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mitirul de la Ghencea al ostașilor 
italieni ■ căzuți pe teritoriul Româ
niei în timpul luptelor duse ală
turi de ostașii români în primul 

■ război . mondial.
; AP°i, oaspetele italian și per
soanele oficiale care-1 însoțesc s-au 
oprit pentFU câteva momente în 
fața Mausoleului de la Ghencea 
al eroilor- români, aducînd un o- 
magiu militarilor căzuți. pentru 
patrie.

Marți dimineața, Amintore Fan
fani, ministrul afacerilor 
al Italiei, și persoanele 
care îl însoțesc, a depus o 
de flori la Monumentul 
Luptei pentru Libertatea'

externe 
oficiale 
coroană 
eroilor 

poporu
lui- și a patriei, pentru Socialism.

I

★

în-

de 
de

Ministrul de externe italian A- 
mintore Fanfani a depus, de ase* 
menea, o coroană de flori la ci-

fan din brigada condusă 
Petrila, susținînd înainte 
luția brigăzii lor.

Au toate motivele 
lună de lună planul cu

cotară ministrului afacerilor 
terne al Republicii Socialiste 
mânia,. Comeiiu Măneăcu. ■ 

întrevederea s-a dw^ftfUrat
tr-o atmosferă caldă, twiet*n«i»că.

să
40—50 la sută.

fie bucuroși. Brigada lor își depășește

Minerul șef de schimb Pop Ștefan și vagonetarul Pavliuc Ște- 
Dumbrăveanu Mihai, sectorul I al minei 
a coborî în subteran o discuție despre evo-

Marți dimineața, .Amintore Fan
fani, ministrul afacerilor externe 
al Italiei, a făcut o vizită proto 

ex- 
Ro-

Organ ai Comitetului orășenesc Petroșani alP.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

SCRISOARE 
DESCHISĂ

S. 0. s.
CONSTRUCTORII

Mult stimați tovarăși 
conducerea Grupului II con
strucții. Cum vă simțiți în noul 
sediu ? Bine ? Cred că-i o mi
nune — răcoare, liniște, pace 
și beatitudine. Pe zăpușeala as
tă, nici nu merită să ieși afară, 
pe teren.;.

In concediu ați fost ? Da ? 
îmi pare bine că v-ați petre
cut concediile în plină vară.

Ce
eu... 
oada 
vară 
cediu". Stau liber, 
mă întreabă de 
dau exemple ? Iată-le : 
mai a început betonarea plăcii 
de planșeu dar, după trei luni 
și ceva, încă 
așa, de luna 
planșeu de te 
iar în vecini;
llmentar stea blocați 500 m p 

‘«xifraje pentru că nu s-a tur
bat planșeul!

Concedii, concedii. Ce peri
oade de vis și reverie. EU, si
lozul de legume și fructe al 
O.O.V.L.F. Petroșani, de peste 
trei luni mă leagăn în brațele 
somnolenței. Oamenii se inte
resează de concedii iar eu dor
mitez în pace.

Dragi tovarăși din conduce
rea Grupului II. Gîndiți-vă însă 

’ că după vară vine și toamna, 
cu bogăția ei policromă 
fructe și legume, că ea 
perioada însilozărilor de 
tofi, ceapă, fructe etc. La 
însă, așa cu zidurile de 
schițate, să nu vină nimeni cu 
dartofi și ceapă, morcovi sau 
Sere. N-o să am unde le în- 
siloza. Și, nici .soțiile dv. să 
nu le mai trimiteți cu sacoșa 
în piață, să nu mai cereți le
gume și fructe acasă! Dacă 
nu-i siloz, nu-s nici zarzavaturi 
iarna !!

E bine în concediu, dar con
cediul meu forțat, riscă să lo
vească în tot planul de însilo- 
zări — mai sînt doar două luni 
pînă atunci —, riscă să peri
cliteze planul de aprovizionare 
pentru iarnă cu legume-fructe 
a populației din Valea Jiului!

concediu am avut însă 
De cînd a început peri- 
de aur a concediilor de 

și eu o duc tot în... „c 
nimeni 

sănătate.
la

nu-i gata. Tot 
trecută stă un 
etaj neturnat, 

la depozitul a-

de 
este 
car

mine 
abia

(Continuare în pag. a 3-a)

„Bucureștiul cîntă... 
Cîntă țara-ntreagă“

Azi, la ora 17 și la 
ora 20 în sala de spec
tacole a Casei de cultu
ră a sindicatelor din Pe
troșani, va avea loc con- 
certul-spectacol „Bucu- 
reștiul cîntă... Cîntă ța- 
ra-ntreagă !“ — prezen
tat de Ansamblul artis
tic al Consiliului Cen
tral al Uniunii Genera
le a Sindicatelor din Ro
mânia.

Noutăți la magazinul 
de mobilă

La magazinul de mo
bilă de la halele Petro
șani au sosit garnituri 
de mobilă mult căutate 
de cumpărători. Este 
vorba de camera com
binată de tip „Păltiniș14

vAgerpres)

începerea convorbirilor oficiale
terne. al, României, și Amintore 
Fanfani, ministrul afacerilor ex
terne al Italiei.

Convorbirile s-aU desfășurat în- 
tr-o atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă.

Semnarea

SENTIMENTE
Am la îndemînă cîteva rînduri 

scrise pe-o ilustrată de către doi 
mineri de la E.M. Petrila — KoVacs 
Andrei și Bucoș Gheorghe. Le re
dau întocmai:

„Dragi colegi de muncă. Ne sim
țim foarte bine aici la Eforie-sud. 
Voi ce mai faceți ? Scrieți-ne des
pre activitatea voastră. Multă să
nătate" _

Aceste cuvinte întruchipează bu
curia muncii și sentimentele pe care 
se. clădesc legăturile dintre oameni. 
Departe de locul de muncă — aco
lo unde valurile sînt înspumate și 
soarele dogorește puternic — și to
tuși aproape, pe cei doi mineri îi 
leagă de colectiv un puternic senti
ment de prietenie, o mîndrie fără 
seamăn ce irumpe vulcanic.

In cele trei trimestre ale acestui 
an au plecat la odihnă și tratament 
471 de mineri de la E.M. Petrila, 
189 de la E.M Uricani, 279 de la 
E.M. Dîlja. Multi dintre ei au tri
mis pe adresa sindicatelor ilustrate. 
Printre aceștia se numără și Lițcan 
Gheorghe, Macarie loan și Peride 
Gheorghe, de la Uricani ; Lupașcu 
Radu, Radom Mihai, Teorențiu Ni- 
colae și Bocol Aladar de la Dîlja. 
Toți își exprimă prin intermediul 
scrisului recunoștința pentru pre
țuirea de care se bucură acolo. Prin 
cîteva rîndUri simple mulțumesc ce
lor care le-au creat aceste condiții.

C. VALERIU

sa
Un caz, pe care nu l-am putea 

numi cu totul ieșit din Comun, dar 
care reflectă totuși o anumită 
mentalitate, a fost judecat de cu- 
rînd de către Tribunalul popular 
al orașului Petroșani. De o parte 
și de alta, reclamantă și reclamat, 
doi tinăfi, aproape doi copii .și, în
tre ei, cel de-al treilea, un boț de 
mămăligă cum 1-âr 
în vîrstă de numai 
.ochi albaștri, vioi'. * 
In ochii cglor 
doi beligeranti nu 
se . citea dușmă
nia, doar probabil
jeneală. Din spatele lor însă apă
reau priviri ce aruncau fulgere ca 
înaintea unei furtuni gata să se 
dezlănțuie. Erau două tabere din 
care omenia și bunul simț își luase 
adio mai de mult timp.

