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Cuvîntarea tovarășuluiNICOLAE CEAUȘESCU
la ședința comună a consiliilor oamenilor

muncii de naționalitate maghiară și germană
Stimate tovarășe și stimați tovarăși,Aș dori să încep prin a vă adresa tuturor, în numele conducerii de partid și de stat, precum și al meu personal, un salut călduros. (Aplauze puternice).Plenarele consiliilor oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană au loc în anul cînd sărbătorim a 30-a aniversare a răsturnării dictaturii militaro-fasciste și eliberării țării de sub dominația fascistă. trei decenii de cînd poporul nostru a pășit pe o cale nouă, de uriașe transformări democratice. revoluționare. Această aniversare prilejuiește bilanțul schimbărilor profunde, radicale, produse în realitatea economică și social- politică a României postbelice.Sînt cunoscute mărețele realizări obținute în dezvoltarea forțelor de producție. în progresul industriei și agriculturii, în înflorirea științei și culturii. în ridicarea generală a nivelului de trai al oamenilor muncii. La înfăptuirea acestor mărețe victorii au participat, într-o deplină unitate, sub conducerea partidului comunist, toți oamenii muncii — români, maghiari, germani, sîrbj șj de altă naționalitate — aplicînd neabătut politica internă și externă a partidului, pe deplin corespunzătoare intereselor vitale și năzuințelor întregului nostru popor. (Aplauze prelungite).Se poate spune că în înfăptuirea transformărilor istorice din România, care au dus la lichidarea deplină și definitivă a exploatării capitaliste și moșierești, a inegalităților de tot felul, inclusiv a inegalității naționale, la înflorirea patriei și bunăstarea poporului. un rol esențial a avut preocuparea constantă de a a- sigura dezvoltarea tuturor zonelor țării, a întregului teritoriu al patriei, amplasarea rațională a forțelor de producție. Mai cu seamă reorganizarea administrativă , din 1967 a asigurat dezvoltarea economică armonioasă a țării, industrializarea tuturor județelor patriei. Au apărut noi centre industriale pretutindeni. inclusiv în regiunile locuite de populație de naționalitate maghiară, germană, sîrbă și de alte naționalități. Aș ilustra cele spuse doar prin faptul că Tg. Mureș a devenit nn puternic centru chimir- al României, că în Harghita, devenită județ,struit înun însemnat treprinderi din diferite domenii. inclusiv al construcțiilor de mașini, că județul Covas- na a cunoscut O puternică dezvoltare industrială. Județele pe care le-am citat s-au dezvoltat în același fel ca și Vasluiul. Botoșanii. Suceava. După cum vedeți, mă refer la județele care au fost mai puțin dezvoltate din punct de vedere industrial. Dezvoltarea economică a unor județe ca Sibiul. Aradul. Argeșul, care aveau și înainte un nivel mai ridicat, creșterea rolului industriei în aceste județe este, ca șă spun așa. un fenomen mai natural. Dezvoltarea celorlalte județe, rămase mai în urmă, arătă însă preocuparea constantă a partidului, a conducerii sale, de a asigura așezarea cît mai rațională a

s-au cițiva număr con- ani de în-

forțelor de producție pe teritoriul țării. Acesta este un. e- lement hotărî tor pentru greșul general noastre, năstării muncii, pînă la minant egalități în drepturi între toți oamenii muncii, fără deosebire de naționalitate. Subliniez a- ceasta deoarece îmi face impresia că nu în suficientă măsură se înțelege faptul că în realizarea politicii marxist- leniniste a partidului nostru în problema națională1 trebuie să, pornim, întotdeauna, de la factorul determinant al progresului societății, al orîndui- rii noastre socialiste — dezvoltarea forțelor de producție. asigurarea repartiției lor raționale pe întreg teritoriul țării. Numai acționînd cu consecvență în această direcție vom crea condiții reale pentru manifestarea deplinei egalități în drepturi a tuturor oamenilor muncii.Aș dori să subliniez, de asemenea. preocuparea constantă a partidului și statului nostru pentru realizarea în viață a principiilor socialiste de dreptate și echitate socială, de repartiție a venitului național, de retribuție a tuturor oamenilor muncii în raport cu activitatea pe care o depun, cu cantitatea și calitatea muncii, cu contribuția adusă la .dezvoltarea societății. înfăptuirea principiului socialist — pe.n- tru care am luptat întotdeauna — al retribuției egale, la muncă egală a tuturor cetățenilor. fără deosebire de naționalitate, sex sau vîrstă, constituie, de asemenea, una din marile realizări ale.noii orânduiri făurite în patria noastră, un factor de deosebită. importanță pentru realizarea. deplinei egalități în drepturi în societatea noastră. Vorbind de succesele obținute timp de 30 de- ani, de realizările do- bîndite în dezvoltarea multilaterală a societății noastre, trebuie să menționăm, la loc de frunte, rezolvarea marxist- leninistă a problemei naționale, Aceasta este o mare victorie, o realitate .cu care partidul nostru se poate mîndri. Acționînd consecvent în spiritul concepției materialist-dia- lectice. putem spune. că am făcut și facem totul pentru a soluționa problema națională, problemele naționalităților conlocuitoare. în concordanță cu principiile socialiste, asi- gurînd întărirea continuă a solidarității tuturor celor ce muncesc în lupta pentru făurirea unui viitor nou — viitorul socialist și comunist al patriei noastre. (Aplauze puternice).Am pornit și pornim întotdeauna de la realitățile istorice ale României, de la faptul că pe unele teritorii trăiesc. de mult timp, laolaltă, alături de români, și oameni ai muncii de diferite naționalități. în lupta împotriva asupririi. a claselor dominante, cînd oamenii muncii au acționat în obținut asigura muncă locul să facem acum istorie, dar trebuie spus că în condi- țiunile. ilegalității, partidul nostru a acordat o atenție deosebită realizării acestei colaborări și unități, ridiclndu-șe întotdeauna, cu întreaga forță,

pro-al societății pentru ridicarea bu- tuturor Aceastaurmă, factorul deter- al realizării deplinei
oamenilor constituie,

strînsă unitate, ei au succese, și-au putut condiții de viață și de mai demne. Nu este

r

IN VIZORGazeta satirică a comitetului sindicatului Expoatării miniere Petrila în noua sa ediție cuprinde două caricaturi sugestive în care sînt prăvile certați cu Și anume Gheorghiță, cu 500 lei de către organele de ordine pentru ..reprezentația" o- ferită -ecent îij restaurantul Tic-tac" din I . Petroșani și Ion Asa-

voaie și Ion Iușca, muncitori la sectorul VII transport, care nici mai mult nici mai puțin s-au luat la bătaie la locul de muncă. „Ghimpii" criticii poate că le va schimba a- cestora modul comportare.ADUNARE GENERALĂ
de

Preocupări mai consecvente
pentru grăbirea ritmului de

execuție a obiectivelor industriale!

„prinse" is- unor tineri disciplina. Dumitru amendat
In ziua de 11 aprilie a.c., orele 10, va avea loc, în sala mică a Casei de cultură, adunarea generală de dare de seamă și alegerea noului comitet al Casei de ajutor reciproc a pensionarilor din Petroșani.

împotriva oricărei discriminări naționale, pentru egalitate în drepturi între toți oamenii muncii. Tocmai aceasta a determinat unirea, sub conducerea partidului comunist, a celor mai înaintate forțe sociale — atît din rîndul românilor,. cît și al maghiarilor și germanilor —, a tuturor oamenilor- progresiști din România. Așa a fost posibil ca, în condițiile fascismului, românii. maghiarii, germanii să se ridice, împreună, împotriva Dictatului de la Viena, pentru apărarea independenței și integrității teritoriale a Româ- riiei. (Aplauze puternice).Tot așa, după 23 August, după victoria insurecției naționale antifasciste și antiimpe- rialiste ■ în România, oamenii muncii de diferite naționalități au acționat în ,strînsă unitate pentru elibera'rea deplină a teritoriului patriei, pentru transformarea democratică a țarii, înfrîngînd rezistența e- lementelor reacționare — atît române, cît și maghiare, și germane. Ei au înțeles că trebuie făcut totul pentru a. se pune capăt dominației străine, pentru . lichidarea claselor exploatatoare. pentru trecerea puterii politice în mîinile oamenilor muncii, fără deosebi- . re de naționalitate.. „(Aplauze puternice). Viața a demon-puternice). Viața strat pe deplin ,și în această direcție .justețea partidului nostru.Desigur, în. anii care au trecut. pe lîngă succese am avut și unele lipsuri, s-au făcut și greșeli, s-au comis și abuzuri, de efectul cărora au suferit și oamenii muncii români și cei din rîndul naționalităților conlocuitoare : ar fi greu’ de spus care din ei au fost mai mult loviți pe. nedrept. Desigur, cînd se cornițe o nedreptate la a- dresa unui cetățean aparținând naționalităților conlocuitoare, el poate considera că aceasta este legată , și de faptul că are altă naționalitate. Dar. în fond, fie că este îndreptată împotriva românului, germanului nedreptatea este, abuzul Nu trebuie și abuzurile port cu o naționalitate- alta ; ele trebuie apreciate ca stări de lucruri contrare concepției partidului nostru despre viață, despre organizarea relațiilor sociale. Este adevărat, s-au comis și abuzuri, ca să, zic așa. specifice. Mă refer măi cu seamă la cele săvîrși- te, la un moment dat, fața de germani. Dar ele aparțin trecutului, au fost lichidate de mult — și avem deplina convingere și garanție că nu se vor mai repeta niciodată in România. (Aplauze puternice).După Congresul al X-lea și Conferința Națională. țara noastră a intrat, după cum se știe, într-o nouă etapă a dezvoltării sale economico-socia- le — etapa înfăptuirii societății socialiste multilateral dezvoltate. Pe. primul loc continuă să se afle dezvoltarea forțelor de producție, industrializarea în ritm intens a țării, dezvoltarea agriculturii : a-ceștia sînt factori determinant! ai dezvoltării generale a societății noastre. Cunoașteți realizările. Tot ceea ce s-a înfăptuit este rodul muncii unite a întregului popor, a tuturor oamenilor muncii. fără deosebire de naționalitate.

politicii

sau maghiarului, tot nedreptate tot abuz rămîne. privite greșelile din trecut în ra- sau

Se pun în dezbatere activitatea pe anul 1973 a comitetului C.A.R.P. din Petroșani, și statutul acestui organism.LECTORATIn cadrul lectoratului de la mina Paro- șeni, organizat de comisia de femei, procurorul Ion Bardac a prezentat tema „Comportarea în familie și societate". La această acțiune au luat parte 90 de femei, care au ascultat cu multă a- tenție frumoasa expunere, au participat la discuții și au pus întrebări. Ana Nelega și Elena Beștea au depus

permanentă bunăstării constitu-- capac---, în- din

Faptul că în cei trei ani ai cincinalului am obținut o depășire importantă a sarcinilor planului, creează condițiile pentru înfăptuirea mai devreme a cincinalului, pentru realizarea angajamentelor luate de organizațiile de partid din toate județele țării, de toate colectivele de oameni ai muncii din România. Pe baza acestor rezultate am putut adopta recentele hotărîri privind sporirea mai accentuată a veniturilor oamenilor muncii, creșterea mai mare decît prevăzusem inițial a veniturilor mici, hotărîri ce asigură ca la .sfîrșitul cincinalului să se ridice substanțial bunăstarea întregului popor. In anul 1975 se va aplica o retribuție mai e- chitabilă. ținîndu-se seama ațît de cantitatea și calitatea muncii, cît și de satisfacerea în condiții cît mai bune a necesităților oamenilor muncii, de realizarea unei proporții raționale între veniturile mici și cele mari. Repartizarea mijloacelor de care dispune societatea în condițiuni cît mai echitabile va uni și mai puternic eforturile întregului popor în înflorirea socialistă a patriei. Grija pentru creșterea întregului popor— ie .una— dinteristicile esențiale ale tregiî noastre activități ultimii ani. Ea va fi și în viitor preocuparea noastră centrală ; vom face totul ca rezultatele obținute în dezvoltarea forțelor de producție, creșterea bogăției naționale să se reflecte cît mai bine în ridicarea nivelului de viață al tuturor oamenilor muncii. A- ceasta este esența politicii partidului, scopul fundamental al societății pe care noi o edificăm ! (Aplauze puternice).In această direcție consider că este necesar ca și consiliile oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană să acționeze mai intens, preocu- pîndu-se de unirea eforturilor oamenilor muncii pentru a participa și mai activ la îndeplinirea programului minunat de dezvoltare a patriei, elaborat de partid. Nu am participat la toate lucrările plenarelor dumneavoastră, dar am fost rării zele ceeaAm impresia — aș dori să mă înșel — că tocmai asupra a- cestor probleme nu s-a insistat în suficientă măsură. îmi exprim speranța că în viitor se va acorda mai multă atenție acestor probleme care nu sînt specifice naționalității germane sau maghiare. sau numai românilor, ci sînt probleme comune. Cînd discutăm problemele generale ale muncii noastre nu trebuie să uităm esențialul ! Nu trebuie să scăpăm din vedere că soluționarea problemelor unei naționalități este strîns legată de progresul general al forțelor de producție, de ridicarea nivelului general de civilizație din țara noastră. Numai în măsura în care soluționăm a- ceste probleme de fond, vom crea cadrul corespiinzător în care să-și găsească rezolvarea deplină și problemele specifice ale uneia sau alteia din naționalitățile conlocuitoare. Sper că în viitor se va acorda mai multă atenție acestor probleme !Desigur, marile progrese pe

informat asupra desfâșu- lor și am ascultat sinte- prezentate astăzi despre ce s-a discutat în ședințe.

