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Valea Jiului pe traiectoria marii întreceri
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Acolo unde
se sedimentează

strădanii...
ram In posesia rezullalelor frumoase obflnule de 
colectivul dc muncă al întreprinderii dc Indus- 
Iric locală din Petroșani. pe primele patru luni 
ale anului curent: aproape o /umălale milion de- 

pășire valorică la producția globală - dintre care 200 000 
ici renrerintă bunuri de larg consum pentru populate — 
realizarea sporurilor de 200 mc la binale, 25000 litri la bău
turi răcoritoare. 6 tone la vată de croitorie, mărirea număru
lui de sortimente mobilă cu sase produse noi, aliate momen
tan la expozifia județeană de la Deva șl urmind a li pro. 
puse spre omologare. Dar — -oriei! de bogate cifrele ră- 
min cifre. SI alunei. In dorința dc a umple .spațiul' dintre 
ele cu nuanțe vii ale ambiantei în care sc sedimentează 
strădanii, lapte de fiecare zi, cu gesturile Si cuvintele măcar 
ale citorva dintre oamenii care caută să Ic dea continui. am 
vizilal zilele Irccute — iără a putea zăbovi mai mull limp, 
din păcate — trei dintre subunitățile Întreprinderii. Să no
tăm. lugar. o parte din impresiile culese...

E
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S-a încheiat prima lună dc 
activitate pentru zonele produc
tive create în cadrul exploată
rilor miniere din Valea Jiului, 
ca urmare a înființării Centra
lei cărbunelui Petroșani. Cu ce 
bilanț de realizări au debutat 
aceste unități miniere în ma
rea competiție a întrecerii pen
tru sporirea producției de căr
bune. cum au răspuns colecti
vele lor sarcinilor ce le stau 
în față?

Pentru colectivele unor zone, 
luna aprilie a confirmat depu
nerea de strădanii stăruitoare 
pentru realizarea planului, in 
vederea unui debut cît mai 
fructuos. Rezultatele cele mai 
bune au fost înscrise pe gra
ficele de producție ale zonelor 
I Paroșeni ( I- 1 627 tone), II 
Uricani (+ 1 758 tone), I Ani
noasa (+ 1 183 tone), I Vulcan 
( + 645 tone). II și î Dilja ( + 
594 și respectiv -ț 546 tone) și 
altele care .și-au îndeplinit și 
depășit substanțial planul pe 
luna aprilie. Merită scoasă in 
evidență evoluția activității zo-

nolor 1 Paroșcni, T Vulcan și 
II Dilja din ale căror abataje a 
fost extrasă ritmic producția 
planificată. Ritmicitatea îndepli
nirii sarcinilor de producție do 
către cele două zone a permis 
minei Vulcan să încheie luna 
aprilie cu o depășire a planu
lui de aproape 900 tone, iar 
Dilja să raporteze îndeplinirea 
planului și chiar depășirea lui.

Privit însă pe ansamblul Văii 
Jiului, debutul zonelor miniere 
este destul de timid. Din to
talul lor, un număr do 8 zone 
nu și-au îndeplinit planul pe 
aprilie. Cele mai mari rămâ
neri în urmă s-au înregistrat 
la mina Lonca (— 1 877 tone 
zona a II-a, — 1 544 tone zona 
a IlI-a și — 290 tone zona 
I-a), ceea ce a determinat ca 
exploatarea să rămînă sub plan 
cu peste 2 000 tone de cărbu
ne, iar în loc să înceapă să re
cupereze minusul de pe primul 
trimestru l-a majorat considera
bil indepărtînd colectivul minei 
de perspectiva realizării anga
jamentului (5 000 tone) luat în

întrecerea socialistă. Rămînînd 
sub plan cu 1 544 tone, zona 
l-a a minei Petrila a diminuat 
realizările pe exploatare barîrid 
drumul minei spre rezultate c- 
xcmplare (cum ar fi fost de 
așteptat) în realizarea angaja
mentelor în întrecerea cu cele
lalte mine din județ pe care a 
inițiat-o în cinstea celei de a 
25-a aniversări a eliberării pa
triei și al Congresului al X-lca 
al partidului. Conducerii tehni
ce a acestei zone ca și con
ducerilor zonelor de la mina 
Lonca, comitetelor de direcție 
de la cele două exploatări le 
rovine obligația de a lua cele 
mai eficiente măsuri de orga
nizare a lucrului în abataje, de 
a șe efectua o aprovizionare 
ritmică a brigăzilor miniere din 
fiecare raion, măsuri care, îm
preună cu o asistență tehnică

I. BĂLAN

(Continuare in pag. a 3-o)

aricra Gambrinus — plasată pe versantul drept al 
Jiului, la 3 kilometri de conflucnfa celor două 
ape, era in soarele proaspăt a) dimineții Încinsă 
de zorul muncii. Pe treapta a (reia a lunetei în 

iormare, învăluit i înlr-un nor de praf, zărim la unul dintre
fronturi pe oamenii lui Eugen Itițescu, în lupta cu peretele 
îndărătnic de piatră. însuși șeful de brigadă răzima cu umă
rul puternic perforatorul care sfredelea gneisul dur. înlr-o 
clipă de răgaz, aflăm cile ceva despre întrecerea acerbă pe 
care o duce brigada de aici cu aceea condusă de Constan
tin Căploiu, situată In prezent la cca. 150 nretri către vest, 
la un all front. Tofi sini conșlienfi de necesitatea unei can
tități cil mai mari de piatră smulsă din miezul muntelui și 
care — concasată la dimensiuni bine stabilite — ia calea be- 
'ionului din fundamentul și structura de rezistentă a clădiri
lor care se nasc...

Maistrul Nicolae Sa\, cu ani pe șantier cărora cu greu 
le mai știe numărul, se dovedește... grijuliu cu băieții: zil
nic Ie completează cu roadele muncii, panoul de placaj pus 
să lie ,1a văzul tuturor...". Ne notăm citeva nume de oameni 
care au contribuit electiv la realizarea planului de producție, 
de la începutul, anului, în proporție de 102 
Măturat. Traian Dobîrceanu, Viorel
l ngureanu — care supraveghează cu migală deosebită ope
rațiile de concasare și întreținerea silozului și a benzii — 
mecanicul Gheorghe Vancea, mereu atent ca moto și eleclro- 
compresorul să producă la „ortaci" cele 5 atmosfere fără de 
care utilajele n-ar mai fremăta, docile, în brațele viguroa-

Conducerea întreprinderii
la ora

Decizia
moment esențial

se...

la sulă : Ion 
Caldăraru, Gheorghe

al activității
de conducere

Traian MULLER

''k

De multe ori este foarte greu 
ca, analizînd un fenomen ori 
uri proces complex, să extragi 
dintre componente pe aceea 
căreia îi revine de drept atri
butul de esențială, hotfiritoare. 
Și se admite unanim concep
ția potrivit căreia, in fond, im
portante sînt corelațiile, inter- 
condiționarea, viziunea dinami
cii procesului.

Deși conducerea unei între
prinderi este în mod vizibil o 
activitate de mare complexita
te, ea poate fi structurată pe 
câteva momente cheie, existând 
diferite „scheme" alo muncii de 
conducere. Fie că aceste mo
mente sînt considerate ca fi
ind 3, 4 ori 5 (există diferite 
teorii) ele cuprind procesele de 
informație, decizie și controlul 
aplicării deciziei. Și în toate 
schemele momentul DECIZIEI 
este considerat esențial 
definitoriu, precumpănitor. De 
altfel prin aceasta este

Și

In secția de finisare-lustruire

Și 
col mai mult cunoscută activi
tatea de conducere, publicul 
larg redueînd-o de regulă la 
acest aspect. Oameni în al că
ror limbaj curent termenul 
„decizie" apare foarte rar, cei 
pentru care „sistem informațio
nal". „delegare do competen
țe" etc. sînt veritabile enigme, 
știu însă oricînd că „șeful hotă
răște".

Accentuând importanța activi
tății de decizie nu omitem fap
tul că ea este doar veriga unui 
lanț. Calitatea deciziei derivă
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din volumul și calitatea infor
mației pe care se bazează: și 
oricît de bună ar fi o decizie, 
ea își pierde valoarea .dacă u- 
plicarea în practică — ca ma
nieră, viteză, ritm, oportunita
te etc. — se face defectuos.

In procesul de producție a- 
proape fiecare om este pus în 
situația de a hotărî, a decide 
cîtc ceva și evident că dintre 
toate deciziile noi ne referim 
în acest context doar Ia cele 
privind conducerea de ansam
blu a procesului. Părerea gene
rală, comună este că acestea țin 
de atribuțiile personalului supe
rior în ierarhia funcțională și 
fără îndoială că așa și este. Se 
uită insă un lucru capital : de
cizia conducerii se bazează pe 
o serie de alte acte de decizie 
luate la nivelul eșaloanelor in
ferioare, dintre care ne vom 
opri o clipă asupra activității 
maiștrilor. E un adevăr de mult 
verificat și acceptat de perso
nalul superior faptul că „dacă 
ai maiștri buni, producția mer
ge ca pe roate". Dar, prin a- 
ceastă formulă lapidară se are 
în vedere mai ales activitatea 
operativă, de organizare a apli
cării în practică de către maiș
tri a hotărîrilor conducerii.

Nu mai puțin importantă este 
însă activitatea prin care mais
trul precede și favorizează de
cizia conducerii, activitatea sa 
pe linia furnizării informației 
necesare. Am spune că maistrul 
ocupă în organizarea întreprin
derii un loc strategic, postura 
Iui reprezentînd o veritabilă 
„placă turnantă" de a cărei 
funcționare depind în maro mă
sură rezultatele. El sc află la 
răscrucea a două drumuri : cel 
pe care informația provenită de 
la „oamenii de front" urcă sor - 
conducere si cel pe caro «W. 
ziile coboară spre a putea fi 
aplicate cu succes în practică. 
Pe drumul ascendent maistrul 
trebuie să joace rolul unui „fil
tru" de bază, să selecteze din 
noianul de informații și să per
mită trecerea spre eșalonul su
perior doar a acelora absolut 
necesare pentru elaborarea de
ciziei. Simțul său <><• (Pscernă- 
niînt, decizia referitor la ne
cesitatea ca o informație să ple
ce în sus sînt deci hotărâtoare. 
Dacă el nu „filtrează" suficient, 
conducerea se trezește în fata 
unei aglomerări de date care 
în loc să înlesnească. încurcă 
procesul deciziei: dacă trimite 
informații insuficiente, conduce
rea nu poate decide și este nc-

voită să piardă timp cerînd su
plimentarea datelor.

Am încercat să „reabilităm" 
cota de participare a maiștri
lor la deciziile colective ale 
conducerii întreprinderii, parti
cipare care deși este aparent 
invizibilă, se cere prețuită și 
stimulată prin mijloace cit mai 
diverse.

Revenind la deciziile do con
ducere să răspundem întîi la 
problemele legate de întrebarea 
„cine și ce decide ?"

Elaborare colectivă
ori aprobare
colectivă
a deciziilor ?

Asupra importanței muncii și 
conducerii colective este inutil 
a mai insista, validitatea aces
tui principiu ca și necesitatea 
aplicării sale în toate sferele 
vieții sociale și la toate nive
lele fiind dc acum cu prisosin
ță dovedite. Vom încerca deci 
să analizăm doar felul, moda
litatea în care se realizează el 
în conducerea întreprinderii. 
Conducerea colectivă se înscrie 
în noțiunea mai largă dc con
lucrare colectivă, care — din 
punct de vedere funcțional — 
poale îmbrăca forme diferite 
mergînd de la consultări bila
terale ale directorului și deci
zia acestuia, consultări făcute 
dc director în cadrul unui co
lectiv dc conducere, decizia fi
ind luată insă tot personal de 
către ol și pină la forma con
ducerii colective efective în care 
decizia este realmente elabora
tă prin participarea grupului 
de coriducere. In plus, o con
ducere: colectivă propriu-zisă nu 
trebuie limitată la colectivul de 

ci 
masei de 

luarea hotărîrilor 
Și considerentele 

ro-

conducere al întreprinderii 
presupune atragerea 
salariați la 
importante.
noastre privind poziția și 
Iul maistrului tocmai la un a- 
semenca aspect al problemei 
s-au referit, atingîndu-1 insă 
doar parțial, o privire mai cu
prinzătoare trebuind să aibă 
în vedere atît rolul adunării 
generale a salarâaților cit și 
aportul permanent — instituți
onal izat ori nu — adus de aceș
tia la deciziile conducerii.

Principiul conducerii uniper
sonale Qrllcat multă vreme -ÎP

(Continuare in pag. a 3-u)

RUGBIȘTII DE LA ȘTIINȚA— NEÎN-
VINȘI DE 6 ETAPE Excursie la Costești

HANDBALISTELE AU OBȚINUT UȘOR
VICTORIA

DIVIZIONARELE C, ȘTIINȚA PETROȘANI
ȘI MINERUL LUPENI ȘI-AU ÎNSUȘIT 
PUNCTELE PUSE ÎN JOC

INFORMAȚII. REZULTAT E, CLASA
MENTE

Comisia de turism pentru ti
neret de pe lîngă Comitetul 
municipal U.T.C., organizează, 
duminică 11 mai, o excursie cu 
autocarul la Costești. Scopul 
excursiei este dublu : tinerii 
vor putea vizita cetățile daci
ce din împrejurimi — Sarmi- 
zegetusa și Blidarii — ale căror 
ruine destăinuie zbuciumul li
nei istorii peste care timpul și-a 
lăsat însemnele, după care, vor 
putea fi vizionate spectacolele 
formațiilor artistice de amatori 
din cele 13 județe ale țării, ca
re participă la tradiționalul fes
tival al tineretului hunedorcan.

