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Baoiii a președintelui
Republicii Congo
Sosirea în Capitală

Constituirea comitetului 
comunal de partid 
și al consiliului popular 
al comunei Bănița

sala căminului cultural din 
a avut loc marți după-a-

In
Bănița 
miază adunarea comuniștilor și de
putaților din cele trei sate 
toare pentru 
lui de partid 
liului popular

La adunare
șii I.azăr David, 
Comitetului 
președinte 
municipal, 
președinte 
municipal.

Adunarea

aparțlnă- 
comiletu- 
al consi-

constituirea 
comunal și 
comunal, 
au luat parte tovară- 

prim secretar
municipal 

al Consiliului 
Blaj Traian, 
al

al 
de partid, 

popular 
prim-vice-

Consiliului popular

desemnal noul co
de partid al cărui se-

R&spu’nzînd invitației secretarului 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, președin
tele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, miercuri la amiază a so
sit în Capitală, într-o vizită oficială, 
secretarul general al Mișcării Na
ționale a Revoluției, președintele Re
publicii Congo, Alphonse Massamba- 
Debat.

Oaspetele este însoțit de Julien 
Boukambou, membru al Biroului Po- 
tic al M.N.R. și secretar adminis
trativ al C.C. al M.N.R., Antoine 
Maboungou Mbimba, membru al C.C. 
al M.N.R., Georgette Bouanga, pre
ședinta Uniunii Revoluționare a fe
meilor congoleze, Nicolas Mondjo, 
ministrul afacerilor externe, însărci
nat cu problemele cooperării, avia
ției și turismului. Aime Matsika, mi
nistrul comerțului, industriei și sta
tisticii, Augustin Poiqnet, secretar 
de stat al Apărării Naționale.

Cu același avion au sosit consi
lieri, funcționari de stat si ziariști 
congolezi.

La ora 13,40, avionul oficial, es
cortat de la intrarea în spațiul ae
rian al României de avioane cu reac
ție ale forțelor noastre armate, ate
rizează pe aeroportul Bănoasa. Pa
vilioanele aeroportului sînt pavoa
zate cu drapelele de stat ale color 
două țări. Pe mari pancarte sînt în
scrise urările: „Bun venit secreta
rului general al Mișcării Naționale 
a Revoluției, Alphonse Massamba- 
Debat. președintele. Republicii Con
go" și „Trăiască prietenia dintre po
poarele Republicii Socialiste Româ
nia și Republicii Congo".

La coborîrea din avion, secretarul 
general al Mișcării Naționale a Re
voluției, președintele Republicii Con
go, Alphonse Massamba-Debat, este 
salutat cordial de tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretarul general al 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist Român, președintele Con
siliului de Stat, și Ion Gheorghe 
Maurer, membru al Comitetului E- 
xecutiv, al Prezidiului Permanent a! 
C.C. al P.C.R., președintele Consi-

C.C. al P.C.R., primarul gene- 
municipiului București, Mihai 
secretar al C.C. al P.C.R., 
Peterfi, vicepreședinte al Con
de Slat, George Macovescu, 

afaceri-»

PROBLEME MAJOREIn ziua de 4 iunie a avut Ioc pri
ma ședință de lucru a comitetului 
de direcție al C.C.V.J.

Locțiitorul de președinte, tov. inq. 
Gheorghe Iliescu, directorul tehnic 
al C.C.V.J. a prezentat o informare 
privind „Modul de organizare a 
C.C.V.J., mijloacele de bază și de 
rulment primite ca dotare, indicato
rii de plan pe 1968 precum și rea
lizările pe primele 5 luni din acest 
an". Au fost de asemenea aduse 
ia cunoștință sarcinile de plan pe 
luna iunie și măsurile ce se cer a 
fi luate în vederea realizării 
oului pe trimestrul II.

Discuțiile au fost purtate în 
problemelor mai importante 
trebuie rezolvate, și anume:

— completarea efectivelor de
citori la nivelul necesar îndeplini
rii planului;

— îmbunătățirea calității cărbune
lui extras;

— reducerea penalizărilor pentru 
locațiile de vagoane C.F.R. sosite 
la unități cu diverse materiale și 
utilaje;

— aprovizionarea corespunzătoare 
necesare

ÎN DEZBATEREA

COMITETULUI DE

liului de Miniștri.
Pe aeroport sînt veniți în înttm« 

pinare tovarășii Dumitru Popa. m?ui-< 
bru supleant al Comitetului Execu
tiv al 
ral al 
Dalea, 
Ștefan 
siliului
prim-adjunct al ministrului 
lor externe, membri ai C.C. al P.C.R., 
ai Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții cea-» 
trale și organizații obștești, gene-

(Conlinuare in pag. n 4-e)

dezvoltarea economică și social-cul- 
turală a comunei. Mai mulți vorbi
tori, între care tov. Pașca Doina, 
Văduva Constantin, Ungureanu E- 
lena, Stoica Petru, Străuțiu Florin, 
au făcut propuneri privind urgen
tarea electrificării comunei, a con
struirii complexului comercial, lăr
girea bazei materiale a unităților 
școlare, repararea dependințelor a- 
cestora, îmbunătățirea aprovizionă
rii și gospodăririi localității și in
tensificarea activității cultural-ar- 
tistice și sportive în comună.

In încheierea discuțiilor a luat cu- 
vîntul tovarășul I.azăr David. Vor
bitorul a făcut prețioase recoman
dări comitetului de partid șl comi
tetului executiv al consiliului popu
lar pentru îmbunătățirea stilului lor 
de muncă, ridicarea nivelului mun
cii de partid șl a activității consi
liului popular. Tovarășul I.azăr Da
vid a cerut noilor organe să acor
de toată atenția activizării comuniș
tilor. deputaților, rezolvării propu
nerilor și sesizărilor oamenilor 
muncii, atragerii tuturor locuitori
lor la acțiunea de gospodărire și în
frumusețare a comunei.

Exprimindu-și adeziunea deplină 
față de măsurile de îmbunătățire a 
organizării administra tiv-teri to riale
a județului, participanții 
au adresat 
partidului 
Ceaușescu 
prin care
a munci fără preget pentru înfăptui
rea sarcinilor ce le revin în dez
voltarea economică și edilitar-gos- 
podărească a comunei.

pla-

jurul
care

mun-

cu materiale și utilaje 
pentru realizarea planului.

Pe baza discuțiilor și a 
rilor făcute de participant! 
adoptate o serie de măsuri 
organizatorice privind :

propune
au fost 
tehnico-

DIRECȚIE AL C. C. V. J ■

0 crearea de condiții cit mai 
ne de cazare, masă și salarizare 
lor angajați;

0 aplicarea normelor de lucru la 
descărcarea vagoanelor și folosirea 
pe scară mai largă a muncitorilor 
ocazionali plătiți din fondul nescrip
tic;

0 stabilirea normelor privind a- 
legerea șistului în abataj, pentru 
îmbunătățirea calității cărbunelui;

0 să se Intervină la organele 
centrale pentru obținerea repartiții
lor necesare de lemn de mină șl 
alte produse direct de la întreprin
derea forestieră Petroșani, materiale 
care să fie dirijate în întregime u- 
nităților C.C.V.J.;

0 să se ia măsuri pentru acce-

bu- 
noi-

lerarea terminării lucrărilor indus
triale de către T.C.M.M. de Ia su
prafața minei Uricaui;
• pentru terminarea lucrărilor de 

modificare, revizie și reparație a u- 
tilajelor de la preparația Coroeștl 
să fie acordat acestuia un ajutor 
mai substanțial din partea U.R.U.M.P.;

0 în scopul îmbunătățirii calită
ții cărbunelui brut, să fie formată 
o comisie de specialiști care să stu
dieze în amănunt, Ia fiecare mină, 
această problemă importantă.

In încheierea ședinței comitetului 
de direcție, șefii exploatărilor, 
numele 
angajat 
nile de 
mestrul

în 
colectivelor miniere, s-au 
să realizeze integral sarcl- 
plan pe luna îunle și tri
ll.

(Agerpresj
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de îmbunătățire 
a alimentării
cu energie 
electrică

c

func- 
exe- 
loan. 
Vio-

Ia adunare 
Central al 

Nicolae 
telegramă

Comitetului 
tovarășului 

personal, o 
își exprimă hotărîrea de

i
■

Intîlnire cu Pepsi
fost

mull aștepta-

a 
mitet comunal 
cretar a fost ales tovarășul Vladis
lav Viorel, iar locțiitor de secretar 
tov. Ungureanu Elena. A fost ales, 
de asemenea, comitetul executiv al 
consiliului popular comunal. Ca pre
ședinte al comitetului executiv a 
fost ales tovarășul Vladislav Ioan, 
iar ca vicepreședinți tov. Străuțiu 
Florin și Vnucov Zamfira. In 
ția de secretar al comitetului 
cutiv a fost numit tov. Vreja

In continuare, tov. Vladislav
rel, secretarul comitetului de partid 
a prezentat un raport privind sarci
nile comuniștilor, deputaților și ale 
oamenilor muncii din Bănița pentru 
întărirea muncii de partid șl dezvol
tarea social-economică a comunei. 
Pe marginea raportului au luai cu- 
vîntul numeroși comuniști și depu- 
tați. Participanții la discuții și-au 
exprimat adeziunea deplină față de 
noua împărțire administrativ-terilo- 
rlală. bucuria că în continuare Bă
nița va rămîne. comună suburbană 
și au dai glas hotărîrii tuturor lo
cuitorilor de a contribui efectiv Ia

Pe șoseaua prin- 
ipală din Petrila, 

o echipă speciali
zată de asiallatorl 
reface asfaltul în 
dreptul noului car
tier de blocuri „8 
Martie".

Sînt in curs lucrările de 
nere în funcțiune a unei 
stații de transformare de 35/6 
kV în zona Petroșani-sud. *'»- 
re are menirea să ridice ni
velul tensiunii energiei elec
trice în locuințele a 60 la su
tă din abonații orașului Pe
troșani.

De asemenea, pentru a asi
gura continuitatea alimentării 
cu energie electrică la Pelrila 
s-a pozat un cablu de 6 kV. 
între stația de transformare de 
110.35/22/6 kV din Petrila și 
noul microraion din capătul 
Petrilei.

re Intr-adevăr Lupeniul 
primit nici o sticlă. De
Pentru că celălalt vagon care 
a sosit la 17 aprilie a
repartizat în întregime orașu
lui Lupeni. De-acum sînt sla
be speranfe : Pepsi preieră li
toralul. .

Jurnal
• k decilciraiclin Daf<

Intr-adevăr, 
nu pofi distribui 
mai mult

ceea
impune

Cililorul nc 
i-a recoman-

/ Purlălouie de „avinl și e- 
? nergie", Pepsi și-a lăcut multi
( prieteni in Valea Jiului și e
( căutată in cofetării, la chioș-
( curile de răcoritoare, în res-
S tauranle, în bufete. Pepsi se
5 lasă insă deseori mult aștep-
2 tată. Chiar prea
? tâ. Un cititor al
i ziarului nos-
< tru din Lupeni.
S Mo/siu Vasile,
? ne scrie că e
( foarte supărat
x de absenta ei.
S scrie că medicul
' dat să bea Pepsi pentru loni-
\ . licăre, dar n-o găsește nică- 
Iierl. Indiferent dacă medicul a 

dat sau nu această re/elă, o- 
mul este îndreptății să între
be de ce nu vine Pepsi. In 
Lupeni, ne scrie cititorul, n-a 
mai fost adus nici un trans- 

. port din această băutură ră
coritoare în ultimele 3—4 luni. 
De ce ? Ultima dală s-a putut 
aproviziona cu Pepsi în zilele 
de 28 și 29 mai, cînd a sosit 
în Vulcan, dar în Lupeni nu.

— Nu primim decîl foarte 
rar Pepsi, ne-a informat ser
viciul comercial al l'.A.P.L. 
atunci cînd a lost solicitat să 
dea lămuriri în legătură cu 
sesizarea cititorului nostru. 
Ultimul vagon cu Pepsi a so
sit la data de 26 mai, din ca

Pepsi 
vine, 

ce se 
este

în primul rind o mai judici
oasă distribuire a cantităților 
care sosesc. Este comodă, dar 
nu și rafională această apro
vizionare pe rind : o dată Pe- 
troșaniul, o dată Lupeniul. Este 
necesar ca fiecare transport să 
lie repartizat pe localități în 
raport cu cerinfele de con
sum. Șl-n afară de aceasta tre
buie insistat mai mult pentru 
obținerea unor cantitafi mat 
mari de Pepsi pentru Valea 
Jiului, deoarece în alte loca
lități din (ară ea apare des
tul de des.

Ni s-a comunicat că pentru 
la anul T.A.P.L. a cerut prin 
planul de aprovizionare cite 5 
vagoane de Pepsi pe
Nu e rău de loc, dar ce ne 
facem cu vara acestui an în 
care, practic, am intrat. Mu
rim de sete 7

lună.