care le-am obținut în creșterea forțelor de producție, a economiei au impus dezvoltarea în- vățămîntului, științei, culturii — factori esențiali ai civilizației moderne. Cum se prezenta învățămîntul, știința și cultura în trecut, cunoașteți. In mod constant, partidul nostru s-a preocupat de dezvoltarea învățămîn- tului. Sîntem printre țările care au introdus învățămîntul obligatoriu de 10 ani — el se va generaliza în următorii doi ani în întreaga țară, va cuprinde întregul tineret. Sîntem printre țările în care învățămîntul liceal și universitar a cunoscut o foarte puternică, pregătirea tuturor de care au nevoie știința și cultura. ________ ,totodată, un anumit număr de locuri cîtorva mii de tineri care vin din alte țări pentru a studia în țara noastră. A- ceastă realizare deosebită, preocuparea noastră pentru dezvoltarea învățămîntului, a asigurat condițiuni pentru a ne forma cadrele, forța de muncă necesară dezvoltării în ritm intens a întregii societăți.Am intensificat și lărgit cercetarea științifică, a cunoscut o puternică dezvoltare activitatea culturală. Ne numărăm printre țările care depun mari și constante eforturi pentru ridicarea nivelului general de cultură al maselor populare. In acest context, s-a dezvoltat și învățămîntul în limbile naționalităților conlocuitoare. Aș vrea să menționez că astăzi, întregul tineret, toți cetățenii patriei noastre, au acces la toate, formele de învă- țămînt, fără nici o îngrădire sau- discriminare. Partidul și statul fac totul pentru ca fiii oamenilor muncii șă .poată urca orice treaptă a învățămîntului. Asigurăm în acest scop și condițiile materiale : tuitatea întregului mint, acordarea de aproape 60 la sută denții țării. Aceasta asemenea una din marile realizări ale regimului nostru socialist. In același timp, pornindu-se de la realitățile României, pe baza politicii noastre naționale marxist- leniniste, s-a acordat o atenție permanentă dezvoltării învățămîntului în limba fiecărei naționalități, . creîndu-se condițiuni ca tinerii să învețe în limba pe care o înțeleg mai bine. Nu doresc să dau date, le cunoașteți cu toții.

Rezultatele raportate la sfîrșitul trimestrului I, în activitatea de investiții-construc- ții din municipiu demonstrează că pe lîngă un start bun, mai bun chiar decît cel din anul precedent, pe șantiere continuă să se manifeste unele deficiențe, de a căror înlăturare depind succesele viitoare ale activității, în acest domeniu pe întregul an. Un prim, aspect ce se cere a fi e- vidențiat referitor la organizațiile, de construcții-montaj este acela că realizările obținute pînă acum, sînt inegale : în timp ce Șantierul 71 C.C.F. realizează 44.4 la sută din planul anual. Grupul nr. 2 șantiere al T.C.H. realizează 22.8 la sută din planul anual,, iar șantierul T.C.M.M. numai 18.2 la sută.Să ne oprim în cazul de față la acest din urmă șantier. Dacă încercăm o apreciere a rezultatului obținut este limpede că se poate concluziona : activitatea șantierului T.C.M.M. este nesatisfăcătoare ! Adevărat planul pe trimestrul I a fost realizat în proporție de 101.7 Ia sută, dar nu poate fi, trecut cu vederea faptul că acest plan a fost diminuat, în ultima. zi a trimestrului, cu peste 2 milioane lei. Care-i efectul acestui procedeu, dacă luăm în

considerație experiența anilor precedenți ? Se realizează în în acest fel un fel de împingere a sarcinilor în trimestrele următoare și în final, se ajunge la lui anual. 1973 este nul inițial
diminuarea planu- Exemplul anului semnificativ : pla- al șantierului (ca-

In primul 
semestru- 
cel puțin 

50 la sută 
din planul 

anual
de investiții I

re, în 1974, prezintă o creștere de 4 la sută față de 1973), prin 12 modificări succesive, s-a redus cu peste 19 milioane lei. Față de ultima cifră a anului 1973. creșterea în 1974 este de 4,2 la sută. Or, dacă avem în vedere faptul că planul la începutul anului este dimensionat corespunzător unor sarcini fizice concrete. astfel de diminuări înseamnă, de fapt, nerealizarea unor
Cu două luni
mai devreme

I

mult interes pentru organizarea acestei acțiuni.EXCURSIE IN U.R.S.S.18-28 mai B.T.T. din reorganizează de 11 zile (Moscova cu a-Prețul ex- este de 1928
Intre filiala troșani, o excursieîn UR.S.S. — Leningrad), vionul. cursiei lei, la care se adaugă 265 lei pentru schimb. Se pot înscrie tinerii care n-au depășit vîr- sta de 30 de ani. înscrierile se fac pînă la data de 10 aprilie a. c.

O „REPLICA" LA ...AUTOSERVIRE .Lipsa momentană a becurilor electrice din unitățile comerciale de specialitate a- le I.C.S. mărfuri industriale Petroșani începe să fie compensată pe căi nu prea legale. Ni se semnalează, astfel, că în Petroșani (în cartierul Aeroport, pe străzile Independenței și Oituz, și în cartierul Constructorul), locatarii unor blocuri au trecut deja la sistemul... autoservirii, aprovi- zionîndu-Se cu becuri

dezvoltare Asigurăm cadrelor economia, rezervînd, Murga Mare depriceperii și per- membrii brigăzii

Sfîrșitul lunii martie a. c. a consemnat un deosebit succes în munca minerilor tu- neliști din brigada lui Ion Buruian din cadrul Șantierului 71 C.C.F. — terminarea cu două luni mai devreme a lucrărilor de hidroizolație la tunelul pe defileul Jiului.Succesul se datorează severenței dovedite dedin care s-au evidențiat în mod deosebit minerii tuneliști Grigore Batin, Nicolae Vasilescu. Nicolae Bogdan, loan Boroș, Petru Titian, Constantin Roșu. loan Chiș. Ștefan Fazekas, Toader Ciobea. Petre Paul și alții.încheierea acestei lucrări înainte de termen, precum și economiile de materiale de construcții realizate, permite atacarea mai devreme a unei noi lucrări importante pe care brigada își propune să o termine tot înainte de termen, permițînd astfel ca modernei* locomotive electrice să circule cu siguranță fnăximă p* defileul Jiului. S. POP,Șantierul 71 G. G.F. Petroșani

lucrări sau stadii, și implicit, decalarea unor termene de punere în funcțiune pentru anul sau anii următori ! Cum, și capacitatea de producție este dimensionată corespunzător sarcinilor inițiale, orice diminuare de plan se reflectă imediat, financiar, în neu- tilizarea acestei capacități i și înseamnă mijloace circulante, în special materiale, supranormative față de planul diminuat, credite cu dobînzi majorate, imposibilitatea de a face față plăților scadente. De exemplu, diminuarea de plan operată cu puține zile înainte de 31 martie, terminat încheierea trului cu 197 mii lei cu dobîndă majorată.mii lei plăți restante față ’de furnizori și 3 265 mii lei plăți prin depășirea limitei de creditare recalculată pe trimestrul T după diminuarea planului.Desigur, la originea acestei practici stă și accentul unor beneficiari de investiții — de la Rușchița și Crăciuneasa în cazul trimestrului T a. c. —

a de- trimes- credite cu 911

Francîsc IACOB directorul Filialei Petroșani a Băncii de investiții
(Continuare in pag. a 3-a)

Succese la lucrările
de deschideriPregătirea viitoarelor capacități de producție ale minei Vulcan se desfășoară intr-un ritm susținut. Animat de obiectivul de întrecere ce și l-a propus — realizarea planului anual în numai 10 luni — colectivul sectorului VIII investiții realizează succese deosebite. După cum ne-a informat șeful sectorului, ing. Aurel MatyaS, realizarea planului trimestrial în proporție de 114,1 la sută este urmată de menținerea aceluiași ritm bun de săpare și be- tonare a lucrărilor miniere și în primele zile ale lunii aprilie. Sectorul are realizați deja peste prevederi mai bine de 5 metri de galerii. O mențiune se cuvine făcută pentru activitatea bună desfășurată de brigăzile de mineri conduse de Gheor- ghe Cioiu, Ilie Chiron, Constantin Niță. Gheorghe Buță. precum ți de personalul de deservire a locurilor de muncă.

Ion MUNTEANU 
tehnician, E. M. Vulcan

(Continuare in pag. a 4-a)

gra- învăță- burse la din stu- este, de

160 METRI FIZICI

Răsplata hărniciei

Aspect din timpul premierii

FORAT» PESTE PLANLa bilanțul trimestrului I colectivul de muncitori,- tehnicieni și ingineri al raionului Bătbăt-en'i al I. P. E. G. Deva, raportează un succes remarcabil : 160 metri - fiziciforați peste sarcinile de plan.In luna- martie, cel mai bun rezultat l-a -înregistrat formația cte sondori condusă de maistrul de. foraj- Dumitru State de la sonda 5 395 Lupeni, din care fac parte, între alții, Grigore Alexandrescu, Matei Zaharia și Constantin Fusu. In aceeași lună au fost atacate în cîmpul minier Lo- nea, noi găuri de foraj. încă de la atacare, la sonda 5 579 — șef de sondă maistrul Ti- tu Popescu — schimburile conduse de sondorii șefi loan Bloanță, Vasile Săuan și ion Găman au depășit sarcina lunară cu 30 metri, membrii formației dovedind o bună pregătire organizatorică si tehnică a muncii.

