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LUCRĂRILE SESIUNII 
CONSILIULUI DE AJUIOR 

ECONOMIE RECIPROC

Valea Jiului pe traiectoria marii întreceri IERI AU ÎNCEPUT LA INSTITUTUL DE MINE DIN PETROȘANI

Un puls nou
străbate

Dîljei
a cercurilor științifice studentesti

Rezultatele cu care mina Dîl- 
ja a încheiat primul trimestru 
al anului, au dovedit cu priso
sința. eforturile depuse de în
tregul colectiv pentru realiza
rea sarcinilor de plan. Cele 
1 443 tone de cărbune extrase 
peste plan constituiau, la acea 
dala, o mărturie grăitoare a 
potențialului uman de care dis
pune exploatarea, o dovadă 
certa a abnegației și pasiunii 
cu care minerii, inginerii si teh
nicienii de aici, știu să se dă
ruie atunci cind interesele co
lective o cer. Incepînd cu lufta 
aprilie însă, lucrurile au luat o 
întorsătură neașteptată. Grafi
cele de producție au început să 
prezinte din nou restante, ca
re. după două decade s-au ridi
cat la peste 500 tone de căr
bune, pierzîndu-se astfel mai 
mult de o treime din plusul în
registrat în primul trimestru. 
Cauzele î Parte din abatajele 
minei au început să obțină ran
damente scăzute din cauza efi- 
lării stratelor de cărbuni, a in
tercalatelor de steril în zăcă- 
mînt. La acestea se adaugă lip
sa efectivului calificat în spe
cial. precum si neajunsurile ce 
le intîmpină minerii care, fără 
a->i pierde abnegația și pasiu
nea față de muncă, duc o luptă 
acerbă pentru a învinge racile
le exploatării nerationale a 
cărbunelui, efectuată în trecut. 
Și astăzi încă, după aproape

noua ani de la redeschiderea 
minei, brigăzile întîlnesc lu
crări vechi, care determină în- 
tirzleri în procesul de produc
ție. Intervin repetate schim
bări ale programelor de lucru 
ce aduc după sine timp irosit 
prin mutarea brigăzilor de la 
un loc de muncă la altul. Hăr
țile vechi ale minei nu au fost 
păstrate, și nu de puține ori 
minerii în căutările lor febrile, 
„au pierdut" tocmai stratul de 
cărbune. Cu o abnegație ce nu 
are echivalent decît, poate, în 
munca căutătorilor de comori, 
ei au insistat pe mai departe ț 
știau că undeva trebuie să gă
sească zăcămîntul bogat, în ca
re ciocanul de abataj se înfige 
întotdeauna cu patimă.

Greutățile prin care au tre
cut, si trec încă, nu i-au descu
rajat. Dimpotrivă, apropiindu-i 
pe oameni, ele au determinat 
încet, încet un proces de omo
genizare a brigăzilor. Minerii 
șefi de brigadă, tineri dar des
toinici ca luliu Uivari, ponde
rați și calmi ca Emil Moldovea- 
nu. uneori impulsivi ca Gngo- 
roaia Constantin, maturi și sfă
tuitori ca Bartoș, Opreanu, Te- 
rehni sau Maxim Dumitru, prin 
realizările ce le-au obținut da
torate eforturilor colective ale 
brigăzilor, au înscris în palma
resul minei multe succese.

Dar, activitatea minei este 
frînată și din unele cauze care,

din 
a

cu mai multă preocupare 
partea conducerii tehnice 
minei pot fi înlăturate.

In abataje se armează 
lemn verde. In condițiile 
sei dc efectiv, e greu, foarte 
greu să manipulezi bradul ver
de atunci cînd în abataj au ră
mas doar doi oameni. Abataje
le cunosc uneori presiuni exce
sive, lemnul verde nu rezistă, 
cedează presiunilor, fapt ce im
pune armări suplimentare. In 
această situație se află abata
jele brigăzilor lui Nicolae 
Gheorghc, Zoltan Nagy, Ale
xandru Scoarță și altele, care, 
în dorința de a menține pro
filul lucrărilor, depun eforturi 
deosebite. Minerii lui Borca 
luliu lucrează într-o zonă unde 
stratul nu are o grosime mai 
mare de 1,5 metri. Se lucrează 
mult în steril, tectonica zăcă- 
mîntului impune multe 
de curățire. In alte
(Constantin Petroșan) se per
forează găuri pe uscat, contrar 
prevederilor N.T.S. O seamă de 
neajunsuri (datorate lipsei de 
apă, bunăoară, pentru perfo
rarea găurilor, sau neaprovizio- 
nării la timp cu materiale

cu
lip-

lucrări 
abataje

In fata a sute de studenți, 
cadre didactice și specialiști 
din industria carboniferă, 
ieri dimineață, în amfitea
trul mare de la Institutul de 
mine, a avut loc deschide
rea festivă a celei de-a 
XlV-a sesiuni a cercurilor 
științifice studențești.

Profesorul dr. ing. Aron 
Popa, rectorul institutului, a 
deschis lucrările sesiunii a- 
rătînd importanta cercetării 
științifice în rîndurile stu
denților — viitori specialiști 
ai industriei miniere.

Felicitînd pe cei care cu 
migală și pasiune s-au de
plasat la exploatările mi-

niere și au elaborat lucrări, 
rectorul institutului a scos 
in evidentă și munca plină 
dc răspundere a cadrelor 
didactico, care i-au îndru
mat pe studenți la integra
rea eficientă a științei în 
însăși producția materiala.

Studentul Ștefan Necula, 
secretar al comitetului 
U.T.C. din institut, vorbind 
despre activitatea cercurilor 
științifice studențești în anul 
universitar 1968/1969 a scos 
în evidență - preocuparea 
studenților pentru alegerea 
unor teme de cercetare le
gate direct de producție, 
posibilitățile materiale me-

rcu sporite de care dispun 
studenții pentru a ridica p.e 
o treaptă superioară activi
tatea de cercetare.

In încheierea adunării fes
tive, rectorul Institutului, 
prof. dr. ing. Aron Popa a 
urat succes lucrărilor, care 
se vor desfășura pe patru 
secții : exploatări miniere, 
tehnică minieră generală șl 
topografie, mașini miniere, 
electrotehnică minieră și 
științe sociale, matematică, 
fizică, chimie și preparare.,

Lucrările sesiunii conținu# 
azi cînd va avea loc și un 
simpozion al cadrelor didac
tice.

MOSCOVA 25 (Agcrpres). — 
La 25 aprilie, conducătorii 
partidelor comuniste și mun
citorești și ai guvernelor, care 
participă la sesiunea Consiliu
lui de Ajutor Economic Reci
proc au vizitat Expoziția de ra- 
dioclectronică, prezentată in
tr-un institut dc cercetări știin
țifice din Moscova.

Expoziția a fost vizitată dc 
tovarășii T. Jivkov, prlm-se- 
cretar al C.C. al P.C.B.. preșe
dintele Consiliului dc Miniștri 
al R.P. Bulgaria, G. Husak, 
prim-secretar al C.C. al P.C.C., 
O Cernik, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslova
cia, președintele Guvernului fe
deral al R.S. Cehoslovace, W. 
Ulbrlcht, prim-secretar al C.C. 
al P.S.U.G., președintele Con
siliului dc Stat al R.D.G., W. 
Stoph, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.S.U.G., preșe
dintele Consiliului de Miniștri 
al R.D.G., J. Țedenbal, prim- 
Secrotar al C.C. al P.P.R.M.. 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.P. Mongole, W. Go
mulka, prim-secretar al C.C'. al 
P.M.U.P., J. Cyrankicwicz, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., președintele Con
siliului dc Miniștri al R.P. Po
lone, Nicolae Ceaușescu. secre
tar general al C.C. al P.C.R.. 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ

nia, Ion Gheorghc Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent 
al C.C. al P.C.R., președintele 
Consiliului dc Miniștri al Re
publicii Socialiste România, J. 
Kadar, prim-secretar al C.C. al 
P.M.S.U., J. Fock, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.S.U., președintele Guver
nului Revoluționar Muncitoresc 
Țărănesc Ungar și membri ai 
delegațiilor.

împreună cu oaspeții au vi
zitat expoziția tovarășii L. I. 
Brejncv, secretar general al 
C.C. al P.C.U.S.. A N. Kosi- 
ghin, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.U.S., pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., N. V. Podgornii. 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și alți conducători 
sovietici.

★
La ședința sesiunii Consiliu

lui de Ajutor Economic Reciproc 
care a avut loc în după amiaza 
zilei dc 25 aprilie a continuat, 
într-o atmosferă do lucru, tovă
rășească. discutarea probleme
lor de pc ordinea dc zi pri
vind dezvoltarea colaborării c- 
conomico dintre țările membre 
alo C.A.E.R.

Următoarea ședință a sesiunii 
va avea loc la 26 aprilie.

Lector univ. 
Septimiu KIIALSZ

Răspunsurile cadrelor de con
ducere alcătuiesc implicit o lis
tă a cerințelor pe care Ib ridică 
față de aceștia, cerințe a căror 
ordine a rezultat în funcție de

I. MUSTAȚĂ

LA INTRAREA IN Foto: E. FRITSCH

Dumitru GHEONEA
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De cîțiva ani calitatea a 
venit obiectivul primordial 
activității economice. Toate

de
al 

di-

Avancronică sportivă

DIRECTORI
Conștiinciozitate
Cunoștințe profesionale 
Disciplină
INIȚIATIVA

5. încredere avută în subaltern
6. CALITATEA MUNCII
7. Volumul de muncă
8. FELUL IN CARE ÎȘI OR

GANIZEAZĂ MUNCA
9. Capacitatea de rezistență

10. SPIRITUL DE COOPERARE
11. Capacitatea analitică
12. Forma în care se exprimă.
13. CAPACITATEA DE CREA-

Dacă dorim 
trebuie să

Mergem cu ai noștri
Noi avem sport miine in Valea Jiului că-1 putem servi 

la toate cele trei mese — dimineața, prînz, seara. Ba ne 
ajunge și pentru dejun. Așa că... să ne vedem de-ai noștri. 
Măcar dacă dăm chics cu pronosticurile pentru ei, îi pu
tem ierta repede. Sînt băieți buni, de ce n-am spune-o ! 
O vor confirma ei și miine, sperăm...

Așadar, s-o luăm în ordine, pe stadioanele din P 
șani, Petrila, Lonea, să vedem ce adversari avem, ce șanse 
dc izbindă au favoriții noștri.

BASCHET. Elevii profesorului Teodor Szilagy au fost

Ruebi. baschet, handbal, fotbal. La nivel de A, B, C. 
campionat județean. Pe stadioane și în săli. Duminică 

plină in Petroșani, cu extindere Ia Petrila și Lonea. Puter
nicul club universitar Știința primește miine vizite la toate 
cele patru discipline sportive menționate la începutul a- 
cestor rinduri. De aceea, în avancronica de azi nu ne vom 
mai hazarda in pronosticuri pentru alte echipe. Dacă stu
denții olteni vor fi generoși miine și cu colegii lor din Dea
lul (. opoului. de ce să-i avem noi pe conștiință ? Sau dacă 
bucureștenii 'or vedea azi pe „23 August" două remize? 
E avantajul lor. Parcă poți fi sigur că A.S.A. Tg. Mureș 
cîștigă miine acasă cu Petrolul sau U.T.A. în deplasare la... 
Vagonul ? Cine poate ști că Teașcă nu va aduce un punct- 
două de la Bacău ori Crișul unul dc la Cluj. Ii interesează 
direct. Să se descurce!

La scurt interval de timp 
am trecut de pe calea laptelui 
pe itinerariul parcurs de pli
ne. Am găsit de cuviin
ță să facem acest lucru 
deoarece unele sesizări sosite 
la redacție, in ultimul timp, 
ne fac cunoscut că la fabrica
rea, transportarea și desfacerea 
acestui produs alimentar, de cel 
mai larg consum, sita exigen
ței și a simțului de răspundere 
arc încă ochiurile destul dc 
rarefiate. Din discuțiile avute 
cu factori de răspundere in 
fabricarea plinii, cu vinzători 
din unitățile comerciale de des
facere. cu cumpărători, din vizi
tele la unele secții ale Între
prinderii de morărit și panifi
cație Petroșani și la magazine 
am constatat lucruri .și bune și

Corelația 
comenzi-consum

Cantitatea produselor d< pa
nificație fabricate zilnic dc In-

Pîinea să fie „cernută**
printr-o mai deasă
sită a exigențelor!

treprinderea de morărit și pa
nificație Petroșani este in func
ție de comenzile primite de la 
unitățile de desfacere ale O.C.L. 
Alimentara. Dat fiind faptul că 
produsele de panificație au o 
perioadă de prospețime scurtă, 
comenzile trebuie făcute in 
funcție de cererea de consum. 
Din păcate nu se întîmplă ’în
totdeauna așa.

— Fabricăm zilnic 40—50 to
ne de produse — no relata to
varășul Constantin Lupulescu, 
directorul întreprinderii de mo

rărit și panificație Petroșani. 
Aceasta in funcție dc comenzi. 
Capacitatea celor 4 secții de 
pjinc și 3 de specialități, dc 
care dispunem, este mult mai 
marc. Putem onora comenzi de 
70—B0 tone produse zilnic.

— Deci, cum s-ar spun'-, a- 
veți goluri de producție.

— Desigur. Insă nu acest fapt 
no produce neplăceri, ci siste
mul defectuos al comenzilor. Se 
fac comenzi ca apoi să se re
vină asupra lor, solicitindu-se 
o cantitate de produse mult mai

mică decît in comanda inițială. 
Evident că noi am introdus in 
fabricație cantitatea cerută in 
prima comandă dar de livrat, 
livrăm cantitățile de produse 
din comanda a doua. Cantita
tea produsă în plus rămîne pen
tru ziua următoare. Iată deci 
prima cauză a apariției in uni
tățile do desfacere a piinii înve
chite.

A doua cauză, am zice noi, 
este aceea a lipsei corelației 
dintre comenzi și cerințele con
sumatorilor. Să exemplificăm :

punctajele acordate de fiecare 
conducător; iată această ordine 
a criteriilor de apreciere — in
dicată de i

TOTALITATEA 
CONDUCĂTORILOR

1. Cunoștințe profesionale
2. Conștiinciozitate
3. Disciplină
1. CALITATEA MUNCII
5. INIȚIATIVA
6. încrederea avută în subal

tern
7. FELUL ÎN CARE 1ȘI OR- 

G \NTZEAZA ȘI PLANIFI
CA MUNCA
Volumul de muncă 
Capacitatea analitică 
Rezistență

8.
9.

10.
11. SPIRITUL DE COOPERARE
12. CAPACITATEA DE CREA

ȚIE
13. !Forma in care se exprimă

CALITATE, 
o cerem!
rectivele conducerii de partid, 
toate chemările la întrecere lan
sate _ de- diferite colective do 
muncă, o plasează în fruntea o- 
biectivelor. Calitatea muncii = 
calitatea produsului, iar aceas
ta e condiția de bază a unei 
economii competitive și a bună
stării populației.

