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cerințe primordiale pentru îndeplinirea
sarcinilor la extracția de cărbune

La mina Uricani

• Bilanțul lunii trecute coincide cu obiecti vul lunii decembrie : realizarea exemplară ; producției de cărbune, precum și a lucrărilor de deschideri și pregătiri.• Organizarea îmbunătățită minant în obținerea rezultatelor superioare-• Luna decembrie înseamnă în egală măsură încheierea anului și pregătirea producției anului 1974.
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Vizita tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCU

în Statele Unite
Întîlniri emoționante laIn continuarea vizitei în Statele Unite ale Americii, președintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu au sosit, joi după-amiază, la Cleveland, principal centru e- conomic și industrial al statului Ohio, situat' în regiunea Marilor Lacuri din nord-estul Statelor Unite.Șeful statului român este însoțit de Manea. Mănescu, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării,

și Vasile Pungan. con- ai președintelui Consi- de Stat; Corrieliu Bog- ambasadorul României
George Macovescu, ministrul afacerilor externe, Constantin Mi tea silieri liului dan.în S.U.A.In drum spre aeroportul internațional „Hopkins" din Cleveland, aeronava prezidențială a survolat spațiul aerian al statelor Virginia și Virginia de Vest.La aterizare, oaspeții români, au fost întîmpinați de primarul orașului Cleveland,

Cuvîntarea

ClevelandRalph Perk, de reprezentantul guvernatorului statului Ohio, David Sweet, și de alte oficialități ale administrației locale, precum și de un grup de reprezentanți ai coloniilor a- mericanilor de origine română din localitate.Coloana oficială de mașini se îndreaptă apoi spre uzinele „Euclid Inc.", specializate în producția de autobasculante și mașini agricole de mare tonaj, care aparțin marii firme „White Motors Corporation". Se
{Continuare in pag. a 4-a)

tovarășului
NICOLAE CEAUȘESCUDomnule primar, Doamnelor și domnilor,

Preocuparea care s-a manifestat în ultimele luni în cadrul minei Dîlja în direcția realizării unui volum cît mai însemnat de lucrări de deschideri, urmărindu-se și recuperarea restanțelor înregistrate de la începutul anului, și-a găsit o nouă confirmare iembrie.Planul niere a și, respectiv, 110 la sută, ceea ce reprezintă o garanție în plus că abatajele anului viitor vor intra în funcțiune la timp.Succesele lunii trecute au fost determi-

în rezultatele bune ale luniifizic și valoric la lucrările fost depășit în proporție de
nomi-107

nate de ritmul bun care l-au înregistrat la fronturile de lucru brigăzile de mineri ale sectorului, din rîndul cărora s-au detașat cele conduse de Gabor Levay, Gyula 
Rafav și Gheorghe Pereș.Primele zile ale lunii decembrie au înregistrat rezultate la fel de bune la acti-. vul brigăzilor care execută săparea și be- tonarea lucrărilor de deschideri, rea tuturor este de a menține depăși nivelul realizărilor lunii contribuind astfel în mod eficient la asigurarea liniei de front, la pregătirea producției anului 1974.

Hotărî- și, chiar, trecute,

Luna noiembrie a fost încheiată de colectivul minei U- ricani cu rezultate deosebit de bune în muncă. Planul de pro
ducție a fost realizat la prin
cipalele activități de produc
ție : în proporție de 101 la su
tă la extracția de cărbune și 
la deschideri și de 103 la sută 
la activitatea de pregătiri. A- 
dăugînd ritmicitatea care a caracterizat producția. îndeosebi în cea de a doua parte a lunii, productivitățile înalte 
obținute în abataje și crește-

rea de ansamblu a acestui important indicator avem imaginea unei activități tehnico-e- conomice echilibrate, caracterizată printr-o bună corelare a indicatorilor de plan.Cum a fost posibil acest salt, această redresare evidentă în raport cu realizările lunilor precedente ?
„îmbunătățirea care s-a fă-

Ing. Bujor BOGDAN
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Sa

Doresc să încep prin a vă adresa dumneavoastră și tuturor locuitorilor Clevelandu- lui un salut călduros din partea mea, a soției mele, a întregului nostru popor. In mod deosebit, v-aș ruga să-mi permiteți să adresez americanilor de origine română salutul meu cordial.și cele mai bune urări. 
(Vii aplauze). •Ne aflăm în Statele Unite într-o vizită oficială la invitația președintelui Nixon. Sîn- tem bucuroși că Administrația Statelor Unite a înscris în program și vizita în frumosul dumneavoastră oraș. (Aplau
ze îndelungate).Doresc, de asemenea, să vă mulțumesc dumneavoastră, domnule primar, celorlalți domni și doamne, care au vorbit aici și au exprimat cuvinte frumoase la adresa poporului român, a noastră, ca reprezentanți ai poporului .Vă asigur că vom păstra cele mai frumoase amintiri despre vizita în orașul dumneavoastră, despre întîlnirea pe care o a- vem în momentul de față. 
(Vii aplauze).Trebuie să vă spun că, în a- ceste zile, a continuat dialogul cu președintele Statelor Unite, început încă din 1967 la București. Am ajuns la bune înțelegeri -cu privire la dezvoltarea în continuare a colaborării dintre România și Statele Unite. Cu acest prilej, am putut constata cu multă satisfacție că, îndeosebi după vizita președintelui Nixbn, în 1969, în Republica Socialistă România — prima vizită a u- nui președinte american în

tară care se respectarea popor de a

ser ie

nerale a păcii și colaborării în lume. Iată, deci, că vizita pe care o facem în Statele Unite se încheie cu rezultate deosebit de bune. Ea deschide perspective minunate pentru o colaborare și mai rodnică între poporul român și cel a- merican, în toate domeniile de activitate.România este o pronunță pentru dreptului fiecăruivorbi în limba sa proprie, de a avea o cultură proprie, de a se dezvolta în mod independent și ^uveran. De aceea, ascult cu plăcere vorbirile în toate limbile, Dar, nu aș putea să nu arăt că mi-a făcut o deosebită plăcere să aud aici pe unii domni și doamne vorbind în limba poporului meu. Mi-a făcut o plăcere cu atît mai mare cu cît atît în limba română, cît și în cea engleză s-a vorbit de fapt în același sens; s-a vorbit, aș putea spune, o singură limbă — aceea a dorinței de. colaborare și prietenie dintre România și Statele Unite, dintre popoarele american și român. Acesta constituie, pînă la urmă, lucrul cel mai important, principalul lucru pe care trebuie să-1 , a- vem în vedere.De altfel. în convorbirile pe care le-am avut în 1967,1969 și 1970, precum și în a- ceste zile, cu președintele tării dumneavoastră am vorbit în două limbi — în engleză și în română — dar ne-am înțeles asupra multor probleme ; s-au stabilit de prietenie.

România — relațiile dintre țările noastre au cunoscut o dezvoltare foarte puternică ; volumul relațiilor economice a ajuns, astăzi, la aproape 150 ■ milioane dolari.In aceste zile, au fost semnate cîteva acorduri guvernamentale, precum și o serie de înțelegeri cu unele companii americane, care pun bazele u- nei colaborări-' și mai largi — economice și tehnico-științifice — între Românja și Statele U- nite. Am fi deosebit de mulțumiți dacă unele întreprinderi din Cleveland s-ar înscrie în realizarea acestui program de dezvoltare a relațiilor economice dintre România și Statele Unite și am dezvolta cu ele o colaborare largă într-oîntreagă de domenii de activitate.Desigur, nu aș fi complet, dacă nu aș vorbi și despre un alt document de însemnătate istorică, pe. care l-am semnat ieri împreună cu președintele Nixon — Declarația comună cu privire la principiile de colaborare dintre România și Statele Unite, declarație care așează pe o bază trainică relațiile dintre țările noastre.Desigur, țările noastre au orînduiri sociale diferite și se detesebesc și din punct de vedere al mărimii. Dar anii care au trecut au demonstrat că, dacă se acționează pe baza principiilor deplinei egalități, al independenței și suveranității, respectării dreptului fiecărui popor la o dezvoltare liberă, conformă cu năzuințele sale, atunci este posibilă — și se poate realiza — o colaborare trainică. Aceasta corespunde atît intereselor popoarelor noastre, cît și cauzei mai ge-

^uisipa!CIMENTUL „PÎINEA ȘANTIERELOR»
Să punem stavilă pierderilor ’

atît la punctele de lucru
cît și peActivitatea de construcții pe șantierele investițiilor de locuințe din Valea Jiului se desfășoară în ritm susținut pentru finalizarea cu bune rezultate a sarcinilor anuale, pentru predarea la timp a tuturor obiectivelor cuprinse în planul fizic.

A fost străpuns

DRUMUL DE LEGĂTURA
Cîmpu Iul Neag

Tlsmana
în cadrul exploatării 

Arcanu din sectorul 
Neag a fost exe- 
tronson de doi kilo- 

drum forestier, 
legătura cu 

forestiere 
Gorj. 
a fost 
de necesitățile legate 

exploatărilor fo-

rea- 
drumu- 

din nordul ju- 
Această nouă 
executată in

Recent, 
forestiere 
Cîmpu lui 
cutat un 
metri de 
lizîndu-se 
rile
dețului 
lucrare 
funcție 
de extinderea 
restiere in această zonă.

Totodată, noua rețea de dru
muri forestiere asigură le
gătura directă intre localită
țile Cîmpu Iui Neag și Tisma- 
na. Străpungerea acestui drum, 
al cărui traseu străbate zone 
montane de o deosebită fru
musețe va contribui in viitor 
ți la mai buna valorificare a po
tențialului turistic al hotelului 
ți lacului 
Valea de 
tură să 
măsură 
riști I

de acumulare de la 
Pești. O veste de na- 
preocupe în egală 
pe forestieri și

în

între noi relații și mai cu sea'mă
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Comunicat

căile de transportparțială a cimen- cons- prețios, considerat șantierelor" — și în mare volum pe șantiere din țară, a
Lipsa tului — material de trucție „pîinea folosit mii de influențat în unele perioade negativ asupra activității generale. Iată de ce, se

impune a fi acordată a- tenția cuvenită optimizării consumurilor de ciment, raționalizării întrebuințării
Erminio PASAVENTO, 

șef birou aprovizionare Gru
pul de șantiere T.C.H.

(Continuare în pag. a 3-a)

Sosirea la New York
In ultimele luni brigada condusă de Gheorghe Nistor 

din cadrul sectorului de „deschideri" al minei Uricani a obți
nut rezultate foarte bune la săparea puțului Est. De curînd 
această brigadă a atacat, tot din puțul Est galeria de aeraj 
la nivelul orizontului 580, lucrare care va asigura aerajul 
blocului VI a cărei dare în exploatare este prevăzută pentru 
anul viitor.

Fotografia a surprins pe brigadierul Gheorghe Nistor, 
și șeful de schimb Eugen Gyory împreună cu ortacii lor 
Gheorghe Corduneanu și Mihai Mureșan într-o discuție la 
sfîrșitul unei zile de lucru încheiată ca de obicei cu realizări.

La E.M. Paroșeni

comun
privire la vizita oficială 
președintelui Consiliului 
Stat al Republicii Socia- 

:e România, Nicolae 
Ceaușescu, în Statele Unite 
ale Americii

Vineri la amiază, | dintele Consiliului de al Republicii Socialiste mânia, Nicolae Ceaușescu, tovarășa au sosit mai mare comercialPe nai John F. Kennedy, peții români au fost întîmpi- nați de J. Carluy, reprezentant al primarului orașului New York, Stuard Anderson,

preșe- Stat! Ro- .«Șl Elena Ceaușescu, la New York, cel centru industrial și al Statelor Unite, aeroportul internațio- oas-

reprezentantul guvernatorului statului New York.A fost de față ambasadorul Ion Datcu, reprezentantul permanent al României pe lîngă Organizația Națiunilor Unite, membri ai Misiunii permanente a țării noastre la O.N.U., ai Agenției e- conomice române.La ora închiderii ediției, vizita tovarășului Nicolae Ceaușescu în marea metropolă americană continuă.
PROGRAMUL

Universității serale de partid

AGITAȚIA VIZUALA
UN MIJLOC DE A CAPTA ATENȚIA,
DE A BATE LUCRURILE...Locul cel mai frecventat de la mina Paroșeni ; sala de apel. Fiecare salariat al minei trece zilnic, prin această sală, cel puțin de două ori, la intrarea și ieșirea din șut. Tocmai de aceea, comitetul de partid al minei a ales acest loc■ ca punct principal pentru desfășurarea unor acțiuni politice educative. Aici agitația vizuală este mai prezentă decît în oricare alt loc de la mină. Panouri. grafice, chemări, lozinci numeroase alte materiale agitatorice își aduc aportul la întreținerea unui dialog permanent între organizația de partid și salariații minei.In scurta lor trecere prin sala de apel, minerii zăbovesc ceva mai mult în jurul unui panou. Ne-am oprit și noi în fața aceluiași panou de care

tu-

PENTRU
CUMPĂRAREA 

LOCUINȚE

nu ne-am despărțit pînă cînd nu am terminat de parcurs întregul lui conținut. Totul este interesant, atractiv. De la bun început titlul sugestiv al panoului, „Hotărîri, oameni, fapte" atrage atenția, te cheamă parcă să-i urmărești conținutul. Despre ce hotărîri, despre ce oameni, despre ce fapte este vorba ? Parcurgem cu atenție materialele expuse — informații simple pe care o mî- nă atentă le-a scris fără pedanterie dar citeț, cu cerneală, unele cazuri însoțite de fotografii. Fiecare informație are un caracter insolit, aduce o noutate, spune lucruri care trezesc interes ținînd minerii la curent cu ceea ce se întîm- plă în exploatare, completîn- du-le unele cunoștințe, canali- zîndu-le atenția și interesul

LA CALD"

compre- sîmbătă la reali- de ener-

către problemele, majore. Iată, de pildă ce aflăm în legătură cu măsurile întreprinse la mină în legătură cu economisirea energiei electrice și pneumatice :— Oprirea parțială a soarelor în zilele de și' duminică conduce zarea unei economiigie în valoare de 12 000 lei lunar,— Oprirea în zilele de repaus a fluxului dfe transportoare blindate și cu bandă de cauciuc, conduce la o economie lunară de energie electrică în valoare de 11 000 lei.— Prin respectarea programului funcționării compresoa-
G. ADAM

(Continuare în pag. a 3-a)

Venind în sprijinul 
celor care doresc să-și 
cumpere locuințe din 
fondul locativ de stat, 
unitatea C.E.C. din Pe
troșani a acordat, în 
perioada de la 31 oc
tombrie pînă în pre
zent, credite unui nu
măr de peste 60 de ce
tățeni din Valea Jiu
lui.

