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VIZITA IN FRANȚA A PREȘEDINTELUI 
NICOLAE CEAUȘESCU 

CONTINUĂ SUD SEMNUL 
CORDIALITĂȚII Șl STIMEI RECIPROCE

A doua zi a vizitei in Franța 
a președintelui Consiliului de 

jStat al României, Nicolae 
rCeaușescu, a cuprins un pro
gram dens, bogat in manifes
tări. care au evidențiat in con
tinuare atmosfera de cordiali
tate. prețuire și stimă recipro
că ce caracterizează raportu
rile 1 ntre România și Franța. 

. c popoarele celor două 
țâri.

Căldura cu care conducătorul 
statului român a fost înconju
rat incă de la sosirea sa pe 
pămintul francez, nenumăratele 
manifestări de considerație și 
respect venite din partea ofi
cialităților Franței, dovezile de 
simpatie ale populației Parisu
lui evidențiază că această vi
zită este o acțiune politică ce 
va contribui la întărirea rela
țiilor de prietenie și colabora
re dintre popoarele român și 
francez și, totodată, o contri
buție la crearea pe continentul 
european a unui climat de pace 
și securitate.

Este ceea ce subliniază a- 
proape în unanimitate și ziarele 
franceze, și nu numai cele fran
ceze. din alocuțiunea președin
telui Ceaușescu în care se a- 
rată că in lumea actuală sînt 
multe probleme spinoase care-și 
cer rezolvarea, că România și 
Franța sînt. deopotrivă, anima
te de dorința de a se ajunge 
la lichidarea focarelor de ten
siune și război, pentru asigu
rarea pe continentul european 
a condițiilor care să permită 
dezvoltarea liberă a tuturor 
națiunilor, conform dorințelor 
și aspirațiilor lor.

In schimburile de opinii pe 
care le-am avut cu publiciști 
francezi, cu trimiși ai unor a- 
genții de presă, aceștia relevă 
semnificația unor manifestări 
cuprinse în programul de vi
zite Și contacte al președintelui 
român. Ei aveau astfel. în ve
dere, pe lîngă alte elemente 
relevante, numărul mare al re
prezentanților diplomatici acre
ditați la Paris care au ținut 
să prezinte omagiile lor, luni

Ceremonia la Arcul de Triumf
Marți, ora 9,55. Președintele 

Nicolae Ceaușescu, însoțit de 
primul ministru francez, Cha- 
ban-Delmas, părăsește Palatul 
Ministerului Afacerilor Externe, 
reședința rezervată conducăto
rului statului nostru, și se în
dreaptă spre Arcul de Triumf, 
unde, la Monumentul soldatu
lui necunoscut, va avea loc ce- 
remania depunerii unei coroane 
de flori.

Pe Champs Elysees. coloana 
oficială este întîmpinată cu 
simpatie și căldură de mii de 
parizieni, care adresează înal
tului oaspete român semne de 
salut. Unități militare dispuse 
de o parte și de alta a marii 
artere dau onorul șefului sta
tului român.

Arcul de triumf. La coborî- 
rea din mașină, președintele 
Ceaușescu este întimpinat de 
■Michel Debre, ministrul apără
rii naționale al Franței, de 
Henri Duvillard. ministrul foș
tilor combatanți și victimelor 
de război, de generalul de ar
mată Andre Meltz, guvernato
rul regiunii militare a Parisu
lui. In jurul marii piețe, nu
meroși locuitori ai Parisului iși 
manifestă calda simpatie față 
de șeful statului român. Co
mandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul, după care se 
salută steagul și se trece in

taMe dinte preiedinleie 
faw M 

li milele IMe taiwii
In cursul dimineții de marți, 

în cea de-a doua zi a vizitei 
șefu'ui statului român in Fran
ța. a avut loc. la Palatul E- 
lysee. o nouă întrevedere intre 
Georges Pompidou, președintele 
Franței, și Nicolae . Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia.

Ia timpul convorbirii dintre 
Georges Pompidou și Nicoiae 

după-amiază, la Quai d'Orsay, 
președintelui Nicolae Ceaușescu. 
Intr-adevăr, o jumătate de oră 
șefului statului nostru i-au fost 
prezentate peste 100 de persoa
ne. ambasadori sau însărcinați 
cu afaceri din țări ale Euro
pei, Americii de Nord și Ante- 
ricii Latine, Africii și Asiei. 
Am remarcat prezența amba
sadorilor Uniunii Sovietice, R.P. 
Chineze, Statelor Unite ale A- 
mericii, Argentinei. Angliei, 
R.A.U., Ceylonului. Indoneziei, 
Indiei și ai multor altor state. 
Este, acesta, un act politic de 
o însemnătate particulară și 
care pune, la rîndu-i, in evi
dență gradul înalt de cunoaș
tere a țării noastre, a realizări
lor ei. a politicii ei externe, 
care, după cum ni s-a decla
rat și aici, este considerată o 
politică activă, consecventă de 
pace, inspirată din dorința sin
ceră de colaborare intre po
poare, în baza respectării nor
melor și principiilor unanim re
cunoscute ale dreptului inter
național.

Sînt comentate, de asemenea, 
ca oglindind prețuire și con
siderație onorurile rezervate de 
conducătorii Franței președinte
lui român. Intr-adevăr, dineul 
oferit luni seara de președin
tele Pompidou la palatul Ma
rele Trianon în cinstea tova
rășului Nicolae Ceaușescu și a 
soției sale a fost o mărturie 
grăitoare în acest sens. Aici a 
fost semnat, după primul răz
boi mondial, tratatul de pace 
cunoscut sub numele de Tra
tatul de la Trianon dintre Ro
mânia și fostul stat austro-un- 
gar. document internațional ca
re a consfințit de drept marele 
act a! unirii Transilvaniei cu 
România de la 1 decembrie 
1918.

Un fapt întru totul remarca
bil este considerat la Paris 
spectacolul prezentat în cinstea 
șefului statului român la stră
vechiul și impunătorul teatru 
Ludovic al XV-lea din istoricul 
castel al Vcrsailles-ului.

revistă compania de onoare a 
gărzii republicane. La mijlocul 
acesteia, președintele Nicolae 
Ceaușescu se oprește ascultînd 
imnurile. In fața plăcii sacre, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
este salutat de președintele Co
mitetului flăcării veșnice. Co- 
rcapa purtată de doi ofițeri 
români in uniforma de cere
monie este depusă de președin
tele Nicolae Ceaușescu pe Mor- 
mînlul soldatului necunoscut. 
La un semnal de salut executat 
de gornist, se păstrează un mo
ment de reculegere. Sint pre
zentate apoi pe rînd oficialități 
militare franceze, foști comba
tanți in primul și al doilea 
război mondial, generali, ami
rali, șefi de stat major ai tu
turor armelor. Președintele ro
mân semnează în Cartea de 
aur. Este un volum masiv de 
pagini prinse în coperte de fier 
și în care și-au așternut semnă
tura personalități ale lumii 
contemporane. întoarcem pagini 
și citim nume ca Alexej Ko- 
sighin, Hubert Humphrey. Cev- 
det Sunay, Willy Brandt și al
tele.

Condus de către primul mi
nistru francez Jacques Chaban- 
Delmas. președintele Nicolae 
Ceaușescu se îndreaptă apoi spre 
Palatul Elysee pentru convor
biri cu președintele Pompidou.

Ceaușescu au fost abordate pro
bleme ale colaborării și coope
rării franco-române; cei doi 
șefi de stat au trecut, totodată, 
in revistă principalele proble
me ale vieții internaționale.

Convorbirea dintre președin
tele Franței și președintele Con
siliului de Stat al României, ca
re a durat o oră și un sfert, 
s-a desfășurat intr-o atmosferă 
deosebit de cordială. ___

Oaspete al municipalității 
pariziene

In onoarea președintelui 
Nicolae Ceaușescu, municipali
tatea pariziană a organizat 
marți, la Hotel de Viile, pri
măria Parisului, o festivitate.

Hotel de Viile — această clă
dire veche de secole — a îm
prumutat aer sărbătoresc.

Inalții oaspeți sint primiți de 
Etienne de Vericourt, președin
tele Consiliului Parisului, în 
prezența prefectului Parisului, 
Diebolt. și a prefectului Poliției 
capitalei, Grimaud. Este de fa
ță Raymond Marcellin. minis
trul de interne al Franței. Se 
pătrunde in marea sală a ta
piseriilor. Aici, președintelui 
Nicolae Ceaușescu și soției sale 
le sînt prezentați membrii Con
siliului Parisului și secretarii 
prefecturii.

Președintele Nicolae Ceaușescu 
semnează pergamentul care va 
păstra pentru totdeauna amin
tirea acestui moment solemn și

Dejunul de la Ouai d Orsay
In onoarea președintelui Con

siliului de Stat. Nicolae 
Ceaușescu, și a soției sale, E- 
lena Ceaușescu, ministrul afa
cerilor externe al Franței și 
d-na Maurice Schumann au o- 
ferit marți un dejun la Pa
latul Quai d'Orsay.

Sosirea înalților oaspeți este 
salutată cu onoruri militare.

In ciuda burniței care a în
ceput să cadă spre amiază, o 
mulțime de parizieni au. ținut 
să asiste la această ceremonie 
pentru a saluta pe solii po
porului român, cărora le adre
sează gesturi de caldă simpatie.

Șeful statului român și soția 
sa au fost întîmp.inați pe pero
nul de onoare, străjuit de sol
dați ai gărzii republicane, de 
ministrul afacerilor externe și 
de soția sa, care i-au condus 
apoi în „Salonul de la rotonde'1, 
unde au prezentat înalților 
oaspeți pe invitații la dejun.

In vizită la
U.N.E.S.C.O., aceste inițiale 

cunoscute pe întreg pămintul, 
constituie, înainte de toate, sim
bolul cooperării internaționale, 
al schimbului de valori știin
țifice și culturale dintre popoa
rele lumii. Situarea acestei înal
te instituții in inima orașului- 
lumină mărește valoarea de 
simbol a însemnătății sale. Vi
zita șefului statului român, to
varășul Nicolae Ceaușescu, in 
timpul șederii sale în Franța, 
la sediul U.N.E.S.C.O., sublinia
ză importanța pe care țara 
noastră o acordă în fapt, prin 
acțiuni și participări concrete, 
la multilaterala activitate a a- 
cestui valoros organism de co
operare internațională, la care 
Republica Socialistă România a 
aderat printre primele țări, in
că din 1956.