Plecarea în excursie va avea

loc in dimineața zilei de du
minică, la ora 5,30 din locali
tățile Lupeni, Vulcan și Ani- 
noasa, la ora 5 din Uricani, au
tocarele urmind a se 
în Petroșani de unde 
ca in grup, la ora 6.

Costul excursiei este 
lei (pentru tinerii care 
ca din Petroșani), 43 lei (pen
tru cei din Vulcan și Aninoasa), 
■17 lei (pentru cei din Lupeni) 
și 52 lei (pentru uricăneni).

înscrieri se primesc la comi
tetele orășenești U.T.C. pină joi 
seara, iar la Comitetul munici
pal U.T.C., secția do turism, 
pină vineri dimineața la ora 10.

încolona 
vor pie

ile 3(5.50 
vor ple-

Qar-aft 
lu.pfiLfa.it

In locul fostei rampe de de
pozitare a gunoiului din str. 
Bărbăteni, au fost transpor
tate cantități apreciabile de 
pămint și savura, au fost 
plantați arbori și arbuști. In 
noul parc a fost instalat și 
un chioșc de răcoritoare.

O

Un grup dc liceeni au par
ticipat, timp de două zile, la 
o acțiune dc împădurire a ri
nei însemnate suprafețe din 
jurul puțului Victoria. Ei au 
săpat gropi și au plantat pes
te 800 dc puieți. Liceenii au 
participat și la alte acțiuni 
voluntar-patriotice. Astfel, au 
luat parte la amenajarea a- 
leilor parcului „6 August", a 
unor zone verzi din cartie
rele orașului, a unei baze 
sportive.

Elanul tineresc și voioșia 
merg în pas energic cu pri
măvara.

Ion GtF-DEAC 
corespondent

O

Clubul din Uricani a avut 
duminică musafiri pe minerul 
Ioan Filip și elevul Constan
tin Armean, membri ai Cine- 
clubului din Lupeni. Cei doi 
cineaști amatori din orașul 
vecin au prezentat în fata a 
numeroși iubitori ai celei de 
a 7-a arte din Uricani filmele 
„Muguri". „Exercițiu" și „Car
naval la noi".

Produse industriale românești 
exportate peste hotare

Produse ale industriei constructoare de mașini fac obiec
tul unor noi tranzacții comerciale încheiate de întreprinde
rea de comerț exterior /Mașinexport" cu parteneri dc peste 
hotare. In baza acestora vor fi expediate in Cehoslovacia
1 600 vagoane de marfă pe două osii, iar în Libia 1 100 
televizoare tip „Miraj" și 700 radioreceptoare „Select'*.

Aceeași întreprindere a exportat recent în Austria, Da
nemarca, R. F. a Germaniei, Olanda și Uniunea Sovietică
2 300 electromotoare de diferite puteri, iar în Siria un lot
de rulouri compresoarc de tip „R-12". (Agerpres)

„Sistemul dc conducere 
dispecer a lucrărilor 
dc construcții montaj*

Ieri, în cadrul Grupului dc 
Șantiere din Valea Jiului al 
T.C.M.M. — pe linia organiză
rii științifice a producției și 
muncii — a avut loc cca dc a 
doua ședință de informare și 
instructaj cu tema „Sistemul 
de conducere dispecer a lucrări
lor dc construcții-montaj". Șe
dința a fost prezidată de in
ginerul șef adjunct al grupului. 
Virgil Tcodorcscu.

Studiul teoretic al acestui 
sistem a fost întocmit de ingi
nerul șef Valcriu Timofei, ur
mind ca cl să se aplici încc- 
pînd cu data de 6 mai a. c. în 
cadrul tuturor șantierelor 
T.C.M.M. din Valea Jiului. Sis
temul constă din înființarea la 
fiecare lot din cadrul șantiere

lor a unui post dispecer — prin 
lărgirea atribuțiilor actuale ale 
tehnicianului — atașamentist — 
dispecer, care are rolul dc a 
informa conducerea șantierului 
și a grupului (prin intermediul 
„Rcgistrului-dispeccr") despre 
necesitățile lotului respectiv 
privind : materialele, forța de 
muncă, utilajele, problemele cu 
beneficiarul și orice alte pro
bleme care ar putea deregla bu
nul mers al producției.

Avantajul sistemului constă 
din o substanțială îmbunătățire 
informațională la nivel dc șan
tier și grup de șantiere și o 
mai operativă rezolvare a pro
blemelor la nivel de lot.

P. M.

Folosirea eficientă a activului obștesc 
- chezășie a îndeplinirii sarcinilor
Traducerea in viață a măre

țelor sarcini trasate de Congre
sul al IX-lea al P.C.R., a hotă
rîrilor de o deosebită importan
tă adoptate de Conferința Na
țională a partidului, impune cu 
necesitate creșterea rolului con
ducător al partidului în toate 
domeniile de activitate, îmbu
nătățirea stilului și metodelor 
de muncă, ridicarea la un nivel 
superior a competenței organe
lor și organizațiilor de partid, 
privind modul in care se înde
plinesc măsurile stabilite de 
conducerea dc partid si de stat 
în toate sectoarele vieții socia
le.

Pentru a putea cuprinde și 
rezolva în mod competent pro
blemele pe care le ridică acti
vitatea politică, este necesar ca 
în munca desfășurată de comi
tetele de partid să fie atras un 
larg activ obștesc. In condi
țiile actuale munca de partid, 
așa cum subliniază tovarășul 
Nicolae Ceaușescu „trebuie să 
capete un tot mai pronunțat 
caracter obștesc, organele și or
ganizațiile de partid atrăgînd 
în întreaga lor activitate un 
larg activ format din cadre .cu 
o bună pregătire politică și pro
fesională".

Pornind de la această indica-

STANISLAV LAIG 
prim-secretar al Comitetului 

orășenesc de partid Petrila

ție, de la cerințe concrete ale 
vieții. Comitetul orășenesc de 
partid Petrila acordă o atenție 
sporită muncii cu activul ob
ștesc. O importantă deosebită o 
are faptul că potrivit hotăririi 
Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., toți membrii comitetului 
orășenesc de partid au fost în
cadrați in comisiile pe probleme 
create pe lîngă comitetul oră
șenesc de partid. Participarea 
membrilor comitetului orășenesc 
de partid Ia activitatea comi
siilor, alături de alți membri de 
partid cu o bună pregătire, 
membrii în activul obștesc, are 
drept rezultat lărgirea posibili
tăților de cuprindere a diferi
telor sfere de activitate în mun
ca desfășurată do activul ob
ștesc.

Cuprinderea în activul ob
ștesc a unor cadre cu o temei
nică pregătire politică și pro
fesională — ingineri. econo
miști, cadre didactice și’alți to
varăși cu experiență în munca 
de partid — permite comitetu

lui nostru orășenesc sporirea ca
pacității sale de soluționare a 
problemelor ce-i stau in fată.

Comisiile pe probleme își 
desfășoară activitatea pe ba
za unor planuri de muncă întoc
mite trimestrial. Aceste planuri 
cuprind acțiunile concrete ce 
vor fi întreprinse de către acti
vul obștesc, acțiuni ce se refe
ră la diferite studii, analize, 
controale privind înfăptuirea a- 
numitor hotărâri, îndrumarea u- 
nor organizații de bază, spriji
nirea lor în rezolvarea diferi
telor sarcini. Se înțelege că 
acțiunile prevăzute în planurile 
de muncă ale comisiilor sînt in 
deplină concqrdantă cu preve
derile planului de muncă al co
mitetului orășenesc de partid.

Deși de la constituirea co
misiilor pe probleme nu a tre
cut multă vreme, hotărîrea lua
tă și-a dovedit pe deplin jus
tețea. Putem afirma că în obți
nerea rezultatelor-pozitive în 
multe sectoare ale activității 
noastre un rol important l-a a- 
vut și folosirea judicioasă, an
trenarea în activitatea practică 
a activulyi obștesc. Cîtcva 
exemple sînt grăitoare în a-

(Continuare in pag. a 3-a)

România socialista 
in imagini $i fapte
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ATENEUL ROMAN

Noi autotrenuri 
forestiere

Un colectiv dc specialiști de 
la întreprinderea pentru meca
nizarea transporturilor forestie
re din Brașov a realizat o nouă 
variantă a autotrenului fores
tier, denumită A.T.F.-10. Noua 
variantă are o capacitate de 10 
tone, cu două tone mai mult 
dccît autotrenul forestier folo
sit pină acum.

Primele 10 autotrenuri A.T.F.- 
10 au și fost construite. Urmea
ză ca pină la sfârșitul acestui 
trimestru atelierele întreprinde
rii brașovene să realizeze alte 
60 autotrenuri.

Mari rezerve 
de ave minerale

In zona depresiunii superioa
re a Oltului, in apropiere do 
Mădăraș-Ciuc, hidrologii au des
coperit cele mai mari rezerve 
de ape minerale, identificate 
pină in prezent in țara noas
tră, având un conținut de 3,0 
grame dc anhidridă carbonică 
la litru.

Noul bazin, numărând peste 
200 do izvoare, face parte din- 
tr-o vastă zonă hidrografică dis
pusă sub forma unui triunghi 
cu vîrfurile situate in localită
țile Borsec, Bilbor .și Tușn-'d.

.V
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• FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL • FOTBAL

r
c 1 a s n in e 11 t 11 1

1. U.T.A. 24 13 4 7 36-21 30
2. Dinamo București 24 12 4 8 43-26 28
3. Rapid 24 11 5 8 31-28 27
4. Dinamo Bocou 24 11 4 9 29—26 26
5. „U’ Chij 24 11 S 10 35-32 25
6. Jiul 24 10 5 0 26-23 25
7. „U" Craiova 24 11 3 10 39-39 25
8. Steaua 24 10 4 10 40-34 24
9. Politehnica 24 11 2 11 26-30 24

10. Forul 24 10 3 11 31-34 23
11. Petrolul 24 10 3 11 23-27 23
12. A-S.A. Tg. Mureș 24 10 3 11 27-32 23
13. Crișul 24 7 8 9 26-25 22
14. Progresul 24 7 8 9 24-29 22
15. F.C. Argeș 24 o 1 14 26-39 19
16. Vogonul 24 8 2 14 34-50 16

Speranțe renasc, speranțe apun

pronosport
REZULTATELE CONCURSULUI Nr. 1» DIN 4 MAI 1969

1. F.C. Argeș - Rapid
2. Politehnica lași - U.T. Arad
3. Vagonul — A.S.A. Tg. Mureș
4. Farul - „U" Craiova
5. Petrolul — Dinomo Bacău

1
1
1
1
X

6. Crișul - Steaua
7. Juventus - Internazionole

2
1

8. Palermo - Romo 2
9. Verona — Atalanlo X

10. Bologna - Torino
11. Fiorentina - Pisa

1
1

12. Napoli - Cagliari
13. Sampdorio - Lanerossi

1
1

Rezultate tehnice
Forul
Vogonul — A-S.A. Tg.

,U“ Craiova 2-0 
Murei

3-0
2-1
1-0
2-2
2-1
0-0
1-2

Etapa viitoare
(18 mai)

F.C. Argeș — Rapid 
Dinamo Buc.—Jiul 
Progresul—„U" Cluj 
Politehnica—U.T. A. 
Petrolul Dinamo Bacău 
Crisu! - Steaua

Rapid — Politehnica
F.C. Argeș - Crișul 
Farul — Dinamo București 
Dinamo Bacău —

„U" Croîovo 
Steaua — Vagonul 
A.S.A. Tg. Mureș — Jiul 
U.T.A. - Progresul 
„U- Cluj - Petrolul

Șas-c clape. încă șase etape, 
după Lausanne, Șase duminici 
de speranțe, 
așteptări.

Vagonul a 
minică, scria 
cepulă cu trei clape In urmă 
și a administrai mureșenilor 
trei goluri fără ca să pri
mească vreunui. Dembrovski 
și Slănoaic au realizat sco
rul etapei a 24-a.

Argeșenii au rupi două 
crengi de prun înflorit din 
grădina Rapidului, care ar 
puica să rodească pînă la 15 
iunie, clnd se va lăsa cortina 
pe prima scenă a fotbalului 
nostru.

Bine, dar cine coboară dacă 
Vagonul merge fără oprire, 
docă argeșenilor le-a revenit 
polla dc lofbal ? Cine știe I 
Poale Progresul, care împar
te trăiește punclc cu foaie

de emoții, de

conlinual, du- 
victoriilor, In

partenerele de întrecere. Du
minicii le-a dai și studenților 
clujeni unul. Universitarii a- 
veau nevoie de el pentru cd 
ei II oferiseră în clapa tre
cută Crișulul. Sau poale Cri- 
șui. cel zis... repede, care a 
înapoiat stelișt/lor cele două 
punclc luate In tur In Capi
tală. Poale... Dar mai sini șa
se etape. Cred lotuși cd Va
gonul si F.C. Argeș sini cele 
două sortite „B'-uIui. Deo
camdată Insă, la periferia cla
samentului renasc speranțe.