Fără să aibă sumele 
necesare, salariații pot 
depune cererile la con
siliile populare din lo
calitățile municipiului

în vederea evaluării și 
cumpărării locuințelor. 
In acest sens C.E.C.-ul 
acordă credite pentru 
contravaloarea întregii 
locuințe. Acestea vor 
fi rambursate într-o 
perioadă de 15-25 ani.

SCHIMB DE
EXPERIENȚĂ

In cadrul programu
lui Școlii politice 
U.T.C. a avut loc un 
reușit schimb de expe
riență pe tema plani
ficării muncii în orga
nizațiile de tineret la 
care au participat acti
viștii comitetului mu
nicipal și membrii co
mitetului U.T.C. de la 
I.U.M.P.

Pe marginea expune
rii privind stilul și 
metodele de muncă a-

Ie activului U.T.C., 
prezentată de tovară
șul Vaier Coandrăș, 
secretar al Comitetu
lui municipal U.T.C., 
s-au purtat ample dis
cuții exemplificate cu 
procedee de muncă din 
activitatea organizați
ilor de tineret din sec
țiile sculărie, bobinaj 
și turnătorie ale 
I.U.M.P.

COMANDAMENT 
MUNICIPAL PENTRU 

ORGANIZAREA 
VACANTEI DE 

IARNĂ

In scopul asigurării 
continuității în activi
tatea educativă, pentru 
îmbunătățirea și di
versificarea formelor 
de activitate specifice 
vacanțelor, azi, la Pe-

pentru zilele de 10 și 11 decembrie 1973
SECȚIA ECONOMIE, anul II : la clubul Lupeni, în ziua de 10 decembrie, ora 17 ; anul III, la cabinetul municipal de partid, în ziua de 10 decembrie, ora 17.
SECȚIA POLITICA EXTERNA A P.C.R., anul I și II: în ziua de marți, 11 decembrie ora 17, la cabinetul municipal de partid.
Ce ne oferă cluburile 

la sfîrșitul săptămînii ?
• LONE A — sîmbătă: Seară pentru fruntașii în producție (ora 16) ; duminică : „Să ne cunoaștem patria" — concurs (ora 11); „Cupa tineretului" jocuri sportive (ora 11) ; seară educativ-recreativă (la ora 20).

brigăzii artistice de agitație și seară distractivă (ora 20).

• URICANI —• sîmbătă; Sărbătoarea majoratului și seară distractivă (ora 18,30) ; „Organizarea științifică a producției și a muncii", consfătuire (ora 17) ; duminică : „Cupa tineretului" — jocuri sportive (ora 10) ; „Cartea social- politică", medalicm literar însoțit de deschiderea unei expoziții (ora 10) ; spectacol al

• LUPENI — sîmbătă: Program artistic al formațiilor de amatori și seară ral-distractivă (ora 20) ; 
nică : „Cupa tineretului curi sportive (ora 10) ; pentru tineret (ora 20).

cultu- 
dumi- — jo- seară

troșani, se va constitui 
Comandamentul muni
cipal pentru organiza
rea vacanței de iarnă, 
format din 20 factori 
cu responsabilități pre
cise pe linia educării 
multilaterale a tinere
tului studios.

SERBARE ȘCOLARĂ

începe suita serbă
rilor școlare trimestri
ale ! Mîine, duminică, 
la ora 10, la Clubul 
sindicatelor Petrila, 
pionierii Școlii gene
rale nr. 6 din localita
te vor prezenta in fa
ța părinților lor un bo
gat program artistic, 
minuțios pregătit în 
timpul scurt de la în
ceperea actualului „an 
școlar. E prima evolu-

ție artistică a elevilor 
celui mai nou edificiu 
școlar din Valea Jiu
lui.

• VULCAN — sîmbătă: La căminul muncitoresc o în- tîlnire a minerilor de la E.M. Vulcan cu tinerii nefamiliști (ora 9) ; seară cultural-distrac- tivă (ora 19) ; duminică : „Cupa tineretului*1 — jocuri sportive (ora 10) ; dimineață literară (ora 10, la bibliotecă); „Cinstim fruntașii și munca de miner" — spectacol al formațiilor de amatori (ora 10) ; seară cultural-distractivă pentru tineri (ora 19).
IN DISCUȚII

EDUCAȚIA
SANITARĂ

Recent a avut loc șe
dința de birou a Co
mitetului orășenesc 
Vulcan al femeilor. Șe
dința s-a desfășurat la 
E.M. Paroșeni. avind 
la ordinea de zi anali
za activității desfășu
rate pînă în prezent de 
comitet în domeniul e- 
ducației sanitare a fe
meilor din orașul Vul-

• ANINOASA — sîmbătă : Seară de poezie (ora 18); seară educativ-recreativă (ora 19) 1
(Continuare in pag. a 3-a) yp'
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Cultură
artă

• Munca ți viața minerilor 
- o sursă inepuizabilă pen
tru pregătirea unor progra
me cultural-educative atrac
tive ți diversificate
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MUNCA Șl VIAȚA MINERILOR
o sursă inepuizabilă pentru pregătirea 

unor programe cultural-educative atractive 
și diversificate

Noua structură a săptămînii de muncă in minele din Valea Jiului a impus schimbări 
esențiale și in activitatea instituțiilor culturale. Zilele de simbătă și duminică fiind destinate 
odihnei și recreării, cluburile și casele de cultură trebuie să-și conceppă în așa fel munca 
lor specifică îneît să poată oferi minerilor o gamă variată de posibilități pentru a-și pe
trece cele două zile nu numai în mod plăcut, atractiv, ci și profitabil din punct de vedere e- 
ducativ . Intr-o perioadă de o lună s-au manifestat suficiente formule de concepție și orga
nizare culturală pentru a extrage necesarele concluzii. Am considerat că cei mai indicați 
sînt înșiși beneficiarii - minerii. Cum folosiți cele două zile libere de la sfîrșitul săptămînii? 
Vă satisface programul clubului ? Ce propuneți pentru ca el să răspundă mai exact pre
ferințelor dumneavoastră ? lată, doar cîteva dintre întrebările ce le-am adresat unui grup 
de mineri șefi de brigadă de la E. M. Lupeni. Brigăzile sînt formațiunile de muncă în care 
relațiile dintre mineri sînt nu numai de natura producției, di mai complexe, de o largă va
rietate, nescăpind 
timpul liber.

nici comentariile asupra cum a fost folosit sau ar trebui să fie folosit

CARftET
l< IUBIM——iII »■ I !■■■■■

MARIN CIOCHIA — Sîmbăta și duminica sînt zile pe oare le petrec mai mult în familie sau împreună cu sectorul, atunci cînd se organizează vreun .banchet. Acum, iarna, nici n-ai unde să mergi, poate -că în curînd la Valea de Pești, dacă e adevărat ce se aude, cum că acel hotel va fi luat de mină. Clubul are formații de muzică populară ?i la eu cu trecută amIV a organizat o după-amia- ză foarte frumoasă, exemplu care ne îndeamnă și pe noi, sectorul II, să inițiem o acțiune pentru colectivul nostru de muncă.
CONSTANTIN MANEA — Timpul liber îl folosesc mai mult pentru lectură In ultimul’ timp am citit „Pămînt desțelenit" de M. Șolohov și romane de Liviu Rebreanu.Red. — împrumutați cărți de Ia biblioteca clubului ?
C. M. — De la bibliotecă, de la colegi și din biblioteca personală pe care mi-o îmbogățesc mereu.

ILIE JELER — Să știți 'că acest timp liber de 
re dispunem ne este te prețios din multe puncte de vedere. In primul rînd pentru odihnă, relaxare, iată și . pentru ce lucrăm mai bine (luna noiembrie sectorul în care mă aflu a încheiat-o cu un plus de 473 tone). In al doilea rînd pentru că omul poate și are vreme să viziteze și altceva, să plece în altă parte —- arc'timp destul. De exemplu eu am fost sîmbătă la o ședință, apoi, d minică, la Cluj. Prin urmare timpul liber ne e deosebit de util — putem să vizionăm un spectacol, un film, programele televiziunii, adică ne lărgim cunoștințele, și vedem lucruri interesante și frumoase.

MIRCEA MATASAREANU — Aproape fiecare dintre noi avem televizoare acasă, dar ered că e necesar ca majoritatea dintre noi să ne putem petrece cele două zile Libere în cadrul acțiunilor organizate de club. Eu, pildă, merg de mai multe acolo și văd că e mereu cupat de alții. Cred că ar bine ca măcar sîmbăta duminica în sălile de .jocuri să aibă prioritate minerii noștri. Știu că o dată sau de două ori au fost și programe ar-

ușoară, soliști, și ne pune dispoziție tot ce dorim. Și cît ne asociem «mai mulți, atît e mai bine. Sîmbăta auzit că,sectorul

ca- foar- mai

de ori o- fiȘi

A
căminului
cultural

® „Probleme ale situației in
iei naționale” este tema mesei 
'■otunde organizată la căminul 
cultural de la Cîmpu lui Neag 
astăzi, la ora 18. In continuare 
se desfășoară o seară cultural- 
educativă. Mîine, la ora 12, lo
cuitorii comunei se întilnesc cu. 
origada științifică iar la ora 18 
sre loc o acțiune specifică că- 
-ninelor culturale.jurnalul vor
bit Tema este de educație sa
nitară - „îngrijirea copilului 
sezonul de iarnă".

în

Is- 
la 

de

® Căminul cultural de la 
croni se deplasează astăzi, 
ora 17, la .căminul cultural 

amatori
artistic, 

de ani- 
proprie" 

vorbit

le Jieț unde 
susțin un 
.Creșterea 
male de 
este tema 
care va fi 
ora 19, în 
tural.

artiștii 
program 

numărului 
prăsilă 
jurnalului 

organizat mîine, la 
sala căminului cui-

® Mîine, la ora 19, cămi
nul cultural de la Bănița și-a 
propus să organizeze o dez
batere cu locuitorii a ideilor 
cuprinse în cuvîntarea tova
rășului Nicolae Ceaușescu, la 
consfătuirea cu primii secre- 

’ tari ai comitetelor județene 
de partid și secretarii cu pro
blemele organizatorice din 14 
noiembrie a. c. La ora 14, 
mîine, este programată o ma
să rotundă cu tematică medico- 
sanitară „Să ne îngrijim să
nătatea".

® „Munca - condiție defini
torie a omului în societatea 

• noastră" este tema dezbaterii 
organizată de căminul cultural 
din Cimpa miine, la ora 18. In 
continuare va avea loc o sea
ră căltural-educativă.

tistice, dar rău este că nu gem toți.Red. — De ce ?
M. M.

mer-Pentru căin ultima zi se afișeazăîntocmit un altdoar cîndfiecare și-a program.Avem gruoe sindicale p: in care putem fi Invitați, ar fi un mijloc și de stimulare morală. In acest fel eu ști că am locurile cutare cutare, bătă și are un că, ne ca, prin timp liber. Ce a'm făcut ? seară recreativă la club.

așȘi si rn- meaPentru că deși duminică secția mare volum de mun- organizăm in așarotație, să avem felȘiO in-
Anchetă cu minerii 

de la Lupeni

vitînd pe cei mai buni muncitori împreună cu familiile Unii au și cîntat alături artiștii amatori mos. Am fost cursie deoarece resc Am teca te acțiuni de cărților noi, dar acțiuni care mai
gheorghe’ BEI.EI — Acum avem timp pentru toate, iar dacă acțiunile organizate dg club ar fi anunțate prin afișe sau la stația de radioamplificare, eu una- două zile înainte, ar fi cît se poate de bine. M-am gîn- dit bine și am ajuns la concluzia că, de cele mai multe ori, n-am unde să merg — la club e aglomerat și-i 1 un fum de țigară de-1 poți tăia cu cuțitul...
IOAN ONUȚ — După mine, ar trebui să se organizeze mese rotunde sau discuții urmate de filme de protecția muncii. Măcar o dată pe lună. Se mai deschide orizontul gîndirii minerilor, convorbiri educative cu tori plicații cultură venite mai cu cu normatorii, ci și cu mineri, electricieni etc. Toți să ’ pentru că ei țin abatajul, fost la Tg. Jiu, Rovinari, gojelu, Motru, am văzut cruri deosebite. Ce-ar fi mergem și la Fabrica de stîlpi

de— i fost fru- și într-o ex- oamenii dp- și alte locuri.să vadăși o propunere: biblio- să organizeze mai mul- popuiarizare a de să fim anunțați și noi din timp.

