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Obiectiv major a! munca

politico-orgamzatorice în etapa actuală

Ridicarea eficienței
întregii activități

economice, ANULUI ȘCOLAR
PENTRU ÎNCHEIEREA

CU REZULTATE CÎT MAI BUNE

rilor din trimestrul I
citadelă a invăță- 

culturii, Valea Jiu-

Inq. DUMITRU ALBESCU
secretar al Comitetului orășenesc de partid Vulcan

darcinile dc plan pe anul 
1970 - ultimul an al cincinalu
lui — care revin unităților e- 
conomice din orașul nostru fac 
parte integrantă din complexi
tatea sarcinilor stabilite de Ple
nara C.C. al P.C.R. din 10—13 
decembrie 1969 și îndeplinirea 
lor exemplară constituie fun
damentul de bază pentru pre
gătirea tuturor condițiilor teh- 
nico-materiale care să asigure 
trecerea la înfăptuirea progra
mului de dezvoltare economică 
și socială a țării noastre, prevă
zută pentru anii viitorului plan 
cincinal.

In lumina hotaririlor organe
lor superioare de partid, in pe
rioada trimestrului 1, comitetul 
orășenesc de partid Vulcan a 

'desfășurat o susținută activita
te pentru mobilizarea activă a 
tuturor celor ce muncesc la 
realizarea exemplară a sarcini
lor de plan pe acest an, a or
ganizat dezbaterea cifrelor 
plan și a angajamentelor in 
dunări ale organizațiilor 
partid și cu întreaga masă 
salariati unde s-au analizat de
ficientele și lipsurile manifes
tate in munca unor colective, 
s-au stabilit măsuri politico-or- 
ganizatorice și tehnice care să 
asigure îndeplinirea ritmică a 
sarcinilor de plan in toate uni
tățile. Așa de exemplu în ex
ploatările miniere Vulcan și Pa
roșeni s-au asigurat, încă din 
trimestrul IV 1969, pregătirea 
unor noi abataje în straiele 13, 
15 și 18, introducerea a două 
combine pentru pregătiri; la 
preparația Coroești au intrat în 
funcțiune cea de a Ill-a linie 
de spălare și noua instalație 
de brichetaj, iar cele două ex
ploatări au primit un număr de 
2 422 stîlpi metalici de abataj. 
Paralel cu aceasta, comitetele 
sindicale, organizațiile U.T.C. și 
conducerile unităților au ma
nifestat o preocupare mai mare 
în direcția creșterii nivelului 
profesional și de cultură gene
rală a salariaților, a ridicării ca
lificării acestora. Numai in a- 
nul trecut au fost calificați la 
locul de muncă un număr de 
peste 450 salariati, din care cea 
mai mare parte în cadrul ex
ploatărilor miniere, iar in acest 
an sint înscriși la cursurile de 
calificare peste 500 de salariati. 
își completează studiile clemen-

de 
a- 
dc 
de

tare și medii la cursurile fără 
frecventă și serale un număr 
de 280 tovarăși, iar cele 10 lec
torate cu tematică specială sint 
frecventate de un număr de 
peste 300 salariati.

In atenția comitetului orășe
nesc, a organelor și organiza
țiilor de partid, a stat îmbună
tățirea conducerii muncii de în
tărire a rîndurilor partidului, a 
conținutului muncii politico- 
ideologice și cultural-educative 
de masă pentru educarea con
tinuă a oamenilor muncii. In 
primele trei luni au fost primiți 
în rindul partidului un număr 
de 213 tovarăși din toate dome
niile de activitate. Din numă
rul total de 2 755 membri de 
partid, 87 la sută, respectiv 2 2-13, 

; sint încadrați la în^ătămîntul 
de partid, iar în cadrul forma
țiilor artistice își desfășoară 

tova-
------ --------- - își ----- 
activitatea peste 150 de 
răși.

Rezultate bune 
și în activitatea 
sindicale și U.T.C., a comitetelor 
de direcție. A crescut răspun
derea orqanelor de partid pri
vind conținutul și pregătirea 
adunărilor generale privind a- 
plicarea in viată a hotaririlor 
organelor superioare, --au în
registrat îmbunătățiri în acti
vitatea comisiilor pe probleme. 
S-au luat, de asemenea, măsuri 
pentru repartizarea mai judi
cioasă a comuniștilor pe locuri 
de muncă și schimburi, iar în- 
vățămîntul de partid, munca po
litică de masă și cultural-cdu- 
cativă, și-au adus aportul în
semnat la cunoașterea mai a- 
profundată de către toți oame
nii muncii a sarcinilor trasate 
de Congresul al X-lea al parti
dului, a contribuit la mobiliza
rea lor la îndeplinirea exempla
ră a planului în ultimul an al 
cincinalului.

Măsurile luate de organele șl 
organizațiile de partid, sindicate 
și organizații U.T.C., de condu
cerile tehnico-administrative 
precum și activitatea creatoare, 
entuziastă, desfășurată de colec
tivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni, au asigurat realiza
rea pe ansamblul orașului Vul
can a planului producției glo
bale pe trimestrul I în propor
ție de J 02,7 la sută, iar produc
ția marfă vîndută și încasată în 
proporție de 102,8 la sută ceea

s-au obținu’ 
organizațiilor

ce reprezintă un spor suplimen
tar de producție de 5 200 000 
lei, respectiv 5 212 000 lei. Au 
fost livrate peste plan, în pri
mele trei luni, 10 799 tone căr
bune brut, 22 582 tone huilă 
netă, peste 10 400 000 kWh e- 
nergie electrică, 180 bucăți stîlpi 
hidraulici pentru abataje și alte 
produse. Productivitatea muncii 
valorice s-a realizat la nivelul 
orașului în proporție de 102 la 
sută, obținîndu-se un spor 
271 lei/salariat. cheltuielile 
1 000 lei producție marfă 
fost reduse cu 103 lei, s-au 
ținut economii prin reducerea 
prețului de cost în valoare to
tală de 1867 000 lei și benefi
cii peste plan de 4 795 000 lei. 
O atenție deosebită s-a acordat 
îmbunătățirii calității producției 
la cărbunele livrat, unde indi
catorul realizat a fost mai mic 
cu 2,3 puncte la cenușă, iar la 
umiditate cu 1,7 puncte. La ob
ținerea acestor rezultate și-au 
adus contribuția majoritatea u- 
nităților economice din Vulcan, 
dar s-au evidențiat în mod deo
sebit E.M. Paroșeni (4- 10 659 
tone), [’reparația Coroești (-}- 
22 582 tone și E.C.E. Paroșeni 
(4-10 400 000 kWh) care și-au în
deplinit integral angajamentele 
anuale la producția fizică

Cu toate rezultatele bune, în 
această perioadă. în activitatea 
colectivelor au existat și unele 
neajunsuri, ceea ce a făcut ca 
realizările economice obținute 
să nu se ridice în toate cazurile 
la nivelul posibilităților. Așa, 
de exemplu, la E.M. Vulcan, în 
cele trei luni zona IlI-a a în
registrat o răminere în urmă de 
7 374 tone. Din cele 65 brigăzi 
la nivelul celor două exploa
tări 36 la sută nu și-au realizat 
normele de producție, iar pla
nul la lucrările de pregătire și 
investiții s-a realizat pe ansam
blu numai în proporție de 95,6 
la sută și respectiv 81,2 la sută. 
Sub posibilități se prezintă rea
lizarea indicatorilor din planul 
tehnic, mai cu seamă la încăr
carea mecanică unde planul a 
fost îndeplinit numai în pro
porție de 23,8 la sută (din cele 
15 mașini de încărcat au func
ționat în această perioadă nu-

Veritabila 
mîntului și 
lui arc astăzi nenumărate unități 
școlare de diferite grade și pro
filuri, multe din ele funcționînd 
în localuri noi, spațioase și lu
minoase, unde mii de copii de
prind tainele științei și își de- 
săvîrșcsc educația morală. O 
armată întreagă de cadre didac- 
ice veghează, cu mijloace pe- 
lagogice moderne, la buna des- 
.ășurare a procesului instructiv- 
educativ, la formarea viitoarelor 
generații de constructori ai so
cietății de mîine. Activitatea 
lor de interes obștesc își arată 
roadele în notele bune din ca
taloage, în nenumăratele ma
nifestări cultural-artistice ale 
pionierilor și elevilor, în com
portarea civilizată a acestora în 
familie, școală și societate.

Anul școlar curent se apro
pie de sfîrșit. După o bineme
ritată vacanță în care nenumă- 
rați copii s-au odihnit în mod 
activ în tabere, drumeții, ex
cursii în țară și chiar în străi
nătate, elevii. s-au reîntors la 
școală pentru a relua studiul, 
înlr-un ultim efort înaintea va
canței de vară care pentru ab
solvenții claselor a VIII-a și a 
XII-a va însemna o perioadă de 
încercare, de bilanț a străda- 
niilor depuse de-a lungul ani
lor.

Trimestrul al II-lea, perioadă 
tampon între primul trimestru, 
de acomodare, și al treilea, de 
repetare și fixare, în care curba 
procesului instructiv-educativ a- 
tinge valori maxime, a fost un răs
timp de intensificare a preocupă
rilor fiecărui colectiv de cadre di
dactice pentru ridicarea calită
ții învățămîntului la nivelul ce
rințelor actuale alo programe
lor școlare, prin asigurarea u- 
nui elevat conținut științific- 
educativ lecțiilor și prin sonda
rea minuțioasă a cunoștințelor 
asimilate de elevi. Nenumărate 
mijloace și forme au stat la 
dispoziția pedagogilor în vede

rea îndeplinirii acestui dezide
rat. în scopul urmăririi pulsului 
cotidian al procesului de învă- 
țămînt au fost organizate, în 
cadrul localităților din munici
piul nostru, colective de îndru
mare și control formate din ca
dre didactice competente, care 
au efectuat — pe baza unor 
tematici riguros-” întocmite — 
sondaje la 20 de ’ unități șco
lare, din totalul de 39 de școli 
I—X existente în Valea Jiului. 
Potrivit prevederilor noului re
gulament școlar, s-a trecut la 
organizarea catedrelor pe" spe
cialități, nouă formă de organi
zare a muncii metodice care va 
asigura o informare mai sub
stanțială și un mai intens schimb 
de opinii între profesori. Tot 
în acest scop au fost efectuate 
numeroase inlerasistențe de că
tre profesorii de aceeași specia
litate sau specialități înrudite, 
lecțiile asistate discutîndu-se a- 
poi în cadrul consiliilor pedago
gice.

La obținerea unor rezultate 
bune,' pe linia ridicării calității 
procesului instructiv-educativ, 
au contribuit în mod substanțial 
și măsurile luate pentru întări
rea muncii educative în școli 
și a disciplinei elevilor și ca
drelor didactice. Pentru întărirea 
munții, educative în "rîndul e- 
levilor.- în trimestrul al II-lea. 
au fost întreprinse acțiuni va
riate, printre care stabilirea u- 
nei evidențe nominale a celor 
cu educație neglijată din partea 
familiei, cu abateri de la disci
plina școlară, repartizarea aces
tora pe cadre didactice, întări
rea legăturilor cu familia, înca
drarea copiilor cu posibilități 
materiale și morale restrînse 
din partea familiei la Casa de 
copii din Uricani etc. Conside
răm. însă, că în această direc
ție mai-sînl-multe de făcut pen
tru a nu ne mai afla în fața 
unor „surprize" total dezagrea
bile pe care unii elevi le mai 
fac din cind în cind alît părin-

ților cit și cadrelor didactice 
și organelor de ordine, pățind 
obrazul școlii și al familiei.

Dacă situația la toate școlile 
se prezintă deocamdată numai 
satisfăcător sub aspectul pro
centajului, Fa finele trimestrului 
al II-lea, in schimb, sub as
pectul calității, al notelor bune 
și foarte bune ea s-a îmbună
tății foarte mult fată de anul 
trecut. Din situațiile statistice 
întocmite la încheierea acestui 
trimestru reiese că peste 65 la 
sută din elevii claselor I—VIII 
au obținui medii de la 7 în sus, 
iar la licee peste 58 la sută

Prof. Constantin PASCU

(Continuare in pag. a 3-a)

dimineața s-a înapoiat in 
Capitală, venind de la Mosco
va. delegația Partidului Comu
nist Român, condusă de tova
rășul Nicolae Ceaușescu,. se
cretar general al Partidului Co
munist Român, președintele 
Consiliului de Stat il Republi
cii Socialiste România, care, la 
invitația C.C. al P.C.U.S., a par
ticipat la manifestările prilejui
te de sărbătorirea centenarului 
nașterii lui Vladimir Ilici Lenin.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R.. președintele 
Consiliului de Miniștri, Carol 
Kiraly. membru supleant al Co
mitetului Executiv • - - 
P.C.R., 
totului județean 
P.C.R.. ~ •
membru al Comisiei centrale de 
revizie a P.C.R., vechi militant 
al mișcării muncitorești din ta
ra noastră, precum și Teodor 
Marinescu, membru al C.C. al 
P.C.R.. ambasadorul Republicii 
Socialiste România la Moscova.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa, au fost prezenți tovară
șii Emil Bodnaraș. Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Gheorghe Pană, 
Gheorghe Radulescu, Virgil Tro- 
fin, Ilie Verdeț, membri șl 
membri supleanți ai Comitetu
lui Executiv al C.C. al P.C.R., 
secretari ai C.C. al P.C.R., vice
președinți ai Consiliului de Stat

Consiliului de Miniștri, 
membri ai C.C. al P.C.R., al 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători de instituții 
centrale și organizații obștești, 
generali, ofițeri superiori.