Șl, in același timp, 1n frun
te, speranțe apun. Visul tex- 
liliștilor arădani Începe să se 
destrame. $i numai Lupulescu 
e de vină I Nici nu fi-a lăsal 
Să se sărute bine după ce Po
loni a egalai că le-a spulbe
rat.... nădejdea de a duce dc 
pe Baldui pe Mureș o mlnecă 
pentru tricoul de campion. In

acel moment arădani) știau 
deja că inamicul public nr. 1 
pentru ei, Dinamo București, 
le suflă in spate de la numai 
doi pași fa se cili două punc
te).

Si Rapidul șuieră. Bariera 
de la Pitești, pe care o ridica
se Mazurachls, a lost coborltă 
dc două ori de ex-giuleșleanul 
Krauss (nu le supăra pc mi
ne...) și de Roșu. $1 Rapidul 
n-a mai pulul trece. Cursa Iul 
neîntreruptă de R etape a lost 
frlnată de prunarl. S-ar ii pu
lul vorbi de al nouălea val, 
dar ce c val...

La Constanța rezultat aș
teptat. Sasu și Tulan nu le-au 
lăsat nici o speranță oltenilor. 
Altfel, Farul ar fi intrat In 
eclipsă.

Petrolul a lost gazdă pentru 
Dinamo Bacău Ia... Bușteni.

Suspendarea pe o etapă a 
terenului din Ploiești l-a cos
tal pe găzari un punct care 
a trecut In zestrea băcăuani
lor, siluindu-i pe un onorabil 
loc 4 In clasament.

In Capitală, Jiul a jucat, 
așa cum ne așteptam, bine și 
a pierdut la limită. Cu mai 
multă atenție in primele mi
nute ale partidei ar li scos o 
remiză. Șl atunci cine ar fi 
luat campionului ? U.T.A. f

Asia a fost etapa a 24-a. 
Cu 19 goluri, 5 din penaltiurl 
(5 acordate. 5 transformate), 
cu 5 victorii ale gazdelor, 
două egaluri șl o victorie a 
oaspeților, cu inlețirea luptei 
pentru titlu și pentru supra
viețuire in

Speranțe 
apun.

A 5-a
Rugbi

divizia A

victorie în retur
a Științei

A.
renasc, speranțe

G. DINU

y

GOL !

Victorie
din li metri
la Lupeni

Echipa Minerul Lupeni a avut 
duminică meci greu. Adversa
ra sa, Victoria Caransebeș, a 
venii hotărită să nu cedeze u- 
șor, să facă un joc bun, să ob- Șj 

să
__ _  ________ un 

punct. Ei au pierdut la limită, 
cu 1—0 printr-un gol înscris 
de Lenu din lovitură de la 11 
metri. Dar dacă elevii lui Că
rare au obținut cele două punc
te prețioase în lupta pentru șe
fia seriei, ei au rămas datori 
fotbalului, spectatorilor.

Gazdele atacă din primele 
minute dar înaintarea lor se 
lovește de apărarea lucidă, bi
ne pusă la punct a oaspeților. 
Se joacă mai mult pe - —1 
terenului, înghesuit, se

țină un rezultat onorabil, 
n-a lipsit mult ca oaspeții 
plece la Caransebeș cu

EBB

DINAMO BUCUREȘTI JIUL 1-0

AGENDA

centrul 
..... .  _„o____ ____ comit 

multe greșeli tehnice, faulturi 
— totul pentru cele două punc
te puse în joc. Ocazii de gol 
au existat însă destule, de o 
parte și dc alta, dar ele au fost 
ratate cu seninătate în minu
tele 23,39 și 42, cînd Foca, Ma- 
cavei și Lenu trimit mingea în 
bară. Oaspeții ratează în minu
tul 40 cea mai mare ocazie a 
meciului, prin Sîrbu, care sin
gur cu portarul, n-a putut fruc- 
iifica.

După pauză, jocul este ceva 
mai clar, mai curgător, dar go
luri nu se înscriu. O greșeală a 
apărării oaspeților, în care a 
excelat Mihai Florei, le-a adus 
pe gazde în. posesia unei lovi
turi de 11 m impecabil trans
formată do Lenu. După acest 
gol, lupenenii insistă mai mult 
dar ratează numeroase ocazii în 
minutele 55, 63, 77, 80 prin Co- 
troază și Macavei.

S-au evidențiat Precup și Le
nu de la Minerul, Mihai Florei, 
Denileacu, Țuculia și Sîrbu de 
la Victoria.

N. EMILIAN

campionatului județean
Rezultatele etapei
Dacia Orăștie — Autobuzul Brad 3—1
Parîngul Lonea - Constructorul Hunedoara 3—0 (nepre- 
zentore).
Minerul Vulcan - Energia Deva 4-2
Preparatorul Petrila — I.G.C.L. Hunedoara 3—0 (nepre- 
zentare).
C.F.R. Simeria — Constructorul Lupeni 3—0 (neprezentare). 
Minerul Teliuc — Abatorul Hațeg 6—0.

Minerul
Uricani

Minerul

Aninoasa 0-0

Etapa viitoare
pe goluri, 
confirmat 

dintre

Minerul Teliuc — Dacia 
Orăștie ; Abatorul Hațeg - 
C.F.R. Simeria ; Constructo
rul Lupeni - Preparatorul 
Petrila ; I.G.C.L. Hunedoara 
— Minerul Uricani ; Minerul

Aninoasa — Minerul Vul
can ; Energia Deva — Pa- 
ringul Loneo ; Constructorul 
Hunedoara — Autobuzul 
Brad.

Clasa m e n itul
1. Minerul Telii 22 15 6 1 59-60 36
2. C.F.R. Simeria 22 17 1 4 62-18 35
3. Dacia Orăștie 22 11 3 8 40-33 25
4. Parîngul Lonea 22 10 4 8 46-29 24
5. Constructorul Hunedoara 22 10 3 9 38-25 23
6. Minerul Vulcan 22 10 1 11 36-32 21
7. Abatorul Hațeg 22 9 3 10 29-41 21
8. Autobuzul Brad 22 8 4 10 34-54 20
9. Minerul Uricani 22 9 1 12 32-45 19

10. Preparatorul Petrila 22 8 3 11 31-49 19
11. Minerul Aninoasa 22 6 6 10 31-34 18
12. Consliuctoru! Luper* 22 6 6 10 32-43 18
13. Energia Deva 22 6 6 10 30-45 18
14. I.G.C.L. Hunedoara 22 4 3 15 18-62 11

Fotbalul se Joacă 
Acest adevăr a fost 
din nou în intîlnirea 
Minerul Uricani și Minerul Ani
noasa. Așa cum a început și 
s-a desfășurat, meciul nu putea 
să aibă ca învingătoare decît 
echipa gazdă. Chiar din primele 
minute, echipa din Uricani do
mină insistent șl își creează 
ocazii clare de gol. Plasa porții 
aninosenilor n-a tremurat însă 
nici măcar o dată. Cea mai marc 
ocazie a reprizei este aceea din 
minutul 20. Udrescu execută un 
„slalom" printre apărătorii 
ndverși și, scăpat singur spre 
poartă, trage necruțător. Gram 
însă se dovedește imbatabil și 
respinge printr-un reflex ce 
stîrnește aplauze in tribune.

După pauză jocul are același 
aspect dar Gram apără tot. 
Scorul era să fie totuși deschis 
în minutul 79 dar Jianu ratează 
cu poarta goală. Și astfel, me
ciul ocaziilor ratate se termină 
cu scor alb.

întâlnirea a fost bine condusă 
de arbitrul Petre Cuzmeac din 
Petroșani.

La juniori : Minorul Uricani 
— Minerul Aninoasa 4—1.

N. BOTA 
carcsoondep*

(Dc la trimisul nostru Vasile 
Sotir) Meciul dintre Dinamo 
București și Jiul începe’furtu
nos. In chiar primul minut de 
joc gazdele deschid scorul. Lu- 
ccscu centrează în fața porții 
lui Stan și Dumitrache reia cu 
„latul" în plasă. E 1—0 pentru 
Dinamo, rezultat care nu avea 
să mai fie modificat pînă la 
sfîrșitul meciului. Dacă n-ar fi 
fost acel minut 1 I... In continu
are, Jiul echilibrează jocul, lese 
tot mai curajos la atac și în 
minutul 4 Achim șutează din 
poziție bună in piciorul lui Boc. 
In minutul 9, Jiul trece din nou 
prin emoții. „Mînzul", cum li 
spun bucureștenii lui Dumitra
che, greșește puțin ținta, trimi- 
țînd cu capul balonul peste

Știința
a câștigat
în prima
repriză

bară. Nu trece nici un minut 
și Naidin introduce mingea în 
plasă la o centrare a lui Achim, 
dar tușierul Petre Sotir din 
Mediaș apreciază poziție de 
ofsaid la atacantul nostru. Pc 
rînd asistăm la șuturile spre 
poartă ale lui Tonca și Libardi, 
pentru ca în minutul 32 Stan să 
plonjeze curajos în picioarele 
Iui Lucescu.

La reluarea partidei, Dinamo 
intră pe teren cu Sălceanu în 
locul lui Frățilă. Dar echipa 
care dă naționalei 6 titulari 
joacă șters și puțin a lipsit ca 
în minutul 50 să nu se producă 
egalarea dacă Libardi nu șuta 
defectuos din apropiere. Mai 
notăm o intervenție salutară a 
lui Georgescu la o pătrundere 
a lui Lucescu, verva de joc a 
lui Cotormani, siguranța lui 
Stoker, introdus în teren în 
minutul 55 în locul lui Georgc- 
vlci care acuza o întindere, in
sistența și un șut splendid al 
lui Peronescu care-1 găsește pc 
Coman la post.

Partida se termină într-un 
cvasianonimat total, cu 1—0 
pentru Dinamo, gol înscris în 
primul minut de joc al parti
dei. Spectatorii erau mai mult 
atenți la tranzistoaro. deoarece 
U.T.A. egalase la Iași.

bun înJiul a făcut un meci 
Capitală, a jucat curajos, deschis, 
și-a pus deseori în dificultate 
adversarul. De fapt, Dinamo s-a 
comportat mediocru. O echipă 
care trage la titlul de campi
oană ar fi trebuit să joace mai 
bine, la ea acasă, să demonstre
ze spectatorilor că știe ce vrea. 
Dar n-a arătat aproape nimic. 
Tocmai dc aceea sfîrșitul a fost 
anost și liniștitor pentru toată 
lumea : pentru dinamoviști că 
au mai adăugat 2 puncte zes
trei de pînă atunci, pentru ar
bitri că vor încasa numărul 
maxim de stele pe care nu l-au 
meritat, pentru Jiul că a jucat 
totuși bine, pentru spectatori că 
au putut urmări relaxați dispu
tele de pe celelalte stadioane 
din țară.

Arbitrul Cornel Nițcscu din 
Sibiu a condus următoarele 
formații : Dinamo : Coman — 
Popa. Stoenescu, Boc, Ștefan
— Dinu, Nunweillcr VI — 
Pîrcălăb (Haidu), Dumitrache, 
Frățilă (Sălceanu). Lucescu ; 
Jiul : Stan — Talpai, Gcorge- 
vici (Stoker). Georgescu, Tonca
— Sandu. Libardi — Peronescu, 
Cotormani. Achim. Naidin 
(Popa Remus).

La tineret — rezerve : 
mo — Jiul 3—1.

Iubitorii sportului cu balonul 
oval prczenți duminică diminea
ța pe stadionul Jiul din Petro
șani au plecat spre case mul
țumiți. Au avut șl motiv : echi
pa lor favorită a creat un ade
vărat spectacol rugbistic concre
tizat prin cele 15 puncte înscrise.

Meciul dintre Știința Petro
șani și Rulmentul Bîrlad a re
levat încă o dată forma bună a 
rugbiștilor de la Știința, inlă- 
rindu-ne convingerea că victo
riile în serie în ultimele etape 
n-au fost întîmplatoare. Cea de 
duminică este a 5-a în retur.

încă de la începutul partidei, 
gazdele se instalează în terenul 
advers și în minutul 12, după 
multe faze frumoase pe linia de 
treisferturi, Trută reușește o în
cercare pe care g transformă 
Crăciunescu. Scor 5—0 pentru 
Știința.

în continuare, meciul devine 
din ce în ce mai spectaculos, se 
joacă deschis și, după o grăma
dă organizată la 5 m de buturi
le adverse, gazdele cîștigă ba
lonul, deschid troacarii și Pop 
realizează o încercare care este 
transformată de Sabău. Scorul 
devine 10—0.

La acest rezultat, gazdele în
cetinesc ritmul în timp ce oas
peții încearcă înscrierea punc
telor de onoare și ratează o lo
vitură de pedeapsă prin Bucas. 
în minutul 30, oaspeții cîștigă

o minge la tușă, o transmit li
niei de treisferturi și Bogos reu
șește o încercare care c trans
formată de Bănceanu. Scorul de
vine 10 -5, scor cu care la sfîr
șit prima repriză.