Intr-un proces de producție, 
la crearea unui produs, calita
tea este un efect. Ca factor dc 
apreciere, calitatea muncii este 
sinteză, • factorul cel mai „ro
tund" ctire implică o scrie dc 
premise, dc condiții ce trebuie 
respectate și îndeplinite.

Irrcoronînd o muncă, calita
tea atestă atit atingerea obiec
tivului fundamental cit și o se
ric de trăsături pe care cel ce 
a prestat-o le posedă.

Și acum, paradoxul ! Ca o- 
bicctiv — calitatea e in frun
te; ca cerință — nu. Fiind fac
tor de apreciere — ar trebui 
să fie primul; totuși, componen
te — pe care le presupune — 
o depășesc !

Și faptul cel mai neobișnuit i

conducerea nu apreciază în pri
mul rînd după calitate munca 
subalternilor, dar aceștia toc
mai după calitatea muncii vor 
să fie apreciați înainte de toate !

„Vrem să argumentăm. aceas
tă ultimă idee. Cu ocazia altor 
cercetări (privind integrarea ur
bană, intelectualitatea, boli 
profesionale, - climatul muncii 
etc.) am avut ocazia de a auzi 
mereu repetat — în formă mai 
brută ori mai șlefuită — acest 
deziderat, fie că-1 exprimau mi
neri, strungari, muncitori din 
construcții, medici, profesori.

De asemenea, studii efectuate 
în străinătate pe ideea „după 
ce criterii doriți să fiți apre
ciați dc către șefi ?", „scot" de 
regulă calitatea muncii pe pri
mul loc. Și credem că așa o 
normal.

Sînt necesare cunoștințele 
profesionale ? Cu siguranță, 
dar nu și suficiente ! Ele sînt 
o condiție potențială a muncii 
de calitate, însă în cîte cazuri 
premisa nu devine efect ? Un 
muncitor poate fi foarte bine 
calificat, un profesor foarte bi
ne pregătit și totuși pot exista 
cauze (lipsa de interes spre e- 
xemplu) caro să împiedice rea
lizarea potențialului în efect — 
calitatea muncii. Un raționa
ment invers referitor la con
știinciozitate : poți fi oricît de 
conștiincios, și munca, produ
sul cc-1 creezi, să fie dc o sla
bă calitate dacă nu tc bazezi 
pe o temeinică pregătire pro
fesională.

A fi disciplinat... Dar la a- 
ceasta vom reveni în mod spe
cial.

Deocamdată vom mai remar
ca doar un principiu : printre 
toate sarcinile sale, conducăto
rul o are și n« de a mo-

țCcXlinuare in pag. a 3-a)

...Unitatea de desfacere a pro
duselor lactate și de panifica
ție nr. 136 din Uricani. In ziua 
dc 22 aprilie a. c. orele 9,30 
dimineața, rafturile erau pline 
cu piine neagră, intermediară 
și cileva cornuri, toate din ziua 
anterioară. Alte produse lip
seau...

In unitate a intrat un țăran 
vîrstnic. A solicitat o piine 
neagră. Era tare. Din lipsă dc 
piine proaspătă a cumpărat-o 
și pe cea veche.

— Cum c piinca. unchiașule
— l-am întrebat.

— Vezi și dumneata, cam us
cată. Nu-i piine pentru dinții 
mei.

Că la Uricani se vinde cam 
des piine veche nc-a relatat si 
gospodina Elena Naigthcder.

— Cum de aveți piine veche ?
— am intrebat-o pe vinzătoa- 
rca Maricina Tirnăveanu.

D. CRIȘAN

'(Continuare in pag. a 2-a)

TOT MAI SUS !
Foto: N. MOLDOVEANU

Itinerar 
la sfîrșit 

de 
sâptâmînâ

CULTURAL

• Astă seară, la ora 17 și 
duminică, la ora 10 și la ora 
18, sala mare a Casei de cul
tură din Petroșani va fi gaz
dă primitoare a artiștilor a- 
matori din frumoasa Vale a 
Jiului și mîndra Țară a Ha
țegului. Se întîlnesc aici. în 
faza județeană a Concursu
lui al IX-lea al artiștilor a- 
matori, stelele fără nume ale 
cîntecului și coregrafiei. Le 
dorim să strălucească și să 
devină stele cu... renume!
• Colectivul Teatrului de 

stat Valea Jiului a reluat 
spectacolele cu piesa „Sosesc 
deseară". Prezentarea spu
moasei comedii arc loc sîm- 
bătă și duminică, la ora 19, 
pe scena teatrului din Petro
șani.

SPORTIV

@ Ne-a fost dor de fotbal 
de divizia A poate mai mult 
decît de primăvara aceasta 
năzuroasă ! Și iată că dorin
ța ne este îndeplinită. Mun
tele înfruntă marea ! Nu cre
dem ca talazurile mării să 
clintească granitul, așa că 
duminică, începînd cu ora 
17,00, sperăm că Jiul va săl
ta zglobiu lăsînd Farul în... 
ceață. In deschidere, echi
pele de tineret-rezerve.

@ Știința joacă și ea aca
să. Are casă mobilă această 
echipă. Duminică susține me
ciul cu Arieșul Cimpia Târ
zii la Lonea. Ora este, ca de 
obicei: 11.

0 In campionatul jude
țean de fotbal, pe Vale au 
loc următoarele întilniri. 
Constructorul Lupani — Mi
nerul Teliuc, Minerul Ani- 
noasa — Preparatorul Pe
trila.

© Rugbiștii de la Știinta
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Dispozitiv pentru repunerea pe linie 
a vagonetelor de mină deraiate
Ideea construirii unui ast

fel de dispozitiv din resur
se proprii a frământat de mai 
mult timp cadrele tehnice 
din conducerea sectorului de 
transport al minei Aninoa- 
sa. Pe pantele automo
toare ale liniilor ferate de 
transport din subteran au 
fost instalate de curind de 
către o echipă dc lucrători 
din cadrul sectorului dc 
transport condușii dc Vasilc

Enache niște dispozitive sim
ple dar ingenioase (construi
te din șină și fier recuperat), 
cu ajutorul cărora se repun 
automat pe linie vagonetele 
de mina deraiate. Prin in
termediul acestui dispozitiv 

.se evita deteriorarea liniilor 
ferate subterane iar pe de 
altă parte se economisește 
forța de muncă.

CONSTANTIN DANILA 
tehnician, E. M. Aninoasa

România sot
Noi produse 

din materiale 
plastice

In ultimul timp au fost asi
milate în fabricație noi produse 
din materiale plastice. La Com
binatul chimic din Făgăraș, de 
pildă, s-a realizat un sortiment 
de bachelită industrială în a 
cărei compoziție se află azbest. 
Produsul este folosit la fabri
carea saboților și a discurilor 
de frînare pentru diferite uti
laje și agregate. La fabrica 
chimică din Orăștie s-a trecut 
la producerea bucșelor autore- 
glabile și a altor repere din rc- 
lon. întrebuințate in construc
ției tractoarelor. Tot aici se rea
lizează piese din polistiren an- 
tișoc, necesare instalațiilor de 
purificare a apelor. Cu acestea, 
numărul reperelor do uz indus
trial. din materiale plastice, pe 
care le realizează anul acesta 
întreprinderea din Orăștie tre
ce di' 50.

(Agcrpres) Noul hotel turistic „I’aic “ din Turnu Severin
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STEAGUL RO$U

fieaparatul 
muzică la ce-

SECVENȚE

Tradiții 
culturale locale

Mi-cști inima prin core pururi dăinui.
Un soare porii, dc-naltă ctitorie.
In sinul târnei talc-i apa vie...
t's frumusețea ta sâ o destăinui,

Nu mi-ar ajunge an cu an, o mic...
Ce nu-i in cinice, înăuntru tăinui.
Cerul adine ca-n ochii tăi nu-i
Nicăieri, si sufletul o știe..

Imi crești lumina, și-mi ții rădăcină 
Acolo -n nod duios, și-o strînsură 
De boltă caldă peste-un ceas cu

Din clipa dc declin, tu te îndură
Ca pulberea pe ochi sa sc mențină
Și peste-abis dc veacuri — străvezie...

Traian MCLLEK

Dups deschiderea primelor ex
ploatări dc cărbuni (1840), Va
lea Jiului pășește rapid pe dru
mul dezvoltării capitaliste. Ve
chile sate dc momîrlani se 
Iransformă treptat în orășele, 
împestrițate cu o populație ete
rogenă, provenită din toate pro
vinciile imperiului austro-ungar. 
Pc la jumătatea secolului . 1 
XIX-lca, apar și primele școli 
de pe aceste meleaguri. Ele c- 
rau organizate pc lingă biserici, 
fiind frecventate de un număr 
mic dc copii. In ultimele de
cenii ale secolului trecut, pe 
lingă numărul mare al munci
torilor. crește și numărul inte
lectualilor, mai ales al ingineri
lor, angrenați în procesul de 
producție carboniferă. Pentru 
fiii acestora sc simțea nevoia 
înființării unui liceu care să 
le asigure instruirea necesară 
la nivel mediu. Pentru înce
put, se înființează în 1886 un 
gimnaziu particular în Petro
șani, cu limba do predare ger- 
mană. Dar acest gimnaziu iși 

* închide porțile după trei ani 
de existență. Cîțiva ani mai 
tîrziu in 1894 ia ființă un nou 
gimnaziu particular în Petro
șani. din care s-a dezvoltat li
ceul do astăzi. Din anul școlar 
1-197—1898 gimnaziul a devenit 
comunal prin hotărîrea primă
riei din Petroșani, iar în pri
mii ani ai secolului nostru s-a 
transformat în școală publică. 
Tji 6 octombrie 1904 gimnaziul 
s-a mutat într-o clădire special 
construită cu 16 încăperi : pa
tru săli dc clasă, o sală de 
gimnastică și desen, bibliotecă, 
laborator pentru chimie și ști
ințele naturii, locuință pentru 
omul dc serviciu. Clădirea, ilu
minată pc atunci cu acetilen, 
este aceeași in care se află și 
astăzi liceul. In anul școlar 
1904—1905 se înființează inter-

natul gimnaziului pe baza unui 
contract încheiat dc conduce
rea școlii cu un particular din 
localitate. Inccpînd din 1905— 
Î906 gimnaziul se transformă 
în liceu, prin înființarea cla
sei a V-a. Acum, școala era 
frecventată dc 200 dc elevi de 
cinci naționalități, veniți din 
mai multe județe. In 1909 liceul 
avea 8 clase cu un număr de 
aproape 300 dc elevi. Anul ur
mător numâr_ul elevilor scade, 
datorită politicii naționaliste a 
conducerii liceului care înde
părtează din școală pc mul ți 
elevi români. O dată cu intra
rea României în război (1916), 
liceul iși închide porțile. In 
august trupele române pătrund 
în Valea Jiului iar în octom
brie, după retragerea lor, sosesc 
trupele germane care transfor
mă etajul liceului în spital iar 
parterul în cantonament pentru 
ofițeri și grajd. Cea mai mare 
parte din mobilier și aparatele 
de laborator, cărțile nemțești 
din bibliotecă, colecția numis
matică etc. au fost furate sau 
distruse. La 1 septembrie 1917 
liceul iși redeschide porțile, fi
ind frecventat dc 260 dc elevi 
iar un an mai tîrziu, în noiem
brie 1918 guvernul din Buda
pesta dă dispoziții conducerii li
ceului să introducă predarea 
obligatorie a limbii române, 
vorbită dc majoritatea locuito
rilor din Valea Jiului.

„La 1 septembrie 1919 misiu
nea vechiului corp didactic al 
liceului din Petroșani a fost 
considerată încheiată", scrie 
„Anuarul" acestei școli, din a- 
nul 1921—1922, care nc-a fur
nizat datele dc mai sus. Acum 
începe o nouă perioadă dc dez
voltare a liceului din Petro
șani, care anul acesta împlineș
te 75 de ani de existență.

C. P.

După un lung turneu prin (ară, in care s-au bucurat 
de aprecierile unanime ale spectatorilor, înterpreții piesei 
„Sosesc deseară" au reluat această spumoasă comedie a lui 
Tudor Mușatescu in Petroșani. In clișeu: Costin Iliescu 
(Olimpiu) și Titorcl Pătrașcu (Sadic) într-o scenă din piesă.

In ultimii ani asistam la o 
deosebita efervescență în dome
niul editării unor reviste stu
dențești, menite să oglindească 
bogata și multilaterala activita
te desfășurată in universități și 
institute. Reviste cum sint 
„Universitas" (Universitatea din 
București). „Echinox" (Univer
sitatea „Babeș-Bolyai" din 
Cluj), „Foaie pentru minte, ini
mă și arhitectură" (Institutul 
de arhitectură „Ion Mincu" din 
București), „Orfeu" (Conserva
torul „Ciprian Porumbescu" din 
București) și altele s-au impus 
prin varietatea tematicii, prin 
valoarea materialelor, prin as
pectul grafic inedit.

Recenl a apărut numărul al 
Il-lea (februarie-martie) al noii 
publicații studențești ...............
editată <lc Comitetul U.T.C. 
Consiliul U.A.S. din 
de Mine Petroșani.

„Exprimînd eforturile și nă
zuințele studenților noștri, re
vista trebuie.să devină o tri
bună a afirmării talentelor, a 
creativității științifico și valen
țelor noastre ca oameni formați 
într-o societate nouă, în 
grija pentru tineret este 
obiectiv fundamental al 
ducerii înțelepte 
și statului nostru", 
dr. ing. Aron Popa,

că : „Degeaba ai adus fecioară/ 
apă rece în ulcior/ semănătorii 
au plecat de mult/ S-o bea cu 
pumnii la izvor".

La rubrica „Invitația noastră" 
este recomandată studenților 
cartea lui Dumitru Popescu 
„Biletul la control" din care se 
reproduc trei fragmente, și se 
elogiază acțiunea unor tineri 
actori ai teatrului local care au 
inițiat acel atît de căutat „Tea
tru de miercuri". Rubrica 
„Noutăți" prezintă actualitatea 
științifică și tehnică de pretu
tindeni în mingrit. și activita
tea cercurilor științifice de la

.Orizont" 
și 

Institutul

care 
un 

con- 
a partidului 

scrie prof, 
rectorul 

Institutului, în cuvîntul adresat 
cititorilor revistei.

