Nu este nici o exagerare cînd spun că vizita pe care dumneavoastră, ca șef de stat al Republicii Socialiste România, o faceți în America Latină are o semnificație istorică, îmi este plăcut să vă exprim bun venit, în numele guvernului și poporului venezuelean.In această lume, a spus în continuare Rafaei Caldera, care dorește să deschidă ferestrele spre pace, spre dialog și spre schimburi între toate națiunile, în această lume care reclamă pentru toate țările suverane deplina independență politică, culturală și economică și elementele necesare pentru a realiza dezvoltarea lor. Ia începutul acestui ultim sfert al veacului XX, în care omenirea va trebui să se pregătească să rezolve problemele grave ce se anunță după apropiatul an 2 000, Venezuela și România găsesc în comun un vast teren de explorat, multe posibilități comune de realizat, multe eforturi comune puse în slujba omenirii.Veniți, domnule președinte al Consiliului de Stat al României, cu o faimă, pe drept meritată, de om de stat capabil și de patriot adevărat. Lumea întreagă recunoaște statornicul dumneavoastră efort pentru a obține un Ioc din ce în ce mai respectabil în continentul european și o dezvoltare tot mai promițătoare, cu dorința de a pune totul în slujba poporului dumneavoastră. Aici în Venezuela găsiți o țară frămîntată de un

de depreocupările colectivului ingineri și tehni- E.M. Uricani în o constituie crearea condițiilor de realizare ritmică a dinamicii producției, precum șl pregătirea și deschiderea rezervelor noi pentru a se asigura în anii 1- mediat următori o accentuată a cărbune.Deschiderea rezervelor de ficabil din cîmpurile miniere Uricani și Hobiceni, sarcină de o importanță deosebită trasată minerilor din Valea Jiului de secretarul general al ' partidului, tovarășul Nicolae Ceaușescu, este condiționată de o desfășurare ritmică a lucrărilor de investiții, de realizarea și depășirea zi de zi a planului valoric și fizic al acestora.In cîmpul minier Uricani, ’datorită extinderii mari a lucrărilor miniere și a apariției unor condiții dificile de zăcămînt ce prezintă emanații puternice de gaz metan, alimentarea cu energie pneu-

Una din bază ale muncitori, cieni de la etapa actuală
creștereproducției deși pregătirea cărbune cocsi-

matică a locurilor de muncă și a unor instalații electromecanice din subteran la parametri normali de func- . ționare a acestora se realizează cu dificultăți. Această situație s-a datorat ' mai
Să fim 

gospodari 
chibzuiți 

la consumul 
de energie!

multor cauze: utilizarea nerațională a aerului comprimat Ia unele locuri de muncă din subteran, dimensionarea necorespunzătoare a rețelelor principale și secundare de aer comprimat ceea ce a condus la pierderi însemnate de debit și presiune, lipsa unui program de control permanent a rețelelor de aer comprimat și remedierea pierde-

rilor prin necesități, necxe- cutarea la termenele scadente a operațiilor de revizie și reparații la unitățile, de producere a aerului comprimat, neexecutârea măsurătorilor privind determinarea pierderilor de volum și presiune conform normativelor în vigoare.In scopul realizării unei presiuni de regim necesară funcționării optime a utilajelor pneumatice la locurile de muncă în cadrul E.M. U- ricani s-au luat o serie de măsuri tehnico-organizațorice menite să remedieze deficientele arătate. In acest sens pot fi citate : calculul și re- dimensionarea întregii rețele de aer comprinăat schimbarea unor secțiuni de conductă necorespunzătoare pentru realizarea vitezei optime de circulație a aerului comprimat, înlocuirea conductei magistrale de 200 mm dia-Ing. Anton BACU, director tehnic — dezvoltare E.M. Uricani
(Continuare tn pag. a 3-a)

cărbunele de mîineîncă din primele zile după ce conducerea superioară de partid a analizat situația investițiilor pe întreaga țară, comuniștii din cadrul rului IV investiții âl Paroșeni au dezbătut cu mult simț de răspundere posibilitățile reale de care dispune colectivul lor pentru ca să realizeze sarcinile de plan și să treacă încă din acel moment la recuperarea rămînerilor în urmă.Rezultatele nu s-au lăsat așteptate și astfel luna august s-a încheiat cu un bilanț bun pentru sector :• îndeplinirea planului va-

secto- minei

cabinetul
municipal
de partid

De la Și la unitățile din cartiere
se poate practica

un comerț civilizat,
I 
I 
I
I 
I
I 
I

prosper!
In vederea deschiderii nou. 

lui an de studii în învățămin- 
tul de partid, în perioada 
10-19 septembrie 1973, zilnic, 
va avea loc instruirea propa
gandiștilor din cadrul acestui 
invățămînt în toate localită
țile municipiului. Instruirea se 
va desfășura la clubul Cen
tralei cărbunelui Petroșani, 
începind cu ziua de luni, 10 
septembrie a. c., ora 17, cu 
participarea tuturor propa
gandiștilor din Valea Jiului.

I
I
I
I
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107 ani de la nașterea 
lui George Coșbuc.
Concepția și structura uni
versității populare sint de
terminate de cei care-i 
urmează cursurile.
O activitate strîns legată 
de problematica omului și 
a muncii.

Pentru locuitorii din partea nordică a cartierului Aeroport I, din Petroșani, complexul comercial, cu întregul său ansamblu de magazine de diferite profiluri, constituie zi de zi sursa cea mai apropiată de a se aproviziona operativ cu cele necesare. A- fluența mare de cumpărători care se înregistrează aproape în premanență aici, impune cum de altfel este și firesc, o aprovizionare abundentă a magazinelor cu mărfuri în sortimente variate și de calitate, o deservire exemplară în spiritul normelor comerțului socialist.Zilele trecute, am vizitat unele unități comerciale din acest complex cu scopul de a ne face o imagine cît de cit revelatoare despre felul în care se desfășoară activitatea de desfacere a produselor. de modul în care aceste unități comerciale se achită de obligațiile ce le sînt impuse de însăși rațiunea construirii lor în acest populat cartier al orașului nostru. Cu alte cuvinte, am urmărit dacă într-adevăr zine sînt ceea să fie...La unitatea ne", afluență mare de cumpărători. Vinzătorul de rer-

viciu, Constantin Buciumau, nu mai prididea cu cîntărirea cantităților de carne solicitate. Am luat, prin sondaj, cîteva pachete cu carne cumpărate de unii cetățeni, solici- tînd recîntărirea lor, și recalcularea prețului achitat. Și rezultatul a fost cît se poate de revelator pentru onora-
Raid - anchetă

aceste maga- ce ar trebuinr. 100 „Car-

rea „cărții de vizită" a magazinului : gramajul eraperfect în toate cazurile, prețul perceput fiind cel real. Deci se poate așa ceva și la măcelării !Alături, la „Cafea-dulciuri", amatorii de cafea sorbeau în tihnă tonifianta licoare neagră. Dar, după opinia unor consumatori „cu vechi stare" în ale cafelei, ceea ce li se servește aici nu întrunește întrutotul condițiile impuse de normele în vigoare. Vîn- zătoarea Etelka Laurean, e- adevărat cunoaște „lecția", „că pentru prepararea unei cafele mici este obligatoriu a

loric Ia lucrările miniere în proporție de 114,5 Ia sută ;
<9 îndeplinirea la lucrările de montaj a planului valoric în proporție de 113 la sută ;® îndeplinirea planului la lucrări geologice în proporție de 100 la suță.De remarcat că toate cele cinci brigăzi de înaintări din cadrul sectorului și-au realizat sarcinile de plan. In fruntea întrecerii în această perioadă se situează brigăzile conduse de Dionisie E Gheorghe Glodaru- și Grigorescu care au trat depășiri de peste 15 sută a sarcinilor de plan. Un aport deosebit l-au adus și brigăzile de deservire formate din lăcătuși și electricieni, care prin munca lor au contribuit la realizările brigăzilor de mineri. S-au evidențiat în mod deosebit tovarășii Petru Veigan, Ștefan Pavlovschi, Petru Nițaru, Ioan Popescu. Sînt certitudini a noi succese în continuare, în deschiderea de noi drumuri spre cărbune.

popoarele
Bartha, i loan înregis- la

pe care a înlăturarea inde-
(Continuare in pag. a 4-a) (Continuare in pag. a 4-a)

Convorbiri oficiale

și îndemn in munca

se utiliza 7 grame de cafea". Și avea și ’o măsură STAS,pe care ne-a arătat-o, însăesențial nu este numai faptul că o avea. Important este dacă o și folosește cumtrebuie. Dar asta este o altă , „lecție", la care probabil a absentat, din cine știe ce motive...Am intrat și la magazinul de pîine și produse lactate. Trei lucrătoare din personalul de deservire se niceau cu preambalarea pungi cu pesmeți. Mai sea doar ca cealaltă, care vea, să se fi apucat să pare „găluștele", pe care cum le-au „înghițit" în cînd au fost întrebate de țurile care lipseau de la le sortimente de brînză miș și cașcaval, din vitrina frigorifică).La „autoservire" (unitatea nr. 12), la orele serii, în toate raioanele se aflau foarte mulți cumpărători. Personalul magazinului era ..pe fază", operativ la solicitările făcute. Clienții, mulțumiți, la fel și vînzătorii. Mărfurile a- flafe în această unitate în

— Cu ce și cum concură a- telierul pe care îl conduceți dv„ tovarășe inginer Eugen Cosma, la realizarea produsului de bază al întreprinderii — firul de mătase ?— Hm, dar cu ce nu concură și cind poate să lipsească colectivul nostru de pe întregul flux tehnologic de producere a mătăsii ?! .Eram, deci, la întreprinderea de fire artificiale „Viscoza" Lupeni. Inginerul Eugen Cosma, șeful atelierului mecano- energetic al întreprinderii, vorbea cu lux de amănunte despre activitatea atelierului, a oamenilor pe care îi conduce. Pe baza rezultatelor obținute în semestrul I al anului acesta — realizarea sarcinilor de plan la piese de proporție de 113,5 confecții metalice autoutilării de 110 la reparații de 107 colectivul atelierului a declarat fruntaș pe întreprindere. O stație de dedurizare a apei folosite la centrala termică nr. 1, 10 cărucioare pen-

schimb în la sută, la destinate la sută și la sută —, fost

Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, s-a întîlnit, vineri dimineața, cu președintele Republicii Venezuela, Rafael Caldera. In cursul convorbirii oficiale
abordateau fostde interes comun internaționale.de față miniștri de două țări,

avut' loc probleme ale viețiiAu fostexterne ai celor George Macovescu și Aristides Calvani.'
Intîlnirea, care a avut la palatul „La Vineta", ședința rezervată șefului tului român, a decurs tr-o atmosferă de fate și prietenie.

locre- sta-în-cordiali-
stimulent

tru transportat bobine, diferite rezervoare metalice și schimbătoare de căldură, arbori și axuri, tamburi și roți dințate — iată doar o parte din gama largă a confecțiilor metalice și pieselor de schimb create de colectivul harnic al atelierului în paralel cu reparațiile efectuate la compre- soarele de frig și aer comprimat, la diverse ventilatoare, cazane de aburi, pompe și alte utilaje tehnologice : mașini de filat fire de viscoză, mașini de răsucit, de bobinaj, des- fibratoare, dizolvoare, barate de xantogenare și multe altele.Atelierul a asigurat totodată utilitățile care participă nemijlocit la producerea firelor de mătase cum sînt apa supraîncălzită și industrială, aerul comprimat, vidul frigul, recondiționările piese,, piesele din ebonită cauciuc, piesele neferoase tur

îndclet- unor lip- ser- pre- ori- sec, pre- une- (Ti-

Ionel ȚABREA
(Continuate in pag. a 3-a)

Proiecție și audiție

In sala intim-clubului Ca
sei de cultură din Petroșani 
a avut loc zilele trecute 
o proiecție de diapozitive a- 
vind tema „Farmecul natu
rii". Proiecfia a 
de audifia unor 
cale.

fost urmată 
benzi muzi-

a“ își reia 
activitateaAzi, cei 20 de membri ai cenaclului literar „Lira" din Lupeni își reiau activitatea după perioada de vacanță. Ca o noutate activitatea acestora am aflat că, incepînd cu săptăminaîn

viitoare, în cadrul ședințelor cenaclului vor fi audiate de membrii acestuia prelegeri ținute de profesori de literatura română, avînd ca teme principalele curente literare din literatura noastră și cea universală. De a- semeni, am aflat că în cadrul cenaclului a luat ființă un cerc rebusist. primul de acest fel din municipiu.