După pauză, lupta se întețeș
te și mai mult iar fazele spec
taculoase abundă de ambele 
părți. După numai cinci minute 
de joc, Crăciunescu transformă 
o lovitură de pedeapsă de la a- 
proximaliv 45 in dar nu este a- 
cordată de arbitru. Asistăm în 
continuare ia un joc foarte bun 
al gazdelor care cîștigă majori
tatea baloanelor atit la grăma
dă cit și la tușă și inițiază nu
meroase șarje pe linia de trei
sferturi. în minutul 69 Dragoș 
pătrunde prin întreaoa apărare 
adversă și realizează o încer
care pe care o transforma Cră
ciunescu și e 15—5 pentru Știin
ța, după 80 de minute ’ 
timp în care a dovedit 
pregătire fizică, tehnică 
tică.

Pentru focul prestat 
marcat întreaga echipă gazdă 
cu mențiuni pentru Pop, Hume- 
niuc, Dragoș și Bărqăunaș. iar 
de la oaspeli am retinut pe
Bucas, Rășeanu și Manea.

A arbitrat foarte bine Au;v 
Găqeatul (București).

de joc, 
o bună 
și tac-

s-a re-

Emilian NEAGOE

Cele două reprize ale meciu
lui dintre Știința Petroșani și 
Tehnofrlg Cluj au fost total di
ferite ca aspect. In primele 45 
de minute, jocul este destul de 
echilibrat. Oaspeții își apără cu 
strășnicie propria poartă și ini
țiază contraatacuri periculoase. 
Gazdele răspund cu un joc „țjîn- 
dil" în care primele viori sînl 
Pănescu și Bulbucau. Primii 
care sînt pe punctul de a des
chide scorul sînt totuși oaspe-' 
ții. Goga pătrunde decis Șn ca
reul mic, dar este deposedat 
în ultimă instanță de Păscules- 
cu (min. 3). In min. 12 sîritem 
martorii primului atac mai jeu- 
șlt al studenților, atac care nu 
poale fi oprit decît prin fault, 
Lovitură liberă de la 16 m. Mun- 
teanu își potrivește balonul își 
ia elan, trece însă pe lingă 
minge, iar Bulbucan șutează 
peste zidul adversarilor și... 
1—0 pentru Știința. Peste numai 
6 minute Pănescu aflat în pos
tură de atacant central, îl des
chide pe Bulbucan pe partea 
stingă, pătrundere înspre poar
tă, un șut sec și din nou mo
dificare de scor : 2—0. Nici nu 
se liniștiseră bine tribunele du
pă marcarea celui de-al doilea 
gol și în min. 22 studenții îns
criu din nou. Este rîndul Iul 
Bulbucan să-l lanseze pe Pănes
cu pe contraatac și ultimul șu
tează sus la colțul scurt. Aveam 
Impresia că vom asista la o 
victorie la scor dar din acest 
moment mașina de marcat; go
luri a studenților nu mal func
ționează.

Mai era un 
la încheierea 
clnd fundașul 
frigului, Lupu, urcă în atac și 
reduce din handicap la o fază 
destul de confuză. Cu scorul de 
3—1 se 
cele din 
secundă 
gazdelor, 
ril insistente 
ocazii create 
modifică.

După felul 
duminică 
noștri nu sînt în cea mai bună 
formă la această oră. Condu
cerea tehnica a echipei va tre
bui să depună serioase eforturi 
pentru a aduce echipa la nive
lul corespunzător obținerii unul 
rezultat cit mai favorabil în jo
cul de la Zlalna, joc care, se 
parc, va decide pe cistigătoarea 
seriei.

singur minut pînă 
primei reprize, 

central al Tehno-

încheie repriza și In 
urmă meciul. Repriza 

aparține cu autoritate 
dar in ciuda domina

și a numeroaselor 
scorul nu se mai

se
in care au jucat 
pare că favorlții

N. LOBONȚ

LA TENIS, ROMÂNIA — UNGARIA 3—2 I

HANDBAL

i

Mia Domșa

Duminică a luat sfîrșit pc terenurile din parcul sport h » 
Progresul întilnirca internațională de tenis dintre echipele I 
României și Ungariei. Jucătorii români au obtinut ■ «eforia ? 
cu scorul (ie 3—2. In cel mai așteptat meci Ilie Năstase l-a | 
învins cu 6—4. G—I, 1—6, 6—2 pc Istvan Gulyas. Alte re- * 
zultatc: Năstase, Mărmurcanu — Barany, Machan G—4. I 
6—1, G—4: Szoeke — Mărmurcanu 8—fi, 6—4, 6—0.
I. HODOȘAN — ÎNVINGĂTOR LA SZOLNOK •

In cadrul turneului internațional de box de la Szolnok, I 
boxerul român I. Hodoșan (cat. semimijlocie) l-a învins la * ’ 
puncte pe pugilistul maghiar Molnar. In limitele categoriei | 
ușoare, Gh. Ene (România) a pierdut la puncte in fața ma- » 
ghiarului Barcza. La categoria pană, Kovacs (Ungaria) a | 
dispus prin K.O. în rundul II dc Gh. Drugă (Români.i).

Dimineață toridă dc mai. 
Timp splendid de plajă !... 
Maraton sportiv pe stadionul 
Jiul : rugbi de A, handbal de 
B, fobal de C. De dimineață 
pînă la ora prinzului. Prezenți 
în număr marc la stadion, 
spectatorii au putut urmări 
întîlniri pasionante încheiate cu 
victorii copioase ale gazdelor.

O partidă dinamică s-a dis
putat pe terenul de zgură ro
șie. Handbalistele de la Ști
ința au primit replica modestă 
a colegelor lor de la „U" Cra
iova. A fost un meci în care 
petroșănencele au condus din 
primul pînă în ultimul minut 
de joc. Fetele noastre au e- 
voluat bine și au cîștigat. Me
rită elogii unanime. Cînd se 
vor comporta slab și vor pier
de vom scrie cu celălalt capăt 
al creionului. Așa-i în sport 
Asta-i misiunea reporterilor 
sportivi.

Pentru cronica .meciului d 
duminică ne-au trecut rapid 
prin minte mai multe titluri : 
Cînd portărrta Cututoiu apără 
de nota ’0: Albul în perma
nentă ofensivă (aluzie la fru
mosul echipament al elevelor 
profesorului Bartha): Clara 
Bodnar merită titularizarea: 
Lia și Mia și-au făcut dato
ria etc. Ne-am oprit însă la 
Meciul barelor pentru că ra
reori ne-a fost dat să vedem

atîtea mingi expediate în ba
re ca duminică. Au avut bare 
și oaspetele dar, dacă jumăta
te din mingile expediate în 
bare de petroșăncncc ar fi in
trat în plasă, numărul golu
rilor înscrise de ele ar fi fost*' 
cu siguranță dublu.

Profitind de teinpoul lent 
al craiovencelor. gazdele au 
contraatacat puternic dar. din 
dorința de a da cit mai multe 
goluri, nu ș-au concentrat su
ficient și au tras în bare, a- 
fară. in portar. Păcat : puteau 
face scor considerabil. Repe
tăm : ne-a plăcut duminică 
jocul favoritelor noastre, dar 
trebuie să arătăm, și ele știu 
bine acest lucru, că au avut 
în față o echipă modestă, fără 
nume, fără veleități, fără pre
tenții.

Echipa Știința ni s-a 
duminică mai omogenă 
alte ocazii, matură. <”• 
noftă de joc. In poartă 
toiu a fost nnroano imbatabilă. 
Domșa și Barabaș — două 
viori I. Ionescu și Csergezan 
— insistente si buna realiza
toare. tînăra Clara Bodnar — 
atentă, a recuperat multe 
mingi cu caro si-a pus coe
chipierele în atac si... așa c- 
china a mers bine.

In chiar primul minut de 
joc. Lia Barabaș. a deschis 
scorul pentru ca imediat Mia

părut 
ca în 
marc 
Cătn-

Domșa sa-1 majoreze la 2—0, 
apoi tot ea — la 3—1, 4—1, 
7—2, 8—3. In această primă 
repriză de joc — repriza Liei 
și Miei, care au marcat cele 
8 goluri — oaspetele s-au a- 
propiat rareori de poarta 
noastră. Ele au înscris trei go
luri prin Bohna, dintre care 
unul din lovitură de la 7 m, 
în timp ce Domșa a transfor
mat o lovitură de la 7 m iar 
alta a ratat-o.

In partea a doua a jocului. 
Domșa continuă seria goluri
lor pentru echipa sa, „intră 
în mină" și Eva Ionescu și 
Estcra Csergezan și, toate trei 
vor mai înscrie 9 goluri (2 
din lovituri de la 7 m'. în timp 
ce poarta Marianei Cătuțoiu va 
mai fi uerforată doar de pa
tru ori Cu rezultatul do 17—7 
pentru Știința a luat sfîrșit o 
partidă de handbal frumoasă, 
în care majoritatea învingă
toarelor au avut o comportare 
meritorie, 
sarde nu 
deosebite, 
de goluri 
Barabaș, <

, chiar dacă adver- 
i le-au pus probleme 
. Autoarele celor 24 
i au fost : Domșa 8. 
Cserge&an si Ion eseu 

cîte 3. pentru Știinta. Bohna 
•I. Nănău. Bălan șî Preda pen
tru „U" Craiova.

Tntîlnirea a fost condusă co
rect de cunlul de arbitri A- 
lexandru Drăgoi și Iosif Rum- 
bach din Timișoara.

Dumitru GHEONEA Lia Barabaș înscrie din nou
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Folosirea eficientă
a activului obștesc,
chezășie a îndepli
nirii sarcinilor

[Urmare din pag. 1)

Conducerea întreprinderii
ora modernizării

(Urmare din pag. 1)

conducerea întreprinderii a Tost 
înlocuit prin promovarea prin
cipiului conducerii colective. In 
cadrul perfecționării conducerii 
întregii economii — obiectiv 
central al conducerii de partid 
și de stat — măsurile elaborate 
nu vizat și nivelul întreprinde
rii, al cărei volum și comple
xitate de sarcini reclamă un or
gan deliberativ colectiv. .Viata 
•rată — spunea tovarășul Ni- 
colae Ceausescu în Raportul 
prezentat la Conferința Națio
nală a P.C.R. — că un singur 
om. oricît do competent ar fi. 
nu poate asigura singur rezol- 
• arca problemelor atit de corn-

plexe pc caro lc ridică gospo
dărirea, administrarea și condu
cerea întreprinderii, centralei 
sau ministerului". Deci, orien
tarea și cadru) (comitetele dc 
direcție) unei conduceri efec
tiv colective au fost stabilite, 
întrebarea este : a devenit con
ducerea colectivă efectivă o 
realitate în fiecare întreprinde
re, cadrul organizatoric nou a 
determinat deja o modificare 
esențială în maniera și fondul 
de a conduce o întreprindere ? 
Acest lucru am încercat a-1 sta
bili prin analiza momentului 
de bază — decizia — așa cum 
este el privit in condițiile prac
ticii. Tar elemente pentru a- 
naliză no oferă răspunderile 
conducătorilor la două 
legate dc decizie!

aspecte

— Ce pondere au 
personale 
dv. ?

— Care
ziilor

este 
luate

deciziile 
în activitatea

valoarea deci- 
în colectiv ?

— directorii
— ing. șefi

— contab. șefi 42'
Excelente F. bune

Dir. 100 9 36
Tng. șefi 100 — 29
Cont, șefi 100 — 14

Bune
55
57
72

Satisfăc. Nu răspund

14
14

ACOLO UNDE
SE SEDIMENTEAZĂ 

STRĂDANII
t iui.uti; ins r\<. i

T«>

Răspunsurile privind ponde
rea pe’ care o au în cadrul ac
tivității de conducere deciziile 
■nersonalo. ridică la rindul lor 

" întrebări. Procentele in- 
uxă media pe grupe de funcții 
(4 directori și 1 contabil șef nu 
au răspuns la întrebare), medii 
ce ar putea la prima vedere 
să fie considerate acceptabile. 
Se coate susține ca fiind nor
mală situai ia prin care procen
tul scade pe măsură ce cobo- 
rîm treauta ierarhica ? Part’ 
nii acestor idei vor argumenta 
că directorul dispune de com
petențe mult mai largi deeft 
W» ș°f de serviciu, r’rvă <4 n-

a decide personalraziile de ,______
sînt mai multe. înclinăm însă 
a crede că mai ales la direc
tori ponderea este prea mare 
și susținem acest lucru prin 
două argumente. In primul rind. 
în sensul autentic conducerea 
unei întreprinderi constă în 
stabilirea problemelor si solu
țiilor mari, de principiu, a ja
loanelor, ori în cazul acestora 
decizia se cerc a rezulta din 
colaborare, din părerea colec
tivului de conducere, a comite
tului de direcție. Tn al doilea 
rind. concepția modernă merge 
pe ideea că un conducător u- 
nic nu ponto cuprinde toate

problcmelc și ca atare el tre
buie să delege din competen
țele cu care este investit. Care 
să fie aceste competențe, cui 
să-i fie delegate — este o ches
tiune ce trebuie rezolvată în 
condițiile fiecărei întreprinderi, 
de la caz la caz. Fiindcă și 
în condițiile în care își delegă 
anumite competențe, directorul 
continuă să-și asume responsa
bilitățile; ori a fixa o schemă 
generală înseamnă a stabili că 
un anumit număr de compe
tențe trebuie delegate peste tot 
șefului unui anumit serviciu. 
Dar dacă într-o anumită între
prindere șeful serviciului res
pectiv nu își poate asuma sar
cinile suplimentare, ori direc
torul — nefiind convins de ca
pacitatea lui — nu vrea să riște 
delegarea competențelor pentru 
care continuă să răspundă ?