Au fost de față V. S. Tiku- 
nov,„însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al Uniunii Sovietice la 
București, și membri ai amba
sadei U.R.S.S.

Un mare număr dc locuitori 
ai Capitalei au întîmpinat Ia 
aeroport cu multă căldură pe 
secretarul general al partidului, 
pe ceilalți conducători de par
tid și de stat.

★

(Continuare in pag. a 3-a)

Vulcanul nu se remarcă 
numai printr-o bună gospo
dărire dar și printr-o arhi
tectură modernă.

Nimic
nu se pierde.
Consemnăm o acțiune a e- 

levilor Liceului Uricani, ca
re denotă un dezvoltat spi
rit gospodăresc. In dorința 
de a-și spori fondurile orga
nizației U.T.C., recent, licee
nii au pornit o campanie de 
colectare a sticlelor și bor
canelor. Suma obținută prin 
predarea acestor bunuri la 
depozitele I.R.V.A. va fi fo
losită la organizerea unor ex
cursii precum și la cumpă
rarea de echipament sportiv, 
mingi, plase pentru volei etc.

Acțiunea de colectare con
tinuă.

Galeria de

al C.C. al 
prim-secretar al Comi- 
j ; Covasna al 
Constantin Pîrvulescu,

La plecarea din Moscova, pe 
aeroportul Vnukovo, delegația 
a fost condusă de Piotr Șelest, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C.U.S., prlm-secretar 
al C.C. al P.C. din Ucraina, 
Konstantin Katușev, secretar al 
C.C. al P.C.U.S., Alcxel Șkolnl- 
kov, membru al C.C. al P.C.U.S., 
prim-vicepreședlnte al Consiliu
lui de Miniștri al R S.P.S. Ru
se, Konstantin Rusakov, șef da 
secție h CC- al P.C.U.S., A- 
lexandr Basov, ambasadorul 
U.R.S.S. to Romania, si de alte 
persoane oficiale.

Erau de fata Teodor Maiines- 
ou, ambasadorul RomBnlei în 
Uniunea Sovietica, sl membri 
a i vnboadei ro m ân e.

(Agerpro»)

de 
pe 
au 

ob-

COLECTIVITATE

In turneu cil K ■ ■ Bl B B

POLONIA 1-0
cap a fost străpunsă

(Agerpres)

Monumentul eroilor din „Parcul rozelor"

Colectivul, de actori ai Teatrului de stat Valea Jiului 
care a realizat comedia satirică „Trei crai de la răsărit” de 
B. I’. Hașdeu (direcția de scenă Marcel Șoma) efectuează 
un lung turneu. Primele spectacole au avut loc la Brad și 
Lugoj.

care va furniza 
var. Aflată în 

icre a sursc-

„Trei crai de la răsărit

in imagini 
și fapte
O gamă variată de mate

riale de construcție au fost 
recent livrate peste hotare 
prin intermediul întreprinde
rii de comerț exterior „Mi
nerali mportexport11. In Iugo
slavia, Polonia. Ungaria și 
Uniunea Sovietică au fosb 
exportate peste 150 000 
tone de ciment.

(Agerpres)

INDIVID
• ODISEEA UNEI REPARTIȚII (însemnări pe 
marginea unui proces) ® LIMITELE UNEI 
PRIETENII ȘI URMĂRILE EI • Epilogul trist 
al unui joc „vesel" de noroc: O RIPOSTA 
PROMPTA ȘI SEVERA A LEGII • „DERA
IERI" pe linia... sarcinilor de serviciu ale unor 
ceferiști • Un cadru juridic adecvat pentru 

ocrotirea minorilor

municipală

Cam in același moment cind mina Bărbățeni, cea mai tinără din Valea Jiului, revărsa 
in fluviul de „diamante negre" a 600-a tonă de cărbune, la orizontul 795 al ei, zona spre Lu- 
peni, in stratul 5, se străpungea galeria de cap. începută la mijlocul lunii ianuarie a. c., după 
90 de zile dc lucru, la începutul acestei săptămini galeria a fost străpunsă intre cele două 
transversale (1 și 2) de către brigada condusă de Mihai Bakoș. Pe cei 400 dc metri cit mă
soară, galeria a înaintat cu un profil de 7,14 mp, susținut cu armături metalice TH 4, încăr
carea cfectuindu-se mecanic.

Această galerie de cap deschide noi perspective in cercetarea și pregătirea pentru ex
ploatare a stratului 5, la mina Bărbățeni,

Se balotează rulourile 
de bandă la C. S. Hu
nedoara.

Foto î V. ONOIU

in partea de nord-est a 
rașului Cîmpulung Muscel se 
ridică un important obiectiv 
industrial — Combinatul de 
materiale de construcții. Am
plasat în fosta albie a rîu- 
lui Argcșel, al cărui curs a

1

fost deviat către nord, noul 
obiectiv va dispune de o fa
brică de ciment, cu o capa
citate anuală do 1 920 000 to
ne și o alta 
210 000 to- 
imediata

lor do materie primă, fabri
ca de ciment va realiza pro. 
duse cu cheltuieli mult mai 
reduse deeît alte întreprin
deri similare.

(Agerpres)

tai iollialhii români s-au taliiitai în turneul linal U.E.f.â
ROMANIA

Aproapc 25 000 de specta
tori au urmărit joi pe sta
dionul Republicii din Capi
tală meciul internațional de 
fotbal dintre echipele de ju
niori ale României și Polo
niei, contind pentru prelimi
nariile turneului U.E.F.A. In 
acest meci decisiv pentru ca
lificarea in turneul final, ti
nerii fotbaliști români au do
minat mai mult, obținînd

victoria cu scorul de 1—0 
(0—0) prin punctul marcat 
de Boloni în minutul 76. In 
cadrul grupei respective, fot
baliștii români au obținut o 
victorie și trei meciuri egale, 
terminind pe primul loc. Cla
samentul grupei preliminarii 
se prezintă astfel : 1. Româ
nia 5 puncte; 2. U.R.S.S. I 
puncte; 3. Polonia 3 puncte.

Ca urmare a acestui suo

ces, echipa României s-a ca
lificat pentru turneul final 
al competiției, care va începe 
la 16 mai în Scoția. Echipa 
României a fost repartizată 
să joace în grupa D, alături 
de echipele Belgiei, K. D. 
Germane, Greciei sau Turciei. 
In primul joc, fotbaliștii ro
mâni vor intilni la 16 mai in 
orașul St. Johnstone echipa 
Belgiei.



2 VINERI 24 APRILIE 1970
Steagul roșu

Un cadru juridic adecvat pentru

Ion M1SCH1E,
•ccretar al Consiliului popular municipal

Legea privind regimul ocrotirii unor minori, recent 
adoptată, se înscrie in contextul larg al problemelor legale 
de grija deosebită pe care o manifestă partidul și statul 
nostru, pentru ocrotirea și educarea generației de miine a 
societății socialiste și comuniste. Nu de puține ori viața a 
arătat că minori cu comportări negative, sau dintre cei 
lipsiți dc ajutor familial, au dexenit. datorită creșterii și 
educării in instituții pentru copii, elemente valoroase pen
tru societate. Noua lege are meritul dc a actualiza în
tregii dispozițiile legale in vigoare, creind cadrul juridic 
adecvat rezolvării problemelor acelor categorii de minori 
care necesită o ocrotire deosebită datorită situației lor fa
miliale și personale.

In comparație cu legislația veche, adoptată in 1954, 
noua lege cuprinde o serie de prevederi noi. menite să 
contribuie la îmbunătățirea sistemului de ocrotire. Astfel, 
dacă pînă in prezent întreținerea instituțiilor dc ocrotire 
si plata alocației de plasament familiar, erau asigurate 
oină la împlinirea virstei dc 14 ani. după noua lege aces
tea se vor asigura piuă la virsta de 16—17 ani, sau pînă 
la desăvirșirea pregătirii profesionale, fără a depăși virsta 
de 25 de ani. Totodată acțiunea de ocrotire a minorilor s-a 
extins și prin sporirea efortului material al statului.

O importanță deosebită pentru activitatea practică are 
înființarea comisiilor pentru ocrotirea minorilor, care a or 
funcționa pe lingă comitetele executive ale consiliilor I’OPU- 
lare județene și unele comitete executive ale consiliilor 
populare municipale, orășenești și comunale, care vor fi 
stabilite de o comisie centrală. Rolul acestora este depista
rea. luarea in evidență și cunoașterea tuturor minorilor 
care fac obiectul legii pentru a se lua din timp măsurile 
cele mai corespunzătoare in vederea ocrotirii lor.

Prin noua lege, se face o separare completă a minori
lor preinfractori de minorii infractori, folosindu-sc pentru 
fiecare din aceste categorii mijloacele educative cele mai 
potrivite. Deși cheltuielile pentru ocrotirea minorilor sint 
suportate de stat, rămin in vigoare dispozițiile din Codul 
familiei care stabilesc obligațiile ce revin părinților și altor 
rude, in întreținerea minorilor, ținindu-se seama că aceste 
obligații sini minimale și se impun ca îndatoriri de ordin 
moral. Aceste prevederi vor avea un caracter educativ pe 
planul răspunderii părintești față de creșterea și îngrijirea 
multilaterală a copiilor.

Noua lege oglindește concepția partidului și statului 
nostru potrivit căreia răspunderea creșterii și educării ti
nerei generații revine deopotrivă familiei și societății. Co
mitetelor executive, ca organe de autoritate tutelara, le 
revine sarcina de a lua măsurile cele mai corespunzătoare 
pentru a asigura aplicarea întocmai a tuturor reglementa
rilor referitoare la minori, inclusiv pentru cei care fac 
obiectul noii legi. E de datoria noastra. a tuturor factorilor, 
să ne însușim temeinic această lege, să desfășurăm o acti
vitate susținută pentru creșterea și educarea tinerei ge
nerații.

dată fără semnificații is
torice, pierdută pentru 
majoritatea dintre noi în 

trecutul ireversibil i 17 aprilie 
1959. O zi ca multe altele, des
pre bucuriile și necazurile că
reia am uitat cu desăvîr.șire. 
Ciți dintre noi ne mai amintim 
evenimentele petrecute in urmă 
cu 11 ani? O nuntă, o aniver
sare... acestea sini amintirile 
care au rămas. Celelalte s-au 
pierdut în timp...

Și totuși...
IN ZIUA DE 17 APRILIE 

1970 S-AU ÎMPLINIT 11 ANI 
DE 
ORDIN 
înscriem 
juseule. străduindu-ne din răs
puteri ca rindurile de față să 

se transforme intr-un foi- 
Beneficiarul istoricului

LA EMITEREA UNUI 
DE REPARTIȚIE, 
'vonimentul cu ma-

ODISEEA UNEI REPARTIȚII

De la o vreme, 
Dărămuș nu-i mai mergea bi
ne ceasul. Dar nu l-a dus la 
reparat. Văzuse el unul mai 
bun la Gheorghe Toban. In- 
tr-un minut a pus gind rău 
ceasului lui Toban. Și-a fă
cui un mic plan de bătaie 
și l-a lăsat pe Toban fără 
i cas. -Se vede insă treaba că-1 
luase într-un... ceas rău, de
oarece a fost prins, trimis 
în judecată, iar de acolo la 
închisoare. Numai după 6 
luni ii va suna ceasul deș
teptarea lui Ion Dărămuș.

Epilogul trist

de noroc

David MANIU, 
procuror șef al Procuraturii 

locale Petroșani

In tagma oamenilor de pri
sos. cindva, cartoforul ocupa 
poziția unuj privilegiat cu bla
zon. „Noblețea* ii venea din 
riscul profesiei: miza pe noroc. 
Și. cu cit miza era mai 
— leafa, casa, moșia 
vasta — cu atît faima 
tea.

Un asemenea ciudat 
tragi-comic are o ț 
proprie, clădită pe ideea de 
cîștig. din care nu lipsește cre
dința intr-o mirifică lume a 
îmbogățirii rapide. O psiholo
gie în care plăcerea de a juca 
devine, curînd, dorință de cîș
tig, iar dorința de cîștig. ne
bunia de a nu renunța la el. 
Dar nebunia corupe, căci. în- 
cercînd să forțeze norocul ce 
se lasă prea mult așteptat, tri
șează; plăcerea se transformă 
în viciu. pervertește mintea 
ereind o falsă optică despre 
viață și muncă. Ceea ce este 
paradoxal și chiar burlesc în 
această psihologie, care-și face 
din noroc religie, și din risc 
morală, ni se pare a fi ceva 
ce nu ține atit de substanța 
jocului cit de funcția lui; aceea 
de momeală. Căci, amăgitor și 
orb. norocul de a cîștiga se 
neagă pe sine, devenind neno
rocul de a pierde.