(Continuare în pag. a 3-a)

T. ȚAțARCA

Cantina minei într-oCu participarea 
entuziastă a cetățenilor...

nouă clădire

O nouă secție a Școlii 
populare de artăla noul an de rnvătămint 

Școala populară de artă din 
Petroșani deschide o secție 
permanentă de {esut-cusut la 
Ci mpu lui Neag. 
cursurilor, care vor 
in cadrul căminului 
este de doi ani.

Durata 
avea loc 
cultural,

La Petrila, edilii orașului cu sprijinul și participarea cetățenilor din cartierele învecinate lucrează la demolarea clădirii din fata clubului în care a funcționat o unitate alimentară. Aici se va amenaja o zonă verde, preconi- zîndu-se și construirea unei fîntîni arteziene. Acestea vor completa în mod armonios, estetic, aspectul urbanistic al orașului.
Seară tematică

Căminul cultural din Is- 
croni și-a propus să organi
zeze astăzi, de la ora 17, o 
seară tematică — „Femeia și 
etapele vieții sociale". Ac
țiunea se desfășoară in loca
lul grădiniței de copii.

Cantina de la Căminul muncitoresc nr. 5 al minei Lupeni (str. Viscozei nr. 4) se va muta, peste cîteva zile, într-o nouă clădire (pe str. Viitorului nr. 38). Mai sînt așteptate, deocamdată, cîteva utilaje, care se vor adăuga celor deja sosite. Incepînd cu data de 1 octombrie, vor beneficia de serviciile noii cantine peste 210 salariați ai minei.
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O activitate strîns legată fGrădină-ntre grădini
de problematica omului și a muncii

criteriu principal al eficienței educative a clubului
I 
I

Spun Patrie și mă gindesc la tine grădină-ntre grădini cea mai aleasă o, țara mea de dragoste și dor, tu, ce devii mereu tot mai frumoasă. rotundă

Prin ferestrele deschise răzbeau afară melodii interpretate la instrumente de suflat — începuse repetiția fanfarei din Lonea. Și începea și o zi de activitate obișnuită la clubul muncitoresc. Era marți și abia trecuse de orele 17...In sala bibliotecii, vreo doi- trei cititori restituie și împrumută cărți. Sălile de distractive viață. In biroul său, rul clubului, tovarășul Aurel IIlușcu, împreună cu membri ai tarafului, perfectează spectacole ce vor fi susținute în această lună în sala de apel a minei, la Cimpa, la Jieț... Mă interesează ultimul cerc înființat la Lonea — cineclubul. Deși nu are nici o lună de activitate s-a realizat un film, „Conștiința", și se află în diferite stadii pregătirea a încă trei scenarii cu tematică din viața și munca oamenilor din localitate. Printre cineamatori se află unii cu activitate mai veche — Sergiu Boiță —, dar majoritatea covîrșitoare sînt începători : Ștefan Nagy, Va- sile Peșcan, ing. Ștefan Canco, ing. ^oan Marian, maistrul Ti- beriu Balint și alții. Toți își urmărescu cu perseverență pasiunea și elaborează planuri îndrăznețe, dar întrutotul justificate prin muncă.Indicatoarele ceasului arată aproape orele 18. In programul de activități este stabilită expunerea „Rezolvarea evacuării și transportului rezultat de la pușcarc în lucrările de înaintare". Participă muncitorii care frecventează cursurile școlii de calificare. De ce doar ei ? Și îmi propun să iau parte la această activitate.— Iată-1 pe tovarășul inginer loan Marian, îmi spune directorul clubului. Dumnealui va prezenta expunerea.Mai tîrziu am aflat că ing. Ioan Marian este și responsabilul comisiei tineret muncitoresc a comitetului orășenesc U.T.C. Din vorbă în vorbă apropiem de acțiunea ce urma.— Dar ușa către școala

jocuri încep să prindă directo-

— N-am propus-o eu și prezintă mult interes pentru mina noastră.Situația rămîne neschimbată — nu vine nimeni. Și ușa continuă să rămînă închisă (de fapt, cine ar fi trebuit să deschidă acea prețioasă ușă ?)Este ora 18,30. Cad și ultimele speranțe că vor mai sosi cei ce trebuiau să asculte expunerea. Dar în club intră to-

Spun Patrie și ochii-mi se îmbată de-atîtea frumuseți nepieritoare ivite peste tot din glia sfîntă, tărîm al noii vieți, sub un nou soare.
a-

ne vade calificare nu se mai deschide ? întrebarea inginerului I. M. rămine fără răspuns. Și, lucru curios, cei care ar trebui să participe nu mai sosesc ! Pe chipul directorului de club se deslușește o agitație stăpî- nită, neliniște. Să avem răbdare.— Ce spuneți, îl întreb pe inginerul I. M., tema expunerii este bine aleasă ? Ați propus-o dumneavoastră sau s-a oferit ?

Viața și munca 
minerului oglindită 
în cultura de masă

varășul Nicolae Popovici, lăcătuș la sectorul II, locțiitor al secretarului comitetului de partid de la E.M. Lonea. Ii prezint constatările și începem o discuție pe această temă.— Am primit programul de activități lunare propuse de club și am fost de acord cu el, dar cu observația de a fi îmbogățit.— Exploatarea minieră Lonea, îi spuneam tovarășului N. Popovici, se află într-o situație dificilă de cîtva timp cu realizarea sarcinilor economice, se fac eforturi pentru a fi depășită. In acest cadru trebuie să se afle și clubul care, prin activitățile inspirate din viața minei, diversificate ca formulă organizatorică, își poate aduce o contribuție la ieșirea din acest impas trecător al producției. Credeți că activitatea propusă azi de club este cea mai necesară ? Nu cumva e limitată și sub aspectul interesului — de ce doar pentru școala de calificare ?— Ca importanță sigur că e potrivită expunerea. Dar, în privința desfășurării ei cred că era mult mai indicat să o țină sus, la mină. Rămîn la convingerea, continua tovarășul N. Popovici, că astăzi a fost un accident și vom avea• grijă ca el să nu se mai repete.Să considerăm că a fost accident. Dar din el desprind eîteva elemente de orientare generală pentru clubul din Lonea, care pot face posibile și altele de această natură. In programul lunar de activități, ratata expunere este singura care posedă o temă legată direct de viața producției (directorul clubului afirma că programul e lacunar și va fi

completat cu o anexă). Alte aspecte — cum și cui ne adresăm ? In dimineața aceleiași zile, în sala de apel a minei n-am observat nici un fel de afiș, oricît de modest ar fi fost el, prin care clubul să-șinunțe acțiunea (mi s-a spus că era unul la poarta minei ; se poate să nu-1 fi observat și probabil că nu l-au observat nici minerii). Ce atractivitate poate avea o expunere pentru minerul care vine sau va pleca la șut, expunere — iertată fie-ne tautologia — ce va fi expusă mai mult sau mai puțin didactic ? Și în privința sferei de interes se pot face observații, pentru că clubul nu ține seama de ele. Fiecare temă se adresează unei anumite categorii de oameni, nu tuturor. Evacuarea și transportul materialului și lucrările de înaintare nu interesează chiar pe toți cei oe urmează școala de calificare (eșecul, de fapt, e concludent), ci în primul rînd pe cei care lucrează în aceste sectoare. Și în acest caz era mai potrivit un schimb de experiență, nu o expunere.Hotărît lucru, la clubul din Lonea proporția dintre activitatea artistică (teatru, brigăzi artistice de agitație, muzică, cineclub etc.) și cea cul- tural-educativă e profund dezechilibrată. Datura educativă e, fără îndoială, mai dificilă, solicită mobilitate și organizare, trebuie pregătite temeinic teme actuale și pline de conținut, oferite totodată într-un mod atractiv.Activitatea cultural-educa- tivă în Valea Jiului are O înaltă misiune socială și trebuie să se încadreze în efortul general al oamenilor muncii pentru realizarea planului la extracția de cărbune, pentru înfăptuirea cincinalului înainte de termen. „Cluburile muncitorești trebuie să devină instituții de educație politică, socialistă a muncitorilor" spunea tovarășul Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru a activului de partid din domeniul ideologiei din iulie 1971. O asemenea misiune presupune eforturi sporite și la clubul din Lonea, unde cunoașterea vieții producției, sprijinirea ei prin acțiuni potrivite, dar interesante, vor a- vea așteptatul ecou. Orientarea mai exactă spre problemele de fond cu care se confruntă colectivul minei vor a- duce la club și oamenii așteptați și eficiența educativă.

In veci țărînă binecuvîntată ești pentru mine cel mai scump odor nutrind speranțele-mi de viitor spun Patrie, și spun Partid, Popor.
Ioan BOTA

Pămîntul meuPămîntul meu, pămînt bogat în toate, Pămînt cu sonde, izvoare și păduri, Pămînt cu flori, cu oameni și palate Ești moștenirea mea de la străbuni.Pămîntul meu, cu Bărăgan de aur,Peste care vîntul adie-ncetișor,Pămîntul meu cu Mureș, cu Dunăre, cu Someș Pămîntul meu cu cerul fără nori.meu, cu fabrici și uzine s-au trudit melePămîntulIn care oamenii de-o viață Ca traiul pe pămîntul țării Să fie-mbelșugat și fericit.
Ileana POTOR

In sala clubului muncitoresc din Vulcan este organizată astăzi, Ia ora 18, o masă rotundă la care participă șefi de echipă și cadre de conducere de la exploatările miniere. Discuțiile, schimbul de o- pinii și de experiență se vor concentra asupra a două aspecte din viața producției: i- nițiative și soluții proprii pentru sporirea gradului de utilizare a instalațiilor și mașinilor din dotare ; folosirea timpului dc lucru cu maximum de eficiență. In încheiere, artiștii amatori oferă participan- ților un agreabil program artistic.
Concepția și structura universității populare
sint determinate de cei care-i urmează cursurile

Etica spectatoruluiUltimele reprezentanții teatrale susținute de formații bucureștene pe scena Casei de cultură din Petroșani au evidențiat faptul că publicul nostru are încă minusuri sub aspectul punctualității. Teatrul, spre deosebire de film, impune o comunicare vie între sală și scenă, respectiv actor și spectator, fără de care nu poate exista ca manifestare artistică autonomă. Ei bine, dacă spectatorul pretinde respectarea orei de începere a reprezentației, nefiind dispus să accepte scurgerea gratuită și o- bositoare a timpului pînă la gongul inaugural, aceleași o- bligații le acuză și actorul din partea celor cărora le oferă munca sa. Și totuși, să recunoaștem că în ceea ce-i privește pe realizatorii spectacolului cu „Preșul", nu li se poate imputa nimic privind respectul față de public — spectacolul debutînd la timp. Dar cită lume a fost prinsă în acțiunea de căutare a locurilor ! ! Forfota continuă și agasantă împiedica înteligibilita- tea textului, estompa vizibilitatea pentru cei instalați în fotoliile lor la timp. Deranjul afectează, firesc, și spectatorii și interpreții care au mai multă nevoie de liniște și echili-

tive această categorie de oameni este de multe ori admonestată, mai mult sau mai puțin pitoresc, la teatru o astfel de reacție nu este posibilă și un om de bun gust nu reacționează chiar dacă este profund și firesc sensibilizat- La „Preșul" nu s-a întîrziat pentru faptul că n-ar fi fost a- nunțat debutul cu soneria, doar era limpede la ce oră se ridică cortina.Dacă și trenurile ar aștepta, ar fi un haos în transporturile feroviare de nedescris ori pur și simplu ar fi imposibil de conceput un astfel de orar. Excepțiile faptului invers nu întăresc regula, dar se sprijină pe motive a căror plauzibilitate este evidentă. Comparația de față nu-i deloc insolită ci se referă la fenomene concrete și de o mare importanță privind multilateralitatea activității umane care cere respect, promptitudine, diferență.Singularitatea gestului oferirii unor buchete de flori poate fi jenantă pentru ceilalți colegi, penibilă chiar situația creată din stîngâcie, inoportunitate, lipsă de tact, atîta vreme cît pe scenă se află mai mulți actori cu reputație.Sugestii, sfaturi, nu-imos să oferi deoarece e mai mult decît delicat să-i bești despre comportament u- nuia care îmbracă pentru do- uă-trei ore haina spectatorului de teatru investită cu calități etice și estetice.