I 
I

e străduim de multe ori 
să nu abuzăm de prea 
multe cifre. Să nu as

cundem oamenii, și faptele 
lor, după barierele greoaie a- 
le statisticii. Dar, cu toate 
aceste strădanii, din cind în 
cînd mai plătim acest tri
but al meseriei, înfelegind, 
desigur, că nu sîntem scuzați 
decît dacă prin însușirea ci
frelor, reușim să ilustrăm su
ficient de limpede, și cu su-

ficientă convingere mutațiile 
calitative petrecute în cîfiva 
ani, în dimensiunile celei 
mai umanitare dintre meserii. 
Este vorba despre medici și 
•medicină. Despre indici și 
procente, despre cifre care 
indică . operații sau interven
ții chirurgicale efectuate in
tr-unui din apreciatele colec
tive medico-sanitare ale mu
nicipiului : secția, de chirur
gie a Spitalului unificat Pe
troșani. Iată, cît mai pe scurt, 
aceste: amănunte statistice :de pe casa scărilor, lă- sîndu-și colocatarii în întuneric. Așteptăm „replica" promptă a S.D.E.E., dar și a întreprinderii comerciale de stat pentru mărfuri industriale. Mai ales că nu au trecut decît cîteva zile de cînd ni se promitea că se vor „depune toate eforturile pentru aprovizionarea populației cu acest articol de mare necesitate".

me-
De la un număr de .862 

intervenții chirurgica- 
. le efectuate în 1965, 

s-a ajuns, în mai puțin de 10 
ani, la peste 160,0. de inter
venții de aceeași natură. 
Creșterea ne apare și . mai 
evidentă dacă a raportăm Ia 
oameni: de la 96 intervenții 
efectuate de un singur
die în 1965, s-a ajuns la 276, în 1973. Saltul calitativ rea
lizat în munca secției a'pri
lejuit îmbunătățirea încă a 
unui indicator, astfel că, la 
aceeași capacitate de spita
lizare, în 1973 au fost posi
bile aproape 4 000 de inter
nări, fată de numai 2 600 înregistrate în 1-965. Ne aflăm 
în fata unei realizări despreI. MUSTAȚĂ
(Continuare in pag. a 3-a)

Ieri, în sala mică a Casei de cultură din Petroșani, a avut loc festivitatea înmînă- rii diplomelor și insignelor de fruntași în gospodărirea și înfrumusețarea orașului, acordate cetățenilor care s-au evidențiat în întrecerea patriotică dintre localități în anul 1973.In cadrul acestei festivități, tovarășul Traian Blaj, prim-vicepreședinte al Consiliului popular municipal, a prezentat informarea privind rezultatele obținute în întrecerea patriotică pe anul 1973 și principalele obiective ce urmează a se realiza în anul 1974.Subliniindu-se obiectivele importante realizate în cursul anului trecut, s-au evidențiat o serie de deputați care și-au adus o. contribuție însemnată la executarea lucrărilor cuprinse în planul dfe dezvoltare a municipiului. Intre a- ceștia se numără : Elisabe- ta Dan, Ion Mocanu, Iosif ' Iederan, Octavian Muntea- | nu, Francisc Tecuș, Maria I Cîmpeari, Elena Hamz, Ion I Cătuțoiu și mulți alții, care I au antrenat cetățenii la e- I xecutarea lucrărilor propuse I pentru dezvoltarea edilitar- I gospodărească a orașului.Este important să sublini- | em încă o dată că valoarea

I
I

linie care

lucrărilor executate în 1973 depășește suma de 126 000 000 lei pe municipiu. Această sumă reprezintă efortul organelor locale ale puterii executive, ale deputaților și cetățenilor care și-au adus contribuția la îndeplinirea sarcinilor stabilite pe edilitar-gospodăreascăau facilitat înmînarea mențiunii acordată pe anul 1973.In acest cadru festiv au fost decernate peste 20 diplome și mențiuni și 106 insigne de fruntași în gospodărirea orașului, acordate președinților de blocuri, responsabililor de scări și cetățenilor care au contribuit la realizarea sarcinilor încredințate de consiliul popular.Felicîtînd pe cei evidential, tovarășul Clement gruț, lui a tuturor celor prezenți a face înfrumusețarea și gospodărirea Văii Jiului, de a menține ceea ce s-a realizat pînă acum și de a mai eficient pentru ține un loc fruntaș trecerea în cinstea rării și XI-tea al

Neprimarul municipiu- adresat îndemnul de mai mult pentru

socialistă aniversăriiCongresuluiP.C.R.

acționa a ob- în în- lansatăElibe- al
Cornel HOGMAN

I
I 
I
I
I
I
I

I
I
I
I
I
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împotriva hoților monedele roșii

Hoții și benzina

Pentru
tinerele

gospodine
SGOȚIANA

celălalt...COPIL PRECOCE
băiețașul

cîrpă us-c urâțenia

SCHIMB AVANTAJOS

Fr. M.

pen-
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• • •

6 ani : ta o ma-

spre Pre-

că de

dela cu- so- pe

V MOLODET Ion LIGIU Cafe-dulciuri timpul pauzei de prjnz !

încă de e- confruntări și mai tînă- premiantă,

4) Adver- ai tragis- Lipsiți de rU'ăcini in i Precede

REBUS • REBUS • REBUS

va- mai Pis- zeciPărăsite.

ORIZONTAL 1) Tentă sapguino-fugă acută cu schimbare Ja față ; 2) Un ne- m ' ««intact luai cu Marea Liniștei; 3) Obrăznicătură acvatică cu ravagii la nivelul lungului... bol — Excitante frapant apetitive la nivelul unor fose (inv.); 4) Miniunivers la purtător în funcție de grad — Face excepție de la'convenționalita- tea șablonardă ; 5) Strict u- tilitare în promovarea culturii de excepție — E un departament în Elveția; 6;Ochi lacustru pe niște șoimi

'Scoțianul anunță noul născut la oficiul stării civile :— Cît costă certificatul de naștere ?— Nimic — răspunse funcționarul aceste acte se întocmesc gratuit.acest caz îl declar și pe
își întreabă băiețașul de vrea să primești de ziua bărbierit electrică ?să fiu sincer — răspunseșină de- Ca— aș prefera o ghitară electrică.

ANECDOTE
CARE SOȚIE?'\Daznicul deschide ușa celulei și zice către deținut :— Ți-a venit soția în vizită.— Care ?— Fără glume proaste !— Ce fel de glume ? Doar sînt condamnat pentru bigamie.s\ții au divorțat. Băiețașul, în vîrstă cinci ani, a rămas la tatăl, iar cel în vîrstâ de trei ani la mama. După trei luni fosta soțje primește o telegramă cu următorul conținut :..îl schjmb pe Petrișor cu Costel, suplimentez pensia alimentară cu 300 lei".

pietrificați — Exponentul diferențial conex al specificității individuale (pi.); 7) Celest predominant deasupra simetriilor pietrificate — Infailibilul conferențiar la rubrica „de toate pentru toți“ — Cult la potențialul enig- mistjc I 8) Un ins purlind in ei celebrul neam de... cizmă — Acupunctură „forte" cu tenta nemuririi (inf.) ; 9) Teporară stație a unor mesaje confidențiale — Cuvinte potrivite la loc de cinste : 10) „Codițe" vehemente pe drumul sinuos al dialogului.

VERTICAL : 1) Scoate și untul la nivel înalt; 2) Un termen de metamorfoză tru un bis original ; 3) Atribut febril vehiculat preferința facilității - text interschimbabil pentru ce-a fost odată ; sari intempensivi inului funciar — fluxul sanguin cu i psihopatologic ; 5) uneori o clasică întrebare — Up fel de val-vîrtej pe nepusă masă — Înaintaș penetrant pe post de trăgător ; fi) O dezmierdare zisă la genul feminin — Un alt Dingo al junglei ; 7) Subdimensio- nare veche aproape lipsită de importanță — Aranjament al cuprinderii la botul calului; 8) Nuanță coloris- tică cu apel la deșteptare (pi.) — Prezență vibratil repetată, la stilul popular; 9) Tocmai, spunind mai altfel, cu-același înțeles — Un subterfugiu clasic, legal al unui furt ; 10) Hiperbola infinitului pe paralela imensității.

Bucuria de duminică turiștilor — telescaunul sau, mai bine zis, muntele. In Paring zăpada ambițioasă, nu se chiar șenii mare ies săptămînă la curățenie, neori sînt ajutați și de crătorii E.G.C. (2). Așa rată deținătoarea premiului tinereții. In clișeul nostru, tinăra Ioneta Joca din Lupeni recent premiată la festivalul „Cîntecul adin- cului" cuprinsă moțiile marii artistice (3). O ră și posibilă Mirela ; „am terminat grădinița și astăzi plec la țară, la bunici". g necesar să menționăm că face parte din grupa mare și la toamnă... (4). Mai mari decît scumpa noastră Mirela. copiii dintr-a-ntiia, a doua și celelalte clase au luat canța (5). O imagine puțin hazlie : pe Valea cului zeci de mii de lei, de mii de tone.Ale cui ? Cine le va strîn- ge să le predea organizației U.T.C. a minei Aninoasa ?In jurul unui caz care mai suportă amînare, strîns, la Petroșani, Sfa- omeniei (7). Pentru încheiere un instantaneu de ultimă oră: Cîțiva stu- denți (I.M-P.) Se pregătesc cu flori să-și întîmpine colegii proaspăt căsătoriți. In timp ce-am realizat instantaneul tinăra pereche La- vinia și Dumitru Andro- nic spuneau „Da“ în fața o- fițerului stării civile (8).

rămîne topește așa cum bănuiesc oră- (foto 1). Cu mic cu gospodarii vrednici la fiecare sfîrșit de U- lu- a-

pe malurile

Malurile Senei, tot mai poluată de reziduurile industriale deversate în apele ei, continuă să fie „străjuite de cărți". Este vorba de buchiniș- ti, acei oameni bravi care „sfîrșesc prin a semăna cu vechile statui ale catedrale-

lor" — așa cum spunea despre ei Anatole France. Au mai rămas încă 350 de librari în aer liber care, în cutiile lor metalice, păstrează ediții originale, cărți rare și unele cu dedicații ale marilor personalități. Proprietarii acestor „biblioteci publice", în așteptarea bibliofililor, păstrează, în cele 1 500 de cutii metalice, peste 350 000 volume, număr care egalează pe cel al Bibliotecii istorice din Paris.
Poliția daneză a constatat că odată cu instituirea restricțiilor la consumul de benzină la autoturisme s-a redus în marile orașe numărul furturilor efectuate, la sfîrșit de săptămînă, în locuințe. Evident, este și explicabil: din lipsă de benzină, atît stăpînii cft și hoții prefe.ră. sî sțeA a- câsă. Polițiștilor'le •{'Șft' tbamă totuși sâ nu le vină -deea hoților să recupereZp .jȘ» eyxșyl. săptămînii ceea ce pierd în week-end.

ULTRASUN ETELE
instrumente moderne ale

Poluarea cu sticle de plastic„Dacă vă veți afla la bordul unei nave care eșuează pe insulă pușlie, nu vă grăbiți sâ aruncați în ocean o sticlă pe care s-o faceți purtătoarea mesajului vostru către umanitate. Șanșa ca ea să fie pescuită este una la un milion, întrucît cu milioanele se numără sticlele care plutesc pe valurile oceanului". Acesta este sfatul oamenilor de știintă de la un institut de oceanografie din S.U.A. care au desfășurat cercetări in porțiunea centrală a Oceanului Pacific și au fost uimiți de numărul mare de ambalaje care pluteau la suprafața apelor.La mii de kilometri de copste și departe de marile linii de navigație, oamenii de știință au intîlnit în opt ore 53 de asemenea obiecte. Jumătate din ele erau sticle din plastic. Numai în porțiunea nordică a Oceanului Pacific au întîlnit intre 5—35 milioane asemenea sticle.
Mărci poștale... 

plăci de patefon!In ultimul timp, în lume au apărut emisiuni de mărci poștale pe cit de variate, pe atît de inedite. Astfel, mărcile poștale au fost imprimate pe țesături textile, pe piele. Dar statul Butan a întrecut orice ingeniozitate filatelică: el a emis timbre în formă de... minidiscuri de patefon, pe care au fost imprimate melodii naționale din Butan, precum și imnul acestui stat. Aceste timbre însă nu au fost lipite pe nici o scrisoare. Ele au fost cumpărate imediat după imprimarea lor de colecționari la prețuri mult superioare oricăror tranzacții filatelice.

boli sufereau 
oamenii 
1700 de ani ?Colaboratorii Institutului național de antropologie și istorie de la Ciudad de Mexico au descoperit în regiunea San Juan Teotjuaean, cel mai mare cimitir de pe teritoriul Mexicului. Studiind scheletele oamenilor care au fost în- gropați aici acum 1 700 ani, antropologii au stabilit cele mai răspindite bolicare sufereau aceștia erau podagra și diversele abcese. Totodată, oamenii de știință au studiat și metodele de vindecare de atunci. Astfel, au fost descoperite de pildă urme ale trepanațiilor craniene, regenerării de oase etc.

Numeroasele atacuri asupra șoferilor de taxi au determinat poliția din Bremen (R. F. Germania) să ia măsuri pentru contracararea acestora. Astfel, la comanda poliției, într-o instituție științifică din Bremen a fost inventat un aparat prevăzut cu un pulverizator care, la apăsarea pe un buton, vopsește pachetele cu bancnote în culoarea roșie. Aparatul poate fi instalat la ghișeele bancare, în taxiuri, in mapele cu bani ale casierilor. Instalația seamănă cu un stingător miniatural.