Asa a sfîrșit o poveste care a avut 
un început

numi Creangă, 
cîteva luni, cu

o ușoară stîn-

Idîl
frumos.

a
celor doi însă a începutPovestea

eu ani în urmă. Amîndoi erau elevi. 
El, Bera Anghel, sportiv, handba
list, fotbalist, etc. ea, H. Cornelia, 
elevă fruntașă la învățătură. S-au 
împrietenit. Nimic nefiresc pînă 
aici. Apoi prietenia lor a început 
să depășească cadrul unei prietenii 
dintre doi copii. El începe să o vi
ziteze acasă. Mama lui știe, sora 
ei mai mare, la care locuia, la fel. 
Intîlnirile lor încep să se desfășoa
re sub ochii binevoitori si încura-

In aceeași zi, la Ministerul A- 
facerilor Externe al Republicii So
cialiste România. au început con
vorbirile oficiale între Corneliu 
Mănescu, ministrul afacerilor ex-

unor documente

■ ■ ■

tor ia
jatori ai acestora. Colegii lor știu 
totul dar tac. Profesorii nu sesizea
ză nimica. Părinții fetei sînt depar
te, locuiesc tocmai în raionul Alba, 
comuna Intregalde.

Intre timp Anghel termină clașa 
a VlII-a si intră .ca muncitor ue- 
califieftt. l£J:Vișcgj» Cornelia ter
mină și ea a VIÎ-a. Cei doi ,înctp 
să se poarte aproape ca soț și so
ție. Intre ei încep chiar să șg £uc| 

trăWiv* de c|șă' 
’ t.orie. Sînt încura

jați măi depafte 
de mamă și, ■ res- 

Se uită însă făp-pectiv, de soră.
tul că, amîndoi, erau minori'și deci, 
după lege, nu se ’ puteau căsători. 
Anghel, atunci cînd nu erau îm
preună îi trimitea continuu ~ scri
sori cu încercări de versificație ne
reușite, frizînd hilarul cuitn ar fi : 
„Dacă nu ești lîngă mine / Stelele 
pe cer răsare / Și se duce la cul
care / Pînă la (iulie) tu . .mia 
apari". Sau: „Frunză ; ,verde 
rug întins / Multe aș mai , avea 
de scris / Dar mai stau să mă gîn- 
desc / Să văd ce răspuns primesc" 
(N.R. — Greșelile de ortografie și 
acord aparțin autorului scrisorilor). 
Dar să lăsata aceste scrisori Și 'să ne 
întoarcem la faptele noastre.. Din 
1964 Anghel trăiește efectiv cu Cor-

Ija încheierea convorbirilor din
tre ministrul afacerilor externe • al 
României, Corneliu Mănescu și mi
nistrul afacerilor externe’ al Ita
liei, Amintore Fanfani, la Minis
terul Afacerilor Externe a avut 
loc solemnitatea semnării Conven
ției consulare dintre Republica 
Socialistă România și Republica 
Italiană, a Acordului cultural din
tre guvernul Republicii Socialiste 
România și guvernul Republicii 
Italiene, a Acordului dintre guver
nul Republicii Socialiste România 
și guvernul Republicii Italiene pri
vind coproducția cinematografică și 
a scrisorilor oficiale cu privite la 
deschiderea . birourilor 

•î&*cel4 ;. dbuît țări;... ;
de turism 
.. < ■' .

lV E^K-Umăntele âu fost semnSte db 
miniștrii afacerilor externe ai ce
lor . două state. ■

La semnare au fost de față Pom- 
piliu MacoVei, președintele Comi
tetului de Stat pentru Cultură și 
Artă, Nicolae Bozdog,. președintele 
Colegiului O.N-T., CoStin Nădejde, 
adjunct ăl ministrului învățămîn- 
tului. Octâv Livezeanu, vicepreșe
dinte al I.R.R.C.S., membrii celor 
două delegații și alte persoane o- 
ficiale.

După' semnarea documentelor, 
cei doi. miniștri de externe ău ros
tit, scurte cuvîntări, exprimîndu-și 
.satisfacția. pentru rezultatul con
vorbirilor. .Subliniind importanța 
documentelor semnate, cei doi mi
niștri de externe au relevat că a- 
cestea constituie noi pași- pe ca
lea. dezvoltării relațiilor de' prie
tenie .dințre, cele două țări și po- 
.poare, șînt o contribuție la conso
lidarea păcii și securității euro
pene.

(Continuare în pag. a 3-a) (Agerpres)

C. COTOȘMAN

compusă din : dulap cu 
două uși și vitrină, 
camier-ladă, 
masă cu 
tapițate. 
sosit și 
„Carpați14
xotic și mese pentru 
levizoare de tip diferit 
dar furniruite toate cu 
nuo.

re- 
toaletă și 

patru scaune 
Totodată 
canapele 
furniruite

In excursie prin țară
22 de studenți de la 

Institutul de mine din 
Petroșani vor pleca în 
10 august într-o fru
moasă excursie . cu - au
tobuzul prin țară. Ex
cursia va dura 7 zile Și 
se va face pe ruta : Pe
troșani, Caransebeș, Tur- 
nu Severin, Tg. Jiu, 
Rîmnicu Vîlcea. Bucu
rești, Constanța, Buzău, 
Ploiești, Brașov, ' Sibiu, 
Petroșani.

placa omagiala, a- 
incinta E. M. 

în amintirea

La 
șezată în 
Lupeni 
celor căzuți în august 
1929, un grup de ex
cursioniști din orașul 

Arad

Fot®: N. Moldoveanu

ti
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STEAGUL ROȘU

CU ACTUALA 
DOTARE, 
CU CHELTUIELI 
MATERIALE 
MAI MICI, 
ABATAJELE 
POT PRODUCE 
MAI MULT!

CU FAȚA SPRE 

EXIGENȚELE 
DE PERSPECTIVA 

ALE DINAMICII 
PRODUCȚIEI

Mai mult ca in anii precedenți, activitatea unităților miniere pentru realizarea indicatorilor de plan s-a Îngemănat in acest an cu 
strădanii multilaterale pentru Înfăptuirea indicațiilor conducerii partidului cu privire la ridicarea calitativă a Întregii activități economice, pe 
baza perfecționării organizării producției și a muncii.

îndrumate de organele și organizațiile de partid, cadrele tehnico-inginerești, cuprinse in colectivele de specialiști — chemate să 
desfășoare acțiunea de organizare științifică a producției și a muncii — au reușit să-și concentreze căutările, eforturile, spre probleme majore 
ale exploatărilor miniere, să pună in evidență rezerve valoroase în privința sporirii eficienței activității economice și Înfăptuirii marilor sarcini 
ce le pun anii următori in fața colectivelor unităților combinatului.

Acțiunea de organizare științifică a producției șl a muncii în cadrul C.CV.J. și a unităților sale a fost axată, îndeosebi, pe pro
bleme de primă importanță: Îmbunătățirea organizării conducerii producției; folosirea mai intensă a capacităților de producție; organizarea supe
rioară a muncii pentru utilizarea mai bună a timpului de lucru; îmbunătățirea normării muncii.

Bruni larg iiiniligiii
armului avansate

condus la creșterea producției și a 
productivității muncii. Astfel, in 
abatajul frontal nr. 311 de la E.M. 
Lonea a sporit producția cu 656 
tone, poductivitatea muncii de Ia 
5,83 tone/post la 7,14 tone/post, iar 
în abatajul 102 a sporit producția 
cu 806 tone și productivitatea mun- 
cu 2,05 tone/post.

Rezultate bune s-au obțjnut și la 
celelalte exploatări. Aceste rezul
tate reclamă însă cu necesitate ca, 
în urma experienței obținute, apa
ratul tehnico-ingineresc să se preo
cupe de extinderea organizării lo
curilor de muncă pe bază de ciclo- 
grame la majoritatea locurilor de 
muncă.

I Inlniiiilni înniiii 
I nucii si cerințele ei

, Unul din capitolele de primă în
semnătate ale studiilor întreprinse 
în cadrul unităților combinatului 
are ca obiectiv analiza capacități
lor de producție și a gradului de 
utilizare a acestora. Analiza a avut 

, drept rezultat reliefarea posibilită
ților de realizare a unei producții 

, substanțial sporite față de preve
derile inițiale ale planului cinci- 

■ nai. Astfel, s-au identificat posibi
litățile de extragere in perioada 
1967—1970 a unei producții supli
mentare de 325 000 tone cărbune. 
Față 8te realizările anului 1966, pro
ducția posibilă în anul 1970 va 
crește cu 2 630 000 tone, din care 

‘ 1 380 000 tone se vor obține în mi
nele vechi, iar 1 250 000 tone se 
vot extrage din cele noi — Dîlja, 
Paroșeni, Bărbăteni.