Desigur, in acest climat psiho
social, delicvența își găsește so-

mare 
sau ne- 
lui ereș-

L personaj 
psihologie

care, le era greu să munceas
că. Producția presupune or
dine. disciplină, eforturi. Cu 
așa eva nu se putea împă
ca Petre Crăciun Și Nicolae 
Hamaradan din Petrila. S-au 
hotărit să-și ciștige existența 
mai ușor ’. furînd. In seara 
zilei de 21 februarie a. c. au 
pătruns in locuința lui N. T. 
din Lonea, strada Minc-rului 
nr. 3. de unde au luat obiec
te de îmbrăcăminte și bani. 
După ce au cheltuit banii au 
început să vindă hainele fu
rate. încălțăminte nu luaseră, 
dar au fost, totuși, „încălțați1*. 
De miliție.

nu 
leton. __ _____  _
ordin, cetățeanul Achile Rădu
lcscu din Petroșani, după 11 
ani de eforturi depuse pentru a 
intra în apartament, are astăzi 
toate drepturile de a considera 
ziua aceea mohorilă de aprilie 
de la sfirșitul deceniului tre
cut. o piatră de hotar in via
ța sa. ..Am ajuns la capălul pu
terilor — ne-a declarat A. R. 
intr-una din zile, la redacție. 
In actuala locuință nu mai pot 
sta fiind prea insalubră. Sint 
pensionat cu gradul II de in
validitate, pe fișa mea medicală 
sînt înscrise cinci diagnostice: 
insuficiență aortică, stenoză mi
trală, hipertensiune pulmona
ră. angină pectorală, fibrilație 
triată. Condițiile din actuala 
locuință inii periclitează zi de 
zi sănătatea. Pentru a mă tra
ta trebuie să evit orice depre
siuni nervoase, orice supărări, 
îmi trebuie liniște, cit mai mul
tă liniște, atit pentru mine cit 
și pentru familia mea.

Avem nevoie de o compara
ție. In acești 11 ani societatea 
noastră a făcut un pas hotă- 
rîtor în mersul ei înainte. Oa
menii au restructurat din teme
lie principii, au elaborat pla
nuri vaste pe care în parte 
le-au și transpus în practică. 
Economia noastră a cunoscut 
un avînt vertiginos, pe harta 
țării au apărut configurații in
dustriale noi. multe din ele 
nebănuite în 1959. Facem toată 
această scurtă retrospectivă nu 
cu gindul de a inventaria cu
ceririle omului — e imposibil 
asa ceva — ci pentru ca. folo- 
« r>au-ne de comparații să scoa- 

în evidență unele fapte 
meschine.

Deci, cu 11 anj in urmă se 
emite, pe numele Achile Rădu- 
lescu din Petroșani, un ordin 
de repartiție pentru un apar
tament situat în strada Mihai 
Viteazul. Nimic nu părea mai

simplu In acea dală pentru be
neficiar. decit să-și descarce 
mobila la ușa noii locuințe și 
să se instaleze comod in apar
tament. Insă, ca multe'alte re
partiții de acest fel, documen
tul care purta numărul dc e- 
\ idență 243/1959 a fost privit 
ca o simplă formalitate și nici
decum așa cum se pretindea i 
un ORDIN. în disprețul aces
tui ordin, un alt cetățean și 
anume Gheorghe Pingert. tot 
din Petroșani, abuzează de 
„dreptiul“ primului sosit la ușa 
ab'artainentului și se decretea
ză, de unul singur, stăpinul 
cașei. A. R. se adresează orga
nelor de stat și obține un al 
doilea document i dispoziția de

marginea
unui

proces
(■tarifat

evacuare a lui Gh. P. pin mo
tive necunoscute evacuarea, în 
mod curios, e sistată la jumă
tate. E greu să reconstituim în 
ce împrejurări s-a produs a- 
oeaslă sistare. Cert e că, ceea ce 
a obținut Achile R.. adresîn- 
du-se pe u.șa din față, orga
nelor care apără și execută le
gile, a contracarat Gheorghe 
Pingert pe ușa din dos a re
lațiilor, mai mult sau mai pu
țin dubioase. Citcva zile mai 
tîrziu, convins că dreptatea se 
află totuși de partea sa. A. R. 
depune o plîngere la fostul Tri
bunal raional Petroșani, urma
tă de alte plingeri (adresate 
Ministerului Justiției, Procurar 
turii Generale etc.). Așa a poiv 
nit procesul. Hotăririle'’judecă
torești emise (rețineți sînt 
chiar mai multe hotăriri) indi
că un singur adevăr: Gheor
ghe Pingert a ocupat nelegal 
un apartament — și o singură 
dreptate — aceea care în ba

lanț-a unor hotăriri emise în li
tera legii, înclină înspre cel 
nedreptățit pînă atunci — A- 
chile R. Dar iată că procesul 
continuă. G. P. depune o con
testație la ultima hotărire ju
decătorească (din 15 august 
1960) care este admisă în sen
sul că el nu poale fi evacuat 
decit după ce i se pune la dis
poziție o locuință corespunză
toare. O astfel de condiționare 
i-a permis lui Pingert tărăgă
narea pe mai departe a execu
tării hotăririlor judecătorești.

Se cuvine să întîrziem pu
țin asupra acestei ultime hotă
riri. Pentru ce se făcuse vi
novat G. P. pînă la acea oră ? 
Pentru faptul că nu dispunea 
de o locuință corespunzătoare 
sau pentru că. în disprețul Le
gilor a comis un act de abuz, 
ocupînd fără nicj un drept o 
locuință repartizată altcuiva ? 
Desigur, timpul scurs de atunci 
a filtrat micile înțelegeri ce 
au putut exista pe marginea 
cazului. Multe schimbări s-au 
produs în cei 11 ani care s-au 
scurs de la emiterea ordinului de 
repartiție. Astăzi știm că socie
tatea noastră nu este obligată 
să asigure unui cetățean care 
încalcă legile, care manifestă 
tendințe de nesupunere la o 
dispoziție emisă pentru evacua
re. o locuință și mai ales una 
după preferințele celui evacuat. 
Mai ales că la acea dată (ca și 
acum, de altfel), numitul Gheor
ghe Pingert a locuit în apar
tament de unul singur, lăsîn- 
du-și familia (în componența 
căreia intrau și doi copii) 
tr-o locuință cu adevărat 
corespunzătoare.

Cu ultima hotărire în 
zunar, Gheorghe Pingert a 
fuzat ofertele făcute de spațiul 
locativ pentru a se muta în 
alte apartamente. Sala.rțații de 
atunci ai acestui serviciu (spa
țiul locativ) nevăzîndu-se obli
gați să efectueze evaouarea, nu 
au executat-o nici din proprie 
inițiativă. De altfel. în mod cu
rios. deși cunoșteau hotărirea 
dispusă de Procuratura raiona
lă pentiXi evacuarea lui Pin
gert și pentru executarea ordi
nului de repartiție, au emis un 
alt ordin de repartiție pe nu
mele vinovatului.

La sfirșitul anului 1960 cazul 
rămîne deci nesoluționat. Des
curajat. văzînd că dreptatea 
lui rămîne doar pe hîrtie. A-

chile R. renunță la 
fruntări 
dinainte. Pînă intr-o zi

— In luna octombrie 1968 — 
ne declară Achile Rădulcscu — 
am aflat că Gheorghe Tingcrt 
a recurs la Un schimb de lo
cuință cu.,. Pingert Iulian» — 
mama sa — fapt care a însem
nat un nou prilej pentru Pin
gert de a cerc ordin de repar
tiție pentru locuință. In mod 
curios, obține acest ordin. Prin 
sentința Tribunalului județean 
din 1 aprilie 1969 repartiția 
este anulată. La această sen
tință se depune recurs dar nu

a alte con- 
ce-i păreau pierdute 

cînd...

în- 
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bu- 
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de către Pingert. Cauza este 
preluată de către Consiliul 
popular, l.i adăpostul căruia, 
cu multă abilitate, reușește să 
se strecoare un om care a în
călcat ordinul dc repartiție e- 
mis de același for administra
tiv.

Pentru a scurta pe cit e po
sibil această apare nt intermi
nabilă poveste, redăm in în
cheiere opinia organelor de pro
curatură care, recent au exa
minat din nou e.tzul ■ indife
rent de procesele îndelungate 
purtate intre A. R. și Gh. P. 
— procese ciștigalc de recla
mantul A. R. — ceea ce tre-

Ijuie reținut în final e 
nici piuă în prezent I 
Gheorghe și mama sa, 1 
Iuliatia, nu nu evacuai 
tamentul ce-l dețin in mod a- 
buziv.

.Soluția juridică desprinsă din 
referatul Procuraturii este una 
singură : evacuarea din aparta
ment a celor vinovați de încăl
carea legilor, punerea la dispo
ziția lui A. R. a apartamentu
lui în litigiu.

Este soluția caic, nădăjduim, 
după 11 ani va fi aplicată în 
practică.

este că
Pingert • 
Pingert • 
t apar-’

I. MUSTAȚA
I

LIMITELE UNEI PRIETENII 
Șl URMĂRILE El

Un bărbat elegant, în puterea virstei, a ve
nit deznădăjduit la redacție. Și-a spus fura 
răsuflare necazul și, din cind in cind, ochii 
i se umezeau de lacrimi.

Nu știu ce să fac. N-am nici o putere, 
un sprijin. E vorba de soția mea, de 
două fetițe ale noastre pe care nu le 
mai putea crește împreună. Poate nu

lul cel mai fertil; cartoforul 
trișează, falsifică. Deși in con
dițiile societății noastre fauna 
unor astfel de fanți aj norocu
lui nu-și mai găsește condiția 
sa de existență, nu putem con
sidera cartoforul — diletant sau 
profesionist — ca o piesă de 
muzeu. Prozeliți ai Fortunei și 
ai beției treze există din nefe
ricire și azi, chiar dacă nu cu 
dimensiunile și ipostazele celor 
de ieri. Asemenea cazuri ne 
obligă la luări de poziție fer
mă. la măsuri de profilaxie mo
rală și chiar la sancțiuni. Cum 
face de altfel, decretul recent 
apărut.

Abia s-a uscat cerneala de 
tipar din litera noului decret 
Nu s-a stins incă ecoul ultime
lor prelucrări ale prevederilor 
acestuia și, in fața instanței 
judecătorești au și fost aduși 
trei „ași* de treflă : Aurel Cos
tin. Toma Drăghici și Vasile 
Zamfir, primii contravenienți 
care au primit riposta promptă 
și severă a legii.

Aurel Costin, e mai vîrstnic, 
deci mai copt la minte. Are o 
dublă profesie : muncitor, ziua 
(la E. M. Lonea) și cartofor, 
noaptea. Prefera pokerul și 
rummy. Revenit de curînd din 
spital, avea nevoie de odihnă. 
Se odihnea ziua in pat sau la 
club, ca să poată „munci* noap
tea in „abatajele* jocului de 
noroc. Avea și state vechi de 
serviciu ca „patron de tripou"; 
organiza jocuri de noroc de a- 
proapc 4 ani cu și fără ,.pincă“. 
Mulți valeți s-au perindat în

lui. Printre ei, și un mi- 
Tokes Emerich (bună

casa 
nor i 
școală a viciului !). Cîștiga sau 
pierdea cile 3—400 lei de par
tidă. Cînd a fost descoperit de 
organul de miliție — la ora 4 
dimineața și după 32 ore de 
joc — pierduse 90 de lei. A 
cîștigat. in schimb altceva : 5 
luni închisoare 
nală.

Vasile Zamfir, 
țara de basm a 
oameni harnici 
mai puțin. S-a angajat la E.M. 
Petrila. De peste un an deve
nise clientul nelipsit al ttfi- 
poului clandestin condus 'de 
Costin. In acea seară de 18 a- 
prilie se întorsese din Petro
șani, unde căutase un costumaș 
pentru unul din cei trei copii 
ai săi. Negăsind, s-a consolat 
cu cîleva halbe de bere și- 
alte răcoritoare. Apoi, uitînd 
unde locuiește, a nimerit ■ in 
casa lui Costin. Costumașu’l bă
iatului s-a transformat, astfel, 
in miză de joc. Uitase omul, 
pe semne, că acasă îl-așteaptă 
u-n copil cu plumbul somnu
lui în gene și cu gindul la cos- 
tumașul promis. Copilul desi
gur adormise, în ceas ,tîrziu. de 
noapte, cu lacrima nteîmplibi- 
rii înfiptă undeva în suflet. 
Bucurie frintă, ca o răchită 
pleznită de vînt!

L-au prins zorile vjc Zamfir 
Vasile. Uitase de toate. Norocul 
ii surîdea : cîștigase... 50 de 
lei. Dar cu ce preț! Cu pre
țul a 2 luni și jumătate de 
închisoare contravențională. Și

contravcnțio- 
?

de loc din 
Zarandului,pcu 
și \<teji. tel,

s-a

cîte lacrimi, pe deasupra, în 
casa lui...

Toma Drăghici, cel mai tinăr 
dintre ei, nu are decit 26 de 
ani. Fără părinți. Angajat lâ 
E. M. ’ 
el casa 
anului 
casă la
—' am ____ __ __ .... ........
3 000 de Ici. De cîștigat n-am 
cîșligat decit 128 lei. în ziua 
de 18 aprilie11. 128 lei, după 
32 ore de joc. (Adevărate munci 
ale lui Hercule). Scump preț 
plătit pentru cele 2 luni și ju
mătate închisoare contravențio
nală. Cind și-a revenit din be
ția trează a jocului, a doua zi, 
după ce fusese descoperit de 
către organele de miliție im
plora, ca de altfel și ceilalți 
doi, îngăduința >judecătorulyi 
„vă rog respectuos... să-mi dațî 
amendă in locul închisorii. 
Chiar și 5 000 de lei ca să 
nu-mi pierd continuitatea în 
muncă*. Tardive regrete !...