I. B.

PE TEME
INTERNAȚIONALE 

LA. ORDINEA ZILEI

Călătoriile la Washington ale 
membrilor „guvernului" de la Seul 
au devenit un fenomen obișnuit 
și există chiar un avion special 
care asigură în permanență acea
stă rută. Ultimul care a ooposit 
la Washington a fost ministrul 
sud-coreean al apărării, Yung Hi, 
sosit special în capitala S-U-A pen
tru a avea convorbiri cj înalte 
oficialități ale Pentagonului. Care 
a fost scopul acestei vizite 2 Ca de 
obicei, convorbirile desfășurate au 
avut caracterul unor tîrguieli în 
cursul cărora reprezentantul sud- 
coreean a solicitat subsidii mi
litare suplimentare, iar generalii 
americani, în schimbul promisiunii 
de a acorda noi sume, s-au stră
duit să obțină dîn partea Seulului 
noi angajamente. Caracterul aces
tor angajamente exprimă în mod 
elocvent rolul de supus docil pe

Ancheta noastră
• Autoritatea șefului și afir 

marea potentelor colective
— Conducerea — o funcție colectivă !
— Mineritul — o profesiune deosebită?
— Cum se petrec lucrurile în realitate
— Ne ocupăm suficient de tinerele cadre?

A

In predare
88 apartamente

în 
u n

în ulti- 
— blo-
A 7 a-

frunios

SECȚIA SERVICE AUTO-MOTO
este prezentă

Sezon turistic. Tot mai multi ama
tori de drumeție, pasionați ai pri
veliștilor montane ne vizitează Va
lea, împrejurimile ei. Posesorii de 
autoturisme, motociclete nu rezistă 
ispitei de a veni în frumoasa depre
siune Petroșani. Dar...

profesioniști. Iar a- 
mai mult. Dar 
n-au de ce-și 
nostru există o

nici 
face 
sec-

Dacă se ivește 
o pană ?

Este întrebarea pe care și-o pun 
chiar și șoferii 
matorii cu atît 
unii, nici alții 
griji. Im orașul
tie de service aulo-moto. Despre e- 
xistența ei, turistul află de cum a- 
junge în dreptul cartierului Aero
port, unde te întîmpină un panou

DIN NOU LA
WASHINGTON

care-l joacă Seulul față de Washin
gton-

Cu mult timp înainte de a în
treprinde călătoria sa peste Ocean, 
ministrul sud-coreean a declarat în 
repetate rînduri că va duce în 
valiza sa diplomatică J,un catalog 
cuprinzător" în care vor fi în
scrise acele „lucruri care sînt ne
cesare modernizării în continuare 
a armatei sud-coreene". In acest 
catalog au fost incluse, printre 
altele, noi avioane cu reacție, 
instalații de lansare a rachetelor și 
alte genuri 
din SU.A. 
cordul de 
troducerea 
oricărui gen de tehnică 
moderni Vizita 
coreean atestă nesocotirea totală 
a cestui acord, ceqfci ce nu con
stituie de altfel o noutate.

Deși Coreei de sud, după cum

de armament modern 
Trebuie amintit că a- 
armistițiu interzice in- 
în Coreea de sud a 

milita ră 
ministrului sud-

s-a recunoscut chiar la Washin
gton, ii revine „partea leului" din 
ajutorul militar american care 
este acordat unor țări străine. 
Seulul a primit în acest an pro
misiunea că i se vor suplimenta 
alocațiile ce îi revin cu încă 100 mi
lioane de dolari. Dar nici această 
sumă nu satisface pofta crescîndă 
a regimului sud-coreean, care do
rește să extindă și mai mult am
ploarea pregătirilor militare-

Intrucît armata sud-coreeană se 
află de fapt în solda S.U A-, Wa
shingtonul o folosește fără scrupule 
în vederea încordării situației din 
Coreea- 
coreene 
capătă 
mejdios-

Provocările americano-sud 
în regiunea paralelei 38 

un caracter tot mai pri- 
La Seul s-a hotărît înar-

GHEORGHE ClOBANU

(Continuare în pag. a 4-a)

doar prin firmă ?
frumos, scris cu 
TOSERV1CE (din 
amănunte, amatorii de drumeții 
bîie prin cartier!). Apoi pornesc 
mai departe. Ajung în dreptul unei 
firme
„Se-cția service auto-nioto". 
rul e situat lingă bufetul 
brazi". Dar, șl aioi, 
contrariat. Se uită în 
dreapta, nu găsește în 
lui secția. Doar cînd 
tor îi dă explicațiile de rigoare, mu
safirul se încumetă să intre în curtea 
secției de service auto-nioto. După 
o veritabilă cursă cu obstacole prin
tre cotețe, butoaie, grămezi de mo
loz și noroi, ajunge la „atelier". Aici 
găsește adevărata „carte de vizită' 
a secției de service auto-nioto a 
cooperativei Jiul Petroșani. Pentru 
a avea o imagine perfectă în ce hal 
se prezintă secția vom da ouvîntul 
cîtorva lucrători de aici.
, Munteanu Anghel, șeful secției: 

„Zilele trecute am avut client un 
oaspete străin. Omul venise tocmai 
din Austria. S-a bucurat nespus 
pentru faptul că avea cu cine Con
versa; cunosc limba germană. L-am 
invitat în „biroul" meu. Nu numai

litere mari: 
lipsă de orice

AU- 
alte 
bîj-

luminoase pe care stă scris 
Atelie- 

„Trei 
turistul pare 

stînga, în 
ruptul capu- 
vreun, trecă-

că nu-1 puteam oferi un scaun, pen
tru că nu aveam, dar cît a stat în 
picioare, din tavan au început să-l 
cadă bucăți de tencuială în cap. O- 
mui a plecat de la noi dezamăgit, 
cu o impresie neplăcută".

Molnar Iosif, strungar:
„Cu hardughia asta în care avem 

atelierul sîntem de pomină. Mi-e 
teamă să pornesc strungul pentru a 
nu-mi cădea tavanul în cap. Poate 
rîdeți, dar pentru noi e neplăcut: 
cînd eu lucrez la strung, doi-trei oa
meni sprijină tavanul. Ga pe vremea 
lui Păcală".

Tamaș Iosif, mecanic auto :
„Utilajele mari cu oare sîntem

dotați nu le putem folosi din cauză 
că trepidațiile ar pune în pericol 
pereții șubrezi ai clădirii în care 
sîntem „instalați". Cît despre 
cu o cheie de la atelierul 
și cel mai bun meseriaș și-ar 
mîinile".

Erdelyi Alexandru, ucenic:
„In această secție, în loc 

consolidez cunoștințele din școală, 
am uitat și ce-am învățat. Altceva 
nu fac decît tai 
de zi. De ce nu 
lucrez în meseria 
făcut școală ? !".

Tot la respectiva 
rații auto am mai 
cruri care nu fac de loc cinste co
operativei Jiul. Unii salariat! „își 
fac veacul" (mai bine zis serviciul) 
la bufetul „Trei brazi". Clienții sînt

scule... 
nostru 
zdrobi

sS-ml

fier cît e draga 
sînt repartizat să 
pentru care am

secție de repa- 
aflat si alte lu-

P. BREBEN

(Continuare In pag. a 3-a)
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Constructorii din Lupeni 
registrează în aceste zile 
nou succes în activitatea lor: 
prezentarea la recepție a im
punătorului bloc A 6 cu 8 e- 
taje și 88 apartamente. Acest i 
este al cincilea bloc de același 
gen dat în folosință 
mii trei ani în Lupeni 
curile A 1, A 2, A 8, 
vînd deja locatari.

La înălțarea acestui
bloc din cartierul ,,Tudor VL1- 
dimirescu"-Lupeni, o contribu
ție însemnată au adus brigă
zile de constructori conduse 
de zidarii Sandu Tudor, Avram 
Nicolae mozaicarii Moșneag 
Gheorghe, Pîrvu Mihai, zugra
vii Mogoșan loan, Călătorii 
Constantin, parchetarul Lampe 
Fierarii, tîmplarul Boștină Ion, 
dulgherul Bartoș Ștefan 
formații de muncă ce 
pus strădanii deosebite 
realizarea unor lucrări 
nă calitate.

Masă rotundă
pe tema
transplantului 
de inimă

și alte 
au de- 
pentru 
de bu-

I 
I
I
I
I
I
I
I

Un grup de elevi de la Școa
la generală nr. 1 din Petrila. 
însoțiți de profesoare!? Kiss 
Ileana și Filiplni Rozalia, au 
vizitat Muzeul mineritului din 
Petroșani. In cele 6 camere 
ale acestui frumos edificiu de 
cultură, elevii au urmărit, ex
puse cu migală, utilaje și u- 
nelte mlnierești ce datează 
din prima jumătate a secolu
lui trecut și pină în zilele 
noastre, grafice care oglindesc 
procesul de exploatare a căr
bunelui, fotografii ce. înfăți
șează lupta eroică a mineri
lor Văii Jiului din trecut pen
tru o viață mai bună.

Vizita elevilor petrileni la 
Muzeul mineritului din Petro
șani a fost deosebit de in
structivă și educativă totodată.

Tîaăra laborantă Giurgiu Florica de la „Vtscoza" Lupeni aste a- 
preciată pentru conștiinciozitatea cu oare lucrează. Iat-o efectuînd o 
analixă de laborator. -•

Pentru a informa locuitorii 
orașului nostru despre marea 
realizare a medicinei contem
porane — transplantul de ini
mă —, Comitetul pentru cul
tură și artă în colaborare cu 
Casa de cultură din Petroșani 
organizează mîine, 7 iunie, 
ora 18,00 în sala Casei de cul
tură o discuție la masa ro
tundă pe această temă. In ca
drul discuției vor lua cuvîn- 
tul dr. Ivașcu 
torul spitalului 
București care 
tiv de medici 
grefă
precum și 
Alexandru, 
Ieri Erwin 
din Deva.

După discuție va urma fil
mul „Dr. Prătorius".

I
I
I
I
I
1
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Stelian, direc- 
Balotești din 
cil un colec- 

a făcut prima
pulmonară din țară, 

medicii Chirmigiu 
Moza loan, Schu- 
șl Weber Martin

vpene a
Petroșani și de plus 6 
la Paring. (Minima din 
nopfii a oscilat între 
grade și plus 3 grade).

Azi, la ora 8, temperatura 
aerului a lost de plus 12 gra
de la 
grade 
cursul 
plus 4

PENTRU URMĂTOARELE 24 
DE ORE: Vreme frumoasă, cu 
cerul mai mult senin. Tempe
ratura în creștere. Vlnt slab 
din sectorul sudic.

I



2 JOI 6 IUNIE 1968

STEAGUL ROȘU

ANCHETA
NOASTRĂ
CARE SÎNT, DUPÂ PĂREREA DV., CA- ț

LITĂȚILE UNUI CONDUCĂTOR CU 0
AUTORITATE ȘI CE LQC OCUPĂ ELE ®

ÎN REALIZĂRII E UNUI COLECTIV DE MUNCA ?

SOCOTIȚI CA UN CONDUCĂTOR DIN 

INDUSTRIA MINIERĂ TREBUIE SA £ 

AIBĂ CALITĂȚI

DE UN CONDUCĂTOR DIN

CARE ANUME?

DEOSEBITE FAȚA £
ALTE RAMURI ? 0

Radiomuncă al conducerii sectorului III: 
tehnicienii Tenczler Ștefan șl Picu 
Mircea sini exigenți dar, în același 
timp, apropiați de oameni.

— In ce rezidă autoritatea unor 
asemenea conducători ?

Ne-a răspuns un șef de brigadă 
cu 20 de ani vechime în mină — 
PUR DA CONSTANTIN.

— Am lucrat cu mulți șefi. Am 
avut parte de unii în fața cărora 
parcă nu mai erai om. înjura, urla 
la oameni ca un zbir. Tovarășul 
Tenczler tocmai prin purtările-i deo
sebite și-a cîștigat stima noastră. 
E un om care oricînd știe ce vrea, 
vorbește frumos fără să jignească, 
chiar și cînd „muștruluiește" pe ci
neva.

In concluzie, secretarul comitetu
lui de partid 
toarele :

— Ceea ce 
tru sporirea
și tehnicienilor 
în oameni nu doar simpli 
tanți de ordine, ci ființe sociale, cu 
complexe spirituale, familiare. Or 
aceasta presupune pe lingă compe
tență profesională șl tact psihologic, 
o înaltă conștiință a funcției.

iscusit, un bun organiza- I

I

I

I
I
I
I

I 
I

I

I

In discuțiile despre realizările colecti
velor fruntașe, despre factorii 
lianți ai acestora nu o dată auzi 
mătoarele remarci: „Brigada X ? Cum să 
nu aibă rezultate ?! doar are in frunte un 
miner destoinic care se pricepe la oa
meni și știe să-i pună Ia treabă" ; „Secto
rul V a recuperat răminerea în urmă ? E 
evident. Actualul șef de sector a știut 
să-si dinamizeze oamenii, să le trezească 
ambiția..." Iată deci, lin adevăr pe care 
nu-1 tăgăduiește nimeni. Șeful de brigadă, 
șeful de sector sau de exploatare, într-un 
cuvînt șeful colectivității, cu 
lui de a lucra 
lui, are un rol 
leclivului ce-I 
întotdeauna în 
declanșeze la maximum energia 
vnlui, să valorifice puterea de muncă, de 
afirmare a acestuia ? Care trebuie să fie 
calitățile, trăsăturile de caracter ale unui 
conducător cu autoritate ?