In privința pregătirii tehnice a 
producției, în cadrul studiului s-a 

< elaborat și programul lucrărilor de 
pregătire a liniei de front, s-au pre- 

; conizat metodele de exploatare. 
Prin raționalizarea lucrărilor de 
pregătire, volumul acestora pe mia 
de tone de producție extrasă se va 
reduce de la 10,8 la 10,4 m 1.

Pentru asigurarea pregătirii la 
timp a noilor fronturi de abataj, 
studiul prevede măsuri eficiente în 
vederea creșterii vitezelor de avan
sare la lucrările de înaintare ca: 
extinderea încărcării mecanice în 
galerii de la 18,2 la sută în 1966, 
la 50,2 la sută în 1970, extinderea 
folosirii mașinilor de încărcat tip 
MIP-2 de fabricație indigenă; ge
neralizarea unor scheme de pușca- 
re cu mare eficiență; dotarea fron
turilor cu perforatoare cu randa
ment, ridicat; creșterea presiunii ae
rului comprimat prin folosirea re- 
comprimatoarelor la locurile de 
muncă mai îndepărtate de stațiile 
de compresoare; corelarea norme
lor cu condițiile de lucru deja crea
te,- aprovizionarea și organizarea 
mai'bună a locurilor de muncă.

Aceste mături vor conduce atît 
la creșterea vitezei de avansare în 
galorii de la 48,9 m/lună in i960, 
la 65 m în 1970, rit și la creșterea 
productivității muncii cu 15 la sută.

în ceea ce privește 
exploatare, în vederea 
producției, mecanizării 
de tăiere și încărcare
Zării susținerii moderne se prevede 
extinderea metodei cu abataj Iron* 
tal de la 37,8 la sută la 49,5 la sulă 
în 1970. Prin introducerea in aba
tajele frontale a combinelor cores
punzătoare, volumul producției ex
trase din abataje cu 
CătCare mecanică va 
73 300 tone in 1966 la 
în 1970 (de la 1,3 la

In domemui susținerii metalice a 
abatajelor au fost găsite soluțiile 
corespunzătoare condițiilor de ză- 
cămînt din Valea Jiului și anume : 
stîlpi hidraulici cu pompă indivi
duală și grinzi metalice articulate 
pentru straiele subțiri, stîlpi hidrau
lici cu pompă centrală și grinzi in 
consolă pentru strate groase. Intro
ducerea susținerii metalice, pe lin
gă economia de manoperă pe tona 
extrasă, va conduce și la reduce
rea consumului de lemn de mină 
de la 38,5 m c/1 000 tone în 1966. 
la 34 m c/1 000 tone în 1970.

Analiza 
lucrărilor miniere a arătat că este 
necesară 
compacte pe 3 schimburi și dota
rea lor corespunzătoare cu utilaje 
și scule precum și extinderea mun
cii în acord la aceste lucrări. In ur
ma acestor 
ocupate la 
vor scădea 
în 1966 la 
cu 18,4 la

Transportul subteran ocupa în 
1966, 160 posturi/1 000 tone produc
ție extrasă. Prin mecanizarea ma
nevrei vagonetelor la rampele pu
țurilor, la punctele de încărcare și 
punerea în funcție a puțurilor cu 
schlp la minele Vulcan, Uricani, 
Dîlja, eliminarea însoțitorilor de 
tren pe traseele unde sînt create 
condiții corespunzătoare, dispeceri
zarea transportului la minele Vul
can și Uricani, posturile pe 1 000 
tone ocupate la transportul în sub
teran se reduc la 112,9. Analiza a-

a 
de- 

a- 
în- 

Și

organizăril întreținerii

organizarea de brgăzi

îmbunătățiri, posturile 
lucrările 
de la 68 
55,5 în 

sută.

de întreținere 
post 1 000 tone 
1970, respectiv

metodele de 
concentrării 

operațiilor 
și generali-

provizionării tehnico-materiale 
combinatului scoate în evidență 
fieiența întocmirii pianului de 
provizjonare cu mult 
tocmirii 
investiții, 
ximative.

Pentru 
rii, in cadrul studiului s-au făcut 
propuneri pentru organizarea de
servirii centralizate cu explozivi a 
unităților ceea ce va conduce la 
eliminarea unor mașini de interven
ție — organizarea deservirii cen
tralizate cu grinzi — rigle de la 
depezitul central Petrila și a unor 
echipe pentru prestații de serviciu 
cu utilaje specializate de S.T.R.A. 
(automacara, tractoare, excavatoare, 
traiiere).

planului de 
utilizîndu-se

îmbunătățirea

înaintea 
producție 

cifre apro-

aprovizionă-

rii producției și a muncii l-a ocupat 
studiul asupra utilizării din plin a 
fondului de timp. Studiul a eviden
țiat că, pe seama utilizării mai 
bune a timpului de lucru în subte
ran, timpul productiv poate crește 
pe combinat cu 22 minute pe nun- 
cltor/zi, ceea ce conduce ia o creș
tere a productivității muncii cu 4,3 
la sută.

Pentru eliminarea timpului nelu
crat, nejustificat la toate unitățile, 
au fost propuse măsuri în vederea 
îmbunătățirii aprovizionării locuri
lor de muncă cu vagonete, mate
riale, eliminarea defecțiunilor me
canice etc. Pentru reducerea tim
pului de deplasare la și de la locu
rile de muncă au fost luate măsuri 
pentru introducerea transportului 
mecanizat (cu tren de personal) a 
muncitorilor la minele Lonea, Vul
can și extinderea acestuia la mina 
Lupeni, programarea rațională a 
orelor de funcționare a puțurilor 
pentru transport personal, măsuri 
prin care timpul de deplasare s<-ar 
redus cu 6 minute pe muncitor. Au 
fost luate măsuri pentru reducerea 
timpului consumat la suprafața mi
nei, înainte și după lucru, prin in
troducerea autoservirii la lămpi — 
reducerea timpului de așteptare la 
puțuri. Toate aceste măsuri au ca 
eficiență reducerea timpului con
sumat la suprafață cu 17 minute.

In vederea îmbunătățirii structu
rii efectivelor de muncitori s-au 
prevăzut măsuri multiple pentru 
reducerea personalului auxiliar și 
de deservire ca urmare a mecani
zării și automatizării producției. 
Gradul de ocupare și sfera de atri
buții a acestora crește ca urmare 
a deservirii cu un personal mai 
redus a unei producții sporite. Prin
tre măsurile de mecanizare, automa
tizare și organizare s-au prevăzut :

— extinderea transportului pe 
galerii cu locomotive Diesel de 6 
tone.

— dispecerizarea transportului la 
minele Vulcan și Lupeni.

— automatizarea stațiilor pompe
lor de evacuare a apelor.

— mecanizarea manipulării ma
terialelor J» rlenOzitele de lemn.

Datorită acestor măsuri 
muncitorilor de bază creș- 
59% în 1966 la 63% în 
a celor de la fronturile de 

la 34% în 1966 la 37%

acțiunii, a fost redis- 
un număr de 448 de

Hil mi Mttilttiii 
pelin nmteiH 
iiiiinililil aiilHar, 
gulii umilii 
uiiiwtii

la

tăiere și în- 
create de ia 
1346 000 tea»
16,3 la sută).

Un loc important în cadrul acti
vității de perfecționare a organiză-

Prin obținerea de derogări de 
reglementările în vigoare sînt po
sibilități de a reduce personalul 
auxiliar 
rii, prin eliminarea însoțitorilor de 
tren pe traseele principale ; iar Ia 
aerajul 
măsurătorilor de gaze ca 
introducerii aparatelor 
de măsură și control și

la transportul pe gale-

subteran prin reducerea 
urmare a 

moderne 
deservirii

în comun a unor stații principale 
de aeraj 
ponderea 
te de la 
1970, iar 
lucru de 
în 1970.