După oum Se știe, chirurgia clasică folosește două metode pentru tratarea fracturilor : conservarea prin imobilizare și metoda operatorie. Fiecare din ele prezintă avantaje și dezavantaje Prima nu duce întotdeauna la rezultatele dorite de medici și este urmată de infirmități la bolnavi, iar cea de-a doua se efectuează prin folosirea unor știfturi, șuruburi, sîrme și alte piese metalice, care trebuie extrase după un timp din organismul bolnavului, făcind necesară o a doua intervenție chirurgicală. Toate acestea l-au determinat pe profesorul sovietic Poliakov de la o elinică din Moscova să caute noi

metode chirurgicale care să întrunească avantajele celor clasice și să nu prezinte dezavantajele lor.Dar iată ce povestește
Noutăți medicale

în
această privință cunoscutul chirurg :„Am aflat că la Institutul tehnic superior «Bauman» se efectuează sudura metalelor cu ajutorul ultrasunetelor și aceeași metodă poate fi utilizată la sudura maselor plastice. întrucît masele plastice prezintă asemănări cu materialele biologice m-am gîn- dit dacă nu cumva metoda se poate utiliza și pentru «lipirea» oaselor.

chirurguluiîn anul 1964 au început primele experiențe pe cobai. Ele au durat timp de ani, timp în care ne-am vins că ultrasunetele prezintă nici un pericol tru organism. în anul 1967 a fost efectuată prima experiență la om. Cu ajutorul unor instrumente cu ultrasunete a fost tăiat țesutul, s-au tăiat oase și s-a realizat sudura".Personal, spune Poliakov, prefer să tai țesuturile normale cu bisturiuri obișnuite. De altfel, nici oasele nu le tai întotdeauna ' cu ultrasunetele. Dar atunci cînd trebuie să elimin o bucată de os dintr-o plagă adîncă folosesc numai metoda cu ultrasunete.

pen-

PASTILE• PARTIDA...— Am cunoscut-o aseară și pentru azi ne-am dat în- tîlnire la Cafe-bar ca să ne cunoaștem mai bine, mi-a ais un cunoscut.— Și, ați reușit să vă cunoașteți ?— Cred că da. Eu am băut două coniace, ea două. Eu o cafea, ea o cafea, eu încă un coniac, ea îr două. Ce zici, am șanse ?Ce era să zic ? !• PROMISIUNEA DE sAptAmina TRECUTALa intrarea în incinta minei Vulcan m-a oprit un tî- năr. destul de bine dispus și care -ostentativ degaja o tentă de șmecheraș :— Știți, vă cunosc. . Dv. sînteți cel cu pastilele. Haide că sînt bune doirrle. Le urmăresc de aproape un an în fiecare săptămînă. De unde le mai scoateți ?— îți spun dacă-mi spui ce faci aici.— Vreau să mă angajez la mină. Am venit tocmai aseară din Tulcea și sincer să fiu îmi plac locurile și oamenii...Și, pe cînd să-i rășpund mi-am dat cu seama că era să-i înghit hapul cu cititul „pastilelor" de-un an !...Și-am zis că-i răspund azi de unde le scot...L. ION

A venit timpul curățeniei generale de primăvară. Cî- teva sfaturi gospodinelor cu mai puțină experiență vor fi de folos pentru economisirea timpului și obținerea unor rezultate mulțumitoare.Să ne ocupăm puțin de parchet, a cărui curățire este destul de dificilă dacă nu este dat cu lac. Nu toate gospodinele știu că pentru a curăți parchetul, fără a-i provoca neajunsuri, trebuie Să renunțăm la spălarea lui cu apă și diverși detergenți. în locui apei este indicat parchetinul. soluție ce se procură de la benzinării. Dacă parchetul este foarte murdar, este necesar să fie frecat cu un „burete" de sîrmă după ce a fost umezit în prealabil cu puțină apă. Se înlătura rumegușul rezultat și se spală parchetul pe porțiuni mici cu par- chetin. Cînd soluția se murdărește, ea trebuie înlocuită. După completa uscare a parchetului, acesta se ceru- iește cu ceară de parchet. Pentru a o putea întinde cu ușurință, ceara de parchet se diluează cu parchetin pînă ajunge de consistența smîn- tînii. Lustruirea parchetului se face după 24 de ore.Pentru curățirea bibelou- rilor se folosește o cîrpă muiată în terebentină. Dacă și-a pierdut luciul, bibeloul se șterge din .cînd în cînd cu un amestec de apă și lapte, în părți egale. Bibeloul poate fi lustruit și cu ceară, ca și parchetul. Cimentul se spală cu apă și detergenți, iar pentru a-i da luciu se șterge cu o cîrpă îmbibată cu apă și petrol.Pentru a reîmprospăta culorile,. covoarelor și scoarțelor puteți folosi o soluție formată din trei părți de apă și două părți de terebentină. Cu o cîrpă muiată în această soluție frecăm bine covorul. Covoarele de iută se spală cu apă caldă și săpun. Asta

o știe oricine. Nu uitați I ca, la limpezit, apa să fie sărată, cîte o lingură de sare la fiecare litru apă.Pentru curățirea cuverturilor de pluș se folosește apă amoniacală în proporție 1—2 linguri de amoniac litrul de apă. Cu o cîrpă rată îmbibată în această luție, ștergem cuvertura porțiuni și primenim mereu soluția. La sfîrșit, cuvertura se șterge cu o cată.Tot acum, la generală, putem remedia u- nele stricăciuni produse din neglijență pe mobila lustruită. Astfel petele de apă pe lemnul lustruit se îndepărtează prin frecare cu puțin petrol în care se dizolvă puțină sare fină. Urmele albicioase lăsate de obiecte metalice fierbinți se freacă cu scrum de țigară amestecat cu ulei si apoi se freacă cu un dop de plută înnegrit deasupra unei flăcări. Petele de sirop sau de băuturi dulci se înlătură ștergîndu-se cu drojdie de cafea după care se lustruiește locul cu un a- mestec de terebentină și ulei în părți egale. Oglinzile le curățăm cu un tampon muiat în alcool albastru. Și, în sfîrșit. o soluție pentru albirea plăcilor de faianță îngălbenite. Se spală cu apă săpunită, apoi se freacă cu un tampon înmuiat în apă tare (acid azotic). Tamponul se înfășoară la capătul unui băț de 20 cm. Vom manevra tamponul fără a-I atinge cu mîna. Se freacă astfel fiecare placă și se limpezește din abundență cu apă rece.
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asigura

Ja an de orientare în pădurea lingă Cluj, „Cupa Uni-

începutul lunii martie a coincis pentru studenții anului I și II de la facultatea de electromecanică cu un eveniment profesional deosebit ; inaugurarea noului atelier școală în hala centrală din pavilionul toarelor.Inițiativa a avut vins unele greutăți, de transportul și de în- legate montarea unor aparate și mașini cu care este înzestrat laboratorul. Pentru toate acestea s-a cerut un timp scurtspre a nu perturbaprocesul de învățămint. Dificultățile au fost, totuși, învinse prin munca studenților care au executat întregul program de lucru. Mașinile de încercat au fost re- amplasate în noul spațiu. A fost alcătuit, apoi, un plan de amenajare a noului atelier. Conducerea institutului a sprijinit prin toate mijloacele finalizarea acestor intenții. S-au constituit grupe de cîtie 5—10 studenți care au desfășurat zilnic o activitate rodnică. S-au confecționat bancurile de lăcă- tușerie, s-au revizuit mașinile unelte (strunguri, freze. mașini de rectificat, morteze și de găurit etc), primite prin transfer de la diverse întreprinderi, amenajat, de sculărie și o materiale.In prezent,lă funcționează cu partimentele de inițiere (lă- cătușerie și prelucrări me- "vnice). atelierul de producție (cu secțiile prelucrări me- can.ce. sudurii, forjă și tratamente termice), — atelierul electrotehnic (cu secția de bobinaj ce urmează a fi mult extins în viitor).— Atelierul școală, decla-

i

Pe urmele 
semnalelor Datoria de acritice
ale ziarului

• „Rolul matematicii în dezvoltarea științei contemporane" a fost tema simpozionuluicare a avut loc recent la institut in cadrul acțiunilor de răspîndi- re a cunoștințelor de matematică inițiate decătre catedra de specialitate a J. M P. și subfiliala societății de științe matematice din localitate. Simpozionul a fost onorat de prezența unor marcante meniu — Nicolae prof. dr. lus Cristescu corespondent mici R. S. R. și prof, dr. docent Petre Teodorescu de la Facultatea

(Urmare din pag. 1)

care, pentru a o descrie 
cuvinte cît mat simple, 
trebui să spunem cam așa : 
cu pricepere, dar mai ales cu 
o răspundere crescîndă, per
sonalul secfiei a făcut ca 
într-un spital, cu o dotare ce 
nu poate ii numită decît mo
destă, să mai încapă încă un 
spital, aproape de aceeași ca
pacitate I De la an la an, a- 
ceastă pricepere și această 
răspundere au crescut, înso
țind pe plan calitativ, fiecare 
pas al dinamicii întregii ac
tivități medico-sanitare a 
chirurgilor din cel mai mare 
spital al municipiului,

spre RĂSPUNDEREA 
medicilor pentru uti
lizarea cît mai chib

zuită a fiecărui pat, a liecă- 
rui minut de internare ne-am 
tăcut o imagine din cifrele 
amintite mai sus. Despre PRI
CEPEREA personalului ne-am 
făcut, de asemenea, o imagi
ne sugestivă, cu sprijinul 
doctorului MIHAI FĂRCAS, 
șeful secfiei chirurgie, care, 
într-una din serile „mai liniș
tite" ale vie(ii de spital, ne-a 
vorbit despre numeroase in
tervenții grele, dar reușite, 
despre multi pacienfi ca- 

au părăsit spita- 
complet vinde-

Aceștia au avut tot 
să uite suferințele a- 
Dar nu au uitat, după

personalități din acest d<>- academicianul Teodorescu, docent Romu- membrti a) Acade-
ră. prof. dr. ing. N. D. Popescu sub a cărui îndrumare funcționează, trebuie să răspundă unor scopuri multiple : asigurarea efectuării practicii de inițiere a tuturor studenților, realizarea planului de microproduc- ție, . construcția de prototipuri și aparatură științifică de laborator, desfășurarea lucrărilor de laborator la disciplina tehnologia materialelor și mașinilor unelte etc... Programul de practică în noul atelier a divizat activitatea de aici pe grupe de studenți. Cei care au deja o calificare sînt numiți instructori la un număr de 7— 10 studenți aflați în faza de inițiere. Studenții calificați în meserii cu caracter mecanic lucrează la secția productivă, obiectivul lor fiind construcția unui „aparat pentru determinarea caracteristicilor elastice ale materialelor printr-o metodă de încercare nedestructivă" și a unui „aparat pentru încercări statice la forfecare pură", aparate comandate de unele întreprinderi și instituții din Reșița și Iași. In afara aparaturii științifice, se vor executa și diverse piese solicitate de catedre și diverse laboratoare. Autodotarea secției de bobi na j este în etapa de concretizare.Noul obiectiv va contribui neîndoielnic la buna pregătire a studenților, la îndeplinirea unui deziderat important, specific etapei actuale de modernizare a învățămîntului superior — integrarea sa tot mai pronunțată în activitatea producti-

de matematică — mecanică de la Universitatea din București.® La sfirșitul acestei săptămîni, un echipaj format din trei stu- dențj participă concurs turistică Făget, de dotat cu versitas Napocensis".• Cei 70 de „ambasadori" ai institutului, componenți ai ansamblului folcloric, se găsesc la Iași, participînd la marea manifestare folclorică, ce are loc în această localitate în cadrul ționai țești.• In lui a avut loc un reușit spectacol prezentat de corul conservatorului „Ciprian Porumbescu" laureat al concursului „Cîntare patriei".• Se află in plină desfășurare campionatul de fotbal și volei din cadrul „Cupei tineretului". Echipele cîș- tigătoare vor fi cunoscute în săptămîna care urmează.
atelierul

S-a o de

Festivalului na- al artei studen
j
1
i

Gif DEAC student

școa- com-

1
Ii
i

Dorel POPA, student

aula institutu-

Aspect al secției de prelucrări mecanice atelier școalăFoto : Alice POHL
__________ - J

