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VIZITĂ PREȘEDINTELUI
CONSILIULUI DE STAT

M REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA,
NICOLAE CEAUȘESCU, 

ÎN ERANTA
TRIMIȘII SPECIALI AGER- 

PRLS TRANSMIT i
Miercuri s-a incheiat prima 

etapă — cea pariziană — a 
vizitei președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste 
România. Nicolae Ceaușescu, 
in Franța. Locuitorii Parisului 
a; ținui să-și exprime și in 
aetMSiă ultimă zi a prezenței 
înaltului oaspete român în o- 
rașul lor aceleași sentimente 
de caldă simpatie pe care le-au 
manifestat in aceste zile și ca
re constituie o expresie a pres
tigiului de care sp bucură con
ducătorul statului român, a 
simpatiei, stimei și înaltei con
siderații pe care le-a dobîndit 
România socialistă pe plan in
ternațional.

întreaga presă franceză con
tinuă să se ocupe pe larg de 
\ ’.zita șefului statului român. 
Cunoscuta comentatoare a zia
rului ..Paris Jour", Genevieve 
Tabouis, subliniază că președin- 
tole Consiliului de Stat al Re
publicii Socialiste România a 
produs, datorită personalității 
sale, o puternică impresie în 
Franța. Ziarele redau pe larg 
cuvîntările rostite de șeful sta
tului român la Primăria ora
șului Paris Și la dejunul oferit 
de ministrul afacerilor externe, 
Maurice Schumann, scoțînd în 
evidență poziția țării noastre, 
îndeosebi in problema convo
cării unei conferințe- curcpQ.ne 
de securitate, dorința ca rela
țiile economice româno-franceze 
să se ridice la nivelul rela
țiilor politice dintre cele două 
țări. Ziarele franceze sînt u- 
nanime în aprecierea că vizita 
înaltului oaspete român in 
Franța va contribui la dezvol
tarea -și adîncirea cooperării 
multilaterale dintre cele două

La ora 11,00. președintele 
^itolae Ceaușescu a sosit la 
-Palatul Elysee. In fața peronu
lui intrării în palat, unde gar
da republicană a dat onorul, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a fost întîmpinat de președin
tele Georges Pompidou, care l-a 
condus in cabinetul prezidențial 
de lucru.

După încheierea convorbiri
lor, cei doi președinți și soțiile 
lor se îndreaptă spre somptuo
sul salon Murat, unde au loc. 
deobicei, ședințele Consiliului 
de Miniștri.

In acest salon au venit să-l 
salute oe președintele Nicolae

După cum s-a anunțat, marți seara a avut loc la am
basada României din Paris un dineu oferit de președin
tele Nicolae Ceaușescu și soția sa, Elena Ceaușescu, in 
cinstea președintelui Georges Pompidou și a soției sale, 
Claude Pompidou, la care au luat parte numeroase per
sonalități ale vieții politice franceze, membri ai guver

nului, reprezentanți a: culturii și științei, ai unor organi
zații economice centrale și ai . unor instituții de cercetare 
științifică.

In timpul dineului, președintele Nicolae Ceaușescu și 
președintele Georges Pompidou au rostit toasturi.

Toastul rostit de președintele 
NICOLAE CEAUSESCU 

la dineul de la ambasada 
română

Toastul rostit de președintele
GEORGES POMPIDOU 

la dineul de la ambasada 
română

Stimate domnule președinte, 
Stimată doamnă Pompidou, 
Doamnelor și domnilor,

Este pentru mine, pentru so
ția mea și pentru colaboratorii 
mei o deosebită plăcere să vă 
salut pe acest teritoriu româ
nesc de aici, de la Paris.

Deși ne aflăm de puțin timp 
in Franța, avem impresii deo
sebit de bogate despre contac
tele cu cetățenii Parisului și, 
îndeosebi, despre discuțiile pe 
care le-am avut cu dv.. pre
cum și despre convorbirile pe 
care miniștrii români le-au a- 
vut cu miniștrii francezi. Pu
tem spune acum, după discu
țiile purtate asupra principa
lelor probleme privind colabo
rarea bilaterală dintre țările 
noastre, cit și asupra unui cerc 
larg de probleme ale situației 
internaționale, că relațiile de 
prietenie româno-franceze s-au 
evidențiat încă o dată a fi la 
un nivel superior.

Și dv. și eu am menționat 
în toasturile de ieri tradițio

Ceaușescu și pe soția sa, Elena 
Ceaușescu. primul ministru 
Chaban Del mas, președintele 
Adunării Naționale, Achille 
Pereții, președintele Senatului, 
Alain Poher, membri ai guver
nului, precum și reprezentanți 
ai înaltelor autorități civile Și 
militare franceze.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu. insoțit de președintele Geor
ges Pompidou, coboară treptele 
peronului Palatului Elysee. O 
gardă de onoare, ai cărei sol
dați sini in uniformă de mare 
paradă, eu fanfară și drapel, 
aliniată in fața peronului, pre
zintă armele. Cei doi președinți 
se opresc in fața drapelului 
Republicii Franceze. Fanfara 
gărzii republicane intonează 
solemn Imnul de stat al Re
publicii Socialiste România și 
Marseiileza. Cei doi președinți 
trec apoi in revistă garda de 
onoare.

Președintele Pompidou și so
ția sa. Claude Pompidou, iși 
iau un călduros rămas bun de 
la președintele Nicolae Ceaușes
cu .și de la soția sa. Elena 
Ceaușescu, urîndu-le succes în 
vizita lor de două zile in sudul 
Franței.

Coloana de mașini se în
dreaptă apoi spre Esplanada In
valizilor.

Președintele Nicolae Ceaușes
cu și soția sa, Elena Ceaușescu. 

ldL ' 1.elie< ț 
forțelor militare aeriene fran
ceze. împreună cu înalțiii oas
peți se află și Francois Xavier 
Ortoli, ministrul dezvoltării in
dustriale și științifice, care va 
acompania, in numele președin
telui Republicii pe înalții oas
peți în vizita lor in sudul 
Franței.

Celelalte persoane oficiale iau 
loc in al doilea elicopter. Eli
copterul prezidențial descrie o 
buclă largă deasupra maies- 
tosului bulevard Champs E- 
lysee. trece deasupra Arcului 
de Triumf, după pare se în
dreaptă spre aeroportul Orly. 
La sosirea pe acest aeroport, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
și soția sa, Elena Ceaușescu, 
precum și celelalte persoane o- 
ficialc care-1 însoțesc iau loc 
în avionul prezidențial „Cara- 
velle“, care decolează cu di
recția Toulouse, prima etapă a 
vizitei oficiale în sudul Fran
ței.

(Continuare In Dag. a 3-a)

nala colaborare și prietenie 
franco-română. Desigur, este 
deosebit de plăcut să ai ase
menea tradiții și, mai ales, să 
ai misiunea de a găsi căile 
pentru promovarea lor tot mai 
largă in viitor. Mi se pare că 
astăzi este bine să discutăm 
mai cu seamă despre ceea ce 
trebuie să facem pentru ca re
lațiile româno-franceze să se 
ridice la un nivel și mai înalt 
decit în trecut. Eu aș putea 
spune că sînt Pe deplin satis
făcut de rezultatele discuțiilor 
purtate pină acum,

Sînt convins că, în ce priveș
te colaborarea economică, teh- 
nico-științifică, culturală și în 
alte domenii dintte România și 
Franța, vom asista la o dez
voltare pozitivă, că popoarele 
noastre se vor intîlni și in vi
itor in acțiuni comune pentru 
progres, pentru pace și prospe
ritate. Desigur, nu se poate SpU-

(Contmuare in pag. a 3-a)

IERI, La PALATUL ELYSEE 
îitato între preM

fiirolae

In dimineața zilei de miercuri, 
17 iunie, a avut loc la Palatul 
Elysee, in cabinetul de lucru 
al președintelui Franței, o în
trevedere între președintele 
Consiliului de Stat al Republi
cii Socialisto România, Nicolae 
Ceaușescu, și președintele Fran
ței, Georges Pompidou. Cei doi 
președinți au abordat din nou 
probleme alo relațiilor bilaterale,

încheierea convorbirilor 
oficiale româno-franceze

Miercuri, 17 iunie, s-au în
cheiat la Palatul Elysee convor
birile oficiale româno-franceze 
dintre președintele Consiliului 
do Stat al Republicii Socialiste 
România, Nicolae Ceaușescu, și 
președintele Franței, Georges 
Pompidou.