In cursul 
tribuit deja 
muncitori din care 221 au fost tre- 
euți la lucrări productive, 130 au 
fost transferați, iar la 97 salariați, 
care au avut abateri de la discipli
na în producție li s-au desfăcut con
tractul de muncă. Ca urmare a mă
surilor de perfecționare a organiză
rii brigăzilor și folosirii efective
lor, în cursul trimestrului II s-au 
obținut unele rezultate îmbucură
toare : producția brută a fost de
pășită cu 7 368 tone cărbune, iar 
productivitatea planificată cu 57 
kg/post.

Analiza folosirii fondului de timp 
de muncă a mai scos în evidență 
mari rezerve pentru utilizarea tim
pului maxim disponibil 11 ritlnci 
torilor prin reducerea absențelor 
nemotivate, a învoirilor, a conce
diilor fără plată și chiar a foilor 
de boală. Ca urmare a reducerii 
acestor absențe, indicele de utili
zare a fondului de timp de mun
că maxim disponibil va crește de 
la 93,58 în 1966 la 95,33 în 1970.

In cursul acțiunii de organizare 
științifică a producției și a muncii 
au fost organizate un număr de 38 
locuri de muncă model cuprinzînd 
toate genurile de lucrări produc
tive. Organizarea acestor lucrări 
s-a făcut în urma unor analize te
meinice, a perfecționării organiză
rii interne a brigăzilor în baza că
rora an fost întocmite ciclograme 
de lucru.

Organizarea brigăzilor model a

Analiza efectuată în domeniul 
normării muncii a scos în eviden
ță o serie de deficiențe, ca de exem
plu : măsurătorile și observațiile 
asupra consumului de timp de 
muncă s-au efectuat uneori la lu
crări care nu întruneau condițiile 
de producție și organizare optime ; 
valorile medii obținute asupra ob
servațiilor făcute la un număr res- 
trjnș de cazuri, nu reprezentau co
rect țimpul efectiv necesar pentru 
îndeplinirea fiecărei operațiuni ; 
stabilirea unui număr mare de coe
ficienți de corelație a dat posibili
tatea dim;nuărji normei în, funcțiț 
de factori care nu au existat la 
locul de muncă respectiv (aplicarea 
acestor coeficienți suplinea lipsa 
de organizare și aprovizionare a 
brigăzilor); normele tehnice aplica
te la muncitorii salariați în regie 
sau elaborat în unele cazuri f/M’ft 
o raționalizare a procesului ' fe 
muncă și fără a ține cont de gra
dul de ocupare a timpului de lu
cru, fapt ce a determinat ca aces
te norme să constituie doar o jus
tificare a efectivului de muncitori 
existenți etc.

Pentru îmbunătățirea acțiunii de 
normare, s-au prevăzut următoa
rele măsuri : In perioada acțiunii 
s-au elaborat norme fundamentate 
din punct de vedere științific la 
toate operațiile, .de s&pare a lucră
rilor miniere si la lucrările din a- 
batajele cam- ră din stratele 17— 
18» de la E.M. Uricani.' Aceste nor
me prevăd 0 creștere de 15—25% 
față de norma veche. S-a stabilit, 
de asemenea, programul de revi
zuire a normelor la toate locurile 
de muncă 4.

Rezultatele studiilor efectuate au 
condus Ia concluzia că indicatorii 
principali în anii 1967—1970 pot fi 
îmbunătățiți substanțial față de 
prevederile planului cincinal. Ast
fel : la productivitatea muncii se 
prevede începînd din acest an un 
spor treptat față de indicele inițial, 
spor care în 
sută. La fel, 
re treptată a 
în 1970 va fi 
ceastă bază,
Unei economii
2 659 000 lei

1970 va fi de 8,5 la 
se prevede o reduce- 
prețului de cost care 
de 19,25 lei și, pe a- 

obținerea în 1970 a 
suplimentare de

Și totuși, rezerve mal există I
Concluzia ce se impune asupra activității de perfecționare a orga

nizării producției și a muncii este că în toate unitățile, studiile întreprin
se au cuprins o arie largă de probleme — probleme majore — a căror 
soluționare va determina, cu siguranță, obținerea unor indicatori tehnico- 
aconomici mereu superiori. Pozitiv e faptul că, in bună parte, măsurile 
ce au rezultat în urma studiilor au fost traduse în viață din mers și-și 
dovedesc de pe acum eficiența. E demn de relevat, de asemenea, că s-au 
abordat o seamă de probleme de perspectivă care au prilejuit scoaterea 
in evidență ' a unor rezerve însemnate în vederea obținerii unor sporuri 
substanțiale la o seamă de indicatori. Totuși, unele unități continuă 
să fie tributare unor cerințe primordiale ale unei producții neștiințific 
organizate: nu-și îndeplinesc ritmic sarcinile de plan, bat pasul pe loc 
în realizarea unora din indicatorii sintetici, abia reușesc să-și îndepli
nească sarcinile cantitative de plan etc. De asemenea, in unele unități 
sporurile prevăzute în urma studiilor nu reflectă încă pe deplin posibi
litățile, rezervele existente.

Reiese, deci, necesitatea de a se acționa mai holărît pentru finaliza
rea măsurilor preconizate, pentru adincirea studiilor si descoperirea de 
noi rezerve. Există posibilități pentru obținerea unor indicatori’ și mai 
mari decît cei prevăzuți. Să se întreprindă deci măsuri suplimentare și 
eficace pentru sporirea continuă a realizărilor la toți indicatorii, să s* 
finalizeze măsurile Întreprinse plnă acum, spre a obține o eficiență 
economică sporită în fiecare unitate, spre a crea premisele obținerii pînă 
ia sfîrșitul cincinalului a unor realizări substanțial mai mari decit se 
preconizase inițial !
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I MICROFOI-
LETOANE

De ce mi-am 
lăsat barbă

Mă întorceam dintr-un con
cediu pe care am ținut neapă
rat să mi-l petrec, prin munți. 
Cind am sunat la ușa casei 
s-a prezentat fiica-mea. Mi-a 
deschis și cind m-a văzut a 
scos un strigăt de groază. S-a 
alarmat tot blocul. Palidă, spe
riată s-a repezit spre ușă și 
soția.

— Pe cine căutați ?
Eu mă reazem de ușă și 

încep să ztmbesc.
— Spune domnule, vii aici 

■?i sperii copiii? Să știi că 
chem vecinii.

— Cum, nu mă mai cunoști ? 
Ah, tu ești, dar ce-i cu 

tine in halul ăsta? Tu ești om 
serios, îți lași barbă ?

Stai dragă să-ți explic,
— Nici o explicație. Uite 

cum s-a speriat fetița de nu-și 
mai vine in fire.

— Mi-am pierdut trusa și 
n-am mai avut cu ce să mă 
bărbieresc.

Soția mea dă fuga la maga
zin, îmi cumpără alt aparat 
dar, vai... lame n-a găsit. A 
trebuit să mai stau două zile 
în casă — ca să nu sperii și 
alți copii — pină cind am fă
cut rost de niște lame de... 
duzină. Am consumat vreo 10. 
Timp de o oră și ceva însă 
gindul meu s-a îndreptat în- 

,sf>țit de lacrimi spre cei care 
-- ocupă cu aprovizionarea u- 
nităților cu asemenea produse.

P. S. in ziarul nostru s-a 
mai publicat, pe baza unor se
sizări, materiale privitoare la 
lipsa acestui articol în comerț. 
Ni s-a comunicat că există in 
depozit 10 000 de bucăți de 
lame. Dar... greu vandabile, 
Pină nu se consumă, nu se 
aduc altele. Oare cetățenii sînt 
obligați să le cumpere chiar 
dacă nu le pot folosi ?

De vorbă 
cu o broască
\ Mergeam cu familia la iar- 

<3ă verde. Era o zi frumoasă, 
călduroasă de-mi venea să mă 
arunc în primul pvriu cu apa 
rece. Cind am trecut podul 
spre fostele hangare din 
Petroșani, mă aud stri
cat. Mă uit în dreapta, în 
stingă, in sus. Nimic. Mă o- 
prtsc. Aud din nou vocea;

— Uită-te jos în lac (aici 
este un lac de cind mă știu 
eu pe lume). Observ o broască 
ce îmi vorbea :

— Eu sînt mama tuturor 
broaștelor de atei. Ațn acum 
vreo cîteva sute de copii. De 
la o vreme încoace nu mai pot 
să trăiesc. îmi mor copiii pe 
capete, nenorocire nu alta.