După 25 de ani 
de activitate 

rodnică

NOTĂ

Referitor la articolul cumpărăm, iarna... sandale de plajă, sau pantaloni scurți ?!“, ah'.r î nr. 7 554 al ziarului « Steagul roșu » — în care era reliefată penuria de articole sportive de sezon în rețeaua de specialitate a întreprinderii comerciale de stat pentru mărfuri industriale Petroșani, conducerea întreprinderii comerțului cu ridicata pentru produse metalo-chimice. mobilă și materiale de construcții Deva (director Eleonora Ștefanovici) ne comunică : „Cele relatate în ziarul « Steagul roșu •> sînt lipsuri care ne aparțin. Pe viitor, ne angajăm ca printr-o organizare bună să asigurăm fondul marfă necesar populației Văii Jiului".Așa să fie 1 Așteptăm...
colec-

— Chirurgia este „inima"
medicinei ne-a spus, la un
moment dat, >e/u/ sec-
(iei. Pentru ca aceas-
tă inimă sâ iunc-
floneze, este nevoie de o

colectiv 
O dotare 
și o ma

re capacitate de înțelegere a 
datoriei de a vindeca. Fieca
re pat, iiecare minut de in
ternare folosite cu rațiune 
și umanism, fiecare membru 
al colectivului integrat ple
nar în munca de echipă, in
tr-o activitate de o nemăsu
rată răspundere socială, ca
re, nu o dată, începe în zori 
șl se termină la miezul nop
ții-

Am rezervat, la sfîrșit, pu
țin spațiu pentru numele a-

cestor oameni: EMll, LE- 
PĂDATU, IOAN BALINT, 
LICINIU CINDEA, PETRU 
GIRl.EA, MIHAI BANACU, 
IOAN BALEA, ION SAMO1- 
LĂ, SOFICA MOLDOVAN, 
ADRIANA IMLING, ANA 
SIMIONESCU, IRINA KRIS- 
TALY, IOANA PREJA, și 
alții — medici sau surori și 
asistente sanitare — oameni 

. în halate albe, mereu ateriti 
și plini de solicitudine iată 
de sănătatea noastră, oameni 
spre care ne îndreptăm și 
astăzi, gîndurile noastre, cu 
recunoștință.

Pe teme de circulație

Elevi in acțiunile de înfrumusețare
Petroșani demn cuiesc ta curățenie pentru toți cei ce loin această parte a orașului nostru.

E corespunzător șoferul ? 
Dar autovehiculul ?

Odată cu primăvara, cei mai harnici și buni gospodari au curățat deja zonele verzi din împrejurimile blocurilor, astfel ca o- rașul să îmbrace o haină nouă, în pas cu anotimpul. Elevii de la Școala generală nr. 3 Petroșani, mai exact detașamentul clasei a Vll-a care numără 28 de elevi au luat parte, săptămîna trecută la curățirea porțiunii de coastă și a trotuarului ce mărginesc șoseaua națională în porțiunea dintre școalaI.U.M.P. Harnicii profesoarei Doina schimbe aspectulfel foarte circulată și în mare parte neglijată. Exemplul lor constituie un în-
generală Dărănești și elevi, sub îndrumarea Gherghin, au reușit să acestei porțiuni, de alt-

Wilhelm LOJADI, electrician — I.U.M.P.
PetrilaIn cadrul acțiunii ..Școala noastră ca o floare*, elevii claselor V—X de la Școala generală nr. 6 din 1600 ore de muncă patriotică, au plantat 40 trandafiri în fața școlii. 100 fire gard viu, au nivelat 300 tone de pămînt.In același timp elevii claselor VIII—X au prestat 600 ore de muncă patriotică în cartierul 8 Martie, situîndu-se în riadul fruntașilor la acțiunile patriotice pentru înfrumusețarea și gospodărirea localității.

Petrila au prestat

■ ------------ ------------ -—--- -------------------------
» , .... .... •

Preocupări mai consecvente
pentru grăbirea ritmului de

execuție a obiectivelor industriale!
Colectivul formației ce deservește instalația de filatură de la I. F. A. „Vîscpza" Lupeni a marcat printr-un moment festiv, sărbătoresc ieșirea la pensie a muncitorului Constantin Purcărin, controlor interfazic. In cei 25 de ani de activitate neîntreruptă în întreprindere, Constantin Pur- cărin a fost unul dintre cei mai activi participanți la lupta pentru îmbunătățirea calității firelor de mătase și pentru reducerea procentului de deșeuri. Pentru activitatea rodnică depusă, în numele colectivului, noul ieșit la pensie a fost felicitat de conducerea fabricii ca și de numeroși colegi de muncă, tineri și vîrstnici, care i-au u- rat viață îndelungată și fericire. Aron FENCEA, suhredacția Lupeni

Prezentat la cea de a 
26-a ediție a Festivalului in
ternational al filmului de la 
Cannes, „Monologul" s-a bu
curat de aprecieri favorabile, 
critica remareînd maniera 
modernă a scriiturii iilmice, 
narațiunea sobră, profunda 
ancorare a subiectului în so
lul eticii contemporane. Nu
mele lui Ilia Averbach ne 
este cunoscut de pe genericul 
peliculei „Măsura 'riscului'. 
Dacă „Măsura riscului' re
comanda o promisiune prefi
gurând nu numai un profesio
nalism impunător, ci și su
flul autentic al artistului ci
neast cu certă personalitate, 
filmul „Monolog" echivalea
ză cu revelația unei surprin
zătoare maturități artistice 
în măsură să trezească inte
resul și să-l țină trează prin 
aaracierul pasionant al dez
baterii propuse.

Corespondența temei „Mo
nologului' cu motivul faustic 
nu este întimplătoare. Sce
naristul Evgheni Gabrifovic, 
trimite conștient la relația 
setei de cunoaștere cu tinere
țea spiritului, punînd astfel 
intr-o lumină nouă interde
pendențele dintre generalii. 
Acest raport dintre repre
zentanții contingentelor 
ferite presupune, înainte de 
toate, injoefiunea dintre in-

di-

tă balansarea persoanelor transportate ; conducătorul a- uto nu a avut menționat pe foaia de parcurs traseul pe care circula, deși înainte de e- venimentul comis a ' efectuat mai multe curse, care nu erau menționate în foia de parcurs ; conducătorul auto nu a verificat mașina înainte de plecare, pentru a se convinge dacă siguranțele de la obloane corespund și că efectuarea transportului se va face în condiții ne.Una din cele mai grave gba- teri constatate cu același prilej a fost aceea că conducătorul auto, deși știa că face transporturi de persoane ocazionale, și-a permis să consume bău- „țuri alcoolice înainte de a efectua transportul, fiind găsit sub influența alcoolului. Iată un caz din care trebuie trase concluziile cuvenite.întreprinderile și instituțiile care efectuează diferite transporturi de persoane spre locurile de muncă și de la acestea spre domiciliu, în special Autobaza I.T.A. Eivezeni, S.T.R.A., S.U.T. Iscroni, Fabrica de industrie locală Petroșani, este necesar să dispună urgente măsuri de control riguros asupra conducătorilor auto care efectuează transporturi de persoane și asupra stării tehnice a autovehiculelor. în cazul că se identifică mijloace care nu corespund din punct de vedere tehnic, să nu se permită plecarea acestora în cursă.Luîndu-se aceste măsuri, se previn evenimentele rutiere, se evită accidentarea unor oameni.

Datorită unor încălcări grave ale prevederilor regulamentului de circulație, în ziua de 26 februarie 1974, orele 14.30 în piața orașului Vulcan, a avut loc un eveniment de circulație in urma căruia mai multe persoane au fost ușor accidentate.Conducătorul auto Gheorghe Tidel Petrilean din Vulcan, str. Decebal nr. 25, transporta în caroseria autocamionului nr. 21 F1D 2889 — proprietatea garajului S.T.R.A. Lupeni —. mai multe persoane. Datorită faptului că nu a redus viteza pînă la limita evitării oricărui pericol, așa cum prevede legea, la schimbarea direcției de mers, siguranțele de la oblonul din dreapta^au cedat. Mai multe,persoane au fost proiec-.. tate jos, accideptindu-se ușor. Din primele cercetări rezultă că nu au fost respectate regulile de circulație referitoare la transportul de persoane și a- nume : se transportau persoane într-un camion care, prin con- . strucția sa, nu este destinat a- cestui scop ; pe foaia de parcurs nu se afla menționat sub semnătura și răspunderea șefului de garaj sau a conducătorului organizației socialiste, că autovehiculul corespunde pentru transportul de persoane ; conducătorul auto nu a avut, pe lîngă foaia de parcurs, un tabel cu persoanele transportate și data efectuării transportului ; în autovehiculul respectiv au fost transportate peste 40 de persoane, contrai- regulamentului de circulație care prevede că într-un autovehicul de 5 tone se pot transporta numai 30 de persoane ; caroseria nu a fost prevăzută cu bănci bine fixate care să nu permi-

bu-

Și peronul 4?• ••

Gara orașului nostru cunoaște pe zi ce trece un mereu și călători încheierea trificare a tre altele tățirii accesului călătorilor la trenuri, este în plină execuție înălțarea peroanelor care deservesc liniile nr. 2 și 3, pe care sosesc și de pe care pleacă o bună parte a trenurilor de călători.Totuși, unele trenuri de călători sînt trase (garate) și la linia 4 — unde însă, în prezent nu există nici un fel de peron care să faciliteze urca- rea-coborîrea călătorilor ce vin ori pleacă prin respectiva

trafie creseînd de mărfuri — mai ales de la lucrărilor de elec- liniilor ferate. Prin- în scopul îmbună-

teres și scop, dintre munca 
fructuoasă și elanul juvenil.

Protagonistul Ulmului, a- 
cademicianul Sretenski, fa
ce parte din acea categorie 
de oameni care își sacrifică

(Urmare din pag. 1}

aceea, avînd întraficul— vine școlare,
vede vinsporitvara, concediile, și faptul că conlucreazăsă se acum pero- trafic

stație. De dere atît persoane vacanțeleexcursiile 1 — cît echipele de muncitori structori „peroniști" încă în gară la peroanele liniilor 2—3, propunem ia măsuri și să se pună în lucru și construcția nului pentru linia denr. 4. Prin aceasta s-ar contribui la o mai bună asigurare a accesului călătorilor la trenuri, la crearea unor condiții optime pentru traficul de persoane în stația feroviară a orașului Petroșani !Șt. PUIU
afective. Nu este de mirare, 
așadar, că trecerea anjlor la
să in conștiință o anumită 
amărăciune care duce Ia re
semnare.

In destinul Iui Sretenski,

Carnet cinematografic

W*#*wWW*

întreaga viată pentru realiza
rea unui ideal. Solitudinea 
lor izvorăște din impacien
ta celor ce-i înconjoară, ne
fiind capabili să împartă 
greutățile travaliului de ex
cepție, părăsind, prin urma
re, pe cel ce întîrzie să-și de- 
nună ofrandele la picioarele 
lecesității telurice.

Cazul lui Sretenski preziri- 
>ă o anumită tipicitate in 
acest sens: o solie tînără 
prea tînără și prea puțin răb- 

.dâtoare îl părăsește pe sa
vant lăsînd in urma sa un 
gol ce nu se umple nicioda
tă. Lipsesc din viafa lui 
Sretenski acele bucurii care 
ar putea hrăni curiozitatea 
științifică cu sevele, relațiilor

desfășurat în gama cenușie 
a lipsei de căldură umană, 
intervin două momente care 
sînt capabile — cum demon
strează momentele ulterioare 
— să schimbe firul existen
țial al savantului. Primul es
te apariția, după multi ani 
de absență, a Tasei, fiica 
scurtei și nefericitei căsăto
rii. Tasea nu vine singură, 
ci însoțită de fetita ei, Nina, 
aceasta din urmă devenind 
un fel de confesoare pentru 
Sretenski. Puritatea 
bilitatea 
catalizator, 
tul iaptelor de pînă în acpl 
moment, ajtltînd trecerea 
celor dinții handicapuri pe 
drumul unei noi vieți.

