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(^Steagul roșa Ratificarea Tratatului de prietenie, 
colaborare și asistență mutuală 
dintre România și Cehoslovacia

I.a Ministerul Afacerilor Ex
terne a avut loc, miercurf'după- 
amiaz.ă, schimbul instrumentelor 
de ratificare a Tratatului de 
prietenie, colaborare și asisten
ță mutuală dintre Republica So
cialistă România și Republica 
Socialistă Cehoslovacă, semnat 
la Praga la 16 august 1968.

Din partea română, schimbul

<i fost efectuat de Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Iar din partea cehoslova
că de Karel Kurka, ambasado
rul Republicii Socialiste Ceho
slovace la București.

★
Cu acest prilej Corneliu M8- 

ncscu și Karel Kurka au rostit 
:urle cuvintări.

Cu prilejul schimbului Instru
mentelor de ratificare a Trata
tului de prietenie, colaborare 
și asistentă mutuală dintre Repu
blica Socialistă România șl Re
publica Socialistă 
Corneliu Mănescu, 
facerilor externe a

Cehoslovacă, 
ministrul a- 
oferit un di-

atit prin 
avansare 
combina

(Agerpres)
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Un imperativ de maximă stringență 
în fata colectivului minei Petrila

LICHIDAREA GRABNICA 
A RAMINERII SUB PLAN

Dc la un timp, colectivul mi
nier din Valea Jiului care a 
chemat la întrecere socialistă 
toate minele din județ — cel 
al minei Petrila — se află în
tr-o situație ce nu-i face cinste. 
Luna aprilie a fost încheiata cu 
o râminere sub plan ce se ci
frează la 2 307 tone de cărbune. 
In acest fel, sporul de produc
ție agonisit in trimestrul 1 a 
fost diminuat considerabil, in- 
depărtînd colectivul de perspec
tiva realizării angajamentului 
asumat in întrecere — 10 000 
tone cărbune peste planul a- 
nual. din care 6 000 tone pînă 
Ia marea sărbătoare a aniver
sării unui sfert de veac de la 
eliberarea tării.

Era de așteptat ca, din a- 
ceastă situație, colectivul minei 
Petrila să se smulgă o dată cu 
trecerea în luna mai, mobilizîn- 
du-și în acest scop toate for
țele. Dar nu ..............
Minusul din 
majorat încă 
zih. lucrate 
485 tone de 
fit' 
Vita tea minei Petrila ? De 
nu-și poate potrivi pasul 
cadența exigentelor îndeplinirii 
sarcinilor de plan, acest colec
tiv recunoscut în întreaga Vale 
a Jiului ca un colectiv minier 
matur bine închegat și capabil, 
în sinul căruia muncesc mineri 
cu vechime și experiență, in
gineri și tehnicieni cu o bună 
preoătire profesională ?

Conducerea exploatării justi
fică rămînerea sub plan din a- 
prilic pe seama accentuării 
lipsei de efectiv și de vagoane 
C.F.R la preparatie. într-ade- 
var. lucrînd cu un efectiv mic
șorat 
exti 
s-a 
că 
le

s-a întîmplat așa. 
luna aprilie s-a 
din primele două 
în luna mai cu 
cărbune. Care să 

cauza insucceselor din acti- 
cc 
în

a scăzut potențialul de 
(tie in abataje. în plus 

resimțit la locurile de mun- 
Mpsa acută de vagonete goa- 
bmp de aproape o săptămî- 

26 aprilie), cînd prepa- 
Petrila și-a întrerupt ore 

șir funcționarea. Dar pe lîn- 
aceste^Qauze obiective acti

vitatea minei Petrila a fost in
fluențată in rău și de unele de
ficiente interne de organizare a 
producției în cadrul zonelor. Nu 
întîmplător zona 1 productivă a 
minei a rămas sub plan in luna 
aprilie cu 1 544 de tone, iar în 
luna mai. in numai două zile 
lucrate a acumulat un minus 
fată de plan de 140 tone. Pri
mele două zile din această lună 
au fost slab productive și pen
tru minerii zonei a Il-a care 
are un minus de aproape 400 
tone. Continuarea șirului insuc
ceselor în luna mai își găseș
te explicația în unele erori de

•a" 
r 
gă

dirijare a lucrărilor miniere, In 
manifestările de indisciplină, 
nefolosirea completă și eficien
tă a celor 8 oro de muncă în 
abataje, în apatia ce a 
cuprins pe unii maiștri mi
neri. Cîteva exemple : în sec
torul IV, de pildă, din cauza 
dirijării defectuoase a lucrărilor 
s-a ajuns ca în două abataje 
frontale să se suprapună ope
rațiile de montare și răpire, in- 
trîndu-se în gol de producție. 
Dacă maiștrii mineri ce organi
zează și conduc producția în a- 
ceste abataje ar fi manifestat 
mai mult simt de răspundere în 
executarea atribuțiilor de ser
viciu, dacă ar fi fost controlat! 
mai exigent de către cadrele in
ginerești din zona respectivă, 
nu s-ar fi ajuns la această si
tuație neplăcută. Incepînd chiar 
de la întocmirea preliminarelor 
pe schimburi nu se manifestă a- 
cea ambiție de întrecere — să
nătoasă, promițătoare — pentru 
cît mai mult cărbune, bineînțe
les tinîndu-se seama de posibi
litățile concrete ale fronturilor 
de lucru plasate. Bunăoară, 
maiștri mineri din schimbul 11 
al zilei de 6 mai și-au prevăzut 
în preliminar să dea vreo 900 
tone de cărbune în timp ce pla
nul zilnic al exploatării, defal
cat pe schimburi, precum și ce
rințele recuperării minusului din 
luna aprilie cerea un preliminar 
de cel puțin 1100 tono.A fost ne
voie de intervenția inginerului 
șef al exploatării; Dimilfle Si- 
moța, pentru corectarea prelimi
narului respectiv si aducerea 
lui la nivelul posibilităților.

In abatajele și galeriile mi
nei lucrează numeroase brigăzi 
destoinice si harnice ca cele 
conduse de Șt. Panta și Mihai 
Dumbrăveanu (-|- 206 tone și, 
respectiv 56 mc depășire de 
plan pe aprilie) din zona I-a, 
Constantin Purda (4- 236 tone), 
loan Jurca (4- 178 tone). Con
stantin Alexă (4- 232 tone). Vasilc 
Glișca (4- 232 tone) și altoie din 
zona Il-a. Cu un sprijin mai 
substantial din partea maiștri
lor, brigăzile ar putea să-și 
dezvolte realizările, mai ales 
cele cu rezultate mai mici fată 
de posibilități pentru a face să 
sporească producția zonelor, să 
se asigure îndeplinirea planului 
pe mină $i recuperarea minusu
lui. Iată și un exemplu ce re
flectă faptul că potențialul unor 
brigăzi și abataje nu c îndea
juns valorificat. In aprilie mi
nerii de la abatajul cameră 12 
vest de pe stratul 3 al brigăzii 
conduse dc Ton Vasilc a rămas 
sub plan cu 65 dc tone datorită 
faptului că a prestat mai puțin

cu 12,5 de posturi. Brigada a 
realizat un randament de 6.26 
tone/post ceea ce ar fi permis, 
la o plasare normală a aba
tajului, să se extragă 700 
tone de cărbune peste plan ; 
cantitate deloc neglijabilă 
pentru planul exploatării. Lipsa 
de efectiv prin care trece mina 
Petrila ar trebui compensată 
prin o mai bună dirijare a efec
tivelor pe abataje, în sensul că 
brigăzile bune și abatajele care 
au condiții corespunzătoare ob
ținerii unor producții sporite- să 
beneficieze de plasarea comple
tă a efectivelor la frontul de 
lucru.

Comitetul de direcție al ex
ploatării a luat unele măsuri 
bune pentru redresarea produc
ției. S-a procedat la o redistri
buire a efectivelor de muncitori 
din cadrul sectoarelor auxiliare, 
dirijîndu-se cîteva zeci de pos
turi spre zonele productive. Mă
suri s-au luat de asemenea, 
pentru îmbunătățirea aprovizio
nării locurilor de muncă cu 
lemn șl vagonete goale, pentru 
întărirea asistentei tehnice în 
vederea organizării mai judi
cioase a lucrului. Va trebui ca, 
în interesul statornicirii unui 
climat efervescent de muncă, 
comitetul de partid al minei, 
organizația U.T.C. și sindicatul 
să mobilizeze mai activ minerii, 
inginerii și tehnicienii exploa
tării la îndeplinirea sarcinilor 
de plan, să facă totul pentru a 

r~se~cr<*fr o puternică opinie do 
masă împotriva celor care nu 
folosesc timpul de lucru dezor- 
qanizind producția. întregul po
tential tehnic și uman al minei 
Petrila să fie pus în mișcare 
pentru îndeplinirea exemplară 
a angajamentului cu care colec
tivul minei a chemat exploată
rile miniere din județ!

I BĂLAN

AZI, LA HANDBAL:

Școala sportivă Tg. Mureș
\7i. la ora 17. pe stadionul Jiul din Petroșani, va avea 

Ioc meciul de handbal dintre echipele feminine Știința Pe- 
'<ini și Școala sportivă Tg. Mureș (restanță din prima 
.’)ă a campionatului divizionar B).

fn prelungirea vechii 
ojelării electrice de la 
Hunedoara se constru
iește o nouă oțeiărie do
tată cu două cuptoare 
electrice de cite 50 to
ne capacitate fiecare. În
cepută cu un an în ur
mă. construcția se a- 
propie de cotele finale.

Fafa de celelalte o- 
biective inul late in ulti
mii ani — furnalul de 
1 000 metri cubi, Blu- 
mingul de 1 300 mm — 
ea este mai puțin gigan
tică dar nu mai puțin 
importantă. Oțelurile a- 
iiate ce vor ii produse 
aici sirii mult solicitate 
de industria noastră con
structoare de mașini a- 
ilală intr-un intens pro
ces de dezvoltare și di
versificare.

Privind-o, oțelăria iți 
trezește sentimentul mă
reției. iți smulge excla
mații de admirație, cele 
patru hale ale corpului 
principal, de pregătire a 
fierului vechi, de în

cărcare, de turnare și 
de strlpaj (desprinderea 
lingourilor de lingotie- 
re) inii nd pe o supra

față de peste 9 000 mp.
l.or li se mai adaugă o

Mecanizarea 
cucerește 
noi spatii

De curînd. mina Uricani 
fost dotată cu o combină dc 
tip PK-3M dc marc capacita
te, care va asigura o crește
re sporită a producției. După 
probele tehnologice dc la su
prafață, combina va fi intro
dusă la lucrările de pregătire 
in blocul IV, orizontul .r-T0. 
Introducerea mecanizării com
plexe la lucrările de pregă
tire in cărbune, se va dovedi 
de mare eficacitate 
viteza sporită de 
ce o poate obține 
(cca. 300 ml pe lună), cit si 
prin faptul că aceasta poate 
asigura, prin tăiere, selecta
rea cărbunelui de steril.

A

Imbrăcăniinie 
asfaltică 

pe noi trotuare
Pc străzile Ion Creangă și 

Vasilc Roaită din Petroșani, 
întreprinderea de gospodărie 
comunală își continuă acțiu
nea do înfrumusețare a ora
șului.

Astfel, marți dimineața, 
chipa lui Nicoară Stoică 
început pe trotuarul străzii 
Ion Creangă, turnarea peste 
savură a primilor metri cubi 
de beton asfaltic, care vor 
constitui îmbrăcămintea defi
nitivă a trotuarelor; într-o 
singură zi a fost executată 
peste 200 mp de îmbrăcămin
te asfaltică.

Continuarea 
qului purtat între cons
tructori și beneficiarii 
de investiții social-cul- 
turale, în cadrul mesei 
rotunde organizată 

redacție.

I
I

„Abatajele fanteziei
De cîteva zile, aula Institutului de mine cunoaște o 

efervescență deosebită. Se montează stații de amplificare, 
voci încearcă microfoanele, echipele de pe „platou“ fac ul
timele eforturi pentru ca „șnurul" să fie cît mai „întins". 
Intr-un cuvînt e o preocupare intensă, furtunoasă... Moti
vul ? Se fac ultimele retușuri la spectacolul muzical „Aba
tajele fanteziei", în interpretarea și regia studenților, artiști 
amatori, un spectacol plămădit în după-amiezile libere.

„Dona ,Juana“ în turneu
-Â

In prezent, se află intr-un turneu de 24 de zile un co
lectiv al teatrului (Ruxandra Petru, Mihai Clita, Carmen 
Ilancearec-Roxin, Florin Plaur și Ion Roxin) cu spectaco
lul „Dona Juana".

Actorii petroșăneni vor prezenta piesa lui Radu Stanca 
pe scenele din Craiova, Reșița, Pitești, Sibiu, Mediaș, Blaj, 
Caransebeș. Ultima reprezentație va avea loc în 31 mai, 
Ia Valea Sadului, după care micul grup al actorilor teatru
lui nostru își va continua spectacolele „la sediu".

lllUKLdol'ULe
hală de pregătire a gar
niturilor de turnare și 
o curățătorie de lin
gouri iar pentru alimen
tarea cuptoarelor cu e- 
nergie electrică se află 
pe sf Irși te construcția 
stației principale de co
nexiuni — inima care 
va pulsa forță noului a- 
gregat. Pentru ca citi
torul să-și poată forma 
o imagine reală a dimen
siunilor acestui obiectiv 
trebuie adăugat faptul 
că halele sint mai înal
te decîl cele ale Blu- 
mingului de 1 300 mm, 
mai solide chiar. Stîlpii 
de sprijin sini adevă
rat i coloși de metal 
înalți de 20 m și In 
greutate care variază în
tre 12,5 tone și 35 tone. 
După cum ne-a informat 
Ionel Suciu, inginerul 
șei coordonator pentru 
oțelărli de Ia I.C.S.H., 
în construcția oțelărlei 
se vor Încorpora peste 
3 000 tone de metal, zeci 
de metri cubi de be
toane și zidărie. Aceste 
cifre scol pregnant în 
evidență potențialul de 
muncă al constructorilor 
hunedoreni, eforturile pe 
care ie depun pentru

ducerea la bun siîrșit a 
Importantei sarcini pe 
care și-au asumal-o.

Pentru a imprima un 
ritm mai rapid lucrări
lor, constructorii folo
sesc cele mal moderne 
metode de planificare și

metoda „drumului critic" 
dă rezultate remarcabi
le. In același timp con
structorii utilizează cu 
un randament sporit me
toda preasamblării la sol 
a construcțiilor metali
ce care sini ridicate a-

43 la sută, cele mai bu
ne realizări Hind obți
nute de către șantierele 
Monlaj-Inslalații 1 șl 
Construcții 1. Cu cil se 
apropie termenul de 
punere In luncțiune a 
stației, ritmul de lucru 
devine tot mai alert, 
strădaniile muncitorilor 
mai intense. Am întîinit 
aici constructori vechi, 
cu multă experiență, că

lăcătuși de la lotul 1. 
Primul arc 31 de ani și 
lucrează la l.C.S.H. din 
1956, de Io absolvirea 
școlii profesionale. Ce
lălalt este doar cu un 
an mai vîrstnic și lu
crează la șantierul Mon- 
taj-Inslalații 2, schim- 
bînd doar lotul 2 cu lo
tul 1, cum a ținut să ne 
precizeze, din anul 1953 
tot de la termina

Noua o|elărie electrică de la Hunedoara
STRE COTELE FINALE
tțrmărirș a producției. 
Conducerea întreprinde
rii a întocmit Un grafia 
— rețea care — pe ba
za unor calcule siste
matice — indică durata 
fiecărei faze stabilind 
„drumurile critice".