Sau lec- ex- deîn măsură să dea pe diferite teme generală. Sînt bine- excursiile. și nu nu- șefi de brigadă sauvadăAm , Ro- . lu- să

hidraulici din Vulcan și ne întîlnim cu muncitorii acolo. Sau cu cei de I.U.M. Petroșani. Eu sînt 16 ani aici la mină, dar „Vîscoza" n-am fost încă, ce să nu mergem Doresc să programeDiscuția

să de la de la Deși acolo ? văd mai multe artistice la palat, noastră a avut Ide la ieșirea schimbului I mină și s-a împletit cu ferite aspecte ale muncii norilor. Din cele de mai se vede că preferințele nerilor sînt deosebit de riate iar ei sînt realmente frămîntați de posibilitățile de petrecere plăcută și utilă a timpului liber. Printre ei sînt tineri și cu mai multă experiență de viață, cu familii sau fără, dar fiecare ’ in parte dorind ceva. Despre clubul muncitoresc din Lupeni se poate spune că a manifestat . consecvent inițiativă și că a încercat — cu indiscutabile reușite — să dea oamenilor acțiuni interesante. Se întîmplă,’ la Lupeni ca și la celelalte cluburi și case de cultură, să se dea minerilor activități, programe organizate lipsite principalul element al bilității — sondajul, vorbirile cu minerii. Iată pentru ce mai există un dezacord Progrartiul trebuie elaborat în urma nej.- anchete, și inteligent să fie anunțate acțiunile. Clubul trebuie iasă rului, ganizat pentru el, este sîmbătă și duminică, contact nemijlocit este plicit un sprijin al producției, minerii avînd foarte interesante rile pot suficiente susține d.e mai solicite sprijinul sindicale și U.T.C., chiar formeze colective care să ajute.Intre cluburi vele de mineri existe un contact nent și nemijlocit, în măsură să dea eficiență activității educative de masă ziune muncii.
Anchetă realizată de

T. SPATARU

din di- mi- sus mi- va-

de via- con- șiîntre miner și club, de activități ti- bine gîndită condusă, apoi din timp să în întîmpinarca mine- să-i arate ce s-a oria ce participe Acest im-invitat să
propuneri. Clubu- obiecta că nu au forțe pentru a o astfel de acțiune largă anvergură. Să comitetelor să de mineriși colecti- dorim săperma- smgurul sens și cultural-și o vide prespectivă asupra

13 DECEMBRIE 1918
Era o iarnă grea I... Și erau mulți, 
Cu salopete ude în ger, flămînzi, desculți. 
Veneau în nesfîrșite coloane către Piață, 
Voiau să-nalțe cintec tulburător de viață.

Cînd gloanțele-i loviră în tîmple și în piept 
Pe neaua înroșită ei ridicară, drept, 
Către lumina bolții un zid ca de cetate 
„Vrem pîine și dreptate I Vrem pîine și dreptate !‘‘

moartea nu-i învinge. Au rădăcină mareNici
Și cîntecul lor liber se prinse. Și-o vibrare 
Cutremură pămîntul. Și azi sub zări suind,
E trunchiul vast puternic cu crengile veghind...

loan CHIRAȘ, 
muncitor tipograf

O nouă formație muzicală
La clubul muncitoresc din Lupeni s-a înființat o nouă 

formație muzicală a copiilor care cîntă Ia mandoline și 
tamburine. Participă 36 de copii de la Școala generală 
nr. 3 și este pregătită de profesorul de muzică Ion Suciu de 
la Liceul din Uricani. După ce se pregătește un repertoriu 
adecvat, va fi prezentat și primul spectacol artistic al noii 
formații muzicale.

Scriitorul autentic oferă noi perspective pentru înțelegerea lumii, creînd un unives în care sînt circumscrise întrebările și răspunsurile sale, filozofia sa asupra existentei și timpului. Universul lui Dumitru Radu Popescu este pînă acum cel țărănesc, satul, dar un sat în faza marilor restructurări social-morale, o colectivitate umană trecînd printr-un proces de clarificare a propriului destin.Personajele sale sînt într-o continuă căutare a adevărului aespre sine, despre ceilalți și despre sensul evenimentelor la care sînt participanți sau martori ; ele analizează totul din unghiuri ’ apropiate sau contrarii, trecutul și prezentul se suprapun, faptul reăl se împletește cu cel dorit sau i-

I

I
I
I
I

Spectacol dedicat brigadierilor mineri
La clubul din Lonea a avut loc un spectacol în cinstea 

brigadierilor mineri de la E. M. Lonea la care și-au dat 
concursul formația de muzică populară și brigada artistică 
de agitație ale clubului muncitoresc. Au participat organele 
de conducere ale minei ; n-au lipsit nici discuțiile tovără
șești despre contribuția inițiativelor minerești la reali
zarea sarcinilor de plan. Ziua brigadierului a fost primită 
cu multă plăcere de întregul colectiv, prilejuind de ase-’ 
menea discuții libere, folositoare asupra producției și des
pre posibilitățile existente pentru o mai bună organizare a 
muncii.

ii

Mihai WACHOLD, 
corespondent

■
I

Ovid Densușianu, de la a 
cărui naștere, la 29 decem
brie 1973, se împlinesc 100 
de ani, s-a impus în cultura 
română ca un savant filolog 
și lingvist, un competent și 
pasionat folclorist, critic și 
istoric literar de rară sensi
bilitate și acuratețe științifi
că, poet de orientare moder
nă, îndrumător literar cu ve
deri novatoare și distins pro
fesor universitar în răs
timpul a peste 4 decenii.

înalta sa pregătire științi
fică și literară, desăvîrșită la 
Berlin și Paris, intensa-i ac
tivitate de profesor univer
sitar, de filolog, de istoric și 
critic literar, de poet și dra
maturg, de publicist și de 
conducător de școală lingvis
tică și literară, nu l-au în
depărtat de vatra strămoși
lor săi, ci, dimpotrivă, l-au 
călăuzit, prin natura pasiu
nilor și a preocupărilor de
clanșate, spre cercetarea ști
ințifică a locurilor de baști
nă ale familiei sale. Familia 
sa — care dăduse culturii 
noastre nume prestigioase de 
cărturari ca acela al istori
cului Nicolae Densușianu și 
al filologului și istoricului li
terar Aron Densușianu — 
își are obîrșia în localitatea 
Densuș, situată în Țara Ha
țegului.

Lingvistul și folcloristul 
colindase majoritatea zonelor 
folclorice ale țării pentru a 
da Ia iveală, împreună cu I. 
A. Candrea și Th. D. Speran- 
ția, cele 800 de texte dialec
tale din lucrarea „Graiul 
nostru, Texte din toate păr
țile locuite de români", s-a 
îndreptat, poate, cu un inte
res și cu o nostalgie funciară 
și spre Țara Hațegului, unde 
îl reclamau atîtea umbre a- 
le trecutului legat de bunii 
și străbun# familiei sale și 
ai poporului român plămă
dit în jurul Sarmizegetusei.

Cu prilejul numeroaselor 
popasuri pe care le-a făcut 
Ia Densuș scrutînd liniștea 
trecutului așternută peste 
mormintele străbunilor săi 
și mai ales descifrînd cu te

Artistul plastic Iosif Tel
lmann printre participanții 
la vizitarea expoziției căro
ra le dă explicații cu privi
re la compozițiile sale.

Foto : Ion LICIU

*
I

u.

Existența artistului în zo
nele muncitorești este impor
tantă din două puncte de ve
dere — mai întîi pentru artis
tul însuși căruia viața îi oferă o 
mare varietate de teme, a- 
poi pentru public în vede
rea stabilirii unui dialog de 
natură artistic-educativă. Ex
poziția artistului plastic losif 
Tellmann (deschisă zilele tre
cute în foaierul Casei de 
cultură din Petroșani) repre
zintă un bun prilej pentru o 
astfel de discuție el fiind un 
fondator al filialei U.A.P. 
din Petroșani, cu o prodigioasă 
activitate de animator în cul
tura de masă, dar și un re
marcabil plastician cu o vi
ziune artistică dinamică. >

Această a opta expoziție 
personală reprezintă noul 
stil al lui losif Tellmann, cău
tările și soluțiile compozițio
nale de natură simbolică sau 
alegorică. Ne -aflăm în fața 
unor picturi sau gravuri care 
se lasă mai greu descifrate. 
Sensibilitatea artistului vi
brează în contact cu realita
tea din care reține, însă, i- 
deile, conținutul, comunicate 
într-un limbaj abstract și cu 
o paletă cromatică adecvată i- 
deii. „Meșterul Monole", 
„Nunta", „Dimineața" sau o- ■ 
ricare altă pictură transmit e- 
chilibrul sufletesc, ritmul, 
dramatismul sau seninăta
tea. Fiecare tablou în parte 
este și o generalizare, motiv

care la losif Tellmann 
întilnesc variații tema- 

ci doar motive preluate, 
independentă 

Cu- 
de- 

a 
portretistica în favoa- 

compoziției. „Diminea- 
se individualizează prin 

folosirea albăstruiul, altele 
prin nuanțe de galben cald 
sau gri-uri pline de tensiu-

pentru 
nu se 
tice, 
dar cu valoare 
de la o lucrare la alta, 
loarea este un element 
finitoriu iar pictorul pare 
evita 
rea 
ța"

ne.
Minerul 

zent în 
Tellmann. 
tură în 
ghează), 
„Labirint 
sînt tot 
plastice 
ță, echilibru, dinamism, 
pictură și gravură s 
identități de structură, 
cu posibilitățile 
specifice fiecăreia 
accentuînd 
lului uman

Spuneam 
al lui losif 
ceptat cu 
elementul real e decantat de 
sensibilitatea artistului care 
reține ideea și o sugerea 
ză privitorului invitat la re
flecție. Expoziția este un bun 
prilej de discuție a publicu
lui cu pictorul în vederea ex 
plicitării generoaselor semni
ficații simbolico-plastice.

este mereu pre
lucrările lui losif 
„In subteran" (pic- 
care culorile dialo- 
gravurile „Ortacii", 
subteran" și altele 

atîtea ispostaze 
care comunică for- 

. Intre 
sînt i- 

dar 
tehnice 

în parte, 
simbo-valoarea

mereu prezent, 
că stilul plastic 

Tellmann este re- 
unele dificultăți,

Ts.MasărotundaAstăzi, la ora 18. la clubul muncitoresc din Lupeni se va organiza o masă rotundă cu tema „Creația artistică de a- matori în sprijinul producției". In încheiere vor avea loc proiecții de filme realizate de cineclubul „Amafilm".
OVID DENSUȘIANU

despre vatra de baștină a
nacitate și migală din graiul 
celor vii simboluri ale vieții 
trăite pe aceste meleaguri, 
Ovid Densușianu a cules și 
a sintetizat un bogat materi
al etnografic dialectal ,și fol
cloric din localitățile aferen
te Țării Hațegului. Ia teme
iul acestui vast material stu
diat sistematic și competent, 
în anul 1915, inaugurînd pu
blicațiile „Institutului de fi
lologie și folclor", 
de el 
blică 
Țara 
zintă 
al școlii dialectologice fon
dată de marele învățat.

Insistînd asupra omului, 
care din veacuri străvechi 
se bucură de roadele și far
mecul acestor ținuturi, Den
sușianu evocă viața patriar
hală ' “
cum 
avut

înființat 
cu un an înainte, pu- 

monografia „Graiul din 
Hațegului", care repre- 
un adevărat program

cu pitorescul său, pre- 
și cu rolul istoric ce l-a 
în păstrarea nealterată

îndeletnicirile negustorești, 
care le repugnă. Lingvistul 
constată că în multe sate ță
ranii au făcut din limbă un 
mijloc de apărare împotriva 
surtucarilor, veniți de Ia o- 
raș cu vreo „comișîie" pentru 
cercetare sau execuție, dc 
aceea sînt rezervați și bănui
tori cu străinii, intîmpinîn- 
du-i cu cuvintele stereotipe: 
„Trăim rău de tăt, domnule".

Acțiunea de maghiarizare 
exercitată de regii Ungariei 
și nemeși în 10 secole de-a 
rindul, deși n-a alterat fiin
ța fizică și morală a poporu
lui român din Țara Hațegu
lui, a lăsat unele urme în 
limbajul local și-ndeosebi în 
onomastica ciudată a unor 
sate curat românești, în care 
se întilnesc (și azi) nume de 
botez ungurești ca: Ianoș, 
Francisc, Lațco ș.a.

Ca o consecință directă și 
nefastă a regimurilor revo-

r R I

familiei sale

a ființei naționale a poporu
lui nostru. Păstoritul, cu as
pectul său migrator impus 
de ciclul anotimpurilor, a 
cedat treptat — treptat locul 
cultivării pămîntului și po- 
miculturii, care, în unele lo
calități, cum e Densușul, se 
bucură de extensiune deose
bită. itinerarul se extinde și 
aria investigației se dilată 
necontenit, harnicul cercetă
tor purtindu-ne familiar și 
informat la : Silvaș, Totești, 
Clopotiva, Zăicani, Peșteana, 
Sălașul de Sus, Ohaba, Ră- 
chitova, Băiești, Pui* Lunca 
Cernii, Meri, Petrila, Petro
șani, Coroești, Lupeni pînă 
la Cîmpu lui Neag — la ho
tarul cu Oltenia, iar în est 
pînă la Bouțari și Bucova — 
la confluența cu zona Bana
tului.