Tn ultimă instanță un șef de 
serviciu — al producției să zi
cem — decide personal mult 
mat multe lucruri decît direc
torul: e drept că o vorba dc 
decizii operative, „tactice", nu 
de conducere generală, „strate
gice". Insă în activitatea sa pon
derea deciziilor personale tre
buie să fie mai mare. Deci — 
credem noi — plecînd dc la di
rector.
crească pînă la un anumit ni
vel de ierarhie — să zicem șe
fii de servicii, uneori pînă la 
maiștri — ca apoi să scadă tot 
mai mult. Și pentru că ipoteza 
poate fi controversată — do 
altfel problema se cere a fi stu
diată în mod special — vom 
menționa că spunem toate aces
tea în ideea că directorul ar fa
ce numai ceea ce se cere prin 
prisma funcției, a rolului și sar
cinilor sale, în cadrul șl accep
țiunea unei conduceri colective 
efective.

ponderea trebuie să

ceasta direcție. Cu sprijinul co
misiei economice, comitetul o- 
rășencsc dc partid a studiat pro
bleme importante privind reali
zarea sarcinilor de plan, a dife- • 
rlților indicatori economici, la 
mina Petrila s-a studiat de că
tre un colectiv problema apro
vizionării tehnico-materiale ; la 
mina Lonea folosirea fondurilor 
pentru producția planificată și 
creșterea rentabilității. S-a con
trolat, dc asemenea, modul în 
care își desfășoară activitatea 
colectivele dc organizare supe
rioară o producției și a muncii, 
eficienta măsurilor 
în vederea întăririi 
de producție etc. Materialele 
prezentate de colectivele care 
au făcut studii sau controale au 
fost folosite pentru elaborarea 
unor măsuri care au dus la îm
bunătățirea activității In do
meniile analizate. Rezultatele e- 
conomice obținute de către co
lectivele minelor Petrila și Lo
nea în cursul anului 1968 șl în 
primul trimestru al acestui an 
sînt edificatoare în acest sens.

Activul obștesc a fost folosit 
cu eficientă și în domeniul 
muncii organizatorice. îndruma
rea organizațiilor de bază în 
munca de primire în partid, în 
pregătirea și desfășurarea adu
nărilor generale a stat în a- 
tentia comisiei organizatorice in 
acest an, obtinîndu-se unele re
zultate bune.

Nu exist» sector al muncii de 
partid în care activul obștesc 
să nu-și manifeste prezenta, un
de să nu se vadă roadele ac
tivității depuse.

Consultarea mai largă a ac
tivului de partid în luarea unor 
hotărîri, antrenarea sistematică 
la controlul îndeplinirii hotă- 
rîrilor organelor superioare șl 
proprii, munca instructorilor 
teritoriali nesalariați care îndru
mă fiecare cîte una sau două 
organizații de bază, toate cons
tituie aspecte ale muncii desfă
șurate cu activul obștesc. Fap
tul c» în prezent comitetul oră
șenesc de partid reușește să co
ordoneze, să îndrume mai cu
prinzător activitatea complexă 
in toate domeniile se datorește 
în mare măsură sprijinului ac
tivului obștesc, folosirii cu e- 
ficient» a acestuia în rezolvarea 
problemelor pe care le ridică 
viata. Socotesc că merită sa ,o- 
vidențiem unii tovarăși din acti
vul obștesc care prin munca

întreprinse 
disciplinei

lor au dat și dau lin sprijin în
semnat comitetului orășenesc de 
partid. Asemenea tovarăși sini 
Miile» " . '
Marin Farcaș,
Gheorghe Cojocaru, Vasllc Enc, 
Eugen Strikberger, Iosif Ilnvlin 
șl alții.

Rezultatele pozitive de pin» 
acum, experiența dobîndit», ce
rințele sporite care se pun în 
roca ce privește perfecționarea 
stilului și metodelor dc muncii 
ne obligă să acordăm în viitor 
o și mai marc atenție muncii 
cu activul obștesc. Ne propu
nem în acest sens să facem mai 
mult în privința alegerii cu 
discern»mînt a problemelor de 
studiu și control, antrenarea în
tregului activ obștesc în mun
cii, prin aceasta înlfiturînd su
prasolicitarea unora. Vom urmări 
o diversificare a muncii în sen
sul că în cadrul comisiilor s» 
existe o grupare a tovarășilor 
care se ocupă de anumite pro
bleme ca de exemplu : în cadrul 

■ comisiei organizatorice de pro
bleme de evidentă, arhivă; în 
cadrul comisiei de propagandă, 
dc învătămîntul de stat, de în- 
vîîț»mîntul de partid etc.

Comitetul orășenesc de partid 
se va preocupa mai mult de 
Imprimarea unui caracter per
manent, sistematic muncii acti
vului obștesc. De asemenea, se 
va urmări cu perseverență, ri- 

I dicarea eficientei muncii desfă- 
> șurate, asigurarea unui conți
nut calitativ superior întregii 

' activități. Sîntem convinși că 
toate acestea, vor duce la îm
bunătățirea continuă a muncii, 
noastre și își vor găsi materiali
zarea în modul In care sarcinile 
ce ne-au fost încredințate vor 
fi traduse în viață.

Bora, Ioan Stoicescu, 
Traian Coston,

Pe strada
Jiului...

Debut timid în activitatea zonelor
productive ale minelor

Tare circulată este strada 
Jiului din Petrila. Și, culmea 
Ironiei, o stradă atit de um
blată e complet uitată de edilii 
orașului. Oricine ar dori să ne 
convingă că nu avem dreptate 
îl invităm la fața locului și-i 
vom demonstra că strada-i nu
mai noroi, gropi și băltoace. 
Cind te gîndești că alte străzi 
din orașul Petrila au fost ni
velate frumds cu piatră roșie 
stai și te întrebi: de ce strada 
Jiului o fi vitregită ? La unul 
din capetele străzii.e malul Jiu
lui. Aici, mormane de pămînt 
și reziduuri menajere așteaptă 
un buldozer să le niveleze. Stra
da Jiului așteaptă nivelarea, 
pămintul de pe malul Jiului 
așteaptă și el. Edilii orașului

susținută, să asigure ritmicita
tea producției zi dc zi. decadă 
de decadă. Numai astfel se va 
putea vorbi dc realizarea e- 
xemplară a planului, de înde
plinirea angajamentelor. Același 
lucru este valabil și pentru 
conducerea zonei I-a a minei 
Uricani care a rămas sub plan 
in luna aprilie cu 1 718 tone.

O situație curioasă s-a petre
cut la mina Lupeni. unde, deși 
pe exploatare planul s-a rea
lizat și chiar depășit cu peste 
2 000 tone, totuși nici una din 
zone nu și-a realizat planul pe 
prima lună de activitate — a- 
prim : zona T-a a rămas sub 
plan cu 774 tone, zona a TT-a 
cu 723 tone iar zona a III-a 
cu 418 tone. Comitetul de di
recție al exploatării trebuie să 
țină scama că zonele sînt mo
toarele care trebuie să fie ac
ționate din plin, cu toată forța, 
pentru realizarea planului și nu 
lăsată această sarcină pe sea
ma lucrărilor de pregătire cum

s-au întâmplat lucrurile în Juna 
aprilie.. De altfel, situația rea
lizării planului pe zonele pro

ductive create în cadrul exploa
tărilor este următoarea :

Tn activitatea zonelor miniere

Exploatarea Zona + tone față 
de plan

+ tone pe 
exploatare

Lonea I — 290
- 11 1 877 - 2 157

Petrila I — 1 544
■ 11 4- 382 — 2 307

Dîlja I 546
- II -1- 594 34

Aninoasa I -F 1 183
- II — 862 321

Vulcan I ■T 645
II + 49

IIT + 70 897
Paroșeni I 1 627 4- 3 451
Luocni I — 774

IT — 728
III — 418 2185

Uricani T — 1 718
11 4- 1 758 + 40

trebuie să intervină neapărat 
revirimentul așteptat. Zonele 
au fost create ținîndu-se sea
ma că se vor putea valorifica 
mai bine capacitățile de pro
ducție, se va organiza Ia un ni
vel mai ridicat procesul de pro
ducție cu o mai bună dozare a 
forțelor pe locurile de muncă 
și o mai judicioasă organizare 
a acestora. Faptul că aproape 
jumătate din numărul de zone 
a rămas sub plan înccpind chiar 
din prima lună dc activitate 
trebuie să dea serios dc gîndit 
comitetelor de direcție ale ex
ploatărilor miniere, conducerilor 
tehnice ale zonelor in cauză. 
O dată cu trecerea în luna mai 
am intrat în etapa hotărîtoare 
pentru realizarea angajamente
lor luate de colectivele mine
lor în întrecerea socialistă în 
cinstea celei de a 25-a aniver
sări a eliberării patriei și Con
gresului al X-lea al partidului. 
La îndeplinirea planului și a 
angajamentelor trebuie să-și a- 
ducă aportul fiecare zonă pro
ductivă 1

A apărut nr. 41969 al revistei
„PROBLEME ECONOMICE"

cu următorul cuprins :

chil dc a II, vioiciunea și Iranchefea privirii șl a 
gestului, surîsul discret, ușor ironic, cu care-șl 
„logodește" cuvînlul maistrul Ion Sulu, șelul 
sectorului mixte, ne-au cucerii de la începui. In- 

so[ili dc d insul, am vizitai mai ini îl secția tapițerie. Aici
am lost plăcut surprinși dc îndeminarea — Irădînd o înde
lungată experiență — cu cate liner ii ulecișll Ștefan Rovoi 
și Gheorghe Olteanu executau garnirul canapelei tip „Dl- 
ham". Am trecut apoi prin seci ia vată unde, din deșeurilc 
de bumbac, iută șl diverse țesături se produce vata de croi
torie și cea industrială. Cele peste 1 000 baloturi a 40 kilo
grame cu care a depășit planul pe perioada pînă la 1 Mal 
brigada lui Gheorghe Coslache constituie o certă justificare 
a mindriei pc care aceasta o manifestă. întreținerea și ur
mărirea bunel funcționări a utilajelor cade In sarcina elect n- 
clanului Cornel Pivod» șl mecanicului Bella Tury.

Nu trebuie omis laplul că sectorul mixt s-a dovedii cel 
mai rentabil din cadrul întreprinderii. Intr-adevăr, din tota
lul beneficiului realizat. lui îi revine cel mal ridicai pro
cent : 40 la sulă I

orlimentele noi, recent create în subunitatea de 
tlmplărle — mobilă din Petroșani întăresc renu- 
mclc cîșligat dc colectivul său. Camera combi
nată „Adam" - - formată dlntr-un dulap cu biblio

tecă, o canapea extensibilă, o masă rotundă, fotolii șl birou
școlar — șl cuierul panou pentru vestiar, au materializat gus
tul frumosului, simful armoniei și culorii oamenilor dc aici. 
Nici că se poate un mai potrivit prilej de a lăuda pe mais
trul llmplar Petre Lazăr, șelul secjiei, pe Alexandru Biro, 
Constantin Gulup, Petru Eva, Ellode Iovițiu, Emeric Brașol, 
pc șefa formației lustruit Sava Gircada, pe Constanta Florea 
și Irma Molnar. Aceștia au reușii ca numai în primele patru 
luni ale anului să dea peste plan 80 canapele „Diham".

— Pentru mărirea capacității — ne-a declarat Inginerul 
loan Scroban, șelul serviciului producție al întreprinderii, 
găsit în exercițiul luncflunil — vom construi încă o anexă la 
clădire In vederea transformării /luxului discontinuu actual, 
într-unul continuu, ceea ce va lace ca ciclul dc labricafie
să se scurteze simțitor.

Interlocutorul a finul să ne precizeze, apoi, că subuni
tatea — pe lingă produsele de larg consum — mai realizea
ză mobilier pentru întreprinderi și inslilufii, precum și gar
nituri la comandă (20 bucă li de la începutul anului).

...Ne despărțim de oamenii harnici și pricepufi — de 
acești adevărafi meșteșugari ai înnobilării lemnului — cu 
părere de rău dar și în speranța de a-i revedea curind.

ce mai așteaptă ? O invitație ? 
O adresăm pe această cale.