Folosită cu mult suc
ces la construcția Blu- 
mingulul de 1 300 mm,

poi In corpuri a căror 
greutate ajunge pînă la 
cinci tone.

Efectele utilizării a- 
cestor metode sini Îm
bogățite cu cele datora
te hărniciei și abnega
ției constructorilor. Așa 
se explică faptul că, la 
finele primului trimestru, 
planul a fost depășit cu

liți pe marile șantiere 
hunedorene. Biografiile 
multora se aseamănă pî
nă la Identilicare. Aici 
toate s-au Împlinit în 
„cetatea de ioc". In a- 
ceaslă situație se allă, 
de pildă, Ion Popa și Ni- 
colae Gîvilu de la șan
tierul Montaj-Instalațil 
1, șeii ai unor echipe de

rea școlii profesio
nale. Amîndoi și-au 
petrecut jumătate din 
viață pe șantierele Hu
nedoarei, parlicipînd la 
construcția unor obiecti
ve care duc azi pînă de
parte faima acestui oraș: 
bateria de cocs nr. 1, 
furnalele 5, 6, 7, șl 8, 

I OSM II, Blumlngul . de

IA ORA MODERNIZĂRII (V)
Realitatea 
contrazice mitul

Considerațiile anterioare ne-au, 
fost provocate șî dc o situație 
pe care pină acum nu am e- 
vidențiat-o și caro este cel pu
țin stranie.

Directorii oscilează între a 
considera deciziile personale ca 
roprezentînd 50—80 la sută din 
activitatea lor; inginerii șefi 
20—80 la sută iar contabilii șefi 
— 10—90 la sută. întreprinde
rile diferă, oamenii, de aseme
nea, însă activitatea de condu
cere nu se poate face la in
spirație, după părerea fiecăruia; 
ori, părerile extreme formula
te sînt foarte decalate, o con
cepție unitară nccxistînd.

La întrebarea „Ce pondere 
reprezintă deciziile personale în 
activitatea dv. ?" șase contabili 
șefi răspund : 10 la sută; 25 la 
sută: 30 la sută; 40 la sută: 60 
la sută și 90 la sută, iar șapte 
ingineri șefi indică ponderile : 
20 la sută; 40 la sută; 50 la 
sută: 60 la sută; 65.1a sută: 70 
la sută: 80 la sută. Condițiile 
concrete ale întreprinderilor să 
fie atît de diferite incit în- 
tr-una inginerul șef ori conta
bilul șef hotărăște singur a- 
proapc totul referitor la raza 
sa de acțiune (80, 90 la. sută) 
iar în alta nu decide aproape 
nimic (10 la sută, 20 la sută) ? ! ! 
Sau fiecare face ce poate, ce 
vrea și cum vrea ? Și atunci 
unde este sistemul de conduce
re, conducerea colectivă, comi
tetul de direcție, în ultimă in
stanță unde este conducerea 
științifică ?

Se pare că pc linia îmbună
tățirii conducerii colective mai

1 300 mm ș.a. Mă gîn- 
deam de multe ori să 
mă duc mai aproape de 
părinți — ne declara Ion 
Popa. Mergeam acasă, 
stăteam clteva zile dar 
mă răzglndeam șl mă- 
reînlorceam la Hunedoa
ra...

Nicolae Gîvilu, care 
era de față 11 ascultă 
și-l aprobă din cap.

— Așa am pățit și eu 
de cîteva ori...

Vrînd parcă să se ase
mene și mai mult, a- 
mîndoi s-au Înscris la 
școala tehnică de maiș
tri, curs, seral, pe care o 
vor absolvi în această 
vară, după trei ani de 
studiu intens. Visul lor 
este ca la reparația ca
pitală a furnalului nr. 6 
care se va efectua la 
toamnă, să lucreze In 
calitate de maiștri.

— De ce oare o ase
menea ambiție ? — l-am 
Întrebat.

— Pentru că la cons
trucția lui am lucrat ca 
simpli muncitori...

Este un prilej de mîn- 
drie pentru el să facă 
cunoscute tuturor nu 
numai prietenia care-i 
leagă ci șl întrecerea în 
care s-au angrenat. E 
singurul domeniu în ca
re nu se menajează li
nul pe altul. Pînă acum 
a clșligal Nicolae Gîvl-

s-a 
de- 
de

de
o-

tu care a primit pentru 
a șasea oară consecutiv 
titlul de fruntaș în în
trecerea socialistă. In 
schimb, luna trecută, e- 
chipa iul Ion Popa 
clasat pe primul loc 
pășindu-și sarcinile 
plan cu 29 la sută.

Conform planului 
stal, construcția noii
țelării trebuie termina
tă la 30 iunie a.c. Do
rința constructorilor este 
de a o aduce mai aproa
pe de acest termen. Co
lectivul șantierului Cons
trucții 1 s-a angajat să 
termine lucrările pentru 
punerea in funcțiune a 
celor două cuptoare e- 
lectrice cu cile 10 zile 
mai devreme. Un anga
jament similar și 
luat și mont or ii.

Munca avtnlală, 
bițla și hărnicia 
cilice constructorilor hu
nedoreni constituie un 
indiciu sigur că anga
jamentele vor fi înde
plinite, că noua oțelă- 
rie electrică se va ală
tura mai repede celor
lalte agregate siderurgi
ce dc la Hunedoara. 
Prin intrarea ei în func
țiune, economia naționa
lă va primi 125 000 tone 
oțeluri aliate în plus pe 
an.

l-au

am- 
spe-

Al. BALGRADEAN

Lector universitar
SEPTIMIU KRAUSZ

sînt pași de făcut, mai ales Ia 
aspectele legate de esența aces
tor maniere de conducere.

Bineînțeles că. așa cum prin 
muncă colectivă avem în ve
dere înainte de toate faptul că 
este vorba dc muncă (și nu si
tuația în caro un grup de oa
meni stă în jurul unei mese, 
unii muncind, gîndind. crcînd. 
iar alții aprobîndu-i). tot așa 
prin conducerea colectivă înțe
legem participarea efectivă a 
grupului doar la cîteva din mo
mentele cheie alo procesului dc 
decizie, o scrie de activități ur- 
mînd a fi efectuate personal. 
Nimeni nu propune ca totul să 
se decidă în colectiv, ca mem
brii comitetului do direcție „să 
o țină" intr-o continuă ședin
ță. consfătuire etc. Stabilirea 
unei probleme, găsirea varian
telor, a alternativelor do re
zolvare pot și trebuie să se 
bazeze pc munca individuală, 
in timp ce analiza lor. alege
rea variantei optime trebuie să 
fie rezultatul gindirii colective. 
Iar o dată decizia luată, exe
cutarea oi devine din nou com
ponentă a sarcinilor individua
le. pc care le incumbă o anu
mită funcție.

Un indiciu asupra felului în 
care se practică conducerea 
colccti'ă il furnizează aprecie
rile referitoare la valoarea ho- 
tărîrilor luate în comun. Ma
joritatea lor sînt apreciate ca 
fiind „bune", deci rezerve de 
creștere a eficacității gindirii 
colective există. De altf-'l. foarte 
interesantă este corelarea pă
rerii despre deciziile colective 
cu funcția celor ce fac aprecie
rea. Se observă că ne măsură 
ce ne îndepărtăm do director, 
coborînd treapta ierarhică, do. 
ciziile sînt apreciate cu califi
cative mai slabe. Și care ar fi 
explicația faptului că o deci
zie pe caro directorul o califică 
drept .excelentă", inginerul șef 
ori contabilul șef o vede doar 
„bună" ? Cînd spui despre o 
hotărire că este slabă ? Evident 
că atunci cînd ai o altă părere, 
vezi o altă soluție, o altă re
zolvare și părerea proprie nu 
so reflectă în decizia respecti
vă. Ori, în majoritatea cazu
rilor, părerile celor la care ne 
referim trebuie să contribuie la 
luarea hotărîrilor. Aceasta teo
retic. pe principiul conducerii 
colective. Deocamdată situația 
ne obligă să tragem concluzia 
că noua formă promovată în 
conducerea întreprinderii nu se 
aplică peste tot si în mod real, 
efectiv. Multe decizii sînt ela
borate încă personal, ori prin 
eventuale consultări bilaterale.

iar colectivele de 
ventual, doar le 
dent că directorii sint intere
sați a afirma că se gindeste și 
hotărăște colectiv, că roadele 
acestei conduceri sînt foarte 
bune. Dar lipsurile care mai 
persistă nu provin și din faptul 
că înșiși cei care aparent au 
participat la decizie și trebuie 
să fie primii care să lupte pen
tru aplicarea oi. nu sînt con
vinși că lucrul pc care îl fac 
reprezintă intr-adm ăr cea mai 
bună soluție, varianta optimă ?

conducere, e- 
a pro bă. E\ i-

Cauza multor 
anomalii: 
structura 
folosirii 
timpului de lucru

Am formulat pc parcursul a- 
nalizci noastre considerații cri
tice privitor la unele aspecte 
ale activității celor ce conduc 
întreprinderi. Ajungem acum la 
un aspect care explică multe i 
timpul de muncă, a cărui du
rată și mai ales structură a fo
losirii determină in multe ca
zuri lipsurile.

Și imediat trebuie precizat că 
dacă o serie de componente ale 
activității d< 
felul în cm 
organizează munca, 
care-i „fură" timp 
prețios — îi sînt 
condiții.

Prima problemă : 
conducătorii? Ghidindu-ne după 
răspunsurile dumnealor și limi- 
tîndu-nc la durata muncii, ob
servația imediată este că du
rata este PREA MARE. Direc
torii lucrează 11.3 orc, în me
dic, inginerii șefi ridică media 
ziln’că la 11.6 ore. în timp ce 
contabilii șefi sint mult mai a- 
propiați do limita legală — 8,4 
ore.

Bineînțeles că cifrele nu tre
buie fetișizate, cu siguranță că 
abateri există. însă tendința este 
clară : durata activității o de
pășește pe cea legală. E bine, 
ori c rău ? Fenomenul credem că 
este negativ, cel puțin din două 
puncte do vedere : primul con- 
stind în faptul că durata exce
sivă. prelungirea constantă a 
activității, duce inevitabil Ia 
diminuarea accelerată a capa
cităților, la randamente perso
nale mai reduse. A doua obiec
ție de fond : această durată su
plimentară se justifică prin pris
ma sarcinilor de conducere c- 
fectivă ?

Cu alte cuvinte, ce fac con
ducătorii într-o zi de muncă ? 
Am încercat a desprinde latu-

'pind do voința și 
c conducătorul își 

altele — și 
extrem dc 
impuse de

(Continuare in pag. a 3-a)

AIn posesia anticariatelor
Pentru bibliofili semnalăm cîteva cărți de valoare in

trate recent în posesia unor anticariate din țară. Astfel, 
anticariatul din Sibiu și-a îmbogățit fondul de carte veche 
românească cu lucrări care au văzut lumina tiparului în 
vestitele tiparnițe de la Blaj. Rimnic, Sibiu, București și 
■^iba Iulia. Menționăm din'tre acestea : Kiriakodromion, 
tipărit la Bălgrad (Alba Iulia) în 1699. Octoih — cu fron- 
tispicii gravate in lemn — și Antologhion, tipărite la Epis
copia Rîmnicul in 1763 și respectiv 1766.

Anticariatul Librăriei „George Baco via” din Bacău a 
achiziționai o serie de cărți vechi românești de mare va
loare: Biblia, în limba slavonă, tipărită în secolul XVII, 
Minelul tipărit la Kiev în anul 1778.



2
STEAGUL ROȘU

JOI 8 MAI 1988

■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■■ ■
Invitații noștri: ing. Traian Blaj, prim-vicepreședinte, ing. Emilian Tomulescu, vicepreședinte, Ion Biro, șeful ■ 

serviciului de arhitectură și sistematizare, ai Consiliului popular municipal, inginer Dumifru Turnă, directorul Gru
pului 11 șantiere Valea Jiului, Nicolae Clătici, inginer șef și Petru Belei, tehnician cu investițiile la I.G.C., inginer 
Gheorghe Galan, director al I.G.L., Friederich Daradics, vicepreședinte al Consiliului popular al orașului Lupeni, 
Dumitru Grunță, vicepreședinte al Consiliului popular al orașului Petrila despre:

La ordinea zilei — condiții 
optime pentru accelerarea 
ritmului de lucru la toate 

obiectivele
REDACȚIA : Ce părere au reprezentanții consiliilor 

populare despre ritmul de execuție, despre calitatea lu
crărilor de investiții social-culturale ?

E. Tomulescu : Deși sînt în contact de puțină vreme cu 
organismul acesta de investiții social-culturale, aș dori să fac 
cîteva precizări pe marginea subiectului discutat. Voi începe 
in primul rînd prin a arăta că, diminuarea realizărilor valori
ce ale planului pe trimestrul I 1969, la Grupul II șantiere 
a fost determinată și de planificarea total eronată a aces
tor lucrări în cursul trimestrului I. Și am să ilustrez această 
idee prin a arăta că in activitatea trimestrului I au fost 
prinse în planul de investiții social-culturale nu numai 
lucrări care practic nu au putut fi executate datorită tim
pului nefavorabil, specific trimestrului I, ci și lucrări care 
nu au avut condiții dc execuție ca t documentație, expro
prieri, amplasamente etc. Iată deci că dc la început s-au 
creat anumite premise de imposibilitate a executării unor 
lucrări în trimestrul I dc către constructor. Cred că este 
bine să se țină cont de acest lucru pe viitor, să se studieze 
ce anume lucrări trebuie planificate și executate in cursul 
fiecărui trimestru. Voi arăta de asemenea, incâ un factor 
la fel de important în asigurarea realizării investițiilor 
planificate în fiecare trimestru. Este vorba de asigurare 
cu documentație și implicit asigurarea exproprierilor și a 
finanțărilor. Cred că nu s-a depus destul efort din partea 
beneficiarului pentru crearea acestor condiții esențiale con
structorului. Din această cauză, nu s-au putut efectua lu
crările prevăzute la alimentarea cu apă de la Aninoasa, 
unde nu s-au rezolvat toate exproprierile și unde I.G.C.-ul 
se pare că abia acum lucrează la acest dosar, lucru ce tre
buia făcut în cursul anului trecut. Nu s-au asigurat docu
mentațiile, finanțările și exproprierile pentru extinderea 
microraionului Aeroport 5. La ora actuală se lucrează la 
modificarea documentației, modificare care desigur nece
sită timp și constructorul este in aceste condiții împiedi
cat să execute sarcina de plan. Situații similare sînt în ca
zul microraionului Viscoza 4 unde lipsesc de asemenea, 
documentația, finanțarea și. bineînțeles, exproprierile. Aș 
vrea să arăt că in aceste situații se încadrează și alți be
neficiari cum este cazul Centralei cărbunelui Petroșani 
pentru care Grupul de șantiere execută niște cămine mun
citorești în Petroșani și Vulcan. Dacă pentru căminul din 
Petroșani, condițiile au fost asigurate, nu același lucru se 
poate spune despre celelalte cămine la care în momentul 
de față lipsesc documentațiile, implicit amplasamentele și 
celelalte documentații dc lucru. O situație similară în pri- 
\ ința documentației se întilnește și în cazul beneficiarului 
I.M.T.F. Sebeș care de asemenea nu a pus la dispoziția 
constructorului documentațiile și amplasamentul pentru sta
ția din Petro'..ni La complexul comercial Vulcan, așa cum 
a arătat și tovarășul director Țurnă, sînt în momentul de 
față niște încurcături, ca să spun așa, pentru care e nece
sar sâ se convoace în cel mai scurt timp proiectantul la 
fața locului care să lămurească acele soluții ce nu pot fl 
aplicate.