Țara noastră a contribuit 
din totdeauna la acțiunile 
U.N.E.S.C.O., primind, totodată, 
din partea acestuia lai'gi posibi
lități de popularizare in lume 
a celor mai reprezentative .va
lori științifice și culturale ro
mânești.

Ora 18. Președintele Nicolae 
Ceaușescu și persoanele care-1 
însoțesc sosesc la Palatul 
U.N.E.S.C.O., traversind Sena, 
într-un lung cortegiu de ma
șini. Ca pretutindeni, in ciuda 
ploii mărunte de vară și a ce
rului acoperit de nori, pe în
tregul parcurs al cortegiului 
prezidențial, parizienii s-au o- 
prit să-i salute călduros pe 
oaspeții români, să le facă sem
ne de amiciție, să le ureze 
„bun venit" în orașul lor.

La monumentala intrare în 
Palatul U.N.EJS.C.O., președin
tele Nicolae Ceaușescu este pri
mit de directorul general Rene 
Maheu, in prezența președinte
lui Conferinței generale a 
U.N.E.S.C.O., W. Eteki Mbou- 
inoua, și a președintelui Consi
liului executiv. G. F. Pompei.

Directorul general îi prezintă 
apoi președintelui Nicolae 
Ceaușescu pe colaboratorii săi. 

pe care scrie : „Aici, în această 
sală, domnul Nicolâe Ceaușescu, 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Socialiste Româ
nia, a fost primit solemn de 
către municipalitatea orașului 
Paris. 16 iunie 1970". După 
semnarea documentului de că
tre președintele Ceaușescu, sem
nează notabilitățile capitalei 
franceze. Se intonează imnu
rile naționale ale celor două 
țări.

In imensa sală a primăriei, 
numeroase personalități ale vie
ții publice franceze înconjoară 
cu cordialitate și considerație 
pe șeful statului român.

Președintele Consiliului Pari
sului. Etienne de Vericourt, a 
salutat pe înalții oaspeți ro
mâni.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia a răspuns apoi, mulțu
mind pentru cuvintele adresate.

Sint membri ai guvernului, de
putat i. senatori, președinți ai 
unor mari societăți industriale, 
oameni de cultură, anunțați în 
mod solemn de majordomi îm- 
brăcați în ținută de gală. 
Oaspeții rămîn o clipă in pra
gul somptuosului salon, drapat 
de vechi goblenuri, în timp ce 
li se rostește numele și rangul, 
și apoi se îndreaptă spre pre
ședintele Consiliului de Stat 
pentru a-i prezenta omagiul lor. 
Șeful statului român. Nicolae 
Ceaușescu, răspunde cu cordia
litate saluturilor ce îi sînt a- 
dresate. în prezența ministrului 
afacerilor externe al Franței.

In cursul dejunului, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă de 
caldă cordialitate, au rostit 
toasturi ministrul afacerilor ex
terne, Maurice Schumann, și 
președintele Consiliului de Stat, 
Nicolae Ceaușescu.

Ambasadorul României la 
U.N.E.S.C.O., Valentin Lipatti, 
prezintă directorului general 
Rene Mațteu, președintelui Con
ferinței generale și președinte
lui Consiliului executiv pe 
membrii suitei președintelui 
Nicolae Ceaușescu.

Cortegiul se îndreaptă apoi 
spre sala în care sînt primiți 
șefii de state. Aici are loc ce
remonia oficială de prezentare. 
Directorul general prezintă 
președintelui Ceaușescu pe 
membrii Consiliului executiv și 
pe inalții funcționari din secre
tariatul U.N.E.S.C.O.

Rene Maheu adresează un 
călduros cuvînt de bun sosit 
înaltului oaspete.

A luat apoi cuvîntul pre
ședintele Consiliului de Stat al 
României, Nicolae Ceaușescu.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu semnează in cartea de aur 
a U.N.E.S.C.O. Directorul ge
neral înmînează apoi înaltului 
oaspete un dar in amintirea a- 
cestei vizite.

Se vizitează sala mare de șe
dințe a U.N.E.S.C.O. Președin
tele Ceaușescu se oprește în fa
ța frescei mari din hol! o 
compoziție de 80 de metri pa- 
trați. pictată de Picasso, pe 
lemn, reprezentînd „Căderea lui 
Icar“. Este vizitată, de aseme
nea, admirabila grădină japo
neză amenajată de Isamu No
guchi : un mic colț de natură 
în stil japonez, 80 de tone de 
stîncă, un pîrîiaș, un lac, un 
pod. Pe piatra cea mai mare 
este înscris cuvîntul „Pace".

Din nou, la intrarea de o- 
noare, președintele Ceaușescu 
iși ia un cordial rămas bun de 
la directorul general Rene Ma
heu, de la președintele Confe
rinței generale, Eteki, și de la 
președintele Consiliului execu
tiv, G. F. Pompei.

N. POPESCU-BOGDANEȘTI 
Ion BADEA

(Continuare in pap. a 3-a)

SFÎRȘIT DE AN
ȘCOLAR

A luat sfîrșit anul de învăță- 
mînt 1969—1970. Primii care 
au încheiat cursurile — la 23 
mai — sint absolvenții ultimei
clase de liceu, ce se află in 
preajma bacalaureatului, exa
men anunțat pentru perioada 
18—28 iunie. Duminică 21 iu
nie vor avea loc tradiționalele 
serbări ale elevilor, în cadrul 
cărora vor fi acordate premii șt 
diplome celor mai merituoși 
elevi. In această duminică va fi 
sărbătorită, totodată, „Ziua pur
tătorilor cravatelor roșii" — 
manifestare precedată de nume
roase acțiuni cultural-artistice, 
sportive și turistice, care se 
desfășoară în prezent sub sem
nul „Săptămînii pionierilor11.

In continuare, prin fața co
misiilor examinatoare vor trece 
absolvenții claselor a VIII-a 
care, între 22 iunie — 3 iulie, 
vor concura pentru liceele de 
cultură generală și de speciali
tate. Pentru admiterea în școli
le profesionale și de ucenicie 
la locul de muncă, admiterea 
va avea loc in prima jumătate 
a lunii viitoare, între 7 și 14 
iulie. (Agerpres)

----------------------------------------- ------------------------------------------------------------------------------------------ -

UN NOU BLOC 
ÎN LUCRU

Constructorii de pe șantierul din orașul Vulcan au în
ceput lucrările pe verticală la un nou bloc. E vorba de 
blocul 14 cu 20 apartamente. Brigada condusă de tinărul 
Marin Ivan, care muncește aici s-a angajat să asigure pre
darea obiectivului la termenul preconizat.

Iulian IOKDACHE 
corespondent

municipală
Cotele stației 

de tratare de la 
Valea de Pești 
urcă vertiginos

La unul din obiectivele im
portante ce se construiesc pe 
șantierul l.L.H.S. de la Valea 
de Pești — stația de tratare 
și filtrare a apei, printre ce
le mai moderne din. țară — a 
început în aceste zile turna
rea betonului la primul plan- 
șeu, peste subsol, situat la 
7 metri înălțime de la cota 
radierului.

Faptul că lucrările conti
nuă în ritm susținut se dato- 
rește hărniciei muncitorilor 
din echipele de muncă ale lui 
Marin Grigorescu, Ion Ză- 
chescu Și Petru Potoccanu, 
îndrumate cu pricepere de 
maistrul Ioan Botan.

Angajate în efortul general
pentru diminuarea pierderilor

provocate de calamități :

PREPARATUL! 
sînt hotărîte să valorifice 

cît mai bine cărbunele
Grelele încercări provocate de 

o natură stihinic dezlănțuită 
prin care a trecut întreaga ța
ră, nu a produs disperare, de
zarmare : întregul nostru popor 
și-a unit forțele, hotărî t și c- 
nergic, în scopul stăvilirii fu
riei apelor nemiloase, pentru a 
da curs dezvoltării normale a 
vieții.

Alături de minerii Văii Jiu
lui. colectivele de muncitori,

7. 

SELECT — 
un nou magazin 

alimentar 
cu autoservire

Dovadă a preocupărilor 
continue ale conducerii 
O.C.L. Alimentara de a asi
gura o aprovizionare abun
dentă a populației, in condi
țiile unei deserviri operative, 
civilizate, magazinul cu au
toservire „Select" din Petro
șani redeschis ieri dimineață 
in localul din strada Republi
cii nr. 88 constituie, alături 
de alte unități similare, încă 
un rezultat al îmbinării uti
lului cu frumosul. Reamena- 
jal într-un timp scurt prin 
forțe proprii ale întreprin
derii, magazinul răspunde cu 
prisosință cerințelor popu
lației, fiind aprovizionat cu 
un sortiment bogat de pro
duse alimentare.

tehnicieni și ingineri de la pre- 
parațiile de cărbune din Valea 
Jiului au răspuns cu fapte de 
muncă chemării partidului, in 
vederea sporirii eforturilor pen
tru producții mărite, care să 
compenseze in parte pierderile 
imense cauzate de calamități.

In adunările inițiate de or
ganizațiile de partid la fieca
re unitate, colectivele prepa- 
rațiilor și-au sporit angajamen
tele de producție luate la în
ceputul anului. Astfel, la pre- 
parația Lupeni colectivul a ho
tărit recepționarea peste plan 
a întregii cantități de cărbune 
brut de la minele Lupeni, Uri- 
cani și Bărbăteni și îmbunătă
țirea principalilor indici față de 
angajamentul inițial. Spre e- 
xemplu, se prevede depășirea 
producției marfă cu 3 000 000 
lei, mărirea recuperării globale 
recalculate cu 0,2 puncte, cu 
respectarea calității cărbunelui 
spălat. De asemenea, se vor ob
ține economii la prețul de cost 
cu 500 000 lei mai mult, o re- 

. ducere a cheltuielilor la 1000 
lei producție marfă cu 10 lei 
și beneficii suplimentare în va
loare de 1 000 000 lei.

Colectivul de la preparația 
Coroești își reînnoiește angaja
mentele inițiale luate pe anul 
1970, ținînd cont de posibili
tățile de care dispune. în mo
dul următor : îmbunătățirea re
cuperării globale cu 0,2 puncte, 
depășirea producției de cărbune 
specia] cu 1 000 tone/an. obți
nerea de economii la prețul de 
cost cu 200 000 lei/an mai mult 
și 200 000 lei/an beneficii su
plimentare ca și o reducere a 
cheltuielilor la 1 000 lei pro
ducție marfă cu 3.18 lei.