Am socotit oportună abordarea acestei 
întrebări, înfrucît, munca cil omul, folosi
rea judicioasă a forței de muncă, 
climatului favorabil în fiecare 
pentru atingerea unor indicatori 
valoroși se impun mai mult ca 
în unitățile noastre miniere. Pentru eluci
dare am apelat Ia opiniile unor cadre de 
specialitate competente și cu experiență.

și un ortac adevărat că- 
esle străin încadrarea, sau

Zi de zi, ceas de ceas, în adincurile Văii 
Jiului mii de oameni iau cu asalt înfr-o 
încleștare dîrză, straturile negre. Energia, 
voința, priceperea a mii de oameni 
frunlă 
misiune 
sîărîmă imensa masă a cărbunelui, îl 
zăgăzuiesc din strînsoarea milenară 
trimit la suprafață întru propășirea socie
tății. Sînt oamenii care taie cărbunele, 
susțin arterele subterane și pun în miș
care sute, mii de mașini hotărînd, în final, 
ceea ce se cheamă în termeni de spe
cialitate, nivelul, dinamica, costul șl calita
tea producției.

Și, fiindcă tot la termeni economici am 
ajuns, să luăm în considerare un indica
tor primordial: prețul de cost al produc
ției. In industria carboniferă, spre deose
bire de alte industrii, dintre cheltuielile 
care formează prețul de cost al producției 
ponderea cea mai ridicată, 50 la sută, O 
constituie cheltuielile pentru salarii, pen
tru manoperă. Așadar, omul cu potențele 
și deprinderile lui e factorul nr. 1, hotă
ritor al ritmului, al nivelului producției. 
Dar cine e chemat, cine are menirea să 
mobilizeze potențele uriașe ale acestei 
colectivități umane, să asigure ca ener
gia, priceperea și pasiunea oamenilor să 
fie valorificate în cel mai înalt 
maximă eficiență ?

duritatea stîncilor, săvîrșind 
social-economică nobilă

în- 
o

de- 
$1-1

defermi- 
ur-

priceperea 
cu oamenii, cu autoritatea 
hotăritor, în realizările co- 
conduce. Dar este ,,șeful" 
măsură să mobilizeze, să 

colecti-

me.seriaș 
tor...

— ...ci 
mia nu-i
orice chestiune personală a unul 
tovarăș al lui de muncă, ne-a rela
tat minerul șef de schimb 
FRANCISC din brigada lui 
veanu. E un om care pentru 
al ortacilor lui e în stare 
dreseze chiar 
tare. Iată de 
tăm și de ce 
părțim de el.

— Aceeași

HATOȘ 
Dumbră- 
un drept 
să se a-

și șefului de exploa- 
ce-1 stimăm, il ascul- 
nu vrem să ne des-

și cu maiș- 
a continuat 

autoritate cei

simpatia subalter- 
IV avem 

Păcurarii 
locțiitorul

un șef 
Arghir, 
lui îm- 
— fără

ne-a mai spus urmă-

VINERI 7 IUNIE 
PROGRAMUL I

5,00 — 6,00 Program muzi
cal de dimineață. Buletine de 
Știri; 5,00; 5,50. 6,00 — 8,25 
Muzică și actualități; 8,25
Moment poetic; 8,30 La mi
crofon, melodia preferată ; 
9.00 Buletin de știri ; 9 05 La 
microfon, melodia preferată ; 
9,30 Matineu literar; 10,00 
Să-nvățăm un cintec: „Veseli 
pionieri" de Dumitru Stanca 
(versuri de Mihail Cosma); 
10,10 Curs de limba rusă (re
luare); 10,30 Cîntece și jocuri 
populare; 11,00 Buletin de 
știri; 11,28 Recital de operă 
Mihail Arnăutu ; 11,45 Sfatul
medicului. Boli transmisibile 
caracteristice sezonului cald ; 
12,00 Muzică ușoară; 12,30 
Intîlnire cu melodia populară 
și interpretul 
Radiojurnal, 
meteorologic ; 
orchestre de 
14,00 Cîntă Laura Lavric 
Ion Copil; 14,15 
minunată (emisiune 
școlarii din clasele 
14,50 Rapsozi ai 
noastre: flulerașul Ilie 
cu; 15,00 Buletin de
Buletin 
Lectură 
Muzică 
jurnal.

ar fi mai necesar pen- 
pres t Igiulii i inginerilor 

noștri: să vadă 
execu-

situație e 
tril și șefii de sector, 
tov. Cherecheș. Au 
apropiați de oameni care nu-și im
pun ci-și ciștlgă 
nilor. La sectorul 
de sector, ing. 
care împreună cu
part sancțiunile cu nemiluita 
discernămînt. Rezultatul ? Oameni-s 
nemulțumiți, descurajați, lucrează 
fără tragere de inimă, iar sectorul 
deși are „poziție" favorabilă e sub 
plan. In aceleași condiții, sectorul 
III, deși lucreăză cu efectiv mai pu
țin, obține realizările cele mai fru
moase. Secretul constă în stilul do

crearea 
colectiv 
cit mai 
oricînd

AR FI NECESARCE SOCOTIȚI CA

SA SE ÎNTREPRINDĂ PENTRU A ț 
PERFECȚIONA PERSONALITATEA £ 

ACTUALELOR ȘI VIITOARELOR CADRE CON- 0 
DUCĂTOARE DIN UNITĂȚILE NOASTRE MI- 9 

NIERF ? 9

3
grad, cu Ne ocupăm suficient de tinerele

preferat; 13,00 
Sport. Buletin 
13,20 Soliști și 

muzică ușoară ;
Și

Dumbrava 
f pentru 

I-H)f 
plaiurilor 

Caza- 
știri. 
15,15 
15,85AUTORITATEA ȘEFULUI

cadre ?

ȘI AFIRMAU E A
in-

pe care-l 
uman al fie-

POTENTELOR COLECTIVE
Conducerea
colectivă I

mult mai 
n-am avut

adinei 
încă

Personalitatea conducătorului, 
relațiile șefului cu subalternii, 
rolul acestora în sinul colectivu
lui constituie probleme pur empi
rice, pe care ne-am trezit dintr-o 
dată pomenindu-le în cadrul dis
putelor noastre profesionale, sau 
tiu semnificații 
asupra cărora
timp să reflectăm ?

- Fiind de un evident 
practic aceste probleme comportă 
și o tratare teoretică, avînd deja, 
în cîteva științe particulare, repere 
bine definite, ne-a răspuns con
ferențiarul KRAUSS SEPTIMIU de 
Io catedra de științe sociale a 
IMP. In mod concret, ele țin de 
sfeia de cercetare a ergonomiei, 
sociologiei industriale, a psiho
logiei muncii industriale. Actul de 
conducere, cu multiplele sale im
plicații, a fost suficient studiat ; 
însă, concluziile pe care cerceta
rea le evidențiază, imi permit cu 
regret să constat — departe de 
a fi devenit bun de „uz comun" 
al acelora care:l practică.

La nivelul teoriei aș aminti doar 
faptul că funcția de conducere se 
definește prin relația șef-sub- 
cltern- Conducerea, aparent fun
cție individuală, este în realitate o 
funcție colectivă, de sinteză a 
opiniilor conducătorului și ale ce
lor conduși și din acest punct de 
vedere dau dreptate acelora care 
ajung la ideea că un șef efectiv 
este nu acela care se face as
cultat oricum ci cel care știe să-i 
asculte pe subolterni, armonizînd 
grupul și canalizîndu-i capacitatea 
spre interese generale.

In fine, practice relevă în ma- 
o

discrepanță între statut și rol- In 
cu

interes

joritateo cazurilor conflîctuale

princîpiu, fiecare persoană 
funcție de răspundere are în gru
pul ce-l conduce un statut - po
ziția ce o ocupă și core-i permite

Mineritul o

o funcție trebuie să se comporte în 
cu oamenii. Și, fără îndo- 
cadrele didactice ale inșii*

deosebită ?
Conducătorul din industria mi

nieră trebuie să aibă in mod cate
goric „calități în plus" — iată o 
concluzie la care au ajuns majorita
tea interlocutorilor noștri. De ce?

— Pentru că în mină oamenii 
trebuie să fie mai uniți, mai apro
piați, le apasă pe umeri răspunderi 
mai mari, a remarcat ing. STOICA 
EMII, conferențiar Ia I.M.P. Or, 
cel chemat să unească oamenii, să 
insufle colectivului un climat de 
încredere e conducătorul — ingi
nerul minier. Această cerință ingi
nerul o poate 
cu condiția ca 
de specialitate 
calități morale 
tact, putere de 
doză de sobrietate. Ceea ce cunosc 
și mă nemulțumește la unii absol
venți ai institutului nostru e faptul 
că au ajuns obsedați în așa măsură 
de „plan", „producție*, ineît negli
jează sau „nu au timp* să se gîn-

însă îndeplini doar 
pe lîngă cunoștințe 

temeinice să posede 
deosebite: calm,

convingere, o mare

Iul cum 
relațiile 
ială, și 
tulului ar putea ajuta mai mult În
că In anii de sludenție, viitoarele 
cadre.

Următorul nostru interlocutor a 
fost inginerul DULA AUREL de Ia 
C.C.V.J., un specialist cu autorita
te, și cu o vechime de aproape 40 
de ani tn minerit. Iată dialogul nos
tru :

noștri s-au referit la nece- 
unor calități de caracter deo- 
pentrn conducătorii din in- 
minieră, nc-am adresat unui

simplificare, ajungem 
drepturi și obligații, 
de multe ori greșit 
din partea șefilor,

la 
în

re- 
fle

la

să pretindă (sau să se aștepte) 
la o anumită conduită din partea 
(restului) grupului. Și un rol — con
duită pe care restul o pretinde 
(sau o așteaptă) de la respectivul- 
Forțînd o 
raportul 
practică 
zolvat fie
din partea subalternilor.

Și acum cîteva cuvinte despre 
calitățile ce se cer unei persoane 
cu funcție de răspundere : în pri
mul rînd un nivel mult peste medie 
a calităților profesionale. Calitățile 
senzoriale, intelectuale, afective șl 
de voință sînt necesare la valori 
mult mai mari prin însăși cerințele 
funcțiăi- Pentru profesiunea de 
miner consider că rezistența
solicitările de natură emotivă, stă- 
pînirea de sine deci, are în acest 
sens o importanță covîrșitoare- 
Important e de asemenea, pentru 
un conducător de a fi cît mai ra
țional, mai obiectiv. Practic, aici 
apare saltul de la decizia „fă așa 
pentru că așa vreau eu" la „facem 
așa, pentru că așa e bine" etc, 
ceea ce înseamnă să apelezi la 
rațiunea omului și nu la senti
mentul lui de subordonare-

In încheiere, cîteva cuvinte pri
vind promovarea conducătorilor- 
Sînt de părere că e insuficient să 
se ia drept și unic criteriu la pro
movarea 
litățile lui 
fi un bun 
ducător e
să se aibă în vedere trăsăturile 
personale de caracter și mai cu 
seamă în ce măsură e în stare să 
lucreze cu oamenii- In acest sens, 
aș propune ca în afara pregătirii 
de specialitate, viitorii conducători 
să însușească cunoștințe concrete 
despre psihologia muncii, 
ologie industriala, despre 
gogie chiar.

unei persoane doar ca
de ,,specialist". Intre a 

specialist și bun con- 
diferență- La promovări

profesiune

soci- 
peda-

dească și Ia oamenii cu care 
zează producția.
meni, dar nu și de felul cum reu
șesc ei să lucreze cu aceștia. Omu
lui i se poate 
pinde cum îi 
centă face de 
mai mult deeft

reali
se pling de oa-

cere
ceri. O discuție 
cele
un ordin dat pe

mult. Dar

mai multe

de- 
de- 
ori 
un

ton arogant. Mulți ingineri tineri 
ajunși în producție se și cred „al
fa" și „omega* minei, pe cînd în 
realitate, au un drum lung de stră
bătut pînă a ajunge un element 
perfect în angrenajul în care au in
trat.

— Cum ar trebui sprijiniți 
mai mult In acest sens tine
rii absolvenți ?

— Pentru formarea viitorilor con
ducători, 
cred că 
mult. Să 
instruire
sub îndrumarea unor cadre compe
tente, să fie și o școală despre fe-

stagiatură in producție 
ar trebui să Însemne mai 
nu se rezume doar Ia o 

practică de specialitate ci,

trebuie să 
bun cendu-

intelectuală! 
nevoie de

trebuie 
O sănătate 
profesionale 
curaj, mult 
subalternii.

să aL.. ceva 
zdravănă, cunoș- 
multilaterale și, în 

mai mult curaj 
Încă ceva, foarte

în

cerințe complexe, 
ajunge un tînăr 

dobîndească aces-

— Ce calitate 
aibă îndeosebi un 
cător minier ?

— Robustețe fizică și 
Mina te solicită, are
oameni tari, cere dăruire. Dar ca să 
te dărui, 
tine, 
tințe 
plus, 
deeft
important: rezistență sufletească In 
orice situație, și să fii In stare să-l 
asculți pe oameni, să te apropii de 
sufletul lor.

— Deci 
Cum poate 
Inginer să 
te calități?

— Prin munca și autoperfecțio- 
nare. Să aibă răbdare să străbată 
toate treptele ierahiei funcțiilor, 
condiție indispensabilă pentru a II 
cu adevărat stăpîn pe meserie.