Interviu cu VASILE CHIRCULESCU, 
activist al consiliului municipal al sindicatelor

Ion POPESCU vor-Și dacă la spectacolele spor-
Simpozion

M. MIRCEA

107 ani

fru-

însemnărl despre:

„Singurătatea păsăriloru de Viorica

Casa de cultură din Uri- 
câni organizează luni, la o- 
ra 14.30. la cabinetul de ști
ințe sociale un simpozion cu 
tematică tehnică. Inginerul 
Carol Schreter, director al 
exploatării miniere, va vor
bi despre „Metode moder
ne pentru prevenirea, com
baterea și lichidarea focuri
lor de mină".

In cadrul acțiunii „Priete
nul noului angajat", care-și 
propune să contribuie la in
tegrarea socială a noilor 
angajafi, comitetul orășenesc 
pentru cultură și educație 
socialistă și clubul muncito
resc din Lupeni organizează 
astăzi, la ora 18, la căminul 
muncitoresc, o intilnire cu 
tema „Dicționar al bunei cu
viințe".

Mereută
septembrie, se im
ani de cînd in ți-

Dacă ne amintim, bine cînd i-am întîlnit prima oară... ochii autoarei plachetei de versuri „Singurătatea păsărilor", verdele dealurilor lunecoase demult spre ruginiul toamnei anunța începutul unui nou an de învățămînt. Viorica Mereuță era doar o elevă a Școlii generale nr. 2 Petrila — Lonea. Timidă, liniștită, excesiv de tăcută. Avea o privire pierdută, tră- dînd nu atît aparenta neatenție la ore, cit voința necesară unor treceri dincolo de obișnuit, foarte dificil sesizabile. Prima notă „mică" de 9, datorată — acum, deja ne putem permite să recunoaștem, au trecut doar atî- ția ani I — aceleiași priviri aruncate departe de drul i-a mare.„cernită", așa că incidentul a trecut... Ca și anii. Nu i-am urmărit evoluția. Știam doar atît că încearcă să „compună". Nu-i citisem nici un vers și nu i-am găsit urma

ca-ore de clasă, lacrimi a- mereuunei atrasPărea, însă,

(după ce a plecat cu părinții la Tîrgu Mureș) decît mult mai tîrziu, în 1970, în „România literară". Debutase. Fetița cu ochi mari, negri, cu cosițe de aceeași culoare, încadrînd un profil smead, publica poezii în „România literară", la nici 17 ani. Am reîntîlnit-o cu- rînd în „Familia". Apoi, des- chizînd o nouă rubrică în „Vatra", ca membră, deja cu... vechime, a cenaclului literar tîrgu-mureșan „Liviu Rebreanu" și elevă, în clasa a XII-a, a Liceului ..Bolyai Farkas" („Toate porțile îi sînt sau par a-i fi deschise, inclusiv cele ale unei viitoare istorii literare", se notează elogiativ în minuscula prezentare de care îi sînt însoțite versurile publicate)......Nu am întîlnit pînă a- cum niciunde o cronică a acestei plachete de debut e- ditorial, intitulată „Singurătatea păsărilor". Nu sîntem la curent, deci, cu modul în care a fost primită cartea de

către critica de specialitate. Aceste rînduri nu se doresc, la rîndul lor, nici ele, o referire critică la adresa volumului poetic al Vioricăi Me- reuță. Nu. Am cumpărat, doar, volumul, poate mai mult din curiozitate, l-am citit, cu convingerea că vom afla, negreșit, în el acel atît de greu de evitat teribilism poetic adolescentin, încredințați că tînăra poetă nu s-a a- vîntat încă pe drumul acumulărilor nespectaculoase dar sigure. Eroare ! Mimetismul care răzbătea dintre unduirile și liniștite primelor ei versuri (citite de noi în reviste) dispăruse. Trecuse un timp și Viorica Mereuță deja releva traversarea cu succes a unui proces de creștere constantă. Prezenta, încă din „start", cititorului de carte eîteva poezii cu reale accente originale, conținînd un matur dialog cu timpul pe care-1 trăim azi. Nota predominantă a poeziilor : melancolia. Pe fundalul unei

muzicalități de tip Chopin, apar în stihuri fel de fel de „inimi adormite", „mîini oarbe", „reîntoarceri în poem", „luna-închisă-n tîmple", „nopți cu cai de aramă", ierburi de mare, hore tenebroase și visuri posibile, deasupra tuturor planînd alene, dintr-o parte în alta a volumului, peste toate poeziile... păsările, miile de păsări („și neputința cerului de a fi gol") în care poeta încearcă să se ascundă de sine, cău- tînd începutul...
„Iată această lume in care ne 

confundăm 
cu liniștea păsărilor 
și ne iubim cu părinții in 

gesturi — 
din cînd In cînd dăm 

urmașilor
clipa
pentru un simplu gest în 

formă de inimă
și abia atunci lumea Începe 
cu fiecare" („Geneză").

V. TEODORESCU

Astăzi, 8 
plinesc 107 
nuturile năsăudene, ia Hordou 
(azi localitatea Coșbuc) s-a 
născut cel care urma să devi
nă succesorul imediat in seria 
mariior nume ale literaturii 
noastre, George Coșbuc.

Mai intii a invățat primele 
slove de la dascălul Tănăsucă, 
trecind apoi la școala prima
ră din Telciu iar de acolo la 
liceul din Năsâud. Aici găseș
te viitorul poet un climat favo
rabil dezvoltării adevăratului 
său talent. Societatea de lec
tură „Virtus romana rediviva", 
constituită in 1870, facilitează 
climatul in care tinărul Coș
buc avea să-și urzească cele 
dinții versuri pe care Ie publi
că în „Muza Someșeană"

Scăpat de pe băncile lice
ului, un an și jumătate învață 
la facultatea de filozofie din 
cadrul universității din Cluj, 
iar de aici la „Tribuna" din 
Sibiu, unde, în cei trei ani și 
mai bine, talentul său dă la 
iveală o parte 
sale 
vești

La 
leni, 
monii, încărcat in toate fibre-

din poeziile 
o serie de po-precum și 

in versuri, 
fel ca alți 
plin de visuri și de

cărturari arde-
ar-

— Universitatea populară 
este o formă organizată de 
transmitere sistematică a 
culturii conform cu progra
me elaborate de înseși a- 
ceste institufii, dar reieșite 
din sondarea populației. Pî
nă la deschiderea universi
tății populare din Petroșani 
— 1 octombrie — mai este 
pufin timp. Comparativ cu 
anul precedent, ce noutăți 
pot afla cititorii noștri, po
tențiali cursanfi ?— Se poate spune că în anul care a trecut universitatea populară din Petroșani a avut o mai mare varietate tematică. Intr-un fel a fost bine —• avînd posibilitatea să oferim celor doritori un cîmp larg pentru opțiune ; într-altul, nu — unele cursuri nu și-au găsit rezonanța scontată. Iată pentru ce am selectat doar a- cele cursuri care sînt frecventate, se bucură de aprecierea participanților, și-au găsit deja un loc în conștiința publicului datorită gradului de interes și formulei atractive de desfășurare. Dar au apărut și teme noi.

— Pe ce criterii este con
ceput programul universită
ții populare și cum s-au ve
rificat cu opinia participan- 
tilor ?— Ideile principale s-au stabilit pe două căi : prin opiniile din timpul anului, reținute pentru ulterioarele îmbunătățiri, cealaltă, prin sondaje. Astfel s-a ajuns la următoarea schemă de ansamblu : cursuri, în care prin prelegeri, expu-

neri — însoțite, acolo unde e posibil, de metode audio-vizu- ale se transmit cultură și artă, sau comentarii mative ; clubul adresează unei gorii, tinerii, printr-o multitudine de activități adecvate; experiment-club muzical necesar pentru s realiza nu atît audiții muzicale și programe distractive, cît o educație muzicală, promovarea discer- nămîntului valoric în muzică. In sfîrșit, cercuri aplicative și cursuri pentru învățarea limbilor străine.
— Considerați că satisfac 

interesul cursurile propuse ? 
'dor fi susținute și în alte lo
calități sau numai în Petro
șani ?—Ih 1974 vom sărbători un eveniment de covîrșitoare importanță pentru țara noastră, pentru poporul nostru — trei decenii de la insurecția națională antifascistă armată. Iată pentru ce cursul „România contemporană", organizat în toate localitățile, va fi un mijloc de a comenta și a rememora drumul parcurs de țara noastră în acest timp. Alte cursuri: enciclopedie muzicală (Petroșani), istoria artelor plastice (Petroșani și Lupeni), legislație, istoria teatrului românesc (Petroșani), pedagogia părinților (Petroșani, Aninoasa și Vulcan), radio-electronică (Petroșani și Lupeni), arta și tehnica filmului, fotografie, probleme de ortografie și ortoepie în limba română. Simpla

cunoștințe de enciclopedice politice, infor- tineretului se anumite cate-

enumerare arată că încercăm să ne adresăm cît mai multor oameni. Ne-am gîndit și la faptul că Valea Jiului este un bun teren pentru investigație folclorică și etnografică ; cursul „prietenii tradițiilor populare" va da, credem, o necesară pregătire în această privință.
— In anii trecufi s-a putut 

observa că cercurile aplica
tive au fost apreciate. Ce ne 
puteji spune și despre aces
tea ?— Se păstrează și în viitorul an cercurile de dactilografe, croitorie-modă, construcții radio și T.V. la care se formează deprinderi necesare în viața particulară. Mai sînt cercurile artistice — pictură, desen, metaloplastie, arta și tehnica filmului, ghitară — care depistează și încurajează talentul pentru o largă gamă de posibilități de manifestare. Va fi reluat și cercul de balet pentru copii la Petroșani și pe lingă cluburile care au a- menajările necesare și conducătorul de cerc competent. Ori- entîndu-ne după documentele de partid referitoare la dezvoltarea interesului pentru limbile străine am introdus și' limba italiană, alături de limbile franceză, engleză și germană, cursuri care vor putea fi urmate atît de adulți, cît și de elevii din clasele II'— IV. Sperăm că actuala concepție și structură a universității populare din Petroșani va satisface dorințele manifestate și necesitățile de îmbogățire spirituală ale oamenilor muncii din Valea Jiului.

T. SPATARU

le de cintecul mare al po
porului său, și el trece 
munții, stabilindu-se la 
București, unde avea să 
rămină pinâ la sfirșitul vie
ții. Bun cunoscător al artei 
populare, iubitor de basm 
și pitoresc, cu o fecundă 
imaginație și cu ochii în- 
fipți in nemărginire, Geor
ge Coșbuc s-a înfășurat de 
ia început în vraja arginta
tă a folclorului nostru.