Imbinînd în permanență 
informația social-economică 
și etnografică cu cea lingvis
tică, monografistul precizează 
că unii locuitori se Îndelet
nicesc cu tăiatul lemnelor — 
„Ia stînjini", alții sînt „boc- 
șeri“, adică arzători de căr
buni, cei de la Petrila, Pe
troșani și Lupeni sînt munci
tori mineri, iar cei dinspre 
Hunedoara și Călan lucrea
ză „la vercuri", adică în uzi
ne. Spre deosebire de mărgi
nenii din părțile Sibiului, ha- 
țeganii nu manifestă de loc 
interes și aptitudini pentru

Iute, întreaga regiune se afla 
într-o stare culturală înapo
iată. Monografistul consem
nează cu vădită undă de re
gret că școlile sînt puține și 
cele existente nu dau randa
mentul dorit, iar numărul a- 
nalfabeților este uluitor de 
mare, deși oamenii fac dova
da unei minți 
ditoare.

Incursiunea 
ceiurilor și 
populare, precum și comen
tarea acestora oferă cititori
lor noi și multiple elemente 
edificatoare cu privire la o- 
cupațiile vechi ale locuitori
lor, la epocile de cumpănă 
pe sub care au trecut, la bu
curiile și la tristețile ce i-au 
încercat, la întregul lor mod 
de viață ce și-a găsit reflec
tarea transfigurată în aceste 
ritualuri. Astfel, sînt trecute 
în revistă rînd pe rînd : ar
mindenul, nedeia, sărbătoa
rea secerișului (cununa), stri
garea peste sat, ziua ursului, 
ziua lupului, semnificația 
„tatălui jurat" ș.a. Din rindul 
acestor obiceiuri prezentate 
și comentate de Ovid Densu
șianu, ne-a surprins absența 
„sărbătoririi boului", care se 
pare a fi unul din cele mai 
originale și, poate, din cele 
mai vechi ritualuri de acest 
gen. Prin grija actuală acor
dată conservării datinilor 
semnificative, astăzi i se a-

agere și isco-

în lumea obi- 
a credințelor

cordă o atenție deosebită, or- 
ganizîndu-se vara, în fiecare 
an, sub auspiciile Comitetu
lui județean al culturii și e- 
ducației socialiste — Hune
doara, ample manifestări 
populare în localitatea Silvaș. 
Obiceiul constă în alegerea 
celui mai voinic și frumos 
bou din sat, care este împo
dobit cu numeroase și minu
nate coronițe de flori împle
tite de flăcăii și fetele satu
lui. Boul este condus 
cu muzică și alai pe 
satului pînă în curtea 
nului cultural. Acolo, 
tr-un ritual simplu, 
de urări de beișug adresate 
tuturor participanților, i se 
ia coroana principală din 
coarne și se pune ia păstrat, 
pînă la anul, pe peretele că
minului cultural. După aceea 
mulțimea adunată petrece 
pînă seara tîrziu.

Monografia învățatului fi
lolog se încheie cu elogiul a- 
dus literaturii populare din 
Țara Hațegului, ilustrată în 
mod deosebit de bogat și nu
anțat de speciile genului li
ric : doine, bocete, cîntece, 
strigături sau „chiotituri" — 
din care se desprinde umorul 
sănătos șl spiritul 
ironic, deosebit 
tuat de țăranul 
ceste locuri. Ni 
semnificativ că pe cărturarul 
ale cărui rădăcini genealogi
ce erau adine înfipte în pă
mîntul din vatra Hațegului 
l-au mișcat în mod deosebit 
stihurile poeziei populare în
chinate înstrăinării, despre 
care mărturisește : „Durerea 
celui înstrăinat, chinul no
stalgiei n-au fost, poate, ni
ciodată mai bine 
în graiul popular 
șurile :

apoi 
ulițele 
cămi- 

prin- 
însoțit

critic și 
de accen- 

din a- 
se pare

exprimate 
ca în ver

Și mai lin, dorule 
Că pe ici e loc strein ;
Și mai rar, dorule, rar, 
Că pe ici e loc amar."

lin.

Colindele, cu nenumărate
le lor variante și cu întregul 
ritual în care ele „se leruie" 
de diverse generații de colin
dători, constituie un depozit 
artistic din cele mai bogate, 
în timp ce epica în versuri 
și în proză e mai parcimo
nios reprezentată în aceste 
ținuturi.

Prof. Dumitru SUSAN

Cei doi din dreptul Țebeimaginat pentru ca toate să o- fere, în cele din urmă, un amplu simbol în slujba afirmării unui generos crez umanitar.La fel se întîmplă și în ultimul roman „Cei doi din dreptul Țebei" (Editura Dacia, 1973) unde, deși faptele se petrec în timpul războiului, semnificația lor etică este în plan general aceeași.In satul din acest roman trăiesc în înțelegere oameni de naționalități diferite, dar războiul răstoarnă vechiul echilibru și învrăjbirea duce la demență și la crimă. învrăjbirea e prezentată prin analiza obse- /;j dantă a începutului și finalu

lui tragic al unui cuplu erotic, românul Ilie și maghiara I- lonca. Dragostea lor se desfășoară într-o atmosferă mitică de folclor românesc, iar sfîrșitul ei tragic amintește pe cel al lui Romeo și Julieta (a- semănarea aceasta o face în cronica sa criticul Nicolae Ma- nolescu). Și, intr-adevăr, așa cum vrajba dintre familiile Montagu și Capulet îi mînă spre moarte pe cei doi eroi shakespearieni, tot spre moarte îi va mîna pe eroii lui D. R. Popescu ura dintre cele două naționalități, șovinismul.•D. R. Popescu pune aici problema gravă a responsabi-

de Dumitrulității umane în istorie. E război și bărbații sînt pe front, iar cei rămași, copiii și adolescenții — deci cei structural i- nocenți și incapabili încă să lupte și să judece singuri — dezlănțuie, o serie de atrocități născocesc chinuri grotești. Comicul se îmbină cu tragicul într-un torturant tablou grotesc. „Somnul rațiunii" poate avea consecințe catastrofale, vrea să ne spună scriitorul, u- ra nu poate aduce decît ură. Inocența, naivitatea, inconsistența structurii morale pot fi

RADU POPESCUlovite : și pervertite de evenimentele brutale ale- istoriei, pot împinge la genocid.Prezentînd această realitate trecută, D. R. Popescu pune in fața noastră un tablou tragic care avertizează șl cheamă la luciditate socială și etică. Tenta simbolic-tragică a romanului’ e sugerată și de titlul cu rezonanță antică, o replică a tragediei lui Eschil ca și în alte opere ale sale (în nuvela „Duios Anastasia trecea", folosește motivul clasic al An- tigonei lui Sofocle, iar în nu

vela „Dor" pc cel din Orestia lui Eschil). Motivul epic, încercarea de elucidare a unei morți ciudate sau a unei crime, creează o atmosferă tensi- onantă de roman polițist, iarăși un procedeu specific prozei lui D. R. Popescu folosit în romanul „F“ și în altele. Și în „Cei doi din dreptul Țebei" D. R. Popescu dovedește a- ceeași deplină stăpînire a limbii, mînuind o frază cu o ar- monje gravă, ușor cantabilă. Nu va trece prea mult timp pînă cînd acest roman își va cîștiga locul meritat și • consecință directă a popularității sale — Va fi studiat în școală ca una dintre realizării? de valoare ale . prozei românești contemporane.
Corneliu RADULESCU
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® Pentru o mai bună cu- i noaștere peste hotare a realităților țării noastre,'Editura Meridiane a tipărit recent, în trei versiuni de largă circulație, (engleză, franceză și rusă) lucrarea cu ca racter documentar „Structura economiei românești11 d< Emilian Dobrescu și Ion Blaga care include o largă perioadă de timp, de la e- poca antebelică la anii construcției socialismului. Pro- punîndu-și să evidențieze amploarea, tendințele și eficiența modificărilor survenite în economia noastră, problemele actuale și de viitor în acest domeniu, studiul se oprește cu precădere la problema transformării industriei în ramura conducătoare a economiei naționale, la dezvoltarea intensivă și multilaterală a agriculturii, la măsurile de perfecționare a conducerii și planificării e- conomiei naționale și de îmbunătățire a împărțirii ad- dministrativ-teritoriale a țării.® Tot o lucrare de largă informare este „România și politica .sa culturală" scoasă de sub tipar, la aceeași casă de editură bucureștea- nă, în limbile engleză și franceză. Volumul, redactat de un colectiv mai larg de autori, fixează jaloanele importante ale dezvoltării culturii românești de-a lungul secolelor în strînsă legătură cu momentele însemnate din istoria poporului nostru.
TELEX
EDITORIAL

© Editura Meridiane lansează o nouă scrie — „Cabinetul de stampe" —, prin volumul „Goya: Capricii" intrat~de curînd în librăriile noastre. Lucrarea, realizată pe baza gravurilor e-» xistente la Cabinetul de stampe al Academiei R.S.R., valorifică, astfel, unele dintre cele mai viguroase lucrări satirice ale acestui geniu al* Spaniei. Studiului introductiv. semnat de cr: ticul Modest Morar u i se a- daugă peste 80 de ilustrații, reproduceri ale gravurilor lui Goya.fi In a doua jumătate a secolului al XV-lea se năștea la Florența cel ce avea . să devină simbolul umanismului renascentist. Michelangelo. Creația picturală a acestui genial artist este prezentată cititorului prin intermediul unor texte critice dintre ceia mai reprezentative semnate d mari personalități artistice și reunite sub genericul „Michelangelo pictor". Antologia textelor, cronologia și selecția celor peste 70 de ilustrații și desene aparține lui Marin Matei Popescu, iar cuvîntul introductiv poartă semnătura criticului Grigore Arbore.@ Cel de-al treilea volum al ediției Ion Ghica „Opere" — apărută la Minerva, stă de puțină vreme la dispoziția cititorilor. In cuprinsul cărții pot fi întîlnite articole literare, politice și științifice ale lui Ghica, care au darul de a întregi și nuanța datele știute despre personalitatea polivalentă a a- 1 utorulvi.fi) Romanul lui Giuseppe Tomasi di Lampedusa „Ghepardul" despre care Aragon spunea că „e mai mult de- cît o carte frumoasă, e u- nul din marile romane ale acestui secol", a apărut în traducerea românească a lui Tașcu Gheorghiu. Volumul „Ghepardul" și alte povestiri (Editura Minerva) pun alături de cea mai reprezentativă creație în proză a scriitorului italian și o serie de nuvele : „Dimineața unui arendaș". „Bucuria și legea". „Locurile copilăriei mele".
(Agerpres)



SIMBATA, 8 DECEMBRIE 1973 Steagul roșu
Din activitatea 

organizațiilor U.T.C.® Din inițiativa Comitetului municipal U.T.C. Petroșani, săptămîna aceasta a fost prezentată prima temă în cadrul școlii politice U.T.C. Astfel, în fata a peste 40 de tineri cursanti tovarășul Ionel Cazan, secretar al Comitetului municipal de partid a prezentat tema : „Făurirea societății socialiste multilateral dezvoltate. Direcțiile de dezvoltare ale României în deceniile următoare". • In cadrul primei întîlniri tovarășul Nico- lae Haneș, prim secretar al Comitetului municipal U.T.C. a oferit o consultație la tema „Antrenarea organizațiilor U.T.C. din Valea Jiului în cadrul întrecerii — tineretul factor activ în îndeplinirea cincinalului înainte de termen".O Recent, un grup de eleve de la Școala comercială Petroșani, din inițiativa comitetului U.T.C. pe școală, au întreprins o importantă vizită la Muzeul mineritului din Petroșani. Momentul a coincis cu un eveniment deosebit de important din viața elevelor — înmînarea carnetelor roșii de utecist unor tinere recent primite în cadrul organizației. In această atmosferă, în prezența tovarășei Estera Zaharia în- drumătoarea U.T.C. pe școală, elevele Doina Costin, Ghi- za Gal, Elena Trufaș, Ana Stoichin s-au angajat să-și îndeplinească cu cinste sarcinile ce le-au fost încredințate pe linie de organizație. Explicațiile tinerei Viorica Brîndușescu, ghidul muzeului, cît și exponatele muzeului, au constituit pentru vizitatoare un prilej minunat de cunoaștere a trecutului minerilor din Valea Jiului.• S-au încheiat adunările de dări de seamă și alegeri în cadrul organizațiilor U.T.C. din întreprinderi, instituții, școli etc. Organizate la nivelul celor 525 organizații U.T.C. din municipiul Petroșani adunările au fost dominate de o puternică combativitate, spirit critic și autocritic. Din cei peste 14 000 tineri participanți la adunări au luat cuvîntul aproape 3 000 care au făcut propuneri concrete pentru îmbunătățirea muncii de viitor. Majoritatea organizațiilor au adoptat, în cadrul adunărilor, programe de activități pe perioada 1973-1974 bogate în acțiuni. La acest capitol iese în evidentă preocuparea organizațiilor U.T.C. de la I.U.M. Petroșani, Liceul Pe- trila, E.M. Uricani, I.F.A. „Viscoza", preparatia Lupeni și Coroești, E.M. Aninoasa și altele.In conformitate cu ho- tărîrea secretariatului coifii- ' tetului municipal U.T.C., zilele acestea începe instruirea organelor noi alese din întreprinderile, instituțiile și școlile de pe "raza muCe ne oferă cluburile la sfîrșitul săptămînii ?
(Urmare din pag. 1)

duminică ; — „Cupa tineretului" — jocuri sportive (ora 10) ; dimineață de versuri (ora 10); seară recreativă (ora 19).
• PETRILA — sîmbătă: Concurs de șah „Campionii o- rașului" (ora 10); seară distrac- tiv-educativă (ora 20); dumi

nică : „Te cîntăm Republică" ! spectacol al artiștilor amatori (ora 10) ; la căminul muncitoresc o întîlnire cu brigada artistică de agitație (ora 11) 5
(Urmare din pag. 1)

cut simțită în toate comparti
mentele activității noastre ne informează ing. Carol Schre- ter, directorul E.M. Uricani, 
provine în întregime din mă
surile organizatorice adopta
te la începutul lunii noiembrie. 
Cu aceiași oameni, cu o dota
re și linie de front practic ne
schimbate a fost posibil să 
obținem rezultate net superi
oare față de luna precedentă. 
Nu trebuie pmis însă faptul că 
marea majoritate a salariați- 
lor și-au însușit măsurile pre
conizate și le-au dus Ia înde
plinire în mod exemplar".Măsurile organizatorice a- doptate au fost numeroase : alcătuirea unor ciclograme de desfășurare a lucrului la fronturi și prelucrarea lor cu muncitorii de la formațiile de bază și de deservire, repartizarea echilibrată a personalului tehnic între sectoare și schimburi, îmbunătățirea informării concrete a tuturor salariaților a- supra sarcinilor imediate și a stadiului de realizare a lor. Deosebit de semnificativ și de eficient în același timp este faptul că conceperea și aplicarea acestor măsuri organizatorice s-au făcut acordîndu-se toată atenția urmăririi îndepli
nirii de către fiecare salariat 
și colectiv de muncă în parte 
a sarcinilor trasate.O măsură tot de natură organizatorică o constituie și preocuparea de a se omogeni
za componența tuturor brigă
zilor, creîndu-se astfel premisele asigurării realizării sarcinilor de plan aferente tuturor locurilor de muncă. Urmările acestor redistribuiri a muncitorilor între formațiile de lucru direct productive nu au întîrziat să apară : la sfîrșitul 
lunii doar două din cele 40 de 
brigăzi ale minei nu si-au rea
lizat sarcinile de plan, restul 