Integrindu-se, de asemenea, 
in marele efort general pentru 
ajutorarea zonelor calamitate și 
refacerea cît mai grabnică a 
activității economice a țării 
noastre, colectivul preparației 
Petrila a lua| hotărîrea de a 
contribui cu toate forțele pen
tru înfăptuirea integrală a sar
cinilor de plan și a producției 
suplimentare, peste angajamen
tul inițial. Astfel, aici se va 
primi întreaga cantitate a pro
ducției de cărbune brut de la 
exploatările miniere respective 
fără stagnări, se va depăși pro
ducția de brichete cu o canti
tate exprimată valoric în 
3 030 000 lei, productivitatea 
va crește cu 3 080 lei/salariat și

Valoarea 
depunerilor 
în contul 

C.E.C. 2000
Casa de Economii și 

Consemnațiuni C.E.C. 
anunță că valoarea de
punerilor din întreaga 
țară în contul C.E.C. 
2000 s-a ridicat, marți, 
la 66 328 000 lei.

(Agerpres)

se vor obține economii la pre
țul de cost cu 500 000 lei mai 
mult decit era prevăzut; se va 
îmbunătăți calitatea cărbunelui 
preparat reducindu-se conținu
tul de cenușă cu 0,3 puncte.

Realizarea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor suplimen
tare necesită, in schimb, un e» 
fort deosebit din partea colec
tivelor preparațiilor. Pentru 
realizarea acestor obiective se 
impun, îndeosebi : utilizarea li
niilor tehnologice la cota de 
sus a capacității lor. folosirea 
cît mai rațională a materiale
lor și timpului de lucru, asi
gurarea unei asistențe tehnice 
permanente din partea corpului 
tehnico-inginerese pentru a so 
soluționa operativ problemele 
ivite in procesul de producție, 
ca efect al condițiilor specifice 
de încărcare maximă a insta
lațiilor.

Potrivit conjuncturii procesu
lui tehnologic și sarcinilor de 
plan suplimentate de la fiecare 
preparație, se cere a fi luate 
următoarele măsuri, intr-o pe
rioadă cît mai scurtă posibil i 
La preparația Petrila se vy îm
bunătăți alimentarea flotației 
prin montarea in circuitul res
pectiv a unui ciur vibrant și 
punerea în funcție a bateriei 
nr. 2 de flotație. In plus va 
trebui să se raționalizeze cir
cuitul de egutare și însilozare 
a cărbunelui special semicoc- 
sificabil. La preparația cărbu
nelui Lupeni se va majora de
bitul de special la secția flo
tație. precum și continuarea a- 
daptării fluxului tehnologic in 
vederea spălării cărbunelui spe
cial pentru cocs la 8.5 la sută. 
Mai este necesar controlul per
manent al sorturilor tehnolo
gice de special cu aparatul Cen- 
drex. Pentru îmbunătățirea u- 
midității la cărbunele special, 
sortul tehnologic 0—3 mm hi- 
drocicloane va fi desecat prin 
centrifugare. La preparația căr
bunelui Coroești. se vor face 
modificări în fluxul tehnologic 
la mediul dens pentru mărirea 
extracției in normal. Se va a- 
corda o deosebită atenție cali-

ing. loan CRAESCU. 
inginer șef preparații 
ing. Elena PATROI, 

inginer principal 
Centrala Cărbunelui Petroșani

(Continuare In oaq. a 3-a)
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Steagul roșu
SIMBĂTA 13 IUNIE 1970

O PRIETENIE
STRĂVECHE

VIAȚA INTERNAȚIONALA
bask

(Urmare din pag. 1)

codre didactice și studenți, schimburi in domeniul muzi
cii și literaturii, traduceri de opere reprezentative din pa
trimoniul cultural al celor două țâri, organizarea de ex
poziții, cooperarea in domeniul cinematografiei. Deschi
derea, recent, a unei biblioteci franceze la București și 
a bibliotecii române la Paris va contribui la lărgirea 
schimburilor de valori culturale intre cele două țări, 
schimburi ce au o îndelungată tradiție, cu atit mai mult 
cu cit sint favorizate de afinități de limbă.

In ultimii patru ani, schimburile noastre economice 
cu Franța aproape s-au dublat. S-a constatat de ase
menea, că există condiții pentru amplificarea, in anii 
viitori, a cooperării româno-franceze, pentru sporirea și 
diversificarea schimburilor comerciale, precum și pentru 
adoptarea unor soluții reciproc avantajoase in vederea 
dezvoltării echilibrate a acestor schimburi. Președintele 
Consiliului de Stat al Republicii Socialiste România, Ni
colae Ceaușescu, și-a exprimat speranța că vizita sa in 
Franța, care va avea loc peste citeva zile, „va contribui 
la întărirea prieteniei și colaborăririi dintre noporul ro
mân si poporul francez, la amplificarea relațiilor econo
mice, tehnico-știintifice și culturale cit și a conlucrării 
dintre România și Franța in efortul pentru realizarea 
unei lumi mai bune, in care fiecare na»iune să aibă largi 
posibilități de dezvoltare.

Așteptând sosirea înaltului oaspete român, Franța 
găzduiește la Petit Palais, de la 25 mai a.c. expoziția 
,Tezaure de artă veche din România". Pusă sub înaltul 
oatronaj al președinților Nicolae Ceaușescu și Georges 
Pompidou, expoziția s-a bucurat încă de la deschidere de 
deosebitul interes al publicului. Editura Nagel a scos de 
sub tioar zile'e trecute, in colecția „Scrieri politrce", volu
mul ..Pentru o politică de pace și de cooperare interna
țională" de Nicolae Ceaușescu, volum cuprinzind o boaa- 
tă culegere de texte din prjnc’palele sale raooarte, dis
cursuri si declarații de polit'că externă. Radiodifuziunea 
franceză a consacrat, la rindul sau, o săptăminâ exceo- 
’ională culturii României. Peste 60 de emisiuni sint dedi
cate dramaturqiei prozei si poez'ei, artelor plastice, is
toriei. folclorului, muzicii clasice si ușoare românești.

Referindu-se la apropiata vizită a președintelui Con
siliului de Stat al României, Nicolae Ceaușescu, preșe
dintele Franței, Georges Pompidou, sublinia că, situîn- 
du-se în cadrul legăturilor dintre Franța și România — 
leaoturi întemeiate pe o foarte veche prietenie — această 
călătorie exprimă dorința guvernelor francez și român de 
a dezvolta și lărgi cooperarea și contacfe'e dintre cele 
două ♦ări în toate domeniile. Această dorință, a relevat 
președintele Pompidou, corespunde pe deplin năzuinței 
poporului francez.

Pekinul

Vizita de'egației MÂN., condusă
de Mihai Dalea, în R.S.F. Iugoslavia

BELGRAD 12 — Coresponden
tul Agerpres, Nicolae Plopeanu, 
transmite : Vineri, delegația Co
misiei de politică externă a Ma
rii Adunări Naționale, condusă 
de Mihai Dalea. președintele 
Comisiei, a (ost primită de pre
ședintele Skupștinei Federale a 
R.S.F. Iugoslavia, Milcntie Po- 
povici. La convorbirea care a

avut loc cu acest prilej, desfă
șurată intr-o atmosferă cordiala, 
tovărășească, a participat amba
sadorul Republicii .Socialiste Ru
mania la Belgrad, Vasile Șandru.

Seara, ambasadorul român la 
Belgrad a oferit un cocteil cu o- 
cazia vizitei în R.Ș.F. Iugoslavia 
a delegației Comisiei de politică 
externă a Marii Adunări Nalio-

1

-1««
PARIS 12 (Agerpres), 

Vineri dimineața a fost lan
sată de la poligonul Woome- 
ra din Australia racheta ..Eu- 
ropa-1" construită in comun 
de tarile membre ale Organi
zației Europene pentru con
struirea și Lansarea de Nave 
Spațiale — Eldo. Racheta ur-

ma să plaseze pe orbită un 
satelit experimental cu dife
rite instrumente de teleco
municații. Scopul nu a fost 
atins, întrucît satelitul împre
ună cu treapta a treia a ra
chetei purtătoare s-au prăbu
șit pe pămînt, undeva la sud 
de Groenlanda.

PEKIN 12. — Corespondenta 
de la Ion Fintînaru și Ion Gă- 
laleanu : Vineri dimineața a 
luat sfirșit vizita pe care dele
gația Marii Adunări Naționale 
și a Consiliului de Stat ale 
Republicii Socialiste România, 
condusă de tovarășul Emil Bod
naraș. membru al Comitetului 
Executiv, al Prezidiului 
manent al C.C. 
președinte al Consiliului 
Stat, a întreprins-o în R.P. Chi
neză, la invitația P.C. Chinez și 
a Comitetului Permanent al A- 
dunării Reprezentanților 
lari din întreaga Chină.

Aeroportul din Pekin, pavoa
zat cu drapelele de stat român 
și chinez, a cunoscut o atmos
feră de sărbătoare. Mii de lo
cuitori ai capitalei au venit 
să ureze drum bun solilor po
porului român. Tineri și vîrst- 
nici, bărbați si femei fluturau 
stegulete tricolore și chineze, 
scandau lozinci în cinstea prie
teniei dintre poporul chinez și 
poporul român.

La aeroport, oaspeții au fost 
conduși de Kan Șen. membru al 
Comitetului Permanent al 
roului Politic al C.C. al 
Chinez, vicepreședinte al 
mitetului Permanent al Adună
rii Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, Huan Iun-șen, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, șef al Ma
relui Stat Major al Armatei 
Populare Chineze de Eliberare, 
Li Sien-nien, membru al Biro
ului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului 
de Stat, Go Mo-jo, vicepreșe
dinte al Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari din întreaga Chină, și 
alte persoane oficiale chineze. 
Au fost prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați Ia 
Pekin.

Per-
al P.C.R., vice-

de

Pop ti

Bi- 
P.C. 
Co-

de asemenea, de 
Duma, amabasadorul 
Socialiste România

Au fost, 
fata Aurel 
Republicii 
în R.P. Chineză, și membri ai 
ambasadei, precum și ambasa
dorul chinez la București, Cian 
Hai-Iun.

