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ANGAJARE FERMĂ, TOTALA
IN AMPLA ACȚIUNE DE DEZVOLTARE a primit pe tovarășulA CONȘTIINȚEI SOCIALISTE, REVOLU

TIONARE A OAMENILOR MUNCII Agostino Novella
Ceaușescu, 
Partidului 

a primit 
la Manga-

și s-a efectuat 
păreri asupra 
actuale ale si-

rare dintre ele 
un schimb de 
unor probleme 
tuației internaționale, ale miș
cării comuniste și muncitorești.

Intîlnirea s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de caldă priete
nie și înțelegere tovărășească.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu
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ADUNĂRILE GENERALE ALE SALARIAȚILOR
prilej de mobilizare a colectiveloragitația

la valorificarea superioară
sau

rezervelor interne

cu

INTEGRARE DEMINA,
responsabilă
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Oferte
cu efect

deschiderea
unor
magazine
diversificate

minei. In acest sens 
amenajate panourile 
și fapte", „Noutăți"

Gavrilă DAVID
președintele Consiliului municipal al sindicatelor 

Petroșani

minei noastre 
care le mî-

Nicolae
Comitetului de partid
E.M. Paroșeni

Ing. 
secretarul 

al
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subteran, 
producti- 
general a 

întregii 
au stat

întirziat

Sarcinile 
rectivele Congresului al X-lea 
al Partidului Comunist Român 
privind îmbunătățirea activi
tății economice a unităților mi
niere, privind promovarea n»- 
ului în munca din 
în vederea creșterii 
vită',ii muncii și în 
ridicării calitative a 
activități economice, 
în permanentă în atenția orga
nizației noastre de partid.

Promovarea tehnicii noi, mo
dernizarea proceselor tehnolo
gice. creșterea gradului de me
canizare precum și perfecțio
narea continuă a organizării 
producției și a muncii nu a 
lipsit de pe agenda de lucru a 
birourilor organizațiilor de ba
ză.

Desigur acest lucru nu a fost 
ușor. Existau la început în 
rîndul muncitorilor și chiar a 
unor cadre tehnice rețineri în 
ceea ce privește extinderea 
mijloacelor de mecanizare, pre
ferind așa zisele metode cla
sice. tradiționale — situație 
va’ ' : ă mai ales în cazul com
plexelor Je susținere și tăiere 
mecanizată despre care se spu
nea că nu pot fi folosite în 
condițiile zăcămîntului nostru.

Preocuparea noastră s-a în
dreptat pe de o parte în di
recția învingerii acestei reți
neri. rezistențe fată de nou.

Secretarul general al partidu
lui, tovarășul Nicolae Ceaușescu, 
în cadrul amplei sale expuneri 
de <a recenta Consfătuire de 
lucru a activului de partid din 
domeniul ideologiei, a analizat 
din nou. pe larg, cerințele de 
îmbupă’ățire a activității poli
tice și cultural-educative cores
punzător noii etape de dezvol
tare a societății noastre socia
liste. a subliniat sarcinile care 
revin sindicatelor pentru îmbu
nătățiră activității politico-edu
cative în rindurile colectivelor 
de muncă

Sindicalelor le revin răspun
deri mari în dezvoltarea conști
inței socialiste a maselor, în 
combaterea atitudinilor înapoia
te. pentru a dezvolta un spirit 
combativ în întreprinderi față 
de manifestările de neglijență, 
de nepăsare.

Am poposit de curînd la mi
na Petrila pentru a urmări mo
dul cum răspunde munca sin
dicală acestor exigențe. Din 
discuțiile purtate cu membri 
ai activului sindical am reți
nut că în urma directivelor 
trasate de ultimul congres al 
sindicatelor, munca educativă 
a sindicatelor a cunoscut o în- 

Nicolae LOBONȚ

iar, pe de altă parte, spre în
sușirea tehnologiei de lucru cu 
noile utilaje și instalații, a nor
melor de exploatare a lor.

Pe baza analizelor și dezba
terilor din comitetul de partid, 
în adunările generale ale or
ganizațiilor de bază, colectivele 
de agitatori au desfășurat o 
muncă politică susținută de 
la om la om în legătură cu 
oportunitatea folosirii mijloa
celor moderne de producție, a 
necesității folosirii lor eficien
te, intensive, a întreținerii lor 
corespunzătoare, subliniind a- 
vantaiele lor economice pe ca
re acestea le aduc, a consecin
țelor favorabile asupra condi
țiilor de muncă și reducerii de 
eforturi în activitatea din sub
teran.

Un accent important s-a pus 
și pe celelalte forme ale mun
cii politice cum sînt : stația de 
radio-amplificare și 
vizuală. La stație au fost popu
larizate rezultatele bune 
record obținute cu ajutorul a- 
cestor moderne utilaje și anume 
productivitatea de 40 tone/post 
obținută în abatajul dotat cu 
comp’exul de susținere mecani
zat, de 12 tone/post în abatajul 
cu tăiere cu combine și sus
ținere metalică, viteza de 9 
ml/zi la o înaintare cu combi
na PK-7 etc. Ne-am străduit ca 
agitația vizuală să fie cît mai 
sugestivă și mai apropiată de 

viorare simțitoare, contribuind 
activ la obținerea unor rezul
tate bune în producție, la creș
terea răspunderii salariaților 
față de obligațiile profesionale, 
la întărirea disciplinei în mun
că La gazeta de perete, la su
plimentul ei satiric sînt redate 
o serie de aspecte negative. Ar
ticolele, epigramele și carica
turile satirizează pe aceia care 
în mod frecvent lipsesc nemoti
vat de la serviciu, părăsesc lo
cul de muncă înainte de vre
me, au o atitudine necorespun
zătoare în societate. Printre 
aceia care nu vor 6ă înțeleagă 
că trebuie să respecte o disci
plină în procesul de produc
ție și în afara lui se numără 
și Gheorghe Căldăraru, Horea 
Popescu, Iosif Haioș, Marin 
Burghiu. Asemenea salariați sînt 
criticați și în ședințele lunare 
ale grupelor sindicale. Este 
foarte bine că se procedează 
la criticarea acestora, la mus
trarea și propunerea lor de 
sancționare pe cale adminis- 

realitățile 
au fost 
„Imagini 
cuprinzînd fotografiile chiar ale 
utilajelor și instalațiilor în func
ție în sectoarele 
și ale minerilor 
nuiesc.

Expresie pregnantă a adînci- 
rii continue a democrației mun
citorești, adunările generale ale 
salariaților s-au afirmat și se 
afirmă ca o formă vie, eficien
tă, de participare a salariaților 
din întreprinderile socialiste — 
în dubla lor calitate de pro
prietari colectivi asupra mijloa
celor de producție și de produ
cători ai bunurilor materiale 
— la îndeplinirea cu un înalt 
simț de răspundere a rolului 
lor în planificarea, organizarea 
și conducerea economiei, dar, 
mai ales, în descoperirea și va
lorificarea rezervelor și posibi
lităților interne ale fiecărei u- 
nități economice, șantier, insti
tuție.

Actualele adunări, ce se des
fășoară în perioada 15 iulie — 
10 august, vor trebui să treacă 
prin filtrul exigenței activita
tea comitetelor de direcție, a 
fiecărui salariat, în spiritul do
cumentelor de partid, a progra
mului propus de tovarășul 
Nicolae Ceaușescu pentru îm
bunătățirea activității politico- 
ideologice, de educare marxist- 
leninistă a membrilor de partid, 
a tuturor oamenilor muncii. E- 
xercitîndu-și rolul de forum 
muncitoresc suprem de condu
cere a întreprinderii, adunarea 
trebuie să constituie cadrul pro
pice de manifestare plenară a 
răspunderii pornite din partea 
fiecărui participant de a veni 
cu probleme majore în aria 
dezbaterii .și cu soluții prin ca
re să crească contribuția fie
cărui colectiv de muncă la dez
voltarea și consolidarea econo
miei noastre socialiste', la spo
rirea avuției naționale și creș

terea nivelului de viață al în
tregului popor.

Adunările generale actuale 
sînt chemate să analizeze și să 
găsească rezolvarea unor pro
bleme de importanță majoră ce 
stau în fața întreprinderilor și 
colectivelor acestora în perioa
da rămasă pînă la sfîrșitul a- 
nului ! mersul îndeplinirii sar
cinilor de plan și a angajamen
telor de întrecere, și, în același 
timp, dezbaterea cifrelor de 
plan pe anul 1972, în lumina 
posibilităților și măsurilor ne
cesare pentru asigurarea înde
plinirii lor. Realizarea indica
torilor de plan pe perioada tre
cută din acest an va face obiec
tul central pe ordinea de zi a 
adunărilor. In acest context, 
productivitatea muncii și posi
bilitățile de creștere a ei pe 
cote mai înalte se cuvine a fi 
amplu și cu înaltă exigență 
dezbătute de către fiecare a- 
dunare generală din unitățile 
și organizațiile economice din 
municipiu, dar, mai ales, de că
tre cele de la exploatările mi
niere Dîlja, Bărbăteni. Aninoa- 
sa, Uricani, unde rezultatele la 
acest indicator sînt sub nivelul 
planificat și din care cauză nu 
s-a realizat nici planul de pro
ducție. Trebuie să constituie un 
motiv în plus de analiză critică, 
aprofundată, faptul că la mina 
Dîlja productivitatea muncii fi
zice realizată pe cele 6 luni c 
mai mică decît cea planificată 
cu 117 kg cărbune/post, la Băr
băteni cu 69 kg/post, la Uricani 

cu 67 kg/post, la Aninoasa __ 
14 kg/post iar că pe ansamblul 
unităților C.C.P. din Valea Jiu
lui acest indicator <_ litativ pre
zintă o rămînere în urmă față 
de sarcina de plan cu 13 
kg/post.

Preocupările cu care comite
tele de direcție de la exploa
tări, conducerile sectoarelor mi
niere au acționat pe linia creș
terii productivității muncii tre
buie supusă unei examinări cri
tice, mai ales că gradul de fo-

A m

Cetățenii apreciază „timidi
tatea comercială* drept o ca
rență cu implicații sociale. O 
invaliditate a simțului gospo
dăresc, explicabilă prin como
ditatea travestită în rutină, în 
neputința de a privi în perspec
tivă evoluția unor fenomene. 
Tot ceea ce ne este „la înde- 
mînă" ne solicită interesul 1- 
mediat, intră în reflexul coti
dianului obișnuit, plictisitor de 
neanonim. Nu am putea spu
ne că această carență ar fi lip
sită și de alte subiectivități. 
E un fel de... teamă de necu
noscut corelată cu tendința de 
a nu risca. Riscul, este insă 
specific comerțului mai ales 
cînd se conjugă cu cerințelo 
consumatorului. Dacă oferta 
întîrzie să se materializeze nu 
mai poate fi vorba nici măcar 
de... timiditatea comercială.

Poate că reflecțiile acestea 
nu au acoperire totală dacă ne 
referim la comerțul petroșă- 
nean. In această privință s-au 
făcut eforturi serioase, s-au 
înregistrat succese pe măsura 

Tovarășul Nicolae 
secretar general al 
Comunist Român, 
miercuri dimineața,
lia Nord, pe tovarășul Agostino 
Novella, membru al Direcțiunii 
și al Biroului Politic al Parti
dului Comunist Italian, care se 
află în țara noastră la invitația 
Comitetului Central al Partidu
lui Comunist Român.

La primire a participat tova
rășul Paul Niculescu-Mizil, 
membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent, 
secretar al Comitetului Central 

losire a utilajelor și a forței 
de muncă nu a fost pe măsura 
posibilităților, că mai sînt re
zerve imense nefolosite pentru 
creșterea randamentelor în aba
taje. O realitate negativă în a- 
cest sens este și faptul că pe 
cele 6 luni sarcinile la încăr
carea mecanică în galerii s-au 
realizat în proporție, de numai
71.3 la sută iar la tăierea meca
nică în abataje în proporție de
98.3 la sută, rezultate sub posi
bilități obținînd la acești indi
catori de bază ai planului teh
nic minele Lonea, Aninoasa, U- 
ricani și Dîlja.

Un alt domeniu de însemnă- 

lor care au fost consemnate la 
timpul potrivit. Totuși... Pen
tru că persistă un „totuși*1 ne
am permis să-l forăm. Rezulta
tul e simplu i lacuna se află 
în lipsa studierii atente a ce
rințelor consumatorilor. Argu
mentele rezidă în însăși opini
ile cetățenilor. Tov. dr. ing. 
Nagy Bela. conferențiar la ca
tedra de lucrări miniere și 
preparare a Institutului de 
mine, pleda într-o discuție oa
recare, pentru înființarea u- 
nui magazin turistic speciali
zat de unde, atît vizitatorii cît 
și localnicii, să poată închiria 
unelte sportive, magnelofoanc, 
instrumente muzicale și alte 
obiecte uzuale care completea
ză „trusa" distracțiilor, creînd 
o atmosferă propice folosirii 
timpului liber, în mod util și 
recreativ. Cu alt prilej tov. 
Dumitru Cristea, șef de servi
ciu la Baza de aprovizionare 
și transport din cadrul C.C.P., 
sublinia că nu poate înțelege 
de ce organele comerciale lo
cale au respins oferta între
prinderii Guban din Timișoa
ra care voia să-și desfacă la 
noi produsele de încălțăminte. 
Motivul a fost simplu : lipsa 
de spațiu. Oare un asemenea 
magazin de prezentare și des-- 
facere nu ar fi putut fi deschis 
în spațiile actuale ale O.N.T. 
și Biroului de voiaj care de 
fapt, ar fi ajuns ..acasă", adică 
în clădirea P.T.T.R. ? Care din
tre cetățenii orașului nostru 
nu ar fi fost interesat dc sor
turile noi de încălțăminte, mai 
ales că cele existente în ma
gazine nu ne prezintă modele 
destul de variate ?