Originea lui dintr-o va
tră in care se păstrau bas
me de veacuri, instincte 
străvechi cu toată savoa
rea lor originală l-au aju- 
tat să plece pe un drum 
stropit cu pulbere de ste

le și visuri fugare, dind naște
re unei poezii turnate in noi 
forme artistice, superioare. A- 
șa cum el insuși ne spune, po
etul s-a gîndit la o mare epo
pee națională. La o virstă cind 
alți poeți abia visează să-și 
închege treptat un univers 
propriu. Desigur că intrecind 
puterile unui singur om epo
peea proiectată cu atita forță 
vizionară nu s-a închegat ni
ciodată, dar părțile care ne-au 
rămas din ea dovedesc o în
zestrare capabilă pentru ase
menea îndrăzneală.

El intră in literatura noastră 
națională ca o dimineață în
sorită, acompaniată de cînte- 
ce de ciocîrhi, aducind aerul 
sănătos ai plaiurilor care au 
avut darul să învioreze sufle
tul național. Baladele și idile
le iui Coșbuc, horele sau sbo- 
rul unei glume evocă flăcăii 
și fetele din satele pămintului 
transilvănean. In versuri lim
pezi, curgătoare, sprintene ca 
piraiele munților, poetul cintâ 
bucuria vieții. Poemele sale 
sociale sint adevărate sunete 
de trîmbiță, nevădind nici no
te de amărăciune și renunțare, 
pe care le intilnim la epigonii 
lui Eminescu.

In 1926, celălalt mare scri
itor ardelean, Liviu Rebreanu,

referindu-se la opera lui Coș
buc arăta ; „Venind cu sufle
tul plin și neprihănit a dat o 
întorsătură nouă versului poe
ziei românești. Sănătatea e- 
xuberantă din versurile lui au 
oprit valul de morbidețe senti
mentală in care căzuseră e- 
pigonii lui Eminescu. Opera 
lui e atit de personală, incit 
n-a putut face școală. Rimele, 
ritmul, culoarea, fraza poeziei 
Iui Coșbuc sint atit de speci
fice, incit exclud posibilitatea 
imitației".

Cu un avînt al tinereții în
frigurate, tinărul poet, la nu
mai douăzeci și cițiva de ani, 
încărcat de vraja basmelor s-a 
lăsat prins' de imaginația 
populară, s-a plimbat in „pa
tru margini de pămînt", a 
scormonit in meleagurile lor 
pe împărați și feți-logofeți, 
crăiese, și „ghinărari", (urnind 
in versuri cea mai frumoasă 
creație epică a noastră „Nun
ta Zamfirei", care, la timpul 
potrivit, a fost remarcată de 
Titu Maiorescu, consacrind glo
ria literară a poetului.

Din primul volum de poezii 
„Balade și idile", ca și din ce
lelalte - „Fire de tort", „Din 
ziarul unui Pierde-vară" și 
„Cîntece de vitejie" - se des
prinde acea înlănțuire progra
matică, ca o monografie, in 
care s-ar putea reconstitui via
ța poporului nostru în toate i- 
postazele ei.

Poezia lui Coșbuc, aseme
nea unei harfe eoliene, cîntă 
pe o claviatură largă care se 
înfrățește cu cintecul naturii. 
In concepția poetului natura 
are o semnificație specială. Ea 
constituie un imens cadru in 
care omul iși desfășoară acti
vitatea. Fiecare anotimp iși 
succede prodigioasele bogății 
stropite cu pulbere de aur. Ea 
constituie o îmbinare de forțe 
ascunse, o înmănunchere de 
energii active in care viața 
pulsează necontenit. Peisaje, 
icoane răzlețe, detalii intime 
se succed ca intr-un caleidos
cop. Apropierea dintre om și 
natură ii face să se confunde, 
mărețiile naturii se personifică 
luind înfățișări de ființe rustice,

sănătoase, comunicative. Ast
fel, seara e asemănată cu o 
fată, vîntul cu un holtei șiret, 
vara cu o femeie robustă etc.

La această nesfîrșitâ horă a 
naturii se ințiruie oamenii, 
cuviincioși, glumeți, iubitori de 
snoave, știutori de dreptul lot 
și amenințători cînd nedrepta
tea le-a umplut paharul. Aceș
tia sint țăranii pe care Coș- 
buc ni-i prezintă venind de la 
muncă hăulind, care iubesc și 
cîntă, dar care se și bat și 
duc războiul cind patria o ce
re.

Urmărind poporul in toate 
ipostazele lui, Coșbuc a reu
șit să dezlege anumite semni
ficații istorice, filozofice și so
ciale dind la iveală mori ade
văruri pe care le-a întruchipat 
in anumite poezii, printre ca
re, in acest sens, cea mai sem
nificativă este „Doina", soco
tită pe drept cuvint o cîntare 
a cintărilor poporului nostru 
dintotdeauna.

Pășind mereu inainte, insă, 
Coșbuc n-a rămas nurnai un 
poet al idilelor de la țară. Pe 
cit de gingașe sint sentimen
tele din „La oglindă", pe atit 
de cumplite, dar îndreptățite, 
sint cele din „Noi vrem pă- 
mint I" Acestea constituie do
uă extreme ale aceleiași strune 
coșbuciene între care vibrează 
gamele sufletului popular. A- 
cele zguduitoare note din „Noi 
vrem pamint I" au răzbătut 
departe, chiar peste fruntari
ile țării, spre inimile tuturor o- 
ropsiților și nedreplățiților.

Astăzi, poeziile lui se tipă
resc intr-un tiraj de masă și 
nu e colț de țară unde acestea 
să nu fie gustate de toate ge
nerațiile și categoriile sociale. 
Versurile sale vor rămine veș
nic prin frăgezimea inspirației, 
prin sonoritatea și claritatea 
lor, iar poetul va rămîne pen
tru totdeauna in amintirea 
poporului nostru, pentru că el 
însuși s-a considerat o părti
cică a sufletului acestui popor, 
așa cum o mărturisește in ur
mătoarele versuri : „Sint suflet 
in sufletul neamului meu / Și.i 
cînt și bucuria și-amarul“.

Prof. Ion FRÂfILA
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Utilizarea rațională 
a aerului comprimat

(Urmare din pag. 1)metru cu conductă de 300 mm pe porțiunea de 600 metri. O lucrare în curs de execuție este montarea conductelor de 300 mm pe orizontul 500 înspre aripile est și vest' cu racordarea acestora la stațiile de compresoare de la puțurile est și vest. Se cuvin de asemenea citate lucrările privind montarea compresorului L — 100 la stația de compresoare de la galeria II de coastă, a celor destinate punerii în funcțiune a stațiilor de compresoare de la puțul est și puțul vest, prin redistribuirea rațională a unităților de producere a aerului comprimat din dotare, ca și pentru eliminarea unor puncte de ștrangulare de pe conductele magistrale de aer comprimat de la suprafață și subteran, revizia și repararea turbocompresoruiui de la stația centru de compresoare, întocmirea și executarea unui program permanent' de remediere a pierderilor prin neetanșeități la conductele de aer comprimat, redistribuirea consumatorilor de energie pneumatică și schimbarea celor aflați în funcție cu randamente scăzute, înlocuirea acestora cu utilaje acționate electric acolo unde condițiile miniere și normele de tehnica securității muncii admit aceasta.S-au realizat măsurile de prevenire a exploziilor și incendiilor la stațiile de compresoare și totodată încadrarea în instrucțiunile și pres

cripțiile în vigoare privind montarea, exploatarea și întreținerea instalațiilor de producere și distribuție a aerului comprimat'.Prin executarea măsurilor arătate s-au obținut o serie de îmbunătățiri sub aspect tehnico-economic pe exploatare, printre care se pot a- răta : creșterea presiunii aerului comprimat în subteran cu aproximativ 1 kgf/cmp la locurile de muncă dispersate ; reducerea consumului specific de aer comprimat pe mină de la 390 mc/t, respectiv o economie de 4.4 la sută în ultimele două luni ; reducerea consumului specific de energie electrică de la 73,4 KWh la 62.9 KWh/tonă, ceea ce a condus la economii însemnate de energie electrică în ultima perioadă, economii ce pot fi estimate la circa 400 000 KWh/lună.In condițiile de dezvoltare continuă a lucrărilor de exploatare în cîmpul minier U- ricani și de deschidere a cîmpului Hobiceni, alimentarea cu energie pneumatică la parametri nominali de funcționare rămîne o sarcină de primă importanță în scopul realizării consumurilor specifice de energie electrică și pneumatică planificate și a reducerii prețului de cost pe tona de cărbune extrasă. In acest sens este necesară o activitate susținută din partea întregului colectiv al minei pentru remedierea deficiențelor care mai există în prezent în gospodărirea rațională și luarea tuturor măsurilor necesare pentru utilizarea în condiții optime a aerului comprimat la E.M. Uricani.
Acțiuni de popularizare 

a legislațieiIn conformitate cu prevederile Decretului 468/1971, comitetul executiv al Consiliului popular orășenesc Petrila desfășoară o susținută activitate pentru cunoașterea și respectarea legislației.Printr-o suită de expuneri și dezbateri publice, comitetul executiv a antrenat larg populația în această activitate. Pînă în prezent au avut loc 34 de acțiuni la care au participat 2 436 cetățeni.Dintre tovarășii care au pregătit în modul cel mai corespunzător prezentarea legilor referitoare la prevederile co

dului muncii, codul familiei, legea învățămîntului, ș.a. se numără prof. Lucia Daniel, Liviu Groza, Titus Gheroiu, Mihai Niculescu, Vasile Copo- ran — comandantul miliției, ca și Gheorghe Popa, Aron Matei, Florea Marica — sala- riați ai consiliului popular o- rășenesc.Pînă la sfîrșitul anului de asemenea se vor mai organiza la cluburile muncitorești din Petrila și Lonea numeroase expuneri care vor fi susținute de specialiști din cadrul asociației juriștilor și a procuraturii locale Petroșani.
sss

Succesele — stimulent
și îndemn

(Urmare din pag. 1)nate — ventile și diferite armături, mosoare, clești pentru extragerea bobinelor de pe mașinile de filat. Tîmplăria care își desfășoară activitatea tot în cadrul atelierului a executat la timp și de calitate bazinele din lemn pentru apa caldă și rece necesare la dezfibratoare, cuvele de coagulare de la instalația pentru produs bureți de viscoză, a confecționat mai multe cărucioare speciale utilizate la transportul alcalicelulozei, a întreținut și completat continuu toată partea din lemn de la mașinile de filaj. Și acestea sînt numai o parte din roadele muncii colectivului condus de inginerul Eugen Cosma.In rîndurile acestui sudat și experimentat colectiv se numără oameni ca maistrul A- dalbert Schidek, de patru decenii în fabrică, specialistul cu o ultimă contribuție deosebită la automatizarea stației de transformare de 6 KV/0,4 KV, Augustin Nagy, de 25 de ani în întreprindere, omul „bun la toate", lăcătușul șef de e- chipă Iosif lacob, strungarii cu înaltă calificare Petru Poe- nar și Ion Ionică, secretarul organizației de partid al ate-

în muncălierului, Victor Hîrșovescu, Alexa Szekely, Ion Strinu, organizatorul grupei sindicale, adevărați entuziaști și animatori ai acțiunilor colectivului, exemple de dăruire și atașament față de întreprindere și nelipsiți acolo unde este mai necesară prezența lor.Dobîndirea de către colectivul atelierului mecano-ener- getic a locului de fruntaș în erarhia hărniciei filatorilor din Lupeni nu este deloc în- tîmplător și nici nu a venit de la sine. Aici, în acest atelier, se află una din cele mai active organizații de partid din întreprindere, care numără în rîndurile sale comuniști cu o bogată experiență, oameni care cunosc pînă în cele mai mici amănunte tehnologia producerii firului de mătase. Competența și hărnicia acestor oameni au fost astfel încă o dată recunoscute, răsplătite. Răspunsul lor la acest mobilizator stimulent va fi fără îndoială o angajare tot mai susținută, alături de întregul colectiv al fabricii, în munca pentru onorarea cu, prisosință, cantitativă și calitativă a planului producției de fire de mătase și a angajamentelor.