Controlul tehnic de calitate 
să fie într-adevăr de calitate

E. Tomulescu : Pe linia asigurării de condiții pentru realiza
rea planului în trimestrul II se ridică și unele probleme de 
ordin organizatoric al constructorului printre care, pe prim 
plan se situează aceea a asigurării în totalitate a bazei 
materiale. In momentul de față constructorul duce mare 
lipsă dc cărămidă placaj — și e vorba de o cantitate apre
ciabilă de circa 220 de mii bucăți — pentru care construc
torul nu are asigurat un furnizor. Tot pe linia asigurării 
bazei materiale mi se pare că trebuie să se insiste mai mult 
pe gospodărirea mai bună a materialelor la nivelul gru
pului de șantiere. Cu ocazia vizitei făcute recent pe toate 
-șantierele grupului s-a constatat că unele materiale, pe lingă 
deficiențele calitative din fabrică, nu sînt nici destul de 
bine gospodărite la nivelul acestor șantiere. Așa este cazul 
cărămizilor care, deși sînt de o calitate slabă, sînt și neîn
grijit manipulate, trimițîndu-se sparte pe șantiere, cum este 
și cazul constatat la Petrila. Deci, se impune o gospodărire 
mai atentă a acestor materiale.

De asemenea, este necesar un control mai exigent al 
C.T.C la nivelul grupului de șantiere. Controlul tehnic de 
calitate lasă foarte mult de dorit și el nu poate fi justificat 
decit printr-o slabă răspundere la nivelul maiștrilor de șan
tier și la nivelul C.T.C. din cadrul grupului. S-au observat 
numeroase deficiențe, unele importante, altele mai puțin 
importante în legătură cu alinieri de ziduri, cu modul de 
preparare, includere și de executare a anumitor materiale.

Fiecare lucrare dusă pînă în 
stadiul ultim de finisare

E. Tomulescu: Aș arăta de asemenea, tot ca o defi
ciență a grupului de șantiere orientarea greșită a executării 
investițiilor in sensul atacării celor mai productive lucrări, 
negii jind aproape total lucrările de sistematizare pe verti
cală și de amenajări de spații verzi și de alei în jurul blo
curilor. Deși la nivelul documentației grupul de șantiere 
are asigurat pentru spații verzi Ia nivelul devizului fonduri 
neeesare de 683 mii lei, este inexplicabil de ce aceste ame
najări și spații verzi nu au fost prinse in planul anului 
1969. La sistematizarea pe verticală, de asemenea mai sint 
disponibile față de documentație 90 mii lei care, de ase
menea, nu s-au prevăzut în planul pe 1969.

In legătură cu activitatea beneficiarului fondului loca
tiv, in special I.G.L., aș avea de adăugat o importantă ob
servație : aceea de a nu mai tărăgăna predarea acestor imo
bile către comisiile de locatari. Tărăgănarea acestor predări 
conduce la necazuri foarte mari prin producere de avarii 
în instalațiile dc canalizare care neavînd nici un gospodar 
care să răspundă de buna funcționare a acestora, sînt lă
sate la voia ințimplării, ceea ce conduce la cheltuieli supli
mentare ce trebuie să Ie suporte după părerea mea I.G.L. 
pentru a pune în stare de funcționare aceste instalații și 
apoi să fie predate beneficiarului din cartier. Se impune ca 
I.G.L. să ia măsuri ca aceste imobile să fie predate după 
recepție comisiei de locatari care, prin organul său, comi
tetul de bloc, să asigure buna îngrijire și buna funcționare 
a acestor instalații în blocuri.

Ion Biro : Discuția de astăzi după părerea mea a scos la 
iveală o serie de aspecte, pozitive și negative, in ceea ce 
privește realizarea planului de investiții, dar in cadrul ci s-a 
conturat mai puțin calitatea acestor lucrări. Intr-adc văr 
Grupul II construcții din Petroșani, a reușit pinâțin pre
zent să răspundă inccpînd din anul 1961 la o sarcină anuală 
intre 1 200—1 300 apartamente. înseamnă că in anbj 1969

IMPERATIVELE MAJORE
ale constructorilor și beneficiarilor 

de investiții social-culturale
planul de producție fizic nu pune probleme prea deosbbite 
fn fața constructorului. Spun acest lucru avind în vedere 
în afară de numărul de locuințe prevăzute în planul de pre
dare și lucrările auxiliare, respectiv comerciale, social- 
culturale, școli, lucrări dc spații verzi, plantații. Dc ce 
ridic această problemă ? Constructorul avind ca sarcină 
fizică în plan predarea unui număr de atîtea apartamente, 
manifestă tendința dc a neglija celelalte lucrări. In tri
mestrul I al anului 1969 dacă din anumite motive n-a pu
tut să atace unele obiective social-culturale, cu aceleași forțe 
de muncă, cu aceleași pregătiri de organizare puică să 
termine lucrările de gospodărie comunală tehnico-edilitarc. 
Din indicatorii valorici realizați pînă în prezent rezultă că 
acestor lucrări nu li s-a dat atenția cuvenită.

Este bine ca la începutul anului, atunci cind construc
torul și beneficiarul atacă planul de investiții și planul de 
construcții-montaj să aibă în atenție, acolo unde nu are 
documentația perfectată în toate privințele, să fie plinificato 
în primă urgență lucrările de gospodărie comunală și tch- 
nico-edilitare. S-a mai arătat că anumite blocuri din cauza 
exproprierilor și din cauza unor demolări, din cauza țmor 
rețele nu s-au putut ataca; în schimb în același timp pu
teau să fie atacate lucrări în continuare.

Prezența diriginților de șantier 
să fie certificată zilnic 

si de calitatea lucrărilor V
REDACȚIA : Ce ne puteți spune despre calitatea lu

crărilor ?

I. Biro : In ultimii ani, dacă calitatea lucrărilor a avut 
o ascensiune înspre bine și dacă la multe recepții s-a dat 
calificativul „bine" și „foarte bine" nu înseamnă că în 
realitate toate lucrările de bază sînt foarte bune. Și, de 
aici decurg o serie dc nemulțumiri ca urmare a faptului 
că după două săptămîni, după două luni, sau după un an 
de zile, apar deficiențe din partea constructorului, ori din 
partea beneficiarului de exploatare. Spun aceasta deoarece, 
comisia de recepție pînă în prezent nu și-a făcut datoria în 
spiritul instrucțiunilor de aplicare a H.C.M. Dacă comisia 
își spunea la recepție cuvîntul în sensul instrucțiunilor, 
dacă pretindea ca toate lucrările să fie executate conform 
STAS-urilor și normativelor în fiecare fază de lucrări, a- 
tunci probabil la majoritatea lucrărilor trebuia să dăm 
„satisfăcător". Intr-adevăr, comisia cînd se prezintă în blo
cul respectiv sau la școala respectivă, în aparență apare 
finisajul interior și exterior dc o calitate bună sau chiar 
foarte bună. Insă multele deficiențe, reclamate în timpul 
anului de garanție, și după anul de garanție, ne-au dat de 
gîndit, am fost puși în situația să ascultăm reclamațiile 
locatarilor, de la locatari la I.G.L., dc la ci la constructor 
și aceștia aruncă vina unul pc altul. Insă dacă noi în tim
pul execuției controlam lucrările pe fiecare fază n-am avea 
atîtea asemenea cazuri. Pe viitor este necesar ca în timpul 
execuției organele de specialitate, înccpînd de la tehnicie
nii șantierului, tehnicianul C.T.C. și dirigintele de șantier 
să supravegheze ca toate lucrările să fie de calitate bună. 
Jn felul acesta putem obține și la recepție o calitate bună 
și nu vom avea rcclamații ulterioare privind unele defec
țiuni. Intr-adevăr, se pune problema că sînt o scrie de 
materiale de calitate inferioară, necorcspunzătoare. Acest 
lucru însă nu salvează pe constructor față dc beneficiar 
deoarece constructorul,' dacă a acceptat devizul respectiv și 
materialele respective este responsabil ca materialele fo
losite să se recepționeze de la furnizor și să nu le pună în 
operă dacă nu sînt corespunzătoare.

Tn final, o recomandare pentru organele dc speciali
tate care zi de zi sînt responsabile și execută toate lucră
rile pe fază, cit și pentru organele de supraveghere din 
partea beneficiarului și din partea consiliilor populare: 
dacă noi toți am acorda o deosebită atenție indicatorilor 
calitativi, calitatea lucrărilor ar fi mult superioară celei rea
lizate pînă în prezent deși în ultimul timp organele de 
specialitate au precizat că avem o calitate bună.

Drumul — proiectant, 
constructor, beneficiar — 

este de multe ori presărat 
cu gropi

REDACȚIA : Tovarășe Biro, ca organ de specialitate 
al Consiliului popular, vă rugăm să arătați ce părere a- 
veți despre preocuparea, despre răspunderea proiectan- 
ților, constructorilor și beneficiarilor privind respectarea 
cerințelor de creștere a gradului de urbanizare a locali
tăților Văii Jiului ?

I. Biro : Răspunzînd la întrebarea dv. putem să remar
căm că am făcut un pas foarte marc înainte față dc anii 
trecuți. Putem constată că toate obiectivele construite pînă 
in anul 1961 sint deosebite față de blocurile construite după 
1961. Mă refer la microraionul 3 Petrila. la microraionul 
Aeroport 5 Petroșani, la cartierul Tudor Vladimir eseu din 
Lupeni, blocul turn cu 60 de apartamente din Uricani pre
cum și microraionul 2 Vulcan, cele cinci școli, și liceul 
construit la Vulcan. Intr-adevăr prin aceste obiective locali
tățile noastre au căpătat un contur urbanistic și arhitectu
ral mai ridicat decit pină in anul 1961. In ceea ce pri
vește lucrările de sistematizare pe verticală și in această 
direcție atît constructorul cit și beneficiarul au făcut pași 
uriași, intrucit pină la această etapă multe cvartale de lo
cuințe încă nu erau sistematizate nici cu spații verzi, nici 
cu terenuri de joacă pentru copii. In ultima perioadă, în 
special din anul 1965, s-a pus un accent foarte marc în 
această direcție din partea tuturor organelor din muni
cipiul Petroșani. In ce privește calitatea documentației care 
se întocmește de cele două institute de proiectare — JSCAS 
București ca proiectant de sistematizare generală a Văii 

Jiului și DSAPC Deva, putem spune că la unele ansambluri 
de locuințe am reușit să obținem o lucrare arhitecturală 
și de sistematizare corespunzătoare cerințelor noastre. La unele 
lucrări însă, la întocmirea multor proiecte, cerințele noas
tre, ale consiliilor populare, nu au fost întotdeauna ascul
tate și din această cauză avem și aspecte negative în ceea 
ce privește gradul de urbanizare și soluțiile de arhitectură 
ale obiectivelor realizate.

Recopția finală 
să fie cu adevărat 

un examen pentru constructori
REDACȚIA : Considerăm că și reprezentanții I.G.L. 

au un cuvînt de spus în aceste probleme ?

Gh. Galan : Noi, beneficiarii investițiilor privind con
strucțiile de locuințe din Valea Jiului sîntem în final cei 
care răspundem de exploatarea acestor construcții. Vreau să 
arăt de la bun început că întreprinderea noastră are la 
ora actuală o suprafață locativă de 1 318 769 metri pătrațj, 
în 27 900 apartamente. Valoarea fondului locativ al între
prinderii reprezintă circa 1,4 miliarde lei.

Ne străduim cu forțele pc care le avem să exploatăm 
aceste bunuri și să asigurăm condiții de locuit satisfăcă
toare oamenilor muncii din Valea Jiului. .Avem mari ne
mulțumiri datorită faptului că în Ioc să întrebuințăm banii 
alocați pentru conservarea fondului locativ, pentru întreți
nerea acestuia, folosim mari sume din vina unor proiec- 
tanți care, probabil, nu s-au gîndit la specificul Văii Jiului, 
unde iarna începe prematur și ține mai mult, precum și 
datorită calității necorespunzătoare a instalațiilor sanitare. 
Am să dau aici cîteva exemple semnificative în acest sens. 
Am refăcut în anul 1968 și 1969 în total 22 de subsoluri da
torită instalațiilor necorespunzătoare din p.v.c., adică a con
ductelor sanitare din subsolurile noastre, care ne-au costat 
peste 316 mii lei. In anul 1968 s-au refăcut 44 terase cu 
praf hidrofob în valoare de peste 2 150 000 lei, iar pentru 
anul 1969, datorită acestor mari deficiențe, pentru lucrări 
do izolații la un număr de 34 terase oU prevăzut în total 
peste 1800 000 lei. Dacă ar exista o atenție mai deosebită 
din partea proiectantului și a constructorilor, cu aceste 
sume importante pe care le-am arătat se puteau face alte 
investiții de care beneficia municipiul nostru.

Tovarășii care au vorbit mai înainte au arătat că la 
rccepționarea ultimelor blocuri predate s-a pus un accent 
mai deosebit pe respectarea cerințelor dc calitate. Vreau 
să arăt că în anii din urmă, de la întreprinderea care este 
beneficiar de exploatare a acestor spații locative a partici
pat un singur om și acesta n-avea dreptul să-și arate pă
rerile, nu se luau în considerare problemele pe care acesta 
le ridică cu ocazia recepției. In prezent întreprinderea a- 
cordă atenție reparării subsolurilor pentru evacuarea rezi
duurilor din aceste subsoluri și punerea instalațiilor la punct 
după care, acestea urmează să fie date in primire • preșe
dintelui de bloc cu proces verbal. De asemenea, ne ocu
păm de repararea acoperișurilor și a șarpantelor respec
tive. Aș propune ca pe viitor cînd se verifică proiectele 
respective să se aibă în vedere și pantele respective; ale 
acoperișurilor la blocurile acoperite cu țiglă, să dea o pantă 
corespunzătoare, pentru a evita scurgerea apei direct pe 
pereții blocului respectiv.