I

nicipiului Petroșani. Aces-, tea se organizează la nivelul orașelor Uricani, Lupeni, Vulcan, Petrila și Petroșani. Tinerii vor fi informați despre sarcinile ce revin organizațiilor U.T.C. din Valea Jiului reieșite din cuvîntarea tovarășului Nicolae Ceaușescu la consfătuirea de lucru de la București din 14 noiembrie, se vor prezenta expuneri metodice privind toate domeniile de activitate ale organizațiilor U.T.C. Instruirea activului U.T.C. se va încheia pînă la data de 20 decembrie la toate nivelele.@ O preocupare de seamă a organizațiilor U.T.C. din Valea Jiului a fost în această perioadă deschiderea în- vațâmîntului politico-ideologic U.T.C. Astfel, din cele 389 cercuri de _ învățămînt, pînă în prezent s-a deschis activitatea în 219 cercuri. Rezultate bune au fost obținute în acest sens de către organizațiile U.T.C. de la Liceul Uricani, E.M. Uricani, Școala profesională Lupeni, I.F.A. „Viscoza", Liceul Vulcan, Școala comercială Petroșani, Gtupul școlar minier Petroșani, Liceul Petrila, C.F.R. Petroșani și altele.• In ultima perioadă, majoritatea organizațiilor U.T.C. din Valea Jiului manifestă o preocupare nuai susținută pentru lărgirea rîndurilor lor prin primirea de noi membri. De la începutul anului au fost primiți în U.T.C. peste 1 200 de tineri muncitori și elevi, din care peste 600 fete. O bună preocupare în această direcție au avut-o organizațiile U.T.C. din școlile generale Lupeni, Petrila și Petroșani, de la exploatările miniere Lupeni, Vulcan, Petrila. Nu același interes ma nifestă organizațiile U.T.C. de la exploatările' miniere, cooperație, E.G.L., E.G.C.,U.F.E.T., construcții, care, deși au posibilități, manifestă insuficientă preocupare pentru pregătirea tinerilor ce urmează să intre în rîn- dul organizațiilor de tineret.• In perioada 1-8 decembrie 1973 în toate organizațiile U.T.C. din municipiul nostru se organizează acțiuni dedicate tinerilor care împlinesc frumoasa vîrstă de 18 ani, în cadrul inițiativei „Săptămîna majorilor". Cu acest prilej se vor organiza la nivelul orașelor Uricani, Lupeni, Vulcan, Petrila și Petroșani întîlniri ale tinerilor majori cu activiști de partid și de stat, mese rotunde, simpozioane, expoziții etc. Toate a- cestea se vor încheia cu seri de dans închinate tinerilor sărbătoriți, moment în care li Se' vo? îtimîna tradiționalele felicitări.
Valeriu COANDRAȘ, 

secretar al Comitetului 
municipal U.T.C.

„Cupa tineretului" — jocuri sportive (ora 10). •
• PETROȘANI — sîmbătă: „Rădăcinile gnoseologice ale religiei" — expunere (ora 11); „Pictura modernă și sursele de inspirație" (ora 11) ; „Ziua întreprinderii" pentru lucrătorii din comerț (ora 18) ; serile tineretului petroșănean (ora 19); 

duminică : spectacol de teatru „Băieții veseli" de H. Nicolai- de (ora 9) ; „Cupa tineretului" — jocuri sportive (ora 9) ; serile tineretului petroșănean (ora 19).
formațiilor raportînd îndeplinirea și chiar depășirea planului și realizînd pe această cale cîștiguri foarte bune. Existența a două zile nehftrătoa- re la sfîrșitul săptămînii a influențat pozitiv posibilitățile de organizare a aprovizionării 
locurilor de muncă și a între
ținerii utilajelor și a instala
țiilor, ceea ce, în final, a influențat favorabil continuit'a-' tea procesului de producție.

Rezultatele bune din luna noiembrie 
— imbold pentru menținerea 

activităfii de producție 
la cote înalte

„Am reușit, în sfîrșit, să a- 
vem o lună în care brigăzile 
noastre nu au mai reclamat 
lipsa materialului de susține
re, declară maistrul miner Ni
colae Bădescu, care răspunde de aprovizionarea brigăzilor în cadrul sectorului L La a- 
ceasta a contribuit atît crea
rea stocurilor-tampon, în sub
teran, utilizarea în bune eon- 
dițiuni a instalației de mono
rai din blocul III, precum și 
îndeplinirea sarcinilor proprii 
de către intreg personalul din 
activitatea de aprovizionare".Este îmbucurător faptul că aprovizionarea locurilor de-

Harnicii tineri tîmplari Matei Marin și Ilie Cioacă de la F.I.L. Petroșani asamblea
ză o nouă garnitură de mobilă care în curînd va lua drumul comerțului...

0 IOAN CIUR — Petroșani: In legătură cu deficiențele semnalate de dv., ca membru al unei echipe de control obștesc, conducerea I. C. L. S. pentru mărfuri industriale ne comunică : „Geamul de aerisire la mâgpzinul nr. 11 de confecții pentru femei a fost montat".
9 M. M. — Lupeni: „Niciodată nu poți ști precis la ce oră sosește mașina cu lapte. Cumpărătorii așteaptă, stau timp îndelungat afară în frig"... Cam așa este. Și aceasta nu numai la „Alimentara" nr. 65 din cartierul Ștefan. Prin toate cartierele mărginașe, distribuitorilor Fabricii de produse lactate Livezeni le e, uneori, cam greu să treacă... Să sperăm că vor înțelege, nu peste mult timp, că datoria le cere să procedeze altfel, să onoreze comenzile tuturor magazinelor !
© ANONIMA — Lupeni: Vă credem.Adresați-vă Consiliului popular orășenesc, . secția gospodărie.
d I. C. — Petroșani: „Misterul" de a avea apă în bucătărie, fără a dispune de instalația respectivă, nu-i greu de... dezlegat. Am înțeles. Nu am priceput, în schimb, cum se face că „omul E.G.L.-ului", trimis la fața locului, doar a privit de

fecțiunea și a plecat fără a ridica un deget ? Mai ales că nu era vorba de nici o investiție materială ci doar de bunăvoință !
® UN GRUP DE ELEVI din Cimpa : Doriți să fie prelungit traseul autobuzului Petroșani — Lonea pînă la Cimpa, sau să se introducă o cursă nouă, Cimpa — Lonea. Nu credem că e cazul. „Problemele" pe care le-ați avut au fost, după cîte știm, momentane. Vechiul orar- de mers al autobuzelor a reintrat în... normal, așa că nu e cazul să înaintați propuneri E.G.C.-ului.

Agitația vizuală, un mijloc de a capta atenția, de a bale lucrurile „la cald“
(Urmare din pag. 1)relor numai în zilele lucrătoare din săptămînă se economisesc 200 000 mc aer comprimat adică 8 000 lei...Simplu, concludent, interesant. Cunoscînd asemenea date despre importanta economisirii energiei electrice și pneumatice, fiecare salariat al minei este îndemnat să gîndeas- că asupra a ceea ce are de făcut la locul său de muncă în acest sens.Ca un „buletin de informații" în toată puterea cuvîntu- lui, panoul ține la curent colectivul minei cu cele mai de seamă experiențe din activitatea de producție, principala •preocupare a întregii mase de salariați. Reproducem cîteva din aceste informații nu numai pentru a ajuta cititorul să-și formeze o idee despre a- ria tematică a acestui mijloc de agitație, dar și pentru valoarea conținutului lor. în care se reflectă aspecte din cele 

muncă, problemă multă vreme deficitară la mina Uricani, pare că își găsește în sfîrșit o rezolvare corespunzătoare. Se dovedește totodată că instalațiile de transport cu monorai, care inițial au fost primite cu multe rezerve, își pot aduce o contribuție importantă în a- I cest domeniu. Rămîne doar, ca pe lingă cele două instalații de acest tip aflate în exploatare în blocurile III și V/l.

conducerea minei să urgenteze realizarea proiectelor concepute deja de introducere a instalațiilor cu monorai pentru deservirea abatajelor din stratul 15, blocul IV/1 și V/2.Funcționarea utilajelor în cursul lunii trecute este apreciată ca bună contribuindu-se substanțial la desfășurarea optimă a procesului de producție. Faptul acesta probează o dată în plus importanta deosebită pe carp o are caracterul preventiv al reviziilor și întreținerilor în asigurarea continuității procesului de producție. 

mai importante cu privire la munca și viața colectivului.„La sectorul I, în blocul 3 centru, pe fluxul de transport au fost înlocuite lanțul și scocurile cu un grad de uzură a- vansat, astfel că a crescut considerabil capacitatea de transport prin eliminarea opririlor. Operația s-a realizat în zilele de repaus, evidențiindu-se în mod deosebit tovarășii:— Francisc Doicea— Vasile Arieșan— Constantin Selea— Iosif Olgar— Iuliu Boancăs cărora le aducem mulțumiri pe această cale. Cinste lor" !Din textul care însoțește fotografiile maistrului electromecanic Nicolae Bădescu și maistrului minier Dumitru Mihai, aflăm că funcționarea mai bună a utilajelor și instalațiilor electromecanice din sectorul I se datorește și efortului depus de cei doi maiștri în această direcție, colaborării strînse între maistrul electro
Luna noiembrie a fost încheiată cu rezultate de ansamblu bune, dovedindu-se încă o dată potențialul acestui colectiv de muncă, care nu odată s-a situat în fruntea întrecerii pentru mai mult cărbune. După cum este firesc, aceste rezultate reprezintă și o obligație. Obligația de a le confirma în cursul lunii decembrie, de a obține realizări și mai bune, pe măsura posibili- 

taților dovedite în această ultimă lună a anului.
„Vom realiza și în această 

lună planul, ne declară în a- 
cest sens tovarășul ing. Carol 
Schreter. In același timp' nd 
vom îndrepta atenția într-o 

măsură mai mare asupra cali
tății producției, domenii în ca
re continuăm să rămînem defi
citari. De asemenea, în această 
ultimă lună a anului vom con
tinua să manifestăm aceeași 
preocupare din ultimul timp 
pentru realizarea și depășirea 
planului la deschideri și pre
gătiri, ca rnă«»»i absolut ne

mecanic și maistrul minier în realizarea programului de măsuri stabilit de conducerea sectorului. „Această colaborare, conchide textul — este o chezășie că și în viitor colectivul sectorului va obține rezultate bune".Iată și textul care însoțește o altă fotografie :„Alexandru Laszlo. miner șef de brigadă la sectorul de investiții, specialist în deschiderea drumurilor spre cărbune, cu îndelungat stagiu în a- ceastă meserie de „constructor de mine", a depășit cu regularitate, și în perioada care a trecut din acest an, sarcinile planului de producție, exca- vînd cu brigada pe care o conduce,. în 11 luni, 6 640 mc în- sumînd 530 ml de galerie dublă. In curînd, această brigadă va îndeplini planul anual.Alături, fotografiile a doi ingineri sînt însoțite de următoarea explicație ;„Inginerul Ion Vasilescu, șeful sectorului I și inginerul 
cesare în vederea pregătirii 

producției anului viitor".Din discuțiile purtate cu muncitori și cadre tehnice din cadrul minei a rezultat că luna decembrie este privită nu numai ca o încheiere a unei perioade de plan și de pregătire a realizării integrale a sarcinilor anului viitor încă din prima zi de lucru. Luna decembrie este considerată de colectivul minei și ca o perioadă în care va trebui acționat ferm pentru creșterea în 
continuare a eficienței econo
mice, pentru transpunerea în 
viață a măsurilor vizînd redu
cerea consumului de energie 
și combustibili. Reținem că această intenție se lovește de unele lipsuri care mai persistă în activitatea de aprovizionare. Astfel, realizarea comenzii centralizate a tuturor rețelelor de transportoare cu ra- clete ale minei este îngreunată de faptul că mult solicitatele cabluri electrice (de toate tipurile) continuă să’ lipsească din magazia minei. Centrala cărbunelui Petroșani, al cărei sprijin eficient în soluționarea problemelor tehnice și de a- provizionare a contribuit pînă acum în bună măsură la redresarea activității minei, va trebui să facă toate demersurile pe lîngă întreprinderile furnizoare în vederea soluționării acestei probleme mult discutate.In perioada care a mai rămas pînă la sfîrșitul anului întreg colectivul minei Uricani trebuie să analizeze și să traducă în viață toate măsurile ce pot contribui în continuare la creșterea eficienței activității de extracție, la pregătirea exemplară a producției anului viitor. Experiența lunii noiembrie dovedește că acest colectiv dispune de toate posibilitățile în vederea realizării acestor obiectiv*.