— Și de ce ? — întreb eu 
mirat.

— Toate se trag de la căl
dura asta. Pînă acum cîteva 
luni eram în lumea noastră. 
t>e cind a venit luna lui cup
tor, blestemății ăștia de copii 
de prin cartier vin și se bă
lăcesc și ei în apa noastră. 
Nu văd că apa-i murdară. Îmi 
deranjează Copiii, îi strivesc. 
Ce să mă fac ?

Am stat nedumerit. Intr-a
devăr cîțiva copilandri făceau 
baie in baltă și in cele două 
canale care erau tot atît de 
„curate".

— Uite ce-i. Am o propu
nere — intervine din nou 
broasca. Vorbește cu gospoda
rii orașului poate amenajează 
un mic bazin pentru copii. 
Aici e loc destul. Noi ne-om 
găsi și în altă parte lumea 
noastră. Și atunci vom trăi in 
pace și liniște.

Avea drefltgțe broaște. ' 
știu insă dacă gospodarii 0- 
rașului au timp eă'ee glndeat- 
că la așa ceva. ■ Jt-ar putea 
ca și la anul să fie cald".

F. N.

Dooâ icfc ale snpcrllclBllMțll
Cu aproape două săp- 

tămini în urmă, într-u- 
nul din abatajele mi
nei Aninoasa un om s-a 
accidentat grav la cap. 
Patru zile după acci
dent, medicul de la 
„reanimare" de la spi
talul din Petroșani sor
bea a patra cafea în di
mineața sau în ziua a- 
ceea; căci la el ziua de 
ieri - se prelungise in 
ziua de azi. Nu se plîn- 
gea de nimic. Spunea 
doar: „am avut treabă 
grea. Pe unul din ei 
l-am adus de două ori 
„înapoi". Are ulcer per
forat. Nici accidentatul 
de la Aninoasa n-a fost 
un caz ușor. Dar acum 
e în afara pericolului". 
Pentru el, pentru acci
dentatul de la Aninoa
sa eram aici în salonul 
de reanimare. O parte 
a capului îi era umflată 
și vînătă. Medicii l-au 
pus deocamdată în afa
ra pericolului imediat. 
A pierdut, mult, foarte

S« 0. S. 
CONSTRUCTORI*! Jocul de-a... că săforia

(Urmare din pag. 1)

Atenție, deci! Treziți-vă tova
răși constructori din reveriile 
concediilor și luați măsuri ur
gente : beton în cantități ma
sive, efective, materiale. Alt
fel...

S.O.S. constructori I Vara; 
pe trecute, toamna-i colea ! U 
siiozul... încă nicăieri I

La revedere
Silozul de legume-fructe 
al O.OV.L.F. Petroșani

Pentru conformitate 
MIHAI ȘTEFAN

CONSEMNAM • AVIZAM • DEZAPROBAM
lut... willferJ

Nu este — așa cum ați fi tentați 
să credeți — o nouă minune a știin
ței moderne I Nu. Prepararea berei 
din produse petrolifere este de do
meniul absurdului. Și așa va fi ori- 
cînd. intenția dezaprobatoare de a 
impregna sticlelor de bere un pu
ternic miros de petrol aparțin» ce
lor care se ocupă cu îmbutelierea 
barei la Petroșani. Așa stînd lucru
rile, consumatorii petrileni și pe- 
troșăneni au constatat nu de mult, 
cu amărăciune... progresele vizibi
le realizate în domeniul prepară
rii berei. Pînă acum impuritățile 
existente în bere erau mai mult 
sau mai puțin sesizabile. Dar, pen
tru că nimeni n-a zis nimic, s-a 
mers mai departe. Pînă acolo -incit 
simțurile olfactiv și gustativ ale 
consumatorilor au fost puse la gre
le încercări. De ce ? Pentru că nu 
se spală suficient (ca să nu spunem 
foarte bine). sticlele, pentru că nu 
se controlează curățenia acestora 
înainte de îmbutellere! Lucru de

TELEVIZIUNE
9 august

18,00 Telecronica economică. întreținerea și repara
rea fondurilor fixe.

18.30 Pentru copii: Grădina zoologică — Băneasa. 
Film „Cum zboară păsările".

19,00 Clubul tinereții: „Nepoatele" de Sîmtiana Pop.
19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Amintirile unul oraș t Timișoara.
20,15 Televacanță. Emisiune muzical-distractivă.
20,45 Avanpremieră.
21,00 Cintece și dansuri populate. TransmlstulHKits 

la Sofia. n) ‘
21,25 Filmul artistic: „Vicontele de Bragelgna", pre

mieră pe țară.
22.50 Telejurnalul de noapte.
23,00 închiderea emisiunii.

PROGRAM DE RADIO
lo august

PROGRAMUL I: 7,00 RA
DIOJURNAL. Sport; 7.45 Su
marul presei; 8,00 Tot înainte 
(emisiune pentru pionieri),- 
8,20 MOMENT POETIC; 8,25 
La microfon, melodia prefe
rată; 9,30 RADiOM AGAZiNUL 
ASCULTĂTOARELOR; 10,00 
Coruri din opere,- 10,10 Curs 
de limba germană; 11,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 11,03 Cro
nica economică; 11,ÎS Parada 
soliștilor »• a orchestrelor de 
muzică ușoară,- 12,00 Melodii 
cunoscut», interpreți mai pu
țin cnnpscuțl; 12,15 Din în- 
SMunlrtle instructorului artls- 
ticrT#>25 Concert de muzică 
țiÎMMll; 13.00 RADIOJUR
NAL; 13,13 Succese ale mu

zicii ușoare; 13,30 Intilnire 
cu melodia populară și in
terpretul preferat; 14,00 Din 
repertoriul formației Bebe 
Prlsada; 14,15 Tot înainte 
14,35 Muzică ușoară; 15,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 
MUZEE ȘI EXPOZIȚII; 15,20 
Arii din opere; 15,40 Radio- 
publicitate; 15,50 Melodii 
populare; 16,00 RADIOJUR
NAL. Sport; 16,15 Cîntă Dan 
Spătaru și Nicolo Felix; 16,30 
Muzică ușoară; 16,50 Cântece 
și jocuri populare; 17,10 Due
te și trio-uri vocale de muzi
că ușoară; 18,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 18,05 RADIOSIMPO- 
Z«3N: CLIMATUL SOCI A- 
LIST Ah DEMNITĂȚII OMU

mult sînge. Nu poate 
vorbi prea tare dar ața 
cum poate ne povesteș
te cum a fost. „Bolo
vanul m-a izbit cu pu 
tere în cap. Sîngele a 
început să-mi curgă pe 
aas, pe gură și pe u- 
reehi. Pe jos am plecai 
de la front și pînă la 
puț, pe jos pînă la dis
pensar în Aninoasa, sus
ținut de o parte și de 
alta de doi ortaci. La 
dispensar nu mi-au fă
cut nimic. M-au trimis 
cu salvarea la spital la 
Petroșani. Am pierdut 
foarte mult sînge. N-ar 
strica să fie luați puțin 
la zor pentru atâta lip
să de grijă față de oa
meni". Am observat că 
în timp ce omul poves
tea, medicul care făcuse 
o noapte albă în spital 
a întors fața de la noi. 
Se jena pentru lipsa de 
prevedere a unor co
legi de breaslă. E un 
om cu bun simț. In 
ceea ce-1 privește și-a

făcut cu prisosință da
toria. Dar alții ?