Un alt aspect care trece ne
observat de organele comerci
ale locale, se referă la ficțiu
nile artizanale puse în vînza- 
re de diletanți care fac un 
deserviciu formării simțului 
estetic al publicului. De ce 
oare nu s-a ajuns la ideea des
chiderii unei expoziții cu vîn- 
zare a lucrărilor Filialei fon-

D. KELMER
I 

(Gontinuare în pag. a 3-a) 

al Partidului Comunist Român.
In cursul convorbirilor s-a 

realizat o informare reciprocă 
privind activitatea celor două 
partide, a fost reafirmată hotă- 
rîrea comună a P.C.R. și P.C.I. 
de a dezvolta în continuare 
relațiile de prietenie și colabo-

CITITI AZI
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PROGNOZA Șl ELEMENTUL OE RISCA in fenomenul economic minier
a avut Ioc ședm- 

Comitetului Exe- 
al P.C.R. și a 

Miniștri, preri- 
tovarășul 

unde s-a 
t planului de stat 

a economiei na- 
primul semestru aJ 

I. posibilitățile i'.fățy- 
depâșirii sarcinilor 

I II-lea semestru, pre- 
pregâtifea condițiilor 
realizării planului pe 

îr. Cu acest prilej, pe 
al 

s-a

De curind 
ța comună a 
cutiv al C.C. 
Consiliului de 
dată de 
Ceaușescu > 
îndeplinirea 
de dezvoltare 
ționa.’e in 
anului 197 
luirii și 
celui de- 
eirei și 
accesare 
anul vi it 
teas hetâririi plenarei C.C. 
F C.R. din 5—6 mai 1971, 
eanstituit comisia centrală de 
partid și de stat pentru ela
borarea prognozelor de dez
voltare economică și socială, 
secretarul general al partidului 
âînd indicații prețioase cu 
privire la organizarea și des
fășurarea lucrărilor de eiabo- 
w.re a prognozelor de dezvol- 
fc’-'’ în deceniile mmâtoare.

Este cu certitudine o am
plă perspectivă- deschisă către 
eulmiTe cele mai înalte ale 
progresului și prosperității f 
pornind de Ia cunoașterea de
plină a fenomâiu’ui economic 

social, să-ți imaginezi și să-ți 
«onstruiești modelul pe care 
vrei să-1 atingi și în acest 
trop să folosești previziunea 
țj prognoza, fundamentate pe 
țti.'nța eonducerii.

Pornind de la aceste prin- 
ripH de conducere. pentru 
eendvcătorii întreprinderilor in
dustriale. pentru conducătorii 
de‘ toate nivelele, pentru' toți 
eei care răspund de traduce
rea in viață a programelor de 
perspectivă, se nasc probleme 
nou

De altfel, expunerea recentă 
a tovarășului Nîcolae Ceaușescu 
Ta consfătuirea de lucru a ac
tivului de partid din domeniul 
ideologiei și al activității poli
tice și cultural-educative, a- 
oafizeazâ cu claritate feno
menul economic și social ac- 
Hwal și stabilește totodată mă
surile de îmbunătățire cerute 
de noua etapă de dezvoltare 
*iuttiliateyală a societății noas
tre socialiste.

Dîn conținutul bogat de idei 
prezentat, ne vom opri asupra 
activității pentru- transfurma- 
seu' conștiinței oamenilor, asu
pra necesității ca toți cetățe- 
wii* să depună o muncă utilă, 
asupra imperativului de a creș
te continuu rolul activității 
aonștiente de cunoaștere și de 
ațd’eare creatoare a legilor 
abjective ale fâuririi noii oiun- 
d”’’"... ca factori de prim ordin 
pentru înfăptuirea cu 
a sarcinilor trasate 
preșul al X-lea al 
Jw acest sens vom 
na? unele aspecte 
menulvi economic 
teia cărbunelui și, 
vtsm viza unele exploatări mi
niere dîn cadrul Centralei răr- 
bunelui Petroșani. Analiza mi 
se pare actuală, oportună mai 
ales dacă ne gîndim la modul 
necorespunzător în care unele 
exploatări fși realizează și pla
nul de perspectivă' și planu
rile de scurtă durată. Vom cita 
cazul E.M. Dîlja. exploatare 
pentru care s-au întocmit con
secutiv două studii, tehnico- 
economice. dintre care ultimul 
in anul 1970, cu previziuni pî- 
nă î’n anul 1975. Fată de pri
mul S.T.E. capacitatea de pro
ducție a minei abia a atins un 
nivel de 50 la sută d;n cel 
preconizat, iar față de al doi
lea S.T.E.. reactualizat, se con
stată că în primul an, după 
primul semestru numai, mina 
a înregistrat un. minus de 
21 137 tone cărbune, realizîn- 
du-și sarcina de plan abia în
tr-o proporție de 92%.

Dacă se pot alcătui prog
noze pentru decenii și dacă 
ele se realizează întotdeauna 
în mod acoperitor, cu depă
șiri substanțiale, de ce nare 
Intr-un sector atît de restrâns, 
previziunea nu poate fi reali
zată ? Răspunsul vine de la 
sine : există carențe atît în 
munca de proiectare, în activi
tatea de prevedere, cît și în 
modul de traducere în fapt’ a 
măsurilor preconizate, a obiec
tivelor stabilite.

Complexitatea problemelor 
iîo rezolvat într-o exploatare 
minieră pînă la atingerea ca
pacității proiectate. soltaită 
Intr-un grad mai înalt jîndirea 
conducătorilor, .cerîndu-le să 
apeleze din multitudinea sslu- 
ții’or 1a soluția ootimă. aceea 
care să răspundă ferm crite
riilor economice vizate de ac
tul conducerii.

Procedeele folosite în acest 
scop nu mai pot rămîne sim
ple e emente de rutină, apar
ii -v-d' unei practici oarecare. 
c> irebuie să se transforme în 
melodfe științifice de conduce
re, metode în care decizia să 
fie fundamentată, incepînd din

Ni cola e 
analizat

s-.’cces 
de Con- 

partidului. 
analiza nu- 

ale fena-» 
în indus- 
în speetah

fj'

stadiu] de planificare și prog
noză, 
a realizării, atît sub 
calitativ

Acest lucru devine 
astăzi, 
mijloacele 
cetare a 
triale, care 
rî. indicîrod 
avantajoase 
blemelor.

Poate câ 
vor zîmbi 
afirma poaft 
economice nu 
teorii, 
activii?

pină Ia cel de control 
ar-pect 

cît și cantitativ.
posibil 

dacă se va recurge Ia 
matematice Se cer- 
fenoraenelor îndus- 

ferese die r’scu- 
solutiile cele mai 
în rezolv.’.rea pro-

•tin- 
preconizat al 
producție ne- 
sarcinilur de

posibilitatea

exploatărilor
realizează sarcinile 

spalele cifrelor 
însă realizările 

mult? exploatări, 
prin abateri

unii conducători 
neîncrezători, vor 

că obiectivele 
j. se realizează cu 

că nu putem aplica la 
ițea concretă speculațiile 

matematice. Ei bine, excepti- 
cismul nu e îndreptățit, n-are 
nici un temei. Realitatea1 fap
tică stringentă a economiei noas
tre dovedește deolîna încre
dere în procedeele moderne 
de calculare, de găsire a celor 
mai bune soluții;

Dar. pentru a credita cu 
încredere soluțiile matematice, 
orice conducător trebuie în 
primul rînd ■-ă-și organizeze 
în sfera sa de activitate, sis
temul informațional. Justețea 
ipotezelor matematice și rațio
nalitatea lor depind cu priori
tate de valabilitatea informa
țiilor. Calculului matematic nu-i 
putem oferi 'decît informare 
corectă. Acesta exclude dezin
formarea. nesinceritatea. tă
răgănarea realizării unui eve
niment etc — practici, din 
păcate, prezente- încă în felul 
de a munci al unor cadre.

Producția, desigur revendi
că, simultan, soluționarea unei 
complexități de probleme. Cu 
cît, însă, activitatea este orga
nizată mai bine și fiecare pro
blemă se conturează într-o 
formu’ai-e matematică strictă, 
cu atît soluțiile sînt mai clare 
și conducătorul va dispune de 
clementele de analiză care 
conducă către 
lă rezolvare.

Nu punem, 
discuție acele 
cer elaborarea 
matematice și- o program-i.-e în 
limbaiul calculatoarelor elec
tronice, fiindcă acestea nu sînt. 
încă, la îndemîna oricui .și ea 
necesitate. Ne vom referi însă 
la unele probleme, de o com
plexitate relativă șl care se 
pretează la o prelucrare ma
tematică1 simplă.

Este perifeefi adevărat că na
tura fenomenelor miniere sub 
aspectul condițiilor de zăcă- 
mînt ca': amplasarea în spațiu 
și timp, dinamica' locuvdor de 
muncă, factorii tehnico-minieri 
de influentă etc., creează- în 
fiecare fază- de activitate și 
elemente aleatorii. Cu atît mai 
mult însă, conducătorul tre
buie să dispună de o xei’ie de 
combinații de decizii și atitu
dinii în scopul adaptării la 
conjuctura survenită în exploa
tare. De aceea, avînd în vede
re tocmai caracterul variabile
lor aleatoare din 
economic minier, 
necesitatea de a 
anumite legi de distribuție a 
acestor v-nriabile. Pentru acest 
lucru — indiferent de fenome
nul studiat — trebuie să avem 
în vedere :
• care 

elementele 
stabilitate, 
pectiv ;

© în ce constau- manifes
tările îniîmplătoare posibi'c ale 
fenomenului, respectiv acelea 
care determină riscuri în acti
vitate.

Din- multitudinea problemelor 
de rezolvat, vom sugera unele 
care ni se par de extremă im
portanță- și utilitate în elimi
narea riscului din activitatea 
de conducere

5&-1
cea mai ferici-

deocamdată. în 
probleme care 
unor modele

fenomenal 
se impune 

determina

este elementul sau 
de permanență, de 
în fenomenul ies-

Cum realizăm 
programul 

de investiții 
și punerea 

în funcțiune 
a capacităților 

de producție 
proiectate ?

Activitatea econom.că a ex
ploatărilor miniere se desfă
șoară1 pe baza studiilor teh- 
nico-economice, care orevăd 
programarea lucrărilor miniere 
de deschidere, pregătiri și ex
ploatare în oe.spe'jfvă precum 
și corelarea cu acestea a res
tului indicatorilor economici.

P.ealizarea în termen a aces-

tor lucrări, condiționează 
gerea nivelului 
capacităților de 
cesare asigurării 
plan.

M a juri tatea 
noastre își
de plan. In 
care exprimă 
ca atare, la 
acestea se obțin 
și derogări de la programele 
de perspectivă și. uneori, prin 
devieri de la o structură or
ganizatorică bine cosrdenată*. 
Și. db cele mai multe ori, as
pectele necoordtJnăriî pornesc 
încă din faza de proiectare.

Proiectul trebuie să consti
tuie pentru conducătorul ex- 
ploaiării miniere o oglindă a 
desfășurării tuturor artivitațf- 
Ior. cu corelarea lor în timp 
și spațiu, evidențiindu-se pen
tru fiecare etapă mijloacele de 
atingere a unui scop cores
punzător precizat.

De aceea, se impune necesi
tatea ca în industria minieră, 
fiecare proiect să fie însoțit! de 
un GRAF, pe baza căruia să 
se determine programuf optim 
de desfășurare menit să -fe
rească pe conducător 'le riscul 
nerealizării.

O metodă dintre cele mai 
răspîndite astăzi în programa
rea activităților este 
P.E.R.T. — GANTT, 
prin care se stabilește drumul 
și activitățile critice,, irt sco
pul conducerii operaAfiVe Și a 
controlului modului' .ie execu
tare, ținînd seama de ordinea 
de succesiune conjugată și de 
duratele lor dc execuție. Nu 
facem aici o expunere de me
todă,. Vom, aminti doar. că’ 
această metodă constituie pen
tru! conducătorul eocplen tarif 

un fel de numărătoare inversă 
care oferă posibilitatea unui 
control eficient asupra activi
tăților ce condiționeazăi seali- 
zarea întregului- program.

Pentru exemplificare. vom 
reda numai concluziile •'e re
zultă din aplicarea- acestei me
tode la analiza S.T.E’. rcaetuaM- 
zat al E.M. Dîlja.