și sensi- 
fetitci au un rol 

iaciiitind bilan-

care nu au reușit să asigure toate condițiile de execuție necesare, dar acest lucru nu demonstrează decît că planul anual și pe trimestre a fost neror-sp'.mzător fundamentat. Deși acest lucru trebuia făcut în 1973. nici acum nu este prea tîrziu I Cu atît mai mult cu cît din evidențele noastre rezultă că un însemnat număr do lucrări nu au încă a- sigurate condițiile de execuție necesare.La Centrala cărbunelui Petroșani. principalul beneficiar al șantierului T.C.M.M.. un număr mare de documentații nu pot fi depuse spre finanțare — lucrări industriale de suprafață — nefiind încă îndeplinite toate formalitățile necesare. Iată, așadar, că mai este mult de făcut pentru a asigura condițiile realizării in-

tegrale și ritmice a planului pe acest an.Realizările constructorilor pot fi îmbunătățite simțitor prin intensificarea preocupării pentru procurarea și montarea ut:l?jelor. cu atît mai mult cu ' ît rezultatele obținute în trimestrul I reflectă o scădere a acestor preocupări, față de anul precedent. La Centrală stocul de utilaje nemontate la 31 martie a. c., de 47 milioane lei. depășește cu peste 5 milioane stocul planificat. Și mai semnificativ este faptul că peste 22 milioane din acest stoc reprezintă utilaje a căror durată de staționare depășește durata normală. generînd calcularea și încasarea unor dobînzi majorate de zeci și sute de mii de lei. Și la I.U.M. Petroșani, următorul' beneficiar al Șantierului, stocul ridică lei.Estereferim la condițiile de care
ca pondere valorică, utilajelor nemontate se la aproape 10 milioaneo realitate, dacă ne

Al doilea moment — care 
determină mutata hotărîtoa- 
re în gîndirea lui Sretenski 
este vizita neașteptată a 
tînăru/ui cercetător Kotikov, 
care poate fi considerat — 
regizorul chiar sugerează a- 
cest lucru — o ipostază tină- 
ră a savantului, acei alter- 
ego nevîrstnic, care redeș- 
teaptă, prin propria-i febrili
tate, specifică vîrstei, am
biția fostului său profesor 
de a desăvîrșl opera abando
nată cîndva.

Mihail 
neuitat 
nului
tulburătoare 
structurează 
dramatismul 
nerfie, in pasivitate. Trecerea
in registrul regăsirii idealu
lui abandonat, reevaluarea 
șanselor de realizare sînt so
luționate de Gluzki magis
tral. Evoluția artistului pe 
coordonatele rolului incre
dibil de dificil este un ade
vărat recital. Acest film e- 
mofionant — foarte modern 
în soluțiile sale — vorbește 
convingător despre demni
tatea umană inseparabilă de 
nofiunea esențială, numită 
viață.

Noi precizări 
privind 

vînzarea de locuințe 
din fondul de stat

este de 
academicia- 
Simplitatea 

care își

Gluzki 
în rolul 

Sretenski, 
cu
rolul comunică 
ce rezidă în i-

Al COVACI

Comitetul executiv al Consiliului popular municipal continuă și în acest an acțiunea de vinzare a locuințelor din fondul de stat în contor; mitate cu prevederile Legii nr. 4/1973. Solicitant» se pot adresa consiliilor populare municipal, orășenești și al comunei Aninoasa pentru înscrieri și lămuriri suplimentare.In orașul Petroșani se pun în v înzare toate apartamentele din blocurile cartierului Aeroport, casele mici de pe strada Viitorului, Vasile Boaită, Constructorul, blocurile de pe strada 6 Martie, cartierul Dacia, cartierul Carpați, Aleea Florilor, Liliacului, ( ringului. De asemenea, se pun în vjnzare casele de pe străzile Radu Șapcă, Arădanilor, Micu Clein, Egalității, str. Barițiu, Gh. Doja, E. Varga. Nedeii, Grîvița Roșie, Cuza Vodă, Dr. Petru Groza, Cloșca și altele.

dispune șantierul T.C.M.M.. că există lucrări industriale la care, din vina beneficiarilor, nu se poate lucra. Dar, tot în nu în lului pune șantierul spre vele la care se pot realiza valori sporite. In loc să se manifeste o pronunțată mobilitate de acțiune, atacînd obiective care ar asigura realizarea unor producții mari, fără a se întîmpina greutăți deosebite (stații de aer comprimat Si de ventilatoare, puțuri de extracție, lucrări în cadrul I.U.M. Petroșani) sînt îmbrățișate, cu ușurință, justificări, iar ca urmare sarcinile valorice nu sînt îndeplinite.Tn acest caz, ca și în altei" similare, constructorul, cu sprijinul beneficiarilor trebuie să găsească o rezolvare grabnică a problemelor cu care se confruntă șantierele astfel ca la finele semestrului și T.C.M.M. să raporteze îndeplinirea a cel puțin 50 Ia sută din sarcinile de plan anuale.

atît de adevărat este că, funcție de situația creată, se operează cu rapiditate scopul orientării potenția- productiv de care dis- obiecti- Mr. Constantin ȚIU, miliția municipiului Petroșani

angajează

• •

Condiții angajare :studii superioare economice și 8 ani vechime în specialitatea funcției.Informații suplimentare se pot obține zilnic de la biroul salarizare, (camera 12) al unității din str. Mihai Eminescu nr. 22.

de aprovizionare 
transport și 

prestări servicii 
Petroșani->

• economist principal la serviciul a- provizionare materia
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(Urmare din pag. 1)Este un lucru cert, pe care nimeni nu-1 poate contesta, că astăzi nu există tînăr, român, german, maghiar sau de altă naționalitate, care să nu poată învăța în una din școlile în care dorește. Sînt desigur, deficiențe în felul în care am soluționat unele probleme în învățămînt. Cele mai multe sînt de ordin general; le-am discutat, de altfel, la plenara de acum un an. au mai fost discutate și în trecut. Ele vizează întregul proces de pregătire, organizare a învăță- mîntului din țara noastră, a- propierea continuă a acestuia de viață, de practică.In discuțiile de ieri și de astăzi s-a vorbit și de unele deficiențe specifice care, fără îndoială, trebuie să rețină atenția. Vor trebui rezolvate toate acele probleme care creează greutăți în dezvoltarea corespunzătoare a instrucției — mă refer nu numai la cele de ordin general, ci și la cele ce privesc o naționalitate sau alta. In această privință ar trebui să avem însă în vedere că, în condițiile de astăzi, trebuie să ne preocupăm nu numai, și nu în primul rînd, d« felul cum se învață într-o limbă sau alta — deși aceasta are importanța sa —, ci mai ales de conținutul învă- țămîntului, indiferent în ce limbă se predau cunoștințele. Totodată, și la lucrul acesta m-am referit și acum trei ani. și acum patru ani, și în alte împrejurări cînd m-am întîlnit în județe cu naționalitățile conlocuitoare, trebuie să avem în vedere că tineretul de astăzi și de mîi- ne. constructor al socialismului și comunismului, trebuie să aibă posibilități nelimitate, neîngrădite de a lucra în orice parte a țării, în orice domeniu de activitate. Astăzi — după cum știți —, noi am dezvoltat o largă colaborare internațională, am realizat uri șir de societăți mixte și trebuie să trimitem mii de oameni pentru a lucra în diferite țări. Una din condițiile pe care le punem celor trimiși să lucreze în străinătate este aceea de a învăța limba țării respective. Dacă nu vor cunoaște limba, nu vor putea să facă nimic acolo. înseamnă că lezăm, în vreun fel, sentimentul național al cuiva, spunîndu-i că dacă vrea să lucreze de exemplu într-o țară arabă să învețe araba 7 Țrebuie înțeles că în general a învăța o altă limbă este astăzi o necesitate. Pentru cetățenii României, a cunoaște limba română este de asemenea o necesitate. Dacă cineva vrea să fie siderurgist, este evident că el trebuie să meargă să lucreze la Hunedoara, la Galați. Nu putem face siderurgie în fiecare județ ; Dacă cineva vrea să lucreze într-o centrală atomică. chiar dacă vom construi una, să zic, la Harghita — a- vem aceasta în vedere în perspectivă — tot va trebui să vorbească acolo o singură limbă. Nu putem organiza lucrul în fabrici cu translatori. Vreau să fiu bine înțeles. Am mai vorbit despre aceasta, dar îmi face impresia că unii tovarăși, pornind de la bune intenții, rămîn încă prizonierii unor mentalități vechi, rezultat al vechilor stări de lucruri de inegalitate. Ei nu înțeleg că s-a transformat ceva, că se transformă continuu ceva în țara aceasta. Preocuparea pentru condițiuni de învățătură în limba proprie nu trebuie să ducă la împiedicarea tinerilor să învețe limba română care, realmente, le dă posibilitatea să lucreze în orice domeniu de activitate. Așa cum nu trebuie să împiedice pe tineri să învețe în plus u- na sau două limbi de circulație internațională. Nu înseamnă aceasta nici o lezare a sentimentului național I Dimpotrivă. este o necesitate a dezvoltării forțelor de producție, a dezvoltării științei, culturii, a relațiilor internaționale. Trebuie să pornim de la noile realități în care trăim ! Asigurînd condițiuni de învățătură în limba maternă, nu trebuie să alunecăm pe panta greșită — și unii mai au încă o asemenea concepție — că esențial este limba în care înveți. Nu am judeca în spirit revoluționar, nu am fi comuniști dacă nu am atrage atenția asupra acestei greșeli. Doresc să discutăm lucrurile foarte deschis. Nu servește nimănui dacă nu clarificăm lucrurile pînă la capăt. Datoria Consiliilor, a comuniștilor, a revoluționarilor este de a lămuri clar aceste probleme I Am fost informat că s-au adus critici unor părinți ce-și trimit copiii să învețe românește. Ce e rău în asta 7 Sînt împotriva oricăror încercări de a obliga pe cineva să se înscrie la o școală românească, maghiară sau germană. Sînt pentru libertatea deplină a părinților și copiilor de a alege școala. A- cesta este un principiu umanist rațional, este principiul socialist și comunist după care ne conducem I Avem obligația, și facem totul în acest sens, de a asigura cadrul corespunzător pentru ca toți copiii, tineretul să poată învăța în limba în care dorește. Aceasta este una din problemele asupra căreia am mai discutat de cîteva ori, și 

asupra căreia am dorit și • doresc să insist și la această în- tîlnire, în acest cadru.In domeniul activității e- ducative generale, dispunem de o bogată rețea de instituții artistice pentru naționalitățile conlocuitoare. Apar numeroase opere de literatură în limba maternă. Avem o puternică presă a naționalităților. In limba maghiară, presa are peste 500 000 de exemplare, și în limba germană — peste 100 000 — la o apariție. Aceasta înseamnă că la circa 3 oameni la o apariție există un ziar sau o revistă. Este un lucru destul de bun. S-au dat aici date privind tirajele importante în care apar diferite cărți de literatură. S-au a- dus însă și unele critici, privind literatura tehnică. Desigur, mai sînt lucruri de- îmbunătățit. Dar trebuie să a- nalizăm, să vedem în ce măsură unele lucrări tehnice pot fi scoase într-o limbă sau alta. Cei. din edituri, nu mai spun de tehnicieni, știu că a scoate o lucrare tehnică într-o limbă sau alta nu-i deloc u- șor. Sînt lucrări pe care pe plan național le avem numai în enegleză, în rusă, în franceză sau germană. Trebuie să înțelegem că dorința — de înțeles — de a edita lucrări științifice și tehnice în limbile naționalităților se poate realiza numai într-o anumită măsură. Nu traducem nici în românește unele lucrări de foarte mare importanță, a- tunci cînd nu se justifică; preferăm să le cumpărăm în limbile în care au fost editate. Acest lucru trebuie să-l a- vem în vedere. In ce privește ■ problema hîrtiei- Eu nu știu pe cine să ascult mai întîi ; pe cei de naționalitate maghiară sau germană, sau pe români, căci toți cer hîrtie mai multă. Trebuie înțeles că hîrtia nu e o problemă de limbă- ci o problejnă economică și trebuie să o tratăm în mod corespunzător, ținînd seama de situația existentă astăzi pe piața internațională. Noi importăm hîrtie — cei mai mulți cunosc acest lucru, cel puțin aceia care lucrează în acest domeniu, pe piața internațională. hîrtia se oferă la asemenea prețuri încît ar impune să. scumpim de cîteva ori ziarele și revistele. Cred că nimeni nu ar dori acest lucru. Deci, trebuie înțeles că sînt și probleme care depășesc specificul național, care țin de criza de materii prime în care intră și hîrtia. Dar nu doresc'să mă opresc acum asupra acestei probleme. Am a- tras numai atenția că în soluționarea unor cerințe ridicate .aici, trebuie să ținem seama de situația generală. Este de la sine înțeles că dacă reducem consumul general de hîrtie, această măsură este valabilă pentru toată lumea. De altfel, tipărim destul de mult, iar tirajele nu sînt în general prea mici. Nimeni nu se poate plînge că lucrările bune, cerute de public, . apar într-un tiraj prea mic. Desigur, cărțile pentru .maghiari, pentru germani, adreșîndu-se unui număr mai mic de cititori; au și un tiraj mai mic. Poate că nu trebuie să se meargă la un raport automat cu numărul populației. Să a- nalizăm și să ținem seama'de acest lucru.Este un fapt bine cunoscut că oamenii muncii maghiari, germani și de altă naționalitate. la fel ca toți ceilalți cetățeni, participă activ la conducerea întregii activități economico-sociale. Cadrul organizatoric creat prin consiliile și comitetele oamenilor muncii, prin alte, organisme în care cei ce muncesc participă nemijlocit la dezbaterea și adoptarea hotărîrilor, asigură dezvoltarea continuă a democrației socialiste, participarea tuturor cetățenilor la conducerea statului. Numai în consiliile populare sînt a- proape 13 000 de deputați de naționalitate maghiară care participă activ la rezolvarea problemelor comunelor, orașelor și județelor respective. Sînt peste 3 000 de deputați de naționalitate germană ; de asemenea, sînt deputați și de alte naționalități. Deci și din punct de vedere politic, în- cepînd de la comună pînă la Marea Adunare Națională, pînă la Consiliul de Stat. Comitetul Central al partidului. Comitetul Executiv, oamenii muncii de naționalitate germană și maghiară sînt pre- zenți. Ei își aduc contribuția activă la soluționarea problemelor societății noastre.S-au ridicat și unele probleme legate de activitatea consiliilor. Sper că se va ține seama de aceste critici. Este, într-adevăr, necesar ca, cel puțin o dată pe an, consiliile să se întrunească, să discute problemele activității lor. Este, de asemenea, necesar să asigurăm bun.a funcționare a consiliilor județene, acolo unde există. Trebuie să reflectăm în ce măsură propunerea de a se crea noi consilii la municipii, orașe și comune este sau nu justă. M-aș întreba : de exemplu, la Miercurea Ciuc, ce fel de consilii ale oamenilor muncii maghiari să mai facem, cînd însuși consiliul popular este format, în proporție de 90 la sută, din maghiari 7 Poate s-ar putea spune ca în Harghita să creăm 