Să aduci un om acci
dentat grav pe picioa
rele lui, cale de sute de 
metri, să nu fii în mă
sură să-i dai un mini
mum de ajutor ’ cel pu
țin ca să nu piardă 
prea mult sînge este, să 
ne scuzați tovarăși <Hn 
conducerea minei Ani
noasa, o super-dovadă 
a superficialității cu ca
re sînt privite la dv. 
astfel de situații. Acci
dentul, nu e dorit și 
nici căutat de nimeni, 
dar iată că dintr-o cau
ză sau alta se întâmplă. 
Și superficialitatea a- 
ceasta pune în pericol 
viața unui om cînd, de 
fapt, pericolul nu e chiar 
atît de mare. Și dacă 
această lipsă de preve
dere s-ar manifesta niu- 
mai la Aninoasa ! (Cine 
are ochi de văzut, să 
vadă și să pună lucru
rile la punct). CSt. des
pre modul în care a or

(Urmare din pag. 1)

nelia, iar în 1966 rămîne gravidă, 
încearcă să-și provoace avortul dar 
medicii de ia maternitatea Lupeni 
refuză să facă acest lucru deoare
ce sarcina era prea avansat;'

D r a oi t1
Derutați de vestea aflată și în

fricoșați de urinări, Anghel și ma
ma sa se grăbesc să reînnoiască 
propunerile de căsătorie cu Corne
lia. Pe atunci seducătorul era încă 
sincer ; chiar încearcă să găsească 
o locuință unde să se mute cu Vi
itoarea „soție". Timpul trece, dar 

mîntuială ? Prea puțin spus: e o 
lipsă crasă de respect față de om. 
Condamnabilă.

0 aitHfii lim
Dincă Ion, domiciliat în Lupeni, 

str. Tudor Vladimirescu, bloc D<.2, 
etajul VIII, ap. 50, în etate de 27 
ani, poartă numele tatălui adoptiv 
de care a fost înfiat la vîrsta de 8 
luni. Născut în comuna Dfinești 
raionul Tg. Jiu, regiunea Oltenia, 
semnatarul celor cîteva rinduri a- 
dresate redacției ne solicită ajuto
rul în aflarea mamei sale. Pe care 
încă n-o cunoaște ! Știe doar atît : 
că este născută în 1918 în Tg. Jiu, 
că odată se numea Răducu POlina, 
iar acum crede că s-ar găsi în Pe
troșani, căsătorită din 1961. Rugăm 
pe cei care știu ceva despre aceas
tă mamă s-o îndrepte In spre Lu
peni Sâ-și cunoască fiul Este aș
teptată. Cu legitimă nerăbdare.

V. T. 

ganizat asistența medi
cală pe timp de noapte 
la spitalul din Aninoa
sa. lăsăm să tragă con- 

’ cluziile cei de la Secția 
sănătate a Sfatului 
popular Petroșani, N-am 
dat aici nici un nume 
pentru că nu era nevoie 
de ele. Faptul relatat 
acuză o întreagă stare 
de lucruri. O stare 
proastă.

I. C.

• u

Petrila. Un nou 
bloc turn în 

finisaj

nu se întreprinde nimic : promisiu
nile rămîn doar... promisiuni. Pri
ma spaimă trecînd, spiritele au în
ceput să se liniștească. Cei doi, 
seducătorul și mama lui, își fac 
alte socoteli. Mamei nu-i mai place 
de Cornelia, nu o mai vrea ca noră 
și atunci începe să invoce : că sînt 
prea tineri, ba* că băiatul ei nu poa
te fi tatăl adevărat al copilului etc., 
etc Cornelia dă între timp naștere 
Unui copil. Chemat să răspundă, 
seducătorul recunoaște la început 
că el este tatăl copilului. Apoi de
clarațiile lui încep să devină con
tradictorii ca în final să nege pa
ternitatea. In spatele seducătorului 
se simțea manevra unei mîini vi
guroase : mama. Dar pentru a îm
piedica căsătoria fiului ei cu Cor
nelia îi trebuiau dovezi cum că a- 
ceaata ar fi avut relații și cu alți 
bărbați. A apelat la cunoscuți, la 
vecini, pehtru a o denigra pe Cor
nelia. Cele spuse de ea au fost în
să neconcludente.

Societatea 
nu a păr&sh-o.' 
dar vot ?

In urma unei expertize medico-ju- 
diciare ca și a altor probe care au 
stabilit în mod neîndoios paterni
tatea, tribunalul a hotărît ca sedu
cătorul, care între timp devenise 
major, să plătească o pensie alimen
tară de 260 lei pe lună, iar copilul 
să fie trecut pe adevăratul nume, 
adică al tatălui: Bera Gelu-Daniel. 
O măsură legală, umană care ve
nea să pună capăt unui act de ne
dreptate, de UpBă de omenie și bUn 
simț. Mama și copilul nu au fost lă- 
sați In vota soartei. Societatea a să
rit în ajutorul lor. Prin organele 
procuraturii, mama a fost încadra
tă în muncă, dîndu-l'Se și locuință.

...Dosarul s-a încheiat. Dar urmă
rile Iul nu. Pentru că dincolo de ho
tărârea judecătorească există anu-

mite legi, e adevărat nescrise și 
fără putere executorie, legile mo
ralei și omeniei. Ceea ce-1 deose
bește pe om de neom e că primul 
gîndește, judecă fiecare gest, fie
care mișcare. Ceea ce nu e cazul ce
lor ce s-au interpus între cei doi 
tineri cînd ireparabilul s-a produs. 
Puteau să facă acest lucru la înce
put pentru a evita dezamăgirile de 
mai tîrziu. Dar atunci au stat pa
sivi, sau au încurajat chiar, cu bu
nă știință, pornirile celor doi. Se
ducătorul nu mai poate fi urmărit 
penal pentru că pe atunci era și 
el minor. Dar cei mari, adevărații 
vinovați ? O mamă a încercat să 
despartă un copil de tatăl lui,. să-1 
renege. Și a reușit. Legile bunei 
cuviințe o obliga, din contră, să-i 
unească. Dar influența ei nocivă a 
dus la nefericirea lor. In locul li
nei discuții clare, deschise, care să 
separe problemele esențiale de cele 
secundare, să comparlimenteze înda
toririle, sfi aducă lumină, a căutat 
să ducă o luptă surdă, care a'hiă- 
cinat nervii, punînd la grea încer
care pe cei în cauză.

Dar tti Ahghele, tu care singur 
ți-ai atribuit acest titlu repugnabil, 
lipsit de glorie — de seducător — nu 
simți nimic ? Ești de acum major. 
Nu crezi că ești dator să repari o 
greșeală pe care ai făptuit-o în 
mod conștient ? Cu ce Ochi te pri
vesc ortacii tăi de muncă ?

...Un dosar a fost închis. Dar ur
mările lui au rămas. Ceea ce tre
buie reținut din cazul de mai sus, 
este însă faptul că e nevoie de a-i 
pregăti pe tineri pentru a întîmpina 
cu calm și seriozitate problemele 
întemeierii unei familii. Primii și 
cei mat atenți pedagogi ai tinerilor 
sînt părinții care, avînd în urmă o 
bogată experiență de viață și toto
dată marea dorință de a-și vedea 
copiii fericiți, îi pot deprinde din 
vreme, mult mai devreme decît s-ar 
crede, cu legile morale, ale bunei 
cuviințe și ale bunului simț.

LUI; 18,25 Cintece- de Eliy 
Romani; 18,40 INCURSIUNE 
ÎN COTIDIAN; 19,00 Concert 
de melodii românești; 19,30 
Sport; 19,40 Varietăți muzi
cale; 20,00 RADIOGAZETA 
DE SEARA; 20,30 Soliști și 
orchestre de muzică ușoară;
20.50 Cîntă Raveca Săndules- 
Cu și Emil Dțpsu; 21,05 Tea
tru radiofonic serial: „AU
RUL NEGRU" de Cezar Pe
trescu; 21,25 ANTENA TINE
RETULUI; 22,00 RADIOJUR
NAL. Sport. Buletin meteoro
logic,- 22,15 întâlnire cu jaZZ- 
ul; 22,45 MOMENT POETIC;
22.50 Mic recital de harpă — 
Liana Pasquali; 23,00 Revista 
cîntecelor; 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI,- 0,05 Melodiile nopții; 
2,55—3,00 BULETIN DE ȘTIRI
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0 delegație guvernamentală română 
a sosit la Cairo
CAIRO 8 — Corespondentul A- 

gerpres, C. Oprieă, transmite: Luni 
seara a sosit la Cairo delegația gu
vernamentală a Republicii Socialiste 
România, condusă de Gheorghe Ra
dulescu, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, care va lua par
te la cea de-a doua sesiune a Co
misiei guvernamentale mixte de 
colaborare tehnică și economică în
tre România și R.A.U.