Delegația romană, însoțită de 
gazde, salută mulțimea care 
scandează cuvinte de caldă 
prețuire la adresa poporului 
român face semne prietenești, 
manifestând pentru prietenia 
dintre cele două partide, tari și 
popoare.

Luîndu-și rămas bun, tovară
șul Emil Bodnaraș transmite 
partidului și poporului chinez, 
conducerii sale, urări de noi 
succese în munca și lupta pen
tru construirea socialismului, se 
îmbrățișează călduros cu tova
rășul Kan Șen și ceilalți malti 
conducători de partid și 
stat chinezi.

Ca și la sosire. în urmă 
trei zile, poporul chinez 
manifestat căldura fată de 
porul român, fată de conduce
rea sa care îl călăuzește pe 
drumul construirii noii societăți. 
A fost o vibrantă manifestare a 
prieteniei lot mai profunde in
tre popoarele celor două țări, 
a hotărîrii lor de a păși umăr 
la umăr în lupta pentru .edifi
carea socialismului.

de

cu 
și-a 
po

Adunării Populare Supreme 
Republicii Democrate '' 
a făcut o vizită de prietenie în 
Republica Populară Democrată 
Coreeana.

De asemenea, la invitația Co
mitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din 
întreaga Chină, delegația Ma
rii Adunări Naționale și a Con
siliului de Stat a făcut o vi
zită de prietenie și în Republica 
Populară Chineză.

La sosire, pe aeroportul Bă
noasa, erau prezenți tovarășii 
Paul Niculescu Mizil, Virgil 
Trofin, Ilie Verdet, Manea Mă- 
nescu, Ștefan Voitec, precum și 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte 
al Marii Adunări Naționale. 
Constantin Stătescu, secretarul 
Consiliului de Stat, Vasile Po
top și Vasile Vlad, șefi de sec
ție lâ C.C. al P.C.R.. Mihai Ma
rin, adjunct al ministerului a- 
facerilor externe, și alte 
soane oficiale.

Au fost de fată Kang 
Săp, ambasadorul R.P.D. 
reene, și Van Țen-iuen, i 
cinatul cu afaceri adnnterim al 
R:P. Chineze. A fost, de ase
menea prezent, A.V. Basov, am
basadorul Uniunii Sovietice.

a
Coreene,

per-

Iăng 
. Co- 
însăr-

O
Vineri seara s-a înapoiat în 

Capitală delegația Marii Adu
nări Naționale și a Consiliului 
de Stat ale Republicii Socialis
te România, condusă de tovară
șul Emil Bodnaraș, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Român, vicepreșe
dinte al Consiliului de Stat, 
care, la invitația Adunării Popu
lare Supreme și a Prezidiului

Intervenție. »

românească
ta sesiunea

o. /.

J U T OARE
PENTRU

EVOLUȚIA NAVEI 
COSMICE ,,S0!UZ-9“
MOSCOVA 12 (Agerpres). — Vineri, piuă la ora 13,46 

(ora Moscovei) nava „Soiuz-9", lansată cu 11 zile in urmă, 
a efectuat 172 de rotații in jurul Pămintului.

In cursul zborului a fost efectuată, de asemenea, foto
grafierea orizontului Pămintului in amurg și in timpul zilei, 
precum și a unor regiuni cu relief caracteristic din punct 
de vedere geologic.

Cosmonauții au luat masa la ora stabilită și au reali
zat o serie de experiențe medicale. Printre altele, cu ajuto
rul unui dinamograf cu arc, ei au măsurat sensibilitatea 
musculară. Una din experiențe a constat in menținerea de 
către cosmonauți a unui efort muscular precis dinainte 
stabilit.

Zborul navei cosmice „Soiuz-9" continuă.

LUPTELE DIN LAOS

• Diplomatul egiptean, 
Vahid Ratal, a sosit la 
iunie la Teheran, pentru 
discuta cu autoritățile 
niene ; 
latiilor 
Iran 
nită.

II 
a 

ira- 
problemcle reluării re- 

dipfomatice dintre 
și Republica Araba U-

Pentagonul, după ce ne
inițial orice acuzație, agase

ordonat redeschiderea anche
tei privind crearea unei „ce
lule" Ku Klux Klan inlr-o 
unitate a forțelor militare 
americane staționate în R.P 
a Germaniei.

• Cercetătorii de * ia Insti
tutul de la Brno au pus la 
punct un prototip al unui 
automobil cu tracțiune elec
trica. Electromobilul poale 
transporta două persoane, 
dezvoltind o viteză de 50 km 
pe oră.

© Joi s-a desiășural la 
Bruxelles reuniunea miniștri
lor apărării din 14 state 
membre ale N.A.T.O

• Delegația economică bri
tanică. condusă de Peter Pres
ton. subsecretar in Ministerul 
Comerțului al Marii Brita
nii, și-a încheiat vizita in 
R.S.F. Iugoslavia.

Consiliul de Stat al Republi
cii și cantonului Geneva a vo
tat acordarea unui nou ajutor 
de 10 000 franci elvețieni, pen
tru înlăturarea urmărilor cala
mităților naturale din România. 
Cu acest prilej. Consiliul de 
Stat a transmis Misiunii per
manente a Republicii Socialiste 
România pe lingă Oficiul O.N.U. 
la Geneva, expresia simpatiei 
și solidarității sale cu efortu
rile eroice ale poporului român 
în lupta pentru înlăturarea pa
gubelor provocate de inundații.

dat, pentru ajutorarea zonelor 
sinistrate, o parte din salariul 
lor în valută, ..... "
mărci.

respectiv 10 045

firme „Akzo“ din

Consiliul de administrație al 
Radioteleviziunii suedeze a de
pus în contul C.E.C. 1 000 su
ma de 10 000 coroane suedeze, 
pentru ajutorarea zonelor lovi
te de inundații din România. 
In scrisoarea trimisă cu acest 
prilej, se arată că donația a 
fost făcută cu prilejul concer
telor pe care Ie prezintă in 
București orchestra simfonică a 
Radioteleviziunii suedeze

După prima 
lire sterline, 
„Cav Ltd' a trimis pe adresa ✓ 
ambasadei române din Londra 
un cec în valoare de 750 lire. 
Tot din Marea Britanie au mai 
făcut donații firmele: „Wood
house Drake and Carey Ltd" 
— 250 lire, „A. Dewarin Ltd" și 
„Benbergers Ltd" — cite 150 
lire, „Hydraulic Engineering Co 
Ltd" — 105 lire și „Rank Xe
rox Ltd" — 100 lire.

donație de 250 
firma engleză

Grupul de
Olanda a contribuit la fondul 
de ajutorare a zonelor sinistra
te cu 30 000 florini olandezi. O 
altă firmă din Olanda — „Van 
der Lande" a donat 3 000 mărci 
vest-germane.

dul de ajutorare firmele „Boli- 
nen“ — 2 000 mărci și „Perl și 
Treiber" — 1 000 mărci.

Alberto Perna din Italia, în 
numele firmei „Giustina" și al 
său personal, a remis Agenției 
comerciale române de la Mila
no. suma de 500 000 lire.

Din Italia au mai oferit do
nații firmele ,.Mario Meoni" — 
6 pachete cu obiecte de îmbră
căminte, și „Colexim" — 50 000 
cutii cu conserve de carne.

La fondul de ajutorare a zo
nelor sinistrate din România 
au mai contribuit firmele vest- 
germane „Christensen Diamond 
Products GGMH", cu 1 000 do
lari S.U.A. și „Greif-Werk Ma- 
schinenfabrik", cu 500 mărci.

Harry Hamacher din Frank
furt și Albert Scheid din Koln, 
care întrețin relații comerciale 
cu întreprinderi din țara noas
tră, au donat 3 000 mărci și, 
respectiv, 1 000 mărci.

Pe lingă donația anunțată an
terior de 5 000 franci elvețieni, 
firma .,Geigy' din Elveția, care 
întreține relații comerciale cu 
țara noastră, face o nouă do
nație, constînd in produse agro- 
chimice și medicamente in va
loare de 50 000 franci elve
țieni.

De asemenea, firma elvețiană 
„Produkten Handels” a donat 
2 500 dolari.

Proprietarii unei firme co
merciale din Kuweit, Abukazal 
și Chabab, au donat 2 000 do
lari pentru refacerea zonelor 
sinistrate

Intr-o scrisoare adresată am
basadei române din Londra, 
cetățeana engleză, de origine 
română, Bossons, anunță dona
rea sumei de 21 lire, colectată 
de la prieteni și de la o tom
bolă cu obiecte de artizanat 
românești.

Plenara celei de-a 54-a se- 
^juni a Conferinței Organiza
ției Internaționale a Muncii 
țpntinuă dezbaterile rapor
tului directorului general al 
O.I.M. cu privire la modali
tățile garantării nivelului de 
trai minim al oamenilor mun
cii.

Șeful delegației române, 
ministrul muncii Petre Lupu, 
luind cuvîntul 
joi, a relevat 
roase țări, și 
țările în curs 
necesitățile și 
gitime ale populației 
departe de a ii satisfăcute, 
sărăcia și privațiunile alec- 
tînd majoritatea muncitori
lor. Experiența demonstrea
ză — a spus el — că exis
tența condițiilor materiale 
in vederea asigurării ridică
rii nivelului de trai al mun
citorilor nu implică în mod 
automat și realizarea aces
tuia. Pentru a satisface un 
asemenea deziderat sini ne
cesare transformări sociale 
de natură să îngăduie des
fășurarea neîntreruptă a u- 
nui complex de măsuri con
jugate, ample și de lungă 
durată, ca și concentrarea 
eforturilor și a resurselor 
dezvoltării economice pe ca
re le pune societatea în fo
losul celor ce muncesc — 
creatorii tuturor valorilor.

Vorbitorul a adresat, din 
partea guvernului român, 
mulțumiri tuturor statelor, 
organizațiilor internaționale, 
organizațiilor sindicale, or
ganizațiilor economice și per
soanelor particulare, care și- 
au manifestat solidaritatea cu 
prilejul pierderilor provocate 
de calamitățile naturale abă
tute asupra României.

in ședința de 
că în nume- 
indeosebi în 
de dezvoltare, 
aspirațiile le

șini

HANOI 12. — Coresponden
tul Agerpres, Corneliu Vlad, 
transmite : De pe fronturile de 
luptă din Laos se anunță că 
forțele patriotice au ocupat lo
calitatea Saravane. In legătură 
cu aceasta. Comandamentul su
prem al forțelor Pathet Lao a 
informat că în noaptea de 8 
spre 9 iunie grupuri de patrioți 
susținute de populația locală, 
au declanșat un atac surpriză 
soldat cu eliberarea completă 
a orașului Saravane. „Atacul 
s-a desfășurat atît de rapid in
cit nu a fost posibil să se re
curgă la aviație", declara un 
purtător de cuvînt militar de 
la Vientiane.