DE LA SUBREDACJIILE NOASTRE
Frumosul, curățenia 

și ordinea sînt 
necesare întotdeaunaApariția oricărui șantier dă speranța nașterii a ceva nou. E plăcut să vezi cum se înaltă un obiectiv industrial sau social, să observi cum în jurul lor se întronează ordinea și curățenia, frumosul. Așa ceva nu se întîmplă întotdeauna în cazul șantierului de construcții din Lupeni. Uneori acest șantier lasă pe unde lucrează urme care irită privirile. Un exemplu concludent îl constituie strada „1 Mai" pe care cu cîteva luni în urmă a- cest șantier a întors-o pe dos, avînd de executat aici instalații subterane în canal. După terminarea lucrărilor (încă din vară) grămezi mari de pă- mînt și bolovani masivi au rămas aici pe trotuar. E adevărat, de la stația de radioficare și pînă la strada „23 August" s-a refăcut totul. De la garajul S.T.R.A. pînă la moară însă strada a rămas într-o stare jalnică. Probabil șantierul consideră că pe acest an s-a

Să punem capăt pierderilor!
(Urmare din pag. 1)sale în procesul de producție.Analizînd aspectele principale ridicate de problema cimentului, conducerea grupului de șantiere din Valea Jiului al T.C.H., împreună cu compartimentele de resort, au stabilit o serie de măsuri capabile să conducă la desfășurarea normală a muncii pe șantiere chiar în condițiile nefavorabile create de lipsa cimentului.Iată cîteva mijloace și căi prin care se preconizează a se obține reducerea consumului de ciment. Prin utilizarea în măsură cît mai mare a agregatelor sortate la confecționarea be- toanelor, la fiecare stație de betoane în parte, se poate realiza o reducere de cca. 10 la sută a consumului de ciment. La mortarele pentru zidărie și tencuieli, se va înlocui cimentul în procent de peste 50 la sută, cu cenușă de termocentrală.Alte căi prin care se poate reduce continuuconținutul de ciment —

Petru Reisz din același sector au adus un aport deosebit la demararea cu rezultate bune în aplicarea noului program cu săptămîna de lucru redusă. Preocuparea permanentă și susținută a conducerii sectorului pentru organizarea mai superioară a producției și a muncii, pentru întărirea disciplinei în producție, a contribuit substanțial la obținerea peste plan în luna noiembrie a unei cantități de 3 000 tone de cărbune".Am înfățișat doar cîteva aspecte care reflectă conținutul bogat al unui panou. Aria sa tematică este mult mai bogată. Viața colectivului cu tot ce are el mai interesant, este reflectată aici ca într-o oglindă. Alături de materialele citate am mai reținiit prezența u- nor extrase din programul de măsuri adoptat de recenta a- dunare a 'activului de partid pe mină, o serie de fapte inedite din viața colectivului,

XcL 

făcut suficient dagă s-a curățat doar o jumătate de stradă. Restul... pe anul viitor. Numai că noi, cetățenii orașului, nu putem fi de acord cu o asemenea optică. Conducerea aceluiași șantier a făcut promisiuni repetate și în problema întreținerii drumului de acces pe porțiunea de la stația de betoane — ce-i aparține — la strada „23 August". Toate au rămas însă simple... promisiuni. întreg orașul se umple de glodul scos de roțile mașinilor care transportă betonul din incinta stației. Chiar dacă cetățenii ar curăța strada din 5 în 5 minute, tot n-ar realiza mare lucru. Oare nu e păcat ca grija perttru fru-/ mos și ordine a cetățenilor să fie sfidată într-un asemenea mod ? Ar fi timpul am zice noi, ca organele competente să sancționeze această atitudine. In orașul nostru, Lupeni, trebuie să domnească permanent frumosul, curățenia și ordinea.
Iuliu POPA, 

Lupeni

component brut de bază în aproape majoritatea materialelor de construcții — constau în contractarea cu diverși furnizori din afară a unor cantități din ce' în ce mai mari de prefabricate din beton, de piese de construcții confecționate deja, care să suplinească o parte din nevoile de ciment ale, șantierelor. Asigurarea, din exterior, cu plăci din fibrobeton pentru înlocuirea rumbetonului. "stratul suport al pardoselilor de parchet, în a cărui componență intră ciment este o altă soluție care, aplicată mai larg, ar favoriza scăderea consumului de ciment.Dar, pe lîngă toate acestea, cele mai importante mijloace de a stăvili risipa de ciment stau la în- demîna fiecărui lucrător de pe șantiere, a fiecărui factor organizatoric. De pildă, la transportul cimentului sau al produselor de ciment de la depozit la punctele de lucru există, încă, suficiente canale pe care atît de prețiosul material se scurge în van. Așa 

scurte note care atrăgeau atenția asupra unor evenimente deosebit de importante care au avut loc în aceste zile pe plan național — Plenara C.C. al P.C.R. și sesiunea Marii A- dunări Naționale.Tovarășul Dorin Gheța, secretarul comitetului de partid, din a cărui inițiativă s-a realizat acest panou, ne relata că materialele expuse sînt schimbate operativ la intervale scurte, pe măsură ce se petrec alte fapte sau apar noi evenimente. „Agitația vizuală, spunea interlocutorul, este cu atît 
mai eficientă cu cît tratează lu
crurile la... cald, adică atunci 
cînd sînt foarte proaspete. De 
aceea, operativitatea este una 
din cerințele pe care ne stră
duim să le îndeplinim".■Susținem acest punct de vedere. Agitația vizuală trebuie să corespundă atît cerințelor de conținut, cît și de operativitate. Ea trebuie să fie în permanență „caldă".

Cercul 
de metaloplastie 

se afirmăVizitînd zilele trecute Casa pionierilor din Vulcan am a- vut prilejul să cunosc sala cercului de metaloplastie care activează aici. Zeci de lucrări recomandau preocuparea cercului, noile talente din rîndul fiilor de mineri.Instructorul cercului, Petru Drăghici, care activează aici de cîțiva ani, vorbea cu căldură despre elevii Ianos Be- nydvski și Florin Popa, virtuale talente, care au găsit în munca de modelare a tablei de aramă, aluminiu sau fier satisfacții și posibilități de a- firmare. Am remarcat printre altele, un „Făt-Frumos", la care lucra Ianos Benyovski, și apoi tablourile „Torcătoarea" și „Gata de start", executate de două colective de creatori.Cît despre preocuparea pentru popularizarea activității cercului, instructorul a amin tit de o viitoare expoziție (cu vînzare) a cercului ce va fi găzduită la Casa de cultură din Petroșani.
Nicolae TUDORA, 

Vulcan

stau lucrurile în cazul transportului acestuia către punctele de lucru izolate cînd mașina cu care se efectuează transportul nu este acoperită cu prelată. Ori, un alt exemplu : de la stația principală de betoane din Livezeni spre șantiere se transportă zilnic zeci de mașini cu mortar și betoane preparate, materii semifluide. De doi ani se discută de necesitatea asfaltării porțiunii de drum de cîteva sute de metri, între stația propriu-zisă și drumul național asfaltat, dar aplicarea măsurii întîrzie, în timp ce mașinile bazei de utilaj și transport, o bună parte din ele neetanșe trecînd prin gropi și... hurducături, „descarcă" fără voie, fiecare, zeci de kilograme de materie primă de construcții necesară formațiilor de lucru. Aceeași stare a drumului se constată pe multe din căile de acces la punctele de lucru, cu toate că, de nenumărate ori, s-a preconizat amenajarea corespunzătoare a acestora în scopul evitării pierderilor de materiale.Toate acestea reprezintă doar o parte din căile și mijloacele prin care, prin strădania fiecărui salariat al șantierelor, executant sau factor de decizie, reducerea continuă a consumului de ciment, eliminarea totală' a risipei se pot obține. Prin urmare, date fiind faptele pe care le-am relatat, se impune cu stringență adoptarea unor acțiuni al căror efect direct și imediat să fie reducerea cantității de ciment care se consumă sau se pierde în activitatea productivă pe șantiere ori pe căile de transport.
------ >-------XHărnicie și inițiativăRecent s-a redeschis, după renovare, magazinul a- limentar nr. 62 (de la Cucu) Lupeni. La lucrările de reparații — betonări, zugrăvit, mozaicat, vopsit —, a construit îndeosebi personalul magazinului: gestionar, Francisc Brașovea- nu, vînzători, loan Matei, Ana_Frischolț, Sidonia Ciu- peică, Floare Stroe și Gheorghe Lupulescu. La solicitarea acestora, I.C.L.S.A. Petroșani a trimis la Lupeni un singur salariat calificat, zidarul Ioan Nagy, care i-a ajutat în munca de renovare. Acum renovarea, curățenia exemplară dar și introducerea de mărfuri noi cu profil de librărie, textile, galanterie, mercerie, atrag cumpărătorii. E suficient să reamintim că în primele două zile după redeschidere, magazinul a realizat o vînzare în valoare de aproape 100 000 lei.



Steagul roșu SIMBATA, 8 DECEMBRIE 1973

Vizita ovarășului Nicolae Ceaușescu
în Statele Unite

Întîlniri emoționante la Cleveland
(Urmare din pag. 1)străbat arterele orașului Cleveland, al "șaselea ca mărime în Statele Unite — la â cărui intensă viață economică participă cetățeni proveniți din mai multe zeci de state ale lumii.La intrarea în uzine, oaspeții români sînt salutați de președintele Consiliului de administrație și șef executiv al corporației „White Motors*1, Semon Knudsen, de G. M. Fairbanks, președintele Consiliului de administrație, și de H.H. Lebarron, director al u- zinelor „Euclid Inc."Aici sînt produse, pentru a fi utilizate pe șantierele de construcții și la minele de suprafață, autobasculante de diferite tipuri, începînd de la 160 și pînă la 1 850 C.P. Oaspeților români le sînt prezentate mașini de 22 pînă la 150 tone. Un popas mai mare se face la gigantul uzinelor — autobasculanta de 210 tone, cea mai mare din lume.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, este invitat să se urce în cabina autobasculantei pentru a cunoaște mai îndeaproape performanțele ei tehnice.La încheierea vizitei. în sala de Consiliu a uzinelor, se servește o cupă de șampanie.Cu acest prilej, a luat cuvîn- tul Semon Knudsen, care a exprimat satisfacția conducerii, muncitorilor și specialiștilor corporației „White Motors** pentru onoarea de a-1 avea în mijlocul lor pe președintele României. Conducătorului statului nostru i se înmînează, în semn de omagiu, macheta u- nei autobasculante.Mulțumind, tovarășul Nicolae Ceaușescu a arătat că apreciază ca bune rezultatele vizitei în S.U.A. El a subliniat, totodată, posibilitățile e- xistente de realizare a unor acțiuni de cooperare în producție, inclusiv cu Uzinele „Euclid Inc.", informînd pe gazde în acest sens că in România se fabrică autobasculante de 50 de tone și că anul viitor se va putea trece la fabricarea unor autobasculante de 100 de tone.Intr-o atmosferă cordială, oaspeții români își iau apoi rămas bun de la gazde, în a- plauzele celor prezenți.In cinstea președintelui Nicolae Ceaușescu' și a tovarășei Elena Ceaușescu, primarul orașului Cleveland, Ralph Perk, cu soția, și comunitatea română din oraș, au oferit o recepție, în marea sală a Hotelului „Sheraton".In sala de recepție domnește o atmosferă sărbătorească, plină de însuflețire. ,Alături de reprezentanți ai oficialităților locale, se află numeroși cetățeni americani de origine română stabiliți pe aceste meleaguri cu multe decenii în urmă. Păstrători ai datinilor strămoșești, mulți dintre ei au venit îmbracați în frumoase costume naționale din diferite regiuni ale României.Intrarea în sala de recepție a președintelui Nicolae Ceaușescu, și a tovarășei Elena Ceaușescu, a celorlalți oaspeți români, — feste salutată cu a- plauze puternice și ovații de cei prezenți. Se aud acordurile unor melodii populare românești.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu sînt invitați să ia loc la masa de onoare.„Orașul nostru, cei prezenți aici sîntem profund onorați de prezenta dumneavoastră în mijlocul nostru și vă urăm un călduros și cordial bun venit" — a arătat în cuvîntul său primarul Ralph Perk. In continuare. vorbitorul a prezentat pe scurt auditoriului personalitatea înalților oaspeți, principalele momente din viața și activitatea conducătorului poporului român și ale tovarășei Elena Ceaușescu.„Președintele României ■—a spus vorbitorul — a între