La convorbiri au participat, 
din partea română, Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor ex
terne, Cornel Burtică, ministrul 
comerțului exterior, Ioan A- 
vram. ministrul industriei cons
trucțiilor de mașini, Gheorghe 
Cioară, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Planifi
cării, Constantin Flitan, amba
sadorul României în Franța, 
consilieri și experți.

Din partea franceză, au parti
cipat Jacques Chaban Delmas, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al Franței, Maurice Schu
mann, ministrul afacerilor ex

Domnule președinte,
Doamnă,

V-am mărturisit ieri toată 
bucuria noastră de a vă primi 
cu toată prietenia la noi, pe 
dv„ precum și pe înalții oas
peți care vă însoțesc. Astăzi, 
trebuie să vă spun, că vă mul
țumesc din toată inima de a 
ne fi primit la dv., aici, în a- 
ceastă ambasadă, unde putem 
aprecia ospitalitatea dv., pe de 
o parte, precum și calitatea vi- 
nurilor, calitatea bunelor feluri 
de mincăruri românești pe care 
ni le serviți și, cu atît mai 
mult, dovada prieteniei dv. față 
de noi.

Aș dori, de asemenea, dom
nule președinte, să vă mulțu
mesc pentru modul in care ați 
exprimat sensul convorbirilor 
noastre și in care ați expus 
subiectele, in mod atit de per
fect, incit, de fapt, m-ațj dis
pensat pe mine să mai vorbesc 
despre aceste subiecte.

Totuși, aș dori să adaug, 
domnule președinte, că in con

precum și ale situației interna
ționale.

La ultima parte a întrevede
rii, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă de deosebită cordiali
tate, au participat Ilie Verdeț, 
prim-vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, și Jacques Cha
ban Delmas, primul ministru al 
Franței.

terne, Valery Giscard d’ Es- 
taing, ministrul economiei și 
finanțelor, Francois Ortoli, mi
nistrul dezvoltării industriale și 
științifice, Herve Alphand, se
cretar general la Ministerul 
Afacerilor Externe, Pierre Pe- 
len, ambasadorul Franței la 
București.

La încheierea convorbirilor, 
cei doi președinți și-au expri
mat deplina satisfacție pentru 
evoluția favorabilă a relațiilor 
româno-franceze, considerînd că 
vizita președintelui Nicolae 
Ceaușescu în Franța constituie 
o nouă etapă în dezvoltarea 
ascedentă a legăturilor care u- 
nesc cele două țări. El au ară
tat că există toate condițiile 
pentru ca între România șl 
Franța să se poarte un dialog 
fructuos și în continuare să se 
dezvolte și să se lărgească co
laborarea și cooperarea în toate 
domeniile de activitate.

vorbirile pe care le-am avut 
și în cele pe care le-au avut 
membrii guvernelor noastre, 
este sigur că foarte repede 
punctele noastre de vedere s-au 
armonizat, preocupările noastre 
s-au întilnit, s-a manifestat do
rința noastră de a realiza o 
serie de obiective care ne sînt 
proprii sau de obiective mai 
generale. Dacă, așa cum se o- 
bișnuiește totdeauna în relațiile 
dintre oameni și dintre popoa
re, caut cauzele acestei situa
ții. găsesc, în primul rind, in
teresele : Franța și România 
consideră, de comun acord, că 
în majoritatea domeniilor a- 
vem interesul să ne dezvoltăm 
schimburile Și relațiile, fie că 
este vorba despre dezvoltarea 
industrială, despre dezvoltarea 
economică, dezvoltarea teh
nică sau științifică. Fiecare 
dintre noi are posibilitatea ^ă 
se bucure de concursul celui
lalt și cred că din acest concurs

... (Continuare in pag. a 3-a)

Mina Lonea
Foto ; N. GHENA

Sesiunea stuadeiițească 

în «piină desfășurare

EXIGENTĂ,
RESPONSABILITATE, PREGĂTIRE

Luni de-a rîndul în fiecare 
dimineața, sute de studenti mi
neri urcă veseli dealul Institu
tului de mine spre a se risipi 
apoi în amfiteatre, săli de se
minar, laboratoare, unde se 
^metamorfozează în receptaculi 
avflzi să cunoască tainele ex
tragerii și prelucrării cărbune
lui*. In fiecare an, de două ori, 
la sfîrșitul iernii și la începu
tul verii, aceiași studenti, în 
haine de sărbătoare, urcă gravi 
dealul institutului spre a da 
seama, in fata examinatorilor, 
de felul în care au muncit în 
cursul orelor de laborator și de 
seminar, la bibliotecă, în ca
drul studiului individual. Exa
menele studențești prilejuiesc 
atît examinatorilor cit și exa- 
minaților efectuarea unui bilanț 
edificator privind complexul 
proces de învățămînt cu ambii 
săi poli, cel instructiv și cel 
educativ, strîns legați într-un

„Compunerea riguroasă a poligonațiilor subterane acolate în circuit închis la E. M. 
Lupeni" — tema examenului de stat al studentului Traian Jurca — este susținută cu com
petență de... viitorul inginer minier. Foto i I. LICIU

Al doilea Colocviu european, cu tema : „Problemele conferinței europene pentru co
operare și securitate' organizat la București, intre -1—6 iunie, de Asociația de drept inter
național și relații internaționale, a scos in evidență aportul cercetătorilor in domeniul relații
lor internaționale la crearea unui climat favorabil rezolvării problemelor continentului nos
tru. Așa cum s-a menționat la încheierea lucră rilor, participant» au relevat importanța or
ganizării în viitor a unor reuniuni de acest fel pentru menținerea și dezvoltarea contactelor 
intre reprezentanții diferitelor institute și asociații care se ocupă cu studiul relațiilor interna
ționale.

La încheierea lucrărilor recentului colocviu m-am adresat conducătorului delegației 
române, prof. COSTIN MURGESCU, membru corespondent al Academiei Republicii Socia
liste România, director general al Institutului pentru studierea conjuncturii internaționale, 
care ne-a declarat următoarele:

UN SCHIMB DE PĂRERI UTIL

„Anul trecut. Asociația de 
drept internațional și relații in
ternaționale din România a or
ganizat un Colocviu internațio
nal asupra problemelor securi
tății in Europa. Am făcut a- 
tunci cu colegii noștri din alte 
țări un tur de orizont asupra 
diferitelor puncte de vedere c- 

tot indestructibil decurgind din 
aceeași finalitate: pregătirea u- 
nor specialiști cu înalte cali
tăți profesionale și morale.

Am vizitat in aceste zile să
lile de examen, am stal de vor
bă cu cei în cauză și am putut 
să ne formăm O părere despre 
seriozitatea cu care majoritatea 
viitorilor ingineri s-au pregătit 
pentru confruntarea din cadrul 
sesiunii, despre exigenta cu 
care sînt sondate capacitățile 
lor de asimilare și reproducere, 
de analiză și sinteză, de ab
stractizare și generalizare etc.

Să deschidem ușa mai întîl 
la examenul de geometrie ana
litică diferențială, de la anul I 
ingineri. Imensa tablă a amfi
teatrului este ..parcelată" in

C. PASCU
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xistente in acest domeniu, ca 
și asupra posibilelor soluții. 
Cred că acest schimb de pă
reri a fost util tuturor parti- 
cipanților. deoarece mulți din
tre ei ne-au propus să reflec
tăm la posibilitatea de a nu 
reuni după un an.