Amînarea de pe o zi pe alta 
a lucrărilor „mărunte” - 
pată neagră în activitatea 

constructorului
F. Daradics : Cele arătate de tovarășul director Turnă 

cu privire la realizările sarcinilor de plan sînt valabile și 
pentru activitatea șantierului de construcții din Lupeni. Re
cent organele de partid și Comitetul executiv al Consiliului 
popular din Lupeni au analizat situația de la șantierul 4 
construcții. Cu acest prilej s-au stabilit o serie dc măsuri 
menite să ducă la recuperarea acestor rămineri in urmă 
și realizarea sarcinilor pc trimestrul II cind era vorba 
atunci’de 50 la sută. Aș împărți problema investițiilor so- 
cial-culturale în cele două etape, dc altfel - cunoscute : este 
vorba de proiectare și execuție — și în această ordine de 
idei aș pune și cîteva probleme dc ordin curent. Princi
palele cauze care duc la comportarea necorespunzătoare 
a unor blocuri apar în termenul do garanție și se sesi
zează în egală măsură atît de beneficiar cit și de construc
tor. Sesizările trebuie făcute in acest interval proiectan
tului pentru ca ele să nu se repete la proiectarea altor 
obiective care sint pe planșeta proicctanților in acea pe
rioadă. Situația subsolurilor se cunoaște, a teraselor s-a 
cunoscut; probabil însă că sesizările au ajuns tîrziu la 
urechile proiectantului. Dat fiind faptul că orașul Lupeni a 
fost printre primele orașe din județ in care s-au construit 
blocuri turn, acolo s-au irit aceste perturbații in folosință 
în mod special. Sîntem puși în situația de a veni prin sec
torul nostru I.G.L. în urma constructorului și a remedia 
situația subsolurilor. Și așa vom merge pînă cind se va 
schimba actuala soluție. Vorbind despre proTectări aș mai 
ridica cîteva probleme. Este vorba de spațiile rezervate In 
ansamblul microraioanelor pentru copii și spații rezervate 
pentru circulația pietonilor, care sînt foarte restrinse și 
probabil, pentru că proiectantul nu cunoaște in suficientă 
măsură intensitatea circulației din orașele noastre. Din 
această cauză spațiile verzi nu se pot păstra. Copiii nu au 
spațiu suficient pentru joacă și din această cauză stau 
țoală ziua in jurul blocurilor, calcă iarba.

De asemenea, cred că trebuie pus un accent mult mai 
mare pe coordonarea lucrărilor subterane din microraioa- 
nele noastre. Principalele perturbații in ce privește finisa
rea aspectului exterior in microraioane intervin după ce 
constructorul a plecat și I.G.L.-u) și-a preluat „averea* : 
atunci apar tovarășii cu cablurile telefonice, iar după ce 

pleacă dinșii vine și I.R.E.H. cu alte cabluri și cu postul 
trafo. Deci, acestea trebuie coordonate de cineva in mod 
concret. Să se facă concomitent atît aleile pentru pietoni 
cit și spațiile verzi. Ridic problema pentru că de ani de 
zile fondurile alocate pentru aceste amenajări dc spații 
plantate și drumuri de acces, sint neglijate dc constructor 
și din această cauză, pe an ce trece fondurile se împuți
nează deși lucrările nu s-au executat. Cred că este o linie 
greșită deoarece aceste lucrări rămase nerealizate nu se pot re
zolva numai cu participarea cetățenilor pentru că necesită 
fonduri și muncitori calificați. In această situație nu vom 
putea asigura un aspect corespunzător nici unui microraion 
neterminat. încă o chestiune care a fost ridicată aici este 
vorba de transportul unor cantități masive de pămint ce 
rezultă din lucrările de săpături. Sint de acord că trebuie 
reduse cheltuielile la aceste operațiuni care sînt fără pro
ductivitate, dar nu sînt dc acord să facem din orașele 
noastre rampe dc descărcare a pămîntului. Prevede proiec
tantul un kilometru, însă dacă noi, in raza de un kilometru 
nu avem posibilități de depozitare, n-o să-l ducem in sub
solul unui bloc. Ridic această problemă pentru că este va
labilă în toate orașele din Valea Jiului.

Cu privire la calitatea lucrărilor, părerea cetățenilor 
din orașul Lupeni este că în ultimii ani s-au făcut salturi 
calitative deosebite pe șantierele noastre de construcții. 
Calitatea însă trebuie urmărită în fiecare trimestru fiindcă 
de obicei lucrările făcute în primăvară și în iarnă sint de 
mai slabă calitate. Atenția tovarășilor diriginți de șantiere 
să se axeze pe problema calității nu cu două săptămîni îna
inte de predarea blocurilor, ci această problemă să fie o 
preocupare permanentă pe toată durata execuției.

D. Grunță: In ceea cc privește calitatea necorespun- 
zăloare a unor lucrări tovarășul Țurnă arăta că ea se da
torează calității materialelor respective și condițiilor deose
bite din perioada de iarnă. Aș avea ceva de completat. 
După mine, calitatea necorespunzătoare a unor lucrări nu 
se datorează numai acestor factori ci și datorită faptului că 
se forțează lucrările în special la sfîrșitul perioadei res
pective. A? vrea să dau un singur exemplu și anume blo
cul D $ din ansamblul 170 Loneâ, unde în vederea reali
zării planului fizic la sfîrșitul trimestrului I s-au forțat lu
crările în detrimentul calității Deci ar trebui organizat 
lucrul in așa fel incit să se asigure o anumită ritmicitate.

Beneficiarii să rezolve oportun 
problemele care le aparțin

D. Țurnă : Am reținut cîteva probleme importante pen
tru constructori și aș solicita ajutorul beneficiarului. Per-* 
sonal ii rog pc tovarășii diriginți să fie cei mai aspri 
scrutători ai calității lucrărilor. Cele spuse aici au consti
tuit pentru constructori un învățămînt. Am conchis că oa
menii apreciază activitatea noastră pe linia realizării planu
lui fizic, pe linia calității și vreau să spun că răspundem 
cu foarte multă operativitate și cu solicitudine, tuturor re- 
clamațiilor. Ne dăm seama că uneori I.G.L.-ul este depășit 
din punct de vedere al capacității dc lucru și al capacității 
de procurare a materialelor și — cu toate că ar trebui să 
intervină dinșii — noi intervenim operativ numai pentru 
a asigura locuitorilor din Valea Jiului condiții optime de 
locuit. Am mai reținut problemele pe cure tovarășul vice
președinte Tomulescu le-a ridicat despre gospodărirea ma
terialelor. Eu aș spune că iama aceasta ne-a adus foarte 
multe necazuri și in privința aceasta. Am reînceput ; țiu- 
nea de stivuire, de aranjare pe toate șantierele și o vom 
duce pînă la capăt. Am reținut solicitarea beneficiarului 
de a ne preocupa mai intens de lucrările de sistematizare, 
de zonele verzi și vom lua mai mult in atenție aceste lu
crări pentru că așa după cum am vorbit și in ultimii ani, 
pentru noi, blocurile nu au constituit predări în sine ci 
le-am considerat legate de toate amenajările, fiindcă sîn
tem și noi constructorii, locuitori ai Văii Jiului și ne place 
să fie frumos in cartierul in care locuim. Ne dăm seama 
că acolo unde ne ducem, oamenii apreciază faptul că au lo
cuințe bune, câ au drumuri corespunzătoare și toate acce
soriile la îndemînă și se pot bucura de binefacerile pe care 
noi le aducem in sprijinul îmbunătățirii vieții noi. Vom 
merge pe aceeași linie de a da lucrări in termen, chiar mai 
înainte de sfîrșitul anului, militînd ca termenul de 1 de
cembrie să constituie termenul lucrărilor finale, 'hi reali
zării planului fizic și angajamentului nostru. Există posi
bilități, colectivul dc construcții social-culturale a căpătat 
maturitatea care să-i confere aspirații de mai bine in sen
sul realizării indicatorilor de plan ca și in anii precedehțl, 
pentru creșterea exigenței noastre față de calitatea lu
crărilor și în întîmpinarea solicitărilor beneficiarului și a 
organelor locale pentru lucrări mai bune și mai bune do
tări în toate ansamblurile din Valea Jiului.

Realizările semestrului I pot 
atinge 60 la sută 

din planul anual
REDACȚIA : Cum s-a mobilizat colectivul de cons

tructori din Valea Jiului pentru a realiza pină la sfîrșitul 
semestrului 60 la sută din planul anual ?

D. Țurnă: Sarcina fiind recentă — am preluat-o numai 
de foarte puțin timp — vom reanaliza sarcinile dc plan pe 
semestrul I și cuin noi știm să ne mobilizăm in situațiile 
forte vom face totul ca și aceste sarcini, majore aș putea 
spune, să fie pentru noi un stimulent și să conducă la rea-
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li/ori mai bune. Eslc necesar în același timp să crească fron
tul nostru de lucru. Avem capacitatea asigurării cu forțele 
de muncă și cu materiale. Baza tchnico-materială este asi
gurată și in anul acesta lucrăm intens pentru dezvoltarea ei 
in \<drroa activității anilor viitori. Este necesar să se asi
gure o situație mai bună a documentației și amplasamentu
lui J.» ntru a put< a ataca lucrările din plin.

T Blaj : Aș dori subliniez si eu cîteva din atribu
țiile n»as|rc imediate si deosebit de importante, legate de 
sarcina pusă in fala noastră de către conducerea partidu
lui, de a realiza in acest semestru 60 la sută din planul a- 
nual. Nu c o sarcină ușoară dar consider că printr-o mobi
lizare corespunzătoare a tuturor factorilor, a tuturor forțe
lor materiale și umane, de care dispun șantierele, este po
sibil acest lucru.

Din partea beneficiarului consider că in cel mai scurt 
timp trebuie rezolvate problemele de documentații, de ex
proprieri in așa fel, incit așa cum arăta și tovarășul Turnă, 
să dăm cimp larg de lucru și dezvoltare constructorului 
tocmai ținind seama de acest volutn sporit de lucrări. Con- 
struct' rului ii revine sarcina de a reface graficele de exe
cuție corespunzător cu noile sarcini. .Adică, să ținem seamă 
de a recupera, coca ce nu am realizat în trimestrul I și de 
a obține in trimestru) II asemenea rezultate care să asi
gure ca primul semestru să fie inclteiat cu realizări fizice 
și valorice la nivel dc 60 la sută, din planul anual.

In privința realizărilor fizice se pare că angajamentele 
și discuțiile sint clare, că există posibilități chiar dc depă
șire. Rămîne să vedem în ce măsură realizările valorice vor 
putea să prindă v iață față dc graficele de execuție pe care 
noi avem obligația să le urmărim.

In ce privește calitatea lucrărilor cu aș vrea să se re
țină in mod deosebit sarcina comitetelor executive ale con
siliilor populare, respectiv a noastră, ca organe de specia
litate, organe de stat, care sîntem beneficiarii generali și 
răspundem de aceste lucrări. Consider că in urma alege
rilor dc la 2 martie a organelor locale ale puterii de stat 
avem cadre competente să rețină în mod deosebit cele dis
cutate în legătură cu calitatea lucrărilor și în special cu re
cepția care trebuie să se facă la fața locului, nu numai 
atunci cind obiectivul este terminat ci și pe parcurs.

Va trebui cu toții să acordăm foarte multă atenție a- 
ccstor Sarcini atit in ceea ce privește realizarea planului 
anual in proporție dc 60 la sută pină la sfîrșitul semestru
lui, cit și în ce privește calitatea !••• Țărilor și crearea con
dițiilor pentru realizarea planului in viitorii ani.

în viața cotidiană înlîl- 
nim adesea cuvinte cu o re
zonanță puternică. De unele 
din ele no .lovim" pretutin
deni In abatajele minelor, 
pe schelele șantierelor, in sec
ții și ateliere, in laboratoare, 
săli de clasă și amfiteatre, 
peste tot simțim prezența ae
rului. Fără oxigenul din aer 
n-am putea munci, fără el 
viața însăși n-ar exista. Cind 
escaladăm munții, obișnuim 
să spunem că .ieșim la aer", 
iar atunci cînd no sufocăm, 
cind viața ne este pusă în 
pericol simțim nevoia aeru
lui, îl cerem, iar medicii ni-1 
administrează, apclînd la bi
nefacerile altor oameni, ser- 
vindu-sc do buteliile dc oxi
gen.

Cu aceste gînduri mă în
dreptam spre Fabrica de o- 
xigon dc la Livczeni. Admi
ram natura trezită la viață 
ascultînd .cum crește iarba’ 
și urmărind plămînii verzi ai 
pădurii — frunzele, precum 
și freamătul codrului, conto
pit parcă cu vibrarea neîn
treruptă a compresoarelor și 
cu munca oamenilor do la 
fabrica de oxigen.

In secțiile fabricii nimic nu 
e spectaculos. Totul decurge 
normal, firesc. Două compre- 
soare lucrează din plin, .în
ghițind" fiecare sute do me
tri cubi de aer pe oră, pe ca
re, apoi, îl .pompează" în in
stalație t uscător, dccarboni- 
zator, detentor, coloanele de 
laminare, unde i se scade 
temperatura pînă la lichefie
re, minus 175°C. Iși continuă 
.drumul", printr-un proces 
tehnologic ce nu e de loc 
simplu, transformîndu-se din 
oxigen lichefiat în oxigen 
gazos. Dar, pentru ca aerul 
să fie transformat în oxigen,

o nevoie ca instalația să fie 
bine deservită, întreținută. 
Colectivul fabricii, condus de 
Ioan Roman, se străduiește 
să dea patriei oxigen mai 
mult, mai bun. In anul tre
cut, pe poarta fabricii au ie
șit 989 510 mc oxigen, cu 
6595 de butelii mai mult de- 
cit prevedeau sarcinile de 
plan. In acest an, planul de 
producție al fabricii a fost 
depășit zi do zi, decadă dc 
decadă; in patru luni obținin- 
du-se un spor de 100 656 mc 
oxigen, cu 16 056 butelii mai 
mult decît era prevăzut. Ce 
e și mai important: cei a- 
proape două sute de benefi
ciari ai fabricii, printre caro 
Centrala cărbunelui Petroșani, 
întreprinderea metalurgică 
Aiud, R.M.R. Simcria. Uzina 
.Victoria" Călan, Șantierul 
enorgo-montăj și toate spita
lele județului nostru, sint 
foarte mulțumiți de oxigenul 
fabricat la Livezeni, calita
tea acestuia fiind cu 0,7 pro
cente mai ridicată decît pre
văd normele STAS.

Rezultatele colectivului de 
la confluența color două Jiuri 
sint demne de acești oameni 
harnici, pricepuți.^ în fruntea 
cărora se află maiștri destoi
nici : Mihai Calistru. Ștefan 
Banciu și muncitori conștiin
cioși cum sint: electricienii 
și lăcătușii de întreținere și 
exploatare Ștefan Zilai, Ton 
Bulec, Aurel Vlad, loan Că- 
șuneanu, Richard Wapke, 
metrologul George Valea, 
muncitorii dc la stația de în
cărcare loan Strîmb și Con
stantin Tăbuș. Toți aceștia, 
prin rezultatele muncii lor, 
ne îndeamnă să respirăm. Să 
respirăm ușurați, satisfăcuți 
că la ei treburile merg bine.