Aceștia sint ei : ași .și valeți 
de diferite figuri, prozeliți ai 
Fortunei, oameni (urați de be
ția trează a jocului, de senza
țiile tari ale filatului de cărți 
cu pa-lpitații cardiace și de vo
luptatea unui cîștig amăgitor. 
Ei. cej dinții contravenienți. 
rămășițe ale unui trecut ce se 
încăDățînează să supraviețuias
că in conștiințe sordide.’ îna
poiate: ale unui trecut pe care, 
dacă vrem să-l uităm, trebuie 
să-l combatem prompt și se
ver.

Lonea. Frecventase și 
lui Costin, în tot cursul 
1969. „De cind joc a- 
Costin — mărturisea el 
pierdut cu aproximație

nici 
cele 
vom 
trebuia să vin la dv., dar m-a împins mi- 
nia împotriva unor fapte urîte săvirșile de 
un om care mi-a fost cel mai. bun prieten, 
dar care, după ce și-a destrămat propriul 
cămin, mi l-a destrămat și pe al meu. Știu, 
sint marele vinovat că mi l-am apropiat atit 
de mult incit, de multe ori, dormea la mine. 
Treptat, s-a trezit animalul din el și, in 
timp ce eu plecam la serviciu, el răminea 
acasă, cu soția; fetițele mergeau la școală, și 
toată lumea era a lor. A ademenit-o cu ca
douri, cu promisiuni, și-au făcut planuri de 
viitor și acum soția mea a luat fetițele și a 
părăsit domiciliul conjugal.

Așa s-a destrămat familia lui Emerich 
Szabo, maistru la mina Vulcan. După 14 ani 
de căsnicie, vreme în care căminul lor a 
rodit de două ori, in care aveau tot ceea ce 
le trebuia, Irina Szabo a ajuns la concluzia 
că nu mai pot conviețui împreună. Bunul 
prieten al casei, măcelarul William Eber
genyi, căruia i-au acordat o simpatie și în
credere exagerate, a pătruns incet-incet in 
viața lor, le-a întunecat-o și, in ultimă in
stanță, le-a destrămat-o.

Am pornit atunci — era vara lui 1969 — 
să investigăm puțin situația in care era pus 
un om, gîndindu-ne, mai ales, la cele două 
fetițe — școlărițe care-și părăseau tatăl, 
urmind-o pe mama lor în necunoscut. In 
strada Republicii din Vulcan am discutat 
cu Emerich Szabo, in apartamentul său, de
vastat de furtuna neveste-si. Ne-a povestit 
aceleași lucruri, cu lux de amănunte. Avea 
mintea răvășită de lovitura primită, li în
țelegeam durerea, dorul de fetițele tramba
late ca niște obiecte dintr-un loc în altul, 
fără o sursă de existență. Aflasem că soția 
sa se găsea undeva in cartierul Sohodol. in 
preajma concubinului său, măcelar la unita
tea de carne din Paroșeni. Am găsit-o insta
lată comod într-un fotoliu, intr-un aparta
ment. Am discutat pe-ndelete situația sa fa
miliară.

— N-am avut nici un fel de relații cu 
domnul Willi, dar cu bărbatu' meu nu mai 
puteam sta. Bea peste măsură, lipsea de 
acasă. Nu făcea scandal, nu m-a bătut nici
odată, era un om bun dar...

Căuta cuvinte de acuzare și nu găsea.
— Și ce veți face ? Ați plecat cu fetițele 

după dv., nu aveți serviciu, nu aveți o lo
cuință sigură, cu ce vă veți întreține ? Aveți 
vreun „plan' cu prietenul Willi ?

— Nici un plan. Eu nu plec de la un be
țiv la altul. Mă voi descurca. Am să mă an
gajez undeva, cu timpul poate voi primi și 
o locuință, fetele vor învăța aici la Paro- 
șeni, mă vor mai ajuta părinții, frații mei.

La unitatea de carne din cartierul Sohodol, 
discutăm cu măcelarul William Ebergenyi. 
Neagă orice relații cu Irina Szabo, dar nu 
ezită să-și acuze prietenul, pe Emerich Sza
bo, în casa căruia a pătruns ca o omidă la
comă și n-a mai plecat decit împreună cu 
soția acestuia, mult mai tinără decit el, lă- 
sîndu-și in casa de pe strada Victoriei nr. 8 
din Lupeni soția bolnavă și neajutorată 
mama — bătrină, cu sănătatea șubredă.

Despre comportarea lui față de soție și 
față de mama sa nu scoate nici un cuvint. 
Aveam să aflăm insă destule din discuția 
purtată cu Catalina Ebergenyi și cu soacra 
sa, mama soțului ei. la ele acasă.

— Sintem căsătoriți de 20 de ani. Avem 
o fată care are și ea un copil mic. Dar nu-i 
ducem grija. E căsătorită, soțul ei e inginer, 
au căminul lor fericit. In postura asta de 
bunic, soțului meu i-a venit chef de aven-

>i

turi. A intrat in casa acelui om cumsecade |
din Vulcan și i-a luat nevasta. A dormit de I
multe ori aici, in casa noastră, cu ea. Pe *
mine și pe mania lui, femeie la 70 de ani, I
bolnavă, ne-a bătut, m-a dat afară din casă. |
M-am îmbolnăvit muncind, împreună cu i
fiica mea și a lui. De aproape doi ani de zile *
nu a mai adus nici un ban in casă, iar din ț
ianuarie (ianuarie 1969 — n. n.) a plecat ț
definitiv de acasă, venind din cind in cind î
ca oaspete, uneori împreună cu amoreza lui. I

— Și ce copil bun era Willi — continuă ț
discuția mama sa, cu sufletul ei blind de i
mama. Dar nu știu ce i-a venit. Păcat de el... ‘

...Era foarte clar că Irina Szabo întreținea ț
de mult relații cu William Ebergenyi, in casa ț
ei și in casa lui, era clar că pentru desfătarea »
lor își abandonaseră foștii parteneri de viață, *
că planurile lor de viitor erau minuțios puse l
la cale. t

Concluziile noastre erau clare. Totuși, ani » 
ezitat să tratăm cazul in ziar. Credeam că 
lucrurile se vor limpezi, că cei doi amorezi L
se vor gîndi la familiile lor. Nu vroiam să J
producem un rău mai mare. Intre timp ne-au \
sosit mai multe sesizări referitoare la acti- l
vitatea defectuoasă a măcelarului William i
Ebergenyi, la modul preferențial de deser- I
vire. la comportarea sa brutală cu cum- ț
părătorii. Conducerea O.C.L. Alimentara l-a i
găsit însă, de. fiecare dată, basma curată. ’
Ultima ispravă a „domnului Willi" — cum j
îi spun locuitorii cartierului Sohodol — a ț
fost bătaia pe care a administrat-o lui ț
Gheorghe Trandafir, in ziua de 26 martie i
a. c. Am cercetat cu atenție cazul. Toți in- '
terlocutorii s-au arătat total nemulțumiți de ț
comportarea acestui măcelar cu cumpărătorii 1
din cartier, unii ne-au relatat amănunțit J
cum l-a bătut „domnul Willi" pe Tranda- ț
fir. Nu dezvăluim identitatea acestor oameni, î
deoarece, cum singuri afirmau, el e mare și Ji
tare aici și ..ne e teamă pînă s-or lua măsuri". Ji

In 9 aprilie i-am făcut o ultimă vizită ț
lui William Ebergenyi, in confortabilul său i
apartament din cartierul Sohodol, unde lo- J
cuiește împreună cu... soția prietenului său ț
fi cu cele două fetițe ale acesteia. Aparta- U
mentul, cu trei camere, mobilat complet și I
cu gust, i-a fost repartizat lrinei Szabo de 1
către Consiliul popular orășenesc Vulcan, in i
vreme ce salariați ai termocentralei duc lip- i
să de locuințe. Erau acasă și cele două fe- '
tițe. |

— Cum. amindouă fetițele sint la dv. — î
am întrebat-o pe Irina Szabo? j

— Da. la tribunal mi-au dat-o mie pe cea ț 
mare și „lui' pe cea mică, dar pentru că ' 
fostul meu soț trebuia să-mi mai dea 3 500 
lei, am căzut la. învoială să nu-mi dea banii, 
ci să-mi lase fetița.

Cam ieftin să cumperi cu 3 500 lei viața 
unui copil, chiar dacă el este și al tău. La 
mina Vulcan am aflat că Em-.^ich Szabo 
și-a dezechilibrat viața. Stă tot in concediu 
de boală dar se ține de băut și de rummy, 
pe la club sau la el acasă; Probabil că 
acest dezechilibru sufletesc l-a determinat să 
lase soției lui fetița in locul celor 3 500 lei. 
neavind posibilități s-o întrețină. Sau. cine 
știe ?

Aceasta-i drama destrămării a două fami
lii, aceasta-i aventura unui soț. tată și bunic 
și a unei femei frivole, soție și mamă. Că 
unele organe, unii oameni le-au înlesnit des
părțirea' de partenerii lor de viață și apoi 
concubinajul, nu mai încape îndoială. Dai 
măcar acum. O.C.L. 
să ia măsurile cele 
măcelarului William Ebergenyi, pentru a-i 
scuti pe locuitorii cartierului Sohodol de dtî- 
tea neplăceri, de atitea șicane la care-i su
pune acest om, din dorința prosperării unui 
cămin înjghebat pe căi atit de necinstite.

Alimentara 
mai severe

Dumitru GHEONEA
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C.F.R.-ul — cărăuș neobosit de 
valori umane și bunuri mate
riale — își desfășoară activita
tea după un program minuțios 
întocmit. în care orice minut 
este riguros planificat, orice se
cundă este prețioasă. C.F.R.-ul 
— mai mult docil orice altă 
unitate economică — este intr-o 
întrecere permanentă cu tim
pul — valoare ireversibilă de 
care depinde realizarea unor 
lucruri de importanță deosebi
tă. Aici, la C.F.R., nu se ad
mite nici un fel de derogare, 
dar absolut nici una, de la or
dine și disciplină, după cum 
nu trebuie să se accepte așa 
ceva in nici un domeniu al 
vieții noastre economice .și so
ciale. Aici, la C.F.R., raportul 
individ-colectivitate este mai 
sudat, mai durabil decit ori
unde.

Despre ceferiști, despre vred
nicia și spiritul lor de res
ponsabilitate am scris nu o da
lă. întotdeauna, cind călătoresc 
cu trenul. îmi zboară imagini 
de gînd spre acești oameni ca-

re zi și noapte, pe vreme bună 
sau rea, stau de veghe la nor
malizarea circulației pe drumu
rile de fier ale țării, pentru ca 
noi să sosim la vreme 1, 
tinație, pentru ca bunuril 
tcriale să ajungă in timp util 
la cei care le așteaptă. Și eîți 
călători, cile valori materiile

des- 
ma-

din vagoane unele materiale și 
obiecte care nu le aparțin, care 
au o destinație precisa, fiind 
așteptate cu nerăbdare în locuri 
anume, de cineva anume.

Mă duce și acum gindul la 
cuvintele unui tinăr lucrator la 
C.F.R. Petroșani, cu o funcție 
de răspundere in organizația

la lucruri necinstite, nu sus
tras in mod fraudulos diferite 
materiale din vagoane sau au 
adus prejudicii statului prin- 
neglijența lor in serviciu.

Astfel, loan Sirbu, magazio
ner de tranzit, a rupt plom
bele de la un vagon încărcat 
cu ciment și a sustras din el o

tea II a furat dintr-un vagon 
mere, iar lăcătușul de revizie 
Nicolae Dăminesou s-a „apro
vizionat". intr-o altă zi, cu car
tofi dintr-un alt vagon. Și ei 
au fost prinși și trimiși în fața 
comisiei de judecată, care le-a 
cintărit cu exigență faptele și 
i-a „răsplătit* cu justețe. Mai

»

au fost temeinic analizate, iar 
autorii lor au primit sancțiuni 
meritate, educative, prin care 
.și-au revizuit atitudinea și com
portamentul in serviciu.

Alți lucrători de la ~ 
manifestă superficialitate 
muncă, neatenție, aducind 
judicii statului sau unor

C.F.R. 
în 

pre- 
per-

„Deraieri" pe linia... sarcinilor de serviciu aletinor ceferiști
nu se transportă zilnic prin 
C.F.R. ! Tuturor acestora cefe
riștii trebuie să le poarte o 
grijă deosebită. Și le-o poartă 
aproape în totalitate. Spunem 
aproape deoarece, pe alocuri, 
se mai semnalează unele „de
raieri” in activitatea anumitor 
lucrători de la C.F.R., care do
vedesc superficialitate in mun
că, interes scăzut față de avu
tul obștesc, și, ceea ce este mai 
neplăcut, încearcă să sustragă

U.T.C.. care afirma, cu un aer 
de superioritate, că, prin natu
ra muncii, la C.F.R. nu se pol 
comite abateri disciplinare. Cu 
părere de rău trebuie să-l 
combat, aducind exemple- con
crete in această direcție, fur
nizate de către locotenentul 
major Iulian Pirvu, șeful mili
ției T.F. din gara Petroșani. 
Este vorba de cițiva lucrători 
de la unitățile mișcare, revi
zie .și depou, care s-au dedat

cantitate nu prea mare dar su
ficientă pentru a-1 conduce in 
fața comisiei de judecată a u- 
nității in oare lucrează, fiind 
sancționat cu asprime. In fața 
aceleiași comisii de judecată 
au ajuns și manevranții Marcu 
Sin și Vasile Stănilă. care și-au 
însușit din vagoane descoperite 
diferite materiale de construc
ții. In vreme ce însoțea un 
tren de marfă, în calitate de 
agent de siguranță. Petru Ji-

gravă a fost atitudinea lui loan 
Marc, fost militar la revizia 
de vagoane, și a lui Ioan id- 
Cilibia care au violat vagoane 
din caro au sustras butelii de 
aragaz. Ei au fost pedepsiți cu 
4 și 3 ani de închisoare co- 
recțională.