In cele peste 20 de pagini, 
frumos ilustrate, revista cuprin
de articole privitoare la : „Poli
tica P.C.R. — factor dinamiza
tor al societății românești 
contemporane", „Alegerea or
ganelor de conducere ale asoci
ațiilor studenților, „Impresii 
după prima sesiune", rubrici de 
cultură, creație literară, noutăți 
științifice, cugetări. magazin, 
umor, sport, etc. Rețin aten
ția versurile studentului Stelian 
Vîntilescu, un activ membru 
al cenaclului literar „Meșterul 
Manole". In poezia „Pietre de 
hotar" poetul folosește o imagi
ne izbutită scriind : „ani
adunat toate drumurile/ pămîn- 
tului și cerului într-un 
de spice/ și le-ani lăsat 
rodească". In continuarea 
zici autorul se lasă sedus 
mult de unele modele cunos
cute, lucru întîmplat și în poe
zia „Ana Iui Manole". Mai per
sonală ni se pare a fi poezia 
„Sete de izvor" care degajă un 
aer proaspăt, de factură rusti-

snop 
să 

poc
ii rea

Slăleam lîngă 
radio șl ascultam 
rerea ascultătorilor. Auzii so
neria șl cind deschisei ușa, in
tră poștașul și Iml deșertă tol
ba pc masă.

— Sini pentru dumneavoas
tră. Doresc numai o singură 
semnătură pentru acest plic (pe 
care ml-l arată).

Deslăcui plicul. Pe un carto
naș alb în coiful sting sc gă
seau niște șnururi colorate, dc 
care erau ugăjale: o potcoavă 
minusculă, un coșar, o inimă 
străpunsă de o sabie. Toate din 
aur. In coiful din dreapta era 
scris: .La ora 21,30 vine Gică 
cu mașina să Ic ia. Te aștep
tăm. Fane".

Nu-mi aminteam dc nici un 
nume de Fane nici de Gică. 
Cine să fie ?

La ora 
xonul unei mașini. Nu 
mult timp soneria de 
re părea că sc face 
Am deschis.

— Tu ești Nae ? — 
trebă noul venii.

— Eu sini Nicolae
— Repede, că mal am șl 

curse fie făcut...
Imi puse paltonul 

umeri, pălăria, hilarul, mă 
de braț și, aproape pc sus, 
trezii in mașină. După o oră șl 
33 dc minute, limuzina se opri 
in lala unei vile. Geamurile c- 
rau luminate puternic, iar 
dinăuntru se auzeau melodii 
cînlalc de mai multe voci. Apoi 
„mulfl ani trăiască". Am lost 
condus pină la ușă, iar de aco
lo m-a luat în... primire un ce- 
tăjean îmbrăcat în negru.

— Să ne trăiești, nea Nae. 
Bine ai venii.

— Dar ce-i aici, cine sînlejif
— Tot spiritual ai rămas — 

ne-a spus nouă nea Gogu, că o 
să avem un partener bun.

— Să vi-l prezint pc nea Po-

Flaviu Istrate

ONOMASTICA
schiță umoristică

Jabilllă am auzii cla- 
după 

la Inlra- 
(ăndărl.

/nd hi

Popescu, 
alte

pe 
lud 
mă

pcscu — spuse cel care mă 
conduse.

Ropote dc aplauze, urări fie 
hun sosit, urmate de sir în
geri dc mîinl. Am lost plantat 
intre două domnlje, instruite 
pentru a-ml lace scara cil mal 
agreabilă șl plăcută.

fn sufragerie cran vreo 5—6 
mese puse cap, la cap, încăr
cate cu bunătăți: wlsky, co
niac, Malaxa, lichioruri, sand
viciuri. din salam de urs. șun
că, brinveturi, pescărie, r 
netele mă tratau ca pc 
oaspete ales.

— Servește, dom'Nae. la wis- 
ky, sandviciuri.

— Poate dorifl un păstrăv.
— Sau răciluri dc porc.
— Nu, dragă, 

stomac. Salamul 
delicios.

După aperitiv 
mese purcei pe 
1n gură, cirnăciori. 
fripturi dc vilei și (ap lopălar. 
Printre toate acestea, pahare 
din cristal, sticlele dc șampa
nie, completau această masă cu 
bunătăți. Se apropie dc mine 
un cetățean Înalt cu fala îmbu
jorată, îmbrăcat Intr-un costum 
elegant.

— Ei Nae, cum le simji ?

Parlc- 
un

iasînt grele 
uscat e loarlc

s-au adus pe 
lavă, cu lămii 

biltecurl,

s-n
II

pe departe golul resimțit în 
această privință. Numai prin 
includerea unor astfel de preo
cupări, revista poate să-și for
meze un profil bine definit 
printre publicațiile similare din 
țară. Lipsesc apoi interviuri cu 
profesorii universitari în legă
tură cu activitatea lor științifică 
materialele polemice în care să 
se dezbată atitudinea unor stu- 
denți certați cu învățătura sau 
cu bunele deprinderi morale, 
articole scrise cu nerv și umor, 
profiluri dc studenți fruntași, 
un colț cu noutăți editoriale de 
specialitate, altui despre con-

institut de învățămint superior. 
Personal, cred că se putea găsi 
un titlu mai puțin folosit, ți- 
nind seama de faptul că o re
vistă numită „Orizont" apare 
la Timișoara iar alta, cu un titlu 
aproape identic, a circulat la 
noi cu 
cîștigat 
grafică, semnată de studentul 
Dinei Manea, care a folosit 
multă fantezie și pricepere în 
realizarea vignetelor, a titlu- 

• rilor de rubrici, a caricaturilor 
etc.

Observațiile critice de mai 
sus nu ne împiedică să salutăm

ani în urmă. Un bun 
rămîne prezentarea

Revista studențească 
„ORIZONT» 

la al II-iea număr
secția „Preparare".

Un izbutit reportaj de vacan
ță intitulat „Amintiri..." din 
„Perla Carpaților" semneaz^ 
același Stelian Vîntilescu. *

Rubrica de sport înfățișează, 
sub semnătura lui Nicolae 
Lobonț, probleme actuale pri
vind sportul studențesc din Pe
troșani, iar cea de „Magazin" 
cuprinde caricaturi și jocuri 
distractive.

Cu toată diversitatea rubrici
lor, revista nu satisface deplin 
prin lipsa unui profil bine de
finit. O revistă a studenților 
mineri trebuie neapărat să găz
duiască în paginile sale, preocu
pări legate de activitatea din 
laboratoare, săli de cursuri și 
seininarii, rezultatele valoroase 
obținute de 
cadrul 
eventual chiar rezumatul unor 
lucrări care s-au buțurat de 
aprecieri la sesiunile dc comu
nicări a acestor cercuri. Notița 
„Din activitatea 
științifice dc 
inserată 
„Noutăți1

viețuirea în cămine, 
un „colț al studentelor",

eventual
- —, „ -------------  , o

rubrică a foștilor studenți ai 
seInstitutului etc. Așa cum 

prezintă, revista are aspec
tul unui magazin. Fără în
doială rubricile gen maga
zin nu trebuie să lipsească, 
însă ele trebuie să fie întărite 
dc rubrici redactate la un înalt 
nivel științific, așa cum se 
cere din partea studenților unui

din toată inima apariția noii 
reviste, care dorim ca de la 
număr la număr să devină tot 
mai bună, să se ridice la nive
lul academic așteptat și, așa 
cum spunea prof. dr. îng. Aron 
Popa, să devină „unul din mij
loacele de ridicare a nivelului 
activității multilaterale, depuse 
de studenții din Petroșani".

unii studenți în 
cercurilor științifice,

în 
nu

cercurilor 
Ia „Preparare", 
cadrul rubricii 
suplinește nici

PULS
URMARE DIN PAG. 1

bollari, ciment, balast) ar pu
tea fi eliminate, dacă activita
tea serviciilor auxiliare — de a- 
piovizionare și transport — nu 
ar avea pe alocuri, unele lacu
ne. Pentru înlăturarea lor, con
ducerea minei trebuie să ia mă
surile necesare asigurînd brigă
zilor din abataje toate condi
țiile îndeplinirii sarcinilor de 
plan.

Alte cauze ? Se pare că la 
dispensarul minei, după cum 
nc-a relatat atît tovarășul Radu 
1-upașcu, secretarul comitetului 
de partid pe exploatare cit și 
Ion Munleanu, președintele co
mitetului sindical, se acordă 
certificate medicale unui nu
măr mare de angajați. Nu 
punem la îndoială probitatea 
profesională a personalului de 
aici. Am simțit însă că cel de 
Io mină ar dori sa găsească 
explicațiile unei, să-i zicem, 
meticulozități exagerate in a- 
precicrea gravității Fiecărui an
gajat care solicită medicului o 
consultație. Știm, și medicul 0 
știe mai bine decît noi. că nu 
toți pacienții a căror tempera
tură trece cu o linie de peste 
37 gTade sînt bolnavi; că une
ori e indicat să recomanzi pa- 
cîenților, îndeosebi celor tineri, 

nu se lase influențați de o 
eimplH indispoziție de moment. 
Am simții că cei de la mină, 
pe umerii cărora apasă o mare 
răspundere, producția, ar adre
sa un apel la receptivitatea 
personalului medical, tocmai 
pentru această majoră proble
mă, a produejiei, pentru care 
sînt puși cu toții acolo. Nimeni 
nu Ic cere să trateze pacienții 
altfel decll pină acum. Dimpo
trivă să dovedească aceeași 

mnaeinnr- pn r—-r. flu dOVedi-

t-o. Dar să dovedească și că 
sînt alături, mai mult chiar, 
parte integrantă din colectivul 
minei, căruia trebuie să-i ascul
te pulsul cu aceeași solicitudine 
cu care ascultă pulsul omului 
la stetoscop. Și să înțeleagă a- 
cest puls ca o chintesență a e- 
forturilor de fiecare zi ale mi
nerilor, a celor destoinici si nu 
a chiulangiilor, eforturi conju
gate organic cu cele ale con
ducerii minei. In fond, opera 
umanitară a unui medic nu este 
dovedită prin numărul de cer
tificate pe care le eliberează 
într-o perioadă de timp. Ca o 
comparație, preocupările unui 
inginer de a asigura fronturi de 
lucru minerilor nu c-sle cu ni
mic mai prejos decît opera în
făptuită de medic. Se petrece — 
fără voia expresă a medicului 
șî inginerului — o colaborare 
între aportul ce-1 aduc aceștia 
societății, avînd un singur țel, 
dar pentru atingerea căruia 
sînt folosite căi diferite. Ingi
nerul, asigurînd condiții de în
deplinire a sarcinilor de plan 
tuturor brigăzilor prin plasarea 
completă a efectivelor (deci 
prin consumarea echilibrată a 
forțelor) asigură cîștiguri spo
rite familiilor de mineri și im
plicit creșterea nivelului lor de 
trai, ușurînd opera umanitară a 
medicului. Medicul, dovedind 
solicitudine față de interesele 
minei, contribuie la menținerea 
echilibrului psihologic atît de 
necesar minerului, brigăzii, ex
ploatării, ușurînd eforturile In
ginerului, preocupat în continuu 
do asigurarea condițiilor de în
deplinire a planului de către 
toate brigăzile. Mai presus de 
orice trebuie să se situeze co
laborarea dintre cei doi 
ambii interesați pentru 
rea unui scop comun, 
servirea societății.

factori, 
alinge- 
pentru

al minei mai tre- 
și de alți factori 

neînțeles
Același puls 

buic ascultat . 
din afară. Este de 
cum mai poate fi tergiversată 
rezolvarea unor probleme vitale 
ale minei. Circulă pe aici o 
vorbă mare printre mineri: se 
spune, șî pe bună dreptate, că 
mai ușor ajungi de la Aninoa- 
sa la Dilja, prin galeria dc 
coastă, decît dc la Aeroport la 
Dilja, vorba aceea cu mijloace 
mai moderne, civilizate, cu au
tobuzul. încă de la deschide
rea minei s-a cunoscut necesi
tatea amenajării corespunzătoa
re a străzii Cărbunelui, dar dc 
atunci și pînă acum nu s-au fă
cut decît atitea proiecte și pla
nuri de măsuri, Incit hîrliile
consumate ar putea acoperi
cîțiva zeci de metri pătrați de 
stradă neasfaltată. Poate exage
răm, însă cunoscînd viteza cu 
care se asfaltează în alte părți 
șoselele, ne permitem să afir
măm că în cel cîțiva ani ce 
s-au scurs de la redeschiderea 
minei, puteau fi asfaltate cea. 
2—300 poate și mai multe, ase
menea străzi. Dar nu s-a făcut 
nimic. Doar s-a pasat răspunde
rea acestei lucrări între mină 
și gospodarii orașului astfel in
cit an de an, și astăzi poale 
mai mult dc-cit oriclnd, pentru 
cîțiva metri pătrați de asfalt 
pc care de elita timp I.G.C.-ul 
nu s-a dovedit în stare să-l în
tindă, mina pierde zilnic cî- 
leva zeci dc tone de cărbune, 
lunar citeva sute, pierdere da
torată unui consum de energie 
de prisos. Energic pe care mi
nerii o risipesc picătură cu pi
cătură pe drumul întortocheat 
ce-1 au dc străbătut din Piața 
Victoriei pină la exploatare. La 
toate acestea sc adaugă și tim
pul chiar dacă c vorba numai 
de un sfert de oră, cu cît mi
nerul trebuie să plece mai de-

vreme de acasă. In final aceas
tă pierdere de producție (poate 
fi calculată dacă este necesar 
să convingă — ne-a spus un 
inginer de la mină) se reflectă 
tot asupra economiei municipiu
lui. Pentru rezolvarea proble
mei atît de ardente a trans
portului pînă la mina ar trebui 
de fapt ca gospodarii I.G.C.-ului 
să manifeste singuri interesul, 
căci o dală cu introducerea unei 
linii de autobuz, I.G.C.-ul și-ar 
spori, neîndoios, beneficiile.

Fluctuația efectivelor la Dil
ja se datorează în mare parte 
și actualelor condiții — insufi
ciente pentru a le numi opti
me — în care sînt primiți noii 
angajați. Deși în această pri
vință fală do anul trecut, s-a 
înregistrat un salt substantia), 
se întîmpină în continuare ne
ajunsuri. Căminul noilor anga
jați se află la Aeroport, can
tina, la cîțiva kilometri de că
min, pe strada M. Viteazul, iar 
mina acolo unde știm cu toții, 
la Dilja. Credem că mai multă 
solicitudine pentru asigurarea 
condițiilor do cazare și masă 
1n imediata apropiere a minei, 
este necesar să dovedească și 
direcția administrativă a Cen
tralei cărbunelui.

Numai astfel, prin eforturile 
conjugale ale tuturor factorilor, 
vom înregistra noi succese alo 
acestei mine, în abatajele că
reia munca cunoaște un puls 
nou. Iar peste cîțiva ani cînd 
energia electrică ce o va fur
niza termocentrala de Ia Mintia 
va fi asigurată cu cărbunele 
extras clin abatajele Diljei, vom 
putea spune că de aici de la 
Dilja se deschid porțile lumi
nii, de aici de unde pulsul aba
tajelor va fi materializat in 
miile de tone extrase de har
nicii minori, neobosiții căută
tori ai comorilor subpămîntene.