— E un sfat pentru tinerii 
ingineri ?

— Da ! îmi pare rău cînd întfl- 
nesc cîte un „tinerel" care după un 
an, doi de practică e deja nemulțu
mit că n-a ajuns „șef
coaie combinatului sperfnd că 
de e vreun
nat. Nu e bine. Mineritul e o me-

sau dă tîr- 
da 

„post liber" In combl-

serie frumoasă — dacă o cunoști. 
Iți ridică zilnic probleme noi. Doar 
să du fii închistat, plafonat Pentru 
aceasta mai e necesar însă să ci
tești, să te perfecționezi.

Pefitru că mai mulți din interlo
cutorii 
sitatea 
sebite 
dustria
psiholog :

— Printre calitățile pe care mem
brii nnui colectiv de muncă le so
cotesc necesare aceluia care are de 
Îndeplinii o muncă de răspundere 
se numără respectul, stima, o bună 
cunoaștere a meseriei, precum și 
calitățile de bun organizator și bun 
cunoscător al oamenilor, ne-a spus 
psihologul EDELHAUSF.R VIORICA, 
cercetător Ia S.C.S.M. Penlru un co
lectiv de muncă, conducătorul tre
buie să fie un factor de coeziune. 
Oamenii tind să se grupeze în jurul 
celor cu prestigiu, ii simpatizează 
și-i includ pe aceștia fn relațiile 
lor preferențiale. Intre șef și subor
donați — șl aici mă refer îndeosebi 
la minerit — este necesar să se 
stabilească relații de adevărată ca
maraderie, liberț de tensiune. O si
tuație contrară duce la deranjarea 
echilibrului psihic care se manifes
tă la muncitori, fn neplăcerea de 
a lucra, nesiguranță, nervozitate, 
deprimare etc. șl adeseori se poate 
constata că nu condițiile tehnic’e, 
tehnologice sau alte condiții ale 
procesului de lucru conduc la re
zultate slabe fn producție ci rela
țiile interumane deranjate, genera
toare de tensiuni și chiar de indis
ciplină, neexecutarea ordinelor — 
fenomene atît de dăunătoare în sub
teran.

Ultimul interlocutor al nostru în 
cadrul prezentei anchete a fost 
tov. KORMOCZKY IOAN 
ginerul șef al CCV.J.

— Valorificarea deplină a imen
sului potențial 
reprezintă fondul 
cJTrul colectiv pentru perfecționarea
și sporirea producției — ne-a spus 
interlocutorul — iată într-adevăr o 
sarcină de răspundere pentru fie
care conducător din unitățile noas
tre- Satisfacerea acestui deziderat 
major reclamă o receptivitate și 
sensibilitate maximă față de po
tențele colectivelor, ale oamenilor, 
pentru a prevedea, a organiza și 
pretinde întotdeauna în funcție de 
capacitatea acestora- 
rul, un șef de sector 
are de-a 
meni. Să 
fiecăruia 
conduce

Avem 
Calitățile
se cîștigă în muncă, prin practică- 
In acest scop, ceea ce facem noi, 
combinatul și exploatările 
perfecționarea 
drelor
puțin, Imi amintesc 
făcut stagiatura, 
săptămînal 
inginerul 
mâți ; Am 
începutul 
am devenit
am pășit- Azi acest lucru se face 
prea puțin cu tinerii absolvenți. 
In prea mică măsură urmărim 
modul cum evoluează aceștia.

contactul lor cu oamenii. Miine 
vor deveni conducători cu funcții 
de răspundere, vor trebui să pre
tindă minerului. Dar vor ști ei să 
pretindă cu adevărat, vor fi în
totdeauna obiectivi, realiști, dacă 
n-au ținut niciodată în mină un 
perforator sau un ciocan de aba
taj ? In acest sens cred că și pe
rioada de practică din anii de 
studenție ar trebui să însemne mai 
mult- In orice caz nu doar com
pletarea „caietului de practică" ci 
muncă efectivă în cadrul formații
lor de lucru-

Consider, totodată, că
ducarea umanistică a noului 
solvent nu este în ton cu 
tențiile ce i le ridică viața, 
se explică atitudinea brutală, 
sită de sensibilitate ce o au 
tineri ingineri ca și tehnicieni 
de colaboratorii 
față de subalterni, 
oameni care nu-ți 
nu te răstești la
alții ajunge să-i jignești o dată ca 
o doua zi să nu mai vină la ser
viciu- Deci sensibilitatea, dis- 
cernămîntul sînt 
pentru un cadru 
chemat să creeze 
conduce un climat civilizat, calm, 
optim obținerii unor realizări spo
rite- Dar ceea ce 
că sînt ingineri 
care nici nu simt 
perfecționa multilateral, de a se 
autoperfecționa- Pe aceștia mai 
ales, și pe toți în general, va tre
bui să-i ajutăm !

Cum se petrec lucrurile
in realitate

Petrila am căutat, ne cdl- 
printre cadrele exploatfiiii o- 
aspectului practic al proble-

pro-
In urma consultfi- 
de specialitate și 
practice, s-<a în- 

ce urmează să fie

DO- 
la ide-

unită- 
în ie

un muncitor

adevărat co- 
Asnpra nnor 
reflecta cu

La 
ficăm 
supra 
mei în discuție. Dar, mai întîi □ re
marcă. Funcția de conducere, re
lația conducător-subaJtern a devenit 
șl In rîndurile „practicienilor" 
blemă de studiu, 
rii unor tratate 
a unor concluzii 
tocmit un referat
discutat în cedrul dezbaterilor săp
tămânale ce au loc între inginerii 
exploatării pe tema organizării ști
ințifice a producției.

— Cerințele ce Ie incumbă stilul 
de conducere eficace — în măsură 
să condiționeze obținerea randa
mentelor maxime de către fiecare 
colectiv, iată obiectul materialului 
— ne-a informat inginerul 
N1N FRANCISC. Pornim de
ea că, odată cu schimbarea relații
lor sociale au intervenit In 
țile industriale schimbări' și 
lațiile de muncă. Id locul conducă
torului brutal, arogant, conducătorul 
de azi e un tehnician energic dar 
reținut, aflat în raporturi de colabo
rare cu subalternul care șl-a schim
bat șl el fizionomia. In locul omu
lui supus a devenit
conștient de menirea sa, cu o cali
ficare superioară, un 
laborator ai șefului, 
astfel de aspecte vom 
prilejul dezbaterii...

In continuare, tovarășului CHERE- 
CHEȘ IOAN, secretarul comitetului 
de partid al minei, i-am solicitat să 
ne redea fizionomia tipului de con
ducător care se bucură de autorita
te la mina Petrila.

— Conducătorii care se bucură 
cu adevărat de autoritate sînt cei 
capabili să reacționeze prompt, să 
dea decizii judicioase, eficiente în 
cunoștință de cauză, care au iniția
tiva și simțul perspectivei. Aceasta 
presupune mai întii o bună pregă
tire profesională. Dai încă o condi-

Conducăto- 
bunăoară, 

face cu tot felul de oa- 
găsești limbajul adecvat 
— iată ce 
oamenii.
și noi însă 
de adevărat

înseamnă a

neajunsuri- 
conducător

nici e-
ab-

lor și mai ales 
Sint într-adevăr 

faC treabă pină 
ei- Dar pentru

pentru 
multilaterală a ca

de ingineri e încă prea 
cînd mi-am 

mina Petrila, 
chemați la

la 
fost 
consultați, îndru- 
astfel ca de la 

că

am 
șef și 
ajuns 
carierei să simțim
utili colectivului în care

sensibilitatea,
strict necesare 
de răspundere 

în colectivul ce-f

este mai rău e 
și tehnicieni 

nevoia de a se

SA I • • •

Buletin < 
meieo-rutiier; 
în premieră ; 
ușoară; 16,00 Radio- 

Sport. Buletin meteo
rologic; 16,20 Așa-i jocul pe 
la noi ; 16,30 Corespondență
specială: Itinerar vietnamez 
de Corneliu Leu; 17,15 Pen
tru patrie; 18,00 Buletin de 
știri; 18,02 Revista economi
că ; 18,20 Concert de muzică 
populară ; 19,00 Radiogazeta 
de seară ; 19,30 O melodie pe 
adresa dumneavoastră ; 20,00
Buletin de știri ; 20,05 Actua
litatea în revistele literare;
20.20 Cîntă Ioana Radu ; 20,40
Muzică ușoară și de dans de 
Radu Șerban ; 20.55 Noapte 
bună, copii; 21,00 Potpuriu 
de muzică ușoară; 21,05 Oa
meni de seama : Costache Ne
gri; 21,25 Muzică ușoară in
terpretată de Doina Badea șl 
Dean Martin ; 22,00 Radiojur
nal. Sport. Buletin meteorolo
gic ; 22,20 Formația 
Mal again ba ; 22,30
poetiq; 22,35 Muzică 
23.00 Muzică ușoară 
Melodii... melodii 
letin de știri ; 
trada nocturna.
știri și meteo-rutiere la orele 
1,00; 2.00 si 3,50.

PROGRAMUI II
7,00 Melodii populare; 7,10 

Tot înainte (omisiune pentru 
pionieri); 7,30 Buletin de ști
ri. Buletin meteo-rutier ; 7,39 
Muzică ; 7,45 Matineu muzi
cal ; 8.05 Tineri soliști de mu
zică populară ; 8.30 Buletin de 
știri ; 9,00 Pagini din opera 
„Martha" de Plotow; 10,00
Buletin de știri; 10,05 Muzică;
10.10 Teatru radiofonic. Ciclul
„120 de ani de la revoluția 
din 1848". „Mîinile care-și a- 
duc aminte*; 11,10 Voci, or
chestre, melodii ; 12,00 Bule
tin de știri. Buletin meteoro
logic; 12,07 Cîntece și 
curi ; 12,30 Din albumul 
zicil ușoare; 13,00 Viata 
concert a Capitalei; 13.30 
vista revistelor 
1.3,40 Selecțiuni 
„Gasparone" 
14,00 Radiojurnal. Buletin me- 
teo-rutier; 14.08 Concert de
prînz; 15.00 Formații instru
mentale și vocale de muzică 
ușoară; 15.30 Soliști de muzi
că populară; 16,15 Muzică;
16.20 Pe teme medicale; 16 50
Muzică ușoară ; 17,00 Radio
jurnal. Buletin meteorologic; 
17,15 Din pîlnia gramofonu
lui; 17,35 Muzică ușoară;
18.10 Muzică ușoară; 18,30
Scriitori a! secolului XX: Ion 
Barbu ; 18,50 Muzică
Interpretată la orgă; 
Buletin de știri ; 19,00 
alese din fonoteca noastră de 
folclor; 19,30 C.urs de limba 
spaniolă — lecția a 48-a; 
20.00 Seară de operă : „Tosca" 
de Puccini; 21,00 Buletin de 
știri; 21,05 Seară do onoră 
(continuare); 21,35 Studioul 
de poezie; 21,55 So^ră do o- 
peră (continuare); 22.25 Mu
zică ușoară ; 23,00 Radiojur
nal ; 23,07 Antologia discului; 
23,50 Intîlnire cu jazzii-l; 0.55 
— 1,00 Buletin de știri. Bule
tin meteo-rutier.

Sergiu 
Moment 
ușoară ; 

; 23,35
24,00 Bu- 

0,0.5—3,55 Es- 
Ruletine de

ușoară
18,55 
Piese

un conducător să aibă autoritate ? 
competența profesională dar nu tn 
în minerit chiar în mai mare măsură 
crea în jurul lui un climat moral —

deosebite. Dar bri- 
să se despartă in

promovarea 
strădanii su- 

tinere de
și nu intot- 

Ar putea să

jo- 
mu- 

de 
Re-

științifice ; 
din opereta 

de Milocker ;

OFICIAL 
nici 
Pri- 
prin 
gru-

La start în fa|a harții topografice. Schimb de opinii între tehnicieni și mineri.

10,00
11.00
12.00
17,30

20,45
21,00

21,45
22,70
22,40
23,10

ție: eaț-MTiatea de a trata, de 
fi în bune relații cu oamenii și 
te baza pe ei. Să mă refer la 
exemplu. Una dintre cele mai bune 
brigăzi ale minei e cea condusă de 
minerul Dumbrăveann Mihai. E un 
miner mai în vîistă și bolnăvicios 
care trebuia pensionat. Nu e în sta
re de eforturi 
gada nu vrea
ruptul capului de el și a holărît 
„să tragă" și în locul Iui doar să-l 
aibă în mijlocul ei pentru a dirija, 
organiza activitatea brigăzii. Adevă
rul e că brigadierul nn e numai un

...Există așadar, șef și șef. Conducător REAL — asimi
lat, recunoscut și simpatizat de colectiv și altul 
care, aidoma unui intrus, în afară de titlu nu posedă 
aptitudini și nici deprinderi pentru funcția ce o ocupă, 
mul se bucură de autoritate, al doilea e „autoritar" 
funcție. Primul e un dinamizator care fortiiică moralul
pulul de muncă, destrămînd stările de inerție și indiferență, 
al doilea poluează doar atmosfera colectivă, atrofiază elanul 
creator, anihilează ambiția de afirmare.