P. BREBEN

inamicul iutfea in dezordine 4
--------  Amintiri din război ------

Miine e Ziua Victoriei. Sărbătorim, pentru a 24-a oară 
ziua infringerii Germanici fasciste. Cu acest prilej, am invi
tat la redacție pc maiorul în rezervă GHEORGHE MICU 
ȘERBU. Răspunzind invitației noastre, oaspetele, participant 
activ la luptele duse de trupele române împotriva armatei 
bitlcriste, distins pentru fapte de vitejie cu numeroase deco
rații românești, sovietice și cehoslovace, printre care cu 
.Steaua Republicii Socialiste România" clasa a V-a și meda
lia .Eliberarea de sub jugul fascist", ne-a evocat un episod 
din grelele lupte duse de ostașii români, alături de /Armata 
roșie, pentru infringerea Germaniei fasciste:

Trupele noastre erau in plină 
ofensivă pe teritoriul Cehoslo
vaciei. Lipsa de comunicații, 
pantele abrupte, terenul stlncos 
și înghețai, orientarea grea, a- 
provizionarea aproape imposi
bilă, condițiile atmosferice nefa
vorabile, toate laolaltă solici
tau elorturi aproape supraome
nești. In imensa direcție de 
operații «a armatei noastre, harta 
ne indica cu precizie punctul 
In care ne aflam cu unitatea.

Comandantul hitlerisl or
donase trupelor sale să opreas
că cu orice prej ofensiva Di
viziei 19 române. Se apropiau 
zorii zilei de 24 ianuarie 1945, 
zori In care întreaga divizie ro
mână urma să treacă la ofen
sivă pe direcția Zavoda, Lelo- 
vara, Abeiova pentru a rupe 
apărarea inamicului și a-i ni
mici forțele. In cadrul acestei 
ofensive aveam misiunea ca îm
preună cu compania mea să 
cucerim cola 625 (3 km nord de 
Lest).

In acele prime clipe, înaintea 
atacului general, cel mai sinis
tru inamic nu a fost omul, fas
cistul. ci natura. Ostașii erau 
înghețați. Stăteau culcați în ză
padă încă din seara zilei. Orice

mișcare era plătită cu jertfe o- 
menești deoarece inamicul ne 
pîndea fiecare mișcare șl n-a
veam voie să pierdem nici o 
viată. Trebuia doar să cucerim 
cola pieptiș.

Compania noastră, cu un ni
vel excelent de pregătire și un 
moral deosebit avea cea mai 
grea misiune — cucerirea co
tei, cheia întregului front pe a- 
ceastâ zonă. Era aproape de ne
crezut că acești oameni epui
zați de greutatea armelor, a 
munifiei și a echipamentului, 
înfundați în zăpadă pînă la brlu 
și nemîncafi de două zile să 
poată merge, să poată lupta și 
mai ales să poată cuceri movi
la — cum o botezaseră cei mal 
mul/i. $i totuși, la ora .11“ am 
dat semnalul de pornire. Ne 
împresura o negură umedă șl 
rece, asemenea unei pături albe 
și murdare. Mijea de ziuă.

Oamenii Înaintau In tăcere. 
Nu era nici măcar o adiere; 
se auzeau gîfîiturile reținute 
ale celor care înaintau. Si, deo
dată, un foc năpraznic s-a abă
tut asupra noastră. Vuia în
treaga fire.

Unul din ostașii de lingă mine 
mă întrebă: „Cum să trec ?'

Gheorghe Micu Șerbu se destăinuie

luptători petraieoi 
băl a porție Mirării

Cu puțin timp în urma, s-au încheiat, in sala Armatei 
din Brașov, întrecerile campionatului republican de lupte 

I libere (seniori). La această importantă competiție, jude
țul Hunedoara o avut șase reprezentanți, dintre core doi 
din Valea Jiului — elevii profesorului Gheorghe Pop din 
Petroșani. Este vorba de cunoștințele noastre mai vechi 
Florian Moț și loan Carculea. încă înaintea plecării la 
Brașov, antrenorul Gheorghe Pop se arăta optimist, în- 

' trevedea o comportare meritorie o elevilor săi. Și previ- 
! ziunile lui s-au adeverit. La finele disputelor, deosebit de 
f îndirjite, loan Carculea a ocupat un onorabil loc III la 

categoria 52 kg, iar Florian Moț — locul IV la 57 kg. Re
zultatele tinerilor noștri luptători sint cu atit moi bune 
dacă avem in vedere că ei au participat pentru prima 
dată la întrecerea seniorilor, intîlnind pe cei moi buni 
luptători ai țării la categoriile respective. Atit ei cit și 
antrenorul lor merită toate felicitările.

Trecind la o categorie de greutate superioară, de la
> 48 la 52 kg, loan Carculea s-a întilnlt cu opt dintre cei 

mai buni luptători ai țării la această categorie, avind o 
sarcină deosebit de grea. Intrind in întreceri accidentat,

! el a pierdut primul meci în fața lui Varadics din Satu 
Mare, l-a cîștigat pe al doilea prin neprezentarea lui Tin- 
deche (Steaua), care se accidentase cu puțin timp îna
inte, și și-a asigurat locul III prin victoria cu 3—1 asupra 

' experimentatului Ciuciu de la Progresul Brăila. Ultimul 
său meci, cu Pătrașcu, Tîrgoviște, pe care Carculea l-a 
pierdut la puncte, n-a mai avut influență asupra locului 

; III pe care a rămas pînă la sfîrșitul intrecerilor.
O misiune mult mai grea a avut Florian Moț care a 

întîlnit la categoria 57 kg luptători deosebit de puternici 
cu titluri de campion la activ, cu vechi state de servicii 

J in prima divizie a țării, Nicola, Reșițo, campion naționol 
pe 1968, Tăpălago, Steaua, de șase ori campion repu
blican, Dumitru, Steaua, și el fost campion al țârii, Apos- 
toi și lonescu, medaliați la diferite întreceri internațio
nale au fost cițiva din adversarii Iul Moț. Dezavantajat

< într-o măsură de sorți iar în alto de arbitri, Florian o 
trebuit să se mulțumească cu locul IV pe țară, ceea ce,

' trebuie să recunoaștem, nu-i o performanță la indemina 
i oricui. El a pierdut primul meci cu 3-1 la Dumitru, pe
( care-l învinsese într-un alt meci cu 9-2, l-a învins prin
< tuș pe Ignat, a făcut meci egal cu lonescu și a pierdut
> tot cu 3—1 la Tăpălagă. Acest ultim meci a fost unul
s dintre cele mai frumoase ale campionatului.

De altfel, după cum ne spunea profesorul Ghiță Pop,
< Moț a fost unul dintre puținii evidențioți ai intrecerilor, 
? pentru jocul său simplu, tehnic, curajos, eficace, 
S aflindu-se permanent în vizorul selecționerilor. Moț are
< resurse pentru mult mai mult și... o să mai auzim vor- 
? bindu-se despre el - ne-a încredințat vrednicul antrenor
> petroșăneon. Poate chiar după compîonatul mondial al 
S juniorilor de la Colorado - S.U.A. din vara acestui an.
< Pe lingă cei doi tolentați luptători, antrenorul Ghiță 
? Pop mai urcă acum unul pe primo scenă a luptelor din 
S țara noastră. Este Gheorghe Grigore, un tînăr de 18 ani, 
( din Petrila, de moi multe ori campion județean, campio- 
? nul de anul trecut al zonei Hunedoara, unde ou porti- 
S cipat cei mai buni luptători juniori din 10 județe ale ță- 
\ rii, învingător în olte cîteva întreceri de nivel republican, 
1 la categoria 52 kg.
> In zilele de 12—14 mai a.c., Grigore va fi condus de
< profesorul său la Galați, la întrecerile campionatului re- 
( publican rezervat juniorilor - „Cupo primăverii," Ghiță
< Pop este, ca întotdeauna optimist.
> Dumitru GHEONEA

Știri de 
ultimă oră

Box
Peste 10 000 de spcefiitorl 

au urmărit la Vicna meciul 
pentru titlul european dc box 
la categoria mijlocie miră 
dintre deținătorul centurii, 
italianul lioino Golfarini și 
șalangerul -ni, pugilislul 
austriac Peter M.irklewilz. 
Golfarini a obținut xi-ioria 
prin , K.O. tehnic in r« . . i 
a 9-a. Intilnirca fusese prevă
zută pentru 15 reprize.

Tenis de cîmp
Intilnirca de tenis din ca

drul «Cupei Davis" (zona eu
ropeană), disputată la Lisa
bona intre echipele Spaniei 
și Rhodesiei, s-a încheiat cu 
succesul net al tcnismenilor 
spanioli, învingători cu sco
rul de- 5—0. Jn ultima zi a 
meciului. Gisbert l-a întrecut 
cu 6—3, 6—4, 7—5 pc Irvine, 
iar Santana a ciștigat cu 6—0, 
6—2, 6—2 la Frank Salomon.

Volei
La Bratislava s-a disputat 

meciul dintre echipele U. K. 
Bratislava .și Ț.S.K.A. Mos
cova, contind pentru semifi
nalele „Cupei campionilor 
Europeni" la volei feminin. 
Sportivele sovietice au ter
minat învingătoare cu scorul 
dc 3—0 (15—11, 15—9, 15—11).

Tenis de masă
La Budapesta s-a disputat 

dubla întîlnirc internațională 
de tenis de masă dintre se
lecționatele Japoniei și Un
gariei.

La feminin au ciștigat jucă
toarele japoneze cu scorul de 
5—1. Singura victorie a gaz
delor a fost realizată dc Jur
ii ine, care a învins-o pe Hi- 
rota. Meciul masculin s-a în
cheiat cu scorul de 5—2 in 
favoarea echipei Japoniei.

Șah
In runda a G-a a turneului 

internațional de șah de la 
Busum (R. F. a Germaniei), 
maestrul român Theodor Ghi- 
țescu a remizat cu bulgarul 
Hoboțov. Jucătorul vest-ger- 
man Mohrlock a obținut o 
surprinzătoare victorie in 32 
de mutări la marele maestru 
danez Bent Larsen. Gerusal 
a ciștigat la Kestler. Parti
dele Ivkov — Bilek și Gli- 
gorici — Polugacwski s-au 
încheiat remiză.

In clasament conduce Ge
rusal (R. F. a Germaniei) cu 
4.5 puncte, urmat de Larsen 
(Danemarca). Polugacwski 
(U.R.S.S.), Gligorici (Iugosla
via), Zaițcv (U.R.S.S.) — 4 
puncte etc.

JOI 8 MĂI
10,06 Limba germană. Lecția 

54 (reluare).
10.10 Pentru elevi. Consulta

ții la chimie (clasa a 
Xll-a). Temă de sinte
ză ! Funcțiuni hidroxi- 
late.

11,00 C'o-ați dori să revedeți ? 
Film artistic: „Unde 
este al treilea tablou’, 
producție a studiourilor 
poloneze,

12,20 Includerea emisiunii de 
dimineață.

17.30 Telex Tv.
17,35 Lumea copiilor : .Tine

rețe fără bătrinețe și 
viață fără de moart'-" 
<le Vladimir Colin.

17.50 Limba nisă. Lecția 55.
18,15 Studioul pionierilor. Se- 

IccRuni din spectacolele 
fazei republicane a Fes
tivalului cultural-artistic 
al pionierilor si școlari
lor.

18.4^ fnf'orestl pămint al bu
curiei. Muzică corală ro
mânească in interpreta
rea corului radiotelcv i- 
ziimii. Dirijor: Aurel 
Grigoraș.

19.00 Telejurnalul de seară.
19.30 Transfocator : „Parcurs 

ilegal".
20.00 Sc.?ră de teatru : „Vlai- 

cu Vodă" de Alexandru 
Davilla.

21,40 Avanpremieră.
21,55 Publicitate.
22,00 Melodii, melodii... Mu

zică ușoară românească, 
interpretată dc tineri 
soliști.

22.30 Antologic lirică.
22,45 Telejurnalul dc noapte. 
23,00 închiderea emisiunii.

VINERI 9 MAI

PROGRAMUL I :

i-am răspus: „Dă-l drumul, nu-i 
nici un pericol". // priveam și 
deodată a dispărut. A fost lo
vit mortal. Și zăpada s-a înroșit 
îndată de singe.

Frica îmi batea la ușă, doar 
credinfa m-a determinat să strig 
„înainte". Si cu trecut 17 ore 
bătute pe muche de singe și 
foc. Dar am distrus hăfișul de 
sîrmă ghimpată ce înconjura

pozifiile hilleriste. In sfîrșit, 
trăgătorii și mitraliorii au tre
cut la datorie. Ocupam pozițiile 
hilleriste și inamicul fugea în 
dezordine.

Primul agent trimis dc mine 
raporta la batalion: „Misiunea 
a fost îndeplinită: cota 625 e 
în miinilc noastre".

Ceea ce înainte cu cîteva 
ore părea și pentru cel mai op-

timist o sinucidere, era acum 
realitate vie. O victorie 1 Aceas
tă laptă de arme, prezentată aici, 
este o infimă parte din nenu
măratele acțiuni ale unităților, 
ostașilor, subofițerilor și ofițe
rilor întruni/i sau izolați. Mii și 
mii de acțiuni, împînzind tim
pul și spafiul, de la 23 August 
1944 și pînă în Ziua Victoriei, 
din Carpal i și de la Dunărea 
noastră pînă la cîjiva pași de 
capitala Cehoslovaciei, s-au 
petrecut, cunoscute sau necu
noscute, căci fiecare luptător 
sau fiecare grupare s-au bălul 
metru cu metru și secundă cu 
secundă.

Din acele încleștări s-au al
cătuit dreptul nostru dc a ridi
ca iarăși fruntea și DE A CF.RE 
RĂSPICAT, IN LOC DE A 
CERSL

Medicul Victor Marge se bucură de întreaga stimă 
a petrih-nilor

5,05—6,00 Program muzical 
dc dimineață: 6,05—9.30 Mu
zică și actualități; 9,30 Ate
neu; 10,00 Cîntecelc și mar
șurile victoriei; 10,10 Curs de 
limba spaniolă: 10,30 Radio- 
Prichindel: 10,40 De la fluier 
la marile ansambluri folclori
ce; 11,05 Patrie, izvor de fru
museți — cîntcce; 11,25 Para
da succeselor de muzică 
ușoară; 11,45 Sfatul medicu
lui. Cauzele căderii părului:
12.30 Intîlnire cu melodia 
populară și interpretul prefe
rat; 13.10 Avanpremieră co
tidiană; 13,21 Soliști și orches
tre de muzică ușoară; 14,10 
Opereta românească și inter
pret n <’*■- 14-30 Concertul zi
lei; 15,05 Muzică ușoară: 
15,15 Țării, inima și versul;
15.30 Lexicon muzical 4I in- 
terpreților români: 16,00 Ra
diojurnal. Sport; 16,10 Soliști 
dc muzică populară: 16,55 Ra
dio publicitate; 17.00 Cîntă 
Gică Petrescu; 17.15 Pentru 
patrie; 17,45 Muzică; 17.50 
Tribuna radio; 18,05 Muzică 
populară: 18,30 Gazeta radio; 
19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră: 19.20 Sport:
19.30 Cintece de dragoste și 
jocuri populare; 19,50 La mi
crofon formația Sincron; 
22,00 Radiojurnal. Buletin me
teorologic. Sport; 22,20 Cara
vana fanteziei: 23,20 Moment 
poetic; 23.25 De la muzica 
ușoară la jazz; 0,05—5,00 Es
trada nocturnă.