Magazin în... 
pană
Cind ai mijloace de locomo

ție motorizate iți mai trebuie 
din cind in cind și piese de 
schimb. Piesele sc găsesc la ma
gazinul auto-moto din Petro
șani. Cunoscînd acest fapt. Vic
tor Călugăru din Vulcan și Ni- 
colae Pisan din Uricani s-au 
deplasat în reședința munici
piului nostru să cumpere pie
sele de care aveau nevoie. Ma
gazinul i-a întâmpinat cu ușile 
închise și cu un afiș prin care 
cei interesați erau anunțați că 
gestionarul e plecat după mar
fă. Neplăcută surpriză să 
găsești un magazin în... pa
nă, deoarece lipsește gestio
narul. „Motorizații" își pun în
să o altă întrebare. N-o fi oare 
magazinul auto-moto în pană 
de organizare ? Dacă este, e 
cazul să fie reparată... pana.

Ca la bufet!
Să vezi și să nu crezi I Exis

tă orc din zi cind magazinul 
alimentar nr. 9 din cartierul 
Dărănești al Petroșaniului se 
transformă in bufet. Se bea Ia 
fol, la cinzeacă, după pofta ini
mii. Ținem însă să facem o pre
cizare : magazinul este transfor
mat în bufet în exclusivitate 
pentru cunoștințele vînzătoare- 
lor. Cind vin aceste cunoștințe, 
și asta se înlîmplă zilnic, se 
încing discuții interminabile, se 
bea șl se fumează, iar fu, cum- 
părălorule,- stai- și așlepfi că 
doar-doar se va îndura cineva 
să te servească. Intr-un tîrziu 
fi se face acest hatlr. Ești însă 
servit de mîntuială deoarece 
vînzătoarea e numai ochi și u- 
rechi la discuții nu la clienft.

III !■ i! Ilin IBH!

I. RACHMUTH, membru co
respondent ăl Academiei

Dr. ȘT. ȘTEFĂNESCU

Dr. N. BRAȘOVEANU

GH. ZÂNE, membru corespon
dent al Academiei

V. MARIAN

Dr. EUGEN FRAHOVEANU

DEZBATERI

OONSULTAȚH

Valoarea și cheltuielile .indi
recte" de muncă

Perfecționarea planificării pro
ducției în industria ușoară

Implicații economice ale meca
nizării agriculturii

Problemele industriei In litera
tura economică românească 
din Transilvania

Caracteristici ale dezvoltării e- 
conomice a Japoniei

Confruntări interimperlaliste ac
tuale sub inrîurirea progresu
lui tehnic

Mobilitate, operatisitate și simț 
de răspundere în prevenirea 
șl valorificarea stocurilor su- 
pranormative

Folosirea rațională a forței de 
muncă

Sistemul de stimulente mate
riale și morale fn economia 
națională

Probleme actuale privind eeo- 
nomia țărilor In curs de dez
voltare

GD. ANGHEL șl 
M. ARGINT

Conținutul și formele relațiilor 
lntercooperatiste

RĂSPUNSURI EA ÎNTREBĂRILE CITITORILOR 
I. VIANU .Planul Mansholt"
I OLOSIREA MATEMATICII ÎN ECONOMIE

DIJMĂRESCU și 
GH. RANCEA

Optimizarea transportului de 
personal la exploatarea minie-

ÎNSEMNĂRI
IULIU IAKAB (Cluj)

GH. MANO1U

CRITICA ȘI BIBLIOGRAFIE 
Dr. M. POPESCU

Dr. ILIE NEACȘ'.

VALENTIN NICOLA*

C. MOINEAGU

PUBLICITATE

ră Vulcan prin metoda pro
gramării liniare

Lichidarea cheltuielilor neeco- 
nomicoase în întreprinderile 
industriale

Normele de muncă cu motivare 
tehnică — factor important 
al creșterii productivității 
muncii în I.A.S.

O lucrare xaloroasă despre ba
zele planificării economiei 
naționale (Dr. Vasile Rausser : 
Bazele planificării economiei 
naționale. Editura Academiei, 
1968)

In sprijinul studierii probleme
lor de economie concretă (E- 
conomla întreprinderii indus
triale, Editura Politică, 1968)

Adîncirea investigației mecanis
mului economic și social (So
ciologie generală. Probleme, 
ramuri, orientări. Editura Ști
ințifică, 1968)

Funcțiile noi ale reprezentării 
grafice (D. Ha.șigan, I. Mari
nescu : Grafice și elemente 
de calcul grafic. Editura Ști
ințifică, 1968)

MARȚI 6 MAI

17.30 Telex Tv.
17,35 Ecranul cu păpuși : . Al- 

binița și Soarele".
17.50 Limba engleză. Lecția 56.
18.15 Vă place muzica ? — 

emisiune pentru tinere
tul școlar.

18.45 Cîntece bfilrîneșli — 
muzică populară româ
nească.

19.00 Telejurnalul de seară; 
Buletinul meteorologic.

19.30 Din lumea științei.
20 00 Seară de teatru; „Vrac 

de iarnă".
21.40 Cflrlren — omisiune dc 

actualitate internațio
nală.

22.10 ''nriotăți pe nellcnlă.
22.25 Recital de poezie ro

mânească.
22.45 Itinc’-'*- »• ti r o p e fl n : 

U.NF«r-.n. Noguhi și 
ZanWan-Ki.

23.00 Toiolurnaluî do noapte.
23.TO T.’-'«fU,.rcn omisiunii.

MIERC URI 7 MAI

PROGRAMUL I:

5,05—6,00 Program muzical 
de dimineață; 6,05—9,30 Mu
zică și actualități; 9,30 Ma
tineu literar; 10,00 Cîntece de 
Sergiu Sarchisov; 10,10 Curs 
de limba germană. Ciclul IT, 
lecția a 30-a; 10,30 Cîntece 
și jocuri populare; 11,05 Mu
zică ușoară; 11,30 Album de 
madrigale; 11,45 Sfatul modi
cului; 12.00 Orchestra dc mu
zică ușoară a Radiotcleviziu- 
nii: 12,15 Cronica muzicală: 
12,30 Tntîlnire cu melodia 
populară și interpretul pre
ferat; 13,10 Avanpremieră co
tidiană; 13,21 Soliști și orches
tre de muzică ușoară: 14.10 
Tnșir-te mărgărite: 14,40 Con
certul zilei; 15,05 Muzică u- 
șoară: 15,15 Studioul de poe
zie; 15.35 Cîntecul patriotic în 
creația compozitorului Theo
dor Bratu: 16.00 Radiojurnal. 
Sport: 16.10 Dansuri de es
tradă: 16.30 Antena tineretu
lui; 16,55 Radio publicitate:
19.20 Sport: 19.30 Pe firul Fi
tului, cu cîntec și joc: 19.50 
Canțonete; 20.05 Teatru radio
fonic serial: 21,05 Știință, teh
nică, fantezie: 21.40 Pagini 
din opere: 22,00 Radiojurnal. 
Buletin meteorologic. Sport:
22.20 Melodii populare de 
dragoste: 22,40 Moment poe
tic: 22.45 Actualitatea muzi
cală: 23.30 Muzică ușoară: 
0.05—5.00 Estrada nocturnă.

PROGRAMUL II :

6.10 Rună dimineața, .dra^i 
melodii: 6 45 Cîntece ș£ in
curi: 7.10 Ritmuri do fanfară: 
7,37 Melodii interpretate la a- 
cordeon: 7.45 Viers, nai si 
strune: 8.10 Tot înainte: 8 40 
Orchestra simfonică a Radio- 
televiziunii român0- 0.10 Curs 
de limba germană nclul T. 
lecția a 21-a: 9.30 Din suc
cesele muzicii ușoare româ
nești: 10.05 Recital Maria , 
Cardaș: 10 30 Antena tinere
tului: 10,55 Arii din operele 
lui Bizet: 11.40 Scene din o- 
perctc: 12.05 Avanpremieră 
cotidiană: 12.16 Concert de 
prinz; 13,00 Melodii popu
lare: 13,10 Recital vocal Dan 
Tordăchescu: 13,30 Unda ve
selă: 14,00 Săptămîna cultu
rii cehoslovace: 14,30 Moment 
științific: 14.35 Muzică ușoa
ră: 15,00 Muzică de cameră 
de Joseph Haydn; 15,30 Mi
niaturi distractive: 15,40 Ra
dio publicitate: 16.00 Piese 
corale do Marțian Negrea: 
16,15 Consultație juridică: 
16,25 Uverturi, potpuriuri și 
fantezii de estradă: 17,00 Ra
diojurnal. Sport: 17,10 Rap
sozi ai plaiurilor noastre: 
Ion Blăjan; 17,30 Arte fru
moase; 17,44 Dansuri simfo
nice: 18,05 Camil Petrescu — 
ediție radiofonică; 18,25 De 
la un șlagăr Ia altul: 19,05 
Luminile rampei; 19,30 Curs 
de liniba germană. Ciclul II, 
lecția a 30-a: 19,50 Noapte
bună, copii: 19,55 Cercul me
lomanilor: 20,30 Ora specialis
tului: 20,50 Cîntece și jocuri: 
22,05 Noi înregistrări de mu
zică românească de cameră: 
22.30 Cronica muzicală: 22.-15 
Din melodiile festivalului in
ternațional de muzică ușoară 
Brașov — 1969; 2".07 Melodii 
din filme.

BULETINE DE «TIR» : 
Programul T : 5.00: 5 90: 6,00: 
G.30: 9.00: 11.00: 13.00: 15.00:
20 00: 24.00: 1,00; 2 00: t.oo.
Programul II : 6,05: 7.30:
10,00: 12.00: 1 ’ 00: 1^00: 19.00;
21 00: 23.00: 0.55.

MIERCURI 7 MAI
PETROȘANI — 7 Noiem

brie: Pașa: Republica: Acu
zatul; PETRILA ! Fiul lui 
Tarzan; LONEA — Minerul : 
Regele suedez; VULCAN : 
Apă curativă: LUPENI — 
Cultural : Marele șarpe; Mun
citoresc : Moartea după cor
tină: PAROȘENI : Viva Ma
ria: URICANI : Taffy și vî- 
nătorul.

Vremea
Ieri, temperatura maximă a 

acrului a fost de plus 24 de 
grade la Petroșani și de plus 
16 grade la Paring. Minimele 
au fost de plus 6 grade atît 
la Petroșani cit și la Paring.

PENTRU URMĂTOARELE 
24 DE ORE: Vremea se men
ține frumoasă, cu cerul mai 
mult senin.
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Ședința PrezidiuluilOllIKt DIN EDANfA
DE LA ALFORTVILLE A CON-
RALIEREA L \ O CANDIDA-
RESPINSA

INCIDENTE LA GUJARAT

COMVNIST L\ \I EGFRILE PREZIDENȚIALE

9 CONGRESUL SOCIALIST 
SEMNAT O RUPTURĂ • 
TURA centrista a fost

• J1CQUES DUCLOS DESEMNAT CANDIDAT \L P \RTI- 
Dl LI 1

PARIS 5
sfîrșitul 

andidați au fost desemnați 
h1 oficial pentru alegerile 
lențiale de luna viitoare: 
țes Pompidou. Gaston Def- 
și Michel Rocard. Convo-

ia sf 
trei < 
In m 
prezii 
Geon 
ferre 
cat pentru a sancționa constitui
rea noului partid socialist, Con
gresul socialist de la Alfortvil- 
îe s-a încheiat cu consemnarea 
unei rupturi. Este vorba de 
ruptura dintre Partidul Socia
list S.F.l-O. și Convenția insti
tuțiilor republicane, cele doua 
formațiuni principale care ur
mau să compună noul partid. 
Convenția (sau Cluburile) a re
fuzat să aprobe cele două ho- 
tărîri adoptate de Congresul de 
la Alfortville privind statului 
noului partid și candidatura lui 
Gaston Defferre.

Candidatura primarului Mar- 
silici nu a fost votată de Con
gres decît după îndelungi ma
nevre. Inițial, majoritatea dclc- 
gatilor votaseră pentru amîna- 
rea desemnării unui candidat 
socialist și consultarea prealabi
lă a celorlalte formațiuni ale 
stingi i. în cursul nopții de du
minică spre luni însă, liderii 
socialiști au reușit să convingă 
pe delegați să-și modifice pozi
ția. Astfel, Congresul a hotărît 
să-și desemneze imediat candi
datul și a acordat sprijinul său 
lui Gaston Defferre. în același 
timp, a fost adoptată o rezolu
ție care cere conducătorilor par
tidului să stabilească contacte 
cu celelalte formațiuni ale stîn- 
gii. exprimind dorința ca cel 
desemnat de Congres să fie can
didatul unic al tuturor forțelor 
de stingă. A fost respinsă cu o 
mare majoritate eventualitatea 
unei ralieri la o candidatură 
centristă, cum ar fi cea a actua
lului președinte interimar. Alain 
Poher. în opinia majorității de- 
legatilor. candidatul socialist 
trebuie să se diferențieze de 
centrism și să caute sprijin doar 
in rindul partidelor de stingă.