un consiliu al românilor 7 ! (Animație în sală). Să nu credeți că glumesc. Mi-au fost trimise scrisori în acest sens — am să vi le trimit la consiliu să le citiți. Desigur, ar fi absurd. La fel, în Odorheiul Secuiesc, în Gheorghieni 7 Sau în comunele din acele județe unde consiliile populare sînt formate în mare majoritate de oameni ai muncii maghiari, germani sau de altă naționalitate 7 Ce ar face, ce ar trebui să facă un consiliu special 7 Nu ar însemna să creem un nou organism, care să se ocupe de aceleași lucruri de care se ocupă astăzi consiliile populare 7 Trebuie să vedem ca, din dorința de a crea consilii speciale, să nu ajungem la forme total inutile, lipsite de rațiune, la paralelisme dăunătoare, chiar la absurd. Să judecăm lucrurile cu spirit de răspundere; preocupîndu-ne de soluționarea unor probleme specifice, să nu cădem în absurd. Aceasta nu ar fi în folosul soluționării problemei naționale. Dimpotrivă, nu ar fi decît în detrimentul unei bune activități.Va trebui să asigurăm crearea unui asemenea cadru de manifestare a oamenilor muncii, de participare a lor la conducerea societății, încît, cu timpul, nici să nu se mai pună problema că cineva este român, maghiar sau german.Asigurarea participării la viața politică se realizează prin partid, care este forța politică conducătoare a societății și în care sînt cuprinși cei mai înaintați oameni ai muncii, fără deosebire de naționalitate. Avem 190 000 membri de partid maghiari, ceea ce corespunde cu circa 12 la sută din populația maghiară. Pe țară, raportul dintre membrii de partid și populație e același — 2 400 000 Ia 21 milioane, reprezintă tot circa 12 la sută. Pornim de la faptul că în partid, în organizațiile obștești trebuie să participe, în condițiuni de deplină egalitate, toți oamenii muncii, indiferent de naționalitate, spu- nîndu-și părerea, luptînd pentru soluționarea problemelor care privesc dezvoltarea patriei noastre.Veghind la asigurarea deplinei egalități în toate domeniile de activitate, a condițiilor de folosire a limbii materne din școli, în activitatea culturală, în justiție, în activitatea practică de fiecare zi, trebuie să înțelegem, în același timp, că este necesar să mergem pe căile întăririi solidarității și unității tuturor oamenilor muncii, întăririi partidului, a rolului său de forță politică conducătoare. Avem nevoie de organizații de partid puternice, care să asigure conducerea și soluționarea problemelor în fiecare județ, comună, oraș. Trebuie să asigurăm soluționarea corespunzătoare a problemelor care privesc pe toți! Trebuie să mergem nu la forme organizatorice care tind spre izolare, ci la forme organizatorice care tind spre unitate, spre înmănuncherea eforturilor tuturor celor ce muncesc, pentru a asigura mersul înainte spre socialism și comunism în România. (Aplauze puternice).Va trebui să acordăm mai multă atenție muncii educative, activității ideologice de formare a omului nou, a conștiinței. socialiste. Avem un program elaborat de Plenara din 1971. în spiritul Directivelor Congresului al X-lea. Am obținut unele rezultate, însă mai avem mult de făcut. Aș dori să remarc cu multă satisfacție faptul că, în cuvântul lor. mulți tovarăși s-au referit la necesitatea intensificării activității politico-educative de formare a omului nou, de dezvoltare a conștiinței socialiste. Nu trebuie să uităm nici un moment că se mai fac simțite concepții vechi, mistice, retrograde, că pe diferite căi se mai răspîn- desc mentalități străine gîn- dirii socialiste, principiilor noi ale dezvoltării sociale, ale relațiilor dintre oameni. In general, se pune problema e- ducării oamenilor în spiritul concepției materialist-dialectics, a intensificării activității de răspîndire a cunoștințelor . științifice. Ținînd seamă de felul în care se pune această problemă într-o parte sau alta a țării, esențial este să ne preocupăm de ea în mod constant. N-aș fi deloc împotrivă ca și Consiliul naționalității germane sau maghiare să se ocupe de această latură ceva mai atent. Desigur, să nu lezăm credința cuiva, să nu îngrădim activitatea religioasă, dar, avînd în vedere concepția noastră, să nu uităm de răspunderea de a asigura răspîndirea cunoștințelor științifice, de a educa oamenii, muncii într-un spirit înaintat, de a lupta pentru crearea omului nou, constructor al socialismului și comunismului. Cei mai în vîrstă știu bine că de aceste probleme ne-am ocupat și în ilegalitate, câteodată chiar mai ferm decît o facem acum.

Formarea conștiinței socialiste presupune înarmarea o- mului cu concepția înaintată despre lume a proletariatului. Această problemă e necesar să fie dezbătută în birourile celor două consilii sau chiar orga- nizîndu-se o ședință specială a consiliilor cu participarea președinților de consilii județene.De altfel, această problemă nu se pune numai pentru a- ceste două consilii ; am pus-o foarte ferm și foarte ascuțit, cu o lună în urmă, la ședința Comitetului Central al Uniunii Tineretului Comunist. Mîine va fi ședință cu secretarii cu propaganda și cu primii secretari ai U.T.C.-ului, unde se vor dezbate, de asemenea, problemele educative. Va trebui discutat acest lucru și pe linia Consiliului Culturii și Educației Socialiste. Este necesar ca și consiliile oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană să se angajeze cu toată forța în această direcție. Se pune această problemă și pentru uniunile de creație care au datoria să dezbată foarte serios orientarea educativă, revoluționară, a operelor de artă. Activitatea noastră politică, ideologică. culturală trebuie să fie mai fermă pe linia afirmării concepției socialiste și comuniste despre lume și viață. Trebuie pus capăt oricăror concesii față de unele stări de lucruri negative. Dezvoltarea impetuoasă a țării noastre în toate domeniile impune și intensificarea activității politico- educative, ridicarea nivelului general de cultură, de știință, de înțelegere. Numai așa vom forma un om cu adevărat nou, înaintat, gata să continue înfăptuirea programului de făurire a societății socialiste multilateral dezvoltate și a comunismului ITrebuie să înțelegem, de a- semenea, că politica internațională, problemele multiple ce se pun pe plan internațional cer o mai bună cunoaștere a schimbărilor care au loc în lume, o mai bună înțelegere a sensului dezvoltării sociale. Numai astfel se va putea înțelege mai bine și sensul întregii noastre politici de dezvoltare a relațiilor cu țările socialiste, cu țările care luptă pentru afirmarea lor economico-socială independentă. a solidarității cu forțele progresiste, antiimperialiste de pretutindeni, a politicii de ra- lații cu toate statele; fără deosebire de orînduire socială.? de participare activă la soluționarea marilor probleme internaționale. Pornim de la făptui că numai în măsura în care fiecare națiune, fiecare stat, mare sau mic, va participa. în deplină egalitate, la soluționarea tuturor problemelor internaționale, se poate asigura înfăptuirea unor relații noi, democratice, între țări, întemeiate pe respect reciproc, pe neamestec în treburile interne. Numai așa se poate a- sigura triumful unei lumi mai drepte și mai bune, care să asigure tuturor popoarelor dreptul la o dezvoltare liberă. corespunzătoare voinței și năzuințelor lor. (Aplauze puternice).Iată,- tovarăși, cîteva din problemele pe care am dorit să le ridic în fața dumneavoastră, cu convingerea că consiliile oamenilor muncii de naționalitate maghiară și germană, ca de altfel toate organismele noastre sociale și politice,, vor acționa pentru a asigura soluționarea lor în cele mai bune condițiuni.Trebuie să facem totul pentru a asigura participarea activă a tuturor cetățenilor patriei, fără deosebire de naționalitate, la conducerea societății, la rezolvarea tuturor problemelor, la întărirea unității și forței națiunii noastre socialiste, a întregului nostru popor ! Aceasta constituie garanția succesului în înfăptuirea programului elaborat de Congresul al X-lea, a programului pe care îl va elabora în acest an Congresul al Xl-lea al partidului, aceasta este garanția mersului înainte spre o societate în care toți oamenii muncii, fără nici o deosebire, vor fi pe deplin stăpîni pe destinul lor, spre societatea comunistă ! (Aplauze puternice, îndelungate).In încheiere, doresc să vă urez tuturor succes în activitatea pe care o desfășurați. Vă rog să transmiteți în județele dumneavoastră tuturor — și maghiarilor și românilor și germanilor — un salut călduros și urări de succes în întreaga lor activitate !Multă sănătate și fericire ! (Aplauze puternice, îndelungate ; cei prezenți scandează : „Ceaușescu — P.C.R.", ovaționează îndelung pentru Partidul Comunist Român, pentru Comitetul Central, pentru secretarul general al partidului și președintele Republicii Socialiste România, tovarășul Nicolae Ceaușescu).