Intr-un prim bilanț agenția 
Khaosan Phatet Lao anunță că 
peste 500 de militari inamici 
au fost scoși din luptă, două 
avioane americane au fost do- 
borîte, sute de arme și o mare 
cantitate de material de răz
boi fiind capturate.

Ocuparea orașului Saravane 
de către forțele patriotice are 
o importanță deosebită, atît din 
punct de vedere politic, cit și 
militar, întrucît după pierde
rea acestui oraș se află în pe
ricol și alte localități din Lao- 
sul de sud, între care Nong

Pna. unde se află instalată o 
bază aeriană folosită de avia
ția S.U.A., și Pak Soong, im
portant centru militar amplasat 
pe Mekong.

Referitor la acțiunea de la 
Saravane, postul de radio Pa- 
thet Lao subliniază că C.C. al 
Frontului Patriotic Laoțian și 
Comandamentul Suprem al Ar
matei Populare de Eliberare au 
dat un avertisment sever la 21 
mai si 2 iunie în legătură cu 
pregătirile pentru aducerea în 
această regiune a unor trupe 
americano-saigoneze și tailan- 
deze, ceea ce ar constitui ex
tinderea războiului de agresiu
ne în Laos.

Eliberînd 
menționa „ , .
Pathet Lao forțele patriotice 
și populația locală s-au folosit 
de dreptul lor inviolabil la au
toapărare și s-au arătat hotă- 
rîte să preîntîmpinc orice nou 
act de escaladare a războiului 
de agresiune în Laos.

Victoria de la Saravane de
monstrează încă o dată crește
rea necontenită a forțelor ar
mate Pathet Lao care continuă 
să dețină inițiativa și să în
treprindă atacuri puternice îm
potriva inamicului.

• Cetățeni sud-vietnamezi 
care trăiesc în exil la Paris 
au constituit „Mișcarea pen
tru pace și neutralitate".

@ In provincia autonomă 
Kosovo, din Iugoslavia, au 
fost descoperite importante 
rezerve de minereu de ni
chel. Deși initial ele au fost 
evaluate la 5 milioane de 
tone, cercetările geologilor 
iugoslavi au arătat însă că 
zăcămintele sint cu mult mai 
mari, totalul lor ridieîndu-se 
la aproximativ' 100 
de tone.

milioane

orașul 
agenția

Saravane, 
Khaosan

încheiat 
de-al op-

• In Cuba s-a 
joi producerea celui 
tulea milion de tone de za
hăr din „Zafra" anului 1970. 
Această realizare a cores
puns cu inceperea sezonului 
ploios.

• Reprezentanți' ai Japo
niei și S.U.A., întruniți în ca
pitala niponă, au încheiat dez
baterile consacrate relațiilor 
economice, financiare 
merciale dintre cele 
tari.

și co- 
două

o de-Pekin a sosii 
comercială guverna- 
cehoslovacă condu-

Orientul Apropiat

• Le 
legație 
mentală 
să de M. Hanușek, adjunct al
ministrului comerțului exte
rior al R.S. Cehoslovace.

• La New York a încetat 
din viață fostul conducător 
al guvernului provizoriu al 
Rusiei, Alexander Kerenskl, 
anunță agenția TASS.

AMMAN 12 (Agerpres). — 
Autoritățile iordaniene și orga
nizațiile palestiniene de rezis
tență, anunță agențiile de pre
să, au reafirmat joi seara ne
cesitatea respectării acordului 
de încetare a focului, în scopul 
reinstaurării calmului în Iorda
nia.

Sistarea ostilităților a fost ur
mată de instituirea a două co
mitete iordaniano-palestiniene 
pentru anchetarea cauzelor și 
stabilirea responsabilităților pen
tru incidentele înregistrate la 
Amman și în împrejurimile o- 
rașului.

La cererea organizațiilor pa
lestiniene. regele Hussein al 
Iordaniei a demis din condu
cerea armatei iordaniene no 
Sherif Nasser Ben Jamil, co
mandantul șef al armatei, pre
cum și pe alți doi ofițeri su
periori, preluînd personal con
ducerea armatei. Liderii pales
tinieni acuză pe ofițerii demiși 
că ar fi încercat să lichideze 
mișcarea de rezistență din lor-

dania. Intr-o cuvîntare rostită 
la postul de radio Amman, re
gele Hussein a avertizat că 
destituirile din conducerea su
perioară a armatei reprezintă 
ultima concesie pe care o face 
organizațiilor palestiniene. Hus
sein a respins totodată acuza
țiile formulate împotriva ofițe
rilor iordanieni.

Referitor la poziția unor state 
arabe față de evoluția situației 
din Iordania, Agenția Reuter 
informează că ministrul alge- 
rian al afacerilor externe, Ab
delaziz Bouteflika, a sosit la 
Amman, unde va încerca să 
medieze în conflictul dintre au
toritățile iordaniene și organi
zațiile palestiniene de rezisten
ță. O misiune similară va avea 
și vicepremierul irakian. Irakul 
se pronunță pentru o reuniune 
imediată a R.A.U., Iordaniei, 
Siriei și Irakului în vederea re? 
glementării acestui nou dife
rend dintre autoritățile iorda
niene și comandourile palesti
niene.

• Localitățile ungare alia
te de-a lungul Someșului, 
Crasnei și Crișurilor sint din 
nou în stare de alertă. Nive
lul apelor s-a ridicat brusc 
și, după cum se anunță se 
așteaptă ca el să Înregistre
ze noi creșteri Însemnate.

(Agerpres)

Inundații
în Cehoslovacia

hectare.

porțiuni

V. V. Morariu din Australia 
a trimis un cec in valoare de 
23 lire.

„Leo Mewissen" din 
F. a Germaniei), a- 
a trimis, pentru con
suma de 10 000 mărciColectivul Biroului tehnic de 

la Dusseldorf al Ministerului 
Industriei Construcțiilor de Ma
șini din țara noastră a acor-

Firma 
Koln (R. 
nunță că 
tul 1 000,
vest-germane.

Tot din R. F. a Germaniei 
au mai acordat donații la fon-

„Automobilul și moda

din tara noastră.

fost răpitAmbasadorul vest-german în Brazilia a

PRAGA 12 (Agerpres). — In 
urma ploilor torențiale care au 
căzut la 9 iunie in regiu
nea Godonin din R. S. Ceho
slovacă, 22 de localități au fost 
grav afectate. După cum men
ționează agenția CTK, precipi
tațiile au înregistrat 195 de 
litri pe metru pătrat. Cantita
tea neobișnuit de mare de 
apa a provocat inundarea unei

mari părți a teritoriului regiu- 
unii menționate. Pînă in pre
zent sint total compromise cultu
rile de pe 8 000 de
Căile de comunicații au sufe
rit avarii grave pe 
mari. Situația gravă creată ca 
urmare a acestor ploi a impus 
deplasarea în localitățile afec
tate a unităților militare, pen
tru a acorda sprijin populației 
sinistrate.

PARIS 10 — Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, trans
mite : In scopul dezvoltării tu
rismului, la Paris a fost inaugu
rată o manifestare de mare am
ploare. în prezența lui Jacques 
Baumel, secretar de stat la 
președenția Consiliului de mi
niștri. In Faubourg de Saint 
Honnore, feeric luminat, a avut 
loc in prima seară o paradă 
auto, pe tema „Automobilul și 
moda".

In cele 15 zile cit vor dura

manifestările, vor mai avea loc 
două seri omagiale Beethoven, 
la Opera Mare din Paris și la 
Catedrala Notrc Dame, un „con
curs al trandafirului", la Par
cul Bagatelle, o serbare în 
Place Vendome, spectacole ale 
„Circului Muchachos" din Ma
drid, o mare feerie iluminată 
la Parcul Tuilleries, un concert 
al Orchestrei Parisului la Tea
trul Champs Elysees și inau
gurarea unei floralii, în 
durea Vincennes.

PE SCURT

RTO DE JANEIRO 12. — Co
respondentul Agerpres. Vasile 
Oros. transmite : Ambasadorul 
R. F. a Germanici in Brazilia, 
Ehrenfried von Holleben. a fost 
răpit joi seara de un grup înar
mat și transportat intr-o di
recție necunoscută. Răpirea s-a 
produs 4n condiții dramatice i

asupra mașinii in care se afla 
ambasadorul s-a deschis foc de ’ 
armă automată, fiind omorit 
șoferul și rănite alte trei per
soane, intre care și un poli
țist. Intr-un manifest găsit la 
locul răpirii este condiționată 
eliberarea ambasadorului vest- 
german de punerea in liber-

tate a unor deținuți politici. 
Președintele brazilian, Garasta- 
zu Medici, a anunțat că guver
nul său va face tot ce este po
sibil pentru salvarea diploma
tului.

Ministrul de externe vest-ger
man a adresat un apel omo-

logului său brazilian, solicitind 
adoptarea unor măsuri urgente 
pentru eliberarea lui Holleben.

In virtutea unei legi insti
tuite in Brazilia in septembrie 
anul trecut, după sechestrarea 
ambasadorului american Burke 
Elbrick, autorii răpirii sint pa
sibili de pedeapsa capitală.

PERL- : 
informații oficiale 
numărul victime
lor recentului cu
tremur din Peru 
se ridică la cir
ca 50 000. Peste 
100 000 de copii au 
rămas orfani, ci
fra :moresionantă 
pe «'are autorități
le încearcă să-i e- 
vacueze d«n zone 
le distruse.

In foto : Ruine 
le din piața cen
trală a orașului 
Huaraz. printre 
care o familie cu 
puținele lucruri 
salvate, se presă 
tește să-și petrea 
că noaptea. Orașul 
a fost aproape în 
întregime distrus.

lipuiul — luliepiiudeiea poligiaflcă Huuedoaia. Subunitaieu Petroșani 4u 369



2 Steagui roșu

Construcțiile de mașini
La dobindirva acestor succe

se de scamă a contribuit efec
tiv și aplicarea măsurilor tra
sate dc ('<'•■>('rința Națională a 
l’.C.R. din decembrie 1967 cu 
privire la perfecționarea pla
nificării, organizarea științifică 
a producției și a muncii, ca și 
introducerea pe scară tot mai 
largă in producție a cuceriri
lor științei și tehnicii contem
porane.