De ce depinde ca 
Fără doar și poate de 
mai mică măsură — și 
— de capacitatea de a
relațional sănătos, prin cunoașterea oamenilor, a meritelor 
și a aspirațiilor fiecăruia prin promovarea unui stil de 
muncă bazat pe principiul convingerii. Se au in vedere în
totdeauna aceste aptitudini și deprinderi la 
unui nou șef ? Da și nu întotdeauna. Se depun 
ficiente pentru a stimula și dezvolta cadrelor 
prinderi de a munci cu oamenii ? Nu peste tot 
deauna. „Cînd s-o mai facem șl pe aceasta î"
replice mulți. Dar tot aceștia se miră că avem fluctuație de 
efective, că în unele sectoare se împart la sancțiuni cu ne
miluita fără a se vedea efectul, că plasarea abatajelor devine 
o problemă pentru mai multe sectoare că, în fine, nu se 
stăpînește la nivelul condițiilor tehnico-materiale procesul 
de producție. Să nu se mire I N-au acest drept, atita vreme 
cît în bătălia pentru plan, pentru preliminar, se scapă din 
vedere de multe ori elementul primordial al producției — 
OMUL, ca de altfel și influența pe care o poate exercita asu
pra acestuia autoritatea conducătorilor.

Anchetă realizată de 
ION DUBEK
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18,00
18.30

19,00
19.30
19,50
20,00
20,26

Curs de limba germană.
Curs de limba spaniolă.
închiderea emisiunii de diminea/ă.
Pentru cei mici: „Împărăteasa mincinoși
lor" de Melania Ghica.
Tv. pentru specialiști.
Curs de limba rusă
Studioul pionierilor — „zboruri".
Telejurnalul de seară.
Buletinul meteorologic.
Film serial: Vikingii.
Intîlnire cu Virginia Zeani și muzica lui 
Puccini.
Actualitatea Tv.
Teatru filmat: „Fiul lui Jim" de Robert J. 
Shaw și „Strada Banow" de Ingram Gail. 
Producții a studiourilor americane.
Te leg lob.
Ecran literar.
Mari interpreti '■ Violonistul Isac Stern. 
Telejurnalul de noapte.
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Secfia service 
auto-mofo 
esfe prezentă 
doar prin 
firmă ?

(Urmare din pag. 1)

purlați pe drumuri; așa e cazul cli
entului Mojoatcă Cornel, care a fă
cut o comandă pentru un gard me
talic în 14 februarie și pe care a 
achitat-o parțial, dar omul continuă 
să facă și azi „ruta" conducerea co
operativei ■— secția de service auto
mate. De asemenea, lucrările execu
tate la această secție sînt „făcute 
de mîntuială"; astfel o mașină a 
O.C.L. Alimentara, pentru repararea 
căreia s-au plătit 5 000 Iei, a func
ționat. . trei zile după „reparații". Tot 
de la această secție unele piese ale 
mașinilor aflate în reparație 
într-un mod misterios.

Fată de toate aceste 
guli, președintele cooperativei 
tov. Manațe Ioan, „se spală
frumușel pe mîini", punînd o mare 
parte a lipsurilor pe seama fostului 
șef de secție. Bîrlida Ghoorghe. Vi
novăția acestuia urmează s-o anali
zeze organele competente. Ne între
băm, însă, cînd se va îndura con
ducerea amintitei cooperative să 
facă ordine în activitatea secției de 
service auto-moto ? Este timpul ca 
atelierul acesta, care vine în spriji
nul turiștilor sosiți cu mijloace 
auto la Petroșani, să fie pus la punct. 
fie mutat într-o clădire corespunză
toare, fie reînnoit din temelii și do
tat cu tot ce e necesar efectuării 
unor reparații auto de bună cali
tate și la timp. Măcar din respect 
pentru firmă !

dispar

nere- 
„Jiul", 
foarte

TIR

CU BUSOLA PE POTECI DE MUNTEP
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masivul Pa- 
concursului

Vointiada la orientare turistică

Andrei GERȘTENBREIN 
instructor sportiv

s

Peisaj de pe Valea Jiețului.
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1955).

Pe urmele materialelor nepublicate

început să 
mingea de

vînzare 
proprie, 

numai 
a 7—10

deserviri 
am putea con-

lnlr-un deceniu de act ivii a- 
prin echipa au rulat peste 
de jucătoare. Majoritatea 
absolvit Școala sportivă și 
plecat din localitate la di-

"...

activitatea
a

al țărilor

A murit compozitorul Ciprian Porumbescu (n. 14 X 1853). 
Moldovei".

Adunării

.........................;.........................

1883
1953 — S-a deschis la Iași „Muzeul de Artă Plastică al 
1968 ■

Populare a
1875 ■
1799 ■
1968

africane (6-

— Vizita în Finlanda a președinteluii Prezidiului
R. P. Bulgaria, Gheorghi Traikov (6—11).

— S-a născut scriitorul german Thomas Mann (m.
— S-a născut poetul rus A. S. Pușkin (m. 1837).
— „Africa ’68" — tîrg international dc mostre 

16 VI Geneva).

SA PROMOVAM CU CURAJ
„TRADIȚIONALUL"

ÎN COMERȚ
provizionării și bunei

— Nu cred că noi 
stitui un etalon. Există în țară uni
tăți cu același profil care ne depă
șesc din multe puncte de vedere. 
Totuși ținînd cont de cerințele ac
tuale ale comerțului și pentru a 
răspunde grupului de mineri care 
ne-au vizitat de curînd, aș dori să 
împărtășesc colegilor noștri de breaslă 
din Valea Jiului cîteva noutăți.

Se vorbește foarte frecvent des
pre introducerea jinor forme moder
ne de comerț In această direcție 
noi am făcut un prim pas prin în
ființarea la restaurantul „Mureșul" 
a unei linii de autoservire, dat fi
ind faptul că acest local e foarte 
mult solicitai de excursioniști care 
cer să fie serviți cît mai operativ. 
Deși Intrată în funcțiune de numai 
trei săptămîni, cheltuielile pentru 
amenajarea acestei linii stnt justi
ficate. Ctștigăm noi ca unitate prin 
aceea că în același spațiu comercial 
se face acum o mai mare 
de preparate din producție 
dar cîștigă șl clientul nu 
prin găsirea Ia orice oră

OMUL CU „EXPERIENȚĂ

de co- 
cunoas- 
de re- 
referimValea Jiului. Ne

la unitățile T.A.P.L. unde 
Iar în parte am și văzut, 
posibilități pentru pracll-

„Nu de mult timp am făcut o ex
cursie prin țară în cadrul căreia vi
zitarea orașului Deva a constituit 
lin punct important. Lucruri deose
bit de interesante ne-au oferit și 
celelalte localități prin care ne-a 
purtat autocarul, dar aici, în orașul 
d<- reședință a județului nostru am 
văzut unele noutăți legate 
meri care nu ar fi rău să le 
că și conducerile unităților 
sort din 
îndeosebi 
am auzit, 
ră există
carea unei aprovizionări abundente 
și deserviri oivilizate. Totuși la Pe
troșani, Lupeni, Vulcan și In cele
lalte localități ale „Văii" aceste po
sibilități nu sînt puse în valoare".

Iată esența unei discuții avute re
cent cu un grup de mineri din Lu
peni, iar pentru a le îndeplini do
rința. am adresat tovarășului Băles- 
ci> Marin, directorul T.A.P.L. DeVa 
următoarea întrebare: „Ce noutăți 
oferă unitățile T.A.P.L. din orașul 
Deva din punctul de vedere al or
ganizării spațiului comercial, al a-

In incinta minei 
crează la montarea 
Lucrarea este executată de către e- 
chipa condusă de Petruță Cornel, de 
la sectorul IX al minei. In cadrul 
lucrării, o seamă de operațiuni pre
supun măsuri speciale de protecția 
muncii, între care și folosirea cen
turilor de siguranță.

Dar... șeful de echipă are expe
riență... în nerespeclarea normelor 
de tehnica securității muncii. Altfel 
este nn bun muncitor, cu vechime 
îndelungată. Dar. bazat pe aceste 
considerente — vechime șf experien
ță — Petruță își permite să încalce 
sistematic prevederile N.T.S. De cî- 
teva ori a lost surprins de către tov. 
Iosif Farcaș, inspector de stat pen
tru protecția muncii, lucrfnd altfel 
de cum prevăd normele de siguran
ță. Astfel, pentru executarea unor 
lucrări Ia înălțime, a lăsat munci
tori să lucreze fără centuri de si
guranță. aceștia puțind să se acci
denteze prin cădere.

Vulcan se lu- 
unui pod rulant.

Intrebal fiind de ce procedează 
așa, de ce trimite pe alții și nu lu
crează el în asemenea condiții, a 
răspunes laconic, iără simț de răs
pundere : „Am îmbătrînit, nu mai 
pot urca, dar fac și băieții treabă. 
Ș-apoi eu nu văd nici un pericol". 
Acest exemplu denotă cîtă superfi
cialitate se manifestă în munca u- 
nora puși să execute o lucrare și să 
conducă o echipă. Poate și instruc
tajul s-a făcut superficial sau poate 
vroia omul să facă pe „viteazul" în 
fața ortacilor săi... Ori asemenea a- 
titudine nu poate fi decît dăunătoa
re. Să-ți îndemni tovarășii de mun
că să lucreze în condiții de pericol 
de accidentare, înseamnă o încăl
care grosolană a N.T.S. Conduce
rea sectorului IX de la mina Vulcan 
esle datoare să facă ordine în acti
vitatea echipei condusă de Petruță 
Cornel.

R. S.

La sfîrșitui săptămînii trecute, in 
ring s-a desfășurat faza județeană a 
de orientare turistică rezervat asociațiilor spor
tive „Voința". Au participat 40 de sportivi din 
localitățile Deva, Hunedoara, Simeria, Călan, 
Brad, Hațeg, Lupeni, Petroșani.

Timpul excepțional și organizarea ireproșabilă 
au permis desfășurarea în condiții optime a con
cursului, în două etape: DE NOAPTE, pe un 
traseu lung de 6 000 m și DE 7.1, pe un traseu 
de 12 200 m.

Iată locurile ocupate pe echipe. BĂIEȚI: 1) 

Petroșani (Acs Alexandru și Millcă Mihai); 2) 

Brad (Simon Ștefan și Moraru Constantin); 3) 

Deva (I ăptiucă Dumitru și Mlhai Marin). FETE: 

1) Hunedoara (Bocoș Iuliana șl Clucă Feiș); 2) 

Lupeni (Siraion Leontina și Sirian Maria); 3) Ha

țeg (Stăncescu Dorina și Fiat Margareta).

O ECHIPA PE SAPTAMINA
Școala sportivă Petroșani (handbal feminin)

Energia Paroșeni
a ciștigat
„Cupa F. R. T.“

Pe poligonul din Petroșani s-a 
disputat duminică elapa județeană 
a competiției de bir dotată cu „Cu
pa F.R.T.". Au fost prezenți la în
trecere trăgători din orașele Brad, 
Orăștie, Deva și din Valea Jiului.

Mai bine pregătiți, componenții a» 
sociației sportive Energia Paroșeni, 
antrenați de instructorul voluntai 
ing. Constantin Racoveanu, au cîș- 
tigat toate locurile I la individual 
(juniori și junioare, seniori și seni
oare), precum și locul I pe echipe, 
vădind un real progres în pregătire.

Iată campionii județului, la tir, 
pe anul 1968: Junioare: Reiff A- 
driana — 391 puncte; Senioare: Se
verineana Ileana — 402 puncte; Ju
niori : Pavelonesc Doru — 403 punc
te; Seniori: Csobai Ștefan — 413 
puncte (toți de la Energia Paroșeni).

Pe echipe, primele două locuri an 
fost ocupate de Energia Paroșeni, 
care a cîșligat astfel „Cupa F.R.T.", 
locul III revenind formației Con
structorul minier Petroșani.

Staicu BĂLOI

„Dacii". 
din rtn- 

mușchiul șl 
însoțite de 
direct din 
Decorul e

meniuri variate, dar și printr-o de
servire operativă și igienică.

In parte am pornit să rezolvăm 
și problema tradiționalului în ali
mentația publică. Astfel, de curînd 
am amenajat o cramă unde nu nu
mai arhitectura, elementele din do
tare dar și preparatele poartă o pu
ternică amprentă a epocii dacice. 
Crama se intitulează chiar 
Mîncărurile condimentate, 
dul cărora nu lipsesc 
fleicile haiducești sînt 
vinuri renumite aduse 
podgoriile Drăgășanilor.
original, cu mese și scaune cioplite 
din stejar, veselă din lut ars, ilu
minatul prin intermediul unor becuri 
amplasate discret în nișe, cu orna
mente avînd motive naționale. La 
toate acestea se mai adaugă și o bu
nă deservire, pe care o practică în
tregul personal în frunte cu aestio- 
narul Moldovan Toader. In momen
tul de față, principala noastră preo
cupare este menținerea acestei ori
ginalități din toate punctele de ve
dere pentru a nu transforma r’-ama 
într-un local de rînd.

0 altă noutate o prezintă amena
jarea unui local „Caf£ Bar" cu ac
cesibilitate pentru toate categoriile 
de clienți. Și aici, în colaborare cu 
fondul plastic, am recurs la unele 
lucrări de artă inspirate din folclo
rul și tradițiile locale creînd astfel 
o ambianță plăcută.