Așa s-a născut al doilea co
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îndrumarea 
activității educative 

în rîndul tineretului - 
o îndatorire permanentă 

a organizațiilor 
de partid

Recent, comitetul de partid 
de la exploatarea minieră Vul
can a analizat preocuparea or
ganelor. și organizațiilor U.T.C. 
pentru îmbunătățirea conținu
tului muncii politico-educative 
în vederea * sporirii participă
rii tineretului la .realizarea sar
cinilor economice. Fiind pre- 
zenți la plenară secretarii co
mitetelor de partid pe zone .și 
organizații de bază precum și 
ai organizațiilor U.T.C.,*dezba
terile au constituit un prilej 
de generalizare a experienței 
acumulată de unele organiza
ții de partid in îndrumarea 
organizațiilor U.T.C. precum și 
a experienței acestora pentru 
mobilizarea tineretului la acțiu
nile menite să contribuie la 
realizarea sarcinilor ce stau în 
fața colectivului minei. Refe
ratul. prezentat, cuvintele tova
rășilor Alexandru Plic, Manea 
Tunsoiu, Nicolae Radu. Tudor 
Moldovan, Mihai Constantin au 

locviu care a avut o temă mult 
mai concretă: problematica și 
modalitățile de pregătire a Con
ferinței general-europene pen
tru securitate, propusă de ță
rile socialiste.

După părerea mea. faptul că 
oamenii de știință care lucrea
ză in domeniul relațiilor inter

subliniat aportul pe care ti
neretul il aduce la îndeplini
rea sarcinilor de plan și a an
gajamentelor luate in intrece- 
rea socialistă, care au fost re
cent suplimentate.

Comitetul coordonator U.T.C. 
a acordat o atenție mai mare 
organizării și desfășurării ac
tivității in cercurile de învă- 
țămint ideologic, organizării la 
un nivel corespunzător a adu
nărilor generale U.T.C., con
cursuri pe diferite teme, întîl- 
niri cu vechi membri de par
tid și cadre cu îndelungată ex
periență profesională. Pe baza 
unui program s-au inițiat o 
seric de acțiuni cultural-educa
tive și sportive in cadrul clu
bului muncitoresc, s-au organi
zat excursii pentru petrecerea 
in mod plăcut a timpului li
ber al tineretului, iar prin 
muncă voluntară s-au colectat 
numai în acest an 110 tone fier 
vechi. Cele mai bune rezultate 
le-au obținut organizațiile 
U.T.C. de la zonele II. III și 
sectorul XII, evidențiindu-se in 
mod deosebit tinerii Grigore 
Ncmțoiu, Virgil Cazan, Viorel 
Rădulescu, loan Tvănuș. Ilie Ve- 
lescu și mulți alții. In cuvîn- 
tul său. tov. Dumitru Costpa, 
secretarul comitetului de partid 
al sectorului XII. a evidențiat 
faptul că organizația U.T.C.. a- 
vînd în permanență îndruma
rea organizațiilor de partid, a 
reușit să ridice activitatea la 
un nivel calitativ superior. 
La fiecare acțiune inițiată de 
organizația U.T.C.. a spus vor
bitorul, participă de regulă un. 
membru al comitetului de par
tid pe sector, al biroului or
ganizației de bază pe schimb 
sau din partea conducerii sec
torului. In oractica comitetu
lui de partid de la acest sec
tor s-a încetățenit metoda re
partizării concrete a membrilor 
săi pe organizații spre a ajuta 
la întocmirea programelor de 
activități, în pregătirea și des
fășurarea la un nivel corespun
zător a adunărilor generale 
U.T.C. și a celorlalte' acțiuni 
tinerești. Secretarii organizații
lor de partid organizează sis-

N. J.
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naționale in 27 de țări s-au în
trunit, timp de trei zile, într-un 
efort colectiv de gîndire asu
pra problematicii unei confe
rințe general-europene pentru 
securitate, asupra ordinii de zr 
posibile și asupra celor mai 
corespunzătoare modalități de 
pregătire, constituie una din 
expresiile unui puternic curent 
de opinie care se dezvoltă în, 
Europa.

Evoluția climatului politic, 
dezvoltarea relațiilor de cola
borare economică, tehnică, ști
ințifică și culturală între ță
rile europene, fac ca adopții' 
unei conferințe general-europe
ne să devină astăzi mereu mai 
numeroși.

Interviu realizat do
Z. FLOREA

(Continuare in pag. a 4-a)



2 Steagul roșu

IN
VIZOR

importantă pîrghie în creșterea productivității
muncii la lucrările de înaintare

In minerit, ca de altfel in 
leale sectoarele economice, se 
pune pe primul plan producli- 
vitatea, se caută in permanență 
noi căi de sporire a acesteia. 
1- un iucru normal, yindindu-ne 
că in ultima instanță sporuea 
ț i. ducli\ilâții muncii e o pir- 
țfhie sigură și eficienta in ot>li- 
nervci unor rezultate supenoa- 
rt de producție, criteriu hotărî- 
lor in aprecierea activității e- 
ccnomice și implicit în retribu
irea superioară a oamenilor 
mu icii. pe această bază.

La lucrările miniere de săpa
re a galeriilor nu se pot anali- 

ăi le de sporire a vitezelor 
de înaintare, de mărire a ritmu
rilor de lucru Iară a vorbi de 
viteza de perforare a găurilor 
de mină. Prin faptul că ocupă 
o pondere importantă in decur
sul ciclului productiv, prin fap
tul că pînă la urmă condițio
nează volumul de muncă și tim
pii! efectiv necesar al operații
lor 1 u care se interconditionea- 
ză, v ileza de pcrlorare apare ca 
un.i din operațiile de bază in 
codrul săpării lucraiilor minie
re cu ajutor ui explozivilor și 
deci o analiza a factorilor de 
care depinde nu numai că me
rită toata atenția ci chiar se 
impune.

Ații la noi in tara, cit și in 
unele țari cu tradiție in indus
tria minieră ca U.R.S.S., R.F.G.. 
Anqlia ș.a. o serie de studii și 
cercetări întreprinse in acest 
sens au reliefat influența asu
pra vitezei de perforare, după 
enumile reguli și legi, a unor 
caracteristici de construcție și 
de funcționare a utilajelor de 
perforat cit și a anumitor mo
duri de, lucru cu aceste utilaje 
5n cadrul fluxului tehnologic. 
Concluziile desprinse din aces
te experiențe — a căror sumară 
transpunere grafică e prezen

tata in cele două schițe de mai 
jos — sini de natură să releve 
aspecte interesante și utile pen
tru latura practică a problemei 
tratate, menite sa poată condu
ce (aplicate cu discernumint) 
la obținerea unor viteze de să
pare și productivități a muncii 
superioare, la sporirea eficien
ței in muncă și la reducerea 
prețului de cost.

Urmărind graficele 1 și 2, 
spre exemplu, se poate conchi
de :
• In cazul perforării percutan
te, există o forță optimă de a- 
vans (de împingere), exercitată 
do către miner asupra perfora
torului, care depinde de tipul 
perforatorului, presiunea aeru
lui comprimat, condițiile - de 
perforare etc. și pentru care 
viteza de perforare este maxi
mă: forțele de avans mai mici 
sau mai mari decit cea optimă 
conduc la scăderea vitezei de 
perforare. Se observă totodată 
că mărind presiunea aerului 
comprimat crește viteza de per
forare pentru aceeași forță de 
împingere. Acest lucru se ex
plică prin faptul că mărirea 
presiunii aerului comprimat are 
ca efect creșterea energiei lovi
turii'' date de pistonul perfora
torului asupra capului sfrede- 
lului și prin sporirea frecvenței 
loviturilor.;

A In cazul perforării rotative, 
viteza de perforare crește in 
general direct proporțional cu 
mărirea efortului axial (iorfa de 
avans) ce se transmite asupra 
tăișului siredelului ; unghiul de 
ascuțire a tăișului sfredelului 
are o influență foarte mare a- 
supra vitezei de perforare, în 
special la perforarea percutan
tă. determinînd eficiența acți
unii tăișului asupra rocii de pe 
fundul qăurii de mină. Cercetă
rile au arătat că (vezi graficul 

nr. 2) vitezele maxime de perfo
rare se obțin în cazul unghiu
rilor mici de ascuțire (80—90°) 
a tăișurilor in formă de daltă, 
peste aceste valori survenind 
scăderi importante ale vitezei. 
Unghiul de ascuțire a! tăișului 
trebuie corelat și cu caracteris
ticile fizico-mecanice ale rocilor 
in care se perforează pentru a 
se asigura o durabilitate cores
punzătoare tăișului.