Dtnisla raiiittim Ofldolil 
din I ilia

LONDRA 8 (Agerpres) — Lordu. 
Robens, președinte al Oficiului na
țional al cărbunelui, organism gu
vernamental britanic, și-a prezen
tat demisia ca urmare a publicării

FOTOGRAFII 
DE PE LUNA

PASADENA 8 (Agerpres). 
Primele fotografii ale părții 
invizibile a Lunii luate de la 
mare altitudine de camera 
lunară americană „Lunar Or- 
biter-5“ înfățișează un teren 
extrem de accidentat, au de
clarat specialiștii de la Cen
trul de cercetări spațiale din 
Pasadena, California. Fotogra
fiile au fost recepționate la 
centrul din Goldstone, Califor
nia, după ce au fost develo
pate chiar la bordul camerei 
lunare.

Fotografiile, realizate dumi
nică cu ajutorul unui tele
obiectiv de la o altitudine de 
2 670 km, reprezintă o Zona, 
de 14 km pe 20 de km cu lan
țuri de munți, cratere ș4 mici 
porțiuni de teren plat.

PROIECTUL „AIRBUS"
Recent s-a desfășu

rat la Londra o reu
niune ministerială tri
partită anglo-franco- 
vest-germanâ la care 
s-a ajuns la un acord 
privind construirea în 
comun a unui nou tip 
de avion de pasageri 
„Airbus" sau autobu
zul aerului.. La realiza
rea viitorului avion 
participă principalele 
companii aeronautice 
din cele trei țări : 
,,Sud-Aviation“. „Haw
ker Siddeley Aviation" 
și „Arbei'tgemeinschaft 
Airbus". „Airbus“-ul 
va avea o . capacitate 
de transport de apro
ximativ 300 de persoa
ne și se prevede să in
tre în funcțiune în a- 
nul 1973.

Factorul principal ca
re a determinat aceas
tă triplă înțelegere, în 
ciuda faptului eă țările 
respective fac parte 
din grupări economice 
rivale, îl constituie 
concurența din ce în 
ce mai puternică la 
care sînt supuse fir
mele vest-europene de 
către constructorii ae
ronautici nord-ameri- 
cani a căror suprema
ție este incontestabilă 
în ultimele două de
cenii pe piața lumii 
occidentale.. Aspra con
curență care se exer
cită în condițiile lumii 
capitaliste vizează în 
fond întreaga econo

mie, iar în această 
luptă inegală sînt an
gajate principalele țări 
vest-europene împotri
va marilor monopoluri 
americane, și în ulti
ma vreme și împotri
va celor japoneze, mai 
ales în domeniul in
dustriilor de construc
ții navale și de auto
mobile.

„Airbus"-ul, care va 
fi un avion rapid, a- 
tingînd o viteză de 920 
km pe oră, va fi fo
losit în special pe li
niile intraeuropene. A- 
ceasta înseamnă că el 
nu va fi un concurent 
al gigantului american 
în construcție, „Jumbo- 
Jet Boeing-747" de 500 
de. locuri, care va de
servi transporturile 
peste Atlantic începînd 
chiar din aniul 1969. 
Cu toate acestea, cele 
mai importante com
panii aeriene din S.U.A., 
printre care Douglas 
și Lockheed, manifes
tă un viu interes pen
tru viitorul avion an- 
gl o-f ra nco-v est -german. 

După cum a declarat 
de curând în Camera 
Comunelor ministrul 
britanic al aviației, 
John Stonehouse, apro
ximativ jumătate din 
cele 1000 de avioane 
„Airbus" care vor fi 
construite pînă în 1985 
vor fi cumpărate de 
companiile nord-ame
ricane.

Din delegație fac parte Mircea 
Malița, adjunct al ministrului afa
cerilor externe, Mircea Nicolaescu, 
ambasadorul României în R.A.U.. 
consilieri și experți.

Delegația română a fost întâmpi
nată de Hassan Abbas Zaki, minis
trul economiei și comerțului exte
rior. șeful delegației R.A.U. la se
siune, Khaled Hamdy, ministru ad
junct al economiei, precum și de 
alte oficialități.

«alinai al (IMI

raportului asupra cauzelor catas
trofei de la Aberfan, soldat cu 
moartea a 144 persoane dintre 
care 116 copii. In scrisoarea adre
sată lui Richard Marsh, ministrul 
energiei, lordul Robens, subliniază 
că împărtășește și acceptă conclu
ziile raportului comisiei de anchetă, 
mai ales în ce privește partea care 
se referă la faptul că această ca
tastrofă ar fi putut fi evitată.

MERCENARII DIN CONGO 
AU ATACAT BUKAVU

KINSHASA 8 (Agerpres). — 
Lupte grele între mercenari și 
trupele armatei naționale congo
leze au avut loc marți pentru con
trolul asupra orașului Bukavu, ca
pitala provinciei orientale, anunță 
agențiile de presă. Mercenarii au 
încercat marți o nouă tentativă 
de a pătrunde în capitala provin
ciei orientale, spetind ca de aici 
să se poată refugia în țara vecină, 
Ruanda. O tentativă similară a 
fost făcută luni seara, dar, întâm
pinată de țârul puternic de ârti- 
itrie armatei naționale congo
leze, coloana de mercenari a fost 
tăiată în două; o parte s-a refu
giat pe colinele din apropierea o-

Dacă cele trei țări 
au ajuns la o înțele
gere în ce privește fi
nanțarea în ansamblu 
a avionului, nu ace
lași lucru se poate a- 
firma despre unele 
probleme tehnice. Păr
țile angajate duc încă 
tratative pe marginea 
tipului de motor cu 
care va fi echipat 
„Airbus"-ul. In timp ce 
Marea Britanie ple
dează pentru reactorul 
„Rolls-Royce RB-207", 
care are o tehnologie 
avansată, Franța se 
pronunță pentru moto
rul JT-9D în curs de 
realizare de firma a- 
mericană „ Pratt et 
Whitney". Specialiștii 
afirmă că motorul en
glez RB-207 este însă 
mult mai puternic de- 
cît eel american, și se 
crede că pînă la urmă 
va fi adoptat acesta.

In cercurile observa
torilor politici se con
turează tot mai preg
nant părerea că acțiu
nea „Celor 'trei" în 
încercarea lor comună 
de a contracara fie 
chiar și în parte con
curența nond-america- 
nă în domeniul aero
nauticii va prevala a- 
supra neînțelegerilor 
de ordin tehnic exis
tente încă referitoare 
la proiectul „Airbus".

Marin GHEORGHE

INDONEZIA

Unități militare 
au fost trimise 
Tn Java

DJAKARTA 8 (Agerpres). ■ — 
Surse din Djakarta citate de agen
ția Associated Press relatează că 
unități militare au fost trimise în 
regiunea de est a Insulei Java, 
pentru a preîntâmpina manifestări- 
1 > în favoarea lui Sukarno. Agen
ția menționează că generalul Su
harto a hotărît trimiterea acestor 
trupe după ce s-a constatat că în 
regiunile din centrul și estul Javei 
au început acțiuni „pentru readu
cerea la putere a lui Sukarno". In 
localitățile Djodjakarta și Suraba
ya au avut loc recent puternice 
manifestații organizate de Partidul 
Naționalist Indonezian, cu prilejul 
împlinirii a 40 de ani de la înfiin
țarea sa, și care s-au transformat 
în manifestări de sprijin pentru 
Sukamo.

rasului Bukavu, iar cealaltă s-a 
retras la câțiva kilometri de oraș. 
Unitățile armatei congoleze au 
trecut la contraofensivă, în direc
ția colinelor din apropierea ora
șului Bukavu cu misiunea de a 
încercui pe mercenari și de a li
chida rezistența acestora.

Acțiunile mercenarilor sînt spri
jinite de cîteva sute de jandarmi 
katanghezi. Potrivit relatărilor a- 
gențîei Reuter, unități de avan
gardă ale coloanei de mercenari 
au reușit marți să pătrundă în 
suburbiile orașului Bukavu, unica 
dale âe trecere spre Ruanda, dar 
au fost respinse de contraofensiva 
unităților- armatei naționale con» 
goîeze.