Nu am vrea ca cele relatate da 
interlocutorul nostru să fie conside
rate ca rețete pentru lucrătorii uni
tăților T.A.P.L. din Valea Jiului. To
tuși, considerăm că 
merită să fie luate în 
înființării unui local 
propriu, de pildă, se 
multă 
ne că 
există 
ră nu 
Poate
nici problema promovării unoT Tor- 
me noi de comerț pe sistemul , li
niilor de autoservire". Sperăm că 
toate acestea vor constitui subiecte 
de meditație pentru conducerea 
T.A.P.L. din Valea Jiului și că ma
terializarea lor nu se va lăsa prea 
mult așteptată.

In Valea Jiului handbalul a 
fost multă vreme un copil vi
treg. Abia in anul 1955 s-a în
ființat la Școala sportivă din 
Petroșani o sect ie de handbal, 
începutul a fost timid. Trep
tat, treptat, lot mai mul/i e- 
levi și eleve au 
facă cunoștinfă cu 
handbal.

Din anul 1958
handbalistică in Petroșani 
începui să crească vizibil. La 
„pupitrul" secției de handbal 
a venit atunci, deci exact a- 
cum 10 ani, linărul prolesor 
Eugen Bartha. Avea putină ex
periență, dar multă dorință 
de a face treabă. A muncii cu 
pasiune, la orele de curs teo
retice și pe terenul de zgură 
roșie, și elevele pe care le 
antrena începeau să descifre
ze tot mai bine tainele unui 
sport în care (ara noastră ex
cela. Peste trei ani, munca lui 
a fost încununată de succes. 
Echipa de iele a Școlii spor
tive Petroșani promova în di
vizia A, în rindul celor mai 
bune echipe de handbal femi
nin din fără, în dauna forma
ției Faianfa Sighișoara. Pri
mul meci în divizia A a con
semnat și cea mai mare sur
priză a anului handbalistic. 
Proaspăta promovată, echipa 
Școlii sportive Petroșani a în
vins categoric, cu 11—5, pe 
Știința București, cîștigătoarea 
„Cupei campionilor europeni" 
pe acel an, 1961, In rîndul că
reia figurau multe maestre e- 
merite și maestre ale sportu
lui. De-a " lungul activității sale 
de un deceniu, printre învin
sele echipei Școlii sportive 
Petroșani S-au numărat cele 
mai bune formalii de handbal 
feminin din fără.

Printr-un complex de măsuri 
ale F.R.H., echipa Școlii spor
tive Petroșani a iosl reparti
zată in seria a II-a a diviziei 
B, în care activează și în 
prezent.

Lotul echipei de handbal feminin Școala sportivă Petro
șani. De Ia stingă la dreapta, SUS: Ecaterina Szolga, Ana 
Maier, Georgeta Nicolescu, Maria Csobansky, I ia Barabaș, 
Eva Turoș-Ionescu, Sabina Mureșan, Clara Bodner, Elena Sa
vin, Maria Domșa, Georgeta Moroșan. JOS: Mariana Cătu- 
țoiu, prof. Eugen Bhrtha, antrenorul echipei, Maria Neacșu.

unele lucruri 
seamă. Ideea 
ou specific 
discută de

vreme. Și, nu s-ar putea spu- 
pe meleagurile Văii Jiului du 
o tradiție sau că arta oulina- 
are un specific, o notă aDarte. 
că nu-i lipsită de importanță

J. SIMIONLSCU

te, 
70 
au 
au
ferite facultăți sau la alte școli. 
Unele activează și acum cu 
deplin succes în diierile echi
pe din (ară. Așa sini: V ir lan
— Marinescu Gabriela, lanăș
— Bota Maria, Nemeș Mag
dalena, Pușcașu Georgeta.

Dar locul celor plecate a 
lost luat mereu de alte și alte 
tinere care au prins pasiunea 
handbalului. In prezent lotul 
echipei Școlii sportive . Petro
șani cuprinde 17 jucătoare, 
majoritatea eleve, cu frumoa
se perspective de creștere.

Parlicipind, In primăvara a- 
c.estui an, la „Cupa orașului 
București", o competiție in ca
re au fost angrenate 8 echipe 
ale școlilor sportive, formația 
petroșăneană a obținui 4 vic
torii, cîșligfnd trofeul pus in 
joc. Apreciindu-i comportarea.

de la

F.R..H. i-a perfectat un turneu 
in Bulgaria, unde a ciștigat 
detașat cele două meciuri sus
ținute.

Nu de mult. handbalistele 
din Petroșani au avut ca oas
pete pe jucătoarele
Halloren Halle (R. F. a Ger
maniei), pe care le-au între
cu! cu scorul de 11 -9.

Ochii fini ai observatorilor 
federali au chemat-o In prima 
reprezentativă a tării pe Mia 
Domșa, care a făcut șl cîteva 
deplasări peste hotare cu e- 
chlpa de tineret, crvfnd o hu
nă comportare, șt 1n lotul de 
tineret ;>e Sabina Mureșan. De 
asemenea, au fost vizate pen
tru lotul de junioare al tării 
jucătoarele Nicolescu Geor
geta, Reck Margareta șl Gor
gan iuliana.

Prinlr-o muncă perseverentă 
a jucătoarelor, sub suprave
gherea și conducerea atentă 
și competentă a profesorului 
Eugen Bartha, echipa Școlii 
sportive Petroșani a obținui 
un loc onorabil în seria a Il-a 
a campionatului diviziei B de 
handbal feminin.

Tofi iubitorii handbalului din 
judejul nostru le doresc suc- 

mai frumoase în viitor

Controlul și îndrumarea activității 
unităților de alimentație publică
trebuie îmbunătățite

Mai mulți cititori din Vulcan, Pe- 
trila, Paroșeni și Petroșani ne-au a- 
dresat în jltimul timp scrisori care 
se referă la deficiențe constatate In 
unele unități de alimentație publică 
de pe cuprinsul municipiului nos
tru. In esență, era vorba de urmă
toarele neajunsuri : lucrătoarea 0- 
prișan Niculina, de la bufetul nr. 50 
Vulcan, jignește clienții; la unitățile 
nr. 4 „Gospodina" și nr. 6 „Dună
rea", din Petroșani, gestionarii au 
o atitudine necuviincioasă față' de 
clienți, băuturile se servesc fără a 
fi măsuiate iar igiena localurilor 
lasă de dorit; refuzul unor lucră
toare dc la cofetăria „Trandafirul"

din Vulcan de a servi cumpărătorii 
cu mărfuri existente în unitate; nu 
se respectă orarul de funcționare al 
bufetului din Jieț; tendlȚe de a pre
tinde ciubuc și modul greoi în care 
se asigură servirea la restaurantul 
„Carpați" din Petroșani; atitudine 
necuviincioasă din partea unei bar- 
mane de la restaurantul ..Cina" din 
Lupeni.

Toate aceste aspecte le-am adus 
la cunoștința conducerii T.A.P.L. 
Cele semnalate de ziar au fost cer- 

' cetate. Ne-au fost comunicate și mă
surile luate : Oprișan Niculina de la 
bufetul nr. 50 
sancționată cu 
„observație" 
șefa unității
la prima abatere; ospătarele Kele- 
men Iuliana și Trandafir Lidia, de la

din Vulcan a fost 
„observație"; tot cu 

a fost sancționată și 
nr. 6 „Dunărea", fiind

D. GHEONEA

MINERI !

cofetăria ..Trandafirul" din Vulcan, 
au fost sancționate cu „observație"; 
avînd abateri repetate, barmanei 
Bartaiosi Emilia de la „Cina" i s-a 
desfăcut contractul de muncă; cu 
mustrare a fost sancționată ospătam 
Gergely Klara de la restaurantul

Născut ki 20 martie 1820, la Bir- 
lad, Alexandru Ioan Cuza și-a petre
cut o bună parte din copilărie pe 
moșia tatălui său. A învățat la lași, 
In pensionul francezului Victor Cue- 
nim, avînd colegi pe Vasile Alecsan- 
dri și Mihail Kogălniceanu, care îi 
Vor deveni mai tirziu, în epoca Uni
rii și a înfăptuirii statului național 
român, sfetnici apropiafi și colabo
ratori directi. In 1834, Alexandru 
loan Cuza pleacă la Paris să-și com
pleteze studiile. In decembrie 1835, 
își dă examenul de bacalaureat în 
litere. La siirșitul anului 1839, se 
întoarce în (ară cu titlul de mem
bru ai Societăți economiștilor din 
Paris. încă din 1837 devenise cadet, 
cu și Kogălniceanu, pregălindu-se 
pentru cariera de ofifer. In 1840, la 
fîteva luni după întoarcerea în Ia
ră, își dă demisia din armată și in
tră în magistratură.

Participant activ la revoluția din 
1848 din Moldova, Alexandru loan 
Cuza este prins, închis într-o cazar
mă și supus schingiuirilor. Amenin
țai cu exilul în Turcia, Cuza reu
șește să scape la Galaji, ascunzîn-

du-se în clădirea consulatului en
glez. De aici, înarmat cu un pașa
port austriac, pleacă pe Dunăre, 
spre Transilvania. Împreună cu alfi 
exilați revoluționari se îndreaptă 
spre Blaj, unde participă la istorica 
adunare a poporului de pe Cimpia 
l.ibertă(ii. La sfîrșitul anului 1848, 
Alexandru Ioan Cuza pleacă la Pa
ris. Insă, schimbările survenite în 
Principate, în anul următor,- determi
nă întoarcerea în tară a mai multor 
emigrant politici, printre care și a 
lui Cuza. Noul domnitor Grigore 
Ghica îl numește atunci președinte 
al judecătoriei ținutului Covurlui. 
In 1851 este numit direc
tor al departamentului din lă- 
untru, în sarcinile căruia că
deau multe din funcțiunile statului. 
Dcmisionînd din acest post, în 1855 
este ridicat la rangul de vornic, ca 
numai după un an, Alexandru loan 
Cuza să fie numit pircălab (prefect) 
al ținutului Covurlui. Ridicat la 
rangul de maior (de către caimca- 
mul Vogoride) în 1857, A. 1. Cuza 
își dă demisia în semn dc protest 
tafă de abuzurile și faptele repro

babile ale guvernului.
Demisia răsunătoare a lui Cuza a 

fost fără îndoială un mare ud de 
demnitate și curaj, care a ut rus în 
mod firesc asupra lui atenfia și 
simpatia opiniei publice, nu numai 
din Moldova, ci și din Țara Româ
nească.

Actul de la 24 ianuarie 1859 — 
prin care Alexandru loan Cuza u 
fost ales domn al Principatelor U- 
nite — a avu! un extraordinar ecou 
pe toată întinderea pămîniuiui ro
mânesc. Ales domn al celor două 
Principutc, strădaniile sale se în
dreaptă spre recunoașterea și desă- 
vîrșirea Unirii, cucerirea uulonomiei 
depline a tării, alirmarea demnității 
nafionale, precum și spre aplicarea 
unor reforme de interes vital pentju 
dezvoltarea tînărului stat român.

Detronat în modul cel mai brutal, 
în urma complotului organizat de 
partidele politice reacționare care 
nu s-au împăcat și nu au acceptat 
reformele lui Cuza, domnitorul A- 
lexandru loan 1 pleacă în străină
tate, pribegind prin Austria, Ger
mania, Italia și Franfa. Dorința lui

de a se reîntoarce in patrie, nu a 
fost împlinită de cei care se temeau 
de numele și popularilalea lui.

In 1873, cînd se alia ia Heidelberg 
in Germania, Alexandru loan Cuza 
moare din cauza unei boli de inimă. 
Trupul lui a fost adus în fără și 
înmormînta! la Ruginoasa.

De atunci au trecut 95 de ani. 
Timpul, acest judecător inexorabil 
și drept, care așează pe fiecare la 
locul ce i se cuvine, nu în raporl 
cu pretențiile și larma pe care a 
stirnit-o ci cu opera pe care a 
creal-o și cu iubirea și înțelegerea 
pe care a avut-o fată de semenii săi, 
a dat dreptate lui A. 1. Cuza.

In perspectiva istorică, opera sa 
de mari proporții, rămîne una din
tre cele mai mari din întreaga is
toric a poporului român. Domnul U- 
nirii, al secularizării averilor mă
năstirești, al dreptului lărgit de voi, 
al desființării clădi și al' 'împroprie
tăririi țăranilor, a iosl reprezentativ 
pentru aspirațiile societății noastre, 
pentru ceea ce a dorit și a realizai 
poporul român în vremea sa

Prof. Cornel HOGMAN

„Carpati".
Abaterile smintite mai sus s-au 

petrecut pe parcursul a numai 10 
zile. De asemenea și faptul că se
sizările se referă la numeroase uni
tăți și la mulți lucrători, rezultă că 
în unitățile de alimentație publică 
se mai găsesc salariați care, prin 
comportarea și atitudinea lor, um
bresc ceea ce s-a realizat în dome
niul bunel deserviri.