Analiza a constat în urmă
toarele :

s-a întocmit lista lucră»- 
rilor de investiții miniere pen
tru dezvoltarea producției E. 
M. Dîlja în perioada 1970 — 
1975, așa' cum sînt cuprinse 
în S.T.E., precum și volumul 
acestor lucrări';

S- pe baza volumului 
gramat. și a normelor dc 
cutie pe genuri de lucrări, s-au 
calculat duratele de 
minime (optim iste), 
(pesimiste), duratele 
probahile (bazate pe 
medii) și conform calcului pro
babilistic indicat de metodă 
s-au determinat duratele de 
timp așteptate pentru executa
rea fiecărei activități ;
• s-au ordonat lucrările, 

ținînd seama- și- do modul în 
care au fost atacate șî rea- 
lîzatfe pînă- la data, analizei’ și 
s-au calculat termenii calenda
ristici cei mai apropîațî posi
bili,. cei mai îndepărtați admi
sibili de terminare a fiecărei 
lucrări, precum șj rezervele 
de timp de cane dispune pen
tru executarea lor ;

© durata de executare a 
programului. s-a considerat 
(din anumite restricții în ana
liză) 1 iulie 1971 — 25 ianua
rie 1-974, respectiv 704 zile lu
crătoare ;

© s-a întocmit graful și pe 
acesta s-a marcat drumul cri
tic.

Au rezultat, în acest fel, lu
crările care nu dispun de re
zerve de timp pentru execuție.

Pentru aceste lucrări, s-a 
executat calculul variației și 
aâ disjx’rsiei. Perioada de timp 
(T = 794 zile) prevăzută pen
tru realizarea lucrărilor anali
zate; ne demonstrează că nu 
exisîă probabilitatea execu
tării programului la data pre
văzută, întrucit durata de exe
cuție a activităților de pe dru
mul critic, este niai mare, dis
persia totală conducîndu-ne 
la- o prolmbilitate de realizare 
a programului sub 1%,

Scurtînd durata de execuție 
a unei sim-ure lucrări impor
tante situată pe drumul critic 
(galeria direcțională bloc IT — 
III, orizontul 350) cu 168 de 
zile, variabila redusă primește 
o valoare pentru 
bilitalea 
este de 
a nu se 
gram la 
doar de

Cunoscînd, deci, la un mo
ment dat influența ce poate fi 
provocată de stadiul actual de 
executare a lucrărilor, asu
pra posibilităților de respectare 
a termenului final de realizare 
a întrdguîui ansamblu de lu
crări, conducătorul poate eli
mina elementele de surpriză $i

nesiguranță și are 
de a aplica din timp măsurile 
adecvate situației create.

Metoda amintită se poate 
aplica cu succes la specificul 
activităților din industria 
nieră în proiectele privind

~ construirea de mine 
reconstruirea minelor

mi-

metoda 
metodă

pro- 
exe-

execuție 
maxime 

de timp 
realizări

care probai 
realizării programului 
98,2%, deci riscul de 
termina întregul pro- 
data stabilită- rămfne 
1.8%.

noi
ve-

punerea în exploatare a 
zăcământ nou, panou ele.; 
determinarea drumurilor

sau 
chi :
• 

unui
•

miniere de transport ;
@ lucrările de . montaje, 

întreținere sau repar 
unei instalații miniere 
la multe altele.

ale 
încă

mi-Planul de producție" 
nelor este fundamentat 
veritatea funcționării ■ 
ne 
ceea ee se exprimă 
minorele anuale, 
și lunare, prin 
diu al fronturilor.

Dar, în tehnologia actuală 
de lucru, abatajele își între
rup temporar activitatea pen
tru- executarea unor lucrări 
de reparații la utilaje, pentru 
prăbușire sau ranibleiere, pen
tru atacări- de felii noi, pen
tru ungle avarii ete. Este 
foarte important pentru condu-' 
cerea minei să poată aprecia ris
cul nerealizării planului în si
tuația în care unul, două, trei 
saw ntai multe abataje nu func
ționează. Tn acest caz, riscul se 
poale aprecia' prin repartiția 
bînomială a probabilității.

Să presupunem că în preli
minarul unui sector s-a pre
văzut funcționarea fără între-- 
mpere a unui număr de 8 
abataje. Din observările efec
tuate m sectorul respectiv, 
rezultă, de exemplu, că la un 
moment dat probabilitatea me
die- ca un abataj să nu funcțio
neze este- de 0.2, adică proba
bilitatea ca el să funcționeze, 
esie de 0,8.

Probabilitatea ca nici un 
abatej să nu-și întrerupă acti
vitatea d'n totalul de 8 abata
je. respectiv să avem o func
ționare simultană a tuturor a- 
batajelor este de 16,7%,. în 
situația unor întreprinderi în- 
fuwcțîenare de 20%, proba
bilitatea crescând Ia 43% în si
tuația unor întreruperi medii 
de numai 10%.

Se întîmplă destul de 
vent ca unul său două abataje 
să nu funcționeze. In acest 
caz putem determina probabi
litatea întreruperii, urmînd e- 
venhiientul nefuncționare în 
radriil abatajelor dîn sector. 
După repartiț'Pa binomtelă. pro
babilitatea ca' două abataje 
sa nu funcționeze1 ('în condi
țiile expuse)' este de 29.3%. 
Prin urmare este suficient de 
edificator pentru șeful sectaru
lui respectiv, ca- să- poată apre^- 
cin mărimea riscului șf să-și ia 
măsuri' corespunzătoare de a- 
coperi're.

Prin calcule mai simple, 
dîn domeniul teoriei probabi
lităților putem determina și 
alte fenomene din activitatea 
economică a exploatărilor noas
tre. cum ar fi •

© riscul producerii unei S- 
" r:i sau a unui accident în 
două sectoare ale minei ;

riscul de a depăși consu
mul de energie pneumatică 
sau electrică ;

riscul întreruperii activi
tății unui abataj frontal sau 
a unor abataje cu pondere 
mare în producția minei etc.

Prin articolul de față am 
dori să trezim interesul celor 
ce răspund, la diferite nivele de 
conducere, de activitatea eco-

al
t pe ne- 
simulta- 

a unui număr de abataje, 
i ee se exprimă în preli- 

trimestriaie 
numărul me-

nomică a exploatărilor miniere, 
pentru a privi fenonjenul eco
nomic minier ea un eveniment 
previzibil, ■. ă elementul de risc 
se poate determina și că în 
orice situație se pot prevedea 
măsurile necesare confirmării 
prognozei.

Etapa pe care o parcurgem 
ne obligă să ne apropiem prin 
toate mijloacele posibile de o 
conducere științifică a produc
ției fiindcă numai în aceste 
condiții vom putea garanta re
alizarea oportună a sarcinilor 
impuse de construcția socie
tății socialiste multilateral dez
voltate.

Este un imperativ căruia in
ginerii, tehnicienii, minerii tre
buie să-i răspundă cu prompti
tudine și competență.

Ing. Ștefan OCTAVIAN, 
E. M. Dilja

Surprinde faptul că uniii 
mineri — chiar și dintre ccî 
cu- experiență în activitatea 
subterană, cu bogate cunoș1- 
lințe, cumpătați și prevăză
tori de altfel — acționează 
uneori copilărește, ignoră pe
ricolul, nu-și iau, la front,, 
toate măsurile necesare pen
tru evitarea oricărui risc de 
accidentare. Acești mineri cu
nosc perfect — dacă ar fi' 
puși în postura, de... elevi,, 
ar spune lotul pe de rost — 
normele* de protecție, regu
lile care se cuvin respectate, 
.și,, totuși, cîteodală, nu țin 
cont de ele, le persiflează pur 
și simplu 
tare este 
destul! de

și» „curajul" ca a- 
plătit,. nu rareori, 
scump.

—

Prețul

frec-

Dispozitiv care 
înlocuiește fundația
E. Latko, de la filiala din 

Wroclaw a Institutului in
dustrial de electronică, este 
posesorul unui patent pentru 
un dispozitiv destinat mași- 
niloi’-unei'te și care va în
locui fcmd’ăția.

Dispozitivul se compune din 
trei plăci metalice și 
pene îmbinate cu un șurub. 
Prin folosh-e'â' în' acest 
a unei plăci oscilante, 
gnl poate fi amplasat 
și întir-u secție în care dușu
meaua prezintă ncregularități. 
In cazul în care' poziția strun
gului deviază de la- cea dală, 
din cauza tasării solului, de 
cXempiu,, este suficient ca 
șurubul să fie rotit in modul 
cui’enit pe'ntru ca fiecare pi
vot af său să înalțe shti să' 
coboare slfdh’gul cu 0,6 m. 
Dispozitivul poate fi folosit 
și în- alte ramuri ale econo
miei.

două

sistem 
strun- 
ciiiar

de
aucitfenfindu-l1

Unul dintre cazurile speci
fice, din păcate Sică frcc- 
vefnteț» la care ne referim îl 
privește pe minerul- șef- de 
schimb Ion Da-vid, din sec to
rid V ai E. M. Lonca. lnu 
tr-una din zilele eu... neno
roc, pe cînd perfora fără' 
grije găuri la frontul suito
rului nr. 23,. un bloer de' pia
tră — bine dimensionat,, ou- 
glumă — s-a desprins de sus, 
swprrnzSnduri pe podul 
sigui-anțăi și
la cap șa la piept-... Prețul 
negKjentței. Ori, articolul 
(ho NUD'. F. IP. preciizeazăi clar 
obligativitatea controlării și' 
a copturirii, încă de 13 în
ceputul schimbului, a fron
tului de lucru. Avertismentul' 
cu care a fost sancționat e 
o bagatelă. Credem1 că veri
tabilul avertisment, de care 
va trebui să țină neapărat) 
seama cPe acum încolo, l-a1 
dat însăși durerea suferită. 
Deși, nu este indicat să 
lovești musai cu capul 
grindă pentru a vedea 
așa cum spune proverbul 
pragul...

te 
de

MINERITUL

pentru serviciile ergonomiei
De foarte multe ori, în ac

tivitatea productivă, omul a fost 
pus hi situația ea singur să-și 
făurească uneltele de muncă, să 
aleagă dimensiunile acestor u- 
nelte. Inconștient, dar cu do
rința ca aceste- unelte să-i ser
vească cili mai bine. omvJl a in
trat în această legătură om>- 
raașină. EI și-a făurit în așa 
fel uneltele ca munca lui să 
fie cît mai productivă. In a- 
ceasîă fază nn se poate vorbi 
de' cunoștințe special^' ergono- 
mice, totuși dimensiunile unel
tei (lungime, grosime) ca de 
pildă coada lopeții sau a sa
pei, aui fost în așa fel alese 
ca muwTiortrt să poată cuprin
de, să poată transmite forța 
mușchiulară a lui și a o trans
forma în muncă cu maximum 
de eficientă.

Cuprins de aceleași dorințe, 
ca să producă mai mult cu un 
efort mușchiular eît de redus, 
omul a ales, așadar, dimensiu
nile potrivite ale uneltelor: ale 
lopețiii. sapei sau ale 
pidUi.

Tn condițiile muncii 
meeaivi'zate. uneltele și 
din mrnele' noastre sîrrt |X’®iec- 
tate ș,»' fabricate de tmitățr spe
cializate, dar este caracteristic 
mineritului, și în genera] pro
cesului de muncă cu un< volum 
more de muncă, fizică, fafpt.nl- ca 
muncitorul' să nu accepte, să se 
revolte atunci, cînd- primește 
spre- folosință utilaje, unelte 
neadecvate condițiilor de lucru 
și posibilităților fizice.. arrti’OpO- 
metrice- ale omului.

Putem afirma cu tărie că ce
rințele grupei de științe exacte, 
care fundamentează- n-ecesitatca 
adaptării rationale a muncii ta 
om și a omului la meseria' sa 
(cunțfecutăi astăzi, sub denumi
rea de ergonomie) nu este 
ceva nou: aceste preocupări au 
existat. întotdeauna, iar îrt pre
zent fără cunoșlinle speciale de 
ergonomie nu se poate concepe 
creșterea productivității muncii, 
a productivității mașinilor.

In industria minieră consider 
că sî-nt poate cele mai necesare 
cunoștințele de ergonomie. Tn 
mină', muncitorul, în afara le
găturii jie care o are cu utila-

Fng. Otto ABRAHAM, 
director economic cemevrial, 
Centeala cărbunelui Petroșani

jele de lucru, intră în legătură 
și eu eondrțiile locului de mun
că. Din aceasiă relație oni-uti-

timar e-

m a nu ai
ul i Ia jele

laje-front de lucru se naște re
zultatul muncii, produsul : sub
stanța minerală utilă.

Preocupările majore care tre-- 
buie să existe în acest) domensw 
se plasează în faza ergonomiei 
de concepție și mai puțin în fa
za ergonomiei de corecție.

Am reținut 
simpozion de ergonomie, ținut 
la Petroșani, ideia deosebit de 
importanta că toate principiile 
acestei științe moderne vor tre
bui să găsească un larg răsu
net în activitatea de concep
ție minieră și în eonstruețSle 
dc mașini miniere. ExempOf-e 
doar cî-teva :

0' principiile și regulile de 
ecoutMTMsi.re a ' mișcărilor;

concepția locului de 
că', a scufelor, apăratelor 
triajelor;

factorii de ambianță 
și oboseala

Să ne imaginăm ce plăcută 
și productivă ar fi immca mi
nerului. dacă accesul la- locu
rile de muncă ar permite peste 
tot circulația1 în poziție norma
lă. dacă prin aceste lucrări mi
niere mișcarea materialelor și a 
producției s-ar efectua cu un 
consum minimal de energic 
mușchiul ară $au mecanică, dacă 
peste tot înălțimea abatajelor 
s-ar menține la cea proiectată^ 
cea mai adecvată omului în con
dițiile ecologice miniere date.