prins numeroase vizite soldate cu deosebit succes în state ale Europei, Africii și Ame- ricii Latine către care a dus mesaje de pace, prietenie și colaborare ale poporului pe care îl reprezintă și îl servește cu atîta devotament. Sîntem convinși că discuțiile pe care domnia sa le-a purtat în Statele Unite vor lărgi aria schimburilor comerciale, științifice, tehnologice și în alte domenii de interes reciproc. Un început bun îl constituie realizările care au urmat întîlnirilor precedente dintre președintele Nicolae Ceaușescu și Richard Nixon. In ciuda faptului că au orientări politice diferite, cele două țări au. înțeles să-și extindă relațiile pe multiple planuri, venind în întîmpinarea năzuințelor de colaborare ale popoarelor lor. Sperăm că vor fi găsite modalitățile de intensificare continuă a acestor relații. Orașul Cleveland este gata să-și aducă contribuția sa în această direcție".Primarul Ralph Perk a în- mînat apoi președintelui Nicolae Ceaușescu, în aplauzele furtunoase ale celor prezenți, Cheia orașului și diploma de cetățean de onoare al orașului Cleveland.Pe treptele scării care coboară spre sala de recepție își face apariția în acest moment un stol compact de copii, băieți și fete, imbrăcați în alb cu eșarfe roșii. Sînt cei 140 de tineri membri ai renumitului cor „Singing Angels" — „îngerii Cîntecului", care prezintă un scurt program de cîntece în cinstea oaspeților.Președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu îi îmbrățișează părintește, se fotografiază împreună cu ei.In numele guvernatorului statului Ohio, ia apoi cuvîntul David Sweet, care a salutat călduros vizita președintelui Nicolae Ceaușescu în această parte a S.U.A.„Populația statului Ohio — a spus el — salută cu deosebită bucurie mesajul de pace și colaborare adus de solii poporului român și, la rîndul ei, transmite poporului român un mesaj similar.Vizita în S.U.A. a președintelui Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, constituie un mare pas făcut în direcția apropierii dintre cele două popoare. Sîntem profund onorați că ați găsit timp să faceți un popas și la noi, și ne vom a- minti de vizita dumneavoastră ca un eveniment deosebit de însemnat în istoria statului Ohio".In încheiere vorbitorul a în- mînat tovarășului Nicolae Ceaușescu drapelul statului Ohio, subliniind că acesta reprezintă „un semn de prietenie din partea noastră față de dumneavoastră personal și poporul român".In cuvîntul său, George Dobrea, vicepreședinte al Consiliului cultural pe oraș, a a- dresat președintelui Nicolae Ceaușescu un călduros „Bun venit !“ din partea cetățenilor americani de origină română din Cleveland și împrejurimile sale. „Populația de origine română din Cleveland, deși nu este prea numeroasă, este foarte activă — a spus vorbitorul. Ne păstrăm tradițiile și limba maternă și sîntem mîndri că provenim dintr-o țară cu o cultură foarte bogată și o istorie demnă. Sîntem întotdeauna dornici să ne , împărtășim din cultura și arta poporului român, ai căror reprezentanți de seamă poposesc acum din ce în ce mai Jrecvent și pe meleagurile noastre, datorită noului climat instaurat in relațiile româno-americane prin dialogul dumneavoastră, dom nule președinte Ceaușescu. și președintele Nixon. Vă dorim multă sănătate".Cuvintele vorbitorului sînt acompaniate de îndelungi a- plauze, sărbătorind acest eveniment istoric în viața orașului, petrecut joi, 6 decembrie.

Asistența, în picioare, intonează în limba română „Mulți ani trăiască".Urcă la tribuna Teodor An- drica, personalitate proeminentă a comunității americanilor de origine română din Cleveland, care dă citire unui înscris gravat în metal, oferit în dar conducătorului poporului român.Textul gravat, prezintă, pe scurt, momentele principale a- le trecutului comunității americanilor de origină română, stabiliți pe malul lacului Erie, grija lor deosebită pentru păstrarea limbii, culturii, obiceiurilor și tradițiilor strămoșești, în care scop au fost înființate un șir de asociații și instituții.La Cleveland a fost fondat în anul 1906 primul ziar românesc din America. Aici e- xistă cel mai mare muzeu etnografic românesc în afara granițelor țării noastre, iar în- tr-una din grădinile orașului a fost ridicat bustul marelui compozitor român George £- nescu. Mulți din locuitorii de origină română din Cleveland ocupă funcții proeminente în viața sa politică, economică și socială. înscrisul se încheie cu tradiționala urare românească „Bun venit !“Elena Vasiliu, coordonatoarea programelor privind comerțul și relațiile externe ale orașului Cleveland, a adresat urări de succes în cimentarea prieteniei dintre poporul român și poporul american.„Ca cetățeană americană de origine română — a spus ea — sînt fericită că, în această zi istorică pentru noi, mi s-a făcut marea onoare de a mă a- dresa dumneavoastră. Născută pe frumoasele plaiuri ale României, sînt mîndră de originea mea daco-romană și de frații mei români care de-a lungul veacurilor au luptat neîncetat pentru apărarea gliei și limbii strămoșești.Aș dori sa vă spun cîteva cuvinte despre programul înfrățirii orașelor pe care noi l-am propus. Acest program a- re nu numai scopul de a promova încheierea de acorduri comerciale, de produse fabricate în orașele respective, ci și menirea nobilă de a apropia popoarele pentru a se cunoaște mai bine, a se respecta și ajuta reciproc. Iată de ce oficialitățile din Cleveland au făcut propunerea de a ne înfrăți cu un oraș din România".Ultimul care a luat cuvîntul din partea coloniei americanilor de origine română a fost Nicholas Bucur, fruntaș al a- cestei colonii, care a spus: „Prin politica sa clarvăzătoare pusă în slujba intereselor celor mai scumpe, poporului român și țării sale, prin îmbinarea acestora cu cele ale cauzei păcii și cooperării internaționale. președintele Ceaușescu a cîștigat respectul întregii lumi. Vizita excelenței sale în Statele Unite este salutată de americanii de origine română ca un eveniment istoric de cotitură în relațiile dintre poporul român și poporul american. dintre România și Statele Unite".îndelung ovaționat, ia apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. Cuvîntarea sa este subliniată cu îndelungi aplauze.Recepția ia sfîrșit în acordurile atît de cunoscute ale „Rapsodiei române" de George Enescu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu, este înconjurat cu căldură de numeroși americani de origine română prezenți la acest eveniment. Aceștia îl salută cu emoție și bucurie pe conducătorul poporului român, pe tovarășa Elena Ceaușescu, îi roagă să se fotografieze cu ei.Seara tîrziu, gazdele își iau, în aceeași atmosferă plină de căldură, rămas bun de la conducătorul României socialiste.Decolînd de la aeroportul internațional „Hopkins". aeronava prezidențială se îndreaptă spre orașul Hartford, statul Connecticut.

Cuvîntarea tovarășului 
NICOLAE CEAUȘESCU

TELEGRAME EXTERNE
• ■

Conferința pentru securitate 
și cooperare in Europa

(Urmare din pag. 1)am ajuns la înțelegerea de a acționa pentru a dezvolta o colaborare trainică între popoarele noastre, pentru a contribui fiecare, cu posibilitățile sale — și, desigur, Statele Unite au mai multe posibilități — la înfăptuirea unei lumi mai drepte și mai bune, care să asigure fiecărei națiuni deplină libertate și independență. Doresc să afirm și aici, la Cleveland, pentru toți cei care sînteți prezenți — și în primul rînd pentru cetățenii americani de origine română — că președintele Nixon are o contribuție deosebit de însemnată la dezvoltarea prieteniei dintre România și Statele Unite. (Vii aplauze). De altfel, veți citi în comunicat că i-am adresat invitația ca, împreună cu doamna Nixon, să viziteze România — invitație care a fost .acceptată și care, fără îndoială, că se va realiza intr-un' viitor nu prea îndepărtat. (Aplauze îndelungate).Acum, vă rog să-mi permiteți să mă refer pe scurt la dorința mea, a poporului român, de a dezvolta — în cadrul relațiilor generale cu Statele Unite — o colaborare mai strînsă cu statul și cu o- rașul dumneavoastră. Salutăm dorința orașului dumneavoastră de înfrățire cu un oraș din România. Trebuie să vă comunic că am acceptat cu multă plăcere și bucurie ca orașul Brașov, un centru industrial din România, să se înfrățească cu Clevelandul. (Vii aplauze).Vă mulțumesc, domnule primar, pentru faptul că mi-ați

înmînat această cheie a frumosului dumneavoastră oraș și această diplomă de cetățean de onoare al orașului Cleveland. Fără nici o îndoială că, în primul rînd, vom acționa pentru a deschide cu această cheie calea prieteniei dintre popoarele noastre, dintre Cleveland și poporul nostru. Dar aș dori să folosesc această cheie și pentru a deschide calea unei colaborări mai bune intre industria românească și cea din orașul dumneavoastră, prin formarea unor societăți mixte. Nu știu dacă este precum cheia din poveste care putea deschide orice ușă, dar vă asigur că noi o vom folosi ca să acționeze mai bine decît cheia din poveste. (Animație în sală ; aplauze). Am dori ca, intr-adevăr, vizita pe care o facem în frumosul dumneavoastră oraș să aibă rezultate practice și în domeniul unei colaborări economice. Am speranța că vom realiza lucruri bune și în direcția aceasta. Salutăm venirea în Româriia, amil viitor, a minunaților cîn- tăreți „îngerii cîntecului", care, fără îndoială, vor fi bine primiți în țara noastră și vor contribui mult la dezvoltarea relațiilor dintre poporul român și cel american.Am ascultat aici cele spuse de domnul primar cu privire la faptul că în Cleveland sînt locuitori veniți din multe țări — multe din ele vecine cu România — și că ei lucrează într-o strînsă unire pentru propășirea economică și socială, pentru bunăstarea orașului și a statului lor, a Statelor U- nițe ale Americii. Aș dori să nu-mi fie luat în nume de rău

dacă mă voi adresa cetățenilor americani de origine română, spunîndu-le că sint deosebit de bucuros că păstrează limba și cultura patriei în care s-au născut ei sau părinții lor. Ceea ce noi dorim este ca prezența cetățenilor americani de origine română să constituie o punte de legătură pentru prietenia dintre România și Statele Unite. Cel mai bun lucru pe care îl puteți face este de' a milita pentru a dezvolta a- ceastă prietenie dintre România și Statele Unite. (Aplauze 
îndelungate, puternice). Doresc, încă o dată, să vă mulțumesc pentru primirea ce ne-ați rezervat-o, pentru cuvintele calde pe care ni le-ați adresat și să-mi exprim convingerea că vizita noastră aici va marca un moment important pentru întărirea prieteniei dintre orașul Cleveland și o serie dcr orașe din România, dintre țările și popoarele noastre. Sînt convins că vom intensifica schimburi de delegații — economice, culturale, științifice —, că vom face împreună tot mai mult pentru a contribui la întărirea prieteniei dintre țările noastre și. totodată, la dezvoltarea colaborării între toate popoarele lumii, la o pace trainică în întreaga lume. Aș dori să începem aceste relații cu o vizită a domnului primar și a altor colaboratori ai săi și cetățeni din Cleveland în România.Vă doresc, dumneavoastră, tuturor cetățenilor din Cleveland și din statul Ohio succese tot mai mari în întreaga activitate, realizarea dorințelor, multă sănătate și fericire ! (A- 
plauze puternice, îndelungate).

GENEVA 7 (Agerpres). — Conferința pentru z securitate și cooperare în Europa, care se apropie de încheierea e- tapei de clarificare a pozițiilor • statelor în cea de-a doua fază a acestei importante reuniuni, se desfășoară în condițiile unei intensificări generale a contactelor dintre state pe toate planurile în Europa, ca și în întreaga lume. Dezbaterile care au loc în organele de lucru privind diferitele aspecte a- le securității și cooperării, reflectînd tendințele noi ce se manifestă pe arena internațională, relevă o activizare a contribuției delegațiilor la elaborarea noilor norme destinate să guverne

ze relațiile dintre statele participante.In acest cadru se evidențiază contribuția efectivă pe care România, șeful statului român personal, alături de alte state și alți conducători politici" din lume, a adus-o și o aduce constant la extinderea relațiilor dintre state pe baza principiilor imuabile ale egalității în drepturi independenței și suveranității naționale, neamestecului în treburile interne, nerecurgfe- rii la forță și la amenințarea cu forța, avantajului reciproc, pentru ca circuitul de valori materiale și spirituale să contribuie mai intens ’ la progresul și bunăstarea popoarelor, >,
Comunicat comun ungaro-bulgarBUDAPESTA 7 (Agerpres). In comunicatul referitor la vizita în R. P. Ungară a ^le- legației de partid și guvernamentale, condusă de Todor Jivkov, prim-secretar al C.C. al P.C. Bulgar, președintele Consiliului de Stat al R.P. Bulgaria, se relevă că în cursul convorbirilor părțile au examinat relațiile bilaterale ungaro-bulgare, subliniind dorința reciprocă de a lărgi colaborarea dintre cele două partide și state în toate domeniile.Salutînd procesul de des

tindere, conducătorii celor două țări și-au manifestat satisfacția față de rezultatele primei faze a conferinței europene pentru securitate și cooperare, desfășurarea celei de adoua faze și speranța în tr-un termen lei de a treia rinței. Părțile asemenea, în ția din alte
și-au exprimat convocarea, în- apropiat, a ce- faze a confe- au trecut, de revistă situa- regiuni ale lumii și au salutat inițiativele în vederea dezarmării și convorbirile care se poartă în acest sens.

Henry Kissinger despre viitoarea 
conferință de pace

COMUNICAT COMUN
asupra Orientului Apropiat

cu privire la vizita oficială a președintelui 
Consiliului de Stat al Republicii 

Socialiste România, Nicolae Ceaușescu, 
în Statele Unite ale Americii

Intre 4 și 7 decembrie 
1973, președintele Consiliu
lui de Stat al Republicii So
cialiste România, Nicolae 
Ceaușescu, e efectuat, îm
preună cu tovarășa Elena 
Ceaușescu, o vizită de stat 
în Statele Unite ale Ameri
cii, la invitația președinte
lui Richard Nixon și a so
ției sale, doamna Patricia 
Nixon. Au fost vizitate o- 
rașele Wilmington, în statul 
Carolina de Nord, Cleveland, 
în statul Ohio, Hartford, 
în statul Connecticut, și New 
York.