Cu toată această precizare, 
majoritatea observatorilor apre
ciază că desemnarea lui Deffer
re- complică sensibil eforturile 
în vederea realizării unui acord 
între partidele de stingă asupra 
unei candidaturi unice. Cu alît ÎNCETAREA

RĂZBOIULUI ■

Canadeialte persoane oficiale.

al Canadei,

a-

NEW YORK. într-un dis- 
rostit la Albany (statul 
York) senatorul democrat 

pronunțat

PENTRU

DIN VIETNAM

militarilorAmericuRăscoala

DIN PRESA STRĂINĂ
de convorbiri0 nouă rundă

intre S.U.A. si Peru in-mexicani,

Proiectul ,,Concorde” la moment de răscruce

Irlanda de nord

pentru drepturi 
civile n-a încetat

BELFAST 5 (Agerpres). — 
..Noul guvern intenționează să 
vorbească politicos, dar să păs
treze la îndemînă și o „bită 
marc" — a declarat Frank Go- 
garty, președintele Asociației 
pentru drepturile civile din Ir
landa de nord, și a adăugat: 
„Avem înaintea noastră o lup
tă aspră, dar nu vom fi inti
midați". El s-a pronunțat pen
tru aplicarea unui program de 
construcții de locuințe și crea
rea de locuri de muncă pentru 
minoritatea catolică și pentru 
protestanții săraci, ceea ce — 
împreună cu reforma sistemului 
electoral — ar însemna apli
carea în practică a drepturilor 
civile.

Liderii campaniei pentru drep
turi civile s-au întrunit la Lon
donderry pentru a elabora un 
plan care va fi prezentat pri
mului ministru James Chiches
ter-Clark în vederea elaborării 
reformelor care să pună capăt 
disputelor privitoare la dreptu
rile civile și să acorde înles
niri pe baze de egalitate mino
rității catolice. în acest plan 
sint prevăzute și acțiuni menite 
să afirme hotărîrea de luptă a 
participanților la campania pen
tru drepturi civile. „Proiecte 
pentru campania de nesupunere 
civilă — relatează agenția Uni
ted Press International — au 
fost puse la punct, după ce s-a 
anunțat că primul ministru 
Chichester-Clark a dat publici
tății lista noului guvern". Par- 
ticipanții la campania pentru 
drepturi civile și-au c-xprimat 
nemulțumirea față de include
rea în guvern a lui Brian Faulk
ner, care se opune cererii de 
aplicare a principiului „un om 
— un vot" în alegerile locale.

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
— La Washington se desfășoa
ră o nouă runda de convorbiri 
între delegații guvernamentale 
din S.U.A. și Peru consacrate 
examinării căilor de reglemen
tare a conflictului provocat prin 
naționalizarea bunurilor aparți- 
r-ind societății nord-americane 
„International Petroleum Com
pany". Purtătorul de cuvînl al 
Departamentului de Stat, Ro
bert McCloskey, a declarat că 

mai mull cu cit un all candidai 
— Michel Rocard, secretarul ge
neral. al Partidului Socialist U- 
nifical — a obținut sprijinul șl 
învestitura partidului său. Zia
rul „L'Humanite" do luni dimi
neață scrie: „în timp ce vic
toria „NU"-ului a creat o situa
ție favorabilă pentru o adevă
rată schimbare de politică, cu 
condiția ca forțele de stingă să 
se orienteze hotărît spre o a- 
lianță efectivă unii dau impre
sia de a nutri o singură ambi
ție : să revină la combinațiile 
trecutului. Aceasta este în spe
cial semnificația candidatul ii lui 
Gaston Defferre".

în tabăra majorității guver
namentale se fac pregătiri in
tense în vederea campaniei c- 
leclorale. Sînt așteptate pentru 
această săptămînă precizările pe 
care le va face Georges Pompi
dou asupra politicii interne și 
externe pe care o preconizea
ză. Pînă atunci, unele indicii 
pol fi găsite în declarațiile unor 
reprezentanți ai majorității, cum 
este liderul republicanilor inde
pendenți, Giscard d'Estaing. în
tr-un interviu difuzat de postul 
de radio vest-german „Deutch- 
landfunk, el a declarat: „Con
siderăm că nu trebuie în nici 
un caz să fie abandonată căuta
rea unei înțelegeri si cooperări 
între Est și Vest". El și-a expri
mat totodată fidelitatea față de 
Alianța Atlantică, rolevind și 
interesul pe care-1 manifestă 
față de ceea ce a denumit „ac
centuarea organizării politice șl 
economice a Europei"

PARIS 5 (Agerpres). - Co
mitetul Central al Partidului 
Comunist Francez, întrunit luni 
după-amiază, la Paris, a desem
nat pe Jacques Duclos. mem
bru al Biroului Politic al P.C.F., 
senator, drept candidat al par
tidului la alegerile preziden
țiale care urmează să aibă loc 
în Franța la 1 iunie.

Oricît de încet ar îna
inta această teribilă 
broască țestoasă nu poa
te fi depășită de nesfâr
șitele consfătuiri ale 
parlamentarilor: ame
nințarea ei constantă 
rămine netulburată în 
fața ședințelor periodic 
planificate (prezentare 
caricaturală a publica
ției americane „U. S. 
News" a pericolului in
flației în economia Sta
telor Unite).

cele două delegații au cazul de 
acord sa nu fie difuzate comu
nicate cu privire la mersul tra
tativelor.

între timp, delegația peruvia- 
nă, care este condusa de gene
ralul Marco Fernandez Baca, a 
avut o întrevedere cu secreta
rul general al Organizației Sta
telor Americane, Galo Piaza, pe 
care l-a informat asupra pozi
ției guvernului de la Lima în 
conflictul cu Statele Unite.

Consiliului National 
Slovac

BRATISLAVA 5 (Ageipres).— 
După cum informează Agenția 
C.T.K., la Bratislava a avut loc 
ședința Prezidiului Consiliului 
Național Slovac, care a luat în 
discuție unele probleme organi
zatorice. în legătură cu alege
rea tovarășului Ștefan Sadovsky 
în funcția de prim-secrelar al 
C.C. al P.C. din Slovacia, Pre
zidiul Consiliului Național Slo
vac a aprobat cererea acestuia 
do a fi eliberat din funcția de 
președinte al Guvernului Repu
blicii Socialiste Slovace. Consi
liul Național Slovac a ales pe 
Peter Colotka în funcția do pre
ședinte al Guvernului Republi
cii Socialiste Slovace.

Intr-o informație transmisă 
din Ahmedabad, capitala sta
tului indian Gujarat, agenția 
France Pressc anunță că 17 
persoane, printre care și poli
țiști, au fost rănite în urma 
unor incidente care au avut loc 
între membrii unor comunități 
religioase adverse.

Mai multe clădiri din oraș au 
fost incendiate. Poliția a operat 
16 arestări și a cerut întăriri 
în vederea restabilirii calmului.

Vietnamul de
Ciocniri concentrate

in regiunea
SAIGON 5 (Agerpres). — In 

cursul nopții de duminică spre 
luni, „fortărețele zburătoare" a- 
mericane „B-52" au efectuat 
noi raiduri în provinciile Tay 
Ninh și Long Khanh, precum șl 
în apropierea frontierei cu 
Cambodgia, la aproximativ 100 
kilometri de Saigon. Potrivit 
relatărilor corespondenților a- 
gențiilor de presă occidentale, 
luptele dintre forțele america-

„Răscoala împotriva militari
lor caracterizează starea de 
spirit existentă în Statele Unite 
în această primăvară a anului 
1969. Ea se exprimă prin cifrele 
tot mai mari ce indică dezertă
rile din armată, prin desființa
rea cursurilor militare la uni
versități, iar în cercurile poli
tice superioare prin scepticis
mul crescînd față de tot ceea 
ce provine de la Pentagon. Se 
argumentează că militarii au îm
pins America în jungla vietna
meză fără ieșire și că, în afară 
de aceasta, ei exploatează țara 
și sustrag pentru finanțarea u- 
nor sisteme aventuriste de arme 
mijloacele de care statul are 
nevoie imperioasă.

De aceea, discuția politica in
ternă din S.U.A. se concentrea
ză astăzi asupra acestor două 
probleme militare — Vietnam 
și construirea sistemului de ra
chete antirachetă. Civilii se pre
gătesc să ia cu asalt bastioa
nele militarilor. Și, oricît de 
curios ar părea, oi se referă 
la comandantul decedat recent, 
generalul Eisenhower, pe care 
America l-a condus la mormînt, 
înlr-o mai mică măsură ca la 
un conducător in luptele din 
cel de-al doilea război mondial, 
mai mult ca la un președinte 
al păcii, care a avertizat asupra 
pericolelor pe care le prezintă 
colosul militar din S.U.A... Ei 
citează mai ales următorul pa
saj din mesajul de despărțire 
al lui Eisenhower: „In eforturile 
de conducere ale guvernului

LIBAN: Aspect din 
timpul incidentelor cu 
poliția care au avut loc 
în timpul recentelor de
monstrații antiguverna
mentale de la Beirut.

Saigonului
no-saigoneze și unitățile Fron
tului Național de Eliberare au 
fost concentrate în ultimele 24 
de ore în regiunea Saigonului. 

în delta Mekongului, patrio- 
ții au atacat duminică o poziție 
fortificată a infanteriei saigone- 
ze.

Lupte între unități, militare a- 
mericano-saigoneze și grupuri 
ale patrioților au avut loc, de 
asemenea, la sud-est de orașul 
Da Nang.

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Organizația „Comitetul prieteni
lor militarilor americani" a dat 
publicității o declarație în care 
a cerut președintelui Riclijard 
Nixon „să ordone încetarea fo
cului și retragerea imediata șl 
unilaterală a trupelor americane 
din Vietnam". Declarația, intitu
lată „Cartea Albă cu privire la 
încetarea războiului", subliniază 
că armata saigeneză „nu. mani
festă eici o dorință do a lupta 
și nu va reuși niciodată să 
preia povara militară suportată 
în prezent de Statele Unite".

Arătînd că Statele Unite nu 
vor reuși niciodată să obțină 
în Vietnamul de sud ,,un gu
vern stabil și pacificarea regiu
nilor rurale", autorii declara
ției relevă că situația din 
ceasta țară „este mai puțin 
sigură în 1969, decît în 1965, 
guvernul de la Saigon repre
zintă o dictatură militară co
ruptă care menține controlul 
asupra vietnamezilor în propriul 
său interes, iar soldații sai- 
gonezi nu au nici o simpatie 
pentru acest război".

noi trebuie să ne ferim ca com
plexul militar industrial să doj 
bîndească, cu voie sau fără 
voie, o influență covîrșiloare. 
Noi nu trebuie niciodată să pri- 
mejduim libertățile si procede
ele noastre democratice"...

Unii politicieni se gindiseră, 
deja, la acest lucru. Acum ei 
luptă pentru a-i înfrîna din nou 
pe militari și pentru a-.șl afir
ma propriul lor drept de a hc- 
tărl. Senatul a inițiat o revizui
re a angajamentelor americane 
în străinătate. Cu acest prilej, 

pot fl contestate și unele păreri 
în ceea ce privește Europa, 
considerate pînă acum sacro
sancte. în orice caz, o reduce
re a trupelor americane din Eu
ropa va fl pusă foarlc- curind în 
discuție.

în spatele răscoalei împotri
va militarilor nu se ascunde, 
însă, numai tendința Senatului 
de a-și redobîndi privilegiul său 
constitutional de a decide asu
pra războiului și păcii. Răzvră
tirea civililor este motivată și 
de faptul mai profund că chel
tuielile pentru bugetul militar 
aduc prejudicii pe plan social- 
politic. Prioritățile nu mai co
respund. în deceniul 1959—1968 
s-au cheltuit peste 551 miliarde

ORIENTUL APROPIAT
Consultări la nivel înalt 

la Cairo
CAIRO 5 (Agerpres). — Luni 

a sosit la Cairo regele Iorda
niei, Hussein. EI a avut în a- 
ceeași zi convorbiri cu preșe
dintele R.A.U., Nasser. Vizita 
de o zi a suveranului Iordaniei 
urmează celei efectuate la Cai
ro de șeful statului sirian, Nu- 
reddin El Atassi, și a ministru
lui kuweitian de interne, Ab- 
dulah Al Salem Al Sabah. Re- 
mareînd această intensă activi
tate diplomatică din capitala

PE SCURT • PE SCURT • PE SCURT
O delegație de partid și 
guvernamentală bulgară 

a sosit la Berlin
O delegație de partid și gu

vernamentală bulgară în frunte 
cu Todor Jivkov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C. Bulgar, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, 
a sosit luni într-o vizită oficială 
la Berlin.

La sosire, pe aeroport, dele
gația a fost intîmpinată de 
Walter Ulbricht, prim-secretar 
al C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G., 
și de 

curs 
New 
Vance Hartke s-a 
pentru retragerea trupelor ame
ricane din Vietnamul de sud. 
El a arătat că Statele Unite nu 
vor putea trece la. rezolvarea 
problemelor sociale interne cu 
care sînt confruntate, decît în 
momentul în care se vor de- 
zangaja din Asia de sud-est.