Asemenea fapte nu fac cinste 
nici acelora care le-au gene
rat. nici unității in care ei lu
crează sau au lucrat. Dar, spre 
folosul general, actele comise

soane particulare. Din neaten
ție, .șeful de manevră Dumitru 
Murărcț și manevranții loan 
Panatie și Mihai Țuică au tam
ponat violent un vagon, cu e- 
fect de strămutare, avariind 
grav o garnitură de mobilă a 
cărei contravaloare au fost ne- 
voiți s-o suporte toți trei. Tot 
din neatenție și ușurință in 
serviciu. manevrantul Silviu 
Doacu a tamponat violent un 
vagon-cisternă cu motorină.

cauzind un prejudiciu de 16 000 
lei, . .
în fața 
Dar se 
ieri' in 
tori de 
rează o 
legrame 
către miliția T.F. Petroșani, pun 
oameni pe drumuri. irosesc 
timp prețios și muncă inutilă.

Sigur că marea majoritate a 
lucrătorilor de la C.F.R. mun
cesc corect și cinstit, respectă 
cu strictețe regulile de com
portament în serviciu, aduc o 
contribuție prețioasă la buna 
desfășurare a circulației fero
viare. Tocmai de aceea, 
nele cazuri de abateri în 
că ale unor ceferiști trebuie 
analizate cu simț de răspunde
re și frînate la timp, pentru ca 
ele să nu se repete. Orice „de
raiere* în activitatea muncito
rilor feroviari 
la semnal* și 
toată exigența.

pentru care a fost trimis 
organelor de judecată, 
produc și alte „dera- 
activitatea unor lucră- 
la C.F.R.. care gene- 

serie de adrese, de te- 
din diferite localități

puli- 
mun-

trebuie „oprită 
.revizuită' cu
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♦ L'thuhy din 1

Solemnitatea înminării
unor ordine ale

'l 
care se face simțită prin lip
sa de. considerație față de re
zultatele muncii. Acest viitor 
scuar (?) va fi un loc des
tinat tuturor cetățenilor mari 
și mici. Va veni aici să se 
odihnească pe băncii și con
ducătorul auto care a dove
dit ingusrlme de gindire, a 
avut in vedere doar munca 
lui, Inchizind ochii la ce ar 
fi trebuit, să vadă și să ocro
tească. E vorba oare de un 
lucru făcut anapoda ? Ori de 
nepăsare ? Sau și de una și 
de alta ? Autorilor stricăciu
nii n-ar trebui să li se des
chidă ochii ?

T. SPATARU

nepăsare ?E.vistă atitea și alitea obiec
te și realități mcon/urutoare 
mire, in esența și aparenta 
lor, nu-s olt ceva decll o pre
lungire a mintii și muncii o- 
muliii. Ele sint demne de a 
fi, respectate și in sine, insă 
acest respect se. cere a /' aug
mentat tocmai pentru cnCrgia 
afgană <v a fost investită, 
'finind seama de aceste ele
mentare norme etice rămii 
șopat văzind citii neglijență 
pliate să se manifeste uneori. 
l)C pildăi in spatele Casei de 
cultură din Petroșani. Pe un 

ai
micii

Anapoda sau
care aduc savura. Cum pro
cedează șoferii lor ? Simplu : 
Ignoră munca depusă și trec 
cu mașinile peste aceste nici 
trasate! N-aii băgat de sca
mă cii acolo era un lucru fă
cut ce numai că nu țipa să 
nu fie stricai ? ?

lata ca acum, după această 
ispravă, lucrul trebuie refă
cut. Altă cheltuială de ener
gie, alte materiale...

Deși e mic, faptul trebuie 
dea de ginulit : încă man 

mentalitate viciată

in slave embrionară. nu c ne
voie mi fii un mare vizionar 
pentru a-ți da seama că va 
fi o amenajare frumoasa — 
Irasărilc actuale afirmă aceri 
lucru.

Interesant este că lucrurile 
par a merge anapoda : totul 
a fost schițat, aleile trasate 
cu cărămizi din beton, nu lu
crat salariați de la l.tî.C., au 
fost prestate zeci de ore. mun
cii patriotică. Și, după toate 
astea, iota că-ntr-o bună di
mineață

ciplinci, respectarea normelor 
de protecție a muncii. Sorvi- 
< iile tehnologico si colectivele 
de orqanizaro științifică a pro
ducției și a muncii din între
prinderi vor trebui să rezolve 
integral problemele stabilite 
prin tematici, punindu-se un 
nccent deosebit pe creșterea 
gradului de mecanizare, a vi
tezelor do avansare, creșterea 
productivității muncii, reduce
rea cheltuielilor de producție. 
Privind realizarea planului de 
investiții se vor lua măsuri 
pentru impulsionarea lucrărilor 
in trimestrul II astfel ca semes
trul I să se încheie cu o reali
zare do cel pu|in 50 la sula din 
planul anual.

Conducerile tehnico și orga
nizațiile de partid din cadrul 
sectoarelor I.G.1-. I.G.C.. I.R.E.ll. 
cooperativa meșteșugărească si 
nmaniratiile comerciale să des
fășoare o activitate mai susți
nui.' in direcția îmbunătățirii 
c. ’it.iii prestațiilor către popu
lație. «ospodăririi orașului, a 
transportului public, lărgirea 
namoi de sortimente la noi pro
duse, îndeplinirea planului de 
aprovizionare si desfacere.

în perioada în care am intrat, 
organele și organizațiile <i»? 
partid din întreprinderile ora
șului nostru vor stabili cele mal 
eficiente măsuri politico-orqa- 
oizalorice care să asigure mo
bilizarea tuturor comuniștilor, a 
colectivelor de muncă la înde
plinirea exemplară a planului 
de producție la toii indicatorii 
și la toate sortimentele pentru 
dezvoltarea realizărilor obținu
te în perioada primului trimes
tru.

induwii 3, gradul de ulili/arc
53 ta sută), 

această perioadă, ca 
a slabei munci desfășurate 
qancle și organizațiile de 

sindical de organiza
și de conducerile 

linislralive s-au 5n- 
nivelul orașului Vul-

tără 
precum si pcslc I *6 om- 

inlrerupcri și stagnări in 
rare a condus 

ca indicele de utilizare a lon- 
dubii maxim de timp de lucru 

Hc realizat doar in prc'por- 
fir de 9X05 ta sută. Gel mai 
Miare număr de absente nomo- 
♦«valr s-a înroqislral la E.M. 
Vulcan EAl. Paroșeni. E.C.E. 
Paroșeni si preparatia Corcești. 

Produce justificata nrmullu- 
•»’«e faptul că în aprilie 
prima lună din trimestrul 
»*<melc Vnkan și Par< «'ni 
lîceaxă norii mic prodiulia 
nîftcală. Hminima ta rezultatele 
4in primele trei luni Co- 
•nitable de direcție ri nroani- 

de partid de aici trebuie 
sS acționeze rap’d ri cnerqic 
pentru înlăturarea - «lui nea- 

pentru reintegrarea activi
tății în ritmul normal.

Pentru îmbunătățirea a< tivilă- 
ții de viilor. în vederea inlim- 
pinărfi zilei de 1 Mai cu noi 
■Microbe. în loatc unitățile eco
nomice se va acorda o alenlie 
sporită folosirii la întreaga ca
pacitate a utilajelor din dotare, 
• forței de muncă, reducerea 
consumurilor specifice de ma
teriale si energic, întărirea dis-

dr 
li

wit 
<lr o 
partid, de si 
țiilc U.T.C.
Irhnico-admi 
«xpsiral la ' 
can un număr de 1 910 om-, 
absente ncmolivale I 408 < 

învoiri și concedii l 
plată 
rite 
producție. tapl

La Consiliul de Stal a avut 
loc joi dimineața solemnitatea 
înminării unor ordini ale Ri'- 
publicii Socialiste România

Distincțiile au fost inminate 
de tovarășul Emil Bodnara.ș, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Stal.

Pentru merite deosebite și 
activitate îndelungată didactică 
și tchnico-.științifică. cu prile
jul împlinirii vîrslei de 70 de 
ani, a fost, conferit „Ordinul 
Muncii* clasa 1 tovarășului 
Alexandru Rău, profesor con
sultant la Institutul politehnic 
din București. Printr-un alt do

croi al Consiliului de Stai a 
fost conferit Ordinul „Meritul 
cultural" clasa a li l-a scriito
rului Jean Grossu, pentru me
rite deosebite in domeniul ac
tivității literare, eu prilejul îm
plinirii vîrslei de 50 de ani.

Tovarășul Emil Bodnaraș, 
numele Consiliului ele Stat, 
felicitat pe cei decorați, uri 
du-le ani mulți și noi succese 
în activitatea lor.

Cei decorați au mulțumit căl
duros pentru distincțiile acor
data.

(Agerpres)

Pentru încheierea anului școlar
li — 
rea- 
pla-

cu rezultate cît mai bune
4 Urmare din pap 1

nota bunedin elevi au obținui 
și foarte bune.

Pentru trimestrul 
caro a început zilelt 
Inspectoratul școlar și 
să urmărească și mai atent preo
cuparea fiecărui colectiv de ca
dre didactice pentru ridicarea 
calității învălămînlului la nive
lul cerințelor mereu crescînde 
ale zilelor noastre, procesul de 
parcurgere integrală a materia
lului prevăzut de programele 
colare. problema notării ritmi- 

d cp lin ochi labile a cunoș-

al 111-lea, 
le trecute, 
;i-a propus

I

Rateuri

„Doctor

ieară.
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Specta- 
realizat 
finlan-

LUNI 27 .APRILIE

18.00 Deschiderea emisiunii.

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Slăpin pe situație (23—26 
el: Republica: Omul momentului (23—26 aprilie): LO- 
— 7 Noiembrie: Samuraiul (23—25 aprilie): Minerul : 

i ilbî (23—26 aprilie): VULCAN : Păcatul dragostei 
26 aprilie); URICANI : Reîntoarcerea lui Surcouf (24 
aprilie).

publicitate
VÎND Renault 10 Major — 

albastru. 27 500 km, in per
fectă stare. Strada Vasile 
Roaită nr. 7, apartamentul 
11. Petroșani.

lințelor elevilor, pregătirea ele
vilor care urmează să se pre
zinte la olimpiade, orientarea 
școlară și profesională ele. Con
siderăm că în atenția Inspec
toratului și a fiecărui cadru di
dactic trebuie să precumpăneas
că in acest trimestru preocupa
rea pentru efectuarea unor bu
ne lecții de sinteză și recapitu
lare, pentru „plombarea" golu
rilor care se mai manifestă la 
elevi, pentru sistematizarea, nu 
mecanică ci creatoare, a ■ma
teriei. Dacă trimestrul al doi
lea este cel mai propice desfă
șurării. din partea fiecărui ca
dru didactic, a acelei ars do- 
cendi, trimestrul al treilea, prin 
perioada scurtă pe care o are 
la dispoziție și prin poziția deo
sebită pe care o ocupă in struc
tura anului școlar, oferă elevi
lor posibilitatea dovedirii celor 
asimilate pe linia unei adevă
rate ars discendi de-a lungul 
întregii perioade de școlarizare 
parcurse de fiecare.

DUMINICA 26 APRILIE

8,15 Deschiderea emisiunii. 
Matineu duminical pen
tru copii.

10.15 Ora satului.
11.15 Concert simfonic.
12,00 De strajă patriei.
12.35 Emisiune in limba 

ghiară.
13.35 închiderea emisiunii de 

dimineață.
17.30 Deschiderea emisiunii 

de după-amiază. Film 
serial : Oliver Twist (VI). 
In lumea circuluL

luminilor, 
de estradă 
televiziunea 

dezâ. 
Telejurnalul de 
Noutăți cinematografice. 
Festivalul național al 
artei studențești — edi
ția 1970. Transmisiune 
de la lași.

20,00 Spectacol de varietățL 
21,00 Parada filmelor muzicale.
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Telesport.
23.00 închiderea emisiunii.

Socrate*".
Moment coregrafic.
Teleglob.
Telejurnalul de noapte. 
Muzicorama TV. Revista 
actualităților de muzică 
ușoară.
închiderea emisiunii.

PROGRAMUL

18,05 Fii serial : „Oliver
Twist" (VIII).

18.35 Mult c dulce și frumoa
să. Emisiune de limba 
și literatura română.

19.00 Telejurnalul de seară.
19,30 Tineri soliști de muzică 

populară.
19,40 Cej 9 000. Portret colec

tiv al melalurgiștilor 
marii uzine ploieștene 
„1 Mai".

20,10 Anunțuri — publ'citatc.
20,15 Seară de teatru TV, 

Discurs pentru o floare 
de Pau| Everac.

21.45 Document. Safari.
22.05 Avanpremiera.
22,20 Telejurnalul de noapte.
22.35 Olanda, din elicopter — 

film documentar.
22.45 Melodii.» în pași de 

dans.
23.00 închiderea emisiunii.