Cbntinuind politica de indus- 
t» i.i-liz irc socialistă în ritm sus- 
ți:vu , lății noastre, ținind sca
ma. pc de I- parte, dc obiecti
vul ’ăti i care se tinde in dc- 
ceniul nr-i^or, de a ne apro
pia tot mir, mult do țările cu 
o economic înaintată, iar pe 
de altă parte. Ic faptul că re
voluția sliințifieo-tohnică face 
să rn-a-că și mai mult rolul in
dustriei construcțiilor dc ma
șini în realizarea progresului 

neral ai economici. Congre
sul al X-lo,i al oarlMului -i pus 
in f ■*.) constructorilor dc ma
șini cin i’V sporite pentru oc- 
r viitorului cincinal AM-
f-l ornd”cHa acestei ramuri se 
v.i dezvolt;, ’'••■-tin ritm mo
di" anual do 11 5—12 'a sulă. 
M'-’"tnd ca in anul 1'17"' să fie 
mai maro cu 72—76 la sută 
fcilă 1.- .-va' 1270 In anii 1«»71 
—1975. activitatea industriei
construcțiilor dc mașini \a fi 
orientată cu fermitate in direc
ția înzestrării, in continuare, i 
economici tării cu mijloace d< 
muncă tot mai moderne. Efor
turile vor fi concentrate, cu 
prioritate spre dezvoltarea e- 
lectrotehnicii. electronicii, a 
producției dc masini-uneltc. a 
mecanicii fine și opticii, «nbra- 
muri cheie care vor asigura 
■valorificarea superioară a re
surselor naturale ale tării și a 
capacității tehnico a forței de 
muncă, ridicarea oroduelivității 
muncii sociale. Astfel, produc
ția industriei electrotehnice va 
crește într-un ritm mediu anual 
de 17 ’a sulă, iar a electronicii 
do 2.4 ori In'’acest domeniu, 
se xa pune accentul pe produ
cerea dc mașini electrice, trans- 
formalnare de forță, aparalaj de 
înaltă și joasă frecvență etc., 
iar în electronică ne dezvolta
rea fabricației de anarato elec
tronice indnsțrip’o. de măsură 
si control, de miiioace de auto- 
mofi’are si echinament modern 
»I' comandă, control și reelaj 
al unor instalații etc. Realiza
rea acestor importante obiecti
ve va face să crească ponde
rea industriei electrotehnice si 
electronice, ne ansamblul ramu
rii construcțiilor do mașini de 
ia 17.1 la sută cit era în 1965. 
la 26—27 ta sută în 1975. In 
ceea ce privește producția de 
mașini-unclte. aceasta se va 
dezvolta cu un ritm mediu a- 
nnal de 16.6 Ia sută, urmărin- 
du-se. în paralel, diversifica
rea acestei producții: se va a- 
eorda o atenție deosebită fa
bricării masinilor-unoțte cu co
mandă numerică după pro- 
pram. D a11*« nreocunare a con
strucțiilor dc mașini în viito- 
rnl cincinal va fi echiparea ma- 
șinilor-unelt" m mai mulie ac
cesorii caro să permită lărei-

a

rea domeniilor lor de folosire.
Cil privește dezvoltarea cu 

precădere a mecanicii fine și 
a opticii, Directivele Congresu- 
lui al X-lea »1 partidului pre
văd elaborarea unor programe 
de Iu ru speciale. Pentru creș
terea ponderii mecanicii fine pe 
ansamblul ramurii și ținind sea
ma dc cerințele actuale și dc 
viitor nle economiei, se impune 
înființarea unei baze centrali
zate dc cercetare și proiectare 
in domeniul mecanicii fine și 
al opticii, dezvoltarea capacită
ților de producție ale actuale
lor unități cu acest profil, pre
cum si darea în funcțiune a 
unor noi capacități de produc
ție.

lndcplinindu-și cu consecven
ță rolul de însemnătate deose
bită pc care îl deține in eco
nomia țării noastre. în viitorul 
cincinal, industria construcțiilor 
de mașini va dota, in continua
re .cu o bogată gamă dc noi 
produse și utilaje, cu perfor
mant" î-idîc .ie . nh'lalle ramuri 
alo economiei. Se v.i intensifica 
procesul de diversificare a pro
ducție’. ținind seama să fir 
realizate numai acele produse 
cart' sint iustif'cate atît din 
punct d" vedere economic, cit 
si al exploatării.

Traducind in viață sarcinile 
trasate de partid, in anii vi
itori va fi conținu.ită fabrica
rea de locomotive Dies I și e- 
loctr.ee magistrale, de viteze 
și putori sporite, de motoare 
Diesel de 2 000—6 000 CP, cu 
care vor fi echipate noile lo
comotive, de autocamioane de 
7 10 tone, de autoutilitare
cu variate specialități, autotrac
toare, autobuzul urban de 11 
m lungime: va fi încheiat, pro
cesul dv integrare a fabricației 
de autoturisme în țară. Dc a- 
semenea, va fi continuată pro
ducția de tractoare și mașini 
agricole pentru mecanizarea a- 
gr..nituri. O atenție deosebită 
va trebui să fie dată produce
rii do' utilaje si mecanisme nc- 
cesare industrializării lucrărilor 
do construcții.

Problemele complexe care se 
vor ridica in anii cc vin. le
gate de dezvoltarea producției 
in această ramură, dc nevoile 
croscîndo alo economici națio
nale. fac necesară accelerarea 
ritmului dc asimilare a noilor 
produse, fructificarea capacității 
de creație proprie a celor 
activează în sectoarele de 
cepțio. pentru ca roadele 
vității lor să fie cît mai 
folosite in producție.

In cel de-al 26-lea an de 
viață nouă, intr-o țară prosperă, 
constructorii de mașini au în 
față mărețele sarcini ale edi
ficării economici noastre, 
însușirii și fabricării 
Șini, 
maj 
piața externă. în măsură să 
concureze produsele similare 
realizate de firme străine cu 
tradiție și cu renume mondial.

Ei vor pune și do aici îna
inte întreaga lor pricepere și 
caoacitate de muncă în slujba 
înfăptuirii Directivelor Cnne.ro- 
nului al X-lca al partidului, a 
înfloririi continue a "României 
socialiste.

care 
con- 
acti- 
larg

. ale 
de ma- 

agregate și utilaje la cel. 
înalt nivel eomnetitiv pe 
externă.

EFORTURILE CONCENTRATE,
chezășie a realizărilor viitoare

(Urmare din pag. 1)

tiv întregul proces tehnologic, 
dintre care amintim _■ trecerea 
abatajelor din stratul 15, blocul 
V, și din stratul 18 blocul II, 
prin zone puternic afectate de 
deranjamente tectonice. însoți
te' de laminări sau dispariții 
complete alo stratclor de căr
bune; defectări zilnice ale ben
zilor de transport de pe planul 
nr. 15 pe care este concentrată 
producția întregului 
575. cu ponderea cea 
re. la ora actuală, în 
de cărbune a minei; 
bundente care au
viituri puternice de apă în mi
nă și greutăți foarte mari in 
aprovizionarea cu materiale a

orizont 
mai ma- 
extracția 
ploile a- 

determinat

Pădurile sînt un bun al întregului popor

SA LE OCROTIM
ÎMPOTRIVA INCENDIILOR

Dezvoltarea 
nomieî noastre 
zolvarea 

liste. pune 
perative in fața 
forestiere. Îngrijirea 
tarea rațională a 
creșterea productivității 
tora prin lucrări de 
ri și combaterea 
și mai ale; 
rioară și complexă a lemnului, 
sint 
nile 
X-lea al partidului 

ramura 
tării

•ontinuă a eco- 
naționale șl re- 

ircinilor fundamenta- 
construcției socia- 

importante im- 
economici 

și exploa- 
pădurilor, 

aces- 
împăduri- 

dăunătorilor 
valorificarea supe-

d.oar cjteva din sarci- 
pusc de Congresul al 

' . “ * ’ ‘ în fața lu
crărilor din ramura forestieră.

Teritoriul tării noastre • este 
acoperit peste 25% cu păduri 
care constituie o mare bogăție 
căreia partidul și guvernul ii 
acordă o atenție mereu spori
tă. Lemnul, produsul principal 
al pădurilor, are peste 5 000 de 
întrebuințări datorită calității

a-

lui de a se prelucra ușor, de a 
li rezistent, de a sc lustrui bine 
și de a produce căldură prin 
ardere.

în afară de lemn, din păduri 
se obțin și numeroase produse 
nelcmnoase cum sînt : 
de molid, de salcie și 
pentru industria chimică,
rul de lei pentru agricultură și 
împletituri, numeroase plante 
medicinale, rășina pentru indus
tria chimică și o gamă largă de 
fructe de pădure. Pădurile
dăposlesc vinalul care, la fel, 
constituie o mare bogăție na
turală prin blănurile și carnea 
ce se obțin de la animalele 
sălbatice.

Tot pădurile ocrotesc izvoa
rele cu apă asigurind rîurilor 
un curs permanent de apă cu
rentă. Ele apără solul împotri
va secetei, de asemenea ele
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Noblețea 
modestiei diurne

(Urmate din pag. 1)

acum consemnate riguros, lu
nă de lună, decadă de deca
dă, le dau speranțe îndrep
tățite.

Discuțiile în secție cu mai- 
slrele Constanta Moldovan 
și Fl,orica Vasiliu ca și cu teh
nicianul Constantin Ficea, 
poartă în ele aceeași am
prentă a modestiei nobile. 
Răspunsuri amabile, dar lapi
dare, fără înfrumusețări for
tuite și emfază atestă un 
fapt aici obișnuit : planul și 
angajamentele se îndeplinesc, 
ne gindim mereu la noi resur
se interne pe care să le pu
nem in valoare. Firesc, e da
toria noastră.

Intr-adevăr, planul se în
deplinește și depășește zilnic. 
In fiecare lună, de la înce
putul acestui an. depășirile 
de plan echivalează, în a- 
ceaslă seefie. cu volumul și 
valoarea unei zile de muncă 
a seefiei.