— Mersi bine. Dar spune-ml 
șl mie, cine ești ?

— Păi nu-It amintești, am 
vorbii noi la telefon. Gogii a 
fost la line, știi chestia ala cu 
cele 500 kg vin. Am scăpat ca 
prin urechile acului.

— Da, da, îmi amintesc. în
cercai să-l aprob pentru a vo
dca unde vrea să alungă.

— După aniversare — dacă o 
să „iasă" bine la inventar, ha. 
ha, ha o să lacom una șl mal 
lată. Cu Nicu, revizorul. 
aranjat. Nevaslă-mea asta
dală dracului. A tăcut ce a tăcut 
și l-a învîrlil...

Intră in discuție 
care părea mai 
cherchelil.

— La anul, o să 
cedes, pe cinste.

— De unde o să
— îl întrebai zîmbind.

— De la loto, clștig la
— Joci dc mult ?
— N-am jucat în viata 

Joacă alții pentru mine...
— Apropo, măi Năijâ. 

cam Irișal atunci cu I 
N-am rămas decît cu 2 bălrîne. 
Pentru asta am muncii eu ?

— Las' că o să fie mai bine 
data viitoare, încercai eu să-l 
potolesc.

— Pe mine nu mă duci.
— Dom'Nae ? — mi-a vorbit 

loarlc mull Pane de- dumnea
voastră — intră în vorbă o 
domnită. Ești dc ispravă. De 
fapt, vorba proverbului: „Cui 
îi este frică dc apă. nu mânîn- 
că pește".

— Sigur că da, inie nu ml-e 
frică. Pescuiesc întotdeauna 
cind am limp liber.

— Timp... ave/i destul. De
pozitul...

— Fără nume. Nu discutăm 
chestiuni de serviciu la un pa
har de vin, interveni roșcova
nul în discuție.

In același timp se apropie 
mine și-mi șopti la ureche.

— Fii atent. Fane nu-i 
cuvint. Te trage pe sfoară.

— Nici o grijă. Sini eu des
tul de versat.

— Cu chestia aia care 
vorbit, cum rămînem ?

— Nu-mi amintesc despre ce 
este vorba.

— Cu spirtoasele. Pică cinci

un 
linăr,

invitai 
cam

am un Mer

sco{l banii ?

Loto.

mea.

M-al 
berea.

de

dc

am

miare de căciulă. Cu Iadurile 
aranjez, eu.

— Te descurci cum vrei.
— Ești o bomboană Nae, o 

bomboană. Ilal să închinăm un 
pahar cu șampanie.

Ceru să se Iacă liniște.
- închin acest pahar In 

cinstea Iubitului nostru Nae, 
cel mai simpatic prieten și co
leg. Dc trei ori ura.

In același moment ușile se 
deschiseră in prag apăru Gogu, 
Pane, Gică și un alt celăjcan. 
Apoi Gogu cu o voce dc ba
riton li se adresă :

— Vi-l prezint pe Nae Po
pescu, pc care cu greu am reu
șit să-l aduc in mijlocul nos
tru — spuse in timp ce îl prin
se pc după umeri pc noul sosii.

Se făcu o liniște de morminl. 
23 dc ochi (umil purta ochi de 
sticlă) mă sfredeleau. Simjcam 
un lior in toi corpul. Iml lu
cea impresia că se vor arunca 
asupra mea să mă slișie. Gogu 
se apropie de mine, mă bătu pe 
umăr și-mi spuse printre dinii:

— Cine ești, spune că all fel...
— Nicolae Popescu, locuiesc 

1n cartierul...
— Cum ai ajuns aici ?
— Cu Fiatul. Dînsul 

adus, arătai spre cel din
— Nae Popescu de la 

de desfacere este 
unde lucrezi ?

— La ziar, scriu
Am auzit niște oftaturi, stri

găte. Două din femei au leși
nat. Gogu alb ca varul abia se 
mai linca de spătarul scaunu
lui, iar ceilalți dădeau .prime
le ajutoare" celor care cran 
predispuși să le vină... rău. Mă 
slrecurai pc lingă ci. iml luai 
paltonul și pălăria. In stradă 
mă oprii și admirai niște li
muzine. Din vilă se auzeau va
iete, înjurături șl alte cuvinte 
mai pul in folosite în vocabula
rul nostru. Ajuns acasă, 
deschis aparatul de radio, 
gramul era spre sfîrșile.

...La vreo cîleva zile, 
înlîlnil pc Gogu, Fane, Gică și 
Nae Popescu în sălile tribuna
lului. M-au privit pe sub sprîn- 
cene, iar eu Ic-am dorit... mulfl 
ani.

m-a 
ușă. 

Baza 
Tu

foiletoane.

am
Pro-

i-am

Teatru! „CJ. Nottara" la Fest 
de la Nancyvalul mondial

Corespondentul Agcrpres, 
Al. Gheorghiu, transmite : In 
cadrul Festivalului mondial al 
teatrului universitar dc la 
Nancy, teatrul „C. I. Nottara" 
din București a prezentat 
spectacolul „Escurial” de Mi
guel de Gueklerode. Specta
colul s-a bucurat de un suc
ces deosebit, actorii români 
fiind rechemați dc mai multe 
ori la rampă. Intr-o cronică 
elogioasă, ziarul „L’Est Re-

publicain" subliniază că „ro
manii au dat o adevărată 
lecție de teatru".

Piesa „Escurial" 
zentată de teatrul „Nottara" 
și Ia Cite Universitaire din 
Paris Ia 28 aprilie.

La rîndul său, Ansamblul 
teatrului universitar din Bu
curești a prezentat un mon
taj colectiv pe scena Teatru
lui Mare din Nancy.

va fi pre-
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— încă n-a venit mașina cu 
piinc proaspătă dar trebuie să 
sosească îndată. Dacă nu-i pîi- 
nc proaspătă trece și aceasta.

— Cînd vine pîinca proaspă
tă o puneți în vînzare ?

— Nu. Intii o vînd pe cea 
veche. Se dă in ordinea sosirii.

Discuțiile cu Maricica Tîrnă- 
veanu au elucidat de co la U- 
ricani se vinde adeseori piinc 
veche. Comenzile prea mari fac 
să rămînă cantități însemnate 
dc pe o zi pe alta. Cu ce sînt 
însă vinovați uricănenii de se 
văd obligați să consume pîine 
veche asta n-o mai știm. Cind 
am ieșit din magazin, surpri
ză : interlocutorul nostru moș
neagul Nicolae Dănilă ne aștep
ta afară.

— Văd că ai 
dc rîndul pitei __ ...
Apăi află că și cînd este pită 
proaspătă aia n-o mîncăm noi, 
ci cunoștințele vinzătoarei.

Deci, pe lîngă faptul că nu 
există concordanță între consum 
și comenzi, la Uricani se mai 
practică șl servitul „pe sprin
ceană".

Situații similare privind pros
pețimea piinii se petrec la Cim- 
pu lui Neag, Cimpa, Jieț, la 
punctele alimentare forestiere. 
Să fie distanța dc vină sau 
modul cu caro este privită a- 
provizionarea unităților mai în
depărtate ?

venit să vezi 
— începu el.

Firul întrerupt al 
controlului calității

Calitatea piinii este asigura
tă nu numai în procesul de fa
bricație ci și dc modul în care 
este manipulată, transportată, 
păstrată în magazine și deser
vită. Deci, pe această întreagă 
filieră trebuie să existe un fir 
continuu al controlului calită
ții. La conducerea întreprinde
rii dc morărit șl panificație e- 
xistă preocupare pentru îmbu
nătățirea calității produselor, a 
creării unor condiții dc muncă 
și de igienă cit mai acceptabile. 
Au fost făcute reparații capi
tale la secția nr. 3 Vulcan, in

Pîinea să fie „cernuta4 
prinlr-o mai deasă 
sită a exigențelor!

curînd va intra în reparație fa
brica dc pîine din Petroșani. 
Există și un control al calită
ții... totuși se mai pun in vîn
zare produse de slabă calitate.

...Ziua de 22 aprilie, ora 10,30. 
La unitatea dc desfacere a pro
duselor dc panificație nr. 71 
din Lupcni pîinca intermedia
ră era cam necoaptă și cră
pată, iar cea neagră arsă.

Tată ce ne-au spus despre ca
litatea piinii cîțiva cumpărători i 

Magdalena Ghiciuc: Nu este 
primul caz cînd pîinea inter
mediară este necoaptă. O pre
fer totuși celei negre care u- 
ncori pur și simplu nu se poa
te mînca.

Gheorghe Radar : Acum, de 
bine de rău, pîinea este proas
pătă. Alteori însă e tare ca pia
tra. Cît despre calitate lasă 
mult de dorit.

Maria Ciobanii : Cumpăr de 
mult timp pîine dc la acest 
magazin. Deservirea este bună 
dar calitatea produselor nu 
prea.

Părerile ....... ..
Kovacs: Primim pîinea de la 
secția de panificație nr. 2 din 
Lupeni. E proaspătă dar nu în
totdeauna d» calitate. Calitatea 
specialităților, pe care le pri
mim de la Petroșani, lasă și 
ca dc dorit. Pîinea albă cu 1,25 
lei bucata cînd e tare, cînd o 
arsă.

— Am lucrau in panificație 
așa că sint in temă — ne re
lata tov. Petru Szatniari, res
ponsabilul magazinului cu auto
servire nr. 42 din Petrila. Pot 
afirma că secția dc panificație 
din Petroșani are condiții de a 
produce numai pîine de calita
te, deoarece coacerea se face 
pe vatră. In rest depinde de 
priceperea profesională și sim
țul dc răspundere alo brutari
lor și credem că la al doilea 
capitol mulți dintre ci sint de-

ficitari. Cea mai elocventă pro
bă a afirmației melc — cali
tatea piinii. Cind sînt trași la 
răspundere se îmbunătățește 
calitatea piinii, dar păcat că 
revirimentul o do scurtă du
rată.

Deci pe undeva firul contro
lului calității este adeseori rupt. 
Ce să mai vorbim de reccp- 
ționerii de calitate de la O.C.L. 
Alimentara caro sînt în măsu
ră să refuze produsele de sla
bă calitate dar caro sînt foarte 
scumpi la vedere. E cazul să 
fie înnodat acest fir al contro
lului calității atît de conduce
rea întreprinderii dc morărit 
și panificație cît și dc O.C.L. 
Alimentara.

Cînd sita 
are ochiurile rărite

vinzătoarei Irena

Despre igiena fabricației și 
condițiile de transport ale pro
duselor de panificație ani dis
cutat cu Elena Damian, ingi
ner șef al întreprinderii de 
morărit și panificație, Constan
tin Dragomir, șeful secției și 
Zevedei Cazan, șef de schimb. 
Interlocutorii noștri au arătat 
preocuparea conducerii între
prinderii pentru fabricarea șl 
transportarea produselor in 
condiții de igienă ireproșabilă. 
S-au cheltuit și se mai chel
tuiesc sume mari de bani pen
tru modernizarea secțiilor, cu 
deratizarea unităților. Persona
lul este instruit cu regularitate 
în această direcție. împotriva 
celor ce încalcă regulile de igie
nă au fost luate măsuri. Pen
tru abateri de la igiena fabri
cării piinii, lui Aurel Frățilă. 
șeful secției nr. 9 Petrila, i s-a 
desfăcut contractul de muncă. 
Sancționat a fost și salariatul 
Carol Sandor care a fost găsit 
în secție fumînd.

Printre măsurile menite sâ 
elimine impuritățile din piino 
este și verificarea în perma
nență a siteloi* de cernut. Sa
rea și drojdia se toarnă sub 
formă do emulsie bine filtrate, 
iar în ultimul timp se cerne 
cu regularitate și făina de car
tofi. Cu toate aceste măsuri 
în piine sc mai găsesc încă 
unele impurități. Recent, la re
dacție a sosit sesizarea tova
rășului A. Kădulcscu, in care 
relata că intr-o franzeluță do 
3,60 lei bucata a găsit un ciob 
de sticlă. Petru Crișan a găsit 
în piinc o bucățică de lemn, 
iar Dumitru Bălățan alte im
purități. Nici inginera șefă, E- 
lena Damian și nici Constantin 
Dragomir și Zevedei Cazan n-au 
putut să indice sursa acestor 
impurități punînd-o pe seama 
unor salariați lipsiți 
știinciozitate. " . ’ 
noastră există încă insuficien
tă preocupare în această direc
ție, un control încă nepus binș 
la punct. Se mai întîmplă insă 
ca și pîinea, care atunci cind 
pleacă din fabrică are toate 
sufragiile dc calitate și igienă, ■ 
să ajungă la consumator cu I 
altă înfățișare. In ziua dc 23 
aprilie, spre exemplu, sute de 
pi ini intermediare și albe, aș
teptau să fie transportate spre 
unitățile de desfacere. In ma* 
șină piinea a fost așezată cu 
grijă. La magazinul de produ
se lactate-piine nr. 7 din Petro* t 
șani manipularea lăzilor cu pii
no se făcea insă tocmai cum 
sc manipulează vagonctele do 
cărbuni în subteran. După ce 
au fost tirite pe jos, lăzile au 
fost puse una peste alta. Evi
dent că piinea s-a murdărit șl 
deformat. Dacă întrebi mînui- 
toarelc care c cauza ești... lă
murit : 
brică".

Iută deci că aspectul piinii, 
calitatea, igiena oi nu depind 
numai de cei ce o fabrică ci și 
do cei ce o transportă, mani
pulează și o desfac către popu
lație. Deci pe întreaga filieră 
fabricație, transport, manipulare, 
păstrare și deservire trebuie să 
existe multă preocupare, mult 
simț do răspundere, multă c- 
xigență.

de con-
După părerea

,Așa a venit de la fa-
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dcla, de a educa pe cei pe care 
ii conduce. Iar unul din mijloa
cele de bază (alături de exem
plul personal etc.) este sistemul 
cerințelor pe care il manifestă, 
o(it fondul cit și forma lor. 
Și in general ceri după cri
terii pe care ți lc aplici ție în
suți: ești disciplinat — ceri 
disciplină: ai cunoștințe profe
sionale ridicate — cori și alto
ra să și le însușească In aceas
tă ordine de idei problema ini
țiativei merge și ea „in paralel*. 
O anumită insuficiență a spiri
tului inoxator remarcată la pro
filul conducătorilor, conduce la 
o cultivări' mai slabă a spiritu
lui de inițiativă. Putem fi con
traziși, insă am acorda oricind 
valoare mai maro unui subal
tern cu inițiativă dccît unuia 
doar conștiincios. Omul caic

manifestă inițiativă e deja con
vins că producția trebuie îm
bunătățită, gîndește pentru a 
găsi soluțiile, tinde spre perfec
ționare și contribuția lui poate 
fi substanțială. Cel conștiincios 
i i îndeplinește evident obliga
țiile, însă pune probleme mă
car sub aspectul necesității de 
îndrumare, a imboldului spre 
noutate, spre receptivitate la 
modernizare și, in fond, per
fecționarea activ ității tocmai do 
aceasta depinde.