18,00 Deschiderea emisiunii. 
Brățara de aur. Emisiu
ne pentru tineretul șco
lar

18.30 Muzică... dans... pictură... 
poezie...

19.00 Telejurnalul de seară.
19.20 Reflector.
19.30 Muzică populară.
19.50 Totul pentru front, totul 

pentru victorie.
20.10 Anunțuri — publicitate.
20.15 Roman foileton. Portre

tul unei doamne (II).
21.00 Intre metronom și cro

nometru. Emisiune-con- 
curs.

22.05 Agenda politică.
22.15 Telejurnalul de noapte.
22.30 Scena.
23.00 Închiderea emisiunii.

1
MARTI 28 APRILIE

18.00

18.30

18,55
19.00
19,20

19.35

ZO.CHI
20.10

Deschiderea emisiunii. 
Lumea copiilor. Univer
sal șotron. Enciclopedie 
pentru copii — Litera 
..I".
Ictualitataa economică. 
La scara 1 : 1 000.
Anunțuri — publicitate. 
Telejurnalul de seară.
La volan — emisiune 
pentru conducătorii aulo. 
Atomul, această necunos
cută. Nașterea luminii. 
Reflector.
Anunțuri publicilale.

PENTR1JPENTRU
sapt AminaSAPT AMINA 
VIITOARE

19.50
20,10

Ex-Tcrra ’70. Emisiunc- 
concurs pentru școlari. 
Actualitatea muzicală.
Anunțuri — publicitate. 
Telejurnalul de seară.
Actualitatea in agricul
tură.
Reportaj TV.: „Climat". 
Un talent moștenit... 
Maia Damadian, elevă în 
clasa a XII-a, la prima 
ei expoziție.
Recital Gicâ Petrescu. 
Tele-cinemateca : „Vol- 
pone“.
Literatura și dezvoltarea 
trăsăturilor morale ale 
poporului.
Telejurnalul de noapte. 
De la vals la... operetă, 
închiderea emisiunii.

17,30 Deschiderea emisiunii. 
Emisiune in limba ma
ghiară.

UITA

18,55 Anunțuri — publicitate.

19,00 Telejurnalul de seară.

22,15 Telejurnalul de noapte.

18,20 Contractul în acțiune.

MORARIT

Mexic, 
Leon,

emisiune de 
internaționa

22,25 Cadran — 
actualitate 
lă.

19,20 Mai aveți o întrebare?
— emisiune de cultură 
științifică.

20,20 Film artistic: „Vii șt 
morii" (III) — o produc
ție a studiourilor sovie
tice.

Dt N-AR
Se zice că atunci cînd 

multi îli dezvăluie o meteah
nă oarecare trebuie să le dai 
dreptate. Multi au spus șt ti
nerilor Gheorglic Vinlu și lu- 
liu Covaci din Lupeni cum 
că podoaba lor capilară e o... 
podoabă bună de speriat.

Șpusu-lc-au colegii, cunos- 
culii și priotenii să se tundă 
dai» toiul» fost în van. Răs
pundeau șmecherește 
că-s certați cu frizerii 
că uneltele urmașilor lui Fi
garo s-ar distruge încercînd 
să reteze din coama lor de 
lei paralei. Pină la urmă in
vitația a fost făcută mai in
sistent și mai categoric de 
un tovarăș în uniformă așa 
că acum arată a oameni. Nu
mai de n-ar uita din nou să 
se tundă

clnlc-ce și -dansuri popu
lare.

Lucările de demolare a clădirii vechi de lingă T.C.P.M.H. 
au început de mai multă vreme. Spre a grăbi demolarea, 
in ziua de 21 aprilie, 64 de elevi au participat la muncă 
patriotică. Au stivuit cărămizi și le-au încărcat în mașină. 
Totul s-a efectuat sub îndrumarea tovarășilor Mariana Mu- 
reșanu de la Consiliul popular municipal și Vasile Oros, 
secretar al Comitetului municipal U.T.C. Deci, s-a făcut 
treabă bună. Se yputca face și mai mult decă exista și un... 
tovarăș de la I.G.L., care să asigure un front mai larg de 
lucru. Conducerea întreprinderii respective nu s-a gîndit 
la aceasta ? Gh. BOZU, corespondent

A început returul campionatului
municipal de volei

Duminică a fost reluat cam
pionatul municipal de volei. Cu 
părere de rău trebuie să amin
tim că startul a fost total ne
corespunzător. S-au disputat 
doar două intilniri in seria a 
11-a și una singură în prima 
serie. Surprinzător este faptul 
că în meciul dintre B.A.T. și
1.1. L., arbitrul loan Mocioacă 
a fost obligat să înscrie în foaia 
de arbitraj n-pr-zentarea for
mației I.I.L. și deci ciștigarea 
partidei cu 3—0 de către B.A.T. 
Cu atît mai de neînțeles apare 
neprezentarea formației ILL. 
deoarece la finele turului a 
terminat pe primul loc, avind 
șanse să cîștige seria centru
lui Petroșani. In ambele serii 
un mare număr de echipe nu 
s-au mai prezentat la meciuri, 
Intre acestea aflindu-se Utilajul 
Petroșani. Jiul Potrila. Viscoza 
Lupeni, C.S.A. Uricani, care au 
și fost eliminate din competi
ție pentru numărul lor mare 
de nvprezenlări la jocurile ofi
ciale. ,

Iată meciurile programate 
pentru etapa a Il-a ! Seria I i
1.1. L. — Paringul Petroșani

(sîmbătă 25 aprilie); C.F.R. — 
B.A.T. (vineri 24 aprilie). Seria 
a Il-a'î Liceul Uricani (inclusă 
în loe'ul formației C.S.A. Uri
cani) — Preparația Coroești; 
Minerul Vulcan — Minerul Lu
peni; I.P.S.P. Livezcni și Ener
gia Paroșeni stau.

Siaicu BÂLO1
corespondent

Vineri 24 aprilie

17,00 Deschiderea 
Teleșcoală.

România (B) 3-2
Selecționata secundă 

fotbal a României 
început turneul în 
întîlnind în orașul 
în prezența a 17 000 de spec- 
talori, reprezentativa mexicană 
care sc pregătește pentru tur
neu] final al campionatului 
mondial. Gazdele au obținut 
victoria la limită cu 3—2 (2—1), 
Ia capătul unui joc antrenant, 
spectaculos chiar în multe mo
mente ale sale și de un bun 
nivel tehnic.

Au jucat formațiile : România 
R : Ghiță — Pigulea, Olteanu, 
Vlad, Vigu — Dincuță, Axente 
— Pîrcâlab, Tătaru II, Grozea, 
Gyorfi (Jorcan). Mexic: Cas
trejon — Sanchez Galindo, Lo
pez, Montes, Ramirez — Gon
zales, Romo — Diaz, Valdivia, 
Basagiiren (Fragoso), Rivas.

Cele două echipe se vor in- 
tilni din nou duminică, la 
Toluca.

18,00 Lumea copiilor : 
năzdrăvanii".

18,35 „Cine joacă perinita' 23,00 închiderea emisiunii.

PANIFICAȚIE _jk
PETROȘANI If

> - V
4

Șef serviciu contabilitate-tinanciar

consumatorilor

POLAR66

litățile municipiului nostru deli

un conținut bogat de vitamine,
împachetată igienic

dea dovadă de mai multă responsabilitate fcrvică in respcc-

ASFALTUL STRĂZILOR, l’E ZONELE VERZI Șl l’ELU-

orașului: SA NT ARUNCE AMBALAJUL ÎNGHEȚATEI PE

ZELE DE FLORI. LI NUMAI 1N COȘURILE DE I11KTIE!

Solicitanții se pot adresa la sediul întreprinderii din 
Petroșani str. Oltului nr. 30.

Condrțiîle de studii, stagiu și salarizare sînt cele 
prevăzute de actele normative în vigoare.

Cu acest prilej Fabrica de produse lactate face un apel 

insistent tuturor cetățenilor consumatori de înghețată su

tarea deciziilor în vigoare privind menținerea curățeniei

cioasa înghețată „POLAR“ cu

n jurul orei 9,00 trans
misiune de la mitingul 
și demonstrația oameni
lor muncii din Capitală 
și din țară cu prilejul 
zilei de 1 Mai.

17.30 Deschiderea emisiunii 
de după-amiază, Năzdră
vanii și... soarele.

18.00 Cu carul de reportaj la 
Constanța.

18.30 „Ciută fanfara militară". 
19.00 Telejurnalul de seară.
19.30 Desene animate.
19,40 Film artistic: Chemarea 

prccriei.
21,05 Marea poartă aeriană a 

Capitalei București — 
Otopeni ora 21.05.

2L25 Tele-cine-recital- pe G25 
de linii.

22,50 Telejurnalul de noapte. 
23,05 Cîntece de petrecere. E- 

misiune muzical-corcgra- 
fică.

23.30 închidere

SÎVIBĂTĂ 2 MAI

9.30—10.00 Matineu 
copii și școlari. 
Emisiune in limba g 
mană.
Cheia «frașiilui. Emisiu- 
no-concurs pentru tine
ret.
Telejurnalul de seară. 
Festivalul national al ar
tei studențești 1970. 
Film serial : „Rocam 
bole*.
Concertul speranțelor. 
Telejurnalul de noapte. 
Telesport.
închiderea emisiunii.

17,00

18,05

19,00
19,20

20,15

Pronosticul nostru la concursul 
Pronosport nr. 17 din 26 aprilie 1970
1. Bari — Juventus X
2. Brcscia — Lazio 1
3. Milan — Loncrossi 1
4. Palermo — Fiorentina X
5. Roma — Bologna 1
6. Sampdoria — Internazionale 2
7. Torino — Cagliari X
8. Verona — Napoli X
9. Poiana — Politf4inica Galați 1

10. Știința Bacău — Sportul Studențesc 1
11. Gaz metan — C.S.M. Sibiu
12. Olimpia Oradea — Politehnica Timișoara 1
13. Vagonul — C.S.M. Reșița 1

Intre 23 și 26 aprilie, la cinema „7 Noiembrie 
„STÂPÎN PE SITUAȚIE
un film cu Dean Martin și Senta Berger

I

A

in atenția

DE ÎNGHEȚATĂ

Fabrica de produse lactate
Petroșani desface în toate loca
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Steagul roșu

I///JȚ/I INTERNAȚIONALA
Vizita Plenara Comisiei EconomiceȘEDINȚA cancelarului

0. N. II. pentru EuropaCOMITETULUI de
Willy Brandt 
în Norvegia

aur
DEZARMARE

GENEVA 23 — Coresponden
tul Agerpres. Horia Liman, 
transmite : In ședința de joi 
a Comitetului pentru dezarmare, 
copreședinții Comitetului, A. 
Roșcin (U.RS.S.) și J. Leonard 
(Statele Unite), au prezentat 
o nouă versiune, revizuită. a 
proiectului de tratat cu privire 
la interzicerea amplasării de 
arme nucleare și alte arme dc 
distrugere in masă pe terito
riile submarine și in 
mărilor și oceanelor, 
vențiilc rostite

subsolul 
In inter- 

cu acest prilej.

delegații U.R.S.S. și Statelor 
Unite au prezentat principalele 
modificări aduse proiectului in 
raport cu versiunea prezentată 
anterior. Aceste modificări se 
referă la sistemul dc control 
și la zona dc aplicare a pre
vederilor tratatului.

In cadrul aceleiași ședințe, 
membrii Comitetului au con
veni!. la propunerea copreședin
ților, ca actuala sesiune să 
sfirșit la 30 aprilie, urmind 
lucrările să fie reluate la 
iunie 1970.

ia 
ca 
16

s-a deschis, 
col dc-al

la
10-lea

Joi 
Montreux, 
Concurs internațional al c- 
misiunilor de varietăți tele
vizate «Trandafirul de aur", 
manifestare artistică de pres
tigiu consacrat. Participă 29 
de societăți de televiziune 
din 25 de țări. între care și 
Televiziunea română.

Juriul concursului este pre
zidat de Ivko Pustisek, secre
tar general al Radiotclevi- 
ziunii iugoslave. Unul dintre 
cei doi vicepreședinți ai ju
riului este Tudor Vornicu, di
rectorul programelor la Co
mitetul de radiodifuziune și 
televiziune din România.

OSLO 23 (Agerpres). — Can
celarul Republicii Federale a 
Germanici, Willy Brandt, a so
sit joi la Oslo, intr-o vizită 
oficială dc doua zile. Cancela
rul va avea vineri convorbiri 
cu oficialitățile norvegiene. 
După cum informează agenția 
Associated Press, principalele 
probleme ale convorbirilor se 
referă la viitoarele negocieri 
dintre țările membre ale Pie
ței comune și Norvegia in ve
derea aderării acesteia din 
urmă la C.E.E.

(Se știe că, împreună cu Ma
rea Britanie, Irlanda și Dane
marca, Norvegia a cerut ofi
cial să fie primită in Piața co
mună. Se crede cu tratativele 
in acest scop ar putea începe 
in cursul lunii iunie).

GENEVA 23. — Coresponden
tul Agerpres, Horia Liman, 
transmite: Plenara Comisiei
Economice O.N.U. pentru Eu
ropa a abordat problema prin
cipală de pc ordinea de zi — 
situația economică pe continen
tul nostru — pe baza unui stu
diu elaborat de 
Comisiei.

Luînd cuvîntul 
ambasadorul Ion

secretariatul

la discuții, 
Datcu, șeful 

Misiunii permanente a Româ
niei pc lingă Oficiul O.N.U. de 
la Goncva, a subliniat că — 
dînd curs recomandărilor unor 
țări, între care și România — 
documentul respectiv întreprin
de anul acesta o cercetare mai 
complexă a noilor fenomene ce 
apar în economia europeana, ca

de pildă cooperarea Industrială 
și cooperarea științifică și teh
nologică.