Dacă în această direcție — 
sînt preocupări la unitățile mi-

de la recentul

mun
ți u-

fizieă

TEHNICA NOUĂ ÎN LUME
Case din hîrtie
firmă britanică produce 
din hîrtie. O astfel

O 
case 
casă poate servi timp de 
de ani.

Principalele clemente 
construcție sînt panouri 
carton cu grosimea de 0,3 < 
Bordurile panourilor sînt 
doite, ceea ce le imprimă ri
giditatea cuvenită. Elementele 
se combină între ele și cu 
locurile pentru uși și ferestre 
cu cleme de metal. Suprafa
ța ștandard a unei case de 
hîrtie este de 8.4 X 6.1 metri.

O garnitură completă de 
piese ale respectivei case se 
pune în două lăzi de dimen
siuni reduse. Instalația sani
tară. conductele de apă și pen
tru încălzit sînt livrate în- 
tr-un set aparte, calculat pen-

de
20

tru două case. După asam
blare, construcția este vopsită 
cu o vopsea neinflamabilă sau 
cu o acoperire de consolidare.

Aparate pentru 
întocmirea facturilor
In Elveția- au fost realizate 

aparatele ,.Hermes F-4" pen
tru întocmirea facturilor. Este 
vorba de computere care a- 
sigură întocmirea rapidă 
facturilor și reproducerea r 
zultatelor calculelor. Compu
terul se compune din trei 
blocuri principale funcționa
le : o mașină de scris electri
că, un mic dispozitiv de cal
cul -Și o memorie care nu a- 
sigură decît citirea informa
ției. Mașina de scris electrică 
care face parte din noile com
putere, a suferit o modifica-

re-

re pentru a permite elibe
rarea automată a datelor spre 
imprimare cu o viteză de 160 
cuvinte/minut.

Hermes F-4* este execu
tat din circuite integrate și 
este dotat cu un panou cu 
clape de comandă. Compute
rul, care permite executarea 
operațiunilor de adunare și 
scădere în decurs de 0,002 
secunde în fiecare din cele 
15 module de memorare, es
te capabil să stocheze infor
mații dc cîte II semne. In 
varianta de bază, costul com
puterului ..Hermes F-4* este 
de 17)85 lire. Aceasta înseam
nă că. din punct de vedere 
economic, computerul este su
ficient de rentabil, dacă se 
ține seama că alcătuirea unei 
singure facturi cu folosirea 
tabelelor poate costa 3 lire.

niere, in schimb în privința a- 
plicării principiului factorâe-r- 
de ambianță fizică, preocupările 
sînt neînsemnate.

In minerit sîntem obi.șmsițj^ 
în virtutea concepției ce as» 
moștenit-o ca tot ce intră în 
subteran să fie de culoare nea- 
gră) Spun unii „cutare sau - cu
tare utilaj sau mașină în rair-ă 
șj așa se murdărește". Pornind 
de la această concepție greșită, 
intră în subteran conducte do 
apă, de rambleu-, armături me
talice etc. nevopsite, în ren
tate de culoare închisă și su
pusă oxidărfi. Dar nu stau lu
crurile mai bine nici cu utila
jele moderne dîn țară pe care 
le introchxteiw în subteran, nîefr 
măcar cu acelea pe care fe fa
bricăm la uzina noastră din Pe
troșani. Transportoarele Sîbi 
vopsite în culoare neagră, coli
viile la fel șl m general aproa
pe în totalitate dacă vopsim u- 
tîlajul minier îl vopsim în ne* 
2ru. Se face oare asta din spi
rit economic ? Vopseaua nes- 
ară este mar ieft'mă ? Ntr cpedi. 
Este o lipsă de preocupare pen
tru dtmonșterea factorilor de 
ambianță, de mediu subteran, 
a factorilor cu înrâurire Asupra 
oboseli» muoiertarnlui. deci asu
pra- prndtretfvrfățif rrtuncn.

In condițiile dc subteran, un
de în ornera-I este redus nive
lul' de iluminare la 0—20 fuxî, 
cunoașterea și folosirea coefi
cienților de reflecție a culori
lor ouate avea o mare impor
tanță oentrrr rezultatele eeozxe-

2—

mfee
Dar iată procent a ini de re-

Hectare a luminii în funclie de
culori, eum sînt:

— Alb 85%
— Gri deschis 75%
- Galben 75%
— Verde deschis 65%
— Bleu- deschis 55%
— Roșu 13%
— Negru 3%
De aici se poate trage con-

cluzia importanței folosirii 
ceslor însușiri alo culorilor. Nu 
ar merita, de exemplu, ca ar
măturile metalice să fie vopsite 
în alb, transportoarele în gal
ben deschis, să se facă o sta
bilire bine giadită a culorilor 
pentru conducte in funcție de 
substanța pe care o transportă 
ș.a.m.d. ?

1j3 stabilirea combinațiilor de 
ulori trebuie să se urmăreorcă 

. itihtatea lor !
Pentru fiecare zonă de luci-n 

în- parte, la stabilirea proiectu
lui, să se țină seama de fac
torii fizici și psihologici. C«- 
loarea nu este și nu trebuie a- 
preciatâ doar c» u» element c» 
totul secundar legat de influen
ța subiectivă a gustului indivi
dual; culorile trebuie folosita 
în funcție de caracteristicile lo? 
de reflectare și de absorbție.

Rezolvarea acestor probleme 
este posibilă la unitățile din ca
drul Centralei rărbune1«i: con
siliul tehnic cfnd avizează pro
iectul unui utilai, să ne a t-epta 
acest proiect fără ca el să co
respundă și din punct de ve
dere economic, iar cînd com.in- 
dăm un produs nou să pretin
dem să ne fie livrat cu forma, 

-culoarea adecvată necesităților 
din subteran.

Este timpul să ținem con.1 
de principiile ergonomiei, oerr- 
tru că. cu cheltuieli minimale, 
putem obține rezultate conside
rabile în domeniul creșterii pro— 
dwtivîiătii mwnrif, reducerii 
accidentelor de muncă, creșterii 
c mfortului si -i\<,:7.iiiei în pro
ducție.
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Adunările generale ale salariaților
prilej de mobilizare a colectivelor la valo 
rificarea superioară a rezervelor interne

(Urinare clin pag. 1»

î. ><_ aparte care necesită o ana- 
l-.ă temeinică o constituie cali
tatea producției. Se cer dezvă
luite deschis, critic, combativ, 
cauzele pentru care la mina A- 
r-inoasa conținutul dc cenușă în 
cărbunele brut extras a fost 
mai mare cu 1.7 puncte decit 
jsonva admisă, la L'rican cu 
1,1 puncte, la Petrila cu 0,6 
puncte, la Vulcan cu 0.5 puncte, 
la Lonca 
<e a făcut 
mcstrul 1
•tlvoăsire a 
cărbunele

lndeplinindu-și roiul dc mij
loc de educare și de ridicare 
a conștiinței salariaților, adună
rile generale 'rebuie 
nășpun. uter pe fiecare 
..] colectivului pentru 
sa activitate, pent - i 
sale lipsuri. Pe această 
i-dunarc-a trebuie să se pronun
țe hotărât față de aspe ‘..-ie de 
indisciplină care se mai mani- 
lestă la unii salariați și chiar 
la unele cadre de conducere: 
in această ordine de idei 
mitetele de dire, tie de la 
ncle Văii Jiului să dea un 
puns ■ Iar de cc indicele de 
Vizare timpului de lucru 
încă inferior la exploatări, celui 
xalizat pe municipiu, dc ce se 
menține în ă destul dc ridicat 
numărul absențelor dc la 'ucrii. 
De asemenea comitetele de di- 
reetic. conducerile tehnice, tre
buie să fie trase la r;’-ouadere 
la fața adunărilor a-rolo unde 
rai s-au asigurat eondiiii ca fic- 
< are formație de lucru să-și 
fonlizeze planul și angajamen
tele luate în întrecerea socia
listă.

A d un ă r i! e generae t rob u i e 
jxx?gătite în așa fel incit ele să 
constituie prilej de intensifica
re a muncii de educare a sa
lariaților în spiritul cunou-’terii 
și aplicării legislației, întăririi 
vicJențci politice și combativi
tății revoluționare împotriva 
manifestărilor de indolență, su- 
pcrf.''ialitate. de vi iță ușoară, 
ți totodată să contribuie la dez
voltarea simțului de răspunde
re, al datoriei de a munci cu

cu 0,3 puncte, ceea 
ca pe letal bazin sc- 
sâ se încheie cu o 
renușei p'anifirate .1 
brut dc 0,1 puncte.

să facă 
membru 
propria 

propriile 
linie

co
rn i- 
răs- 
uti- 
este

f

i 
t
J 
I
I 
t
I
t
1 
1

T
Coinitetul executiv al Con

siliului popular municipal 
Petroșani a inițiat o tombolă 
pentru a asigura contribuția 
cetățenilor la Contul .>960921, 
contul spiritului civic, deschis 
Ia filialele C.E.C. în vederea 
finanțării unor obiective so- 
cial-culturale de mare inters

de producție și a prețului 
cost, de creștere u efieien- 
econoniice și a beneficiilor, 
această linie comitetele de 

comitetele sindica-
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si ibilească măsuri 
fie preîntâmpinate

se știe, -electivele

dăruire și de a avea o grijă 
de< sebitâ fată dc avutul obștesc. 
In acest sens comitetele de di
recție au obligația de a infor
ma sa'iariații in mod cri li'. o- 
biccliv, despre realitățile din u- 
nități, de a dezvălui cauzele 
care au generat neajunsuri și 
arc s-au răsfrânt negativ asu

pra rezultatelor economice. In 
perioada analizată la unele u- 
nități au avui loc abateri de 
la normele securității muncii 
soldate cu accidente tehnice și 
umane, s-au produs avarii care 
au scos dm producție oameni. 
: -uri de muncă Față de aceste 
aspecte negative participanții la 
adunări trebuie să ia poziție 
hotărită, să 
prin care să 
în viitor.

După cum
clin cadrul exploatărilor minie
re se află în perioada pregătirii 
pentru 'recerea la programul 
de 6 ore de muncă, problemă 
deosebit de importantă pentru 
tcți salariații și care trebuie 
rezolvată foarte bine pentru ca 
producția și productivitatea 
muncii să fie realizate la ni
velul ritmului planificat de 
creștere. La șantierele dc con
strucții se cere a fi dezbătute 
cu tărie, in adunări, preocupa
rea pentru asigurarea . ahtății 
lucrărilor și punerea in func
ție a obiectivelor la tci-mcnele 
planificate. Conducerile șantie
relor trebuie să aducă în fața 
adunării salariaților măsurile ce 
le vor lua pentru extinderea a- 
cordului simplu 
tiu trecerea la 
III. iar totodată 
fice prin care 
t ecu pe rare a 
mă la execuția unor lucrări și 
obiective industriale și soeial- 
culturale din plan»! acestui an. 
In întreprinderi, șantiere, dez
baterile trebuie de asemenea să 
fie dominate dc înalt spirit gos
podăresc pentru prevenirea ri
sipei. pentru administrarea bu
nurilor materiale în mod cores
punzător, pentru reducerea con
sumurilor specifice de materiale 
și înlocuirea celor deficitare, 
folosirea deșeurilor — căi si
gure de reducere a cheltuieli-

și global, pen- 
schimbu] II și 
să prezinte gra
să se asigure 

rămînerilor în ur-

O M B O L
obștesc (ștrand acoperit, săli 
de sport, baze sportive etc.) 

Biletele pentru tombolă se 
pun in vînzare la unitățile 
comerciale precum și la co
mitetele sindicatelor din în
treprinderile Și instituțiile 
municipiului începind de sim- 
bătă. 24 iulie 1971. Prețul u-

lor 
de 
tei 
Pe 
direcție și
tclor trebuie să informeze a- 
dunarea salariaților asupra mo
dului cum au folosit legislația 
muncii în vederea stimulării și 
cointeresării materiale a sala
riaților in buna gospodărire și 
reducere a consumurilor de ma
teriale, precum și a măsurilor 
ce se vor lua în viitor în acest 
sens. Vor trebui axate discu
țiile și măsurile pe indicațiile 
conducerii partidului privind 
promovarea spiritului inovator 
pentru găsirea de noi soluții 
pentru autoutilare. pentru creș
terea exportului și reducerea 
importului.

Reușita adunărilor salariaților 
trebuie pornită de la pregăti
rea Și organizarea lor cu înalt 
spirit do răspundere de către 
omitetele sindicatelor, omite- 

tele de direcție.
Faptul că sindicatelor F s-a 

încredințat misiunea să organi
zeze și să conducă, sub îndru
marea organizațiilor dc partid, 
aceste adunări trebuie să întă
rească garanția asigurării unui 
cadru adecvat de realizare prac
tică a participării oamenilor 
muncii cu întreaga lor răspun
dere la conducerea activității 
economice și sociale.