CONDUCEREA INIREPRINDERII IA ORA MODERNIZĂRII
(Urmare din pas. 1)

rile cele mai importante atit 
sub aspectul activităților curente, 
cit și al valorii ce o au ele în 
concepția modernă asupra con
ducerii

Plecăm dc la ideca că a con
duce înseamnă a vedea ansam
blul și perspectiva. Aceasta în
seamnă că cel ce are o func
ție de conducere face prin ex
celență muncă de previziune, 
de prognoză, că deciziile vizea
ză viitorul (care in timp poate 
sfi Însemne săptămlni, luni șl 
ani). Rezolvarea problemelor cu
rente — cu excepția unei pon
deri mici, a evenimentelor im
previzibile, avarii etc. — nu ți
ne dc atribuțiile sale. Dacă di
rectorul este obligat ca în tim
pul zilei să decidă mereu lu

cruri ce trebuie rezolvate ime
diat, să sc refere deci la pro
blemele zilei în curs, atunci 
subalternii ce fac ? Logic este 
ca ceea ce se întîmplă — cu 
anumite excepții — într-o între
prindere „azi" să fi fost decis 
de către conducere cu zile, săp- 
tămini. luni înainte!

Studii dc pretutindeni atestă 
deci faptul că în programul zi
lei conducătorului ponderea cea 
mai mică trebuie să revină pro
blemelor zilei, ea crcscînd apoi 
la problemele ce țin do săptă- 
mîna în curs, de lună, trimes
tru. Ori la noi este tocmai in
vers !

Spre exemplificare dăm pon
derile medii — după propria 
apreciere a directorilor — pri
vind problemele ce îi preocupă 
într-o zi obișnuită:

problemele zilei în curs 
problemele săptăminii 
problemele lunii 
probleme privind 3—4 luni 
problemele dezvoltării in

— 54«5’/» din
— 16,O*/o din
— 13,8»/» din

viitoare — 9,5»/» din
următorii 1-4 ani— 6,2» o din

zi 
zi 
zi 
zi 
zi

Deci, peste jumătate din zi 
este ocupată cu probleme des
pre care probabil s-a mai dis
cutat, hotărit etc. Pentru că ne 
este greu să credem că jumă
tate din activitate este- bazată 
pc improvizații, ori este atit de 
neînsemnată incit poate fi de
cisă „pe loc", fără studii prea
labile. Cum se explică aceasta ? 
Prin incompetența executanților 
care trebuie conduși pas cu 
pas ori — : i degrabă — prin
tendința gr. ită de a fac-. ■■ în

că operativă, de a interveni 
mereu in aplicare și a neglija 
activitatea de previziune ? Nu 
ne deranjează cine știe cit pon
derile în cauză (exceptind-o pe 
aceea privind ziua) dar ten
dința este anormală. „Pilnia" 
trebuie inversată și — practic 
— activitatea trebuie axată in 
majoritate pe probleme privind 
luna — trimestrul — semestrul, 
iar ponderea problemelor .ani
lor viitori* trebuie să fie apro
piată de activitatea imediat

curentă. De aceea conducem și 
nu executăm! Și ce fel de exe
cuție este aceea în care viziu
nea de ansamblu, de perspec
tivă lipsește și ți se spune din 
oră în oră ori din zi în zi ce 
și cum trebuie să faci ? O con
ducere astfel concepută se des
califică și îngreunează implicit 
și executarea de către eșaloa
nele inferioare a deciziilor.

Restrîngînd analiza doar pen
tru funcția de directori, să a- 
runcăm o privire sumară asu
pra activităților concrete ce le 
efectuează titularii acesteia in
tr-o zl. Ca număr ele sînl foar
te multe (mult prea multe ’) iar 
calitativ foarte diverse. Cîteva 
ponderi : consfătuiri în colec
tivul do conducere al întreprin
derii — 9,5 la sută: vizite la 
locurile de muncă — 22.8 la 
sută: telefoane — 5,3 la sută: 
ședințe în organizații obștești 
— 12,5 la sută: rezolvarea co
respondenței — <3.7 la sută: ci
tirea literaturii de specialitate 
(veșnic pe ultimul loc !) — 2.7 
la sută. Concluziile nu sînl prea 
îmbucurătoare, ele atest înd fao- 
tul că aproape o treime din 
timp este ocunat prin activități 
care nu sint tipice sarcinilor de 
conducător (exemplu : vizitarea 
Jocurilor de muncă, mai ales 
zilnic nu e treabă de director; 
ce face conducerea secțiilor, 
sectoarelor ? ce rost are siste
mul obținerii informației dacă 
directorul trebuie să meargă in 
mod curent in secții ?): In plus, 
multe sint activități de slab ran
dament în munca de conducere 
(rezolvarea corespondenței, șe
dințe. vizite, deplasări, telefoa
ne ele).

Simplu și direct spus : se fac

multe lucruri care nu ar tre
bui să intre in preocupările 
conducătorului și nu rămîne 
timp suficient pentru preocu
pările ce țin esențial de sar
cinile funcției.

Există și cauze comune dar 
probabil că în fiecare întreprin
dere se cere regîndit stilul de 
a conduce, regindire care nu 
poate însă să se realizeze decît 
pe baza îmbunătățirii altor ac
tivități : sistem informațional, a- 
plicare, control, competența e- 
xocutanților. Că necesitatea îm
bunătățirilor este simțită dc în
șiși coi în cauză, rezultă și din 
dezideratele foarte logice pe 
care dinșii le-au formulat : creș
terea timpului pentru studiul li
teraturii de specialitate, redu
ce--a duratei și frecvenței vi
zitării locurilor de muncă, redu
cerea timpului afectat constăluL 
rilor, ședințelor în organizațiile 
obștești etc. Tn aceste privințe 
există o unanimitate do păreri, 
în timp ce în altele părerile 
diverg. Spre exemplu, patru di
rectori sînt de părere eă tre- 
bu:<* redus timpul afectat con
sfătuirii In colectivul de condu
cere ! Deși în cazurile particu
lare la care ne referim, ponde
rea nu depășește 12—14 la sută, 
credem că este vorba mai ales 
do felul în" care se desfășoară 
ele. Fiindcă — <im mai afirmat 
acest lucru — dacă conducerea 
se adună pentru a dezbate co- 
leetiv o problemă de la .cap la 
cap", este clar că o maro parte 
a timpului unora este pierdut, 
în timp ce a te aduna pentru 
a decide asupra unor variante 
lucrate individual, înseamnă a 
conduce colectiv și a economisi 
totodată TIMPUL.

Iar concluzia mai generală pc 
care situația reală ne-o impu
ne ar suna cam așa : dacă ce
rem conducătorilor un randa
ment cit mai ridicat, să Ie creăm 
condițiile prin care — în în
treprindere, ori în afara între
prinderii — timpul lor dc mun
că să se consume exclusiv prin 
acele activități care constituie 
esențialul, baza concepției mo
derne in știința conducerii.

O
Încheiem o succintă — și e- 

vident lacunară — analiză, cu 
credința că am făcut totuși un 
mic pas pc drumul cunoașterii. 
Al cunoașterii situației reale, de 
multe ori vag intuită ori frag
mentar admisă. .Și această cu
noaștere trebuie completată, îm
bunătățită. adusă în concordan
ță cît mai deplină cu ceea cc 
facem dc fapt: ori ceea cc fa
cem diferă de multe ori de ceea 
ce spunem că facem sau ceea 
ce ar trebui să facem. Ne, rea
firmăm intenția inițială: să 
provocăm dezbateri.

Dezbaterile vor arunca lumi
nă asupra părților bune și asu
pra zonelor mai întunecate ale 
activității. Si abia atunci se 
• ■ ■■ nutea formula soluțiile con
crete, .lucrind" totodată și dea
supra și sub palierul funcțio
nal la care se află cadrele de 
conducere. Tar din osmoza din
tre practică și ipotozele foo- 
retice va rezulta prin efortul 
general atit o știință a condu
cerii întreprinderii socialiste, ' it 
șî — prin aplicarea ci — ca
racterul tot mai dinamic și c- 
ficient al economiei noastre na
ționale.

ONSEMNAM
€u mafuscule

Credem că faptul merită să fie consemnat cu majus
cule. TOȚI LOCATARII BLOCCLII A 61 DIN VULCAN 
PARTICIPĂ LA ACȚIUNILE I)E MUNCĂ PATRIOTICĂ 
PENTRl ÎNFRUMUSEȚAREA ( ASEI SCĂRILOR SI A- 
MENAJAREA ZONELOR VERZI. Ți-e mai mare dragul să-i 
vezi muncind, ca niște albine, pe Valeriu Cazan, Ștefan 
Marcoș, Paula Bolder, familiile Drotzinger, Zoldi și ceilalți. 
Prin munca lor, au transformat împrejurimile blocului în
tr-o adevărata gradină. Ștefan Zaharie din blocul G, scara 
a Il-a, are insă felul lui de a participa la gospodărirea 
orașului Vulcan. ARE OMUL GĂINI PE CARE LE TRI
MITE SĂ... AMENAJEZE ZONELE VERZI ÎN LOCUL LUI. 
Galinaceele în loc să dreagă, strică. E firesc deci ca toți 
acei ce participă la acțiunile de gospodărire și înfrumuse
țare a zonelor verzi din apropiere să fie nemulțumiți. Scriem 
și atitudinea lui Ștefan Zaharie tot cu majuscule poate si
va vedea mai bine ce e bine și ce nu e bine.

Doar promisiuni
Ruinele sînt vestigii ale trecutului îndepărtat. Unele din 

ele dăinuie de milenii. Pe strada Alexandru Sahia din Pc- 
trila există un gard do ciment care rivalizează ca aspect 
cu ruinele podului construit de Apolodor din Damasc lingă 
fostul oraș portuar roman de la Dunăre, Drubeta. Intre cele 
două ruine există deosebiri. Podul a fost construit acum 
aproape 1 900 de ani, iar gardul de vreo trei ani. Deci o 
„mică diferență de virstă. A doua deosebire: țxidul s-a 
ruinat de bătrinețe, iar gardul — din cauza .atenției și cali
tății" cu care a fost lucrat.

— Vom transforma ruinele in gard nou — au promis 
cei de la sectorul I.G.L. Petrila. dar promisiunea a rămas 
suspendată. Și do cind o lumea lume, nimic nu s-a făcut 
doar cu promisiuni.

D. t .

PROGRAMUL II :

6.10 Muzică ușoară; 6,45 
Cintece și jocuri; 7,10 Cîntă 
Fanfara reprezentativă a Ar
matei; 7,37 Tineri soliști de 
muzică ușoară; 7,45 Dragă 
mi-e Oltenia — muzică popu
lară; 8,10 Tot înainte; 8,25 
Pagini din opereta „Culegă
torii de stele" de Florin Co
mișel; 9,10 Curs de limba 
spaniolă. Ciclul I, lecția a 
21-a; 9,30 Cintece ostășești;
9.45 Muzică ușoară; 10,05 
Dansuri pentru lăută de John 
Dowland: 10,30 Muzică ușoa
ră: 10.41 Teatru radiofonic: 
13,00 Orchestra dc muzică 
populară a Cooperativei agri
cole do producție din Româ
nești — Dîmbovița: 13,15 
Suita pentru pian de Alexan
dru Pașcanu: 13,30 Revista 
revistelor științifico și tehni
ce; 13.40 Cîntă Vali Nicules- 
cu și Mircea Nomens: 14.10 
Muzică populară: 14.30 Mo
ment științific: 14.35 Șirag de 
melodii: 15.40 Radio publici
tate: 16.00 Elena Botez și E- 
mil Rotundu, soliști ai ope
rei din Timișoara: 16.15 Pc 
teme medicale; 16.25 Concer- . 
tul- instrumentelor: 17.00 Ra
diojurnal. Sport: 17.10 Cîn- 
tcen patriotice; 17.30 Muzică 
ușoară dc Nicolae Kirculescu;
17.45 Suita in stil clasic de 
Ton Ghiga: 18.05 Memoria pâ- 
mîntului românesc: 18.25 Mu
zică dc estradă: 19.05 Al buni 
folcloric muzical; 19.30 Curs 
dc limba spaniolă: 19.50 
Noapte bună, copii: 19,55 
Premieră pc țară la ouera din 
Iași : .Stejarul din Borzești" 
de Theodor Bratu; 21.00 Bu
letin de știri; 21,05 Muzică 
ușoară; 21.35 Scriitori la mi
crofon : Radu Theodoru; 
21,50 Muzică populară; 22,05 
Muzică ușoară: 22,30 Cronica 
literară: 23.37 Muzică ușoară.

VINERI 9 MAI

PETROȘANI — 7 Noiem
brie : Pașa: Republica : Astă 
scară mă distrez; PETRILA t 
Fini Iui Tarzan; LON EA — 
7 Noiembrie : Dirijabilul fu
rat: Minerul : Planeta maimu
țelor; AN1NOASA : Frumoa
sele vacanțe: VULCAN : Vcra 
(Tnz: LUPENI — Cultural 
Profesioniștii.
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VIZITA ÎN SUEDIA Noi incidenteA TOVARĂȘULUI EMIL DRĂGĂNESCU în Liban

STOCKHOLM 7 (Agerpres). 
— Emil Drăgănescu, vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste Româ
nia. care se află intr-o vizită 
oficială In Suedia, la invitația 
guvernului suedez, a fost pri
mii de primul ministru Tage 
Erlander. \ fost de față amba
sadorul României la Stockholm, 
Eduard Mczincescu. Cu acest 
prilej a avut loc o convorbite 
cordială cu privire la dezvolta
rea in continuare a relațiilor 
româno-suedeze. în seara zilei 
de 6 mai. guvernul suedez a 
oferit în cinstea oaspetelui ro
mân un dineu, la care au parti
cipai Krister Wickman, minis
trul pentru problemele econo
mice. Sven Eric Nilsson, minis
trul pentru problemele juridice, 
funcționari superiori din M.A.E. 
și reprezentanți ai principalelor

concerne din Suedia care în
trețin relații comerciale cu țara 
noastră. Emil Drăgănescu $1 
Krister Wickman au rostit cu- 
vînlări, exprimînd satisfacția 
ambelor țări pentru dezvoltarea 
favorabilă n relațiilor romăno- 
suedeze și dorința dc a se în
treprinde noi acțiuni In vederea 
lărgirii șl diversificării relațiilor 
romfino-suedeze.

Continuîndu-și vizita in Sue
dia, Emil Drăgănescu a vizitat 
centrala atomoelectrica de la 
Aqesta și firma „Ohlsson Och 
Skarne*, specializată în cons
trucția de blocuri de locuințe, 
în același timp, ministrul ro
mân al energiei electrice Oc
tavian Groza, a fost oaspetele 
firmei „Atlas Copea", care pro
duce utilaje pentru exploatări 
miniere.