După cum s-a constatat, adă
ugarea substanțelor umeclanțe 
în apa folosită la perforare în 
anumite concentrații, are de 
asemenea ca efect o creștere a 
vitezei de perforare și o granu
lase mai mare a prafului care 
se formează (deci micșorarea 
periculozității de Îmbolnăvire 
la silicoză).

Ținind seama de concluziile 
de mai sus rezultă importanța 
sporită care trebuie să se acor
de respectării unor măsuri care 
aplicate, pot să conducă la 
sporirea vitezei de perforare la 
lucrările de Înaintare cum sini: 
folosirea suporturilor telescopi
ce pentru susținerea per
foratoarelor care pe lin
gă faptul că reduc efortul 
fizic permit exercitarea unor 
forțe de împingere corespunză
toare care pot fi reglate; asi
gurarea unei presiuni cit mai 
ridicate a aerului comprimat, 
prin evitarea pierderilor; ascu
țirea corespunzătoare a tăișu
rilor Și înlocuirea operativă a 
acestora; folosirea substanțe
lor umectante etc. Aceste mă
suri precum și altele, tehnico- 
organizatorice, constituie toto
dată rezerve de creștere a pro
ductivității muncii si de mărire 
a vitezelor de înaintare a lu
crărilor de deschidere și de 
pregătire.

Ing. P. ALEXANDRU

Pe post de... recidivist
La Ironlul cu pricina exista 

instalație de apă industrială 
in ordine... Și, totuși, în ziua 
de 6 a lunii care a trecut, in 
schimbul I. șelu! de brigadă 
Gheorghe Pirfac, de la sectorul 
dcschideri-pregâliri al E.M. 
Dilja, a executat operațiile de 
perforare în steril pe calc us
cată, fără a catadicsi să ia vreo 
măsură necesară de prevenire 
și combatere a prafului silico- 
gcn. Cine l-ar li văzut (aia-i, 
că nu se zărea nici la un pas, 
să dai cu capu-n birnă...). In 
ironlul saturat cu particule de 
pral, alb ca un morar, ar fi 
zis curat (vorba vinei...) că 
și-a greșit meseria... Și dinsul 
mai pretindea că a perforat... 
umed. Un Ici de aruncare cu... 
praf In ochi.

După această întimplare, a- 
dică abatere săvirșilă. șelul 
de brigadă a intrat pe post 
de... recidivist : a mai încălcat, 
încă o dală, flagrant, norme
le de securitate a muncii în 
subteran. Deși s-a depistai o 
concentrație periculoasă de 
metan la front, s-a lucrat in 
liniște și pace (pentru acest 
miner) cu ventilatorul oprit I 
Deci, acest om a pus în peri
col și via(a lui, și mai ales, a 
celorlalți ortaci Și pentru fap
ta ca atare, scuze nu se pol 
afla! In plus, se viciază și 
celelalte locuri de muncă prin 
contaminare, așa că nu putem 
fi nici un caz de a- 
cord cu asemenea... de
vieri de la legile securității 
miniere pe care le-au mai co
mis șeful de brigadă Constan
tin Scutaru, de la același sec
tor, șeful de brigadă Ghiță 
Marian și șeful de schimb loan 
Ungureanu, de la abatajul ca
meră 3 est, zona I, care au în
drăznit să perforeze tot pe ca
le uscată... Exemplul lor să 
nu-1 urmeze nimeni 1

Dacă ținem să plătim
mai mult decît e u

cazul...
Tot in luna trecută, artificie

rul Gheorghe Rus, de la zona 
I a minei Dilja, a executat o- 
pera(iile de pușcare de la o 
distantă cu mult mai mică de
cit cea prevăzută de normele 
de tehnică a securilăfii (de la 
circa 30 de metri, în loc de 
100.') Iară să evacueze oame
nii dincolo de punctul de de
clanșare a exploziei. A ținut 
pe ortaci lingă dinsul ca pen
tru demonstrația unei — cine 
ști ce — bravuri...

Adus la raport de către mă
surătorul de gaze lacob Avei, 
care-i constatase neregulile 
săvîrșite, inculpatul a primit 
sancțiunea meritată. Plnă aici, 
mai treacă-meargă. Ai greșit, 
ai plătit ! Dar ca a doua zi, 
jos la front, să-fi permifi, să 
îndrăznești a pune mina In 
gît măsurătorului de gaze și 
să-l dai de stllpi, asta e greu 
de conceput. Oare să ne răz
bunăm că cineva vrea să ne 
trezească la realitate, să ne 
Îndrepte o comportare care 
periclitează existența colectivi
tății ? Fără doar și poate nu e 
demn, și artificierul Gheorghe 
Rus, dacă nu Înțelege acest 
lucru, trebuie făcut, cu tot di
nadinsul, să priceapă.

T. M.

<--------------------------
In numărul 6 389 din 16 mai 

1970 sub titlul alăturat, 
ziarul ..Stc.igul roșu* pune sub 
razele reflectorului său statuia 
ritmicității și ne-o prezintă ca 
o obsesie scăldată în nifnburi 
cind de lumină cind de um
bră, cînd incoloră scăpînd in 
majoritatea cazurilor observă
rii noastre directe. O căutăm, 
o căutăm zile în șir și cind 
nj se pare că am găsit mij- 

< i<' le de a o fixa, ne scapă 
din nou din obiectiv. Și iată 
jocul de-a v-ați ascunsclca des
pre care pe bună dreptate 
vorbește ziarul.

Mă voi referi in cele ce ur
mează la acest fenomen, așa 
cum se prezintă ei la mina 
Dilja avind in vedere că in 
rezoluția sa pe articolul res
pectiv. directorul minei Dilja, 
tov. ing. Emil Muru scrie i 
„să arătăm deschis cauzele no
rii micității la noi“.

In genere dacă mina are o 
producție medie de x tone pe 
zi și zi do zi această produc
ție se realizează, spunem că 
ea se încadrează în ritmicita
te. De la început apar deci 
clar că ritmicității nu j se 
atribuie toleranțe de plus sau 
minus ci abateri într-un sin
gur sens : cel pozitiv. De aci 

I probabil și marca dificultate 
de a o respecta. In luna mai, 
do exemplu, după încheierea 
celor trei decade, constatăm 
că din 24 zile lucrătoare mina 
Dilja și-a realizat planul nu
mai în 10 zile, decada T-a in- 
cheindu-se cu o depășire de 
231 tone, iar decada a II-a 
cu un minus de 464 tone, ca 
la sfîr.șitul lunii să se rapor
teze un plus de 262 tone căr
bune.

Cauzele ? Sint prea multe 
pentru a începe cu o simplă 
înșiruire a acestora. De aceea, 
le voi grupa de la început în 
două mari categorii :

1) Cauze aparținînd organi
zării șj conducerii producției;

2) Cauze dp domeniul orga
nizării muncii.

Este știut că problemele de 
organizare și conducere a pro
ducției au implicații adinei în 
ritmicitate. Și nu putem afir
ma că preocupările conducerii 
minei Dilja nu sint axate pe 
aceste direcții.

Procesul de producție al mi
ne; Dilja nu este un proces 
tocmai complex. Exploatăm în 
prezent stratul 3 și stratul 5 
prin clasica metodă a aba
tajelor cameră și unele pa
nouri din stratul 13 cu meto
da în trepte răsturnate. Totul 
clasic, nimic nou nici pentru 
conducere, nici pentru perso
nalul de execuție.