Să asigurăm, deci, cîmp larg 
acestei forme dc manifestare a 
democrației socialiste, de exer
citare a spiritului de inițiati
vă. cadru in care oamenii își 
pot spune nestingherit părerea 
asupra tuturor problemelor în
treprinderii, conducerii activită
ții economico. Ceea ce esto foar
te important pentru sindicate 
și comitete de direcție este oa 
în adunări să evidențieze so
luționarea propunerilor care sc 
fac, iar în adunările grupelor 
sindicale cc vor avea loc în lu
nile august și septembrie să fie 
informați salariat ii asupra pro
blemelor care nu reieșit din a- 
du-nări, asupra măsurilor și ter
menelor care au fost luate pen
tru rezolvarea lor.

Climatul de răspundere și e- 
xrgență în oare se vor desfă-

șura adunările generale a 
kwiaților trebuie 
hotărî rea fermă 
menilor muncii 
nostru de a nu 
un efort pentru 
cinilor de plan și angajamente
lor majorate asumate în între
cerea socialistă, ca răspuns la 
chemarea Consiliului Național 
al Frontului Unității Socialiste 
de a se spori efortul întregu
lui popor in îndeplinirea sar
cinilor actualului cincinal.

A
nui bilet este de 10 lei. cu 
care se poate ciștiga : tele
vizor, frigider, aragaz, reșou 
cu butelie, 
portative, 
ceasuri de 
etc.

Valoarea
de cîștig se ridică la 50 000 
lei.

aparate de radio 
covoare, carpete, 
mină și de masă

totală a obiectelor

'1

î

î1
1

I
1
1
I
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de 
de

Alaiuri de laminorul 
650 mm. pe o suprafață 
64 000 mp. se întind halele 
laminoarelor de 1 000 și 1 300 
mm. Interiorul lor te impre
sionează prin gradul înalt de 
niecanizare și automatizare. 
Impresionează, mai cu seamă, 
laminorul bluming de 1 300. 
dat în funcțiune in anul 
1968, care, dotat cu calcula
toare electronice și avind o a- 
.■.emenea capacitate răspunde 
celor mai superioare cerințe 
tehnice, asigură o producție 
mult superioară celorlalte 
laminoare. Încălzite la tem- 
țnz'alura prescrisă, lingourile 

blumuite și purtate de 
o cală cu role spre noi caje 
de laminare. Aici suferă o 
altă fază de alungire fiind 
transformate in ceea ce, la 
capătul drumului, după tre
cerea prin caja de finisare, 
se numește profil laminat.

De remarcat este că de-a 
lungul întregului proces teh
nologic omul supraveghează 
doar cu atenție deosebită, a- 
paratele de măsură și con
trol, mane trează man<-^ de 
comandă și apasă pe butoane.

Produsele acestor puterni
ce aaregate moderne, pentru 
constrjicția cărora au fost 
necesare excavarca . a peste 
3 milioane me de pămint și 
turnarea a 750 000 tone be
ton, servesc ca materie pri
mă pentru aproape 2 000 in-

treprinderi din tară, precum 
și pentru multe întreprinderi 
și șantiere din peste 30 de 
tale ale lumii. De la pune

rea lor in funcțiune și /rină 
în prezent, numărul profile- 
lor și tipodimensiunilor de 
laminate au crescut de la un 
an la altul, s-au perfecțio
nat procesele tehnologice, iar 
calitatea produselor a cunos
cut o apreciere din ce in ce 
mai bună din partea benefi
ciarilor. Printre sortimentele 
asimilate in ultimii ani se 
numără profilul de mină, șe
nila de tractor și alte profile

LAMINOARELE
complexe, de înaltă tehnici
tate, atit de necesare econo
miei noastre naționale.

înfăptuind neabătut indica
țiile partidului, constructorii 
hunedoreni au ridicat, de-a 
lungul anilor, alături de a- 
cești coloși, laminoarele de 
sîrma. profile fine, semi
fabricate, profile mijlocii și 
benzi. Halele lor .st'nt aliniate 
paralel cu cea a laminorului 
de 650 mm la capătul blu- 
mingului. Doar una dintre 
■le — hala laminorului con
tinuu de semi-fabricate — 
ce face joncțiunea cu blu- 
mingul. le unește pe toate. 
Punerea lor in funcțiune a 
constituit noi clape impor
tante in dezvoltarea și mo-

dernizarea marii cetăți a me
talului de la 
nord-estică a 
iana Pușcă.
și mecanizarea, 
rea sincronizării 
operații, la care omul este un 
iscusit supraveghetor, sint 
cum s-ar zice, la ele acasă. 
Metalul incandescent aleargă 
cu o viteză uimitoare prin
tre role și ghidaje, printre 
diferite tipuri de calibre, par- 
curgind intr-un timp de ci- 
teva secunde diferitele etape 
ale fluxului tehnologic.

Gradul înalt de tehnicitate, 
munca plină de hărnicie a 
oamenilor, stăpîni pe agre
gate, fac ca in prezent com
plexul de laminoare de la 
Peștiș, creație a întregii 
noastre clase muncitoare, să 
satisfacă aproape in între
gime necesarul de laminate 
pline al patriei, furnizind o 
gamă toi mai largă, tot mai 
bogată de profile și tipodi- 
mensiuni de oțeluri industriei 
țării. îndeosebi industriei 
constructoare de mașini.

In aceste zile premergă
toare glorioasei aniversări a 
eliberării patriei noastre de 
sub jugul fascist. fiecare 
muncitor, inginer si tehnician, 
întregul colectiv al taminoa- 
relor hunedorene, muncește 
cu hărnicia cc-l caracterizea
ză peirru a îndeplini fn mod 
exemplar sarcinile ce-i revin 
din mărețul program elabo- 
i at de Congresul al X-lea al 
partidului.

extremitatea 
munților Po- 
Automatizarea 
, perfecționn- 

di feritelor

ale sa- 
să exprime 

a tuturor oa- 
din municipiu) 
precupeți nici 
realizarea sar- 17,30 Deschiderea emisiunii. 

Emisiune in limba ma
ghiară.

18,30 La volan — emisiu
ne pentru conducătorii 
auto.

18.50

19.15

19,20

19,30

20,10

20,20

21,35

22,20

22,40

22,55

Timp și anotimp în a- 
gricultură.

Publicitate.

1 noi de seri.

Telejurnalul de seară. 
Sport.

Pentru sănătatea dv. 
„Cura heliomarinâ".

Antologia umorului : 
Max Linder.

Cadran internațional.

Interpretul săptăminii : 

Dorina Drăghici.

Film documentar: Ora
șe poloneze — Nowa- 
Hnta.

Telejurnalul de noapte.

Integrare deplină,
res
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mîliteze 
unui 
spirit 

repetarea 
asemănătoare, 
au considerat

tre- 
Sin- 
pen- 

spirit 
ca- 
u- 

Cei 
ca

trativă dar sindicalul nu 
buic să sc oprească aici, 
dicalul trebuie să 
tiu dezvoltarea 
combativ, unui 
pabil să prevină 
nor cazuri 
intervievați
în viitor comitetul sindicalului, 
organizațiile de grupă sindicală 
să-și orienteze activitatea în di
recția dezvoltării conștiinței so
cialiste a oamenilor muncii 
prinlr-o susținută pregătire po- 
litico-idcologică, așa cum cer 
documentele de partid.

— Prezența noastră trebuie 
să se facă simțită mai mult 
în toate domeniile de activitate 
— ne spunea minerul Tosif 
Molnar, organizator de grupă 
sindicală la sectorul V. Consi
der însă că în popularizarea 
„cazurilor* negative, noi, acti
viștii sindicali, nu am tratat cu 
aceeași ..monedă" și persoanele 
vinovate care dețin funcții mai 
mari. Prin dezvoltarea comba
tivității va crește prestigiul 
grnpe'or sindicale.

— Sindicatul trebuie să gă
sească forme de atragere a 
membrilor săi la diferitele ac
țiuni educative, ne-a 
eanizatorul de grupă 
Vasile Ursică. Această 
activi tăți i noastre are 
tanță mai mare decit

Inginerul 'Xrghir 
șeful sectorului IT. a
necesitatea diversificării acțiu
nilor cu caracter educativ, mai 
ales acelea la care iau parte 
cei tineri. ..Cred că o colabora
re între sindicat și U.T.C., 
sublinia ing. A. Păcuraru, poa
te conduce la rezultate mult

spus or- 
sindicală 
latură a 

o impor- 
se crede. 

Păcuraru. 
subliniat

Se amenajează 
un loc de parcare

Cel mai comod și mai ra
pid mijloc de legătură între 
Uricani și celelalte localități 
ale Văii Jiului este autobu
zul. La noi nu exista insă 
un loc de parcare a autobu
zelor, bir.e amenajat. De cu- 
rind au început lucrările de 
amenajare a unui asemenea 
loc de parcare. Spre a asi
gura buna circulație a auto
buzelor, strada cc duce spre 
noua parcare va fi lărgită 
cu încă trei metri, iar pe 
margini va avea trotuare. In 
curînd amenajarea parcării 
va fi terminată.

Oferte
(Urmare din pag. 1)

dului plastic? Sau, dacă e vor
ba de obiecte de artizan .), de 
ce nu se ține scama de tra
diția locală, de criterii de se
lecție competente care ar pntga 
să adune creatorii de frumos 
intr-un cerc organizat ceea re 
ar avea și rezultate... comerci
ale.

Problema diversificării în 
comerț se impune ea o stringen
tă necesitate, lata, de pildă, că 
sînt destule rămîneri în urmă 
și in ceea ce privește alimen
tația publică. Multi cetățeni 
din Petroșani, Vulcan sau Lu-

ponsa
mai bune în educarea acelora 
care privesc superficial munca 
și viața. La noi, de exemplu, 
nu există obiceiul de a orga
niza discuții asupra materiale
lor apărute în presă și ce bine 
ar prinde acestea unor tineri. 
Asupra activității sindicatelor, 
interesante au fost și aprecie
rile tov. Gheorghe Cojocaru, 
locțiitor al secretarului comite
tului de partid al minei. -Edu
cația cetățenească, a dragostei 
pentru muncă (reducând în a- 
cest fel și mult discutata fluc
tuație) pot și trebuie să preo- 

‘cupc mai mult organizația-sindi
cală. Stilul de mancă trebuie re
văzut în mai multe domenii prin 
organizarea judicioasă a fiecărei 
acțiuni. Activiștii sindicali sânt 
și membri de partid, ca atare, 
ei au obligația să persevereze 
mai mult 
activității 
tului, mai 
reotă ou
punere a secretarului nostru 
neral indică 
pe oare este 
în viitor".

Cu aceste
a fost de acord și
Petru Tacob, președintele comi
tetului sindicatului 1 „Deși am 
obținut o serie de rezultate bu
ne va trebui să muncim în con
tinuare pentru ridicarea con
științei socialiste a salariaților

pentru intensificarea 
educative a sindica- 

alcs în munca di- 
omul. Recenta ex- 

ge- 
cu fermitate linia 
necesar s-o urmăm

observații critice
tovarășul

bilă
pentru a 

angajaților noștri dra- 
pen tru muncă. să

noștri. Vom ține c-ont dc toate 
recomandările, perseverind pen
tru realizarea sarcinilor reieșite 
din recentele indicații ale con
ducerii partidului 
insufla 
gostea
combatem unele fenomene dău
nătoare. Urmează să acordăm o 
atenție sporită activității cul- 
tural-artistiee, în mod special 
în cadrul clubului nostru. Nu 
trebuie să ne rezumăm numai 
la a oferi tinerilor mijîoare de 
distracții ci și la alcătuirea 
unor programe educative.

întregul nostru activ sindical 
va milita pentru dezvoltarea 
spiritului combativ în sînul co
lectivului. Am constatat că toc
mai printre organizatorii de 
grupă avem oameni deficitari 
la acest capitol — cazul lui 
Ton Dobrotescu sau a lui Vi- 
șan Bălășoiu. Dc asemenea, unii 
tovarăși din conducere consi
deră că munca educativă este 
un atribut exclusiv al organiza
ției de partid, de sindicat, sau de 
tineret, iar în atribui iile lor în
tră numai probleme strict tehni
ce ale producției. Vom munci în 
așa fel incit sindicatul nostru 
să-și aducă o mai mare con
tribuție in activitatea educati
vă desfășurată de partid, la a- 
plicarea cu mai multă consec
vență a politicii interne și ex
terne a partidului".

■ ■SaEaiBBEBIEBKSIEEBISKIlllIEIIEKIIII

Munca
politico-educafivă

(Urmare din pag. 1)

Drept rezultat. în sînul co
lectivului dc la mina l’aroșeni 
se manifestă o atitudine deose
bit de receptivă față dc nou. 
Putem afirma cu certitudine 
că in prezent oamenii noștri 
și-au însușit această optică no
uă și sint interesați de toi 
ceea ce este nou în tehnica 
minieră.