BEIRUT 7 (Agerpres). — Pos
tul de radio libanez a anunțat 
că în salul Hasbaya, din sudul 
Libanului, s-a produs un inci
dent între un grup armat, apar- 
ținînd organizației de rezistență 
palestiniene „Al Saika", și o u- 
nilate a armatei libaneze. Postul 
de radio a precizat că membrii 
grupului „Al Saika" au deschis 
focul, iar militarii libanezi ou 
ripostat.

Comunicatul militar, citat de 
postul de radio Beirut, a făcut 
cunoscut de asemenea că lupte 
violente între militari libanezi 
și membri ai grupului
ka“ se desfășoară, începînd de 
marii, în regiunea Kabr Mikha 
(la 10 km de frontiera cu Israe
lul) și Markabat Talloussa (la 
25 km sud-vesl de Hasbaya). 
Potrivit aceleiași surse, în 
cursul ciocnirilor un solcVit li
banez și un membru al grupului 
advers au fost uciși. Mai multi 
membri ai grupului „Al Saika" 
au fost arestați.

Al Sai-

Pastorul David Abernathy, liderul oamenilor 
de culoare, și-a petrecut o noapte la închisoare, pentru că 
a participat la un marș al greviștilor de la spitalul din 
Charleston 1 199 B.

IN FOTO : Pastorul Abernathy in timpul marșului.

O

FRANȚA

Tendințe inflaționiste pe fondul
incertitudinilor politice

PARIS. — Corespondentul A- 
gerpres, Georges Dascal, trans
mite : Cercurile financiare sînt 
din nou preocupate de situația 
monetară franceză și de tendin
țele inflaționiste care se mani
festă în ultima vreme. In pri
mul rînd, rezervele publice de 
aur și devize convertibile au 
marcat o nouă scădere de 212 
milioane dolari în luna aprilie, 
rezervele Franței fiind la 1 mal 
de 1.77 miliarde dolari, adică cu 
2,25 miliarde dolari mai reduse 
decît la 1 mai 1968. în al doi
lea rînd, experții economici au 
înregistrat o creștere sensibilă 
a consumului intern și o crește
re prea rapidă a importurilor, 
care au avut o influență nefa
vorabilă asupra echilibrului ba
lanței comerciale. *

Cercurile oficiale apreciază 
aceste măsuri drept o consecin
ță a preocupărilor pentru a se 
împiedica accelerarea inflației 
în legătură cu aceasta, ziarul 
.La Nation* scrie: ..Aceste ho- 
tărîri erau necesare pentru a nu 
fi compromise eforturile răbdă
toare desfășurate de un an de 
zile pentru redresarea econo
miei naționale. Este bine că în 
ciuda incertitudinilor politice 
prin care trece în prezent Fran
ța. guvernul a ales calea conti
nuării unei politici de care de
pinde redresarea economică și 
monetară totală a țării".

PARIS 7. — Corespondentul 
Aqerpres, Georges Dascal, trans
mite : Comitetul confederal al

Confederației Generale a Mun
cii din Franța a examinat si
tuația rezultată din eșecul tra
tativelor pentru desemnarea u- 
nui candidat unic al stlngii șl 
al forțelor democrate. într-un 
comunicat dat publicității, C.G.T. 
subliniază necesitatea ajungerii 
la un acord asupra unui pro
gram de guvernămint al între
gii stingi care să răspundă as
pirațiilor oamenilor muncii.

DAMASC 7 (Agerpres). — A- 
genția France Presse relatează 
că, într-un comunicat publicat 
miercuri la Damasc, comandan- 
tul-șef al grupării de rezistentă 
palestiniană „Al Saika" dezmin
te declarațiile purtătorului de 
cuvînt libanez, potrivit cărora la 
5 și 6 mai s-ar Ii produs inci
dente între această grupare șl 
unități ale armatei libaneze. în 
comunicat se cere, pe de altă 
parte, constituirea unei comisii 
mixte însărcinate cu deschide
rea unei anchete privind inci
dentele pentru a se determina 
identitatea celor care le-au pro
vocat. Această comisie trebuie 
să fie compusă, potrivit comu
nicatului, din reprezentanți al 
armatei libaneze si ai organiza
țiilor care participă la coman
damentul luptei armate palesti
niene.

R.D. Vietnam la conferința

ANGLIA

REZULTATELE ALEGERILOR MUNICIPALE 
SÎNT DEFAVORABILE LABURIȘTILOR

LONDRA 7 (Agerpres). — Re
zultatele alegerilor pentru Con
siliile municipale din Marea 
Britanic de luni și marți sînt 
defavorabile Partidului laburist 
de guvernămint. Primul minis
tru. Harold Wilson, a pierdut 
controlul chiar în districtul său 
natal, Huyton, deținut fără în
trerupere de laburiști timp de 
15 ani. în majoritatea Consi
liilor municipale, unde s-au 
desfășurat alegerile, laburiștii 
au pierdut controlul, remarcă 
agențiile de presă. Din surse 
conservatoare citate de agenția

U.P.I. se precizează că labu
riștii au pierdut 100 de locuri 
la aceste alegeri, în timp ce 
adversarii lor direcți. conserva
torii, au cîștigat 107 locuri. 
Conservatorii au ieșit victorioși 
chiar la Glasgow, district consi
derat drept redută a laburiști
lor, unde își mențineau contro
lul de peste 30 de ani.

O înfrîngere de proporții a 
suferit în aceste alegeri și Par
tidul național scoțian, care a 
cîștigat numai 28 de locuri, în 
comparație cu cele 100 obținu
te la alegerile din anul trecut.

cvadripartită
PARIS 7 — Corespondentul 

Agerpres, Al. Gheorghiu, trans
mite : Ziarul parizian „Le Fi
garo" publică un interviu acor
dat de ministrul Xuan Thuy, 
șeful delegației R.D. Vietnam la 
conferința cvadripartită de la 
Paris în problema Vietnamului, 
cu privire la evoluția actuală a 
lucrărilor conferinței.

După ce a reamintit că dele
gația R.D.V. a venit la Paris 
ca să negocieze cu seriozitate 
și bunăvoință, pentru a căuta, 
împreună cu S.U.A., o soluție 
politică a problemei vietname
ze, pe baza poziției în patru 
puncte a guvernului R.D. Viet
nam și celei în cinci puncte a 
F.N.E., Xuan Thuy a subliniat 
că S.U.A. nu renunță la sco
purile lor agresive și caută mal 
departe să negocieze de pe po
ziții de forță. Ele intensifică 
războiul în Vietnamul de sud și 
se străduiesc sa consolideze 
administrația și armata de la 
Saigon, cu scopul fățiș de a rea
liza neocolonialism^ american 
în Vietnamul de sud și de a 
perpetua divizarea Vietnamultil. 
Xuan Thuy a afirmat că R.D.V. 
n-a avut pînă acum cunoștință 
de „un plan de pace american", 
despre care se vorbește în pre
să. „Noi am constatat doar că 
în realitate S.U.A. continuă să 
intensifice războiul lor de agre
siune în Vietnam. Departe de a 
vorbi despre încetarea acestui 
război, S.U.A. n-au prezentat 
decît propuneri asupra „deza- 
mericanizării* și „vietnamizării"
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• GENEVA. — Un avion de transport din serviciul 
Comitetului Internațional de Cruce Roșie s-a prăbușit marți 
noaptea in Biafra, s-a anunțat la Geneva. Cei patru avia
tori aflați la bordul aparatului și-au pierdut viața. Avionul, 
de tipul „DC-6", fusese închiriat de Comitetul Internațio
nal de Cruce Roșie de la compania elvețiană „Balair". Au 
se cunosc încă împrejurările in care a avut loc acest acci
dent. Potrivit primelor informații sosite in Elveția, avio
nul, care efectua un zbor cu ajutoare destinate populației 
din Biafra, s-a prăbușit cu puțin timp înainte de aterizare.

Scădei’e a rezervelor de devize ale unor țări 
vest-europene

Scandal politic în S.U.A.
Statele Unite a izbucnitIn

un scandal politic în legătură 
cu dezvăluirile făcute de re
vista .Life" privind faptul că 
judecătorul Abe Fortas, unul’ 
din membrii Curții Supreme a 
S.U.A.. a primit anul trecut o 
„donație* de 20 000 dolari pen
tru fundația familiei salo din 
partea bancherului Louis Wolf
son. care a fost mai tirziu 
condamnat la închisoare pentru 
trafic ilicit de acțiuni de bur-

• ROMA. — Cine a bă
tut cuie în celebra fintină 
Trevi din Roma ? Această 
întrebare preocupă de cîteva 
zile atît autoritățile munici
pale cit și pe locuitorii ca
pitalei italiene. Un adevărat 
baraj dc cuie, cu virful în 
sus. a fost instalat în cimen
tul din partea de sus a fin- 
tinii. Conducătorii întreprin
derii comunale de electrici
tate și apă. sub îngrijirea că
rora se află această fintină, 
precum și responsabilii Direc
ției generale de 
chestionați, n-au 
nici un răspuns, 
părerea experților această „o- 
peratie* a necesitat cîteva 
ore și a fost efectuată într-un 
loc foarte frecventat și supus 
în permanență supravegherii 
politici. Se presupune că cel 
ce a bătut cuiele a urmărit 
fie să împiedice pe viitor co
piii cartierului să culeagă ba
nii aruncați de turiști în fîn- 
tînă, fie să descurajeze vede
tele de cinema, dornice de pu
blicitate, să se mai scalde aici 
sub privirile severe ale zeului 
Neptun.

să. Judecătorul Fortas a decla
rat că suma a fost înapoiată 
11 luni mai tirziu, dar această 
precizare nu a putut împiedica 
declanșarea unei puternice cam
panii împotriva sa in Congre
sul S.U.A.

Potrivit relatărilor agenției 
U.P.T., numeroși membri ai 
Congresului au cerut marți ca 
Abe Fortas să demisioneze din 
postul său sau să răspundă la 
întrebările ridicate de accepta
rea unei asemenea sume de 
bani din partea unui om de a- 
faceri care fusese trimis în ju
decată. Senatorul Carl Curtis 
a calificat drept „o știre șo
cantă" vestea că Abe Fortas 
a „acceptat o donație do 20 000 
dolari la numai trei luni după 
ce a fost numit la Curtea Su
premă", iar senatorul Jack Mil
ler a cerut demisia lui Fortas 
și anchetarea lui.

Rezervele de devize alo unui 
grup de zece țări vest-europe
ne industrializate — Austria, 
Belgia, Danemarca, Elveția, 
Franța, R. F. a Germaniei, Ita
lia, Olanda, Norvegia și 
Suedia — au fost de 6,6 mili
arde dolari în primul trimes
tru al anului, față de 9,8 mili
arde în perioada corespunză
toare a anului trecut. Potrivit 
buletinului lunar al Fondului 
Monetar Internațional, rezer
vele de devize ale celor zece 
țări s-au aflat în această pe
rioadă la nivelul lor cel mai

scăzut clin ultimii nouă ani. Re
zervele do aur ale țărilor men
ționate au fost, dc asemenea, 
mai mici în primul trimestru 
ca oricînd în ultimii cinci ani.

In același timp, potrivit 
F.M.I., rezervele dc aur și de
vize ale S.U.A. au înregistrat 
o creștere în primele 90 de zile 
alo anului in curs.

Greve în Japonia

antichități. 
putut da 
deși după

La 7 mai. pentru a treia oară 
în ultima săptămînă, muncito
rii de la căile ferate particu
lare din Japonia au declarat 
grevă revendicînd majorarea 
salariilor. La grevă participă 
feroviari de la 34 de companii.

Paralel cu acțiunea revendi
cativă a muncitorilor 
au declarat grevă și 
rii de la mal multe 
de transport rutiere.

feroviari, 
muncito- 
companii

• ROMA. — Industria de 
jucării a Europei are anual o 
producție in valoare de aproxi
mativ 640 milioane de dolari 
și folosește 110 000 de 
tori în 1 800 de fabrici, 
date au fost arătate la 
ferință internațională a . 
cătorilor de jucării, care ara 
loc la Roma.

dolari 
munci- 
Acesto 
o con- 
produ

& WASHINGTON. — In luna 
aprilie, nivelul șomajului din 
S.U.A. a atins 3,5 la sută din 
totalul forței do muncă din 
țară. Potrivit datelor comunica
te do Biroul de statistică al 
Ministerului muncii, numărul 
.șomerilor negri a sporit luna 
trecută de la 6 la sută la 6,9 
la sută față de luna martie.
• BELGRAD. — Tn orașul 

Mostar din Republica Bosnia 
șl Herțegovina (R. S. F. Iugo
slavia) a început construirea u- 
nei uzine de alumină cu o ca
pacitate de 200 000 tone pe an. 
Noua uzină este construită de 
firma franceză Pechiney, care 
construiește și o uzină de a- 
luminiu în orașul Titograd din 
Muntenegru,
• LONDRA. — Răspunzînd 

unor interpelări în Camera Co
munelor, primul ministru brita
nic, Harold Wilson, a adoptat 
o poziție rezervată în ce pri
vește candidatura Marii Brita
nii la Piața comună. El a re
comandat prudență în această 
problemă, promițînd totodată 
parlamentului că, „atunci rînd 
atmosfera va fi mai favorabilă 
Marii Britanii, guvernul său va 
folosi prilejul". Harold Wilson 
s-a pronunțat pentru o atitu
dine de expectativă pînă la a- 
lcgerile prezidențiale din Franța, 
care vor avea loc luna viitoa
re. După părerea sa, „nu există 
motive să se presupună în pre
zent că Franța ar fi renunțat 
la opoziția sa" față de adera
rea Marii Britanii la Piața 
domună.

A BUENOS AIRES. — Un 
axion de transport „DC-3“ ' al 
forțelor aeriene argentinene s-a 
prăbușit în flăcări în timpul a- 
terizării pe aeroportul Rio Cu- 
arto. provincia Cordoba. Cele 
11 persoane aflate la bord au 
pierit.

g) TUNIS. — La Tunis au 
fost date publicității rezultatele 
alegerilor municipale. In comu
nicat se arată că numărul ale
gătorilor înregistrați a fost de 
689 488, din caro 262 717 femei, 
iar al color care au participat 
la vot de 628 980. Alegerile s-au 
desfășurat în 152 de municipa
lități, unde au fost desemnați 
I 332 de consilieri, dintre caro 
77 femei.

• MOGADISCIO. — După 
cum se anunță din Mogadiscio, 
șeicul Mukhtar Mohamed Hu- 
sein a fost reales în funcția de 
președinte al Adunării Națio
nale a celei dc-a patra legisla
turi a Republicii Somalia. Șei
cul Mukhtar este deputat din 
partea partidului de guvernă- 
mînt, Liga tinerilor somalezi, 
care este reprezentat în Parla
ment do 122 de deputați din 
totalul do 124.