O ultimă părere in cadrul 
acestei — succinte și evident 
lacunare — analize. Avem cu 
toții micile noastre slăbiciuni, 
însă a face din FORMA în ca
re ți se adresează subalternul 
un criteriu de apreciere mai 
important docil CAPACITATEA 
SA DE CREAȚIE o totuși cam 
exagerat. Valabil numai pentru 
directori !

Disciplina, problemă — 
și în teorie — spinoasă !

Sintem conșticnți de faptul 
că dintre toate problemele a- 
bordatc pină acum, aceea a dis
ciplinei se pretează cel mai 
bine pentru a fi .întorși", pon- 
r i a fi combătuți dacă încer
căm sâ susținem — și aceasta 
facem — că i se acordă un rol 
prea important intre factorii 
de apreciere a subalternilor.

Încercăm să no imaginăm 
principalele obiecții ale even
tualilor cititori și să le răs
pundem :

1) „cum să nu-i acordăm im-

terni pe care nu-i avem), ordi
nea primilor trei ar fi : CALI
TATEA MUNCII, INIȚIATIVA, 
DISCIPLINA. Și această ordi
ne ar fi valabilă doar pentru 
condițiile la care no referim; 
în domeniul cercetării științifi
ce, calitatea muncii (pentru noi 
întotdeauna factorul sintetic 
primordial) ar trebui urmată do 
capacitatea de creație, cea ana
litică etc., iar disciplina ar tre
ce undeva, spre coada listei.

Obiecția privind rolul disci

plinei in minorit este impor
tantă. Cum se explică totuși fap
tul câ, luind separat opiniile 
directorilor din unitățile produc
tive, disciplina, ca cerință și fac
tor de apreciere, apare doar pe 
locul 6, in timp ce, după părerea 
directorilor din unitățile nepro
ductive din Valea Jiului, ea re
prezintă factorul nr. 1 ? Ori in 
aceste unități nu mai e vorba 
de riscul ca un act de indisci
plină (să zicem o țigară aprin
să în subteran) să pericliteze 
viața unui mare număr de oa
meni. Și spunem toate acestea 
pentru disciplina în producție 
deși de multe ori aprecierea 
nu la aceasta se referă, ci la 
disciplina in sensul raporturilor 
de ierarhie, a executării de
ciziilor, a neconien tării lor etc.

Ce înseamnă în fond a fi 
disciplinat ? In general cerința 
constă in a „te încadra" intr-un 
mare efort colectiv. Societatea 
socialistă are nevoie de oameni 
cu independență de gindire și 

'■iplină în muncă, oameni cu 
tărie morală și fermitate do ca
melor, capabili și dispuși să 
ia asupra lor și să ducă la bun 
sfirșit sarcinile încredințate.

Deci „a te încadra" și nu a 
fi supus orbește, a respecta ce
rințe și decizii dar a și gindi, 
a avea inițiativă și a coopera 
cu întregul colectiv indiferent 
de treapta pe care te afli în 
ierarhie.

Concluzia, apelînd la o teză 
anterioară : „mobilizarea", bine- 
înțoleasâ și realizată, permite 
punerea accentului pe calitate, 
în timp ce în absența convin
gerii privind valoarea unei de
cizii este nevoie mai ales de a 
accentua pe disciplină pentru 
a asigura îndeplinirea sarcini
lor.

la sfirșit 
de săptămînă

Petroșani, învingătorii Glici
tei Roșii chiar în Capitală, 
joacă duminică acasă cu pri
ma clasată, Dinamo Bucu
rești. Meciul arc loc la ora 
9 pe stadionul Jiul.

(J) A doua echipă de rugbi 
studențească, I.M.P., care ac
tivează în B. se întîlnește Ia 
ora 11 pe terenul din Petrila 
cu Politehnica Timișoara.

Meciul de baschet de 
divizia B dintre Știința Pe
troșani și Școala sportivă 
Mediaș arc Ioc în sala de 
sport a I.M.P. începînd cu 
ora 11,30.

($ In cadrul diviziei B de 
handbal, băieții de la Știința 
își vor disputa victoria cu cei 
de la Gloria Arad. Cine se 
va acoperi de glorie vom ve
dea Ia finele partidei care 
are Ioc pe terenul de Ia sta
dionul Jiul începînd cu ora 
10.30.

Popicarii echipei Utila
jul Petroșani își joacă ulti
ma șansă a calificării. Deși 
in primul meci al etapei in
ter județene de la Timișoara, 
cu Tehnomctal, au pierdut 
la o diferență dc 118 popice 
(loborite, ei speră într-un re
zultat care să-i ducă mai 
departe. Kămîne de văzut ce 
spun și timișorenii !
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MER6EM CU Al NOȘTRI;
i itM\i;i nix r.u. i |

la înălțime in acest campionat. Credem că vor fi și mîinc 
in meciul cu colegii lor de la Școala spori' Mediaș. Is i 
dc alta, dar să aibă și elevii med ieșeni o amintire de la 
studenții pctroșăncni pentru că de I» toamnă nu se vor 
mai intilni în II.

HANDBAL. Daeă majoritatea echipelor noastre ne au 
obișnuit cu regula victoriei acasă — infrîngcrc in deplasare 
și handbaliștii de la Știința nu vor încerca miine să infir
me regula, înseamnă că trebuie să cișlige meciul cu Gloria 
Arad. Numele echipei arădane nu poate intimida, mai ales 
că joi, la antrenament, Cosma, Angbel, Popovici și ceilalți 
aveau multă poftă de joc și de goluri. De i-ar prinde miine 
din nou această poftă...

RUGBI. Să respectăm ordinea alfabetică. Deci A ■ Ști
ința — Dinamo București. Mare meci marc pe Jiul. Dmn- 
moviștii care, in luptă directă pentru titlu cu Steaua, i-au 
învins duminică pe militari, vin la Petroșani cu pretenții. 
Oponent ii lor, favoriții noștri, a căror cirmă a preluat o 
un antrenor prestigios — D. Manoileanu, vor face totul 
pentru ca la șirul victoriilor din urmă să mai adauge miine 
una. Experiența lui Dinu, tenacitatea lui Snbău, subtilitatea 
Iui (Tăciuncscu, tinerețea și dorința de afirmare ale lui 
Dobrtnoiu >i Achimoaie, terenul propriu, galeria entuziastă 
sînt tot aii tea atuuri pentru rugbiștii pctroșăncni. B : I.M.P. 
— Politehnica Timișoara. Nici „secunzii" noștri nu pot Pă
răsi terenul din Petrila cu capetele plecate. Sigur, meciul 
cu timișorenii nu va fi prea ușor dar cind vrei ceva...

FOTBAL. Duminică Farul a avut o sclipire în Capi
tală, le-a dat un gol giuleștenilor si a dus pe malul mării 
un punct prețios. Ținind cont de diferența de nivel, de fap
tul că la Petroșani aerul e... ozonificat, credem că mari
narii vor debarca pe malul Jiului cu gindul la meciul de 
duminica viitoare, de acasă, cu „U" Craiova. Am vrea. ;n 
orice caz, să vedem fotbal frumos si goluri. Pot fi r 1 
multe nu doar cite unul din greșeală. Maestrul Ozon spu
nea că fotbalul nu-i frumos fără goluri (goluri în porțî, 
firește, că in meciuri, în general, sînt cam multe). Aqi mai

• ' să-l auzim miine, în sfirșit, pe ani ■-nărui jiv,: efi-- 
mînd : „azi am avut și eu om dc gol". Dar cine să fie aj 
ccla ? Octavian Popescu în nici un caz. El e „doxar" Ia 
Rapid, cum îl numea Dan Coc. Poate-și amintește 1 ibardi 
de vremurile bune. Hai Petre! Nu uita că noi tot te stimăm.

Generos, profesorul Gheorghe Irimie a renunțat la sta
dionul Jiul pentru meciul Științei cu Aricșul Cîmpia Târ
zii. .în favoarea rugbiștilor. In definitiv, Știința u nt'1 co 
tiga și pe terenul din Lonca. Poate nu cu 8 sau 9—0 cum 
cîștigă alte echipe acum spre final de campionat, dar cre- 
-derri că •• a cîștiga totuși! Lupta pentru șef;n serici nu se 
va nicile’â prea repede.

In campionatul Județean doar două meciuri se dispută 
miine în Valea Jiului. La Lupeni, echipa Constructorul are 
o misiune deosebit de dificilă in fața liderului — Minerul 
Teliuc, iar Preparatorul Petrila are, de asemenea, o sar
cină grea Ia Aninoflsa.

Rugbi. baschet, handbal, fotbal. La nivel de A. B. C, 
rl-' o-rnn’onat județean. Pe stadioane și în săli. Dumimc'i 
plină miine la Petroșani cu extindere la Petrila și Lonca. 
Să învingă cei mai buni. Să învingă spectacolul sportiv. 
Hai ai noștri !
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Vești 
de u’timă oră

FOTBAL
Uniunea europeană de fotbal 

a aprobat calendarul celui (!■ . I 
12-lea turneu U.E.F.A.. r< 
xat echipelor de juniori. Mo- 
c’tirile vor avea loc între 18—"fi 
mai în diferite orașe din R. D. 
Germană. Echipa României, re
partizată in grupa A. xa juca 
la 18 mai cu Turcia (la Riesa), 
la 20 mai cu Portugalia (in o- 
rașul Karl Marx-S(adf) și Ia 22 
mai (la Zwickau) cu formația 
I R.S.S.. Semifinalele, pentru 
care se califică echipele clasa
te pe primul loc in cele patru 
grupe, se vor desfășura Ia 21 
mai, iar finala și meciul pen
tru Jocul 3 la 26 mar.

VOLEI
La Montevideo au continuat 

întrecerile pentru turneul final 
al competiției internaționale de 
volei masculin „Turneul Conti
nentelor". Echipa UR.S.S. a în
trecut cu scorul de 3—0 (15— 
12. 15—10, 15—9) formația
S.U.A.. iar selecționata Japoniei 
a dispus cu același scor : 3—0 
(15—11. 15—8, 15—9) de repre
zentativa Urugua.yuluî.

In clasament, pe primul loc 
se află echipa R. D. Germane 
cu 8 puncte, urmată dc U.R.S.S., 
Japonia — 7 puncte; Brazilia, 
Cehoslovacia — 5 puncte; U- 
ruguay — 4 puncte .și S.U.A. — 
3 puncte.

BASCHET
Cea de-a 12-a ediție a „Cupei 

campionilor europeni" la bas
chet masculin a fost cîștigată 
do echipa T.S.K.A. Moscova. In 
finala disputată la Barcelona 
la capătul unei partide echili
brate și spectaculoase T.S.K.A. 
Moscova a învins după prelun
giri cu scorul de 103—99 (42— 
45. 81—81) formația Real Ma
drid.

Echipa T.S.K.A. Moscova a 
participat dc 9 ori la „Cupa 
campionilor europeni' și a cu
cerit trofeu] de 7 ori.

15,10 Fotbal : Steaua — Pro
gresul. Rapid — Dina
mo București. Transmi
siune de la Stadionul 
23 August.

J9,00 Telejurnalul dc seară.
19,30 Cadran — emisiune dc 

actualitate internațio
nală.

20 00 Tele-enciclopedia.
21.00 Muzică populară bănă

țeană.
21.15 Film serial: .Bonanza". 
22.05 Invitații noștri — emi

siune muzicală.
22.45 Telejurnalul t’e noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

portanță, cînd în minerit indis
ciplina poate pune in pericol 
viața oamenilor ?' — absolut 
de acord.

2) „ce calitate a muncii să-i 
cerem omului cind. indiscipli- 
nat fiind, absentează, și nici nu 
mai ajunge la muncă ?' — la 
fel, de acord.

3) „cum. astăzi, cînd se pu
ne atîta problema disciplinei, 
a luptei împotriva absenteismu
lui, a fluctuației etc. vreți sâ 
compromiteti lotul afirmînd că 
disciplina nu < importantă ?' 
— nici gind !

Pentru că nu sintem împo
triva disciplinei, ci împotriva 
importanței relative ce i se a- 
cordâ, împotriva transformării 
ei în obiectiv. Scopul imediat 
al producției nu este discipli
na. ci produsul și calitatea a- 
ccstuia ! — deci să punem sco
pul pe primul plan și nu u- 
nul din mijloacele cu care il 
atingem.

Dacă ni se permite să ne 
spunem părerea privind facto
rii de apreciere (a unor subal-

Acolo 
unde 

se 
șleîuiește 
„brățara 
de aur“

Grupul școlar minier din 
Petroșani a lost dotat în ulti
mul timp cu toate cele nece
sare pentru buna desfășurare a 
procesului inslructiv-educaliv. 
Sălile de clasă și laboratoarele 
sînt bine înzestrate, atelierele 
utilate cu cele mai moderne 
mașini și utilaje. încă de la 
intrhre te surprinde plăcut cu
rățenia și ordinea care domneș
te peste lot. In vitrina frumos 
amenajată — unelte de tot fe
lul, machete, obiecte de uz cas
nic fac dovada muncii pasiona
le, a preocupărilor elevilor 
pentru însușirea meseriei alese.

Cele 18 cadre didactice pen
tru cultura tehnică ca și cele 
12 cadre pentru cultura gene
rală se preocupă, zi de zi, dc 
pregătirea multilaterală a ele
vilor, remareîndu-se Viorel 
Diaconu, Mal Uda Pohl, Maria 
Horincaru, Viorica Părăianu, 
Victoria Ion, Tiberiu Fodor și

alfii care au numai rezultate 
bune în muncă.

Dc pregătirea practică a ele
vilor se ocupă maișlrii-insfruc- 
tori cu înaltă calificare ca Io
nel Adam, Adam Evadat, Ion 
Cenușă, Ion lancu. Ion Fodor 
ele. cnre nu precupețesc nici un 
efort pentru a împărtăși din 
„1010010“ meseriei schimbului 
de miine.

In ateliere elevii sînt ob ■ 
nui/i să execute, la început, o- 
perafii simple apoi tot mai 
complexe, fiecare fiind dotat cu 
trusă proprie de scule. Cei din 
anii II și III Iac practica di
rect Ia exploatările miniere, re
partizați pe lingă brigăzi, exe- 
culînd sub conducerea unul 
muncitor calificat și lucrări mai 

-complexe. Practica se desfășoa
ră pe baza unor grafice, urmă- 
rindu-sc ca elevii să treacă 
prin toate fazele procesului de 
producjic.

Rezult al ele anilor trecu} i, ale

primelor trimestre școlare sini 
meritorii. Elevii au obținui mai 
multe premii la concursurile 
școlilor profesionale, organizate 
pe meserii.