In îmbunătățirea activității 
noastre politico-educative, a 
muncii de agitație un ajutor, 
un îndreptai- deosebit sint mă
suri. v recent elaborate de con
ducerea ixirlidului. pe baza 
propuneri lor secretarului nostru

general, l’e baza acestor indi
cații și exigențe în ceea ce 
privește formarea conștiinței 
comuniste a membrilor de par
tid, a tuturor oamenilor muncii, 
ne vom strădui să intensificăm 
munca politico-educativă. s-o 
legăm și mai mult de cerințe
le practice, 
bați vitalea, 
caracter și 
a

u

să-i 
să-i 
mai

sporjm com- 
imprimăm un 
militant spre 

obține rezultate mai însem
nate în formarea și dezvoltarea 
conștiinței socialiste a salaria
ților minei noastre, conștiință 
care să se materializeze prin 
noi succese în înfăptuirea sarci
nilor ce ne stau in față în 
actualul cincinal.

cu efect întîrziat
întreabă de ce nu st 
magazine de desfacere 
semipreparatc sau de

in ra- 
ale unilă- 
Pctroșani 
despre o 
putea lua 
un cafe- 

bineințeles nu

peni se 
deschid 
pentru 
cc acestea nu sint puse la dis
poziția consumatorilor 
ioanele de desfacere 
ților existenteLa 
se vorbește de mult 
autoservire unde s-ar 
micul dejun, despre 
bar modern,
semănător celor existente...

Nu de mult la Petroșani, 
str. Republicii, s-a început 
novarea unei agenții Loto lingă
încăperea îngustă a magazinu
lui Gostat nr. 7. Agenția este 
la distanță de aproximativ 30

a-

pe
re-

metri de alte două... agenții 
Loto. Dacă acest spațiu ar fi 
fost redistribuit și ar fi făcut 
corp comun cu unitatea 7, s-ar 
fi pulul deschide un Gostat 
specializat care să pună 
dispoziția consumatorilor o 
mă variată de produse dc 
zon din abundenta recoltă 
acestui an. Ducă... 
acest ..dacă 
că, crearea 
\ crsificate

la 
ga- 
se- 

a
lată mereu 

din care rezultă 
unor magazine di- 

în Valea Jiului tre
buie să intre în studiu] orga
nelor comerciale. Poate că in 
acest caz localnicii nu ar mai 
ciedc în invaliditatea simțului 
gospodăresc...

(Urinare din nr. 6 753)

La 20 de ani, Howard s-a 
căsătorit cu Ella Rice, o bo
gată moștenitoare din Hous
ton. Foarte curind, însă, via
ța de familie a început să-l 
apese. A încredințat adminis
trarea afacerilor sale unor 
manageri de încredere și s-a 
stabilit Ia Hollywood pentru 
a deveni producător de filme. 
Acest gen de activitate ii 
părea mult mai amuzant 
decit businessul din petrol. 
Cu atit mai mult cu cit Hu
ghes avea o putere practic 
nelimitată asupra starletelor 
care sc tot roteau pe platou
rile de la Hollywood. Puțin 
după aceea a divorțat... Pri
mele sale filme au fost doar 
eșecuri. Dar repede el a gă
sit un filon de exploatat : a 
fost unul dintre primii pro
ducători de filme erotice 
și de pelicule polițiste. 
Citcva din ele au cu
noscut celebritatea. După 
care, Hughes devine „produ
cătorul" a numeroase actrițe, 
printre care stele de primă 
mărime, ca Ava Gardner, 
Jane Russell, Lana Turner... 
Tot la Hollywood. Hughes s-a 
manifestat ca un reacționar 
notoriu. Cițiva actori avind 
îndrăzneala să-și exprime o- 
pinii progresiste, atotputerni
cul Hughes le-a răspuns, de
venind unul din cei mai 
zeloși luplători im potriva „pe
ricolului comunist*'. A sus
pendat din motive „de secu
ritate* pentru un timp oare
care activitatea companiei 
R.K.O„ controlată de el. „Era 
singurul mod — declara la 
vremea respectivă — in care 
puteam să-i împiedic pe comu
niști și simpatizanții lor să 
participe la turnarea filme
lor americane".

In tinerețe Hughes mai a- 
vusese și o altă pasiune : a- 
viația. Pe vremuri fusese 
chiar un bun pilot, și — intre 
1935 și 1938 — fusese dețină
torul mai multor recorduri 
mondiale. In timpul războiu
lui, Hughes a reușii să facă 
excelente afaceri cumpârînd 
avioane avariate pe care le 
cirpâcca de bine de rău și Ie 
revindea cu un preț ridicat. 
$i-a încercat norocul chiar 
și în construcțiile aeronauti
ce, fabricînd hidroavioane cu 
opt motoare de 200 tone. Nu
mai că aparatul a refuzat cu 
incăpăținare să decoleze : mo
torul scotea sunete ciudate. 
O comisie a («mErcsuItri con
dusă de senatorul Owen

Brester l-a întrebat cu ce 
drept cheltuise 18 milioane 
dolari pentru construirea u- 
nui avion care nu zboară. 
Pentru prima oară, Hughes 
se retrăgea dintr-o afacere 
fără să fi avut succesul scon
tat.

In 1947 a avut loc însă ac
cidentul care l-a determinat 
să renunțe definitiv la avia
ție. Pe cind încerca la Be
verly Hills un avion construit 
<lc el insuși, s-a prăbușit și 
nu a lipsit mult pentru a-și 
rupe gitui. A suferit mult 
timp după aceea de pe urma 
arsurilor și fracturilor, sănă
tatea i-a rămas precară și pe 
față i-au rămas cicatrice. 
Pentru a le disimula și-a lă
sat mustată Mulți spun că 
accidentul a afectat grav ca
racterul și comportamentul 
lui Hughes. De atunci a în
cetat să se mai arate in pu
blic și ultima fotografie da
tează de pe la mijlocul dece
niului al șaselea.

CIL DATUL SIHASTRU

In 1957, Hughes se căsăto
rea cu -Teanc Peters, o actri
ță de cinema în vîrstă de 30 
de ani Aceasta, după cum 
se exprima ziarul ..The New 
York Times", a dispărut pur 
și simplu după perdeaua dc 
lum care acoperă viața d-lui 
Ilughes. La începutul Iui 
1970, se cerea divorțul în cea 
de-a doua căsnicie a ciudatu
lui personaj.

In ultimii zece ani. se afir
mă, dacă nu chiar dinainte, 
că Hushes nu mai vede pe 
nimeni in afară de soția sa. 
secretarii particulari și. medi
cii casei. Afirmația este cu 
totul și cu toiul sigură pen
tru cei patru ani pctrecuți la 
Las Vegas. Pe atunci doar 
cinci persoane au comunicat 
cu el făcînd oricii de secretari, 
servitori. bucătari... După 
cum scria ..New York Times", 
aveau comună „absența ori
cărei idei chiar și vag libe
rală". Erau supranumiți „ma
fia mormonilor*, pentru că 
aparțineau acestei secte.

Prin intermediul lor, Hu
ghes făcea contactul cu lu
mea exterioară. Doar în ma
rile ocazii, catadixea să scrie 
un bilet sau să vorbească la 
telefon. încă și mai rar ac
cepta să primească pe cineva 
in locuința sa.

(Va urma)

(După „Novoe Vremea*)
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E. M. PETRILA
ANUNȚĂ 

organizarea unui

COWURS
pentru ocuparea următoarelor posturi:

• UN MAISTRU MECANIC
• DOI MAIȘTRI MINERI
Concursul sa avea loc in ziua de 26 iulie 1971, ora 10

la sediul exploatării miniere, cu sediul in orașul Petrila

Condițiile de angajare și salarizare sint cele prevăzute 
in H.C.M. 914/1968 și in instrucțiunile in vigoare.

Informații suplimentare se pot obține zilnic, intre orele
7—15, de la biroul personal al exploatării.

I. L. H. S.
Șantierul Valea Jiului Superior 

cu sediul în Uricani 
angajează de urgența:

- MINERI
- ZIDARI
- INSTALATORI- 

MONTORI
Salarizare — conform H.C.M 914/1968.
Se asigură : spor <le șantier, cazare la bloc, cantină con

tra cost.
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• Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., Alexei Ko- 
sighin. I-a primit miercuri, la 
Kremlin, pe ministrul afaceri
lor externe al R.P. Mongole. 
Lodonghiin Rincin. care se a- 
flă intr-o vizită oficială în U- 
niurea Sovietică.

© In parcul Palatului națiu
nilor din Geneva a avut loc 
ceremonia dezvelirii unui mo
nument consacrat succeselor o- 
menirii in cucerirea Cosmosu
lui și dăruit de Uniunea Sovie
tică Organizației Națiunilor 
Unite

© Ziarul „Cronista Comer
cial' relevă că datoria externă 
a Argentinei se ridică în pre
zent la aproximativ 5 miliar
de de dolari, cu 20 la sută mal 
mare decît în 1969. Numai în 
ănul în curs, Argentina trebuie 
să achite datorii în valoare de 
1,562 miliarde dolari, sumă e- 
'gală cu valoarea întregului ex
port rx' un an al țării.

© -Femeia și floarea" — așa 
se intitulează ediția de vară a 
popularei expoziții internaționa
le ..Flora-Olomouc 71°. Redes
chisă după două luni de la e- 
'diția de primăvară — cînd a 
fost vizitată cu interes de pes
te 700 000 de vizitatori — actu
ala expoziție reunește reputate 
întreprinderi horticole din nu
meroase țări ale lumii.

$ Șomajul în cartierele să
race din marile orașe ale S.U.A. 
s-a ridicat, potrivit datelor o- 
ficiale. în al doilea trimestru 
al anului în curs la 10,1 la 
sută din forța de muncă dispo
nibilă

Construirea unui nou pod 
peste rîul Drava, în locul ce
lui distrus în al doilea război 
mondial, a fost începută marți, 
anunță agenția MT1. R.P. Un
gară și R.S.F. Iugoslavia coope
rează la construcția podului, 
care va deschide noi posibilități 
comunicațiilor dintre regiunile 
sudice ale Ungariei și cele în
vecinate din Iugoslavia, între 
care există în prezem <<« co
merț intens.

© Senatorul democrat Henry 
Jackson a acuzat Administra
ția, intr-un discurs pronunțat 
la Miami Beach, că publică da
te false în legătură cu evoluția 
economiei. El a declarat, printre 
altele, că „rata șomajului se 
cifrează în prezent la cel puțin 
opt la sută, și nu la 6 la șută 
cît se susține în mod oficial".

@ Președintele Consiliului 
Comandamentului Revoluției 
'din Libia, Moamer El Gedafi, 
a propus convocarea unei con
ferințe arabe la nivel înalt, 
fără participarea Iordaniei, con
sacrată analizării situației cre
ate în urma denunțării de că
tre guvernul iordanian a acor
durilor de la Cairo și Amman.

Propunerea libiana a fost ac
ceptată de către guvernul 
R.A.U., anunță agenția MEN.

@ Peste 50 la sută din ca
drele tehnice cu înaltă califi
care. concediate în luna mar
tie a.c. în urma închiderii unor 
ateliere ale firmei „Rolls-Royce" 
se află încă fără lucru — sa 
arată într-un sondaj publicat 
de Asociația lucrătorilor brita
nici din domeniul științei și 
tehnicii.
• La scurt timp după deco

larea de pe aeroportul din To
kio, un avion DC-8-61, aparți- 
nind companiei Japan Airlines, 
cu 89 de pasageri la bord și 8 
membri ai echipajului, prins 
intr-<> violentă furtună, a fost 
lovit de un fulger care i-a zdro
bit vîrful fuselajului și o serie 
dc instrumente de bord. Escor
tat pentru orientare de un alt 
aparat, avionul a reușit totuși 
să aterizeze cu bine.

© Cu prilejul împlinirii a 17 
ani de la semnarea acordurilor 
de la Geneva, secretariatul per
manent al Organizației de soli
daritate a popoarelor Asiei șt 
Africii a dat publicității o de
clarație în care se arată că 
SU.A. au încălcat în mod fla
grant aceste acorduri, intensi- 
ficînd războiul în Vietnam și 
extinzîndu-1 în întreaga Indo- 
chir.ă.

eclipsa totală de Lună 
va avea loc la 6 august, cu 21 
de ore înainte ca nava spația
lă americană „Apollo-15" să a- 
merizeze in Oceanul Pacific. 
Oamenii de știință relevă că 
eclipsa va fi vizibilă în seara 
aceleiași zile la Paris, precum 
și intr-o mare parte a Pacifi
cului. Acest fenomen va putea 
fi observat cel mai bine de 
cei trei astronauți americani, 
care în acel moment se vor a- 
fla în drum spre Pămînt.

0 La rafinăria din Czecho- 
v.ice, unde, după cum s-a a- 
nunțat, a izbucnit recent un 
mare incendiu, continuă lucră
rile de refacere a instalațiilor 
avariate, relatează agenția PAP. 
Ca rezultat al muncii pline de 
abnegație a colectivelor de la 
întreprinderile angajate în a- 
ceste lucrări, la 20 de zile de 
ia incendiu marca rafinărie 
din Czechovvice lucra deja a- 
proape cu întreaga sa capaci
tate.

După lovitura
de

din
stat

Sudan
KHARTUM 21 (Agerpres).

— Legăturile telefonice ale 
Sudanului, întrerupte după 
lovitura de stat care a avut 
loc luni seara, au fost resta
bilite miercuri — anunță 
surse oficiale din Khartum. 
Totodată, aeroporturile inter
naționale au fost anunțate 
că avioanele pot survola 
spațiul aerian al Sudanului, 
fără a primi însă, deocam
dată, permisiunea de a ateri
za Ia Khartum.