„Toii lucrează-. Expresie 
firească aici încărcată de a-

dinei 
jează 
„inii
lor ia 
cu, Domnica Nas. 
niceanu, Ana Cochiș, 
Hegedus, loan Iliescu, 
Logigan, Pieifier Ev a, 
ana Mitroczi, ileana 
.Maria Baba ș.a.

Preocupări zilnice în 
prindere : reducerea 
murilor de materii prime 
materiale. Evidentele 
lice consemnează de 
acum la încheierea bilanțului 
pe cinci luni peste 38 000 lei 
economii. Aportul secției a 
Hl-a reprezintă aproxima
tiv o treime.

Gînduri, aspirații, gînduri: 
perspectiva, in anii apropia/i 
de a se extinde și moderni
za la nivelul cerințelor actu
ale sporirea continuă a con
tribuției fabricii „Viscoza“ Io 
zestrea economiei naționale, 
adăugarea unor noi \alen|e 
la frumusețea spirituală a 
oamenilor din acest colepliv 
de muncă.

semnificații. Se ytfaițlQ- 
totuși dintre acești 

Maria Vlădulescu^-Vic- 
Dărămuș, Dora A'ndtei- 

AnațCrăf- 
Adela 

Ana 
Mari- 
Suciu,

fntre- 
consu- 

Și 
scrip- 

pe
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oferă condiții minunate pentru 
odihna și relaxarea oamenilor 
muncii și asigură aer curat in 
jurul așezărilor omenești și mai 
ales in jurul centrelor indus
triale pentru că frunzișul arbo
rilor absoarbe gazele vătămă
toare și eliberează oxigenul ne
cesar vieții.

Cunoscîndu-se importanța ei 
economică și socială, pădurea 
a fost pusă sub ocrotirea legii, 
ca un bun al întregului popor, 
șj dală in administrația ocoa
lelor silvice.

Lucrătorii silvici interpretea
ză pădurea ca un organism viu 
care, pe lingă prieteni, are și 
numeroși dușmani. Aceștia tul
bură buna ei dezvoltare, produ
cînd mari pagube economiei 
prin micșorarea creșterii pe an 
și pe hectar sau prin distruge
re totală. Unul dintre cei mai 
mari dăunători ai pădurilor es
te FOCUL, care, prin acțiunea 
lui. aduce mari pagube pădurii.

Care sînt cauzele ce dau naș
tere la aceste incendii de pă
dure, cum trebuie să luptăm 
pentru a preveni izbucnirea lor 
iar atunci cind totuși s-a 
dansat un incendiu, cum 
localizăm, să-l lichidăm ?

In condiții de uscăciune
de vînt, incendiile de pădure 
pot lua naștere din următoare
le motive :

1. Aruncarea în 
în apropierea ei 
materiale care nu 
stinse (resturi de țigări, chibri
turi, cărbuni etc.).

2. De la focurile 
aproape de 200 m 
pădurii și- care se 
spre pădure unde 
getație moarta.

3. Din focurile făcute de co
pii in scorburile dc la arbori 
ca să distruqă cuiburile de 
viespi sau să afume veverițe, 
șoareci ele.

4. Do la focurile făcute de 
ciobani, excursioniști sau tre
cători în locurile neperraise și 
care au fost părăsite înainte de 
a fi stinse.

5. O altă cauză care ar putea 
duce la incendierea pădurii ar 
li prin focul pus pădurii (unor 
arbori spre a se usca) de anu
mit» cetățeni cu intenția de 
a-si mări suprafața de final 
ori pășune.

6. Din focurile făcute de unii 
lucrători dc la pădure (plantații, 
exploatări, culegători de fructe 
ele.) care (ac focul pentru a-și 
încălzi hrana și nu-1 sting la 
plecare.

7. Scînteile de la locomotive

pădure >au 
a resturilor 
sînt complot

făcute mai 
de liziera 
pot întinde, 
găsesc ve-

pol și ele da naștere la incen
diu.

Multe altele sînt cauzele care 
ar putea provoca incendii in 
pădure cum ar fi : trăsnetul
sau autoaprinderca. dar cele mai 
multe cauze sint datorate negli
jenței condamnabile a omului. 
Jală de ce toată atenția trebuie 
îndreptată spre acele măsuri 
care au scopul de a preintimpi- 
na orice început de incendiu 
datorat neglijenței omului :

® în pădure se fumează și 
se lace focul numai în anumite 

• locuri special amenajate de lu
crătorii silvici ;
• primăvara și toamna, cind 

pericolul de incendii este foar
te mare, trebuie avută o deo
sebită atenție ca resturile 
prinse să nu cadă pe 
uscală, pentru că focul se 
prinde repede și se ră 
dește cu mare viteză;
• este interzis a se face lo

cul la o distanță mai mică de 
200 m de marginea pădurii, 
mai ales cind bate vînlul;
• în toate cazurile focul 

fi supravegheat și vor fi luate 
măsuri pentru stingere.

Nesocotind aceste măsuri, 
tem ca. fără voia noastră, 
devenim dușmani ai pădurilor 
producînd mari incendii așa 
cum era să sc întîmple in sea
ra zilei de 20 aprilie 1970 cind 
numita Lase Ana din Petroșani 
str. Stefan cel Mare a vroit să 
curețe finalul și a dat foc la 
ro-’-i vegetale strînse la a 
mică distanță de marginea pă
durii de la Institutul dc mine 
Petroșani.

Fiind vîriț și iarbă uscată, flă
cările s-au întins cu ușurință 
în mai multe părți spre pădure 
astfel că pionierii Ioan Vișan, 
Florin Vișan, Florescu Măricel. 
Petre Florescu și Leorghin 
Ghiurutan dc la școala nr. 4 Pe
troșani care erau în apropiere, 
vă/în-1 focul cum ia proporții, 
an sărit să cjea ajutor la stin
gere prin metodele cunoscute 
de ci. Fapta lor este un act ce
tățenesc. lăudabil.

Fiecare cetățean ire ob 
ția să ia toate măsurile 
tru prevenirea incendiilor 
pădure, să anunțe Ocolul 
vie și celelalte organe alo pu
terii de stat de un incendiu pe 
care l-a văzut precum și să 
participe efectiv la stingere con
tribuind. astfel la apărarea fon
dului forestier.

locurilor de muncă din stratul 
18, blocul IJI nord, transpor
tul acestor mulcriale făcindu-se 
cu autocamioanele pe drumu
rile de acces dc la suprafață.

In scopul lichidări» grabnice 
a acestor neajunsuri, au fost 
luate următoarele măsuri :

♦ Pentru reintrarea abata
jelor in ritmul normal de pro
ducție, uu fost numiți ingineri 
din cadrul serviciilor și sectoa
relor pentru a răspunde direct 
de activitatea a ilc unui aba
taj frontal din stratul 15, blo
cul V, Acestora li s-a acordat 
libertatea de a luat operativ 
role mai eficiente măsuri, a- 
decvate la situațiile ivite la lo
curile de muncă respective, in 
vederea accelerării lucrărilor si 
scurtării timpului de trecere a 
abatajelor prin zonele faliate.

♦ Tehnicienii din cadrul 
sectoarelor și serviciilor au 
fost, de ascmrna. puși la dis
poziția zonei dc producție si 
repartizați pc locuri de muncă, 
pentru a contribui activ la re
dresarea producției in luna mai.

Personalul tehnic și muncito
resc din cadrul sectoarelor au
xiliare de deservire generală a 
exploatării și-au adus din plin 
contribuția la remedierea defi
ciențelor in procesul de pro
ducție. Astfel, au fost remedia
te ’ operativ avariile survenite 
la utilajele de transport con
tinuu. s-au montat in scurt timp 
rețele do conducte și pompe 
pentru evacuarea apelor in zo
nele amenințate de inundație, 
s-au reparat utilaje și s-au e- 
xecutat confecțiile necesare la 
atelierul mecanic, s-au transpor
tat materiale în condiții deose
bit de grele, pe drumurile do 
acces impracticabile, spre lo
curile de muncă din blocul HI 
nord.

•nii

RĂSPUNDEM CITITORILOR
(3 Dumitru N. Grămadă, 

Petroșani : Intervenind in ca
zul dv. regionala de căi fe
rate Deva ne anunță că 
v-a răspuns in scris cu pri
vire la legalitatea motivelor 
care au determinat reducerea 
bursei. In dorința de a veni 
in ajutorul dv. regionala a fi
xat un nou termen de reexa
minare în vederea autoriză
rii în funcția de conductor.
• Pavel Brătilă, Petro

șani : Cercetînd la fața locu-

lui faptele semnalate de dv. 
redacției, conducerea O.C.L. 
Alimentara Petroșani ne in
formează că nu s-a putut sta
bili vinovăția vînzătoarei in 
cauză. încheind cu Conclu
zia că : „la mijloc nu poate 
fi vorba decit de o mică e- 
roarc pentru care nu ; 
face nimeni vinovat".

9 Vasile Curcă, Uricani : 
Problema tratată de dv. in 
scrisoarea adresată redacției 
este depășită, motiv pentru 
care nu poate fi dată publi-

C!

se

citații. Scrieți-ne despre rea
lizările obținute în activita
tea de producție de către 
colectivul in cadrul căruia 
munciți.

@ Iuliu Kovacs, Lunea: 
Intrucit nu ați efectuat con
cediul de odihnă pină la da
ta cind contractul dv. de 
muncă cu întreprinderea a 
încetat din cauza pensionării, 
aveți dreptul la compensa
rea în bani, proporțional cu 
timpul lucrat în anul 1970.

ceea cc privește conslruc- 
utiJajcle și instalațiile, 

hotărite pen- 
i situați»-' e-

In 
Viile, 
s-au luat măsuri 
tru îmbunătățire;) 
xistente. Astfel, au fost s mm- 
bate covoarele cu două inser
ții de la benzile transportoare 
montate pe planul 15 cu die 
covoare corespunzătoare, cu 
zistență mecanică superioară, 
oliminindu-sc ștrangulările la 
transportul producției extrase 
do |a orizontul 575

S-au accelerat, lucrările de 
revizii și reparații a combine
lor de abataj și a combinei de 
înaintări PK-7. pentru intrarea 
in funcție. în cel mai scurl 
limp, la noile locuri de mun
că. undo au fost plasate In 
prezent, se lucrează cu 3 com
bine dc abataj și o combină 
do înaintări și sc fac pregătiri 
intense pentru introducerea u- 
nei noi combine jn abatajul 
frontal nr. 6122 din stratul 13, 
blocul II.