• CANBERRA. — Mii de 
cetățeni australieni au partici
pat ia manifestațiile organizate 
la sfirșitul primei săptămîni a 
lunii mai în orașul Sydney și 
în alte localități ale țării în 
sprijinul unor revendicări de
mocratice. Demonstranții și-au 
manifestat, totodată, protestul 
față de războiul dus de S.U.A. 
in Vietnam și au cerut retra
gerea trupelor australiene de pe 
teritoriul Vietnamului de sud.

dolari pentru armată, de două 
ori mai mult decît pentru noile 
construcții particularo si publi
ce și aproape de două ori mai 
mult decît a cheltuit Federația 
și diferitele organisme. locale 
pentru instrucție și educație. în 
bugetul pe 1969—1970 se pre
văd circa 80 miliarde dolari 
pentru bugetul militar, adică 
10 la sută din produsul social 
brut și aproape jumătate din 
toate cheltuielile federale.

Dar nu numai aceste sume u- 
rlașe pun pe gînduri pe oamenii 

politici, publiciști și savanți. Și 
mal mult îi deranjează conse
cințele indirecte ale dominației 
bugetare a Pentagonului, în
dreptate spre militarizarea sis
temului economic american.

Militarismul american este 
instituționalizat, strîns împletit 
cu institutele universitare și u- 
zinele industriale subvenționa
te de stat. El se -bazează pe u- 
riașele coaliții de interese care 
elaborează proiecte 
re, chiar și atunci 
lor mai profund nu 
loclt vizibil.

împotriva acestei _------
interese se îndreaptă acum 
fronda civililor... Tot mai mult 
se impune părerea că Statele 

de înarma- 
cînd sensul 
este nemij-

coaliții de

R.A.U., ziarul „Al Ahram" men
ționează că vizita suveranului 
Iordaniei se înscrie pe linia 
consultărilor care au loc la ni
vel înalt consacrate examinării 
actualei situații din Orientul 
Apropiat. Cotidianul citat arată, 
de asemenea, că Hussein va in
forma pe președintele Nasser a- 
supra rezultatelor recentei sale 
vizite în Statele Unite, Marea 
Britanic și Franța.

G CAPE KENNEDY. — In,timp ce la poligonul de la 
Cape Kennedy se desfășurau duminică ultimele verificări 
ale cabinei spațiale „Apollo-10", astronautul John Young, 
unul din membrii echipajului, efectua zboruri de antrena
ment la bordul unui avion special cu reacție de tipul 
„T 38". El a declarat că aceste antrenamente sînt foarte 
folositoare pentru astronauți și că fiecare din membrii echi
pajului speră să acumuleze cit mai multe ore de zbor îna
inte de lansarea prevăzută pentru data de 18 mai. Aceste 
zboruri, a declarat recent Thomas Stafford, alt membru 
al echipajului ajută pe cosmonauți să suporte mai ușor 
primele ore de imponderabilitate.

Intre timp, umplerea rezervoarelor de combustibil ale ra
chetei „Saturn-V" continuă.

■ ■

Declarațiile primului 
ministru al

Primul ministru
Pierre Eliot Trudeau, a acor
dat un interviu televiziunii din 
Montreal în cursul căreia a a- 
bordal unele probleme legate 
de politica externă a guvernului 
său. Tn legătură cu eventuali
tatea retragerii trupelor cana
diene de pe continentul euro
pean, premierul Trudeau a ară
tat că „trupele canadiene din 
Europa îi conferă Canadei un 
rol minor pe plan militar", și 
a scos în evidență faptul că 
țara sa face parte din alt con
tinent. Primul ministru a ținut 
să sublinieze faptul că unul din 
principalele scopuri ale politicii 
externe a Canadei este garan
tarea suveranității țării. Pre
mierul Trudeau a declarat, re- 
ferindu-se la legăturile dintre 
Canada și Franța, că relațiile 
dintre cele două țări „au fost 
și trebuie să fie bune și în 
viitor".

Unite nu pot rezolva nici una 
din uriașele lor probleme inter
ne al it timp cit războiul și înar
marea vor cheltui pînă la epui
zare rezervele materiale și spi
rituale ale țării.

Nu este vorba numai de infla
ția galopantă — calificată de 
președintele Nixon drept „un 
atac economic asupra celor foar
te tineri, foarte bătrîni, asupra 
celor săraci și economi". Sta
tistica șomajului este alarman
tă : unii experți au calculat că 
este vorba de 5 la sută, ceea 
ce In multe locuri este egal cu 
30 la sută în rîndul tinerilor 
negri. Situația din orașe nu s-a 
îmbunătățit, ci, dimpotrivă, se 
înrăutățește. Conflictul rasial 
continuă .să mocnească.

La aceasta se adaugă scanda
loasa descoperire care a'zguduit 
de curind America. în cea mai 
bogată țară din lume, 10 mi
lioane de oameni suferă de foa
me. Multi dintre ei — albi, ne
gri, portorlcanî, 
dieni — trăiesc din mai puțin 
de 1 000 calorii zilnic. Ar fi ne
voie de 3 miliarde anual pentru 
a pune capăt foametei ; de 2 
miliarde pentru a hrăni copiii.; 
de 1 miliard pentru a alimenta 
pe mamele care alăptează. Ni
meni nu poale cere sau aproba 
aceste sume. Dar pentru proiec
tarea unui tanc, care probabil 
nu va fi niciodată fabricat, s-au 
cheltuit in anii trecuțl 2 miliar
de dolari.

,D/e ZeiT

Premierul H. Wilson a dezmințit 
zvonurile privind demisia sa

LONDRA 5 (Agerpres). — 
Sărbătorirea oficială a zilei de 
1 Mai de către partidul laburist 
britanic a avui loc duminică in 
cadrul unui miting la London 
Festival Hall la care a luat cu- 
vintul primul ministru, Harold 
Wilson. Acosta a dezmințit zvo
nurile care au circulat săptă
mâna trecută că ar intenționa 
să demisioneze, în urma diver
gențelor din cadrul partidului 
laburist. Wilson a lansat un 
puternic atac împotriva promo
torilor fracțiunilor din partidul 
său. „Nu intenționez să îngădui 
ca guvernul să fie abătut de la 
sarcinile sale de diversiuni a- 
supra politicii, procedurii sau 
personalităților", a declarat el, 
și a afirmat că este hotărît să 
promoveze în continuare orien
tarea politică și economică de 
pînă acum.

Zvonurile privitoare la even
tuala schimbare a șefului gu
vernului laburist au survenit in 
urma divergențelor in legătură 
cu proiectul legislației anlisin- 
dicale. înainte ca Wilson să-șl 
afirme hotărîrea de a menține 
frînele conducerii, ministrul ’de 
interne, James Callaghan, con-

Manifestație
NEW YORK 5 (Agerpres). — 

Peste 2 000 de persoane au ma
nifestat duminică pe străzile o- 
rașului Charleston (statul Caro
lina de sud) în cadrul campa
niei de demonstrații organizată 
în sprijinul a aproximativ 500 
de salariați negri de la dcuS 
spitale locale, care au declarat

• CAIRO. — Un fapt neo
bișnuit în analele medicinei s-a 
petrecut duminică la un spi
tal din capitala R.A.U.: o tî- 
hără în vîrstă de 26 de ani a 
dat naștere unui copil a cărui 
inimă se afla în afara torace
lui. Intervenția chirurgicală e- 
fectuală pentru a plasa organul 
la locul său normal nu a fost 
încununată de succes, copilul 
încetînd din viață la cîteva ore 
după operație.

Escadronul morfii 
în acțiune

SAO PAULO 5 (Agerpres). 
„Esguadrao da morte" (Es

cadronul mori ii), o organizație 
secretă care și-a propus să 
„lichideze" pe gangsterii șl 
bandifii din marile orașe bța- 
ziliene, și-a iacul reapariția 
In orașul Sao Paulo. Patru ca
davre ale unor criminali cu- 
noscufi au lost descoperite de 
politic intr-o suburbie a aces
tui oraș, după mai multe tele
foane anonime dale redacțiilor 
diferitelor ziare. Comunicarea 
a (ost făcută de persoana În
sărcinată cu „relațiile publice" 
ale „Escadronului morlii" din 
Sao Paulo care și-a luat nu
mele de „Liliacul alb", spre 
deosebire de organizația simi
lară din Rio de Janeiro, denu
mită „Trandafirul roz". „Lilia
cul alb" a anunțai, de aseme
nea, că afli opt criminali vor 
fi executați săptămînă aceasta, 
deoarece activitatea lor repre
zintă o primejdie pentru secu
ritatea populației pașnice.

După cum relatează agenția 
U.P.I., anul acesta numai la 
Sao Paulo „Escadronul morlii" 
a lichidat 52 de criminali, toii 
avînd antecedente penale. Do 
asemenea, peste 200 de crimi
nali au fost executați In ulti
mii ani, 1n condiții asemănă
toare, In zona orașului Rio (le 
Janeiro.

Proiectul avionului superso
nic de pasageri „Concorde", 
care este în curs de realizare în 
comun de către Franța și Marea 
Britanic, trece prin noi circulați. 
Ele nu sini numai tehnice, cum 
a fost cazul in perioada expe
rimentărilor la sol, ci și de na
tură politică și financiară. Pro
iectul franco-britanic. scrie re
vista „L’Exprcss", se află, în- 
tr-adevăr, la un m meni de 

siderat ca principal oponent al 
premierului, a dat publicității > 
declarație do loialitate, ceea ce 
a fost considerată ca un ele
ment de bază pentru refacerea 
unității in conducerea partidu
lui laburist. In declarații sa, 
Callaghan și-a exprimat încre
derea in actualul prim-ministru 
și in orientarea politicii guver
nului și totodată a atras aten
ția că o schimbare a liderului 
partidului, care este automat 
și prim-ministru, nu poate fi e- 
fectuată decît de grupul parla
mentar, și nicidecum prin ma
nifestarea unor disidente indi
viduale ale unor deputați la
buriști.

O dată cu afirmarea tntenți -l 
de a conduce mai departe gu
vernul, Wilson a anunțai că 
intenționează să ducă la bun 
sfirșit reforma legislației sin
dicale în ciuda protestelor ex
primate de diferite sindicate șl 
do unii deputați laburiști. El a 
condamnat „grevele ilegale", de
clarate do oamenii muncii fără 
consimțămintul liderilor sindica
li, susțlnînd că aceste greve 
dăunează dezvoltării ec-r. ^niiei 
britanice.

la Charleston
grevă de peste o lună, cetind, 
recunoașterea sindicatului lor. 
Liderul populației de culoare 
din S.U.A., dr. Ralph Abernathy, 
care conduce campania, a de
clarat că aceasta va continua 
pînă cind autoritățile statului 
Carolina de sud vor recunoaș
te sindicatul.

• BERLIN. — Tribunalul (iui 
Erfurt (Republica Democrată 
Germana) a condamnat la moar
te pe fostul ofițer SS Joset 
Bloesche, criminal de război, a- 
nunță agenția A.D.N. In cursul 
procesului lui Bloesche au Fost 
aduse dovezi cu privire la par
ticiparea acuzatului la execuții 
în rindurile populației civile so
vietice, urmărirea și arestarea a 
numeroși patrioți polonezi, de
portări în masa și lichidare-* 
getoului din Varșovia, 
împușcat femei și copii.

• BOGOTA. -- O delegație 
cehoslovacă, în frunte cu Vac
lav Pleskot, secretar de stat 
în Ministerul Afacerilor Exter
ne, și-a încheiat vizita oficială 
în Columbia. în comunicatul co
mun semnat de președintele Co
lumbiei, Carlos Lleras Restrepo, 
și de conducătorul delegației 
cehoslovace este evidențiată 
existența unor posibilități rea
le de sporire a volumului schim
burilor comerciale dintre Colum
bia și Cehoslovacia.

Autoritățile braziliene care 
se împotrivesc „activităților" 
desfășurate de această orga
nizație secretă consideră că 
din ea fac parte ofițeri de po
litie și militari nemulțumiți de 
lipsa pedepsei cu moartea 
pentru criminalii notorii. Cu o 
deosebită înverșunare sint ur
măriți și lichidați în special 
criminalii care se fac vinovafi 
de uciderea sau rănirea unor 
polițiști. Cadavrele lor sint 
descoperite întotdeauna cu mii- 
nile legale și ciuruite de 
gloanțe. In ultima vreme „Es- 
quadrao da morte" și-a făcut 
apariția și in portul Santos,' 
precum și în alte orașe brazi- . 
liene- Guvernatorul stalului ' 
Minas Gerais, Israel Pinheiro, ; 
a demis săptămînă trecută pa- i 
tru ofiferi de politie acuzati ] 
de a li făcut parte din această < 
organizație. Ei au fost recu- ] 
noscufi și denunțați de unul 
din criminalii „lichidați", care 
nu Încetase încă din viată, cl • 
fusese numai grav rănit. Un , 
trecător care a fost martor la ; 
împușcarea a patru criminali ; 
In apropierea capitalei statului 1 
Minas Gerais, Belo Horizonte, 
a confirmat că la aceasă ac- < 
liune au participat cei patru 
ofiferi de politie.

răscruce. Este momentul cind 
trebuie luată fără nici o in- 
lirziero hotărîrea trecerii Li 
construirea în serie a primei'i 
aparate „Concorde", pentru a 
se putea obține in anul 1973 
certific țroa dreptului de zbor 
corner. iaL al aparatului. Dacă 
aceasta hotărirc nu intervine 
curind, succesul comercial al 
lui „Concorde" risca să fie ccm- 
prouii-..
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