A

încheierea unei noi etape a lucrărilor 
Conferinței pentru securitate și cooperare 

in EuropaGENEVA 6 (Agerpres). — Vineri seara s-a încheiat o nouă etapă a lucrărilor Conferinței pentru securitate și cooperare în Europa. Delegațiile țărilor participante au luat o pauză de două săptămîni. spre a putea prezenta guvernelor respective rezultatele obținute pînă acum în elaborarea proiectelor de documente finale și a primi instrucțiuni în legătură cu depășirea dificultăților care mai subzistă pentru ca cea de-a doua fază să se poată încheia fără tergiversări, iar faza a treia să se țină în timp oportun. așa cum s-a convenit, la Helsinki.încheierea etapei actuale și trecerea, după pauză, la finalizarea documentelor ce urmează să fie supuse aprobării în faza a treia au făcut obiectul unei analize detaliate și aprofundate, în cadrul Comitetului de coordonare, investit cu sarcina îndrumării activităților în această fază și a pregătirii fazei următoare.Luînd cuvîntul în caidrul acestor dezbateri, șeful delegației române. ambasadorul Valentin Lipatti, a evidențiat poziția țării noastre, expusă în .discursul solemn al tovarășului Nicolae Ceaușescu cu prilejul învestirii sale în funcția de președinte al Republicii Socialiste România, conform căreia este necesar să
Vizita delegației U.G.S.R., condusă 
de tovarășul Mihai Dalea, în TurciaANKARA 6 — Corespondentul Agerpres, Ion Badea, transmite : La sediul din Ankara al Confederației Sindicatelor din Turcia — Turk-iș — au avut loc. sîmbătă, convorbiri între delegația Uniunii Generale a Sindicatelor din România, condusă de tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Central al U.G.S.R., și o delegație a sindicatelor turce, condusă de Halii Tune. președintele Turk-iș. Delegațiile au procedat la un schimb de opinii asupra mișcării sindicale din cele două țări, relevînd dorința comună de a acționa pentru dezvoltarea în conti
Mesajul adresat de dr. Halîdan Mahler 

cu prilejul Zilei mondiale a sănătățiiGENEVA 6 — Corespondentul Agerpres, Corneliu . Vlad, transmite: La Palatul Națiunilor a fost difuzat textul mesajului adresat de dr. Halfdan Mahler, directorul general al Organizației Mondiale a Sănătății cu prilejul Zilei mondiale a sănătății, celebrată în fiecare an la 7 aprilie — dată la care a intrat în vigoare constituția acestei organizații mondiale. După ce subliniază

DUMINICA, 7 APRILIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Cidul ; Republica : Luna furioasă ; PETRILA : Legenda negrului Charley ; LONEA — Minerul; Cu cărțile pe față ; ANINOA- SA : Ciprian Porumbescu ; VULCAN : Fata din Istambul ; LUPENl — Cultural : Trecătoarele iubiri ; URI- CANI: Vifornița. ,LUNI. 8 APRILIEPETROȘANI — 7 Noiembrie : Monolog : Republica : Fiul mecanicului de locomotivă ; PETRILA: Legenda negrului Charley; LONEA — Minerul: Frontul nomad ; VULCAN : Războiul subteran ; LUPENl — Cultural: Cidul ; URI- CANI: Vifornița.

6,00 Buletin de știri ; 6.05 Concertul dimineții : 7,00Radiojurnal ; 8,00 Vă recomandăm pentru azi ; 8,05 Ilustrate muzicale ; 9,00 Ora satului; 10,10 Succese pe33 de turații ; 10,45 Pentruiubitorii muzicii corale 11,00 Radiomagazinul femeilor ; 11,30 Intîlnire cu melodia populară și interpretul preferat ; 12,00 De toate 

se facă totul pentru încheierea cu succes, încă în acest, an, a conferinței, care trebuie să ducă la așezarea raporturilor dintre statele continentului pe principii noi, să asigure o largă cooperare între statele europene, să dea mai multă garanție fiecărui popor că se va putea consacra dezvoltării sale economico-sociale, fără pericolul vreunei agresiuni sau imixtiuni din afară. Realizarea obiectivelor majore ale conferinței reclamă, a spus vorbitorul, elaborarea u- nor documente de calitate, complete, clare și precise pe toate cele patru puncte ale agendei: securitate, cooperare economică, schimburi culturale și urmările conferinței, ți- nîndu-se seama de interesele legitime ale tuturor statelor participante. Prin efortul comun al tuturor delegațiilor, a arătat reprezentantul român, s-au realizat o serie de progrese importante în această direcție. Ritmul înaintării este însă lent, iar într-o serie de chestiuni importante există încă dificultăți pentru depășirea cărora. se cere mai multă voință și fermitate politică. In acest sens, o mare răspundere revine Comitetului de coordonare care. în această etapă hotărîtoare pentru succesul conferinței, trebuie să îndrume mai susținut activitatea organelor subsidiare pentru

nuare a relațiilor pe linie sindicală dintre România și Turcia. Au fost trecute, de asemenea. în revistă aspecte ale mișcării sindicale internaționale și s-a subliniat necesita-* tea ca sindicatele să extindă legăturile lor bilaterale și multilaterale în Europa. în context, s-a convenit ea sindicatele din România și Turcia să colaboreze și să-și aducă o contribuție activă la organizarea și ținerea în cele mai bune condiții a Conferinței sindicale europene, preconizată pentru sfîrșitul acestui an.

că deși lumea dispune de mari bogății/ -„milioane de oameni trăiesc sub amenințarea , permanentă a foametei și malnu- triției", mesajul amintește că, în regiunile tropicale -și subtropicale, circa 87 -milioane de copii suferă de malnutriție proteinocalorică, fapt bare „constituie în mod direct un obstacol în calea dezvoltării economice".

pentru toți ; 13,00 Radiojurnal ; 13,30 Unda veselă ;14.00 Opereta „Frumoasa mea doamnă11 ; 14,30 Pemeridianele cîntecului ; 15,00 Buletin de știri; 15.05 Muzică populară ; 15,30 Varietăți muzicale; 16,15 Sport și muzică ; 18,45 Ziua Mondială a Sănătății ; 19,00 Radiojurnal ; 19,15 Doi interpret două stiluri ; 19,30Romanțe și cîntece de pahar ; 20,00 Estrada duminicală ; 22,00 Radiojurnal22,10 Panoramic sportiv;22,30 Pagini orchestrale din opere ; 23,00—5,00 Estradanocturnă.

DUMINICĂ, 7 APRILIE8,30 Deschiderea emisiunii. Gimnastica pentru toți.8.40 Cravatele roșii.9,35 Film serial pentru copii. Comoara din 13 case. Episodul X.10,00 Viața satului.11,15 Documentar TV. Mîini- le. Film.11,35 Publicitate.11,40 Bucuriile muzicii. Beethoven și „Concertul de soliști11.12,30 De strajă patriei. 

ca acestea să grăbească procesul de redactare a textelor.La discuții au luat cuvîntul, de asemenea. reprezentanții U.R.S.S., Elveției, Poloniei, S.U.A., Maltei, Iugoslaviei, Angliei, Liechtensteinului, Italiei, Greciei, Olandei, R. D. Germane și R. F. Germania, care în mod unanim, au relevat necesitatea unui ritm mai accelerat al lucrărilor, evitarea unor detalii nesemnificative și concentrarea atenției asupra elementelor esențiale pe care vor trebui să le cuprindă documentele finale. In acest sens, a fost împărtășită opinia română privind rolul sporit al Comitetului de coordonare pentru concertarea pozițiilor și îndrumarea activităților organelor de lucru în care se efectuează redactarea.
Paris Ceremonia de doliu în memoria 

președintelui Georges PompidouPARIS 7 — Corespondentul Agerpres, Paul Diaconescu. transmite : In memoria președintelui Republicii Franceze, Georges Pompidou, ziua de sîmbătă a fost declarată. în Franța, zi de doliu național. In întreaga țară au avut loc numeroase manifestări solemne care au culminat cu o ceremonie de doliu oficiată în Catedrala Notre-Dame din Paris.La ceremonie, au participat Alain Poher. președintele Senatului, exercitînd interimar funcțiile de președinte al republicii, membri ai guvernului, personalități politice din capitala Franței.Au fost prezenți, de asemenea. numeroși șefi de state și guverne sosiți la Paris pentru a aduce un ultim omagiu președintelui dispărut.
Congresul Uniunii Generale a 

Studenților din R.A. EgiptCAIRO 6 — Corespondentul Agerpres, Nicolae Lupu, transmite : In cadrul lucrărilorcelui de-al X-lea Congres al Uniunii Generale a Studenților din Republica Arabă E- gipt (UGSE1) a luat cuvîntul
Bilanțul tragic al tornadelor care s-au 

abătut asupra S.U.A.NEW YORK 6 (Agerpres). — Bilanțul tornadelor care s-au abătut miercuri și joi a- supra unor zone întinse din centrul și sudul Statelor Unite i se. ridica sîmbătă la aproximativ 400 de morți și 4 000 de răniți. Cîteva zeci de mii de persoane au rămas fără a- dăpost, iar pagubele materiale sînt evaluate la aproape 500 milioane dolari. Șase dintre statele puternic lovite — Kentucky, Indiana, Ohio. Georgia. Alabama și Tennessee — au

13,00 Album duminical.15,20 Drumuri în istorie. Cum arătau „Pînzele albe11 715.40 Magazin sportiv. „Stadion11 — rubrică de reportaje din sportul de înase. Volei masculin : Cehoslovacia — Româ-• nia. Selecțiuni înregistrate de. la Bratislava. Fotbal : R.D.G. — Belgia. Selecțiuni înregistrate de la Dresda.16.40 Film serial. Eneida. Episodul VI.17,35 Publicitate.17.40 Cîntare patriei. Concurs coral interjude- țean. Grupa a Xll-a din etapa finală.19,00 Lumea copiilor. Bine te-am găsit, vacanță !19.30 Telejurnal. Săptămîna politică internă și internațională în imagini.20,00 Avanpremiera.20.05 Reportajul săptămînii. De ce nu are dreptate Ovidiu 720,25 Publicitate.20.30 Film de aventuri. Un șerif La... New York. In rolul lui McCloud : Dennis Weaver. Alături de el : Britt Ek- land, ' John Williams, Lincoln Kilpatrick, Jo Ann Pflung, Patrick O’Neal.

Comunicat comun 
algero- 

vietnamezALGER 6 — Corespondentul Agerpres, Mircea S. Io- nescu, transmite: Comunicatul comun cu privire la convorbirile purtate la Alger de primul ministru al Guvernului R. D- Vietnam. Fam Van Dong. și șeful statului alge- rian, Houari Boumediene. e- vidențiază evoluția ascendentă a relațiilor bilaterale, ho- tărîrea părților de a acționa pentru dezvoltarea continuă a colaborării și cooperării reciproce.Salutind apropiata sesiune extraordinară a Adunării Generale a O.N.U. pentru studiul problemei materiilor prime și dezvoltării, comunicatul subliniază că sesiunea se înscrie ca o inițiativă vizînd realizarea aspirațiilor legitime ale popoarelor din țările în curs de dezvoltare în lupta pentru consolidarea independenței lor politice și economice și exercitarea fără obstacole a suveranității lor.

Președintele Republicii Socialiste România, tova ășul Nicolae Ceaușescu, a fost reprezentat la ceremonie de către tovarășii Manea Mănescu, președintele Consiliului de Miniștri. Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat. Vasile Gliga. adjunct al ministrului afacerilor externe și Constantin Flitan. ambasadorul țării noastre la Raris.
irIn cursul dupâ-am:ezii, Alain Poher a oferit o ‘recepție in onoarea șefilor de state și de guverne care au participat la ceremonia de doliu. Cu acest prilej, persoanele oficiale care îl repreziiită pe șeful statului român au prezentat condoleanțe din partea președintelui Republicii Socialiste România. tovarășul Nicolae Ceaușescu.

Mihail Vartosu, secretar al Consiliului Uniunii Asociațiilor Studenților Comuniști din România, conducătorul delegației U.A.S.C.R.. care a adresat participanților un călduros și prietenos salut din partea studenților români.
fost declarate zone sinistrate. Secretarul pentru dezvoltare urbană și construcția de locuințe. James Lynn, s-a deplasat la fața locului pentru a supraveghea operațiunile de ajutor, la care participă voluntari din alte numeroase zone.Dezastrul s-a situat după cum s-a anunțat pe lestul doi în ceea ce privește numărul victimelor, după tornadele din 1925, soldate cu aproape 700 de morți.

22.00 Telejurnal.22,15 Duminica sportivă.
LUNI, 8 APRILIE16.30 Emisiune în limba maghiară.19,00 Bună seara, vacanță I Copiii de pe strada noastră.19,20 1 001 de seri. Alfabetul.19.30 Telejurnal.20,00 Ancheta TV. Marea problemă a... problemelor mărunte.20,40 Noi aventuri cu Fied. Barney, Pebbles și Bam-Bam.21,25 Publicitate.21.30 Revista literar-artistică TV. Șezătoare la Suceava.22,15 24 de ore.

Valorile temperaturii înregistrate în cursul zilei de ieri : Maximele : Petroșani : 14 grade. Paring : 4 grade.Minimele : Petroșani: — 3 grade, Paring : — 4 grade.PENTRU URMĂTOARELE 24 DE ORE : Vreme instabilă cu cer variabil. Vînt slab pînă la potrivit din sectorul sudic.
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