Metantancurile stației de epurare a apelor menajere de la Livezeni.
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Vești din județele țăriiO Sudarea reperelor din aluminiu în mediu de argon este noul proces tehnologic, care se aplică, de curînd, la Uzina mecanică din Balș. Realizarea îmbinărilor după acest procedeu contribuie ia reducerea timpului de execuție, la îmbunătățirea calității sudurilor și, după calcule estimative făcute de specialiștii uzinei, va avea ca efect, obținerea, pînă la sfîrșitul anului, a unor e- conomii în valoare de circa 300 000 lei.

domenii ale tehnicii. Sînt prevăzute, între altele, organizarea de simpozioane și dezbateri tematice, mese rotunde, consfătuiri, schimburi de experiență, la care vor fi invitați să participe inginerii și economiștii din întreprinderile și instituțiile județului Suceava.

Noi manuale 
și cursuri 
de științe 

sociale
Intre noutățile ce consem

nează deschiderea noului an 
școlar se înscrie apropiata a- 
pariție - sub egida Editurii 
didactice și pedagogice și a 
Ministerului Educației și învă
ță r.iîntului - a noi manuale 
și cursuri de științe sociale 
destinate învățămîntului de 
stat. După cursul de „Socia
lism științific", necesar tine
rilor din învățămîntul superior, 
va vedea lumina tiparului 
„Manualul de filosofie", pen
tru anul III al liceelor de cul
tură generală și de speciali
tate. Manualul expune elevi
lor istoria gîndirii filosofice ro
mânești și universale, comen
tarii privind problemele actu
ale ale politicii interne și ex
terne ale partidului și statu
lui nostru, precum și ale vie
ții sociale contemporane. Li
ceele economice vor avea și 
ele la dispoziție un nou ma
nual intitulat „Economie po
litică. Problemele actuale ale 
politicii economice a P.C.R.".

Pe urmele semnalelor critice ale ziarului
Măsuri s-au luat. Urmează să se vadă

eficienta lorCele relatate în articolul intitulat „Ritmicitatea transportului — condiție primordială pentru realizarea planului în sectorul forestier", publicat în „Steagul roșu" nr. 7384 din 31 iulie a.c., sînt juste, au fost însușite de către conducerea Unității de mecanizare, transporturi și construcții forestiere (U.M-T.C.F.), Deva și am trecut la luarea unor noi măsuri pentru îmbunătățirea în continuarea a activității secției și coloanelor din Valea Jiului în toate ramurile de activitate" —- se spune în răspunsul trimis redacției de tovarășii Mihai Moscalu, inginer șef și Petru Babei, șef birou.„Creșterea peste nivelul planificat a coeficientului de utilizare a parcului, C.U.P.-ului, se află în atenția noastră. In acest sens, pentru a se asigura condițiile necesare,' vă informăm că în cursul anului 1973 au fost calificați pentru secția Iscroni 5 mecanici auto și e- lectricieni, iar alți 13 viitori

mecanici auto se află în curs de calificare. Totodată se manifestă preocupare pentru angajarea și stabilizarea în unitate de șoferi cu un nivel de pregătire profesională corespunzător. O măsură luată de conducerea unității prin care se vine în sprijinul salariați- lor este „ziua școală" ce se organizează în fiecare lună. In această zi se țin cursuri profesionale, ședințe ale organizației de partid și grupei sindicale, se dezbat probleme privind activitatea secției".In continuare, răspunsul conducerii U.M.T.C.F. cuprinde precizarea că pentru îmbunătățirea activității de întreținere a drumurilor auto forestiere a fost creată o brigadă de construcții-montaj în fruntea căreia a fost încadrat un tehnician, brigadă care dispune de utilajele terasiere necesare. In perioada trecută din acest an — se arată în răspuns — s-au efectuat în raza secției Valea Jiului lucrări în valoare de 790 mii lei din care 620 de mii lei reprezintă valoarea intervențiilor pentru înlăturarea calamităților naturale, iar 170 de mii lei reparații capitale de drumuri auto forestiere.

Apreciem toate aceste măsuri și dorința conducerii U.M.T.C.F. de a asigura condiții optime pentru îmbunătățirea activității de transport a lemnului din pădure la depozitele finale, pentru atingerea și apoi menținerea unui ritm de lucru corespunzător sarcinilor. Rămîne însă ca ele să-și dovedească viabilitatea, eficiența dorită. Dar, asupra acestei chestiuni vom mai reveni.
Se va face luminăCu referire la scrisoarea cetățenilor din strada Dărănești — Petroșani publicată în „Steagul roșu" nr. 7406 din 26 august a.c., în răspunsul trimis redacției, Secția de distribuire a energiei electrice ne-a precizat că : „Pentru lucrarea din strada Dărănești există un proiect al cărui termen de e- xecutare este trimestrul III al anului 1974". Deci, încă puțină răbdare și... se va face lumină și la dumneavoastră, stimați cititori din partea de sus a străzii Dărănești. Dacă totuși S.D.E.E. s-ar gîndi posibilitatea devansării menului de executare a pectivei lucrări, nu ar fiDimpotrivă, ar fi în interesul și beneficiul populației acelei străzi.

la ter- res- rău.

primul pozițiilor de F.C. Și

Cu etapa de mnne pasionanta întrecere a divizionarelor A de fotbal își... derulează deja prima treime a lungului și dificilului' ei traseu în timp. Ce va aduce, deci, etapa a VI_a ? In rînd, statornicirea fruntașe ale cvartetului revelații („U“ Craiovă, Constanța, C.S.M. Reșița Sportul studențesc) de pe primele locuri ale clasamentului, asaltul crescendo al „veș- nic-nemulțumitelor" (și inconstantelor) echipe Dinamo, Rapid, F.C. Argeș sau Steaua (mai ales că protagonistele campionatului joacă mîine... între ele) și.... ceea ce ne interesează cel mai mult, primele două puncte ale Jiului în actualul campionat. Le scontăm, le vroim, le așteptăm cu toții. Doresc victoria în partida de mîine cu F.C. Argeș jucătorii Jiului parcă mai mult decît oricînd ! „Haina" neîncrederii în forțele proprii (prea strîmtă și străină echipei noastre) a fost lepădată. Aruncată. Uitată undeva. Jiul se prezintă Ia întâlnirea de mîine ferm hotărltă să înceapă recuperarea „terenului" pierdut, să treacă deja la acumularea punctelor liniștitoare. Moralul echipei e bun. „Băieții" au încredere unul în celălalt, toți în antrenor și întreaga „compa-,e“ în victorie IPartidele cu F.C. Argeș, es-

te foarte adevărat, întotdeauna au fost dificile. Echipa din Piteșt'i constituie un obstacol greu de trecut pentru orice divizionară A, indiferent unde s-ar juca meciul. Noii elevi ai antrenorului Ște-
Avancronică 
fotbalistică

fan Coidum (F.C. Argeș) sîn- tem siguri că au fost puși la punct și în ce privește... jocul Jiului atunci cînd acesta în nici un caz nu dorește să scape victoria printre degete. Vor lua măsurile de rigoare. Vor juca argeșenii e- xact ca Ia Brașov. Sobru și sigur în apărare, cu contraatacuri rapide susținute de Troi „aruncat" mereu înainte de către Dobrin. Fotbaliștii de la Jiul au analizat. în această săptămînâ, la amănunt jocul adversarilor lor, posibilitățile de contracarare a ofensivei din Trivale, căile de străpungere a dispozitivului defensiv advers. Pentru că acestea există. Apărarea piteștenilor va trebui să fie hărțuită în permanentă, se cere atacanților Jiului (lui Rozsnai în special) mai multă „explozie" în fazele decisive. poarta lui Stan trebuie să fie supusă unui perpet'uu „bombardament". MECIUL

A La întreprinderea de industrializare a peștelui din Tulcea au fost introduse în producție noi sortimente cu de stavrid. Sînt pregătite pentru a fi lansate în fabricație două noi sortimente de conserve realizate din pește oceanic.

@ Ba Casa de cultură din Mangalia a fost descinsă o expoziție de ceramică a artiștilor amatori din Horezu, județul Vîlcea. Localnicii și turiștii aflați pe litoral pot

A Ea Casa de cultură sindicatelor din Buzău fost deschisă prima expoziție a membrilor Clubului de artă plastică, recent înființată aici. Sînt expuse lucrări de sculptură, pictură, grafică, decorațiuni executate în diverse tehnici, realizate, în exclusivitate, de artiști amatori buzoieni.

admira aici peste 300 de biecte de artă realizate amatorii din Horezu.
S=a ars“
în locul

de conserve — macron sos tip „Delta", ostropel macrou și ostropel de
A La Cîmpulung urmează să fie puse Ia dispoziția publicului mai multe unități — de optică medicală, ma- rochinărie. de reparat louri și Suceava a fost zilele acestea „Ca-A La ființată sa tehnicii", instituție destinată activității Comisiei inginerilor și tehnicienilor de pe lîngă Consiliul județean al sindicatelor. Activitatea este organizată pe mai multe secții și își propune să contribuie la generalizarea experienței și inițiativelor valoroase, a noutăților apărute în diferite

de vopsii piei.

(Agerpres)

Slănic Moldova.
• UN GRUP DE LOCATARI ai blocurilor nr. 1, 3 și 5, strada Independenței, Petroșani: Nu știm dacă tîrgul de vite a fost închis ca urmare a răspîndirii epidemiei de febră af- toasă. Dar ceea ce știm este faptul că într- adevăr, mutarea tîrgului, fără o avizare prealabilă din partea forurilor sanitare competente, între blocuri, deteriorînd spațiile verzi, pro- ducînd murdărie și zgomote jur-împrejur nu poate fi trecută cu vederea. Organele în drept sperăm să fie pe recepție la semnalul nostru, urmînd să ia în viitor măsurile ce se impun în situația aceasta.• CATALINA VISCHY, îngrijitoare la căminul muncitoresc, Lonea : Am cercetat cele relatate de dumneavoastră în scrisoare, dar concluziile au fost altele, opuse opiniei dumneavoastră. Administratorul Emil Tănase v-a pretins doar să efectuați o curățenie exemplară în camere și să aveți grijă de inventarul camerelor, nicidecum să-l luați în primire. Exigența impusă de administrator, care s-a materializat în schimbarea în bine a aspectului acestui cămin, dumneavoastră ați înțeles-o denaturat, chipurile, ca pe o persecuție permanentă, ceea ce nu este deloc real.• EMERIC MUNTEANU, str, 9 Mai 2/2/7, Petroșani: Cunoaștem Situația relatată. Așa

Popicărie nouă
laDin inițiativa comitetului sindical și U.T.C. din cadrul preparației, a asociației sportive „Preparatorul" la Petrila se construiește o nouă popicărie, în parcul din localitate. Cu sprijinul consiliului popular orășenesc, au fost procurate materialele necesare pentru e- xecutarea lucrării. In prezent se lucrează intens la zidărie. Printre salariații preparației care își aduc contribuția la construirea popicăriei se numără loan Ciur, Vaier Toma, frații Iosif și Alexandru Bodony, Sabin Hancheș, Ion Bistri- ceanu, Gheorghe Halasz, A- dalbert Matyus, Fokt, Ion Hoțea,Coțofan, Tudor Doniocoș, Ion Cărare și mulți alții.