S-au accelerat, de asemenea, 
reparațiile stîlpilor dc abataj 
necesari noilor fronturi de lu
cru, intrate în funcție în ulti
ma perioadă.

Drumul dc acces de la su
prafață spre locurile de mun
că din blocul III nord, a fost 
pietruit permițînd efectuarea 
transportului ou mijloace auto 
și pe timp nefavorabil.

Ca o consecință a transpune
rii în practică a măsurilor men
ționate mai sus, în prezent se 
observă un puternic reviriment 
in activitatea exploatării ceea 
ce întărește siguranța -electi
vului. nostru că își va onoi'a 
angajamentele luate față de 
conducerea de partid și de stat, 
privitor la exploatarea și livra
rea unor cantități sporite de 
cărbune.

D. GANEA
tehnician P.P. Ocolul

Petroșani

anume ?///////////Z/////Z////
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LEGEA CONTRACTELOR ECONOMICE

Sînt multe de făcui

Izvorite din istoricele hotă- 
riri ale Congresului a] X-lea 
a! Partidului Comunist Român 
— care a analizat stadiu) de 
dezvoltare a forțelor de produc
ție și a relațiilor de producție 
stabilind un vast program de 
dezvoltare și perfecționare pe 
mai departe a economiei noas
tre naționale in ultimul timp 
an fost adoptate o seric de 
acte normative menite să a- 
ducă noi îmbunătățiri cadrului 
economico-juridic chemat să 
sprijine un ritm înalt al creș- 
icrii economice. In acest context 
se înscrie Și legea contractelor 
economice

Conținutul legii
economice n.u poate 
un motiv să fie pus 
țîe fără a-1 privi in 
general creat prin 
măsuri privind 
conduc 
nomiei 
Ja care ne referim este 
nală a fi aplicată de 
centralele industriale și 
prinderile din subordine.

contractHor 
sub nici 
în diS'.u- 
contextuî 
celelalte

perfecționarea 
ii și planificării eco- 
Fiindcă reglementarea 
ne
fi

desti- 
către 
între

it lor.

Unitate puternică, formată pe 
principii economice, centrala in
dustrială, de regulă produce un 
anumit tip de bunuri materia
le care fie că este destinat rea
lizării ca atare pe piață, fie 
că constituie un semifabricat 
complex cu finalizare în ca
drul altei centrale industriale. 
Noua reglementare privind con
tractele economice anunțată în
că din statutul centralelor in
dustriale unde, in articolul 17 
punctul A litera c, stipulează 
încheierea de către aceste uni
tăți a contractelor de lungă du
rată pentru aprovizionarea teh- 
nico-materială a centralei. De 
asemenea, legea prevede orga
nizarea planificată și executa
rea investițiilor, stipulează o se
rie de obligații privind încheie
rea de contracte economice a 
căror îndeplinire întocmai este 
chemată să asigure sporirea ve
nitului național pe calea dării 
in funcțiune de noi obiective 
la termenele și -u parametrii 
tehnico-economicj proiectați.

Contractul economic — 
instrument de planifica
re și izvorît din plan
Estc cunoscut faptul că in 

reglementările anterioare actu
lui normativ in discuție, con-

In condițiile etapei actuale 
de dezvoltare a economiei noas
tre socialiste se impune deci 
perfecționarea relațiilor con
tractuale in sensul liniilor di
rectoare hotărite de Congresul 
a) X-lea al P.C.R. și cel al 
sporirii autonomiei și răspun-

CONSULTAȚIE
z 

tractul economic, era izv orii — 
în cazul așa-n umilei or materii 
prime și materiale dirijate — 
nu din relațiile directe dintre 
furnizor și beneficiar, ci din- 
tr-un act administrativ admis 
de forul tutelar, cunoscut sub 
denumirea de repartiție.

Aceste contracte planificate, 
al căror izvor de drept il con
stituie aetul administrativ al 
forului Tutelar, reduceau in 
mod deosebii posibilitatea bene
ficiarului de a influența intr-un 
mod sau altul asupra conținu
tului materiilor prime și al ma
terialelor cu care erau apro
vizionați.

derilor unităților economice. A- 
cest deziderat major este mate
rializat in legea contractelor c- 
conomice. Aducind o multitudi
ne de modificări de esență a- 
plicarea prevederilor actualului 
normativ in discuție' stirne.ște, 
desigur, și o serie de discuții 
a) căror scop este elucidarea 
completă a modalităților lor 
concrete de aplicare.' Cel mai 
controversat subiect îl consti
tuie răspunsul la întrebarea cu 
ce vor fi și cum vor fi înlo
cuite vechile contracte planifi
cate ? Răspunsul dc principiu 
se găsește în însăși legea con
tractelor economice caic, la ar-

ticolul 2 prevede : „Contractul 
economic este un instrument de 
planificare care servește la fun
damentarea planurilor anuale 
pe baza prevederilor cuprinse 
în planul cincinal sau de pers
pectivă...** (sublinierea noastră). 
Deci, in funcție de sarcinile ce 
revin unei anume unități eco
nomice dirv planul Său de pers
pectivă și a cererii beneficia
rilor. centrala industrială sau 
întreprinderea pot să cunoască 
activitatea lor din 
următoare (semestru 
Aceste;), corelate cu 
rile de materii prime și 
terialc stabilite pe baza 
norme
5 din lege) conduc la 
narea ca 
telor ncccsa 
gațiilor 
încadrindu-se de regulă, in 
forța cxislontă.

Pentru a putea ajunge însă 
la sincronizurea acestui com
plex mecanism de relații eco
nomice sini necesare îndeplini
rea cumulativă a mai multor 
condiții principale. Inlij este 
vorba de stabilirea planurilor

perioada 
sau an), 
consumu- 

ma- 
unor 

jliințifice (conform art. 
determi- 

ahtităților și sortimen- 
are îndeplinirii obli- 

contraclualc asumate 
o-

de perspectivă in așa fel și la 
un asemenea nivel incil să co
respundă pe deplin cerințelor 
și posibilităților fiecărei cen
trale industriale și întreprin
deri in parte. Este un dezide
rat economic major, subliniat 
in multe rinduri de către do
cumentele dc partid .și de stat, 
al căror conținut științific, de 
perspectivă capătă acum o nonă 
și elocventă forță. Apoi, se im
pune organizarea relațiilor eco
nomice intre întreprinderi -- 
începînd (je la cunoașterea-pro
duselor cc le fabrică fiecare, 
prin intermediul cataloagelor, 
albumelor, prospectelor, discu
tarea condițiilor de livrare a 
adaptărilor și îmbunătățirilor 
constructive și tehnologice ce 
trebuie aduse produselor (obli
gații prevăzute în art. 6 al 
legii) — in așa fel incit fie
care participant la contractare 
să cunoască din timp ce poa
te cumpăra și ce poate vinde 
astfel incit in ~ termenul util 
și legal să-și concretizeze pla
nul dc; producție pe bază do 6- 
bligații certe asumate.

N. HOR DEA

Drept răspuns ta materialul : 
„O necesitate de prim ordin in 
fața colectivului U.E.L. Petro
șani : Valorificarea superioară 
a masei lemnoase, realizarea e- 
xcniplară a tuturor sortimen
telor", conducerea U.M.T.F. De
va ne comunică acțiunile între
prinse pentru îmbunătățirea ac
tivității de transporturi fores
tiere, in scopul folosirii rațio
nale a întregii capacități de 
transport și menținerii parcului 
din dotare intr-o stare cores
punzătoare. Ni se mai relatea
ză că : „Unitatea de mecani
zare și, transporturi forestiere 
din Deva. înființată la 1 ia
nuarie 1970, a moștenii de la 
U.M.T.F. Sebeș o zestre cit se 
poate de sărăcăcioasă, ații din 
punct de vedere al dotării teh
nice, cit și in |>rivința condi
țiilor create pentru a se pu
tea depune o muncă in bune 
condițiuni și pe picioare pro
prii. Starea tehnidă a parcului 
a fost deplorabilă, iar atelierele 
de reparații erau aproape ine
xistente.

Intr-un timp relativ scurt, 
s-au amenajat ateliere de repa
rații, dintre care unul central 
la I-lațcg și o magazie centrală 
in același loc; s-a trecut la 
planificarea reviziilor tehnice și 
s-a impus respectarea graficu
lui întocmai, s-a . asigurat per
sonal tehnic de specialitate co
respunzător pentru a îndruma, 
organiza și controla această ac- 
tivitatp de transporturi fores
tiere privind exploatarea și re- • 
pai ’i'-.i parcului auto.

Pentru mărirea numărului de

curse și creștere 
circulație, o muncă susținută 
s-a depus in direcția reparării 
și întreținerii Jrumurilur fo
restiere In acest sens, unitatea 
noastră a fost dotată cu 4 iti- 
laje complexe (IFROM-uri) pen
tru întreținerea drummilor fo
restiere.

De.și ni se spune, m conti
nuare, că unitatea respectivă a 
trecut peste greutățile inerente 
oricărui început, se amintește 
faptul că va mai trebm ins.-' it 
pe îmbunătățirea și perfecțio
narea stilului de muncă, pp în
tărirea disciplinei in producție 
„unde — cităm — mai avem 
încă multe de făcut..“

Ar fi (ost dt dorit ca in a- 
cest răspuns să ni se relateze 
și citeva măsuri concrete la 
care se gindcsc factorii răspun
zători do bunul mers al activi
tății pentru ca promptitudinea 
in intervenții și calitatea mun
cii prestate să devină realități. 
Nu se face nici o aluzie la 
torul din Lupeni din 
In ceea ce privește 
țile de ameliorare a 
de reparații, revizii, 
nare la timp cu piese 
necesare; și nici la 
lefterului din Hațeg unde 
spune că lucrurile 
toate ca... unse.

In ceea ce privesie < ulabora- 
roa dintre U.M.T.F și U.E.L. 
Petroșani se adaugă că ..mai 
sint multe de făcut" (aceeași 
expresie...), din partea ambilor 
parteneri.. Dar ce anume se 
trece sub tăcere.

dl
.st

>c- 
subordine 
posibili tă- 
activiiățiî 
aprov izio- 
de schimb 
adresa a- 

se 
nu merg

T. M.

loctr.ee