Pregătirea multilaterală a e- 
levilor este întregită prin in
formări politice, concursuri 
cullural-arlislice și prin acti
vitățile desfășurate de elevi în 
cercurile de matematică, ele' - 
tro-Lelinică, slrungărie, foto și 
cel literar.

Sportul se bucură de multi 
simpatizanti, iar terenul amena
jat în imediata apropiere a 
școlii face posibilă organizarea 
unor pasionante întreceri Ia 
fotbal, handbal ele.

îmbinarea armonioasă a pre
gătirii școlare cu instruirea 
practică, sportul și activitățile 
culturale asigură formarea unor 
muncitori și specialiști multila
teral pregătiți, capabili să facă 
față cu succes sarcinilor.

P. MUNTEANU

în sprijinul comisiilor de judecată Pentru o corectă aplicare a legii
în activitatea jurisdicțională a comisiilor de judecată

Expresie a democratismului 
socialist, a creșterii rolului 
colectivității în asigurarea le
galității și combaterea manifes
tărilor anti-sociale, comisiile dc 
judecată din întreprinderi, or
ganizații economice, din insti
tuții, precum și comisiile de ju
decată de pe lingă comitetelo 
c-xccutive ale consiliilor popu
lare, prin activitatea lor de in
fluențare obștească și de juris
dicție, sînt chemate să joace un 
rol important în viața socială, 
pe linia întăririi ordinai de drept 
șl a educării socialiste a cetă
țenilor în spiritul promovării 
unei atitudini juste față dc 
munca, fată de proprielatea so
cialistă și a asigurării unei 
comportări corecte în societate.

Jn înfăptuirea acestor teluri, 
comisiile de judecată desfășoa
ră mai multe activități : încear
că împăcarea părților in unele 
infracțiuni, judecă — cu sau 
fără împăciuire prealabilă — 
unele abateri dc la regulile de 
conviețuire sociala, precum și 
unele litigii de muncă sau pri
cini cu caracter patrimonial, 
aplică măsuri de influențare 
obștească in cazurile dc înlo
cuire a răspunderii penale.

Avfnd o competentă lărgită 
fală dc vechile organe obștești 
de influențare și de judecată și 
o răspundere sporită, mai ales 
in activitatea lor jurisdicțio- 
nalci, comisiile de judecată tre
buie să manifeste o preocupa
re deosebită pentru însușirea 
corecta a sensului legii, a ter
menilor ei. In acest scop, și 
pentru a veni in ajutorul co
misiilor de judecată intr-o fază 
de început a activității lor, 
cind, prin urmare, se face re
simțită nevoia unor clarificări
— mai ales in privința un^r 
noțiuni fundamentale ale li qii
— considerăm oportun să adu
cem unele lămuriri in acele 
probleme care pină în prezent 
nu comportat si comportă dis
cuții și aplicări diferite de na

tură să dăuneze rezolvării ope
rative și calității pricinilor a- 
duse în fața comisiilor de ju
decată.

1. Potrivit legii, comisiile de 
judecată sînt alcătuite din 5 
membri. Ele își exercită obiș
nuit atribuțiile, în complet de 
3 membri, în afară de cauzele 
în care rezolvă litigii de mun
că privind pe angajatii orga
nizațiilor socialiste, cînd com
pletul de judecată se întregește 
cu 2 membri delegați, unui de 
către conducerea organizației 
socialiste și celălalt de către 
comitetul sindicatului. Facem a- 
ceastă precizare, întrucit, în 
practică, unele comisii de ju
decată rezolvă pricinile — in
diferent de natura lor — în 
complet de 3 membri.

2. Inlr-un caz de furt dinlr-un 
cămin muncitoresc, s-a pus — 
în legătură cu competența co
misiei de judecată — proble
ma întinderii noțiunii legale de 
„loc de muncă". Intr-o părere 
s-a susținut sensul restrins al 
noțiunii : acela de loc de pro
ducție. Contrar acestei păreri, 
considerăm justă opinia potri
vit căreia prin „loc de muncă' 
se înțelege nu numai locul în 
care angajatul își desfășoară 
activitatea sa productivă ci și 
locurile de deservire a anga- 
jalilor ca : dormitoare comune, 
cămine, cantină ele. și întreaga 
incintă a unității respective.

3. In lege, se vorbește — tot 
ca element linind de competen
ta comisiei dc judecată — des
pre o altă noțiune fundamen
tală care a dat și dă naștere 
la discuții : noțiunea de faptă 
săvîrșită „pentru prima dată'. 
Dificultatea constă mal ales în 
cazurile în care o persoană 
comite două sau mai multe 
fapte (insultă cu amenințare, 
furt și abuz de încredere între 
membrii aceluiași colectiv etc.) 
in același timp.

In acc-st caz, faptele se con
sideră săvîrșite „pentru prima

DAVID MANIU 
procuror șef al Procuraturii 

locale Petroșani

dată" dacă au același obiect 
juridic în sensul prevăzut de 
lege în art. II lit. „a", „b", „c" 
și „d" (grupările respective de 
fapte făcindu-se in funcție de 
obiectul juridic).

Dacă însă pentru o faptă an
terior comisă, făptuitorul nu 
a fost sancționat sau a fost re
abilitat, fapta următoare nu se 
consideră, in sensul legii, ca 
faptă săvirșită „pentru prima 
dată". La fel, nu se consideră 
astfel aceeași faptă comisă în 
mod repetat (de exemplu, însu
șirea repetată de bani, pînă la 
500 lei, de către un taxator pe 
același traseu și chiar în a- 
ceeași cursă). Prin urmare, aceste 
din urma fapte nu intră în 
competența comisiei de jude
cată.

4. In cazul în care este pă
gubit avutul obștesc prin ace
lași fapt produs de mai multe 
persoane, valoarea pagubei ca
re dă competenta este cea care 
rezultă din faptul unic cauzator 
de prejudiciu. Astfel, dacă o 
pagubă produsă unității este 
imputabilă mai multor angajați, 
chiar daca întinderea răspun
derii unuia sau a tuturora 
considerați In parte, este sub 
5 000 lei. competentă a judeca 
pricina este judecătoria, nu co
misia de judecată dacă sumele 
totalizate depășesc plafonul le
gal respectiv.

5. In situația în care o faptă 
din cele date spre rezolvare 
comisiei de judecată (dc pildă, 
o lovire fără vătămare) este 
sdvîrsită de un angajat, la lo
cul de muncă, împreună cu o 
persoană din afara acelei or
ganizații din care face parte 
angajatul, competentă a soluțio
na pricina este, prin excepție,

comisia dc judecată din organi
zația socialistă unde s-a săvîr- 
șit fapta, deși este vorba dc o 
persoană din afara organizației 
socialiste respective.

G. Prin „litigii de muncă de 
competenta comisiei de jude
cată0 trebuie să se înțeleagă 
numai acele litigii care privesc 
un contract de muncă — indi
ferent de durata angajării — și 
numai dacă obiectul litigiului 
se referă la încheierea și exe
cutarea contractului, iar valoa
rea litigiului — cînd este eva
luabilă in bani — nu depășește 
5 000 lei: litigii privind legali
tatea angajării, termenele de 
încercare, prelungirea contrac
tului, valorificarea unor drep
turi ce decurg din prestarea 
muncii peste termenele prevă
zute în contract etc., în ceea 
ce privește încheierea contrac
tului ; felul și locul muncii, re
munerarea muncii, drepturi bă
nești, inclusiv premiile o dată 
aprobate de către conducerea 
unității, plata orelor suplimen
tare. compensația pentru con
cediul dc odihnă, plato sporu
rilor, plăți nedatorate dc uni
tate etc., în ceea ce privește, 
executarea contractului de 
muncă.

Dacă paguba este urmarea 
unei infracțiuni, competentă 
este judecătoria, nu comisia de 
judecată, oricare nr fi valoa
rea pagubei.

In c< mpetenla comisiilor de 
judecată din întreprinderi intră 
și litioîile privind drepturile ce 
decurg din desfacerea contrac
tului de muncă sau reintegra
rea în muncă, fără însă, ca co
misia do judecată să aibă drep
tul de a pune în discuție în
săși temeinicia și lcgalîtaleo 
desfacerii contractului.

Comisia de judecată arc insă 
dreptul de a rezolva litigii in
tervenite în legătură cu sus-, 
pendarea din funcție a angaja
tului (ca urmare a introducerii 
unei plîngeri penale).

De menționat că în noțiunea 
de „reintegrare în muncă" in
tră și retrogradarea, cînd a- 
ceasla este o modificare unila
terală a contractului de mun
că își nu o sancțiune discipli
nară. Cad, deci, în competenta 
comisiei de judecată : cererile 
de plata compensației pentru 
desfacerea contractului, com
pensația pentru concediile de 
odihnă, pretenții în legătură cu 
eliberarea carnetului de muncă 
sau cu întîrzierea trimiterii do
sarului de către unitate în ve
derea pensionării, orice alte li
tigii, evaluabile în bani, născu
te din desfacerea contractului 
sau reintegrarea în muncă, 
dacă obiectul litigiului nu de
pășește 5 000 lei.

7. In sarcina comisiilor de ju
decată intră și pricinile trimise 
de organele judiciare (organul 
do urmărire penală sau instan
ța de judecată) în vederea luă
rii unor măsuri de influențare 
obștească în cazurile de înlo
cuire a răspunderii penale. Din 
acest punct de vedere, legea 
face o distincție după cum pri
cina a fost trimisă de orga
nul de urmărire sau cțe instan
ța de judecată. In primul caz, 
comisia de judecată rezolvă și 
fondul pricinei; în al doilea 
caz, ea nu are dreptul de a re- 
judeca fondul ci numai de a 
aprecia și decide asupra mă
surii de influențare, constată
rile instanței do judecată pri
vind existența faptei și vinovă
ția făptuitorului fiind obligato
rii pentru organul de influen
țare obștească.

O
Cu aceste clarificări, proble

mele ivite în practica jurisdic
țională a comisiilor de judeca
tă, nu sînt epuizate. Este nece
sar ca factorii însărcinați cu 
instruirea și îndrumarea acestor 
organe să-și intensifice activi
tatea în această direcție. Căci 
numai astfel se va asigura o 
corectă aplicare a legii.

O. C. L. ALIMENTARA
PETROȘANI 

a n u si f ii
orarul rnagazînefor în perioada 28 aprilie — 4 mai 1969.

LUNI, 28 APRILIE 1969 :
Măcelăriile vor funcționa între orele 6—12 și 17—19.

MARȚI, 29 și MIERCURI 30 APRILIE :
Toate magazinele cu orar pe un singur schimb vor 

prelungi orarul de închidere cu 2 ore, din care o oră 
înainte de masă și o oră după masă. Măcelăriile vor fi 
deschise toată ziua, fără întrerupere.

JOI, 1 MAI :
Vor fi deschise toate magazinele specializate in vin- 

zarea produselor de panificație și produselor lactate 
(orar duminical).

VINERI, 2 MAI :
Vor funcționa cu program de duminică toate unită

țile de produse de panificație, produse lactate și corne, 
cit și magazinele de autoservire nr. 42 Petrila, 43 Vul
can, 18 Petroșani. La fel vor fi deschise, cu program du
minical, magazinele pe două schimburi 77 Lupeni (car
tier Braîa) și 79 Uricanî.

SIMBATA, 3 MAI :
Vor fi deschise toate magazinele cu orar normal de 

lucru.

DUMINICA, 4 MAI :
Magazinele vor funcționa cu orar de duminică.

Fabrica de produse 
lactate Petroșani

pune în vînzare

ÎNGHEȚAT Â
în orice anotimp i
Prin conținutul bogat în proteine, zaharuri 

și grăsimi ÎNGHEȚATA este un produs alimen- I 
tar valoros, furnizind organismului elemente 
nutritive și un important număr de calorii, atît ill 
de necesare iarna, cînd pierderea de energie | 
este mai mare din cauza frigului.

Conținutul ridicat în vitamine (A+D), în jl 
săruri organice, în special de calciu și de fosfor, !, 
în proteine (din lapte și smîntînă) mărește va- jj 
loarea nutritivă a înghețatei.

Rețineți : ÎNGHEȚATA ESTE UN PRODUS Jl 
A’JMENTAR GUSTOS, RĂCORITOR, FOR- 11 
T1F1ANT !

Atenție însă, consumatori, la curățenia ora- | 
șului ! Nu aruncați ambalc’ul înghețatei Ia 
întâmplare, ci folosiți coșurile destinate acestui 1 
scop instalate pe străzi în imediata apropiere |! 
a tonetelor de vînzare a înghețatei.

- -----nr—------------------------ —^.'■4

Dl MINICA 27 APRILIE
PROGRAMUL I :

7.00 Concertul dimineții; 
j :i,00 Radiojurnal: 9,00 Radio- 
! magazinul femeilor; 9,30 An- 

sambluri artistice școlare 
participante la festivalul ci 
tura l-artistic al pionierilor și 
școlarilor; 9,-15 Selecțiuni din 
operetele lui Lehar; 11,16 In- 
Lîlnire cu melodia populară 
și interpretul preferat; 12.00 
Dc toate pentru toți: 13,00 
Estrada duminicală; 14.00 Ra
diojurnal. Buletin meteorolo
gie: 14.30 l’nda veselă: 16,30 
Sport și muzică; 19.15 Teatru 
scurt. Premieră „Bilanț sen
timental". scenariu radiofo- 
nic de Ludwig Askcnazy; 
20.00 Radiojurnal. Sport: 
20.10 Album folcloric; 21,25 
Miine. în < misiunile muzi^;;- 
)■•: 22.00 R-diojumal. Bulot.n 
meteorologic. Sport; 22,20 
Noutăți do muzica ușoară: 

’22.30 KL n mt poetic. Do dra
goste. „Sub flori de măr" — 
versuri de '1. Maccdonski: 
22.40 Formația dc muzică u- 
șoară „Omega" și sextetul 
„Cromatic': °.O5—5.00 Estra
da noct’HTvu".