KHARTUM 21 (Agerpres).
— Hashem El Atta, condu
cătorul recentei lovituri de 
stat din Sudan și noul șef 
al forțelor armate, a făcut o 
declarație la Khartum, în 
care a dat unele amănunte 
în legătură cu desfășurarea 
acțiunilor de preluare a pu
terii de către noile autorități 
sudaneze. Organizația ofițe
rilor liberi — a arătat Ilas- 
hem El Atta — a preluat pu
terea la 19 iulie, ora 16,00. 
fără să întîmpine vreo rezis
tență. Acțiunea s-a desfășurat 
în decurs de numai 45 de 
minute. Toate punctele ne
vralgice au fost ocupate. Cin
ci membri ai fostului Consi
liu al
Revoluției, care se aflau în 
țară, au fost arestați. De a- 
semenea, toți ceilalți miniș
tri au fost puși sub stare de 
arest la domiciliu.

Comandamentuluî

>a-

Record ?

u 
al
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Greve generală

de 24 de ore în Uruguay
MONTEVIDEO 21 (Agerpres). 

— Corespondență de la Vasile 
Oros. Centrala oamenilor mun
cii din Uruguay a răspuns 
printr-o grevă generală de 24 
de ore hotărîrii guvernului de 
a restabili măsurile excepționa
le de securitate, care sînt echi
valente cu o stare de asediu a- 
tenuată. Surse ale centralei sin
dicale informează că au aderat 
la grevă circa o jumătate de 
milion de muncitori și funcțio
nari, ceea ce a dus- la parali
zarea activității întreprinderilor 
industriale, a instituțiilor, fir
melor comerciale, băncilor, uni
versităților, școlilor, teatrelor, 
căilor ferate, porturilor, tran
sportului urban și a altor sectoa
re. Ca urmare, capitala țârii, 
Montevideo, unde trăiește a- 
proximativ jumătate din popu
lația Uruguayului, a avut as
pectul unui oraș pustiu. Sin
gurele sectoare care au funcțio
nat normal au fost serviciile 
de alimentare cu apă și energi- 
e electrică, precum și spitalele.

In afară de protestul contra 
restabilirii măsurilor de securi-

tatc (holărîte de guvern la mij
locul săptămînii trecute, la nu
mai cîteva ore după ce Parla
mentul le revocase), Centrala 
oamenilor muncii a cerut re
primirea la lucru a muncitori
lor concediați în cursul perio! 
dei de regim excepțional.

La rîndul lor, partidele de o- 
poziție, invocînd faptul că re
introducerea restricțiilor asupra 
drepturilor cetățenești înseam
nă violarea Constituției, și-au 
anunțat intenția de a prezenta 
în Parlament, o moțiune de 
cenzură împotriva președintelui 
Pacheco Areco și a celor 11 
membri ai cabinetului. Liber 
Seregni, candidatul la președin
ție din partea ..Frontului larg1* 
(coaliție a forțelor de stingă, 
alcătuită din comuniști, socia
liști, democrat-creștini, din al
te grupări mai mici, precum 
și din dizidenți ai partidelor 
tradiționale „Blanco" și „Colo
rado") a adresat oamenilor 
muncii un mesaj radiotelevizat, 
chemîndu-i la lupta pentru a- 
părarea libertăților democrati-

MOSCOVA 21 (Agerpres). 
Intr-o 
Thant, 
O.N.U., 
agenția 
nistrul 
Andrei 
întrebările adresate de 
rul general al O.N.U. 
statelor membre ale organiza
ției, în vederea întocmirii ra
portului pe care el urmează 
să-l prezinte celei de-a 26-a se
siuni a Adunării Generale în 
legătură cu măsurile adoptate 
in scopul îndeplinirii prevede
rilor Declarației celei de-a 25-a 
sesiuni în problema întăririi 
securității internaționale.

Guvernul sovietic — se spune 
în scrisoare — consideră Orga
nizația Națiunilor Unite drept 
un instrument important al pă
cii și securității internaționale, 
care a adus o anumită contri
buție la cauza menținerii pă
cii, la înfăptuirea țelurilor și 
principiilor Cartei sale. In a- 
celași timp, această organizație 
nu uzează, deocamdată, de toa
te posibilitățile sale în lupta 
pentru pace Și consolidarea se
curității internaționale. Uniunea 
Sovietică dorește să constate că 
Organizația Națiunilor Unite 
este un organ eficient și auto
ritar. care își îndreaptă efor
turile spre îndeplinirea obiec
tivului principal pentru care a 
fost creată ca urmare a victo
riei popoarelor în războiul de 
eliberare împotriva fascismului.

Guvernul sovietic — continuă 
scrisoarea — consideră că re
zolvarea cu succes a sarcini
lor O.N.U în domeniile eco
nomic, social și în alte sectoare 
depinde nemijlocit de modul 
soluționării sarcinii centrale a 
organizației : sprijinirea păcii 
și securității internaționale, pre- 
întîmpinarea și înlăturarea pri
mejdiei la adresa păcii și 
curmarea acțiunilor agresive.

Guvernul sovietic a pornit 
tocmai de la faptul că menți
nerea păcii și securității inter
naționale și adoptarea unor 
măsuri eficiente în acest scop 
reprezintă sarcina cea mai im
portantă a Organizației Națiu
nilor Unite.

In scrisoare sînt expuse o- 
rientarea generală a politicii 
externe a guvernului sovietic, 
cît și acțiunile sale concrete 
pentru obținerea înfăptuirii în 
practică a tuturor prevederilor 
declarației adoptate Ia cea de-a 
25-a sesiune a O.N.U. cu pri
vire la întărirea securității in
ternaționale.

Pe primul loc în lupta pentru 
pace — se spune în scrisoare 
— se situează sarcina lichidă
rii actualelor focare de război 
din Indochina și Orientul A- 
propiat. preîntîmpinarea apari
ției unor noi focare de război, 
fără aceasta fiind imposibilă 
normalizarea situației interna
ționale. Guvernul sovietic este 
convins că focarele de război 
din Indochina și Orientul A- 
propiat ]X>t și trebuie să fie 
lichidate printr-o reglementare 
care să țină seama întrutotul 
de drepturile legitime ale sta
telor și popoarelor din respec
tivele regiuni, pe baza dreptu
lui popoarelor, confirmat în 
declarație, de a-și hotărî pro
pria soartă, fără amestec din 
afară.

Guvernul sovietic — arată 
Andrei Gromîko — se pronunță 
cu hotărîre pentru încetarea a-

scrisoare trimisă lui 
secretarul general 
și dată publicității de 
TASS Ia 2(1 iulie, ini- 

de externe al U.R.S.S., 
Gromîko, a răspuns la 

secreta- 
tuturor

gresiunn imperialiste împotriva 
popoarelor Indochinei. O bază 
constructivă pentru soluționarea 
problemei Indochinei o repre
zintă cunoscutele propuneri 
prezentate de guvernul R. D. 
Vietnam, de Guvernul Revolu
ționar Provizoriu al Republicii 
Vietnamului de sud, de Frontul 
Național Unit al Cambodgiei, 
de Frontul Patriotic din Laos.

Ca membru permanent al 
Consiliului de Securitate, că
ruia îi este adresată chemarea 
conținută în declarația privind 
activizarea eforturilor în scopul 
înfăptuirii răspunderii principa
le a Consiliului în sprijinirea 
păcii și securității internațio
nale, Uniunea Sovietică se pro
nunță pentru o reglementare 
politică în Orientul Apropiat, pe 
baza îndeplinirii rezoluției din 
22 noiembrie 1967 în toate păr
țile și prevederile sale. Guver
nul sovietic este gata să par
ticipe, împreună cu celelalte 
state membre permanente ale 
Consiliului de Securitate, la 
crearea garanțiilor internațio
nale pentru reglementarea po
litică în Orientul Apropiat, a- 
rată scrisoarea.

Pentru menținerea și conso
lidarea păcii este necesar să se 
dea o ripostă fermă și imediată 
oricăror acte de agresiune și sa
mavolnicie internațională. Gu
vernul sovietic consideră că în 
acest scop trebuie să se folo
sească într-o măsură deplină și 
posibilitățile Organizației Na
țiunilor Unite. Guvernul sovie
tic se pronunță consecvent pen
tru sporirea eficienței O.N.U. 
în menținerea păcii și securi
tății internaționale, pe baza 
respectării riguroase a princi
piilor și țelurilor Cartei sale și 
a declarației cu privire la în
tărirea securității internaționa
le. O.N.U. poate și trebuie să 
facă considerabil mai mult pen
tru pacea pe pămînt. Pentru 
creșterea eficacității și autori
tății O.N.U.. o mare importanță 
ar avea-o asigurarea universa
lității reale a organizației. 
La aceasta ar contribui restabi
lirea drepturilor legitime ale 
R.P. Chineze în O.N.U. și iz
gonirea din organizația mondia
lă a ciankaișiștilor. Trebuie să 
se rezolve politic neîntîrziat 
problema admiterii în O.N.U. 
a Republicii Democrate Germa
ne și a R.F. a Germaniei. Este 
timpul să se pună capăt prac
ticii discriminatorii în O.N.U. 
față de R.P.D. Coreeană. O.N.U. 
arc obligația să pună capăt in
tervenției ilegale în treburile 
interne ale poporului coreean, 
să rezolve neîntîrziat proble
ma retragerii trupelor america
ne și a celorlalte trupe străine 
care ocupă, sub steagul O.N.U.. 
Coreea de sud — se spune în 
scrisoare.

Guvernul sovietic militează 
pentru ca renunțarea la folo
sirea forței și la amenințarea 
cu folosirea ei în rezolvarea 
problemelor litigioase să devi 
nă o lege obligatorie a vieții 
internaționale. Ca măsură prac
tică pentru traducerea în via
tă a principiului nerecurgerii la 
forță, confirmat în declarație, 
U.R.S.S. consideră oportun ca 
țările care împărtășesc acest 
mod de abordare a problemei 
să încheie tratate bilaterale sau 
regionale. Uniunea Sovietică 
este gata să încheie cu oricare 
stat sau grup de state un ase

menea tratat, care sa confirme 
și să dezvolte prevederile co
respunzătoare ale Cartei O.N.U.

Istoria ultimelor decenii de
monstrează convingător că u- 
nul dintre cei mai importanți 
factori ai menținerii păcii este 
asigurarea securității colecti
ve in Europa. Promovînd linia 
recunoașterii definitive a schim
bărilor teritoriale din Europa 
ca urmare a celui de-al doilea 
război mondial, U.R.S.S. porneș
te de la interesele tuturor sta
telor, tuturor popoarelor. Un 
rol important în asigurarea in
violabilității frontierelor statelor 
europene este chemat să-1 joace 
tratatul semnat de U.R.S.S. și 
R.F. a Germaniei în august 1970. 
Convocarea și succesul conferin
ței general-europene ar consti
tui o cotitură radicală spre des
tindere și pace pe acest conti
nent. Uniunea Sovietică, răspun
zând chemării declarației adop
tate de sesiunea O.N.U. în 
1970, a reafirmat că este dis
pusă să accepte desființarea 
concomitentă a Tratatului de la 
Varșovia și a N.A.T.O., sau, ca 
prim pas, lichidarea organiza
țiilor lor militare, menționează 
Andrei Gromîko.

Se înțelege că întărirea secu
rității internaționale este de 
ncconceput fără frînarea și li
mitarea cursei înarmărilor, fă
ră sistarea ei. Guvernul sovie
tic sprijină apelul din declara
ție adresat tuturor statelor, în
deosebi statelor care posedă 
arma nucleară, de a întreprinde 
eforturi grabnice și coordonate 
în domeniul frînării, limitării 
și încetări complete a cursei 
înarmărilor. In acest sens. 
U.R.S.S. a prezentat un program 
care include dezarmarea nu
cleară a statelor ce posedă a- 
ceastă armă, dezarmarea gene
rală și totală, reducerea forțe
lor armate și a înarmărilor în 
regiunile în care o confruntare 
xnilitară este deosebit de peri
culoasă. în primul rînd în Euro
pa centrală, reducerea cheltu
ielilor militare, în primul rînd 
de către statele mari, precum 
și alte măsuri.

Uniunea Sovietică, relevă 
scrisoarea, militează pentru tra
ducerea grabnică și deplină în 
viață a hotărîrilor O.N.U. pri
vind lichidarea colonialismului, 
condamnarea și boicotarea gene
rală a rasismului și aparthei
dului.

Sprijinind chemarea declara
ției la întărirea securității in
ternaționale Și dezvoltarea co
laborării, Uniunea Sovietică es
te cata ca. împreună cu alte 
state interesate, să participe 
la rezolvarea unei serii de pro
bleme actuale specifice, cum 
ar fi cele legate de ocrotirea 
medi«liii natural, valorificarea 
diferitelor resurse naturale, com
baterea maladiilor, studierea 
Cosmosului etc.