In timpul șederii la Wa
shington, președintele Nicolae 
Ceaușescu a avut convorbiri 
cu președintele Richard Nixon 
cu privire la dezvoltarea re
lațiilor româno-americaine și 
la unele probleme ale situa
ției internaționale actuale. 
Convorbirile s-au desfășurat 
într-o atmosferă de cordia
litate, stimă și respect re
ciproc.

Constatînd cu deplină satis
facție că în ultimii ani rela
țiile dintre Republica So
cialistă România și Statele 
Unite ale Americii s-au dez
voltat pozitiv în multe 
domenii, cei doi președinți au 
exprimat, totodată, interesul 
comun pentru extinderea 
și diversificarea în continu
are a cooperării româno-a
mericane.

In scopul de a adînci și 
dezvolta în continuare ra
porturile dintre Republica 
Socialistă România și Sta
tele Unite ale Americii și

de a întări contribuția lor la 
cauza păcii și securității in
ternaționale, președintele 
Nicolae Ceaușescu și preșe
dintele Richard Nixon au 
semnat Declarația comună din 
5 decembrie 1973, cuprinzînd 
principiile care stau la baza 
relațiilor dintre cele două sta
te.

Cei doi președinți au fost, 
de asemenea, de acord că tre
buie întreprinse măsuri con
crete pentru a da un nou im
puls cooperării economice. In 
acest scop, ei au adoptat, la 
5 decembrie 1973, Declarația 
comună cu privire la coope
rarea economică, industrială 
și tehnică dintre Republica 
Socialistă România și State
le Unite ale Americii.

Cu prilejul vizitei au fost 
semnate următoarele acor
duri bilaterale; o convenție 
pentru evitarea dublei im
puneri, un acord cu privire
la transporturile aeriene ci
vile și un acord cu privire 
la pescuitul în regiunea de 
vest a Oceanului Atlantic

Cameramijlociu. Totodată,
de comerț și industrie a Re
publicii Socialiste România și 
Camera de 
lor Unite au 
înființeze un 
nomic mixt

comerț a State- 
convenit să 
Consiliu eco- 

româno-ameri-
can care să examineze pro
blemele facilitării operați
ilor comerciale, în scopul de 
a lărgi și sprijini relațiile 
economice dintre cele două 
țări.

Cei doi 
iutat, de

președinți au sa- 
asemenea, extinde

rea în continuare a relațiilor 
culturale și științifice dintre 
cele două țări.

Convorbirile au cuprins, de 
asemenea, schimburi de ve
deri utile și cordiale asupra 
problemelor internaționale, 
inclusiv cele referitoare la 
Europa, Orientul Apropiat, 
Asia de sud-est și colabora
rea în cadrul Organizației 
Națiunilor Unite.

Cei doi președinți și-au 
exprimat satisfacția pentru 
rezultatele convorbirilor lor 
și au fost de acord să conti
nue dialogul bilateral, atît 
pe căile diplomatice obișnui
te, cît și prin întîlniri la 
toate nivelurile.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialis
te România, Nicolae Ceaușescu, 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au exprimat președintelui 
Richard Nixon și doamnei 
Patricia Nixon mulțumiri 
cordiale pentru primirea 
prietenească și ospitalieră 
care le-a fost rezervată în 
cursul vizitei, considerînd-o 
ca o expresie a prieteniei și a 
stimei reciproce existente 
între popoarele român și 
american.

Președintele Nicolae 
Ceaușescu a invitat pe preșe
dintele Richard Nixon și 
Pe doamna Patricia Nixon 
să facă o vizită în Repu
blica Socialistă România. 
Invitația a fost acceptată cu 
plăcere, vizita urmînd să 
aibă loc la o dată ulterioară, 
pusă de comun acord.

La Hartford, important centru economicJoi seara, președintele Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu, persoanele oficiale care îi însoțesc, au sosit în orașul Hartford, capitala statului Connecticut, important centru economic al țării din nord-estul Statelor Unite.Pe aeroportul internațional „Bradley", solii poporului român au fost salutați cu deosebită cordialitate de primarul orașului Hartfârd, George Athanson, ,de alți reprezentanți ai autorităților locale. La sosirea te reședință, gazdele au rezervat oaspeților o surpriză — un cor de tinere fete din localitate care a vizitat anul trecut țara noastră, i-a în- tîmpinat pe tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu cu un program o- magial de cîntece, între care cunoscuta melodie populară „Aseară ți-am luat cercei", interpretată în limba română.In continuare, în saloanele Hotelului „Sonesta" are loc o recepție oferită de primarul orașului și soția sa în cinstea președintelui Consiliului de Stat și a tovară

șei Elena Ceaușescu.La recepție au participat guvernatorul statului Connecticut. Thomas Meskill, fruntași ai vieții politice, economice și culturale ai orașului Hartford și statului Connecticut, precum și Robert Martens, însărcinat cu a- faceri ad-interim al S.U.A. la București.A luat cuvîntul primarul orașului, care a spus :„Sîntem foarte fericiți și onorați pentru faptul că președintele Nicolae Ceaușescu și doamna Elena Ceaușescu au găsit indicat să se o- prească și în Hartford.Noi am aflat că vizita excelenței sale, președintele României, în S.U.A. întîlni- rile cu președintele Nixon, cu conducerea Departamentului de Stat, cu alți oameni politici americani s-au soldat cu rezultate din cele mai bune, ceea ce ne produce o deosebită satisfacție.Consider că asemenea vizite, contactele nemijlocite între factorii de răspundere constituie cea mai mare cale de promovare a înțelegerii și cooperării.

Aș dori să relev, dacă îmi este îngăduit, că între orașul nostru și țara dumneavoastră există puncte de asemănare — mișcarea, dinamismul, dezvoltarea lor. Personal, sînt foarte interesat de cele ce se petrec în România și intenționez să vizitez țara dumneavoastră.încă o dată aș vrea să. spun cît sîntem de fericiți că președintele Nicolae Ceaușescu și doamna Elena Ceaușescu, față de care nutrim un profund respect, se află printre noi.Le dorim ședere plăcută și multă sănătate, iar poporului român mult progres".La rîndul său, guvernatorul Thomas Meskill a declarat :„Ingăduiți-mi să vă urez în mod oficial bun venit în numele cetățenilor din statul Connecticut. Sînt deosebit de fericit că am, pentru a doua oară, prilejul de-al întîlni pe președintele Nicolae Ceaușescu. Prima dată l-am întîlnit cu trei ani în urmă la recepția oferită la Casa Albă cu

prilejul vizitei pe care o e- fectua atunci în țara noastră. Aș vrea să spun că noi sîntem foarte satisfă- cuți de relațiile calde e- xistente între președintele României și președintele S.U.A. Considerăm că a- ceasta este spre binele celor două popoare, al cauzei înțelegerii și cooperării.In încheiere, aș dori să-mi exprim speranța că primarul orașului Hartford nu va vizita singur România, că mă va lua și pe mine".A luat apoi cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu.Recepția a decurs într-o ambianță de destindere și cordială prietenie care a caracterizat vizita în S.U.A. a președintelui Consiliului de Stat în toate momentele sale.
★Joi seara, președintele Consiliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, l-a primit pe Harry J. Gray, președintele Oficiului Executiv științific al Corporației „United Aircraft" din East, Hartford, Connecticut, cu care s-a întreținut cordial.

Cuvîntul tovarășului
Nicolae CeaușescuDomnule primar,Domnule guvernator,Doamnelor și domnilor,Doresc să vă mulțumesc cordial pentru primirea pe care mi-ați făcut-o, pentru cuvintele rostite la adresa poporului român, a prieteniei dintre România și Statele Unite ale Americii. Totodată, doresc să vă a- dresez dumnevoastră, și, prin dumneavoastră. tuturor locuitorilor orașului Hartford un salut călduros din partea noastră, a poporului român.Sîntem deosebit de bucuroși că ne aflăm, în seara aceasta, aici —■ e drept pentru un timp scurt— că vom putea cunoaște orașul dv., unele întreprinderi din statul dv. Sperăm că vom stabili și vom dezvolta o colaborare economică cu întreprinderi din statul dv. în cadrul relațiilor p.e care urmează să le dezvoltăm tot mai, larg cu multe întreprinderi din Statele Unite.Trebuie să vă spun, că împreună cu președintele

Nixon, am ajuns la înțelegeri bune. S-au semnat o serie de acorduri cu privire la problemele economice, s-a semnat, de asemenea. o Declarație comună cu privire la principiile relațiilor dintre țările noastre. De aceea, apreciez că vizita, convorbirile pe care le-am avut cu președintele țării dumneavoastră au pus bazele dezvoltării și mai largi a colaborării dintre popoarele noastre în toate domeniile de activitate — aceasta servind intereselor celor două țări, cît și cauzei generale a păcii și colaborării internaționale.Sper că întreprinderi din statul și din orașul dv. vor colabora larg cu întreprinderi românești și, pentru a întări această colaborare, eu vă invit pe dumneavoastră, domnule guvernator, și pe domnul primar, să faceți împreună cu alți colaboratori ai dumneavoastră o vizită în România. Și dorim să faceți această vizită cît mai cu- rînd. (Aplauze puternice).
Redacția și administrația ziarului j Petroșani, strada Republicii, nr. 90, telefon : 1662.

(Agerele statS.U.A. Henry Kissinger, exprimat încrederea conferințe
WASHINGTON 7 preș). — Secretarul al a exprimat încrederea în cadrul unei conferințe depresă, că viitoarea conferință de pace asupra Orientului Apropiat va Geneva la data de 18 decembrie, a apreciat că, în care convorbirile israeliene de la 101 nu vor nirea la a focului de la 22 octombrie ar putea constitui primul punct pe ordinea de zi a

începe la prevăzută Kissinger cazul în egipteano- kilometrul fi reluate, reve- liniile de încetare

conferinței. Statele Unite, a spus el, vor utiliza toată influența de care dispun pentru a favoriza o reglementare conformă Rezoluției 242, dirt 22 noiembrie 1967, a Consiliului de Securitate. Secretarul de stat a considerat că problema participării și reprezentării poporului palestinian la viitoarea conferință trebui dezbătută de după deschiderea ; El a . reafirmat că soluționarea blu a conflictului țină cont de drepturile porului palestinian,
an părți acesteia, în context de ansam- trebuie să po-Succese ale forțelorrpatriotice cambodgieneCAMBODGIA 7 '(Agerpres). — Un bilanț privind operațiunile militare desfășurate de patrioții cam- bodgieni, în perioada 15 septembrie — 15 noiembrie,în zona lacului TonleSap arată scufundate că aici au fost sau avariate 26de ambarcațiuni inamice. In aceeași regiune, precizează bilanțul transmis de Agenția khmeră de informații, reluată de agenția China Nouă, forțele lonnoliste au pierdut 300 de oameni și sute de tone de materiale militare și de provizii. Pe

de altă parte, bilanțul luptelor de pe ansamblul teritoriului cambodgian din săptămîna 27 noiembrie —■ 3 decembrie indică peste 500 de militari ai regimul Iui de la Pnorp Penh scoși din luptă, capturarea de către patrioți a unor cantități considerabile de material de război în cursul operațiunilor din preajma o* rașelor Pnom Penh și Takeo, precum și dobîndirea de către forțele patriotice a controlului asupra unei porțiuni de 25 kilometri din șoseaua națională nr. 4.
COMETA KOHOUTEKNEW YORK 7 (Agerpres). — Cometa Kohoutek se a- fla, miercuri, la 115 milioane km de Soare, spo- rindu-și viteza pe măsură ce se apropia de centrul sistemului nostru galactic. Agenția spațială americană informează că distanța minimă dintre Kohoutek și Soare va fi de aproximativ 21 milioane kfn, ea urmînd

a fi înregistrată la 28 de« cembrie.După aproape trei săp- tămîni, la 15 ianuarie, cometa va atinge orbita Pă- mîntului, de care se va afla la 120 milioane km. Ca și alți oameni de știință, astronomii americani au remarcat că strălucirea „cometei secolului" este mai slabă decît se anticipase.

SIMBATA, 8 DECEMBRIE9,00 Lumea copiilor.9.30 De la Alfa la Omega. 10,00 Telex.10,05 Selecțiuni din emisiunea „Cîntare patriei".10,40 Bucureștiul necunoscut (reluare).10,55 Ansamblul folcloric „Cununa" al Casei de cultură a orașului Agnita.11.15 Teatru scurt — Noapte fierbinte de Livia Ardeleanu.12,00 Telejurnal.16,00 Telex.16,05 Caleidoscop cultural- artistic.16,25 Avanpremieră.16.30 Emisiune în limba germană.18.15 Muzică populară cu Georgeta Anghel și Alexandru Roman.18.30 Teleglob — Shri Lan

ka — Reportaj.18.50 Un mare artist! dirijorul Ionel Perlea.19,20 1001 de seri. — Fabule de La Fontaine: „Broasca și șobolanul".19,30 Telejurnal. — Cincinalul înainte de termen — 1973 an hotărî tor.20,00 Cîntecul săptămînii i „Țară tu, iubirea noastră".20,05 52 de inițiative în 52 de săptămîni.20,15 Teleenciclopedia.20,55 Publicitate.21,00 Film serial. Brett și Danny — Un nou serial de aventuri a- vînd ca interpreți principali pe Roger Moore și Tony Curtis.21.50 In studioul 3 CarmenStănescu. — In distribuție : Marcel An- ghelescu, Matei A- lexandru, SorinGheorghiu, Gheor- ghe Mihăiță, George Calboreanu-jr, George Ulmeni, Ștefan Li- careț.22,40 Telejurnal — Sport.
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