De aceea apare ca o necesitate 
stringentă îmbunătățirea controlului, 
a îndrumării din partea organelor 
de resort, a conducerii T.A.P.L., în
deosebi la unitățile vizate în sesi
zările cititorilor. Va trebui ca echi
pele de control obștesc să fie spri
jinite îndeaproape pentru ca să 
poată desfășura o activitate perma
nentă și eficientă. Reamintim un fapt 
cunoscut, și îl reamintim în mod 
deosebit pentru lucrătorii din ali
mentația publică certați cil discipli
na : ei sînt la dispoziția consumato
rilor, și nu invers, iar aceasta pre
supune corei tiludine, respect și de- 
șervire civilizată.

DE PRETUTINDENI
9 MUNCEIEN. — Proba de sim

plu masculin din cadrul turneului 
internațional de tenis de la Lever
kusen (R. F. a Germaniei) a fost cîș- 
tigată de jucătorul vest-german Wil
helm Bungert. In finală, Bungert l-a 
învins cu 4—6, 9—7, fi -3 pe bel
gianul Eric Drossart.

Turneul feminin s-a închegat cu 
victoria sportivei sovietice A. Pal- 
meova învingătoare cu 6-2, 6—2 
în fața vest-germanei Almut Sturm.

0 BERLIN. — La Gera (R. D. Ger
manii) s-a desfășurat întilnirea in
ternațională de gimnastică dintre 
selecționatele feminine ale R. D. 
Germane și Bulgariei. Victori ; a re
venit aazdelor cu 187,nfi - 182.55
puncte.

S BUDAPESTA. — In turneul in
ternațional de șah de la Kecskemet, 
după 0 runde conduce marele maes
tru sovietic Leonid Stein cu 7 punc
te, urmat de Gufeld (U.R.S.S.) 6 
puncte. Defy (Ungaria) fi fi puncle 
etc.

VIENA. — Concurs ! internațio
nal triunghiular de pentatlon mo
dern, disputat Ia Viena cu partici
parea echipelor Cehoslovaciei, Fran
ței și Austriei, s-a încheiat cu vic
toria selecționatei Cehoslovaciei, ca
re a totalizat 14 290 puncte. Pe lo
curile următoare s-au clasat forma
țiile Franței — 14 040 puncte si Aus
triei — 13 783 puncte.

£ ROMA. intîlnirea interna
țională de floretă, desfășurată la 
Livorno între selecționatele mascu
line ale Italiei și Ungariei, s-a în
cheiat cu succesul sportivilor ma
ghiari, învingători cu 22—14.

• ISTANBUL. — La Ankara s-a 
disputat returul meciului dintre e- 
ciiipa turcă Genclerbirligi și forma
ția albaneză Viaznia, contînd pentru 
„Cupa Balcanică" la fotbal, intîlnl- 
rea s-a încheiat cu un rezultat de 
egalitate 1—1.

In primul joc, fotbaliștii albanezi 
obținuseră victoria cn scorul de I—0.

Respectafi normele de tehnica 
securității !

TRANSPORTED CORECT SCULELE 1N SUBTERAN, VA FERIȚI 
DE ACCIDENTE I
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Vizita in tara noastră 
a președintelui 

Republicii Congo
(Urmare din pag. I) 

r-all și ofițeri superiori, funcționari 
superiori din Ministerul Afacerilor 
Bxterne, ziariști români șl corespon
denți al presei străine.

Sînt de față șefi de misiuni diplo
matice acreditați la București.

Numeroși buoureșleni, veniți la 
aeroport pentru a aduce oaspeților 
urarea poporului român, de „bun 
sosit", salută cu căldură fluturînd 
stegulețe și buchete de flori.

Comandantul gărzii de onoare pre
zintă onorul. In timp ce se intonea
ză imnurile de stat ale celor două 
țări, în semn de salut se trag 21 
salve de artilerie.

Insolit de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, Alphonse Massamba-De- 
bat trece în revistă garda de onoa
re aliniată pe aeroport.

Oaspetelui îi sînt prezentați apoi 
șefii misiunilor diplomatice și per

Intîlnire protocolară
Miercuri la amiază, la Palatul 

Consiliului de Stat, a avut loc o în- 
tîlnire protocolară între secretarul 
generai al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, preșe
dintele Consiliului de Stat, Nicolae 
Ceaușescu, și secretarul general al 
Mișcării Naționale a Revoluției, pre
ședintele Republicii Congo, Alphonse 
Massamba-Debat.

La sosirea oaspetelui, o gardă mi
litară a prezentat onorul.

La întrevedere au participat Ion 
Gheorghe Maurer, Mihai Dalea, Ște
fan Peterfi, vicepreședinte al Consi
liului de Stat, Vasile Vlad, șef de 
secție la C.C. al P.C.R., George Ma- 
oovescu, prim-adjunct al ministrului

Recepția oferită de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu

Secretarul general al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a oferit 
miercuri seara, în saloanele Consi
liului de Stat, o recepție în onoa
rea secretarului general al Mișcării 
Naționale a Revoluției, președintele 
Republicii Congo, Alphonse Massum- 
ba-Debat.

Au participat tovarășii Ion Gheor- 
ghe Maurer, Gheorghe Apostol, 
Chivu Stoica, Paul Niculescu-Mizil. 
Virgil Trofin, Ilie Verdet, Maxim 
Berghianu. Florian Dănălache, Con
stantin Drăgan, Janos Fazekas, 
Leonte Răulu, Vasile Vîlcu, Ștefan 
.Voitec, membri supleanti ai Comi

ELVEțlA: In aprilie a. c. Comitetul olimpic international s-a 
mulat într-o nouă clădire — în „Chateau de Vidy", situată în par
cul pitoresc de pe malul Lacului Geneva de la marginea orașului 
Lausanne.

IN CLIȘEU: Noua clădire a Comitetului olimpic international 
„Chateau de Vidy",

Din nou la Washington
(Utmure din pag l)

mareo unui milion de rezerviști, 
crei'idu-se in felul acesta o „forța 
militară" suplimentară la cei 
600 000 soldați și ofițeri care ser
ves in armata regulată. Con
vorbirile de la Honolulu care s-au 
desfășurat în luna aprilie între 
președintele S U A. și șeful regimu
lui de la Seul au fost axate, po
trivi! mărturiilor presei ameri
cane, pe probleme militare. La 
puf'n timp după această intîlnire, 
la S’ul au sosit personalități ameri
cano militare a căror vizită nici 
pe departe nu a avut un caracter 
protocolar

Seulul răsplătește „aiuto-ul" a- 
merican nu numai prin intensi
ficarea pregă*:nlor militare în su
dul Coreei- După cum se știe, 
regimul sud-coreean este con
siderat ca aliatul cel mai fidel în 
agresiunea Statelor Unite în Viet

soanele oticiale române venite ta 
întîmpinare.

De pe podiumul instalat pe aero
port, secretarul general al G.Q. al 
P.C.R., președintele Consiliului de 
Stat, Nicolae Ceaușescu, a rostit o 
alocuțiune de bun venit. A răspuns 
secretarul general al M.N.R., preșe
dintele Republicii Congo, Alphonse 
Massamba-Debat.

Un grup de pionieri oferă oaspe
ților congolezi buchete de flori.

Cei doi conducători de partid șl 
de stat iau apoi loc într-o mașină 
deschisă escortată de motocicliști șl 
se îndreaptă spre reședința oficială 
rezervată oaspeților.

De-a lungul traseului, pavoazat 
cu drapelele Republicii Socialiste 
România și Republicii Congo, nume
roși cetățeni al Capitalei salută cu 
cordialitate prima vizită în România 
a președintelui Republicii Congo.

afacerilor externe, și Alexandru Tu- 
jon, ambasadorul României în Repu
blica Congo.

Au luat parte Julien Boukambou, 
membru al Biroului Politic al M.N.R. 
și secretar administrativ al C.C. ai 
M.N.R., Antoine Moboungou Mbim- 
ba, membru al C.C. al M.N.R., Ni
colas Mondjo, ministrul afacerilor ex
terne. însărcinat cu problemele co
operării, aviației și turismului, Aime 
Matsika, ministrul comerțului, Indus
triei șl statisticii, Augustin Poignet. 
secretar do stat al Apărării Națio
nale.

Intilnirea protocolară s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială.

(Agerpres)

tetului Executiv, secretari al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinți și membri ai 
Consiliului de Stat și ai guvernului, 
conducători de instituții centrale șl 
organizații obștești, academicieni și 
alți oameni de știință și cultură, 
generali și ofițeri superiori, ziariști.

Au luat parte persoane oficiale 
congoleze, care îl însoțesc pe oas
pete in vizita sa în România.

Au fost prezenți șefi de misiuni 
diplomatice și alți mpinbri ai cor
pului diplomatic acreditați la Bucu
rești.

Au fost intonate imnurile de stat 
ale celor două țări.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de cordialitate.

(Agerpres)

nam Peste 50 000 de soldați sud- 
coreeni se află în junglele sud- 
vietnameze, iar Washingtonul spe
ră că acest „aport" al Seulului 
va spori Problema trimiterii unor 
noi contingente în Vietnamul de 
sud a fost, de asemenea, exa
minată la Washington- Faptul că 
S.U A au obținut din partea unor 
aliați ai săi și în primul rînd de la 
Tailanda, trimiterea unor con
tingente militare suplimentare în 
Vietnamul de sud a constituit un 
catalizator pentru regimul sud- 
coreean De altfel, nici la Seul și 
nici la Washington nu au fost 
dezmințite știrile apărute în co
loanele unor ziare americane în 
legătură cu faptul că Coreea de 
sud se pregătește să trimită în 
Vietnam încă 15 000 de soldați- In 
felul acesta apare limpede că 
polița obținută de Seul din partea 
Washingtonului, are o scadență 
imediată.

Senatorul Robert Kcnnedu 
a tost victima 
unui atentat

Vie indignare și amărăciune in opinia 
publică

• Ultimul buletin medical consideră „extrem 
de critică*6 starea sănătății victimei

LOS ANGELES. — La 4 ani și 
jumătate de la asasinarea fratelui 
său și la 2 luni de la asasinarea lui 
Martin Luther King, senatorul Ro
bert Kennedy a fost victima unui 
atentat miercuri noaptea la hotelul 
Ambasador din Los Angeles, la cî- 
teva secunde după ce rostise un 
discurs în care anunț-a victoria sa 
electorală în statul California.

Kennedy terminase discursul, în
delung aplaudat. In spatele podiu
mului mascat de o cortină verde, 
senatorul, înconjurat de cîțiva din
tre colaboratorii săi apropiați, se 
îndrepta spre ascensorul de serviciu 
pentru a ajunge în apartamentul 
său. In acel moment și-a făcut a- 
paritia un bărbat care a tras mal 
multe focuri, două gloanțe lovindu-1 
pe Kennedy, unul în frunte, Iar 
celălalt sub urechea dreaptă. Alte 
trei persoane au fost rănite, doi 
bărbați și o femeie. Senatorul se a- 
flă în stare gravă.

Atentatorul și o altă persoană, 
complicele său, au încercat să fugă, 
dar au fost prinși de un grup de 
susținători ai lui Robert Kennedy, 
printre care se afla șl fostul cam
pion olimpic de decatlon Rafer 
Johnsop.

Senatorul s-a prăbușit la pămînt 
șl a primit primele ajutoare din 
partea unui medic aflat în sală. Ma’ 
tîrziu, răniții au fost evacuați cu 
trei ambulanțe.

Intre timp. în fața camerelor do 
televiziune zeci de martori prezen
tau versiuni confuze, deseori con
tradictorii, în legătură cu /.tentatul. 
Unul din martorii oculari a trebuit 
să fie scos din sală pe targă ca ur
mare a unei crize cardiace. Cel pre- 
zenți la hotelul „Ambasador" au 
organizat din proprie inițiativă un 
serviciu de ordine pentru a împie
dica fuga asasinilor. In ce privește 
poliția, aceasta a venit mult mat 
tîrziu.

Transportat Ia spitalul „Bon Sa- 
maritien" Kennedy a fost supus 
unei operații efectuate de șase chi
rurgi neurologi. Medicii au declarat 
că unul din gloanțe se află locali
zat în creierul lui Robert Kennedy 
iar alt glonte a pătruns pe lîngă 
urechea dreaptă. Starea sănătății 
sale este apreciată ca fiind „extrem 
de critică".

★

WASHINGTON. — Știrea atenta
tului la viața senatorului Robert

Statele Unite au suspendat vizitele 
submarinelor nucleare în Japonia ACTUALITATEA PE C.LOE

WASHINGTON. — Departa
mentul de Stal a anuntat că 
Statele Unite au hotărît sus
pendarea temporară a vizite
lor efectuate de submarinele 
nucleare americane in portu
rile japoneze, ca urmare a 
știrilor privind creșterea ra
dioactivității în portul Sasebo, 
după vizita făcută aici de 
submarinul nuclear „Sword
fish" la 6 mai. Această hotă-

Destinul unei coaliții
Calendarul politic italian este 

precis: întrunirea noilor Camere 
ale Parlamentului și alegerea pre
ședinților lor sînt, după un ritual 
stabilit de multă vreme, urmate de 
demisia guvernului. Deobicei, aceas
tă demisie este pur formală; de 
data aceasta, însă, ea are șanse se
rioase de a fi o demisie reală, șl 
încă una care să inaugureze, dacă 
nu, o criză guvernamentală înde
lungată, cel puțin o perioadă de in
stabilitate a guvernării. Hotărîrea 
socialiștilor de a se retrage din co
aliția de centru-stînga se af'ă La 
originea acestei situații. Aritmetica 
parlamentară indică faptul că, fără 
cele 91 de mandate de care dispu
ne Partidul Socialist Unificat în 
noua Cameră a Deputaților, un gu
vern de orientare celui de pînă a- 
cum nu poate conta pe o majori
tate parlamentară și nu poate deci 
obține învestitura. Democrat-crești
nii dispun de 266 de mandate, iar 
partenerii lor secunzi — republi
canii —, de 9 mandate, ceea ce este 
cu mult sub cele 316 voturi care 
formează majoritatea în Camera 
Deputaților.