Francisc Dumitru

victorie IPOATE ȘI TREBUIE SA FIE CTȘTIGAT! Nu oricum însă. Printr-un joc de calitate, spectaculos, printr-o „măcinare" persistentă a forțelor adversarilor, care nu trebuie să fie lăsați să răsufle. De la jucătorii Jiului, întreaga „suflare" sportivă a Văii lui, miile de suporteri teapta un joc valoros, permanentă mișcare, așa au fost obișnuiți să mească"... duminică de duminică nu mai departe decît în turul campionatului trecut. Așteaptă victoria. Meciul a fost pregătit cu atenție, jucătorii Jiului au manifestat la antrenamente o bună dis- , poziție de joc, multă vervă și privesc cu încredere dificila partidă de mîine, cu F.C. Argeș. Un apel la publicul spectator: jucătorii Jiului își exprimă dorința să fie mai intens susținuți, și-i asigură Pe cei ce se vor „osteni" Ia galerie că ei, în teren, vor lupta cu puteri duble pentru obținerea victoriei. După toate probabilitățile, Jiul va alinia, în acest meci, următorul „11“ : Ion Gabriel — Nițu, Georgescu, Ștocker, Dodu — Naghi, Libardi — G.Mulțescu, Rozsnai, (Naidin).Din terilor CES ! partea tuturor Jiului MULT

lemnelor...Alexandru Bobb din Pe- t'rila, recidivist, s-a dus la locuința lui P.G. în 23 ianuarie a.c., oferindu-i spre vînzare 4 mc lemne de foc, pentru care avea bon, pre- tizînd suma de 400 lei. Deși a luat un aconto de 150 lei, A. Bobb nici vorbă să-i mai aducă lemnele promise. La fel a procedat în 3 februarie a.c. cu P.N., căruia îi spusese că îi va face rost de 8 mc de lemn de foc și de construcție. De asemenea în 15 februarie a.c. cu M.T., care acceptase și el oferta de a cumpăra 4 mc de lemn de foc. Aconturile încasate de la naivii cetățeni (300, respectiv — 200 lei), au fost bani buni luați, dar lemnele promise nici vorbă să Ie aducă acestora. Așa a a- juns A. Bobb pent'ru înșelăciune cu lemne de foc să se „ardă" și el pentru un an și trei luni. A fost o lecție usturătoare și pentru cetățenii trași pe sfoară de A. Bobb. Dacă din capul locului nu s-ar fi lăsat atrași în mrejele „o- nestității" primului venit să le ofere „chilipiruri", nu ar fi pățit ceea ce au pățit'.
L

este, din nefericire. Avem convingerea câ organele în drept vor interveni la timp înainte de începerea ploilor toamnei, pentru ca acele oaze inestetice să dispară.A FLORIAN BORZ, Petrila : Ne semnalați că la unitatea nr. 4 Produse lactate, sticlele cu lapte vin de multe ori fără capace. Da, aveți dreptate. Este o deficiență mai veche a celor de la Fabrica de produse lactate (Oare, mai întrebăm o dată, pînă cînd vor niai rămîne indiferenți față de această situație ?). Târna, bineînțeles câ laptele va tre- buj să-l desfacă în magazin. Vara. însă, nu-i nici un râu să se vîndă afară...
Și la unitățile din cartiere se poate practica 

un comerț civilizat, prosper I
(Urmare din pag. 1)cantități suficiente aveau mare căutare. In magazia de mină, alte stocuri gata pregătite (unele sortimente chiar Ereambalate) așteptau să i-a loc în rafturile magazinului. Deci, încă o dată se confirmă faptul că acolo unde este mînă de gospodar, unde e- xistă o preocupare intensă pentru o bună aprovizionare, pentru o desfacere cu solicitudine și respect față de cumpărători treburile merg bine, în folosul tuturor. Altfel zis, și în magazinele de cart'ier, se poate practica un comerț civilizat, prosper, de talia celui făcut „la centrul" urbei. Dar, după cum s-a văzut, nu în toate cazurile, unele magazine de profil a- limentar din cartiere (cu toate că cei în drept ar trebui să le cunoască și să întreprindă luarea unor măsuri de eliminare a deficiențelor, a acelor reminiscențe de comerț de periferie, de dugheană), continuă să înregistreze o diagramă descendentă la unele capitole ale activității care certifică bunul renume al unui magazin.

_ Șe impune, așadar, o urmărire mai atentă din partea organizațiilor comerciale a modului în care aceste magazine satisfac nevoile de aprovizionare și cerințele civilizate de deservire a marii mase de cumpărători din cartierele masiv populate ale orașului I

Preparația
Petrila

Constructorul
HunedoaraJiu- aș- în cum „pri-

Stan. Stoiansupor- SUC-
Adrian GONDOR

o-oPe stadionul „Jiul" din Petrila, a avut loc, miercuri, în- tîlnirea de fotbal dintre echipa locală Preparația și Constructorul din Hunedoara, contînd în cadrul etapei a treia a campionatului județean. Spectatorii prezenți la această partidă au plecat total nemulțumiți, pentru că echipa lor favorită nu a mai avut comportarea de altădată. S-a jucat fără orizont, înaintașii încurcîndu-se reciproc, iar a- tunci cînd s-au creat totuși și unele situații favorabile de gol, puține la număr, acestea au fost ratate. Echipa oaspete, venită la Petrila pentru obținerea a cel puțin un punct, a reușit acest lucru, deoarece s-a apărat foarte calm și cu un efectiv dublu de jucători.Este foarte adevărat că e- chipa oaspete putea să plece chiar cu două puncte, însă și înaintașii săi au ratat cu destulă ușurință cele cîteva ocazii și în special Dinu.La juniori, 7—0 pentru Constructorul Hunedoara.
s. baloi

A
Ii plăcea

„melodia
preferatâ“Dumitru Roba era muncitor la parchetul forestier Buta (Cîmpu lui Neag). In octombrie 1972, fiind îm preună cu P.M., șofer, pentru a lua alimente, profi- tînd de o mică neatenție a acestuia, i-a furat un apa ■ rat de radio cu tranzis'ori aflat în mașină Apoi, mare amator de muzică Roba a tot' ascultat vreo cî- teva luni melodiile preferate, pînă cînd, într-o bună zi, a uitat aparatul în alt camion condus de- P.I. De aici și pînă la găsirea n-a pas ;

D.
făptașului (D. Roba) mai fost decît un ,___,„tranzistorul" a fost găsit de paznic și predat miliției, care a identificat nul...îi nie dia _de tine", pînă __ ______vrînd-nevrînd Dumitru Roba a fost obligat de oamenii... în robă, să asculte pentru un an de zile o cu totul altă „melodie": „Păsărică, mută-ți cuibul"...

st'ăpî- nelegal. Cu toate că plăcea la să asculte„Nu mă mai despart 1 la urmănebu- melo-

Aurel COMȘA, Nicolae GHERGHIN, judecătoria Petroșani
Liceul industrial minier

Petroșani
Organizează concurs pentru ocuparea următoa

relor posturi:

— un post maistru instructor, specialitatea e 
lectromecanică minieră ;

— un post maistru instructor, specialitatea ex
ploatări miniere ;Condiții: școală de maiș trii și 5 ani vechime în post de maistru ;

— 3 posturi pedagogiCondiții: liceu și stagiul militar satisfăcut;
— un post muncitor electromecanic

1Concursul va avea Ioc în ziua de 14 septembrie a.c. în localul liceului din str. 30 Decembrie nr. 10 Petroșani.

Institutul de
și proiectări

pentru huilă
A N U N

cercetări
miniere

Petroșani 
T Â

concurs pentru ocuparea următoarelor posturi cu norma întreagă :

• un post de medic internist

• un post de medic radiolog

A două posturi de inginer proiectant

• două posturi de proiectant

Concursul va avea loc la sediul I.C.P.M.H. din str. Mihai 
Viteazul, nr. 3, în dota de 20 septembrie 1973.

Condiții de angajare conform Legii nr. 12/1970.

Mica publicitatePIERDUT carnet de student pe numele Duna loan. II declar nul.
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VIZITA TOVARASUIUINICOLAE CEAUSESCU ÎN REPUBLICA VENEZUELA
I

Tovarășul Nicolae Ceausescu a primit 
pe Jesus Angel Paz Galarraga, 

candidat la președinție al „Noii forțe1*Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, a primit, joi după-amiază, la reședința sa din Caracas, pe Jesuă Angel Paz Galarraga, candidat la președinție ai „Noii forțe“.La primire a participat tovarășul Ștefan Andrei. secretar al C.C. al P.C.R.Au fost de față Demetrio Boersner, secretar cu probleme de relații internaționale al Mișcării Electorale a Poporului — din partea Partidului Socialist, Eduardo Gallegos Mancera, secretar cu problemele internaționale al Partidului Comunist din Venezuela, Jose Herrera Oro- pez, independent, Jesus Soto Amesty, senator, președintele Comisiei de politică externă a Senatului, președintele grupului parlamentar de prietenie venezueleano-română.In numele „Noi forțe", Jesus Angel Paz Galarraga a salutat vizita tovarășului Nicolae Ceausescu în Venezuela și a exprimat încrede-
Primirea de către tovarășul

Nicolae Ceaușescu a rectorului 
Universității Centrale din Venezuela, 

Rafael Jose Neri și alți oameni 
de științăPreședintele Consiliului de Stat, Nicolae Ceaușescu, și tovarășa Elena Ceaușescu au primit, joi seara, la reședința ce le-a fost rezervată în Caracas, pe rectorul Universității Centrale din Venezuela, Rafael Jose Neri, și alți oameni de știință venezueleni.Oamenii de știință venezueleni și-au exprimat bucuria de a-1 întîlni, la Caracas, pe șeful statului român, cunoscut pentru eforturile remarcabile consacrate propășirii economiei și culturii românești, bunăstării materiale și spirituale a poporului român, cauzei păcii și colaborării internaționale. Ei au dat, totodată. o înaltă apreciere activității științifice și obștești

Oaspeți ai Federației venezuelene a 
camerelor și asociațiilor de comerț și producțieIn cursul dimineții de vineri, președintele Consiliului de Stat al României, tovarășul Nicolae Ceaușescu, a făcut o vizită la Federația ve- nezueleană a camerelor și asociațiilor de comerț și producție (FEDECAMARAS).Cu acest prilej, președintele FEDECAMARAS, dr. Alfredo Paul Delfino, a adresat un călduros cuvînt de salut șefului statului român. A- poi, el a făcut o expunere a- supra obiectivelor care animă organizația de comerț și producție pe care o conduce. Președintele Alfredo Paul Delfino a subliniat, în cu- vîntarea sa. dorința de a intensifica relațiile de colaborare și cooperare dintre România și Venezuela în interesul celor două popoare.Răspunzînd. președintele Nicolae Ceaușescu și-a exprimat convingerea că vizita
Intîlniri de lucru ale miniștrilor 

români și venezueleniTovarășii Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Minitșri, ministrul comerțului exterior, și George Maco- vescu, ministrul afacerilor externe, au avut o îniîlnire de lucru cu ministrul afacerilor externe al Venezuelei, Aristides Calvani. La întîl- nire au participat, de ambele părți, consilieri și experți.Au fost examinate, cu a- cest prilej, aspecte ale dezvoltării relațiilor bilaterale în domeniile economiei, culturii, științei și tehnicii.
★Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior,

«■••■■•••••a»
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rea că această vizită, convorbirile care vor avea loc vor duce la dezvoltarea relațiilor de colaborare dintre Venezuela și România, precum și la conjugarea eforturilor lor pe plan internațional, în slujba păcii și destinderii. Aceasta corespunde intereselor celor două popoare.Jesus Soto Amesty a înfă. țișat apoi rolul grupului parlamentar de prietenie vene- zueleano-română în stimularea relațiilor dintre cele două țări, exprimîndmși dorința ca aceste relații, inclusiv pe linie parlamentară, să se dezvolte constant. în beneficiul celor două țări și popoare.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, a felicitat grupul parlamentar de prietenie venezuelea- no-română pentru activitatea depusă în slujba nobilelor i- dealuri ale întăririi prieteniei și colaborării dintre popoarele noastre și a invitat o delegație parlamentară ve- nezueleană să viziteze România spre a cunoaște în mod nemijlocit realizările și preocupările statului și poporului român.