Comitetul de direcție al mi
nei. îndrumat de comitetul de 
partid, a pus un' accent deo
sebit pe organizarea lucrului 
la brigăzi pe bază de progra
me de lucru lunare, cu sarcini 
zilnice cantitative bine contu
rate. Serviciul tehnologic al 
exploatării, împreună cu șefii 
de zone și sectoare, au întoc
mit aceste programe pentru 
toate brigăzile minei. Cu o 
maj mare înțelegere pentru a- 
ceste programe a acționat șe
ful sectorului de deschideri 
și pregătiri ing. Fr. Kerekeș, 
care, apreciind necesitatea a- 
sigurării la timp a noilor ca
pacități de producție, a luat 
măsurile necesare îneît toate 
brigăzile acestui sector au în
ceput luna mai avînd la baza 
activității programe bine stu
diate. bine întocmite, realiza
bile. programe axate și pe- re
cuperarea unor rămîneri în 
urmă la activitatea de deschi
deri. Marea majoritate a bri
găzilor s-au încadrat în pro
gramele de lucru. Rămîneri în 
urmă față de acestea au în
registrat numai brigăzile con
duse de minerii Francisc 
Nagy la P.O. nr. 4, Gheorghe 
Nicoară la garajul de loco
motive blocul II orizontul 
400, Constantin Scutaru la 
rampa P.A. nr. 3 orizontul 
400 ș. a. Cauzele sint de na
tura aprovizionării tehnico- 
materiale și folosirii utilajelor. 
Parte din brigăzile sectorului 
de deschideri au programele 
de lucru bazate pe încărca
rea mecanică. Ori, utilizarea

V__________  

mașinilor de încărcat nu este 
încă rațională în cadrul aces
tui sector. Nu se realizează 
volumul de încărcări reparti
zat pe mașină și lună. Maiștri 
mineri principali Nicolae No
vac, Simion Negru și Constan
tin Focșcncanu nu urmăresc 
ou suficient simț de răspunde
re munca maiștrilor mineri 
care răspund de această acti
vitate. Așa se explică faptul 
că brigada lui Paul Gruia, la 
galeria transversală principa
lă In blocul IV C orizontul 
440. arc realizat cu 20 m mai 
puțin decît prevedea progra
mul său de lucru, brigada lui 
Gheorghe Petrescu de aseme
nea cu 19 m mai puțin, bri
găzi care cu o utilizare mai 
rațională a mașinilor de în
cărcat ar fi putut să atingă 
realizări importante.

Ecouri la articolul

„RITMICITATEA 
INTRE 
PLUS

Șl MINUS"
In scopul realizării unor 

randamente sporite la lucră
rile de înaintare, conducerea 
minei a luat o serie dc mă
suri ca : îmbunătățirea tehno
logiei de perforare prin dota
rea celor mai bune brigăzi cu 
perforatoare ..Tampella", cu 
mașini de încărcat MIP-2, a 
creat condiții materiale pentru 
o mai rațională organizare a 
aprovizionării acestor brigăzi 
cu vagonete goale și materia
le etc., a pus în mina maiștri
lor și brigadierilor ciclogra- 
me după care să se conducă 
activitatea brigăzilor. Măsurile 
luate trebuie să-și atingă sco
pul. Iată de ce și maiștrii 
mineri Lixandru Preda. Ce
zar Oprea. Vasile Petruș (și 
mai ales Vasile Petruș), Andrei 
Covrig. Teodor lacob ș. a. vor 
trebui să-și analizeze propria 
activitate, să sprijine noul, 
tehnica avansată, introdusă la 
brigăzi, să-și revizuiască ati
tudinea față de aceste pro
bleme.

La sectoarele de producție, 
dacă șeful zonei II ing. Ion 
Cruceru. a înțeles cit este de 
important pentru inginerul 
care conduce un sector de 
producție să-și fixeze progra
mele de detaliu pentru bri
găzile din sector, nu același 
lucru se poate SDune desnre 
șeful sectorului I. ing. Ion 
Popescu, care acuză în perma
nență criza de timp. Nu se 
găsește la un sector în care 
lucrează 4 ingineri și 7 maiștri 
mineri timp pentru organiza
rea brigăzilor pe bază de pro
grame ? Pină la urmă, sub 
impulsul Conducerii minei, 
ing. Ion Popescu a reușit să 
facă și acest lucru. Progra
mele fixate de dînsul pentru 
brigăzile din sectorul ce-1 
conduce trebuiau să asigure 

la sfirșitul decadei a 2-a un 
plus de producție pe sector 
de 1 645 tone. Este adevărat 
că bilanțul sectorului la 31 
mai 1970 este pozitiv marcind 
un plus de producție de 652 
tone. Dar diferența față de 
program ? Cui o imputăm ?

In acest sens ne vom re
feri la unele aspecte ce apar
țin organizării muncii. Ir. in
dustria minieră, organizarea 
executării colective a unor 
procese de lucru, s-a impus 
ca forma de organizare cea 
mai adecvată. Brigăzile, și mai 
ales brigăzile complexe, sipt 
cele care stimulează ridicarea 
nivelului profesional al mun
citorilor prin cumularea tot 
mai largă a unor meserii .și 
funcții care să asigure folo
sirea cft mai rațională a ca
pacității creatoare a omului.

Din acest punct de vedere co
lectivului de ingineri, tehni
cieni și maiștri al E. M. Dilja 
ii revine o sarcină de prim 
ordin : aceea de a ridica in
dividul la nivelul intereselor 
de grup pregătindu-1 pentru 
aceasta și apoi sarciria de in
tegrare a acestuia în colectiv. 
Iată un cimp de luptă mereu 
deschis, un cimp in care bă
tălia pentru ritmicitate, conti
nuă și permanentă, nu se 
poate cîștiga fără o preocupa
re susținută pentru ridicarea 
nivelului cadrelor. Ce am fă
cut în acest sens ? Prea pu
țin. Școlile de calificare se do
vedesc prea puțin convingă
toare.

Pregătirea cadrelor in pers
pectiva minei, solicită măsuri 
suplimentare. Și nu este gre
șit, am qțede. ca- în atenția 
comitetului de direcție al mi
nei să stea această problemă. 
Rezolvarea ei ar fixa cadrele 
de colectivul nostru, ar înlă
tura nesiguranța, ar reduce 
fluctuația exagerat de mare. 
Căci dacă analizăm numai 
modul de acoperire al locuri
lor de muncă cu posturile ne
cesare se constată pentru luna 
mai următoarele :

• la sectorul I plasarea e- 
fectivelor în cărbune repre
zintă doar 83,5 la sută din 
necesarul prevăzut în plan iar 
pe total sector numai 90 la 
sută;

® la sectorul II plasarea în 
cărbune este de 91.7 la sută 
din plan, în timp ce pe total 
sector procentul este 99 la 
sută.

Putem vorbi în acest caz 
de ritmicitatea planului ? 
Muncitorii care lipsesc de la 
lucru creează breșe serioase 

in organizarea producției. Mă
surile ad-hoc de compensare 
a posturilor lipsă pun în difi
cultate pe cel obligat să pla
seze locurile de muncă < u e- 
feclivele necesare realizării 
programului zilnic.

Forța colectivului, opinia sa 
trebuie sâ intervină eficient 
ca muncitori ca Gheorghe 
Lungu, Dumitru Miron II. ~>c- 
vastian Sovii. Ion Slovac. Ni
colae I. Toma. Alexandru 
Vlad. Traian Onca ele. de la 
sectorul I. lacob Rus. Alexan
dru Popovici, Traian Filip, 
Aure) Hrenciuc Dominic 
Lechner. Victor Manoliii, Pa
ve] Șchiopu ș. a. de la sec
torul II, caro lipsesc de la 
serviciu, să fie judecați și 
treziți la realitate pentru a se 
ridica și ei la nivelul con
științei maselor largi.

Am insistat asupra acestui 
aspect al muncii cu omul, fi
ind după mine, cel ma; deli
cat aspect în procesul de pro
ducție. Celelalte probleme ce 
aparțin de domeniul organiză
rii muncii ca raționalizarea 
proceselor dc muncă, optimi
zarea deservirii locurilor de 
muncă, îmbunătățirea condiți
ilor dc lucru, devin probleme 
mai lezne. rezolvabile.

In cursul anului 1970. la 
E. M. Dilja trebuia să intre 
in exploatare. încă din luna 
februarie, blocul II — blocul 
cel mai producth al minei 
— cu un număr dc două a- 
batăje și anume abatajele ca
meră nr. 11 și nr. 10 din 
stratul 3. iar incepînd din 
luna martie și abatajul came
ră nr. 12. In timpul execu
tării lucrărilor de deschidci-o 
și pregătire a acestui blue s-a - 
constalat insă că la limiîa 
vestică a acestuia nivelele 
vechj de exploatare nu cores
pund cu documentația de în
chidere a minei și că aceste 
nivele se cer determinate prin 
lucrări miniere, ceea ce a im
pus abateri de la prelimina
rul anual. Și cum în minerit 
orice abatere de la previziu
nea inițială. în genere, creea
ză perturbări, noul program 
de lucru pentru această zonă 
a adus și unele eforturi su
plimentare din partea minei, 
eforturi care, deși bine diri
jate, nu s-au concretizat in 
tone de cărbune decît în luna 
aprilie a. c.