In recentele alegeri, Partidul So
cialist Unificat a apărut ca princi
palul învins. O parte importantă din 
alegătorii săi tradiționali i-au întors 
spatele, dindu-și votul unei stingi 
pe care o consideră autentică. Con
ducerea acestui partid a apreciat — 
și pe bună dreptate — că alegăto
rii pierduți au fost dezamăgiți de 
experiența coaliției do centru-stîn

Kennedy a provocat o vie indigna
re și amărăciune în cercurile Largi 
ale opiniei publice și oamenilor po
litici din S.U.A. ■

Imediat după aflarea știrii aten
tatului de la Los Angeles, președin
tele Johnson s-a consultat cu mi
nistrul justiției, Ramsey Clark, șl 
cu directorul Biroului Federal de 
Investigații, Edgar Hoover. Minis
trul justiției a ordonat ca F.B.I.-ul 
să deschidă o anchetă în legătură 
cu acest atentat, subliniind însă că 
rolul principal în această anchetă 
va reveni autorităților din Los An
geles. Din Washington s-a anuntat, 
de asemenea, că președintele John
son a ordonat serviciului secret să 
asigure paza tuturor celorlalți can
didați la alegerile prezidențiale din 
S.U.A.

★

NEW YORK. — Toți oamenii po
litici care își dispută candidatura 
celor două partide principale din 
S.U.A. la viitoarele alegeri prezi
dențiale au făcut cunoscut că înce
tează pentru cîtva timp orice acti
vitate politică ca urmare a atenta
tului împotriva senatorului Kennedy. 
Ei au făcut declarații în care con
damnă atentatul.

★

LOS ANGELES. — Un buletin 
medical publicat miercuri seara 
(noaptea — ora BucuTeștiului) relevă 
că medicii sînt îngrijorați de ab
sența unei ameliorări în starea să
nătății senatorului Kennedy. Buleti
nul adaugă că situația este „ex
trem de critică în ce privește șan
sele sale de supraviețuire".

Secretarul de presă al senatorului 
a anunțat că următorul bulet'.n me
dical va fi publicat în cursul dimi
neții.

R0BE8T KENNEDY 
A ÎNCETAT DIN VIAȚĂ

La încheierea ediției ziarului nos
tru, posturile de radio au anunțat 
că senatorul Robert Kennedy, victi
mă a unui atentat la Los Angeles, 
a incetat din viață.

rire a fost comunicată minis
trului japonez al afacerilor 
externe, Takeo Miki, de că
tre ambasadorul S.U.A. la To
kio. Ambasadorul american a 
precizat că nu vor mai ii e- 
fectuate vizite ale submarine
lor nucleare în porturile Yo
kosuka șl Sasebo pînă cînd 
nu vor fi instalate sisteme a- 
decvate de detectare a radia
țiilor.

ga și de compromisurile Ia care so
cialiștii au fost constrînși în alianța 
lor cu democrat-creștinii și republi
canii. Concluzia imediată urma în 
chip logic: pentru a restabili în
crederea sau măcar pentru a o păs
tra pe a acelora care nu i-au refu
zat-o la recentele alegeri, P.S.U. 
trebuia să se retragă din coaliție.

Această retragere nu este însă 
însoțită de o renunțare completă și 

COMENTARIUL ZILEI
critică la politica de centru-stînga, 
față de'care, cel puțin o parte din 
conducerea socialistă, rămîne ata
șată. Este o mutare ce se vrea sub
tilă într-o partidă puțin cam confu
ză. Socialiștii se declară gata să 
sprijine un guvern care ar desfășu
ra o politică de centru-stînga în 
limite care nu ar compromite pro
gramul fundamental al P.S.U., păs- 
trîndu-și în același timp libertatea 
de a cenzura același guvern, atun
ci cînd ar prezenta parlamentului 
propuneri inacceptabile sau incon- 
fortabile intereselor sale. Este, du
pă toate aparențele, o variantă a 
povestirii despre goana după doi 
iepuri : P.S.U. crede posibil ca, si
multan, nici să nu compromită to
tal formula centrului-stînga și nici 
să nu lezeze sentimentele socialiste 
ale aderenților și votanților săi.

întrunirea 
Comitetului 
Executiv 
al C.C. al U.C.I.

BELGRAD. — Comitetul Executiv 
al C.C. al U.C.I., anunță agenția 
Taniug, a examinat în ședința sa 
din 4 iunie o serie de probleme po
litice actuale, îndeosebi cele care 
au ieșit la iveală cu prilejul demon
strațiilor studențești. Comitetul Exe
cutiv informează că o serie de ce
reri ale studenților cu privire la 
realizarea reformei fundamentale a 
universității, soluționarea problemei 
acute a angajării absolvenților și al
tele sînt în studiu pentru a fi re
zolvate. Comitetul Executiv sublinia
ză că o asemenea soluționare ex
clude metodele violente și dezordi
nile de stradă.

VIETNAMUL DE SUD

Puncte strategice din Saigon 
sub focul patrioților

SAIGON. — Agențiile de presă 
relatează că în cursul nopții și în 
dimineața zilei de miercuri, forțele 
patriotice au atacat mai multe punc
te strategice din centrul și cartie
rele mărginașe ale Saigonului. Cî- 
teva obuze au căzut în apropierea 
palatului prezidențial, omorînd cinci 
persoane și rănind alte 21 — a a- 
nunțat un purtător de cuvînt militar 
al S.U.A. Au fost atacate, de aseme

Avion american declarat 
dispărut

TOKIO. — Un avion supersonic a- 
merican de recunoaștere de tip 
„YF-12-a SR" de la baza militară 
americană de pe Okinawa a fost 
dat dispărut în timpul unul zbor de 
antrenament, relatează agenția Kyodo 
Tusin. Ultima legătură cu echipajul

Posibilitatea practică a unei ase
menea performanțe apare unor ob
servatori drept iluzorie. Pe de o 
parte, guvernul va trebui să execu
te un slalom politic foarte dificil 
și să se expună în orice clipă în- 
frîngerii în parlament. Pe de altă 
parte, dacă vor dori să salveze cu 
orice preț formula centrului-stînga 
în noua înfățișare, socialiștii vor 
fi nevoiți din nou să facă concesii 
și atunci prestigiul lor electoral va 
rămîne insensibil la tratamentul 
preconizat.

Modul în care vor ieși socialiștii 
din această dilemă nu poate fi în
trevăzut. In orice caz, pentru mo
ment, menținerea atașamentului lor 
față de politica de centru-stînga fa
ce mai puțin insurmontabilă proble
ma constituirii unui nou guvern. O 
coaliție de centru-dreapta solicită 
o reconversiune politică de mari 
proporții și greu de realizat în ter
men scurt. Iată de ce democrat- 
creștinii nu vor avea altceva de fă
cut decît să accepte sprijinul limi
tat pe care li-1 promit socialiștii și 
să formeze un guvern „omogen", 
fără recrutarea unor miniștri din 
alte partide. Un asemenea guvern 
va obține, după părerea majorității 
comentatorilor. învestitura, dar o 
guvernare îndelungată într-o astfel 
de formulă pare îndoielnică. Si a- 
tunci unii — ca de pildă ziarul mi
lanez „Paese Serra" — nu ezită să 
întrevadă eventualitatea unor noi 
alegeri pentru a ieși din impas.

N. RATEȘ

Situafia socială din Franfa 

se menține încordată
PARIS. — Situația socială din 

Franța continuă să rămînă încorda
tă, deși într-o serie de sectoare 
activitatea pare să revină la normaL 
Tratativele dintre reprezentanții gu
vernului, patronatului și ai sindica
telor muncitorilor din industria de 
automobile și aeronautică continuă 
să se afle în impas. In alte sectoa
re de activitate cum ar fl de exem
plu industria carboniferă, și cea de 
gaz și electricitate, băncile, munca 
a fost reluată efectiv. In urma a- 
cordului intervenit între sindicate șl 
conducerea aeroportului Bourget, 
greva personalului de la acest ae
roport a încetat. Greva continuă 
însă Ia aeroportul Orly. A fost re- 

nea, și alte obiective din jurul ca
pitalei sud-vietnameze. Localitatea 
Trang Bang, situată la 40 km nord- 
vest, a fost bombardată cu mortiere. 
Poziții întărite deținute de unități 
de trupe americano-saigoneze, situa
te la Cuchi, la Vinh Binh, în delta 
fluviului Mekong, precum și la Kien 
Gian au fost atinse de tirul puter
nic al mortierelor și tunurilor fără 
recul al patrioților sud-vietnamezl.

avionului a avut loc marți la ora 
14,42 (ora locală), în timp ce acesta 
se afla Ia 1 800 kilometri sud de 
Okinawa și 900 kilometri est de 
Filipine. Construirea primului aparat 
de tipul „YF-12-a SR" a fost anun
țată în februarie 1964, menționîn- 
du-se că este un avion de recunoaș
tere, de luptă și intercepție, putînd 
zbura la o altitudine de 24 kilo
metri.

Grefă cardiacă reușită
PARIS. — Potrivit unui comunicat 

oficial, publicat de direcția spitalu
lui Broussais, pacientul Daniel Bou
logne, în vîrstă de 42 de ani, că
ruia în urmă cu trei săptămini l-a 
fost transplantată o nouă inimă, a 
intrat începînd de marți, în conva
lescență. Starea sănătății sale este 
considerată satisfăcătoare. 

- - -
R. F. a GERMANIEI : Recent la Hamburg a fost prezentat de 

către o firmă japoneză cel mai mic televizor din lume. Ecranul 
său nu depășește dimensiunile unei mărci poștale.

luat lucrul și la unele întreprinderi 
siderurgice din Lorena. Tendințe de 
reluare a activității au fost semna
late miercuri și la unele din marile 
magazine din capitala Franței, pre
cum și la oficiile poștale si tele
grafice. Pe plan politic se remarcă 
apariția noii formațiuni politice 
„Mișcarea pentru reformă", condusă 
de fostul ministru al agriculturii* 
Edgard Pisani. Intr-o declarație fă-< 
cută presei, Pisani a menționat că 
mișcarea condusă de el va prezenta 
proprii săi candidați la apropiatele 
aleqeri legislative.

★

PARIS. — Miercuri a avut lor, 
sub conducerea președintelui de 
Gaulle, o ședință a Cabinetului fran
cez, consacrată în cea mai mare 
parte situației economice interne. 
După cum a declarat purtătorul de 
cuvînt al guvernului, Yves Gitena, 
noul ministru al economiei și finan
țelor, Maurice Couve de Murviile, 
a prezentat un prim bilanț al eveni
mentelor recente din țară. El a sub
liniat necesitatea unei accelerări a 
programului de dezvoltare econo
mică și a unor măsuri menite să 
evite o perioadă de inflație. In ori
ce caz, a declarat Maurice Couve 
de Murviile, „nu se pune problema 
încetării acțiunilor economice in
terne și nici a retragerii din com
petiția internațională". După șediu- 
ța cabinetului, el a precizat că 
Franța va continua eforturile în 
vederea înlăturării barierelor tarifa
re în cadrul Pieței comune, obiectiv, 
ce urmează să fie realizat pîrt« la 
I iulie. -•-
Iordania și Israelul 
au cerut convocarea 
Consiliului de Securitate

NEW YORK. — Iordania și Israe
lul au cerut convocarea de urgență 
a Consiliului de Securitate în legă
tură cu incidentele care au avut loc 
la 4 iunie a. c. în regiuni situate 
de-a lungul rîului Iordan.

VIETNAMUL DE SUD.
Aspecte ale amplei acțiuni 

ofensive a forțelor patriotice 
la Saigon.

In clișeu. — Nori groși de 
fum se ridică deasupra orașu
lui.

i

A

încăierări violenfe 
la Pesaro

ROMA. La Pesaro, unde se desfă
șoară cel de-al patrulea festival ai 
cinematografiei noi, s-au produs 
miercuri seara violente încăierări 
între forțele de poliție și aproxima
tiv 1 000 de studenți care manifes
tau în semn de solidaritate cu stu
denții și muncitorii din Franța a- 
flați în grevă. Studenților demon
stranți li s-au alăturat și cineaști 
prezenți la Pesaro. Pentru disper
sarea demonstranților, relatează A- 
genția France Presse, polițiștii au 
făcut uz de gaze lacrimogene. Au 
fost înregistrați numeroși răniți din 
ambele părți. Manifestanții s-au re
pliat în clădirea festivalului, iar co
mitetul de organizare al acestuia a 
hotărît să-și suspende activitatea 
pentru ziua respectivă.
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