PROGRAMUL II :
6.00 Concertul dimineții;

7.90 Zi do odihnă cu cintcc 
și joc: 7.37 Divertismente 
pentru fanfară; 8,00 Muzică: 
3.05 Teatru radiofonic pentru 
(-•r-.ii : .Sfîrleazâ eu fofează" 
(’o Victor Ion Popa: 9.00 So
irii do muz;c* "-oară: Vali 
M; noîache. Salv; tore Adamo, 
Ilona Moțica si Knut Kic- 
sev.-etter: 9.45. „yVa se joacă 
pe la noi"; 10.14 Medalion 
Ell.y Roman: 19.45 X 7-a artă. 
Problema distribuției și inter
pretării în filmul românesc. 
Dezbatere la care participă: 
scriitorul Constantin Stoiciu 
și regizorii Ton Pouoscu-Gopo 
și Gheorghe Vitanidis; 12,30 
Muzică populară interpretată 
de Ileana Constantinescu și 
Iosif Mihuț; 13.00 Radiojur
nal. Buletin meteorologic: 
14,20 Dc la operetă la operă. 
Emisiune de Gabriela Con- 
stantincscu: 16.90 I a horă-n 
sat: 16,15 Pi(?se corale; 16 P0 
Pagini. clasice, interpretări 
moderne: 17.00 Revista lite
rară radio: 17,30 Caravana 
fanteziei. (Emisiune pentru 
tineret): 18,30 Romanțe și a- 
mintiri. Soliști : Adriana Cb- 
dreanu. Dorina Drăghici si 
Ștefan Uizărcscu; 19.20 Ca
podopere ale genului liric : 
„Trubadurul" de Vcrdi (frag
mente). Din distribuție : Ze- 
naida Pally, Octav Enigă- 
rcscu. Cornel Stavre: 21,90 
Radiojurnal; 21,10 Cintă Iri
na Loghin: 22.30 Compozi
tor i-interpreți : Florin Bogar- 
do. Pino Donaggio și Ion 
Cristinoiu; 23,07 O istorie a 
muzicii in capodopere comen
tată de George Bălan; 24,00 
—1,00 Muzică do dans.

DL MINICA 27 APRILIE
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Profesioniștii; Republi
ca : Sfirșitul Saturnului; PE
TRI LA : Regrete suedeze; 
LONEA — Minerul : Hom
bre; ANINOASA : Pasărea 
timpurie; VULCAN : Bună 
ziua contesă; PAROȘENT : 
I.cnin in Polonia; LUPENI 
— Muncitoresc : Prin Kurdis- 
tanul sălbatic; Cu’furai : 
Moartea lui Joe Indianul; 
URIC A NI : Operațiunea San 
Genaro.

-•

L O T O
La tragerea Loto din 25 

aprilie 1969 au fost extrase 
din urnă următoarele nu
mere :

Extragerea l-a : 65 26 68 53 
57 79 22 54 15 37 72 61.

Fond de premii : 704 003 lei.
Extragerea a Il-a : 2 75

39 45.
Fond do premii : 391 380 4- 

183 395 Iei report categoria A.

VREMEA
Teri, temperatura maximă 

a fost de plus 12 grade la 
Petroșani și de plus 3 grade 
la Paring. Minimele au fost 
ci rinse intre plus 6 grade 
la Petroșani .și minus 2 gra
de l.i Paring.

rr NTRU I ARMATOARELE 
24 DE ORE: Vremea se 
menține instabilă, eu cer va
riabil. Vînt slab din nord.

http://WWW.VAWW/AWA
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ORIENTUL APROPIAT
Convorbiri la Londra 
privind soluționarea 

conflictului
LONDRA 25 (Agerpres). — 

In capitala Marii Britanii au 
avut loc vineri importante con
vorbiri privind Orientul Mij
lociu Regele Hussein al Iorda
niei, aflat intr-o vizită la Lon
dra. a conferit cu premierul bri
tanic Wilson și cu ministrul de 
externe. Stewart. Nu au fost 
dezvăluite subiectele abordate, 
dar toți observatorii sint de 
acord că recentele evoluții din 
Ori ntul Mijlociu și diversele 
acțiuni în vederea restabilirii 
păcii în această regiune s-au 
aflat în fruntea ordinii do zi 
a convorbirilor.

Problemele Orientului Mijlo
ciu au fost abordate și în 
cursul întrevederii pe care se
cretarul general al O.N.U., U

Agravarea situației 
din Irlanda de nord
• GRUPURILE EXTREMISTE 1ȘI CONTINUA ACȚIUNILE 
TERORISTE 9 GUVERNUL \ LUAT NOI MĂSURI DE 
SECURITATE

BELFAST 25 (Agerpres). — 
Situația din Irlanda de nord s-a 
agravat joi, cind, în ciuda Ini
țiativei Comitetului Executiv al 
„Mișcării pentru drepturile civi
le' de a anula toate manifes
tațiile prevăzute pentru sfîrși- 
tul acestei săptăinîni în scopul 
de a se evita noi ciocniri, gru
purile extremiste protestante au 
recurs la noi acțiuni teroris
te. Pentru a treia oară în cursul 
acestei săplămîni a fost arun
cat in aer un bazin colector de 
apă potabilă, care alimentează 
orașul Belfast. Cabinetul nord- 
trlandez. întrunii joi seara ln- 
tr-o ședință extraordinară. a 
luat noi măsuri de securitate 
pentru protejarea acestor insta
lații vitale. Poliția a fost în
tărită cu contingente suplimen
tare de voluntari și s-a apelat 
la intervenția elicopterelor bri
tanice pentru supravegherea 
conductelor de apă si a liniilor 
de înaltă tensiune. La Belfast, 
măsurile de raționalizare a 
apei au fost înăsprite. In anu
mite ore ale zilei debilul va fi 
oprit, iar autocisterne cutreieră 
străzile orașului, distribuind ra

R. P. POLONĂ: Nou super magazin situat în piața 
Unii Lubelskiej din Varșovia.

Thant, a avut-o vineri la prînz 
cu ministrul de externe, Ste
wart. Secretarul general al 
ONU. a sosit la Londra joi 
scara, în prima etapă a unul 
turneu european.

icneralul Odd Bull a 
prezentat un raport 

O.N.U.
Generalul Odd Bull, .șeful 

grupului de observatori al 
O.N.U. în Orientul Apropiat 
a prezentat joi Națiunilor U- 
nite un raport cu privire la 
incidentele de la 23 aprilie din
tre trupele israelionc și egip
tene în Zona Canalului de 
Suez.

Generalul Bull consemnează 
în raport faptul că un post dc 
observatori O.N.U. a fost supus 
unei rafale dc mitralieră.

țiile dc apă populației adunate 
în șiruri lungi. Autoritățile au 
avertizat totodată pe cetățeni 
împotriva riscului infectării a- 
pei în urma avarierii instalații
lor de filtrare.

Acțiunile extremiștilor pro
testanți sint încurajate de ad
versarii politici ai premierului 
O'Neill, care și-au intensificai 
campania după ce Partidul U- 
nionist guvernamental s-a pro
nunțat în sprijinul proiectului 
său de modificare a actualei 
legislații electorale, menit să 
înlăture parțial discriminările 
impuse populației catolice.

In timp ce criza din Irlanda 
de nord se adîncește. fostul 
ministru do externe britanic, 
George Brown,’ sprijină, într-un 
articol publicat joi de ziarul 
londonez „Evening Standard", 
ideea unei unificări a celor 
două Irlande (Irlanda de nord 
si Republica Irlanda), ceea ce, 
după părerea sa, ar fi in avan
tajul reciproc pe plan econo
mic. George Brown propune 
în acest scop o întîlnire între 
premierii Marii Britanii. Irlan
dei de nord și Republicii Ir
landa.

Mesajul F.S.M. 
cu prilejul zilei 

de 1 Mai
FRAGA 25 (Agerpres). — Fe

derația Sindicală Mondială a 
adresat oamenilor muncii din 
întreaga lume un mesaj — cu 
prilejul zilei do 1 Mai — în ca
re își reafirmă solidaritatea cu 
poporul Vietnamului și cheamă 
pe toți oamenii muncii să in
tensifice sprijinul acordat po
porului vietnamez.

F.S.M. transmite un salut oa
menilor muncii din țările so
cialiste ale căror succese sînt 
un izvor de inspirație pentru 
tovarășii lor, care nu s-au eli
berat încă de exploatare. Sînt 
salutați, dc asemenea, oamenii 
muncii din țările capitaliste, 
care luptă pentru îmbunătăți
rea condițiilor de viață si de 
muncă, pentru cucerirea de noi 
drepturi democratico, pentru a 
lichida atotputernicia politică 
și economică a monopolurilor.

F.S.M. salută, de asemona, pe 
oamenii muncii din țările în 
curs de dezvoltare care luptă 
împotriva sechelelor dominației 
coloniale și împotriva înapoie
rii economice, precum și pe oa
menii muncii din țările încă 
neeliberate.

NIGERIA

Umuahia 
a fost 
cucerita

LAGOS 25 (Agerpres). — Un 
grup de observatori alcătuit 
din reprezentanți din diferite 
state, precum și funcționari ai 
Organizației Națiunilor Unite și 
Organizației Unității Africane, 
care a vizitat zilele acestea 
mai multe zone cucerite de tru
pele federale, s-a înapoiat vi
neri la Lagos. Ei au declarat, 
potrivit agenției Reuter, ca 
„fosta capitală biafreză apară 
în prezent ca un oraș pustiu 
ca urmare a părăsirii în masă 
a orașului de către cea mal 
mare parte a populației". Ei au 
afirmat, de asemenea, că Umua
hia ar fi fost cucerită marțea 
trecută de trupele federale ni- 
geriene, după cinci zile de 
lupte înverșunate, iar în oraș 
nu ar fi rămas decit cîteva zeci 
de persoane.

ANGLIA : Tradiționalul marș londonez de primăvară 
pentru pace a avut și in acest an ca principală deviză pro
testul împotriva războiului agresiv dus de Statele Unite in 
Vietnam ; aspect pe Groswenor, una din principalele artere 
londoneze, în timpul marșului pentru pace.

„Ziua României" 
la Tîrgul 

international 
din Bruxelles

BRUXELLES 25 (Agerpres). 
— In cadrul celui de-al 42-lea 
Tîrg internațional de la Bru
xelles, la 23 aprilie a avut loc 
„Ziua României". Cu această 
ocazie, ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Bruxelles, 
Alexandru Lăzăreanu, însoțit 
de Ștefan Niță, șeful Agen
ției comerciale, și Ion Boambă, 
directorul pavilionului româ
nesc, au fost primiți de L. 
Cooremans, primarul orașului 
Bruxelles șt președinte al Tir- 
gului, și de alte oficialități bel
giene. Inalții oaspeți au făcut 
aprecieri elogioase privind pre
zentarea, gama și calitatea măr
furilor expuse la pavilionul ro
mânesc.

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT

VIETNAMUL DE SUD

Obiective militare 
americano-saigoneze bombardate 

cu rachete și mortiere
SAIGON 25 (Agerpres). — 

- Bombardierele americane B-52 
și-au continuat în cursul nopții 
de joi spre vineri raidurile în 
regiunea capitalei sud-vietna- 
meze și a platourilor înalte din 
centrul țării. In misiunile efec
tuate în aceste zone în ulti
mele 24 de ore avioanele ame
ricane au lansat peste 4 000 de 
tone de bombe.

La rîndul lor, forțele patrio
tice au supus unor bombarda
mente cu rachete și mortiere 
cinci obiective militare ameri
cano-saigoneze. Printre obiecti
vele atinse, sc află, potrivit ți
nui purtător dc cuvînt ameri
can, două baze ale diviziei a 
25-a de infanterie americană,

Incidente violente 
in capitala 

Irianului de vest
DJAKARTA 25 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
Associated Press, în capitala 
Irianului de vest, Djaya Pura, 
a avut loc o puternică demon
strație în cursul căreia partid- 
panții s-au pronunțat în favoa
rea dreptului la autodetermina
re al teritoriului, în prezent 
parte componentă a Indoneziei. 
Intervenția poliției s-a soldat 
cu incidente violente — ucide
rea sau rănirea mai multor 
persoane.

La Djakarta, un lider al Iria
nului dc vest a fost arestat sub 
acuzația de a fi desfășurat ac
tivități antiguvernamentale. Este 
cea de-a treia personalitate 
marcantă a Irianului de vest 
arestată în ultimele două săp- 
tămîni.

Irianul de vest, fostă colonie 
olandeză, a fost trecut în a- 
prilic 1963, prin holărîrea 
O.N.U., sub administrația gu
vernului indonezian.

situate în zona Saigonului, și 
subsectorul militar saigonez de 
la Long Thanh, aflat, de ase
menea, în regiunea capitalei.

★
SAIGON 25 (Agerpres). — 

Un purtător de cuvînt al co
mandamentului forțelor S.U.A. 
din Vietnamul de sud a comu
nicat că în cursul luptelor ce 
au avut loc săptămîna trecută 
între trupele americane și uni
tățile Frontului Național de 
Eliberare au fost uciși 216 mili
tari americani, iar alți 1602 
au fost răniți. El a menționat 
că în aceeași perioadă au fost 
uciși în lupte 329 militari din 
rîndul forțelor saigoneze, iar 
alți 884 au fost răniți.

îotoa (ului M U (onora 
national al Părtini (nmnnirt lei

PEKIN 25 (Agerpres). — A- 
genția China Nouă anunță că 
la 24 aprilie s-au încheiat lu
crările celui de-al IX-lea Con
gres național al Partidului Co
munist Chinez. Potrivit comuni
catului secretariatului Prezidiu
lui Congresului, In ultima șe
dință plenară a fost ales Comi
tetul Central alcătuit din I/O 
membri și 109 membri su- 
pleanți. In Comitetul Central 
au fost aleși vechi membri dc 
partid, precum și membri din 
generația mai tînără, cadre de 
conducere din diferite domenii 
de activitate, muncitori din u- 
zine, dc pe ogoare, reprezen
tanți ai Armatei Populare dc

I
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FRANȚA ‘
4

Campania electorală în vederea; 
referendumului a luat sfîrsiti’ 4

* PARIS 25 (Agerpres). — 
ț \ ineri, la ora 2-1,00, ora Pa- 
9 risului, a luat sfîrșit in Fran-
• la campania electorală in ve-
9 derea . referendumului de la 
9 27 aprilie cu privire la re-
9 forma regională și a Senatu- 
9 lui.
| La referendumul de dumi- 
| nică urmează să ia parte 30 
| de milioane de electori, din- 
I tre care aproximativ 600 000 
ț în departamentele și lerilo- 
j riile de peste mări. Aceasta 
; este cel de-al cincilea refe- 
« rendum care are loc in Fran- 
| la din anul 1958. Primul re- 
X lerendum a avut loc la 28 
| aprilie in același an, in le- 
| gătură cu aprobarea const i- 
| tul iei celei de-a \'-a Repu- 
T blici, fiind urmat de cel re- 
| feritor la autodeterminarea 
î poporului nigerian, apoi de 
ț aprobarea acordurilor de la 
t Evian, care au pus capăt 
| războiului din Algeria. iar 
i penultimul referitor la alege

Eliberare, comuniști care lu
crează în domeniul activității 
culturale și științifice, reprezen
tanți ai diferitelor naționalități.

Tovarășul Mao Tze-dun a 
fost reales președinte al C.C. 
al P.C. Chinez, iar tovarășul 
Lin Biao, vicepreședinte al C.C.