Producția preliminată din a- 
ceste abataje trebuie recupe
rată și a fost recuperată. Că 
această recuperare a fost în 
dispută cu ritmicitatea este 
foarte adevărat.

La aceasta s-au mai adău
gat și unele sărăciri do ză- 
cămint în adincime (cazul a- 
batajului 1 V din blocul I).' 
precum și o tectonică d’ficilă 
a stratului 5 în toate blocu
rile. Este suficient să amintim - 
de stratul 5 blocul IV care 
în primele patru luni ale a- 
nuluj trebuia, conform preli
minarului. să producă 8 600 
tone cărbune, a produs abia 
3 542 tone și aceasta numai 
la trei abataje (nr. 4. 5 și 6) 
la care de asemenea, după 
pregătirea lor, nu s-au confir
mat previziunile preliminare- 
lor.

Linia de front de rezervă, ' 
oricîtă previziune ar fi. nu 
poate, acoperi integral toate 
surprizele, cînd acestea depă
șesc anumite limite. Cu toate 
acestea, conducerea E M. Dil
ja a luat asemenea măsuri, ca 
în cursul anului 1970 planul 
do producție să se realizeze 
ritmic lună de lună și prin 
aceste realizări colectivul nos
tru să pună umărul la refa
cerea economiei naționale, a 
regiunilor lovite de calamită
țile naturale. Comitetul de di
recție al minei, sub îndruma
rea permanentă a comitetului 
de partid, toți salarîații mi
nei. în confruntarea cu rea
litățile zilnice ale producției, 
caută să pună, in continuare. în 
valoare toate resursele pentru a 
imprima extracției cărbunelui 
un curs ritmic și la cotele 
cele mai înalte ale sarcinilor 
de plan și angajamentelor de 
întrecere.

Ing. Ștefan OCTAVIAN, 
șeful serviciului tehnologic 

E. M. Dilja

_________ _______7
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Graficul nr. 1

a, b, c : diagramele dc va
riație a vitezei dc perforare 
(Vp) in cazul PERFORĂRII 
PERCUTANTE, funcție de 
forța de avans (Fa) și presiu
nea aerului comprimat, (a — 
presiune scăzută; c — pre
siune ridicată).

d : diagrama de variație a 
vitezei dc perforare (Vp) in 
cazul PERFORĂRI] ROTA
TIVE. funcție de forța de 
avans (Fa) și de viteza de 
perforare (Vp).

Fa®; Vp®; P° . forța de a- 
vans, viteza de pc-rforare și 
presiunea acrului comprimat 
cele mai optime.

Graficul nr. 2

Diagrama variației vitezei 
relative de perforare — ex
primată în procente — in 
cazul PERFORĂRII PERCU
TANTE. funcție de unghiul 
de ascuțire a tăișului sfre
delului (exprimat în grade 
sexazeeimale).

Ing. VICTOR ILOIU

Ritmul susținut in care eco
nomia noastră se dezvoltă, este 
urmărit, intr-o strinsă interde
pendență. și in dezvoltarea 
transporturilor feroviare. Dota
rea din ce in ce mai modernă, 
organizarea judicioasă, științifi
că care este asigurată in sco
pul efectuării transporturilor pe 
calea ferată in bune condițiuni 
confirmă din plin acest lucru.

In ce privește stația C.F.R. 
Petroșani se constată că mij
loacele materiale care ne sint 
puse la dispoziție in scopul 
„cărăușiei" mărfurilor, nu sint 
intotdeauna utilizate satisfăcă
tor, fenomen nedorit dar care 
se mai manifestă.

Pentru ca unitățile economi
ce care beneficiază de trans
portul pe calea ferată — din
tre care enumerăm Centrala 
cărbunelui Petroșani. Unitatea 
de exploatare a lemnului, 
T.C.M.M., C.L.F., baza VlII-a a 

șeful stației C.F.R. Petroșani

M.I.P.C.. Întreprinderea de in
dustrie locală, O.C.L. alimenta
re ș. a. — să poată fi asigu
rate in mod corespunzător cu 
vagoane libere, transporturile 
de mărfuri se planifică din 
timp, pe baza înțelegerii intre 
stația C.F.R. Petroșani și cli- 
enții săi. Prin acest lucru se 
urmărește o repartiție uniformă 
a mărfurilor de transportat in 
tot cursul anului, incit să poa- 
tl i: înlemnită a preluarea vir- 
fului de trafic J:n lumie au
gust—octombrie. Obligai ii reci
proce revin in acest caz atît 
stației C.F.R. care trebuie să 
pună la dispoziția clicnților va
goanele solicitate, să asigure o 
manevră rapidă -și corespunză
toare. rit și beneficiarilor care 
sint datori să încarce mărfurile 
lor (cărbuni, material lemnos 
etc.) conform reglementărilor 
prescrise de timp, volum și 
greutate.

Desigur, o serie de neajun
suri le-a creat, și eventual le 
mai creează, stația C.F.R. Pe
troșani beneficiarilor, prin în- 
tirzierea manevrei la diferitele 
fronturi de încărcare. Greutăți 
se produc și la tractarea con
voaielor încărcate de la linia 
industrială Petrjla cu toate că, 
in ceea ce privește manevra
rea .și gruparea convoaielor de 
manevră pe direcțiile de mers 
ce se expediază de pe această 
linie industrială primim un a- 
jutor substanțial de la persona
lul ce o deservește. Pentru re
medierea acestor probleme, in 
cadrul stației C.F.R. Petroșani 
a fost analizat amănunțit fie
care aspect in parte luîndu-se 
măsuri de înlăturare a lor. cum 
ar fi :
• respectarea termenelor de 

executare a contractului de 
transport;

® introducerea și scoaterea 
vagoanelor la și de la frontu
rile de incărcarc-descărcare, in 
timp util;
• avizarea mărfurilor să se 

facă la timp către clientelă, 
pentru a se putea încărca ori 

descărca vagoanele în termen.
In legătură cu avizarea măr

furilor către clientelă, stația 
Petroșani mai întimpină greu
tăți din partea unor întreprin
deri.

Astfel, in conformitate cu in
strucțiunile în vigoare (art. 19 
din T.L.M.) Calea Ferată este 
obligată să avizeze unitățile e- 
conomice pe care le deservește, 
cu cel puțin 3 ore inainte atît 
pentru vagoanele goale ce so
sesc pentru încărcare sau pro
venite din descărcări, cit și 
pentru vagoanele încărcate. A- 
vizarea se poate face scris sau 
telefonic de către stația Petro
șani.

Este necesar ca fiecare în
treprindere să înființeze un re
gistru și să ne comunice in 
scris numele salariaților care 
urmează să primească avizările 
in mod permanent, atît ziua cit 
și noaptea. Acest lucru nu se 
respectă de unele întreprinderi 
(deși au fost încuno.ștințatc in 
scris), cum ar fi T.C.M.M., 
I.G.L.. Institutul de mine. Spi
talul unificat, O.C.L. Industrial, 
T.C.H., cooperativa Jiul. Stația 

de cercetări miniere, Ocolul 
silvic, Teatrul de stat etc.

In ce privește numărul optim 
de vagoane goale, acesta se a- 
sigură in general beneficiarilor 
conform necesarului de tone 
planificate spre a fi transpor
tate. Insă, staționarea la incăr- 
care-dcscărcare peste limitele 
legale, neutilizarea judicioasă la 
capacitate a vagoanelor de că
tre beneficiari, ori anulările 
din planul de transport, se re
percutează negativ asupra pla
nului de producție atit al clien- 
ților cit și al stației C.F.R. Pe
troșani.

Spre exemplu U.E.L. Petro
șani a anulat din planul de 
transport al lunii martie a. c. 
7 313 tone, iar Centrala căr
bunelui 3 500 tone, ceea ce re
prezintă un procent de 6,31 la 
sută nerealizare la indicatorul 
sintetic al stației Petroșani — 
tone expediate. In lunile apri
lie și mai a. c., aceste două 
unități economice au mai a- 
nulat din planul de transport, 
împreună, peste 34 000 tone.