Delegatul român a subliniat 
în continuare necesitatea ca 
studiul să includă date și In
dicatori caro să scoată în evi
dență tendințele semnificative 
pentru dezvoltarea pe termen 
lung a economiei europene.

Mutațiile profunde, determi
nate de revoluția ieiinico-știin- 
Jifică in țoale domeniile vieții 
materialo, a spus delegatul ro
mân, impun dezvoltarea rela
țiilor de colaborare între toate 
țările europene. diversificarea 
acestei cooperări — calc sigu
ră spre întărirea păcii și secu
rității continentului, un dome
niu în care Comisia poate 
duce o contribuție pozitivă.

a-

viena Convorbirile soviefo-americane
— Corespondentul 

Agerpres. Petre Stăncescu. trans
mite : Joi a avut loc la Viena 
oea de-a treia ședință de lucru 
a convorbirilor sovieto-ameri- 
canc cu privire la limitarea 
cursei înarmărilor strategice.

VIENA 23 Ședința a avut loc la sediul 
ambasadei Uniunii Sovietice. 
După cum se știe, reuniunile — 
care se desfășoară in secret — 
au loc alternativ la ambasade
le U.R.S.S. și S.U.A. din capi
tala Austriei. Delegația sovietică

este condusă dc V. S. Scmio- 
nov, locțiitor al ministrului a- 
facerilor externe al U.R.S.S., 
iar cea americană de Gerard 
Smith.
pentru dezarmare și 
asupra armamentelor

directorul Agenției 
control 

a S.U.A.

CAPE KENNEDY 23 (A 
gerpres). — Miercuri noaptea 
a fost lansat de la Cape Ken
nedy un nou satelit dc comu
nicații menit să lărgească 
rețeaua de legături radiotele- 
fonice și de televiziune dintre 
cele 74 de țări membre ale 
C.O.M.S.A.T. Satelitul urmea
ză să se plaseze pe o or
bită staționară la o altitu
dine de 35 885 km deasupra 
Atlanticului. El va deveni 
operațional la 3 mai a.c.

Trinidad Tobago

Situația se menține confuză
Trinidad Tobago au primit per
misiunea de a pătrunde in 
apele teritoriale ale insulei și 
de a debarca militari «pentru 
a-i evacua pe cetățenii ameri- 

flați aiciu.

LONDRA 23 (Agerpres). — Peste 400 de invitați din 80 
dc țări, reprezentanți ai vieții artistice și politice, s-au adu
nat joi la Stratford-on-Avon pentru a celebra, alături de 
alte milioane de conaționali ai bardului, data dc 23 aprilie 
1564. ziua nașterii marelui Will. O imensă procesiune a 
avut loc la locul de naștere, ca și la mormintul lui 
Shakespeare de la biserica Sf. Treime. In cursul serii, in
vitații au asistat, la Royal Shakespeare Theatre, la un spec
tacol cu piesa „Richard al IlI-lea".

JAPONIA

Ofensiva de primăvară

6REVÂ GENERALA ÎN ARGENTINA
BUENOS AIRES 23 (Ager

pres). — La miezul nopții de 
miercuri spre joi. în Argentina 
a fost declarată o grevă gene
rală de 24 de ore. Acțiunea a 
fost declanșată la chemarea 
Confederației Generale a Mun
cii și a altor organizații sindi-

semn de protest fala de 
economică a guvernu-

cale în 
politica 
lui.

Autoritățile au instituit se
vere măsuri de control în prin
cipalele centre muncitorești ale 
tării. Pe străzile din Buenos Ai
res circulă patrule ale poliției.

TOKIO 23 (Agerpres). — La 
23 aprilie a avut loc cea dc-a 
treia zi a acțiunilor comune din 
cadrul actualei ediții a tradițio
nalei ofensive de primăvară a 
ojhienilor muncii niponi. Peste 
un milion de salariati au răs
puns apelului celor 1 800 de or
ganizații sindicale, declarind 
greve ale căror durate variază, 
în funcție de ramură, de la 
una pînă la 48 de ore. La a- 
ceste acțiuni, desfășurate sub 
conducerea Comitetului pentru 
organizarea ofensivei de primă- , 
vară, din care fac parte nume
roase organizații sindicale în 
frunte cu Consiliul General al

Sindicalelor, au participat sala
riat! din industria minieră, me- 
talurgiști, tipografi, constructori 
de nave, muncitori de la nume
roase aite ramuri industriale. 
Greviștii revendică majorarea 
salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de muncă. Paralel ci 
cererile economice sînt formu
late, de asemenea, și o serie de 
revendicări politice, cum sint 
cele privind lichidarea bazelor 
militare de pe .insulele nipo
ne, retrocedarea imediată a O- 
kinawei, denunțarea tratatului 
de securitate japono-american 
ele. "*

Situația

PORT OF SPAIN 23 (Ager
pres). — Știri sosite din Port 
of Spain, capitala insulei Tri
nidad Tobago, anunță că si
tuația din această țară se men
ține confuză. In cursul după- 
amiezii dc miercuri au fost o- 
peratc numeroase arestări și au 
fost auzite focuri de armă. Ci
tind surse autorizate, agenția 
France Presse anunță că, la 
Port of Spain, se recunoaște 
faptul că armata este diviza
tă, aproximativ 200 dc militari 
(din cei 800 cîți are țara) so- 
lidarizindu-se cu participanții la 
manifestațiile antiguvernamen
tale din ultimele zile.

Intr-o știre din Caracas, a- 
genția France Presse anunță că 
guvernul de la Port of Spain 
a cerut ajutor mai multor sta
te. printre care și Venezuela. 
Ambasadorul insulei Trinidad 
Tobago la Caracas, Georges 
Teodore Daniel, a declarat că 
ajutorul solicitat constă in 
livrare dc arme și muniții. 
El a afirmat, totodată, că tul
burările nu au fost semnalate 
decît in Port of Spain. Anali- 
zind cauzele actualei situații 
din țara sa, Georges Teodore 
Daniel a menționat că. printre 
acestea, se numără „șomajul 
cronic", absența securității so
ciale Și înrăutățirea situației c- 
conomicc.

Pe dc altă parte, Departa
mentul dc Stat al S.U.A. a a- 
nunțat că navele militare ame
ricane trimise miercuri spre

• In cadrul vizitei pe care 
o face in R. F. a " 
Mihai Bălănescu, 
român al poștelor 
municațiilor, a avut convorbiri 
de lucru cu Georg Leber, mi
nistrul federal al transporturi
lor, poștelor și telecomunica-

Germaniei, 
ministrul 

și teleco-

Cores pon* 
Nicolae 
Centrul 

Bulandra"

Columbia

DAR ES SALAAM 23 (Ager
pres). „Comitetul celor șapte", 
instituit la ultima reuniune la 
nivel înalt a Organizației Uni
tății Africane pentru a examina 
căile de îmbunătățire a activi
tății Comitetului eliberării al 
O.U.A., și-a încheiat lucrările 
în capitala Tanzaniei. Secretarul

general adjunct al Organizației, 
Mohamed Sahnoun, a declarat 
că O.U.A. dorește să transfor
me „Comitetul eliberării" in
tr-un instrument de acțiune 
care să impulsioneze și să spri
jine efectiv mișcările de elibe
rare națională din teritoriile a- 
fricane care se mai află încă

SAIGON 23 (Agerpres). — Agenția de presă Eliberarea 
informează că la sfirșitul lunii martie și începutul lunii 
aprilie, în numeroase orașe și provincii din Vietnamul de 
sud au avut loc răscoale, greve și acțiuni de protest împo
triva administrației saigoneze. In provincia Ben Che au 
avut loc răscoale în peste 60 de localități. In orașele My 
Tho, Mok Hoa, și Ra Thya, participant la aceste acțiuni 
au cerut încetarea imediată a represiunilor împotriva popu
lației civile. In provincia Ra Thya la acțiunile de protest 
împotriva „satelor strategice** înființate de autoritățile de 
la Saigon au participat peste 20 000 de persoane.

BOGOTA 23 (Agerpres). — 
O atmosferă de incertitudine 
continuă să domnească în 
capitala columbiană după in
cidentele care au urmat a- 
nun/ării victoriei candidatului 
oficial, Misael Pastrana Borre
ro. în alegerile prezidențiale 
ce au avut loc duminică in 
această Iară. Ordinul de ins
tituire a ^stării de urgență" 
dat de președintele în func
țiune a devenit efectiv mier
curi, cind trupele însoțite de 
care blindate au ocupat prin- 1 
cipalele puncte strategice din 
Bogota și au interzis circu
lația pe timpul nopții. Mier
curi după-amiază a fost re- 
instaurat un calm relativ — 
subliniază agențiile de presă 
— fiind împiedicată orice 
nouă demonstrație de stradă. 
Pe diverse clădiri au fost ar
borate drapele in semn de a- 
probare a măsurilor luate de 
autorități, iar pc adresa pa
latului prezidențial au sosit 
numeroase scrisori de spri
jin pentru intervenția energi
că împotriva adept Hor fostu
lui dictator Rojas Pinilla, în- 
frinl in aceste alegeri.

Politia și armata continuă 
să tină sub observație lo
cuința în care se ailă Pinilla, 
interzic'md accesul corespon
denților de presă și al altor 
persoane. Un purtător de cu- 
vînl militar a declarat că Pi
nilla nu se află sub stare de 
arest Ia domiciliu, ci numai 
sub proiecția forțelor de or
dine, ca o simplă măsură de 
precauliune.

Pc de altă parte, autorită
țile au anunțai arestarea de
putatului Fernando Prado, li
nul dintre cei 12 semnatari ai 
declarației difuzate mărfi 
seara de liderii Partidului „A- 
llanfn nalfonplzi nopulară' >n 
care. sînt contestate rezulta
tele oficiale ale alegerilor. 
Autorii declarației pretindeau 
că liderul acestui partid, Pi
nilla, ar fi ciștigat alegerile 
și amenințau că vor între
prinde acțiuni „pentru ca vic
toria să nu-i scape". Au lost 
arestați, de asemenea, alți 10 
lideri o- iW'luliii „Alianța 
națională populară" și a 
fost ocupai sediul din Bogota 
al acestei organizații. Intr-o 
convorbire telefonică pe care 
a avul-o miercuri cu un co
respondent al agenjiei U.P.I.. 
generalul Pinilla a declarat 
totuși că va continua „cu ori
ce risc lupta pentru răstur
narea guvernului'.

Intre 20 și 22 aprilie a avut loc la Palatul Națiunilor 
reuniunea Biroului Comitetului lemnului din cadrul Comisiei 
economice O.N.U. pentru Europa. România a fost reprezen
tată de ing. Filip Tomulescu, adjunct al ministrului agri
culturii și silviculturii, președinte al Comisiei europene a 
pădurilor F.A.O. și de ing. Nicolae Dumitrescu, vicepreședin
te al Comitetului lemnului. Au fost examinate probleme 
privind activitatea curentă și programul de perspectivă, 
îndeosebi probleme legate de cooperarea dintre Comitetul 
lemnului și Comisia europeană a pădurilor F.A.O. Reuni
unea a stabilit măsuri concrete pentru pregătirea sesiunilor 
celor două organisme, care vor avea loc în toamna anului 
curent.

sub dominația regimurilor colo
niale sau rasiste. Membrii co
mitetului s-au întilnit și au 
discutat cu reprezentanți ai miș
cărilor de eliberare națională 
din Africa.

Secretarul general adjunct al 
O.U.A. a declarat că, . în luna 
iulie, ..Comitetul celor șapte" se 
va întruni din nou la Addis- 
Abeba, pentru a pregăti un ra
port asupra misipnii ce i-a fost 
încredințată și care va fi su
pus spre examinare reuniunii 
la nivel înalt a O.U.A., pro
gramată pentru toamna acestui 
an,

—*—
Acord

bulgaro

încheierea
comune a

si Comisiei

lucrărilor plenarei

Centrale de Control

iugoslav
SOFIA 23 — Corespondentul 

Agerpres Gheorghe leva, trans
mite : La Sofia a fost semnat 
un acord bulgaro-iugoslav pri
vind dezvoltarea' în continuare 
a sistemului energetic conectat 
dintre cele două țări, prin con
struirea unei linii de înaltă ten
siune de 400 kilovofți. intre 
orașele Sofia și,. Niș.

ROMA 23. — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Puicea, 
transmite : La Palazzo Strozzi 
din Florența, in cadrul vechii 
instituții culturale florentine 
„Gabinetto Vieusseux", a avut 
loc o intilnire literară româ- 
no-italiană consacrată „Valo
rilor universale și perma
nențelor spirituale românești". 
Deschisă de președintele „Ga- 
binettoului Vieusseux", Gio
vanni Tadini Buoninsegni 
Tobler, care i-a salutat pe 
participanții la „masa rotun
dă" — poetul Dragoș Vrin- 
ceanu și criticul Vladimir 
Streinu, împreună cu Mario 
Luzi și Oreste Macri, profe
sori la Universitatea din Flo
rența — intilnirea literară a 
scos in evidență dezvoltarea 
literaturii române după ulti
mul război mondial. Cu ace
lași prilej a avut loc un 
schimb de informații asupra 
relațiilor culturale româno- 
italiene actuale și a prezen
ței literaturii italiene și ro
mâne în fiecare dintre cele 
două țări, prin intermediul 
traducerilor și studiilor.