După cum se subliniază in 
Comunicat. Congresul a sinteti
zat victoriile și experiența de 
pînă acum și a hotărî! sarcinile 
și politica partidului, atit pe 
plan intern cit și pe plan inter
național. Sintem siguri — st a- 
rată în comunicat - că dnp-i 
încheierea Congresului vor fi 
obținute victorii și mai mari iu 
întreaga țară.

rea președintelui Franfei, pe • 
baza sufragiului universal. • 

In cursul serii, președin- * 
tele de Gaulle a rostit la pos- • 
lurile de radio și televiziune ♦ 

-o scurtă cuvlnlarc. Prezen- * 
tind esenla reformelor pro- ♦ 
puse, președintele a relevat i 
că „este vorba de a se adu- * 
ce structurii tării noastre * 
schimbări toarte considera- ♦ 
bile". „Răspunsul vostru — a * 
declarat el va angaja 4 
destinul Franței deoarece, f 
dacă sint dezavuat de o ma- f 
.jorilale dintre voi, in acest ț 
subiect capital, sarcina mea 4 
actuală de șef al statului va 4 
deveni, evident, imposibil de f 
îndeplinit și voi înceta ime- 4 
dial exercitarea iunc(iunilor * 
melc'1. Generalul de Gaulle a 4 
adăugat că in cazul unui vot 4 
favorabil, el iși va continua ț 
mandatul pină la expirarea & 
sa, după care va remite func- * 
lia de șei al stalului celui * 
pe care francezii II vor alege i 
pentru a-l succeda. f

Cabinetul vest- 
german s-a întrunit

2s

„Capilalismiil negrir și emanciparea 
economică a negrilor americani

Ar fi greu de stabilit cind a 
apărut expresia „capitalismul 
âegru* atît de des folosită în 
ultima vreme în paginile presei 
âmericane. Un lucru este cert: 
îdeea ridicării de elemente ca
pitaliste din rîndul populației 
de culoare ca o soluție pentru 
problemele economice ale aces
teia a figurat la loc de frunte 
printre referirile, de altfel pu
ține. ale lui Richard Nixon a- 
Șupra situației negrilor în cursul 
campaniei sale electorale de 
ănul trecut. „Trebuie să ne 
concentrăm acum asupra unor 
elemente ca dezvoltarea econo
mică. educația, construcția și 
întărirea din interior a capita
lismului negru...*, spunea el în 
toamna trecută. Și una dintre 
primele măsuri luate- dc preșe
dintele Nixon după instalarea 
la Casa Alba a fost tocmai 
crearea unui oficiu condus de 
ministrul comerțului, Maurice 
Stans, pentru promovarea inte
resului față dc crearea de în
treprinderi de către negri. Cal

culul pare să fie următorul: 
pornind de la criteriile societă
ții americane in care „cel care 
nu posedă nimic nu este nimic" 
(aprecierea aparține revistei 
franceze „Express") trebuie 
schimbată actuala situație în 
care negrii reprezintă 12 la 
sută din populație, dar abia da
că sint stăpîni a 1 la sută din 
cele 5 milioane de întreprinderi 
pe care le numără țara (de 
menționat că un alb la 40 este 
proprietar).

Acordind prioritate emanci
pării economice a negrilor noua 
administrație a încercat să se 
înscrie pe linia cerințelor ex
primate de mulți lideri ai popu- 
lației de culoare care consideră 
la ora actuală problemele eco
nomice ca fiind de primă ur
gență. Revista „U. S. News and 
World Report* sintetiza in fe
lul următor rezultatele unei an
chete in rîndul unor lideri ai 
negrilor : „Ei vor locuri de 
muncă mai rnulte și mai bune, 
educație și instruire mai buna 

ca să se califice pentru aceste 
locuri de muncă și în general 
posibilități economice mai 
mari*. (Datele oficiale ale Mi
nisterului Muncii privind .șoma
jul confirmă justețea acestor 
revendicări: procentul șomeri
lor în rîndurile muncitorilor de 
culoare este dc două ori inai 
mare decit cel în rîndul al
bilor).

Dacă direcția aleasă de ad
ministrația republicană cores
punde unor revendicări ale 
populației de culoare, modul in 
care ea intenționează să act’ 
neze pentru crearea de noi 
locuri de muncă prin înființa
rea de întreprinderi ale negri
lor este considerat puțin sau 
chiar ineficient. „In locul „ca
pitalismului negru" care îm
bogățește pe puțini prefer un 
program pc-nlru dezvoltarea o- 
conomică a întregii comunități 
negre", declara Ralph Aber
nathy, conducătorul Conferin
ței conducerii creștine din sud, 
organizație cu prestigiu creată

Noi concentrări de masă descoperite 
pe suprafața Lunii

într-o ședință
extraordinară

@ PARIS. — Ambasadorul Republicii Socialiste Româ
nia la Paris, Constantin Flitan, a fost primit de ministrul 
afacerilor externe al ‘Franței, Michel Debre. In timpul în
trevederii, care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială, au 
fost abordate problem/* privind dezvoltarea colaborării din
tre România și Franța, precum și unele aspecte ale coope
rării și securității euftipene.

II

20 de rachete lansate 
în Uniunea Sovijetică

In cadrul programului 
„Soare-Almosieră“, in | Uniu
nea Sovietică au fost lansate 
20 de rachete pentru studie
rea modificărilor care ^survin 
in atmosferă in timpul unei 
furtuni magnetice. Timp de 
cinci zile, rachete de două ti
puri au fost lansate la alti
tudini de 100 și 200 km. A- 
paratele de la bordul lor au 
înregistrat componenta ioni
că a atmosierei la mari alti
tudini, au stabilit iorlă'și di
recția curent Hor de aer • $i 
alfi factori meteorologici. I 

do regretatul Martin Luther 
King. „Nixon — a adăugat el 
sugerind și sursa finuncihră 
pentru un program cuprinzător 
— trebuie să pună capot Înain
te de toate războiului, să. redu
că puterea complexului milițar- 
industrial, să pună capăt incor
porărilor și să reducă cheltu
ielile militare". „O iluzie", ast
fel caracterizează la rîndul său 
cunoscutul economist negru dr. 
Vivian Henderson, maniera 
propusă de administrație'' pen
tru ridicarea economică a ne
grilor, dintre care foartd pu
țini au șansa de a înjgheba o 
întreprindere.

Populația de culoare este, pe 
de altă parte, conștientă că o- 
voluția situației sale economice 
este indisolubil legată de în
tregul mers al economiei ame
ricane și tocmai din aceaslă 
cauză constată cu îngrijorare 
ca perspectivele nu sînt promi
țătoare. Măsurile luate de ad
ministrație pe linia luptei Îm
potriva procesului inflaționist 
nu sînt de natură să stingă a- 
ceastă îngrijorare. Reducerile 
bugetare recent anunțate — ca
re prevăd și reduceri de 2,9 
miliarde dolari la capitolul 
cheltuielilor sociale — nu răs
pund, după cum constata și 
„New York Times", dorințelor 
și nevoilor țării, „nu stipulea
ză rezolvarea unor probleme 
sociale urgente", printre caro 
figurează, putem adăuga, și cele 
ale populației de culoare.

A. TOTil

9 NEW YORK. — Patrick 
Stout, fost sergent in armata 
S.U.A., a decedat recent din 
cauza unei leucemii survenite 
la 22 de ani după ce a fost 
expus radiațiilor provocate dc 
prima experiență americană a 
bombei atomice. El, împreună 
cu cîțiva militari a primit în 
1945 misiunea să verifice gra
dul dc radiație existent în cra
terul format de această explo
zie în statul New Mexico. Leu
cemia a apărut abia în mai 
1967. O comisie federală for
mată din medici și cercetători 
a stabilit că ca a fost provo
cată de iradierea suferită de 
Patrick Stout în timpul exe
cutării misiunii din 1945.

Critici la adresa politicii 

vietnameze a administra

ției Nixon

Alăturîndu-se criticilor tot 
mai insistente la adresa poli
ticii vietnameze a administra
ției. senatorul american Vance 
Hartke, democrat din partea 
statului Indiana, a declarat că 
dezangajarea trebuie să fie sco
pul principal al guvernului față 
de războiul din Vietnam. Ad
ministrația, a spus senatorul, 
trebuie să înceteze imediat toa
te operațiunile ofensive ule tru
pelor sale din Vietnam. Acest 
război, a menționat el, va în
ceta printr-un compromis poli
tic, nieiuna din părți noputind 
să îngenuncheze pe cealaltă.. O 
soluție pașnică a conflictului 
din Vietnam, a spus ol, trebuie 
să fie realizată acum.

9 NEW DELIII. — La cile- 
va minute dc la deschiderea 
sesiunii anuale a Conferinței 
Partidului Congresului s-a de
clanșat un incendiu care a în
trerupt lucrările in mijlocul 
panicii generale. Primul minis
tru. Indira Gandhi, a părăsit 
tribuna in mijlocul flăcărilor 
ce au cuprins rapid imensa con
strucție din pinză do cort ri
dicata pentru a adăposti mai 
multe zeci do mii dc persoane. 
Autoritățile au declarat că in
cendiul s-a produs in urma 
unui scurtcircuit.

Pe suprafața Lunii au fost 
descoperite alte șase concen
trări dc masă care pot crea 
probleme cosmonauților în 
zborurile efectuate în apro
pierea satelitului natural al 
Pămîntului. Noile concentrări 
de mase — alte șase erau cu
noscute mai înainte — au fost 
depistate dc specialiștii dc la 
„Jet propulsion laboratory" din

9 PARIS. — Pentru a treia 
zi consecutiv, cursul francului 
francez s-a menținut joi la ni
velul său col mai scăzut din 
acest an în comparație cu do
larul american. Astfel, la bur
sa din Paris s-au oferit 
4,96950 franci pentru un dolar.

Pe de altă parte. Banca Fran
ței a anunțat că rezervele sale 
în aur și devize au scăzut săp
tămîna trecută cu 42 milioane 
dolari.
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9 BONN. — Luiiul cuvintul vineri in Bundestag, Willy 
Brandt, ministrul vest-german al afacerilor externe, a sub
liniat că realizarea unei înțelegeri cu Uniunea Sovietică 
„rămîne pentru politica vest-germană un obiectiv primor
dial, pentru care nu există nici o soluție de schimb*. Re- 
ferindu-se la Apelul de la Budapesta al statelor partici
pante la Tratatul de la Varșovia cu privire la convocarea 
unei conferințe pentru problemele securității europene, 
Willy Brandt a arătat că la recenta reuniune a Consiliului 
ministerial al N.A.T.O. s-a conturat o poziție pozitivă față 
de această propunere, dar condiționată de mai mulți fac
tori : lipsa unor condiții prealabile, o pregătire minuțioasă 
a conferinței, participarea Statelor Unite, existența unor 
perspective întemeiate de realizare a unui progres. In în
cheiere, ministrul de externe vest-german s-a pronunțat 
împotriva unei „poziții pur negative" a occidentului față 
de propunerea unei conferințe pentru securitatea euro
peană.

CAZUL MARCOV1CI
PARIS 25 (Agerpres). — Ca

mera de punere sub acuzafie 
din Paris a respins cererea de 
eliberare provizorie a lui 
Francois Marcanloni, singurul 
inculpat in „cazul Marcovici".

Magistralii apreciază că e-

Indicii de culpabilitate împotriva 
lui F. Marcantoni

xislă indicii de culpabilitate 
împotriva lui Francois Mar
canloni acuzat de complicitate 
în asasinarea Iul Stelan Mar
covici, > secretarul particular al 
renumitului ador de cinema 
Alain Delon.

Pasadena (California) care au 
folosit informații transmise dc 
un vehicul spațial american 
lansat în jurul Lunii. Natura 
acestor concentrări de masă este 
puțin cunoscută dar se presu
pune că ele pot duce la schim
bări în viteza unui vehicul spa
țial aflat în apropierea Lunii, 
prin exercitarea unei forțe gra
vitaționale mai mari.

G BUENOS AIRES. — Auto
ritățile argentinienc au anun
țat arestarea unui număr de 
aproximativ 100 de persoane 
implicate în atentate teroriste 
împotriva cazărmilor și unită
ților militare. Printre- arestați 
figurează mai mulți militari în 
retragere în rîndurile cărora se 
află un general și doi colonei, 
precum și membri ai fostului 
partid peronist, interzis în pre
zent.

Anumite elemente au clnlă- 
rit greu in hotărirea magis
tralilor : Marcanloni, In de
curs de șapte luni, a uitat sâ 
semnaleze judecătorului de in
strucție că el și-a cumpărat 
in luna iunie noi obiecte de 

tapițerie. Or. iurni/oril aces
tora au arătat judecătorului 
că husele in care au fost li- 
\ rate obiectele aveau două 
tăieturi pentru a înlesni trans
portul l<>r, iar „husa linfoliu" 
in care a fost găsit corpul lui

BONN 25 (Agerpers). — Ca
binetul vest-german, întrunit m 
noaptea de joi spre vineri în
tr-o ședință extraordinară, a 
decis punerea în aplicare a ho- 
lăririi de principiu luate în 
■ziua precedentă, privind anula
rea prescrierii, urmăririi și ju
decării crimelor de omor și ge
nocid, inclusiv crimele comise 
de naziști în cursul ultimului 
război mondial. Cabinetul a a- 
doptat proiectul dc lege res
pectiv, prezentat de ministrul 
justiției, Horst Ehmkc și elabo
rat de predecesorul său, Gustav 
Heinemann, care între timp a 
fost ales președinte al R.F. a 
Germaniei. Pe baza statutului 
prescrierii, dreptul organelor 
judiciare de a judeca pe crimi
nalii de război naziști urma să 
înceteze la 31 decembrie a.c.

Dezbaterea proiectului do 
lege privind anularea prescrip- 
tibilitățil a prilejuit controverse 
între membrii creștin-democraji 
șl social-democrați ai guvernu
lui de coaliție. Creștin-democra- 
(ii. în frunte cu cancelarul Kie- 
singer, au insistat asupra unei 
aplicări „gradate" și „diferen
țiate" a anulării prescrierii, a- 
supra unei soluții care, autori- 
zînd urmărirea și judecarea în 
continuare a principalilor cri
minali de război, ar fi excep
tat pe . „criminalii de clasa 
doua", care au acționat pe baza 
unor ordine superioare. Punc
tul de vedere al creștin-demo- 
craților, care au cerut o modifi
care in acest sens a proiectu
lui de lege, nu a fost insă 
aprobat de cabinet.

Ștefan Marcovici prezenta, de 
asemenea, două tăieturi ase
mănătoare. Pe de altă parte, 
polițiștii au găsit la domiciliul 
lui Marcanloni gloanțe dc un 
calibru american apropiat ce
lor găsite in craniul lui Mar
covici. In sfîrșit, Zorika Mi
losevic!, sora Iul Miloș Milo- 
sevici, care a fost găsit mort 
in ianuarie 1966 ia Hollywood,

alălctiJ de 
Rooney, 
amenințata 
lunci cind

corpul Barbarei 3
afirmat că a fost 
(te Marcantoni, a- i

ca și-d pnunjat in- 1
ten/ia de a deschide o contra ’
anchetă asupra imprejurărilot 
mărfii fratelui ei.
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