Tot la aceste unități econo
mice se semnalează și o slabă 

activitate în urmărirea stațio
nării vagoanelor la fronturile 
de încărcare. Aceasta este de 
altfel și cauza neasigurării rit
mice de către calea ferată cu 
vagoane goale a planului de 
încărcări. Se știe că o bună 
parte din vagoanele care so
sesc încărcate, după descărcare 
asigură încărcările noastre: da
că vagoanele nu sint descărca
te în termen se prejudiciază 
asigurarea vagoanelor goale 
pentru încărcare. Numai în tri
mestrul I 1970 au fost imobi
lizate la Centrala cărbunelui 
Petroșani 9 683 vagoane cu 
19 833 ore, penalizate cu 439 010 
lei: la Unitatea de exploatare 
a lemnului 77 vagoane cu 356 
ore. penalizate cu 7120 lei. iar 
la baza VTII-a a M.I.P.C. 65 
vagoane, cu 837 ore, penalizate 
cu 17 840 lei.

In plus, uncie angajamente 
luate față de stația C.F.R. Pe
troșani nu se respectă; de pil
dă. in noaptea de 19 spre 20 
aprilie a. c.. Centrala cărbune
lui Petroșani s-a angajat să în
carce |a preparați;) Pctrila (de 
la ora 22 la 6) 250 vagoane. 

Din aceste vagoane s-au încăr
cat doar 136. iar 114 vagoane 
au stal inutil in stația Petro
șani. deși aveam nevoie dc t e 
la alte fronturi de ineărvme.

La U.E.L. Petroșani fată de 
capacitatea fronturilor h -14 
vagoane/zi, se încarcă doar 10-11 
vagoane/zi și nici acelea la ca
pacitate. Din cauza nesortării 
buștenilor pe lungini. capacita
tea volumetrică a vagonului nu 
se utilizează integral, iar indi
catorul nostru „încărcătura pe 
osie" apare nerealizat față de 
posibilitățile existente.

Toate aceste aspecte trebuie 
analizate atent de întreprinde
rile respective, în colaborare cu 
stația C.F.R. Petroșani, ținîn- 
du-se seama de faptul foarte 
important că realizarea planu
lui nostru și a) întreprinderi
lor pe care le deservim se afli 
intr-o strinsă legătură.

Sîntem convinși că pc viitor 
colaborarea între calea ferată 
și celelalte întreprinderi va fi 
mai rodnică iar realizările noas
tre comune vor fi pe măsura 
sarciniior majore care ne stau 
în față.
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(Vimare din pag. 1)

l\ aeroportul din Tolouse, 
prima escală a avionului pre- 
aidențiai in această călătorie. 
» .•'< <i nt< .e Nico’.ac Ceaușescu 
ți soția sa. Elena Ceausescu, 
jwccurn ți celelalte persoane o- 
ficiale care il însoțesc, au fost 
salutați de oficialitățile locale. 
In fața salonului de onoare al 
aeroportului, șefului statului 
român i-au fost prezentate per
soanele oficiale venite in in-

Dc la aeroport, coloana ofi
cială se îndreaptă spre Uzinele' 
.Sud-aviation*. aparținind so
cietății naționale industriale 
iiorospațiale. Drumul trece prin 
împrejurimile orașului Tolouse, 
j^in cartiere care acum se con
struiesc Unul din ele este cu 
telul asemănător — mai puțin 
dimensiunile, fiindcă este mai 
mic — cartierului nostru bu- 
cureștean Balta Albă. Pe traseu, 
un mare număr de cetățeni a- 
sistă la trecerea coloanei ofi
ciale si fac semne prietenești.

Președintele Nicolac Ccaușes
cu și soția. Elena Ccaușcscu, 
celelalte persoane oficiale care 
ii însoțesc ajung la Sud-avia- 
tion unde sint primiți de că- 

_ Henri Ziegler, directorul 
general al SNIA. „Avem cinstea 
cu totul și cu totul deosebită
— a spus d-sa — să-l primim 
în mijlocul nostru pe domnul 
Nicolac Ccaușescu. președintele 
unei țări de care noi, francezii, 
sintem în mod special legați, 
România. Intre industria fran
ceză si industria' românească 
s-an statornicit relații de coo- 
■perare și colaborare. Semnifi
cația lor este limpede pentru 
jf-ccarc dintre noi. iar vizita 
•dv în Franța ii acordă o stră
lucire deosebită. Anii ce vor 
■veni — sint profund convins, 
domnule pre.șed'nte — vor în
tări și vor dezvolta colaborarea 
noastră*.

In continuare, directorul ge- 
jioral al SNIA a prezentat ac
tivitățile uzinelor „Sud-avia- 
4-ion”. Întemeiată in 1936 ca ur- 
aFnare a naționalizării fabrici
lor aeronautice, uzina, lărgită 
printr-un șir de fuzionări, este 
Astăzi unul dintre cele mai pu
ternice grupuri industriale ale 
Franței. Activitățile ei acoperă 
■un larg domeniu al tehnologiei 
moderne : avioane comerciale, 
avioane de turism și de afaceri, 
elicoptere și altoie. Numele u- 
cinelor este legat de celebrele 
avioane _Caravelle“ și -Con
corde* construite aici. Potrivit 
necesităților economiei moder
ne. Sud-aviation s-a orientat 
!'■ ărit. in anii din urmă. înspre 
cc " r?-c:1 internațională.

-Domnule președinte — a 
spus directorul general al SNIA
— noi, constructorii de avioane 

' francezi. sintem in chip cu to
tul deosebit atașați de Româ
nia. Printre alic motive tre-

• 4juie să-l menționez și pe acela 
câ in vremea studiilor am a- 
vut alături de noi. pe băncile 
școlii politehnice, mulți colegi 
români I-am apreciat și ne-am 
apropiat și mai mult de țara 
dv Astăzi ne pregătim să por
nim o vastă cooperare cu Ro
mânia. Vom face tot ceea ce 
no stă în putință pentru ca a- 
■cr<i program să se desfășoare 
Sn cele mai bune condițiuni. 
Sintem siguri că vom reuși, 
Mimate domnule președinte".

Oaspeții sint apoi conduși pe 
c terasă a uzinei, de unde ve
derea cuprinde o întinsă cim- 
■pie. Se desfășoară o demon
strație de zbor. La bordul a 
-două elicoptere, iscusiții piloți 
-de la Sud-aviation prezintă un 
adevărat recital de balet aerian. 
Măiestria lor. virtuțiile apara
tului de zbor prilejuiesc per
formanțe cu totul și cu totul 
deosebite, pe care numai un a- 
parat de luat vederi vi le poate 
înfățișa. In acest timp, cadrele 
superioare ale uzinei ii prezintă 
tovarășului Nicolae Ceaușescu 
caracteristicile tehnice alo eli
copterelor.

In marea hală de montaj 
vnde se intră apoi, se află pe 
șantier un avion Concorde, im
portantă r Mizare tehnico-știin-

Intîlnirea tovarășului 
Nicolae Ceaușescu 
cu conducători ai 

Partidului Comunist Francez
Miercuri 17 iunie, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu. secretar ge
nera) al Partidului Comunist 
Român, președintele Consiliului 
de Stat aJ Republicii Socialiste 
România, s-a intilnit cu tova
rășii Georges Marchais, secre
tar generai adjunct al Partidu
lui Comunist Francez, Raymond 
Guyot și Gaston Plissonnier, 
membri ai Biroului Politic, se
cretari ai Comitetului Central 
al Partidului Comunist Fran
cez.

In cadrul intilnirii. au fost 
abordate probleme privind re

țifică a industriilor aeronauti
ci franceză și engleză.

Președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Socialiste 
România este invitat la bordul 
avionului. Aici, inginerii uzine
lor înfățișează performanțele 
.ip.uutului. Ei arată, printre al
tele, că permanent, in timpul 
zborului, ordinatorul aflat la 
bord prelucrează datele furni
zate de circa 3 000 de apa
rate de măsură. Președintele 
Ceaușescu îi felicită călduros 
IX' constructori și le urează suc
ces in munca pentru termina
rea importantei lor sarcini.