Din Kinshasa se anunță că pre
ședintele Josef Mobutu a ordonat 
trupelor congoleze să urmărească 
pe mercenari și să lichideze re
zistența acestora. Se anunță că la 
Bukavu au fost dislocate noi uni
tăți ale armatei naționale congo
leze.

Tragedia muncitorilor străini
Intr-un raport publicat de Organizația pentru colaborare economică 

și dezvoltare (OECD) se arată că în Europa occidentală există 7 mi
lioane de muncitori străini care întîmpină mari dificultăți în țările in 
care Sînt nevoiți să caute de lucru. Raportul precizează că principalele 
țări furnizoare de brațe de muncă sînt Spania. Portugalia, Grecia, Tur
cia și Italia.

Greva docherilor din Londra continuă
După cum anunță agenția Reu

ter, docherii din Londra au hotă
rât în cadrul unui miting, care a 
avut loc la 8 august să continue 
greva declarată săptămâna trecută, 
revendicând îmbunătățirea condi
țiilor de muncă. La această grevă, 
declanșată în ciuda interdicției

Premierul sud-rhodesian 
a trimis un mesaj 
la Londra

LONDRA 8 (Agerpres) — La 
Londra s-a anunțat că la Ministe
rul Commonwealthului a fost pri
mit un mesaj din partea primului 
ministru sud-rhodesian, Ian Smith, 
în care acesta precizează unele ches
tiuni privind cererea guvernului 
britanic de a se relua negocierile 
anglo-rhodesiene asupra viitorului 
acestei țări. Răspunsul la mesajul 
Iui Smith, se precizează în capitala 
Marii Britanii, va fi dat după ce 
el va fi studiat de-iataHl ministru 
Harold Wilson, aflat în vacanță în 
Insulele Sorllngues.

Evoluția evenimentelor din Nigeria
LAGOS 8 (Agerpres). — Directo

rul britanic al operațiunilor din Ni
geria al companiei petroliere 
„Shell", Stanley Gray, a spus că a 
promis regimului din Biafra suma 
de 250 000 lire sterline drept cotă- 
parte din redevențele petroliere din 
partea acestei societăți. El a fă
cut această declarație la sosirea la 
Lagos, după ce timp de o săptămînă 
a fost reținut cu domiciliu forțat 
în hotelul său din Enugu. Redeven
țele reclamate de autoritățile bia- 
freze însumează 3,5 milioane lire 
sterline, după ce inițial ceruseră 7 
milioane. Referindu-se la convorbi
rea pe care a avut-o cu lt. col. Ojuk- 
wu, Gray a subliniat că el i-a co
municat conducătorului regimului 
din Biafra că societatea „Shell" va 
respecta „cu strictețe termenii le
gali". Potrivit acestora, a mențio
nat Gray, ultimul termen pînă la

Reuniunea ministerială C.E.N.T.O. 
a fost din nou amînată

LONDRA 8 (Agerpres). •— Reu
niunea ministerială CENTO oare 
urma să aibă loc ia Londra și ca
re a fost amînată deja de două 
ori, nu va mai avea Ioc în acest 
an, menționează agenția France 
Presse. In schimb, reprezentanții 
celor patru țări membre ale aces
tei alianțe — Turcia, Iran, Pakis
tan, Marea Britanie — și Statele 
Unite, membru asociat, probabil 
vor ține o reuniune „oficioasă", cu 
prilejul apropiatei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U.

Prevăzută inițial pentru 25 și

Incidente la granlfa Cambodgieî
PNOM PENH 8 (Agerpres). — 

Ministerul Afacerilor Externe al 
Cambodgieî a adresat guvernului 
S U.A. o notă în care protestează 
împotriva repetatelor violări ale 
teritoriului canxxjdqian -de către 
trupele americano-sai.îoneze. infor
mează agenția cambodgiana de 
presă. In notă se arată că, la 28 iu
lie, în districtul Kompong Rau, din 
provincia Svayrieng, o patrulă 
cambodgiană a fost nevoită să des
chidă focul asupra unei subunități 
a trupelor saigoneze care a pătruns 

sindicatului, participă pînă în pre
zent 1 100 de persoane.

• MADRID. Vn tribunal mili
tar din Madrid a condamnat cinci 
muncitori spanioli la închisoare pe 
termene variind între un an și. 
jumătate și trei ani și jumătate, 
sub acuzația de a fi participat la 
manifestația de 1 Mai din orașul 
Săbadell.

On inf’ tîttnră s-a ahătuf
Valul de căldură ca

re s-a abătut în ulti
mele zile asupra Al
geriei a provocat in
cendii în numeroase 
punct< ațe teritoriulw 
algerian, în special în 
păduri. " ■”

Potrivit ultimului bi

lanț, în Algeria au 
ars 2 200 de hectare 
de pădure, înregistrîn- 
du-se pagube de peste 
un milion de dinar* 1 
algerieni
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Eforturile conjugate 
ale pompierilor, ale 
armatei și populației

INUNDAȚII ÎN fINLANDA
Ca urmare a puternicelor inundații care au avut loc In regiunea Ora- 

vaine (vestul Finlandei) 60 000 de vizoni aflați Za o fermă au pierit 
înecați.

care trebuie achitate edevențele 
datorate de companie este 28 fe
bruarie 1968

Pe de altă parte, din Enugu se 
anunță că între trupele federale;,și 
biafreze continuă să aibă loc cioc
niri în diverse puncte de la grani
ța celor două teritorii. Grosul tru
pelor federale — potrivit unor sur
se din capitala biafreză, citate de 
agenția Reuter — este concentrat 
în regiunea orașului Nsukka. Lupte 
au loc, de asemenea, în jurul ora
șelor Ogoja și Obudu, situate la 
granița răsăriteană a Biafrei, pre
cum și Ia Bonny, principalul port 
petrolier, situat în sudul țării Po
trivit unui comunicat militar, difu
zat la Enugu, în apropiere de 
Bonny militarii biafrezi au scufun
dat opt ambarcațiuni ce transpor
tau soldați ai trupelor federale.

26 aprilie la Londra și amânată 
din cauza funeraliilor lui Ade
nauer, conferința anuală a CENTO 
urma să se țină la 11 și 12 iulie, 
dar criza din Orientul Mijlociu a 
determinat anularea ei. Pakistanul 
care pare a pune Ia îndoială uti
litatea participării la această a- 
lianță, anunțase deja că ministrul 

; său de externe nu va pârtiei < la 
această reuniune. Guvernul pakis
tanez acordă însă o importanță 
mai mare colaborării cu Turcia și 
Iranul. Aceste trei state au stabi
lit în 1964 o cooperare regională.

pe o distanță Se 15 km în teritoriul 
»Cambodgiei. Roi militari saigonezi, 
în uniformă de parașutiști, au fost 
uciși.

Relatând un „alt incident, agenția 
cambodgiană menționează că, la 13 
iulie, un detașament de aproxima
tiv 30 de militari saigonezi, gchi- 
pați cu armament modern, ai, pă
truns pe teritoriul cambodgian1; A- 
gresorii au deschis focul asupra 
locuitorilor unui sat din aceeași 
provincie, rănind șapte locuitori.

Prelungirea stagiului 
militar în Cipru

Consiliul de Miniștri al Cipru
lui, întrunit sub președinția arhi
episcopului Makarios, a aprobat 
un proiect de lege în baza că
ruia durata serviciului militar al 
tinerilor ciprioți greci este prelun
gită de la un an și opt luni la 
doi ani.

• CARACAS. Asupra diferite
lor regiuni din Venezuela s-au a- 
bătut în ultimele zile ploi toren
țiale, după ce, în urmă cu o săp
tămînă. aceleași regiuni au fost 
zguduite de puternice cutremure 
de pămînt. Ploile au provocat pa
gube materiale considerabile în 
special șeptelului de vite și plan
tațiilor

asupra nigeriei
din aceste regiuni în 
vederea stingerii in
cendiilor, au fost în
greunate de explozia 
constantă a numeroase 
obuze și bombe răma
se de pe timpul răz
boiului de eliberare.
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