Guvernul sovietic cere ca pro
blema modului în care este 
înfăptuită declarația cu privire 
la întărirea securității interna
ționale să fie examinată la cea 
de-a 26-a sesiune a Adunării 
Generale, pentru ca statele 
membre ale O.N.U. să poată 
cădea de acord asupra măsuri
lor practice în acest domeniu 
— se arată în încheierea scriso-

Ofensiva de vară

„Time'

...Valery Giscard d'Estaing, 
ministrul francez al finanțe-

britanică pen- 
animalelor nu

Oii

...societatea 
tru protecția 
ar fi tocmai de acord cu in
trarea țării in Piața comună. 
„O dată cu aderarea la a- 
cest organism, este mai mult 
ca sigur că Marea Britanie 
va împrumuta și practicile 
în vigoare pe continent", a 
declarat președintele sus-nu- 
mitei societăți, adăugind că 
tratamentul aplicat animale
lor de către țările C.E.E. ar 
însemna pentru Anglia „o în
toarcere cu 30 de ani în 
urmă".

...guvernul japonez va pro
pune alegerea unui comitet 
ministerial mixt Japonia- 
C.E.E. in vederea reluării 
negocierilor asupra schimbu
rilor comerciale reciproce, 
negocieri ce ar avea loc la 
Bruxelles. După cum speci
fy ă sursele oficiale din ca
pitala niponă, guvernul de 
la Tokio se așteaptă ca Pia
ța comună să nu facă obiec
ții la această propunere; se 
speră, de asemenea, ca pri
ma reuniune a viitorului co
mitet mixt să aibă loc îna
intea adunării generale a 
G.A.T.T., care se va întruni 
in luna noiembrie a acestui 
an. El ar urma să se întru
nească cel puțin o dată pe 
an, fie la Tokio, fie la Bru
xelles.

lor, ar fi cerut „desenatori
lor" din serviciul tehnic de 
la imprimeria Băncii Fran
ței instalată acum la Chama- 
lieres — unde el este primar 
— să studieze un proiect 
destinat modernizării estetice 
a biletelor de bancă.

...sediul secretariatului pa
rizian al generalului de Gaulle 
— din strada Breteuil, nr. 37 
—, secretariat in care fos
tul președinte nu a intrat 
niciodată in timpul manda
tului său, va fi înapoiat pro
prietarului — Ministerul A- 
părării Naționale. Cercurile 
oficiale presupun că respec
tivul imobil va fi pus in 
vinzare la toamnă.

...ar fi fost descoperit un 
nou paradis fiscal: Noile 
Hebride — condominium fran- 
co-britanic. Aici nu este per
ceput nici un impozit direct, 
iar statutul condominiumului 
permite oricărui solicitant să 
se stabilească pe insulă. 600 
de mari companii internațio
nale s-au și instalat deja in 
orașul Vila, capitala țării.

...soldații americani 
Vietnamul de sud vor tre
bui să se supună, înainte de 
reimbarcare, controlului a 
două mașini pentru detecta
rea heroinei și a celorlalte 
derivate ale opiului. Verdic
tul mașinilor va fi dat in 
timpul record de un minut.

Lordul Carrington 
a părăsit subit itlaita

LA VALLETTA 21 (A-
gerpres). — Lordul Carring
ton, ministrul apărării al 
Marii Britanii, care a sosit 
luni în Malta pentru a 
purta convorbiri cu primul 
ministru Dom Mintoff, pri
vitor la situai a trupelor en
gleze dislocate în insulă, a 
plecat subit miercuri spre 
Londra, a ar.unțat înaltul co
misar britanic în Malta. Po
trivit agențiilor de presă, ul
tima intre’, edere dintre lor
dul Carrin .ton și premieiul

Mintoff s-a desfășurat intr-o 
atmosferă încordată. Cererea 
părții malteze de sporire a 
sumei plătite de Anglia 
drept chirie pentru baza sa 
militară din această insulă 
s-a lovit de reticiența nego
ciatorilor britanici. La Lon
dra, ministrul englez al a- 
părării urmează să prezinte 
guvernului un raport cuprin- 
zînd noile condiții financiare 
în care guvernul maltez 
este dispus să accepte pre
lungirea șederii trupelor bri
tanice în Malta.

<> Prima călătorie pe care o 
■a întreprinde peste hota- 
ele Franței doamna de 

Gaulle după moartea soțului 
ei, generalul Charles de 
Gaulle, are drept țintă Ro
ma. Data călătoriei nu a fost 
încă stabilită; singurul lu
cru care se cunoaște pînă la 
ora actuală este că d-na de 
Gaulle va fi primită la Va
tican de papa Paul al V 1-lea.

<> Președintele Statelor Uni
te, Richard Nixon, ar fi in
teresat de proiectul de a se 
crea o organizație specială, 
după modelul F.B.I.-ului in 
vederea luptei împotriva dro
gurilor.

americană prevestește 
în comentariile sale referitoare 
la climatul social din S.U.A. o 
„lungă vară fierbinte", mențio- 
r.înd printre cauzele acestora 
restrîngerea tot mai accentua
tă a nivelului de trai al oame
nilor muncii. Confruntările care 
se desfășoară în prezent în 
Statele Unite sînt impulsionate, 
de expirarea, în cursul acestei 
veri, a contractelor colective a 
peste 5 milioane de muncitori, 
prilej pentru lansarea unei o- 
fensive masive în sprijinul re
vendicărilor economice.

Semnalul ofensivei de vară 
l-au dat cei 35 000 de docheri 
de pe. coasta vestică a S.U.A., 
care au intrat în grevă acum 
trei săptămîni, după ce difi
cilele negocieri cu patronatul 
în vederea încheierii unui nou 
contract de muncă colectiv au 
eșuat. Acțiunea docherilor a 
fost urmată, succesiv, de gre
vele declanșate de cei 500 000 
de muncitori de la principalele 
două societăți telefonice și te
legrafice — „Bell“ (care a- 
sigură 80 la sută din serviciile 
de pe întregul cuprins al 
S.U.A.) și „Wester Electric", dc 
cei 39 000 de muncitori din in
dustria cuprului din opt state 
ale S.U.A., precum și de cei 
20 000 de telegraf iști newyor- 
kezi. In ciuda celor două inter
venții ale Congresului, 200 000 
de feroviari de la principalele 
companii de cale ferată au de
clanșat, la rîndul lor, o acțiu-

revendicativă de proporții, 
total, aproximativ 900 000 

muncitori au refuzat, într-o 
singură lună, să se prezinte la 
lucru pînă ce negociatorii lor 
nu vor obține cîștig de cauză 
în fața patronatului. „Media
torii federali*, însărcinați de 
guvern să intervină pentru fi
nalizarea negocierilor dintre 
sindicate și patroni, s-au îm
potmolit în discuții sterile cu 
reprezentanții patronatului care 
continuă să se opună revendi
cărilor ' greviștilor. Sfîrșitul lu
nii profilează, în continuare, 
perspectiva izbucnirii unor

pentru finanțarea — după cum 
afirma senatorul Mike Mans
field — „unui război ilegal, 
imoral, care a dereglat întreaga 
economie".

In aceste condiții, în anul 
1970 s-a înregistrat în S.U.A. 
o recesiune de proporții în 
care inflația a ajuns la un ritm 
de creștere de 6 la sută, cel 
mai ridicat procent din ulti
mii 20 de ani, iar șomajul, în 
ciuda previziunilor, a atins 6,2 
la sută din totalul forței de 
muncă.

Redresarea situației, promise 
de economiștii Casei Albe, nu

greve la serviciile poștale și în 
industria siderurgică, sectoare 
care însumează aproximativ 1,5 
milioane muncitori.

Actualele conflicte de mun
că din S.U.A. sînt considerate 
a fi o consecință a acumulării 
dificultăților economiei ameri
cane, dificultăți cu caracter cro
nic, agravate însă de agresiu
nea din Vietnam, precum și de 
alte cheltuieli militare exorbi
tante pentru menținerea unor 
trupe americane peste hotare. 
După cum relevă un studiu 
aflat în discuția Comisiei sena
toriale pentru afacerile externe, 
Statele Unite au cheltuit anual 
cîte 460 de dolari pe locuitor

s-a produs încă sau se produ
ce, potrivit revistei „Time", in 
„cel mai scăzut și cel mai lent 
ritm înregistrat de la cel de-al 
doilea război mondial", Aceeași 
revistă constată că șomajul, 
care s-a situat în luna trecută 
la 6,2 la sută din forța de mun
că, va continua să oscileze în 
tot cursul anului în jurul pro
centului dc 6 la sută, deși cx- 
perții oficiali au prezis o re
ducere sub 5 la sută. Nici în 
ce privește inflația perspecti
vele nu sînt mai încurajatoare. 
Unii economiști cred că „infla
ția va descrește tot atît de 
lent, cel puțin la prețurile bu
nurilor de consum", iar în ce 
privește expansiunea economică

despre care se afirma că va 
deveni „viguroasă", aceiași e- 
conomiști consideră că nu se 
întrevede nici un motiv care 
să permită vreo accelerare a 
ritmului de dezvoltare. In po
fida discuțiilor despre o poli
tică bugetară federală în dez
voltare, scrie revista 
cei mai mulți economiști con
sideră că programele guverna
mentale de impozite și cheltu- -- 
ieli nu sînt stimulatoare.

In acest cadru, o situație și 
mai grea are populația de cu
loare. în rîndul căreia șomajul 
se ridică la 10 și chiar 12 la 
sută. Un recent studiu publicat 
de revista „Foreign Afairs" 
constata că „visul din urmă 
cu cîțiva ani, potrivit căruia 
creșterea prosperității economi
ce va rezolva multe din pro
blemele Americii, pare în pre
zent doar atît — un vis, tra
gedia veche de 350 de ani a 
negrilor din America nefiind 
rezolvată".

Intr-o atare situație, amploa
rea conflictelor sociale din 
S.U.A. nu este un fapt întîm- 
plător și efemer, ci un fenomen 
condiționat și de durată. El 
evidențiază lipsa de consisten
ță și absurditatea acelor teorii 
privitoare la pretinsa „pace 
socială-' în capitalism, ilustrînd 
de fapt acuitatea contradic
țiilor de neîmpăcat dintre 
muncă și capital.

I. SOCACIU

DOVER 21 (Agerpres). — 
Richard Crowell, un tînăr a- 
merican de 14 ani, din West
port (Connecticut), a luat 
marți startul într-o probă de 
înot tot mai des încercată 
in ultimul timp — traversa
rea Canalului Minccii. Chiar 
dacă timpul realizat de aces
ta nu va aduce o ameliora
re a recordului, el speră, to
tuși, ca vîrsta sa să constitu
ie, prin ea însăși, un record. 
In 1964, tinăra Leonore Mo- 
dell, din Sacramento, traver
sase Canalul în 15 ore și 27 
minute, dar ea era cu... 4 
luni mai în vîrstă 
Richard Crowell. In 
John Erkson, din Chicago, in 
vîrstă de 14 ani și 11 luni, 
reușise traversarea în nu
mai 11 ore și 23 minute.

decît 
1969.

Pagubele incendiului
PARIS 21 (Agerpres) — 

Incendiu] care a izbucnit 
în urmă cu trei zile pe li
toralul sudic al Corsicii con
tinuă să provoace pagube 
înseninate. Focul este între
ținut de mistralul care a- 
tinge adesea viteza de pes
te 120 kilometri pe oră. In 
împrejurimile orașului Porto 
Vecchio, 1 590 de hectare de 
pădure au fost complet dis
truse. Numeroase localități 
din zona respectivă au fost 
afectate de sinistru.

LONDRA 21 (Agerpres). — 
Cetățeanul britanic nu mai 
este cel mai mare consumator 
de ceai din lume, potrivit ci
frelor publicate de Comitetul 
Internațional al Ceaiului. In 
fruntea unei asemenea liste, 
întocmite pentru anul 1969, a 
trecut Libia cu 1.55 kg. de 
ceai de persoană anual, ur
mată de Marea Britanie cu 
4,02 kg.

Șapte miliarde !
LONDRA 21 (Agerpres). — 

Populația globului va nu
măra în anul 2 005 șapte 
miliarde de persoane — se 
arată într-un comunicat pu
blicat Ia Londra de Asocia
ția pentru ..Planning Fami
lial". Potrivit comunicatului, 
populația globului crește a- 
nual cu 2 la sută. Creșterea 
demografică anuală este de 
2,9 la sută în America La
tină. 2,5 la sulă în Africa, 
2.1 la sută in Asia și 1 la su
tă în Europa.

Bomba
PARIS 21 (Agerpres). — 

O bombă de 500 kg. datind 
din timpul celui de-al doilea 
război mondial, a fost desco
perită marți în suburbia pa
riziană Villeneuve — Le-Roi 
Bomba, de fabricație brita
nică, a fost depistată în 
cursul unor lucrări în zona 
industrială a orașului. O e- 
ventuală explozie nefiind ex
clusă. datorită stării de dete
riorare a explozibilului și 
existenței, în imediata veci
nătate, a două importante 
depozite de benzină, aproxi
mativ 800 de salariați de la 
cele patru uzine din zonă 
au fost evacuați timp de o 
oră și jumătate. In acest in
terval, o echipă de artificieri 
a reușit să dezamorseze 
bomba.

Inundații
CALCUTTA 21 (Agerpres) 

Ploile musonice care s-au 
abătut în ultimele zile asu
pra Indiei au provocat inun 
dații puternice, îndeosebi in 
vestul statului Bengal. Gan 
gele și afluenții săi s-au re 
vărsat, compromițînd recol
ta de pe suprafețe întinse 
Potrivit primelor aprecieri, | 
peste 500 000 de persoane au I 
rămas fără adăpost.k_ _ _ _ _ J
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