Defecțiune tehnică ?
Miercuri dimineața un elicop

ter american gigant de tip 
„CH 47 — Chinook" s-a pră
bușit într-o localitate situată la 
120 km nord de Saigon. Tn ur
ma acestui accident, caracteri
zat de un purtător dc cuvînt 
american deosebit dc grav, 34 
dc militari -și-au pierdut viața, 
iar alți 36 au fost răniți. Purtă
torul de cuvînt a afirmat că c- 
licopterul s-ar fi prăbușit dato
rită unei „defecțiuni tehnice*,- *
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de la Paris
sale, ceea ce înseamnă ca viet
namezii să lupte în continuare 
contra vietnamezilor, sub co
mandament american.

Xuan Thuy a respins din nou 
teza americană a retragerii 
„reciproce" de trupe din Viet
namul de sud, subliniind că 
„S.U.A. sînt agresoare în Viet
nam și că în consecință trebuie 
să pună capăt acestei agresiuni, 
să-și retragă necondiționat din 
Vietnamul de sud toate trupele. 
Nu există altă soluție" — a 
subliniat conducătorul delega
ției R.D. Vietnam?

„Poporul vietnamez luptă îm
potriva agresorului pe propriul 
său pămînt, și acesta este drep
tul său imprescriptibil de legi
timă apărare".

Apoi, Xuan Thuy a dezmin
țit că ar fi existat un „acord8 
tacit între S.U.A. și guvernul 
R.D.V. asupra unei „dezangajări" 
nord-vietnameze în sud, în 
schimbul încetării totale a bom
bardamentelor americane în 
Vietnamul de nord.

Definind poziția față de re
centul .„plan Thieu" în șase 
puncte, prezentat la Saigon, el 
a precizat că Thieu repetă doar 
în acest plan afirmațiile deja 
folosite de S.U.A., adăugîndu-1 
unele declarații și mai absurde. 
„Acest plan nu are nici o va
loare în ochii poporului viet
namez".

Amintind că atît R.D. Vietnam 
cît și F.N.E. sînt în favoarea 
reunificării țării pe baze demo
cratice, în mod treptat și prin 
mijloace pașnice, el a precizat 
că pînă la reunificare, populația 
din cele două state — nord și 
sud — va trebui să dezvolte re
lații economice și culturale.

„Dacă S.U.A. vor pune capăt 
agresiunii și vor retrage ne
condiționat toate trupele ameri
cane și satelite din Vietnamul 
de sud. pacea va fi imediat re
stabilită în Vietnam" — a sub
liniat ministrul Xuan Thuy în 
încheiere.

in
Irlanda de nord
BELFAST 7 (Agerpres). — 

Reverendul Jan Paisley, liderul 
extremiștilor protestanți din Ir
landa de nord, precum și ad
junctul său, maiorul Ronald 
Bunting, condamnați recent la 
trei luni închisoare, au fost ,e- 

’ liberați marți în baza unei am- 
: nistii anunțate de către noul 

prim-ministru, James Chiches
ter-Clark. In total au fost eli
berate 130 de persoane. După 

, cum s-a anunțat, această am
nistie vizează persoanele con
damnate sau aflate sub anchetă 
judiciară, pentru participarea, 
după 5 octombrie 1968, la ma
nifestațiile de stradă cu carac
ter politic.

Notă externătei extraordinare

a organizației

Oamenii de afaceri

americani pentru

pace în Vietnam

că poporul american va 
în continuare actualul 
politicii externe se în-

Lucrările conferiri

nou record

aeriana
transatlantică

’1

ASTĂZI SE DESCHIDE

în cursa

WASHINGTON 7 (Agerpres).— 
In capitala federală a Statelor 
Unite au începui marți lucrările 
conferinței extraordinare a orga
nizației „Oamenii de afaceri ame
ricani pentru pace în Vietnam". 
„Se împlinește un an de la în
ceperea convorbirilor de pace 
de la Paris, șase luni de la ale
gerile prezidențiale din S.U.A. 
și au trecut peste 100 de zile 
de la instalarea președintelui 
Nixon dar nu s-a înregistrat 
nici un progres în rezolvarea 
problemei vietnameze", a decla
rat Henry Niles, președintele 
acestei organizații. în momentul 
de față, a arătat vorbitorul, se 
impune adoptarea unor măsuri 
eficace care să ducă la schim
barea actualei politici față de 
Vietnam. Situația a rămas ca 
și în trecut, liderii politici ' or
besc despre pace, iar militarii 
escaladează acțiunile războinice. 
Mii de oameni își pierd viața 
departe de granițele S.U.A., iar 
pentru rezolvarea problemelor 
interne se acordă tot mai pu
ține mijloace financiare, a arătat 
Heury Niles.

Luînd cuvîntul in fața repre
zentanților celor 2 300 de oa
meni de afaceri americani, con
gresmanul american, Paul Find
ley, a declarat că „a sosit tim
pul să recunoaștem că partici
parea noastră la războiul din 
Vietnam este o greșeală imen
să. Nerecunoașterea acestui fapt 
ar putea atrage după sine o ca
tastrofă militară și politică. Pre
ședintele Statelor Unite trebuie 
să acționeze cit mal urgent pen
tru a îndrepta marea greșeală 
pe care a moștenit-o. Cel ce 
gîndesc 
sprijini 
curs al 
șeală".

GUINEEA BISSAU: 
Membri ai unui deta
șament de patriot! tre
când printr-o savană din 
zona de sud.

AVANPREMIERĂLA CAPE KENNEDY

Adulatorii lui Marte 
de la Pretoria

Parlamentul sud-alrican a adoptat bugetul militar pe anul 
1969, cllrat la suma record de 271,6 milioane ranzi (A.F.P.). 

Noul buget militar sancțio
nat de parlamentul de la 
Pretoria, mai inare de șapte 
ori decît cel din anul 1959, 
atestă in mod grăitor pon
derea caro se acordă de că
tre oficialitățile rasiste pre
gătirii militare in Africa de 
Sud.

Sporirea potențialului mili
tar al R.S.A. vizează scopul 
mărturisit de a întări „impe
riul alb al Africii Australe" 
în lupta împotriva mișcării de 
eliberare. Paralel cu achizi
ționările masive de armament 
modern dintr-o scrie de state 
membre ale NA.T.O. și cu 
extinderea industriei naționa
le de război, au fost inițiale 
și alte acțiuni, cum ar fi crea
rea unor „sate fortificate" care 
să servească ca puncte de re
pliere pentru rasiști in situa
ții critice. Aceste „bastioane" 
sînt concepute, de asemenea, 
ca niște baze de operații împo
triva populației africane care 
luptă pentru drepturile sale.

Febra înarmărilor în R.S.A. 
ia amploare în ciuda rezolu
ției Consiliului de Securitate 
privind suspendarea tuturor li- __
vrărilor de armament șl mu- tot mai des auzite îndemnuri 
niții către Pretoria. Principalul la consolidarea „alianței sfin- 
furnizor — Marea Britanic, te" cu Rhodesia și cu Portu- 
care a declarat oficial că spri- galia.
jină documentul amintit al în sfârșit. ultimul cuvînt al 
Consiliului de Securitate — a strategiei ofensive a militariș- 
„impus" un embargou livrări- Iilor sud-africani îl reprezintă 
lor de armament spre Africa planul de creare a unui .pact 
de sud. Cu toate acestea, re- militar intercontinental cu par
iatele firmelor engleze cu Mi- ticiparea R.S.A., Austral* oi,
nisterul Apărării din R.S.A. Noii Zeelande, Braziliei și Ar- 
nu s-au răcit apărînd doar o gentinei. In legătură cu aceas- 
preocupare în plus — de a ta, vizita navelor militare sud- 
găsi mijloacele cele mai adec- africane în Australia, țară ca
rate care să camufleze expe- re participă alături de S.U.A. 
dierea comenzilor contractate la agresiunea din Vietnam, 
de Pretoria. în acest sens, zia- este apreciată dc observatorii ' 
rul „Sun" recunoaște cu since- politici ca un semnal de alar- 
ritate că materialul militar li- mă al consolidării blocului 
vrat Republicii Sud-Africane rasist-militarlst în regiunea su-i 
de Anglia este înscris în fișele dică a Oceanului Indian. , 
de export la rubrici diferite.

La Londra se preferă, din Gheorqhe CIOBANU (

motive lesne de Înțeles, s<î 
se treacă sub tăcere faptul ca 
acest „comerț cu R.S.A.* poar
tă girul aprobator al autorită
ților.

Republica Sud-Africană a ți
nut să-și diversifice sursele 
de aprovizionare cu material 
strategic adresîndu-se in acest 
sens și altor țări membre alo 
N.A.T.O.

Nici Statele Unite nu au 
lăsat să le scape o afacere 
atît de mănoasă. în Republica 
Sud-Africană a și sosit pri
mul lot de avioane de tip 
„Cessna-182 C", care, după cutn 
informează ziarul .Star", sînt 
folosite de forțele aeriene sud- 
africane în scopuri dc Necu
noaștere. Numărul acestor a- 
parate va depăși cifra de 200.

Cu sprijinul unor țări mem
bre ale N.A.T.O., Republica . 
Sud-Africană devine un cap 
de pod al agresiunii pe con- , 
tincnlul negru și în regiunea ' 
sudică a Oceanului Indian. Dc , 
pc acum rasiștii de la Preto- < 
ria exercită presiuni politice J 
și economice asupra statelor ( 
Lesotho, Malawi, Botswana și 
Swaziland. Totodată, se fac

FESTIVALUL
CINEMATOGRAFIC
DE LA CANNES

CAPE KENNEDY 1 (Ager
pres). — In cadrul pregă
tirilor ce se iac In vederea 
lansării prevăzute pentru 18 
mai a navei cosmice „Apol- 
1O-10" In vederea unui zbor 
circumlunar, echipajul cabi
nei spațiale a participat măr
fi. la simularea unei „numă
rători inverse" și a unei 
lansări. Pentru aceasta, cos
monauta Thomas Slaliord, 
John Young și Eugene Cer- 
nan, echipați cu costumele 
speciale, s-au instalat in ca
bina spațială, montată in 
vlriul rachetei „Salurn-V", 
care o va plasa in spațiu. Ei 
au repetat manevrele pe ca
re le vor eleclua in timpul 
lansării și in primele ore de 
zbor spre Lună. '

Potrivit programului, 
timpul misiunii — care
dura opt zile — Slaliord șl 
Ccrnan vor Încerca pentru 
prima dală „modulul lunar", 
la distanta de 14,4 kilometri

în 
va

de suprafața Lunii, In timp 
ce Young va rămine la co
manda cabinei spațiale, la 
112 kilometri de Lună.

Cei trei cosmonaut i au ve
rificat totodată o cameră de 
televiziune în culori, pe 
care o vor folosi la trans
misii „pe viu" din spațiul 
cosmic.

In cazul clnd misiunea 
„Apollo-10" se va încheia cu 
succes, ca va ii urmată de 
cabina spațială „Apollo-11".

In timpul acestei misii' 
prevăzută să a!bă loc In lu
na iulie, cosmonauta N 
Armstrong și colonelul dc 
aviație Edwin Aldrin vor c- 
ieclua prima aselenizare a 
unui echipaj uman, la bor
dul modulului lunar, în timp 
ce locotcnent-colonelul de a- 
viafie Michael Collins, al 
treilea membru al echip ■" 
lui, va rămine la comenzile 
cabinei spațiale, care se va 
roti in jurul Lunii.

CANNES 7 (Agerpres). — Joi 
se deschide la Cannes tradițio
nalul Festival cinematografic, 
în cadrul căruia cele mai bune 
filme ale anului vor concura, 
timp de două săptămini, pentru 
premiul 
număr 
ticipa 
acesta a festivalului.
Franța vor prezenta fiecare cite 
cinci filme, Critici cinematogra
fici rcnumili au vizionat în ulti
mele două luni aproximativ 200 
dc filme din lumea întreagă 
pentru a alege 34 de filme ar
tistice de lung metraj și un 
număr de filme documentaro. 
Filmele selecționate au un dia
pozitiv larg, cuprinzând pelicu
le co înfățișează dezbateri filo
zofice, folclor, filme muzicale 
și creații cinematografice con
sacrate unor probleme contem
porane.

Printre peliculele apreciate ca 
fiind concurente la „Palme 
d’or" se află filmul englez „Da
că...", regizat do Lindsay An
derson, și filmul francez „Z", 
realizat de C.osta-Gravas, avînd 
ca Interpret! pe Yves Montand 
șl pe actrița greaca Irene Pa
pas,

„Palme 
de 16 țări 
la ediția

d'or".
vor
de

Italia si

Un 
par- 
anul

NEW YORK 7 (Agerpres). — 
Cursa aeriană transatlantică or
ganizată de cotidianul londo
nez Daily Mail pe ruta Londra—• 
New York și retur, începută la 
4 mai, este in plină desfășu
rare. Ascensoarele de la „Em
pire State Building" din New 
York continuă să-i urce și să-l 
coboare pe protagoniști. Prin- 
trei cei sosiți luni la New York 
a fost și comandantul de esca
drilă englez Tom Lecky-Thom- 
son. El pilotează un avion su
personic „Harrier* care decolea
ză și aterizează vertical. Acest 
fapt i-a făcut pe comentatori 
să afirme că acest avion se 
numără printre principalii pre- 
tendenți la premiu. Cu toate că 
Thomson a decolat din apru- 
pierea turnului poștei din Lon
dra și a aterizat la New 5 ork 
pe insula Manhattan, recordul 
de viteză la categoria avioane
lor supersonice a fost stabilit 
de un alt pilot englez. Este vor
ba de locotenentul Paul Waler- 
hause, care a acoperit distanța 
Londra — New York în 51130’ 
24” la bordul unui aparat Phan
tom.

Aviatoarea britanică Sheila 
Scott, care pilotează un bimo- 
tor american de turism de tip 
„Piper Comanche", era așteptată 
să sosească luni pe aeroportul 
Guardia.

Un alt participant, lînărul stu
dent american Hoby Vancc in 
vîrstă de 20 de ani, a plecat 
din New York spre Londra luni. 
Pentru a-și putea finanța cursa 
el a constituit o societate ano
nimă pe acțiuni, valoarea no
minală a acțiunilor fiind dc (0 
dolari. Dividentele promise ac
ționarilor ar urma să fie plătite 
din premiul pe care speră, ca 
toți concurenții dc altfel, să-l 
cîștige...

Pilotul american Vladimir Ka
zan, care a parcurs distanta 
New York — Londra în 23h 
35’ a plecat, fără să-și fi îngă
duit un repaus cit de mic. ime
diat spre New York.

Nu lipsesc nici incidentele. 
Avionul unuia dintre concu- 
ronții americani, Ben Garcia, in 
vîrstă de 32 de ani, s-a sfărî- 
mat marii deasupra unei ferme 
din localitatea Lykens, stalul 

■ Pennsylvania. Totuși Garcia nu 
se dă bătut. El va porni spre 
Londra cu primul avion de li
nie.

în cursul zilei de marii au 
sosit la Londra, venind din 
New York, Nick Kleiner — 
7h 25' și P. J. Friedlaner — 7h 
45'.

Pînă la 11 mal 390 de piloțl 
profesioniști și amatori își vor 
disputa premiile celor 21 de ca
tegorii dc avioane, care totali
zează suma de 144 000 dolari.
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