a tovarășei Elena Ceaușescu. Universitarii venezueleni și- au exprimat dorința ca schimburile dintre institutele de învățămînt superior din cele două țări să se intensifice în beneficiul unei mai bune cunoașteri reciproce, a a- propierii dintre cele două popoare.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a rugat să se transmită cadrelor didactice, studenților venezueleni cele mai bune urări de succes și a. subliniat rolul tineretului, al studenților în dezvoltarea fiecărei țări, în intensificarea schimburilor de valori spirituale între popoarele român și venezuelean.

pe care o efectuează în Venezuela, convorbirile purtate în aceste zile vor sluji la i- dentificarea unor domenii noi de cooperare între România și Venezuela.In cadrul întîlnirii de la sediul FEDECAMARAS, tovarășul Ion Pățan, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, ministrul comerțului exterior, a făcut o expunere asupra posibilităților existente de dezvoltare a relațiilor de cooperare dintre cele două țări.Au mai luat cuvîntul președintele Consiliului venezuelean al industriei. Emilio Conde Jhan, președintele Consiliului venezuelean al comerțului și serviciilor, Ramon Imery. și Armando Branger, președintele Comisiei de integrare economică a FEDECAMARAS.

s-a întîlnit, vineri, cu Miguel Rodriguez Viso, ministrul venezuelean al agriculturii.Au fost abordate probleme legate de acordul complementar de colaborare și coopera- rare în domeniul agriculturii, precum și modalitățile de a- plicare a acestuia.
★Tovarășul Bujor Almășan, ministrul minelor, petrolului și geologiei, a avut, joi, seara, o întîlnire de lucru cu ministrul minelor și petrolului al Venezuelei, Hugo Perez La Salvia, cu care a examinat o serie de probleme ale cooperării româno-venezuele- ne în domeniul petrolului, minier și al petrochimiei.
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Toastul
(Urmare din pag. 1)pendenței. Ne sînt, de a- semenea, cunoscute preocupările dumneavoastră, eforturile poporului venezuelean în vederea dezvoltării econo- mico-sociale și pentru a deveni pe deplin stăpîn pe bogățiile sale naționale. înțelegem bine și salutăm din toată inima aceste preocupări, care sînt, de altfel, preocupările tuturor țărilor Americii Latine care doresc să fie pe deplin stăpîne pe bogățiile lor și să le folosească în scopul bunăstării și fericirii proprii, înțelegem aceasta, deoarece și poporul român a suferit, timp de secole, dominația și asuprirea străină, a dus lupte îndelungate pentru a-și cuceri independența națională. Anul acesta, s-au împlinit 29 de ani de cînd poporul român a scuturat pentru totdeauna dominația străină, și-a luat soarta în propriile mîini și a trecut pe calea făuririi unei noi orîn- duiri sociale. Deși a trecut o perioadă istorică scurtă, în acești ani poporul român a obținut succese remarcabile în construcția societății socialiste, în dezvoltarea industriei, agriculturii, învățămîn- tului, științei, culturii, în ridicarea bunăstării sale materiale și spirituale. In acești ani, producția industrială a României a crescut de 25 de ori. Spre exemplu, producem circa 8 milioane tone oțel, față de numai 280 mii tone în anii dinainte de eliberare.Așezînd la baza industrializării cuceririle științei și tehnicii contemporane, am dezvoltat o serie de ramuri moderne, cum sînt: petrochimia, electronica, construcția de mașini-unelte, mijloace de transport și utilaje tehnologice, asigurînd cerințele dezvoltării economiei românești, dar avînd și disponibilități de export, participînd astfel tot mai intens Ia diviziunea internațională a muncii.Dezvoltăm, de asemenea, în ritm intens, industria producătoare de bunuri de consum, precum și agricultura, care în România constituie o ramură de bază a economiei.Acordăm o mare atenție dezvoltării învățămîntului, științei, culturii, factori primordiali ai progresului oricărei societăți. Tot ceea ce înfăptuim în țara noastră pe calea făuririi societății socialiste multilateral dezvoltate este destinat omului, satisfacerii cerințelor sale materiale și spirituale, creării celor mai bune cohdlții de manifestare a personalității umane. Dezvoltarea unei largi democrații socialiste, economice și politice, se exprimă prin participarea activă a maselor populare la conducerea întregii activități economico-sociale, a întregii societăți.Fiind preocupați de dezvoltarea în ritm intens a întregii vieți economico-sociale, sîntem vital interesați în stabilirea unor relații de colaborare și prietenie cu toate popoarele lumii, fără deosebire de orînduire socială.După cum ați menționat și dumneavoastră, domnule președinte, secolul nostru a cunoscut două războaie mondiale, care au produs multe distrugeri de bunuri materiale, spirituale, dar, mai cu seamă,

Toastul
(Urmare din pag. 1)sentiment tot mai hotărît de naționalism democratic, care caută în îmbinarea tuturor voințelor, în atenția și perfecționarea resurselor omenești, cel mai bun factor pentru a-și a- firma suveranitatea asupra resurselor sale naturale, pentru a-șj întări independența în toate privințele și pentru a contribui, prin participarea sa, la integrarea crescîndă a Americii Latine, pentru pace, dreptate și înțelegere mondială.Această aspirație spre pace, această hotărîtoare voință de a obține dezvoltarea, această hotărîre de nezdruncinat de a întări independența națională și de a reafirma suveranitatea asupra resurselor noastre ne duc spre o dispoziție sinceră de prietenie cu toate popoarele din lume. Cred, Excelența Voastră, că vizita dumneavoastră in America Latină constituie un experiment înnoitor, în urma căruia se va
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tovarășului Nicolae Ceaușescudistrugerea a milioane și zeci de milioane de vieți omenești. Nu putem uita că cele două războaie mondiale din secolul nostru au pornit de pe continentul european, că ele au fost determinate de tendințele de dominație imperialistă, de asuprire a altor popoare.După cum se știe, după cel de-al doilea război mondial a urmat o perioadă lungă, denumită „război rece“, dar în care au avut loc multe războaie „calde" — ca să spun așa — care, deși locale, au provocat multe distrugeri și suferințe și au îngrijorat întreaga omenire care s-a manifestat activ pentru încetarea acestora. Este suficient să menționez, în această privință, Vietnamul, Indochina în general și Orientul Mijlociu.In toți acești ani, România 
a desfășurat o activitate susținută pentru a se pune capăt politicii vechi, imperialiste, de forță și dictat, pentru o politică nouă, care să asigure colaborarea multilaterală între toate națiunile lumii, fără deosebire de orînduire socială.Constatăm cu multă satisfacție că, în ultimii ani, s-au obținut o serie de succese pe calea destinderii și colaborării internaționale. Am putea spune că s-a încheiat perioada „războiului rece" și a început o etapă nouă în dezvoltarea societății omenești. Sîntem însă la primii pași ; mai sînt încă popoare care suferă jugul dominației coloniale. Colonialismul și neocolonialis- mul mai provoacă suferințe popoarelor. De aceea, este necesar de a se acționa cu toată fermitatea pentru a lichida cu desăvîrșire aceste stări de lucruri anacronice. Noi pornim întotdeauna de la faptul că fiecare popor trebuie să fie pe deplin liber și stăpîn pe destinele sale, că trebuie pus capăt oricărei dominații străine. Pornim de la faptul bine cunoscut că niciodată un popor nu poate fi liber dacă admite asuprirea altui popor. Tocmai de aceea, poporul român acordă sprijin activ mișcărilor de eliberare națională din Africa, își exprimă solidaritatea cu toate popoarele care au pășit pe calea dezvoltării independente și luptă pentru a fi pe deplin stăpine pe bogățiile proprii, pentru a-și putea organiza viața așa cum o doresc, fără nici un amestec din a- fară.Am salutat cu multă satisfacție încetarea războiului din Vietnam și a bombardamentelor asupra Cambodgiei și ne exprimăm speranța că aceste popoare vor putea să se dezvolte în pace.Sîntem preocupați de faptul că în Orientul Mijlociu se menține încordarea și pericolul unui nou conflict cu grave consecințe pentru omenire. De aceea, considerăm că trebuie făcut totul pentru a se asigura aplicarea Rezoluției Consiliului de Securitate și restabilirea păcii în Orientul Mijlociu.Trăind în Europa, acordăm o mare atenție problemelor securității pe acest continent. Am acționat pentru pregătirea Conferinței general-euro- pene și apreciem că există reale condiții pentru desfășurarea și încheierea cu succes a acestei conferințe, punînd astfel bazele unei colaborări 
președintelui Rafael Calderademonstra că pluralismul ideologic poate funcționa în mod loial, a afirmat șeful statului venezuelean.România și Venezuela cunosc bine condițiile pentru ca experiența să reușească și să fie dispuse să pună, la rîndul lor, hotărîrea prietenească de a contribui amplu la cooperarea internațională. Amîndouă sînt pătrunse de ideea că pluralismul ideologic presupune respectarea concepțiilor și sistemelor prin care fiecare caută cu hotărîre propriul său destin ; a face o realitate intangibilă din scopul neintervenției fiecărui stat în treburile și activitățile interne ale celuilalt. In acest spirit și cu convingerea că popoarele sînt mature, că au deplina personalitate pentru a defini ele însele calea, primim pe șeful de stat al României și îl asigurăm că sîntem foarte dispuși de a continua să a- vansăm în explorarea terenului fecund care se oferă cola
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pe principii noi între statele continentului european, ceea ce va asigura securitatea fiecărui stat din Europa, contribuind, totodată, și la colaborarea și pacea internațională.După părerea noastră, pentru asigurarea cursului destinderii trebuie soluționate încă multe probleme. De aceea, considerăm că este necesar să intensificăm eforturile pentru soluționarea tuturor acestor probleme, în interesul și cu participarea tuturor statelor lumii.Mai mult ca oricînd, problemele mari care interesează o- menirea trebuie soluționate nu de cîteva țări, ci de toate țările, cu participarea tuturor națiunilor interesate. In acest sens, este necesar ca țările mici și mijlocii să participe mai activ la întreaga viață internațională. Numai așa se poate asigura o pace trainică și îndelungată.România a militat întotdeauna pentru așezarea relațiilor internaționale pe baza principiilor egalității în drepturi între toate națiunile, respectului independenței și suveranității, neamestecului în treburile interne, avantajului reciproc. Este necesar să se acționeze pentru ca toate statele să-și asume răspunderea de a renunța Ia forța sau la a- menințarea cu forța în soluționarea unor probleme dintre state.Marile transformări care au Ioc în lume, preocuparea popoarelor de a fi stăpîne pe bogățiile naționale, de a se dezvolta corespunzător voinței lor, constituie un factor deosebit de important al lumii de astăzi. Popoarele care au trecut pe calea dezvoltării independente sînt confruntate cu multe probleme economico-sociale, dar, în primul rînd, aș menționa că toate a- ceste țări, datorită condițiilor istorice și dominației coloniale, se găsesc la un nivel de dezvoltare scăzut. De aceea, problema progresului econo- mico-social, a lichidării decalajului dintre țările dezvoltate și cele în curs de dezvoltare constituie o problemă de cea mai mare importanță a zilelor noastre.Calea dezvoltării economico-sociale a fiecărei națiuni presupune, în primul rînd, u- nirea eforturilor proprii, dezvoltarea solidarității între aceste popoare, colaborarea dintre ele și, totodată, impune, ca o necesitate, ca țările mai dezvoltate să acorde un sprijin mai mare țărilor care au făcut față unor probleme grele în dezvoltarea lor.Vorbind de o lume mai dreaptă și mai bună, o lume a colaborării și păcii, nu putem uita faptul că continuă acumularea de armamente dintre cele mai moderne și, în primul rînd, de armamente nucleare. De aceea, este o necesitate vitală de a acționa pentru înfăptuirea dezarmării generale și, în primul rînd, a celei nucleare. Desigur că este necesar să se ajungă Ia acorduri corespunzătoare pentru a se pune capăt cursei înarmărilor, cheltuielilor uriașe de mijloace materiale în scopul distrugerii, ca aceste mijloace să fie destinate dezvoltări economice-sociale, științei, culturii, învățămîntului,
borării între națiunile noastre.Faptul că ambele noastre țări sînt producătoare de petrol face și mai ușoară înțelegerea reciprocă. Atît o țară, cît și cealaltă au o îndelungată experiență în exploatarea hidrocarburilor și caută să folosească toate perspectivele imense deschise pentru prelucrarea lor industrială și folosirea totală a resurselor lor.De aceea, a spus în încheiere președintele Caldera, guvernele noastre, chiar dacă s-au născut în forme diferite și nutresc curente de gîndire care se află clar diferențiate, pot vorbi de teme comune, cu același limbaj și cu preocupări similare și sînt convinse că un schimb va fi folositor pentru comunitățile pe care le reprezintă.Pentru. venezueleni, Excelență, este foarte plăcută prezența dumneavoastră pe pă- mîntul nostru, care s-a născut în istorie ca stat suveran sub egida Iui Simon Bolivar, a Iui
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ridicării bunăstării popoarelor.Pornind de la faptul că înfăptuirea unei politici noi poate fi realizată numai cu participarea tuturor popoarelor lumii, România consideră că este necesar să fie întărit rolul Organizației Națiunilor Unite, al altor organisme internaționale, în soluționarea diferitelor probleme dintre state, în așezarea relațiilor de colaborare pe principii noi, de deplină egalitate între națiuni, de respectare a dreptului internațional.Iată, domnule președinte, unele din preocupările guvernului și poporului român, iată spiritul cu care efectuăm vizita în țara dumneavoastră și în alte țări ale Americii Latine. Sîntem animați de dorința de a contribui activ la accentuarea cursului de colaborare între toate statele, fără deosebire de orînduire socială. Dorim să aducem contribuția și să colaborăm activ cu celelalte state la făurirea unei lumi mai bune și mai drepte, în care oamenii muncii să se poată bucura din plin de rezultatele muncii lor, să se asigure o repartiție mai dreaptă mai echitabilă a produsului național între toți membrii societății.Tocmai în această direcție acționează poporul român și facem totul pentru ca roadele dezvoltării economico-sociale să servească nemijlocit ridicării bunăstării, fericirii, demnității umane, a tuturor membrilor societății noastre socialiste.Doresc, domnule președinte, să vă mulțumesc pentru ordinul ce mi l-ați înmînat, care poartă numele legendarului erou național venezuelean, Simon Bolivar. Văd în această distincție o expresie a prieteniei față de poporul meu, față de România, de lupta pe care o ducem pentru dreptul popoarelor la libertate, independență și fericire.Doresc, la rîndul meu, să vă înmînez cel mai înalt ordin al țării mele — Ordinul „Steaua Republicii Socialiste România" —, care simbolizează eliberarea poporului român de asuprire națională și socială, voința sa de a-și făuri viața corespunzător năzuințelor sale. Vă înmînez această distincție ca semn al stimei și prețuirii poporului român față de poporul venezuelean, ca semn al considerației față de dumneavoastră.Fie ca prietenia dintre popoarele noastre să se dezvolte continuu, ca poporul român și poporul venezuelean, conlucrînd în diferite domenii de activitate, să contribuie la dezvoltarea lor economico-so- cială, a bunăstării și fericirii fiecăruia și, totodată, să-și a- ducă contribuția lor Ia cauza generală a colaborării și păcii între toate popoarele lumii.Doamnelor și domnilor,Doresc să toastez și vă rog să ridicați paharul pentru prosperitatea și bunăstarea poporului venezuelean !In sănătatea Excelenței Sale, domnul președinte Rafael Caldera, și a stimatei doamne Caldera !In sănătatea dumneavoastră, doamnelor și domnilor! Pentru colaborare și pace între toate popoarele lumii 1
Francisco de Miranda, Antonio Jose Sucre, luptători care au avut ca ghid gîndirea și a căror arie de preocupări nu s-a limitat Ia țara în care s-au născut, ci s-a extins în emisferă și în lume.Tocmai, în onoarea venezu- eleanului Simon Bolivar, eliberator al Venezuelei, Columbiei, Ecuadorului, Perului și Panama și fondator al Boli- viei, a fost creat ordinul a cărui maximă distincție vi-o voi înmîna. Vă rog să-l primiți ca un semn al prieteniei țării mele față de România și ca o expresie a preaînaltei stime cu care primim prezența dumneavoastră și ca o dovadă a prieteniei pe care v-o purtăm.Doamnelor și domnilor,Vă invit să ridicați paharele, pentru a toasta împreună cu mine pentru nobilul popor român și pentru fericirea personală a Excelenței Sale, domnul Nicolae Ceaușescu, a Excelenței Sale, doamna Elena Ceaușescu, și pentru foarte distinsa lor delegație.