Intilnirea s-a bucurat de 
mult succes trezind un viu 
interes in rindurile oameni
lor de cultură din Florența.

• Consiliul Național al Re
publicii Arabe Yemen (R.A.Y.) 
a autorizat guvernul premieru
lui Mohsen El Aini și Consiliul 
Republican să adopte 
măsurile necesare in 
realizării unui acord care să 
pună capăt stării de 
dintre R.A.Y. și Arabia Sau- 
dită, anunță postul de radio 
Sanaa. Potrivit agenției M.E.N., 
această măsură este menită să 
faciliteze dezvoltarea relațiilor 
intre cele două țări.

loate 
vederea

război

• Asistentul 
stat al S.U.A. . 
melc Orientului Apropiat 
Asiei de sud, Joseph 
aflat într-o vizită la Ryad, 
fost primit de regele Feisal al 
Arabici Saudite. Sisco a expus 
suveranului saudit punctul de 
vedere al S.U.A. asupra posibi
lităților de reglemontare a cri
zei din Orientul Apropiat.

secretarului de 
pentru problc- 

și 
Sisco, 

a

• La Helsinki a luat sfirșit 
reuniunea miniștrilor afacerilor 
externe ai Suediei, Danemarcei, 
Norvegiei, Islandei și Finlandei.

• Premierul irlandez Jack 
Lynch a prezentat miercuri Par
lamentului țării proiectul 
buget pentru anul viitor.

de

ale Partidului Comunist Italian
ROMA 23. — Corespondentul A- 

gerpfes, N. Puicea, transmite: 
După trei zile de dezbateri, la 
Roma s-au încheiat lucrările 
plenarei comune a Comitetului 
Central și Comisiei Centrale de 
Control ale Partidului Comunist 
Italian.

Enrico Berlinguer, vicesecre- 
tarul general al P.C.I., a pre
zentat un raport asupra anga
jamentului comuniștilor in ale
gerile regionale șl administrati
ve de la 7 iunie. După ce a 
subliniat că această consultare 
electorală depășește în semnifi
cație caracterul ei administra
tiv, dobindind o precisă impor
tantă politică. vorbitorul a 
spus: „Obiectivele imediate pe 
care P.C.I. le pune in centrul 
activității sale și care consti
tuie platforma campaniei sale 
electorale, sînt revendicările și 
cererile formulate in timpul lup
telor muncitorești, sindicale șl 
populare. O cotitură în politi
ca națională trebuie să se des
fășoare in trei direcții spre care 
trebuie orientată și bătălia co
muniștilor: 1) o transformare a 
structurilor economice și socia
le, care, dînd mai multă putere 
claselor muncitoare, să îndrep
te dezvoltarea tării spre acele 
obiective care să nu fie dictate

de legea profitului maxim capi
talist, ci de nevoile nesatisfăcu
te de bunăstare, justiție și li
bertate ale poporului; 2) apă
rarea îndîrjită a instituțiilor de
mocratice, reînnoirea regimului 
politic și a organizării statu
lui ; 3) o politică externă care 
să salvgardeze suveranitatea și 
independența țării, permițind 
Italiei desfășurarea unor iniția
tive autonome în favoarea pă
cii, colaborării, libertății, secu
rității popoarelor și statelor din 
Europa și din întreaga lume".

După dezbateri, în cadrul că
rora au luat cuvîntul numeroși 
participant, au fost adoptate o 
rezoluție, care aprobă raportul 
prezentat de Enrico Berlinguer, 
și un apel electoral către par
tid și muncitori, ce va fi dat 
publicității în zilele următoare.

Reuniți într-o ședință publi
că, participanții Ia plenara co
mună a Comitetului Central și 
Comisiei Centrale de Control 
ale Partidului Comunist Italian 
au celebrat miercuri dupa-amia- 
ză centenarul* nașterii lui V.I. 
Lenin. Giorgio Napolitano, mem
bru al Direcțiunii, a vorbit des
pre „actualitatea învățăturii lui 
Lenin pentru o nouă dezvoltare 
a internaționalismului proletar 
și a luptei pentru democrație 
și socialism în Italia".

• Șeful diplomației vest-ger- 
mane, Walter Scheel, a sosit 
miercuri după amiază la Ma
drid pentru o vizită oficială.

Surse guvernamentale vest- 
germane precizează că printre 
problemele care vor fi abor
date de Walter Scheel in cadrul 
convorbirilor sale de la Ma
drid va fi și cea a unei even
tuale achiziționări de către 
Spania a 200 dc tancuri vest- 
germane. „Leopard", precum și 
acordarea de către R. F. a 
Germaniei a unui credit în 
valoare de 200 milioane mărci.

• Reprezentantul permanent 
al Iordaniei la O.N.U.. Muham
mad El Fara, a informat prin- 
tr-o scrisoare Consiliul de Se
curitate că forțele armate is
rael icne au început 
construirea unei șosele 
pătrunde in teritoriul 
nian (aflat sub ocupație) prin 
localitatea Ghor cs Safi, la 
sud dc Marca Moartă, în sco
pul de a controla sursele de 
apă din această regiune și a le 
lega cu uzinele israelicne de 
potasiu din vest.

Scrisoarea reprezentantului 
iordanian califică această ac
țiune ca o încălcare a Cartei 
O.N.U. și a principiilor drep
tului internațional.

La marele magazin „Old England" din 
Bruxelles s-a deschis o expoziție românească 
cu vînzare, organizată de Agenția Economică a 
României la Bruxelles în colaborare cu Oficiul 
Național de Turism, Camera de Comerț a Re
publicii Socialiste România și conducerea maga
zinului „Old England". întreprinderile româ-

TRADIȚIA NU S-A
Epilogul 

men tare din 
avut loc la 
cheiat cu un rezultat pu/in 
așteptat. Tratativele dintre 
Partidul Socialist și ccl popu
list, in vederea realizării coa
liției guvernamentale care, cu 
excep/ia ultimei legislaturi, a 
dominat viata politică a Aus
triei după război, au eșuat. 
Consecința imediată — for
marea unul guvern minoritar 
sub conducerea cancelarului 
socialist Bruno Kreisky. fn 
parlament, harlidăl- său dis
pune de 81 de locuri, In 
timp ce populiștii, aflati pen
tru prima Oară în opoziție, 
au 79 de deputa/i, iar Par
tidul liberal — 5.,

fnairile de alegeri, obser
vatorii politici, baz.indu-se pe 
rezultatele confruntărilor e- 
lectorale provinciale, preve
deau o victorie la limită a 
socialiștilor și, prin aceasta, 
crearea premiselor necesare 
reeditării marii coaliții dintre 
socialiști și populișli. De a- 
semenea, se avea. In vedere 
și faptul că, timp de 20 de 
ani, populism și socialiștii,

alegerilor paria- 
Austria, care au 

1 martie, s-a In-

în ciuda unor divergente per
manente, au reușii să rein- 
noade, de fiecare dală, alian
ța. Apoi, tratativele inițiale 
între cele două formalii po
litice se anunțau și ele, cel 
pu/in în primele etape, pro
mițătoare. Deci, pină la un 
anumit punct, anticipările pă
reau să se confirme. Dar, tre- 
cîndu-se de la discuții gene
rale la probleme de fond, de
legațiile celor două partide 
au constatat existenta unor 
divergente insurmontabile. A- 
ceslea s-au manifestat in spe
cial in problema Împărțirii re
sorturilor și a stabilirii pro
porțiilor de participare in co
misiile parlamentare.

Dc ce nu s-a confirmai tra
diția ? O analiză mai atentă 
arată că, de data aceasta, a 
survenit o răsturnare a ra
porturilor de lorle între cei 
doi foști parteneri de guvern. 
Dacă mai înainte Partidul 
populist definea rolul prin
cipal Ih coaliție. In preconi
zata reeditare a acesteia pe 
primul plan ar fi urmat să 
se situeze socialiștii. Deși bu
năvoința celor doi lideri —

premierul B. Krcisky și 
secretarul general al popu- 
liștilor, H. Willialm, 
de a realiza o ințele- 
gere a lost destul de eviden
tă, schimbarea rolurilor a de
terminat serioase rezlsten/e 
în rîndul propriilor lor parti
de, in special in cel al popu- 
liștilor. Astfel, Încă de la in-

Comentariu
cepul, o puternică tendinfă 
reprezentată prin fostul can
celar Jose! Klaus s-a pronun
țai pentru trecerea populișli- 
lor in opoziție. Alții ou cerul 
aplicarea principiului parității 
in împărțirea resorturilor, di
recție in care socialiștii s-au 
arătat mai pufln dispuși spre 
concesii. In iuta acestei si
tuai ii. cancelarul desemnat — 
Kreisky — a anunțat că „așa 
ori altfel' guvernul va li for
mal ' in această săplăminâ. 
ceea ce de alt lei s-a și in- 
lîmplat.

recent 
care 

iorda-

ROMA 23 — 
dentul Agerpres. 
Puicea, transmite : 
„Lucia Sturdza 
și-a încheiat scria spectaco
lelor prezentate în cadrul 
Festivalului internațional al 
teatrelor de la Florența. 
Apreciatul colectiv bucureș- 
tcan a interpretat pe scena 
„Teatrului della Pergola" pie
sele „Nepotul lui Rameau' de 
Denis Diderot în regia Iui D. 
Esrig și „Lconce și Lena" de 
Georg Buchner. în regia lui 
Liviu Ciulei. Numeroșii spec
tatori prezenți între care s-au 
aflat reprezentanți ai auto
rităților locale și cercurilor 
cultural-artistice din Florența 
au aplaudat cu căldură inter
pretarea realizată de întregul 
colectiv de actori români.

Aprecierea unanimă de 
care s-a bucurat colectivul ; 
teatrului „Lucia __ _
landra" și prestigiul pe c«./V 
și l-a cucerit printre pasio
nați! de teatru din Florența 
au fost oglindite pe larg în 
cronicile de specialitate ale 
principalelor ziare centrale 
italiene.

• Purtătorul dc cuvînt al 
Casei Albe a confirmat mier
curi că guvernul de la Phnom 
Penh a adresat președintelui 
Nixon o nouă cerere privindej 
acordarea de asistență militară.i 
Purtătorul de cuvînt a ținut să', 
precizeze că cea de-a doua 
cerere va fi examinată în con
textul studiului întreprins do 
Administrație pe marginea prh 
mei solicitări adresate de re
gimul de la Phnom.Penh.

& „Guvernul francez a cerut 
în mod presant autorităților 
de la Phom Penh să adopte mă
surile necesare pentru a se pu-( 
ne capăt încercărilor prin care ] 
trece populația vietnameză din ■ 
Cambodgia", a declarat Leo Ha-1 
mon, purtătorul de cuvînt al i 
guvernului francez după ședin-’ 
ia de miercuri a Consiliului do 
Miniștri.

nești de comerț exterior : Prodexport, Conserv- 
export, Ilexim, Icecoop, Cartimex și Romagri- 
cola prezintă in acest cadru o gamă variată de 
produse, printre care conserve de legume, fructe 
și carne, brînzeturi. miere, băuturi. covoare, 
costume naționale, produse de artizanat, cărți, 
discuri etc. In același timp, Oficiul Național de 
Turism este prezent cu o frumoasă expoziție.

CONFIRMAT l
Se apreciază că stabilitatea 

noului guvern va ii precară. 
Nedispunind de majoritate 
absolută in parlament, el va 
putea li pus oricînd in mino
ritate. De altlel. nimeni nu 
se așteaptă ca el să se men
țină pe parcursul întregii le
gislaturi. Această situație dă 
naștere Ia diterile ipoteze.

Plecind de la faptul că a- 
nunfarea formării unui guvern 
minoritar s-a făcut în ter
meni prudenți, unii observa
tori politici ini revăd perspec
tiva unei infelegeri ulterioa
re intre populișli și socialiști. 
De altlel. însuși Willialm a 
declarai că partidul său va II 
gala pentru noi tratative da
că poziția socialiștilor „se \ a 
schimba lnlrucitva'. Este, 
deci, de așteptai ca, cel pu
țin pentru viitorul apropiat, 
populism să nu Iacă opoziție 
indirjilă socialiștilor.

Pe de altă parte, se avan
sează ideea că noul cancelar 
ar avea intenția să propună 
rapid o reformă electorală care 
ar li in detrimentul populișli- 
lor. Această soluție ar „neu
traliza" Partidul liberal, Iară

ca socialiștii să stabilească, 
in prealabil, vreun gen de 
colaborare directă cu grupa
rea liberală (o coaliție in
tre aceste două partide fiind 
exclusă apriori). Totodată, se 
consideră că, 'in cazul unor 
eventuale alegeri, s-ar ivi po
sibilitatea ca Partidul socia
list să doblndească majori
tatea absolută. In orice caz, 
proba de durabilitate a nou
lui guvern minoritar va avea 
loc la toamnă, cu prilejul 
discutării proiectului de bu
get. Dacă proiectul de buget 
nu va putea ii adoptat in 
termenii stabiliți, organiza
rea de noi alegeri parlamen
tare va deveni inevitabilă. 
Fără îndoială că, pînă alunei, 
strategii celor două partide 
principale uustriace i <-r stu
dia posibilitățile adoptării de 
soluții care să le aducă cls- 
tig de cauză. Dar, nu se ex
clude nici eventualitatea ca. 
Intre timp, pe scena politică 
austriacă să se producă noi 
mutai ii.
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