Valorile temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri ;
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PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vremea se menține frumoasă. Vînt’ul va sufla din sectorul nord- vest.

Telegrame externe
Conducători de partid 
și de stat cehoslovaci 

au vizitat expoziția 
românească din cadrul 

Tîrgului international
de laPRAGA 7 — Corespondentul Agerpres, C. Prisăcaru, transmite : Secretarul general al C.C. al P. C. din Cehoslovacia, Gustav Husak, președintele guvernului federal, Lubomir Strougal, alți conducători de partid și de stat cehoslovaci au vizitat expoziția românească din cadrul Tirgu- lui internațional de la Brno. Oaspeții au fost întîmpinați

Lucrările Conferinței la nivel 
înalt a țărilor nealiniate'ALGER 7 — Corespondentul Agerpres, Mircea S. Io- nescu, transmite : Numeroși șefi de stat și de guvern, alți conducători de delegații, precum și lideri ai mișcărilor de eliberare invitați la lucrări continuă să expună, in cadrul celei de-a patra Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate de Ia Alger, poziția țărilor lor, a organizațiilor pe care le reprezintă, față de principalele probleme ale situației internaționale actuale, relevînd importanța eforturilor îndreptate spre asigurarea păcii și securității mondiale, spre eliminarea oricăror forme de dominație colonialistă, neocolo- nialistă și imperialistă.Vineri, în cea de-a treia zi a conferinței, s-au înscris la cuvînt peste 30 de vorbitori; este și acesta un aspect al importanței ce se acordă reuni

Sesiunea Comitetului special 
al Adunării generale a O.S.A.WASHINGTON 7 — Corespondentul Agerpres, C. Ale- xandroaie, transmite : Revizuirea Cartei Organizației Statelor Americane pentru a o pune de acord cu marile mutații și transformări intervenite pe arena internațională în ultimul sfert de secol, pentru ca ea să reprezinte și să răspundă adevăratelor interese și aspirații ale popoarelor la- tino-americane — aceasta este tema dezbaterilor care au loc în prezent la Washington, în cadrul sesiunii Comitetului special al Adunării generale a Organizației Statelor Americane. întrunit pentru a treia oară după sesiunea Adunării Generale din vara trecută. Comitetul special are sarcina de a întocmi un raport conți- nînd recomandările pentru re-

0 declarație a lui 
Fumi VongvicitVIENTIANE 7 (Agerpres). — Agenția V.N.A. informează că Fumi Vongvicit, reprezentant plenipotențiar al președintelui C.C. al Frontului Patriotic Laoțian, consilier special al delegației forțelor patriotice la convorbirile de la Vientiane, a dat publicității o declarație în legătură cu refuzul guvernului de la Vientiane de a semna protocolul convenit referitor la reglementarea problemelor politice și militare concrete ce decurg din Acordul de

Evoluția situației din SudanKHARTUM 7 (Agerpres). — Președintele Sudanului, Ga- afar Nimeiri, a sosit la Khartum după ce a asistat la o parte a lucrărilor celei de-a 4-a Conferințe la nivel înalt a țărilor nealiniate de la Alger — anunță agențiile MEN și Taniug. Se precizează că hotărîrea șefului statului sudanez de a se întoarce în țară este legată de evoluția recentă a situației din Sudan, ca
------------------ --------------------------

Conferința anuală 
a Congresului 
Sindicatelor 

BritaniceLONDRA 7 (Agerpres). — La Blackpool s-au încheiat, joi, lucrările celei de-a 105-a Conferințe anuale a Congresului Sindicatelor Britanice (TUC). In ultima zi, a fost adoptată o rezoluție în care se cere guvernului să procedeze Ia lichidarea tuturor bazelor nucleare americane și engleze din țară și să adopte măsuri constructive în domeniul dezarmării. In partea din raportul prezentat Congresului referitoare la aspectele de politică externă sînt relevate mutațiile favorabile în direcția reducerii încordării internaționale și a îmbunătățirii climatului pe continentul european.

Brnode ambasadorul României la Praga, Teodor Haș, și de directorul expoziției, Dan Ște- fănescu.Tovarășul Gustav Husak a dat o înaltă apreciere nivelului tehnicii pe care România socialistă o expune la ediția jubiliară din acest an a tîrgului, felicitînd pe expozanții români pentru modul interesant de prezentare a produselor.

unii internaționale a șefilor de stat sau de guvern din marea majoritate a țărilor nealiniate. Pînă în prezent au vorbit președintele Tunisiei, Habib Bourguiba, primul ministru al Guvernului Revoluționar al Cubei. Fidel Castro, președintele Guvernului Revoluționar Provizoriu al Republicii Vietnamului de Sud, Nguyen Huu Tho, ministrul de externe al Republicii Chile, Clodomiro Almevda, și regele Birendra al NepaluluiIn pauzele Conferinței la nivel înalt sau paralel cu lucrările ei, comisiile pe probleme politice și economice și-au continuat dezbaterile pentru a defini proiectele unor rezoluții sau declarații prezentate de mai multe țări, ale altor documente de importanță ce vor fi supuse spre aprobare șefilor de stat sau de guvern.

definitivarea obiectivelor și direcțiilor fundamentale ale O.S.A. pe plan economic și politic la nivelul continentului latino-american.Multe state membre ale O.S.A. consideră că obiectivul cooperării ’atino-americane nu va putea fi atins, atît timp cît în cadrul organizației continuă să existe tendința de menținere a influenței economice și militare străine asupra continentului latino-american. • Un pas important pentru transformarea O.S.A. într-un organism care să răspundă realităților continentului latino- american ar trebui să fie — după opinia multor guverne din America de Sud — anularea rezoluției din 1961 privind ruperea relațiilor cu Republii ca Cuba.

restabilire a păcii șl înțelegerea națională în LaosFumi Vongvicit a. adresat compatrioților din țară și de peste hotare, precum și popoarelor iubitoare de pace din lume chemarea să-și amplifice sprijinul acordat forțelor patriotice, și să ceară guvernului de Ia Vientiane semnarea grabnică a protocolului pentru a realiza înțelegerea națională, pentru a edifica un Laos pașnic, independent, democrat, neutru, unificat și. prosper.
urmare a tulburărilor de Ia Universitatea din Khartum.Pe de altă parte, agenția France Presse, care citează postul de radio Omdurman, captat la Cairo, anunță suspendarea. pînă la noi hotărîri, a 13 articole ale Constituției sudaneze, precum și interzicerea manifestațiilor și reuniunilor publice. Intr-un comunicat difuzat de postul de radio Omdurman, generalul Mohammed EI Baghir Ahmed, prim-vicepreședinte al țării, a arătat că situația este calmă la Khartum, Atbara și în portul Sudan — singurele orașe unde au fost introduse restricții de circulație după proclamarea stării de urgență pe timp de două săptămîni.

----<---- 
Explozie 
solarăHOUSTON 7 (Agerpres). —■ Aparatajul de la bordul laboratorului spațial „Skylab" a înregistrat joi o explozie solară de o forță egală cu 10(T milioane de bombe atomice.Specialiștii au apreciat că . ciuperca formată de acest fe- ! nomen, ar acoperi o suprafață de 5 ori mai mare decît a Terrei. După cum a declarat un purtător de cuvînt al NASA (Administrația Națională pentru problemele aeronauticii și cercetarea spațiului cosmic), astronauții nu au putut să vadă această gigantică explozie, întrucît în acel moment își efectuau programul de somn.
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