Se coboară apoi pe pista de 
zbor. Aici președintele exami
nează cu atenție unul dintre 
elicoptere, urcă la bord însoțit 
de tehnicieni și cere explicații 
amănunțite.

La despărțire, in marca hală, 
președintele Ccaușescu stringe 
miinile piloților care au efec
tuat, cu citeva minute înainte, 
zborurile do demonstrație. Vi
zita continuă la laboratorul de 
corectări, unde oaspeților le sint 
prezentate citeva dintre com
ponentele aparatelor de zbor 
la a căror perfecționare se lu
crează in clipa do față.

In încheiere, se vizitează un 
laborator de încercare, unde 
sint simulate toate fazele unui 
zbor. Pe un ecran sint proiec
tați nori, panoramice văzute de 
la înălțime, toate elementele 
pe care un pilot le vede din 
cabina sa.

La despărțire, directorul ge
nera] Henri Ziegler mulțumeș
te pentru înalta cinste pe care 
președintele român a făcut-o 
uzinelor Sud-Aviation și își ex
primă încă o dată convinge
rea că relațiile de cooperare 
și colaborare economică dintre 
SNIA si partenerii români vor 
fi. an cu an, tot mai bune, 
si'zr'di;n^le ambelor popoare.

Strâbătînd citeva cartiere ale 
orașului, coloana de mașini s-a 
îndreptat apoi spre Centrul in
ternațional de informatică, una 
din importantele uzine fran
ceze specializate în producția 
de ordinatoare. Aici, președin
tele Consiliului de Stat al Ro
mâniei. Nicolac Ceaușescu, și 
celelalte persoane oficiale ca
re-] însoțesc au fost întâmpinați 
de Michel Barre, președinte- 
director general al Centrului. 
El a sșlutat cu satisfacție vi
zita înalților oaspeți români 
exprimîndu-și speranța că re
lațiile franco-române între in
dustriile celor două țări, se 
vor dezvolta și mai mult în 
viilor.

Coloana de automobile s-a în
dreptat apoi spre sediul Pre
fecturii departamentului Haute- 
Garonne. unde se află reședin
ța președintelui Consiliului de 
Stat al României pe timpul șe
derii sale la Tolouse. Pe tra
seu un maro număr de locui
tori ai orașului au salutat cu 
deosebită căldură ne înalții 
oaspeți din • România.

La ora 19. președintele ro
mân, Nicolae Ceaușescu și per
soanele oficiale care-1 însoțesc 
au participat la o recepție o- 
feritâ în onoarea lor la pri
măria orașului. Primarul ora
șului Tolouse Louis Bazcrgue a 
rostit cu acest prilej o scurtă 
cuvîntare în care a exprimat 
deosebita bucurie a locuitorilor 
din Tolouse de a primi în mij
locul lor pe șeful statului ro
mân. Ca semn de înaltă pre- 

. țuire el a înmînat tovarășului 
Nicolae Ceaușescu cheia de o- 
noare a orașului. Răspunzind, 
președintele Nicolae Ceaușescu 
a salutat populația orașului și 
a împărtășit impresiile In le
gătură cu vizitele făcute la di
ferite obiective industriale din 
Toulouse.

Ca și in timpul vizitei făcute 
la Paris, prezența la Toulouse 
a președintelui Consiliului de 
Stat al României Nicolae 
Ceaușescu a oferit un nou pri
lej de afirmare a prieteniei și 
căldurii cu care poporul fran
cez i-a intimpinat pe înalții 
oaspeți români, a năzuinței spre 
o mai bună cunoaștere recipro
că și striagere a legăturilor în
tre popoarele celor două țări.

lațiile dintre cele două partide, 
precum și probleme ale mișcă
rii comuniste și muncitorești in
ternaționale.

La convorbire au participat 
tovarășii Ilie Verdeț, membru 
al Comitetului Executiv, al 
Prezidiului Permanent al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreșcdinte 
al Consiliului de Miniștri, și 
Constantin Flitan. membru su
pleant a] C.C. al P.C.R., amba
sadorul României la Paris.

Intîlnirea s-a desfășurat in
tr-o atmosferă caldă, tovără
șească.

Toastul rostit do președintele

(Urmare din pag. 1)

ne că nu trebuie sâ lucrăm 
pentru aceasta. Dar eu Știu câ 
atit poporul român, cit și po
porul francez — și conducătorii 
lor nu precupețesc nimic pen
tru a realiza aceste scopuri 
nobile. Eu consider că dezvol
tarea continuă a colaborării 
multilaterale româno-franceze 
este un scop nobil, care ser- 
veșie atit interesele popoarelor 
noastre cit și cauzei generale 
a prieteniei dintre popoare.

Am vizitat astăzi una din 
regiile mari ale Franței. „Re
nault", cu care România are 
relații de colaborare și coope
rare, relații pe care am dori 
să le multiplicăm în domenii 
largi de activitate. Am obți
nut rezultate bune în ce pri
vește cooperarea in probleme
le informaticii, producerea de 
aparatură electronică; dar și 
în această privință noi consi
derăm că sintem încă Ia în
ceput.

România are un program am
bițios — ca să spun așa — de 
dezvoltare, și este hotărîtă să-l 
înfăpluiască. Doresc să vă de
clar aici că avem deplină în
credere că vom realiza ceea 
ce ne propunem. Sintem de
ciși să învingem orice greutăți, 
să facem ca România să se nu
mere în rindul țărilor avan
sate din punct de vedere teh
nic, științific, cultural. Ceea ce 
am realizat pînă acum ne dă 
convingerea că dispunem de 
posibilitățile necesare, că vom 
înfăptui cu succes acest scop.

Dorim, desigur, să colaborăm 
larg cu toate țările. Așa cum 
am mai spus, țara noastră are 
largi relații de colaborare cu 
țările socialiste: dorim, însă, 
să dezvoltăm legături de coo
perare cu toate țările lumii, 
fiind convinși că, in condițiile 
revoluției tehnîco-ștîințifice, ca
re se desfășoară în prezent pe 
plan mondial, nu este posibil 
nici un progres fără o largă 
colaborare, nici o țară nu poa
te avansa pe această cale dacă 
se izolează. In acest spirit do
rim să colaborăm cu Franța. 
Desigur, tradițiile vechi de 
prietenie sint un motiv in plus 
în această privință, dar noi 
dorim să nu ne oprim numai 
la tradiții; bazindu-ne pe trecut 
și pe prezent, să făurim aces
tor relații un bun viitor.

Iată cum gindim noi și cum 
gindește întregul popor român 
despre aceste relații. Sperăm că 
vom găsi același mod de a în
țelege aceste relații și la po
porul francez, la conducătorii 
Franței. Convorbirile purtate 
pînă acum ne îndreptățesc să 
afirmăm aceasta.

In ceea ce privește proble
mele internaționale, trebuie să 
spun că discuțiile au fost deo
sebit de pozitive. Cred că și 
dl. președinte Pompidou e de 
aceeași părere. Desigur, cercul 
problemelor discutate a fost 
foarte vast. Am discutat, în 
primul rind, despre relațiile 
dintre Franța și România, des
pre posibilitățile de a asigura 
ca colaborarea dintre Franța și 
România să se dezvolte în toa
te domeniile.

Ne preocupă, de asemenea, 
problemele europene. Noi trăim 
în Europa, iar Europa este lea
gănul civilizației moderne, deși 
este tot atit de adevărat că în 
Europa s-au purtat in secolul 
nostru două războaie mondia
le; sintem interesați ca în Eu
ropa să nu mai pornească un

Toastul rostit de președintele
GEORGfS POMPIDOU

(Urmare din pag. 1)

\a izvorî, atit pentru dv. cît și 
pentru noi, un nou aiantaj.

Dar, acestor noțiuni de inte
res li se alătură motive de sen
timente, ceea ce dv. ați numit 
tradiție, adăugind că ar trebui 
ca această tradiție să fie men
ținută și reînnoită între Franța 
și România, intre cele două 
popoare.

Mai este încă și altceva, și 
anume — o atracție specială 
care ne face să dorim să co
operăm și să ne cunoaștem mai 
bine, să ne interpătrundem pe 
plan cultural nu numai prin 
schimburi turistice, dar. de a- 
semenea, prin schimburi de ti
neri și specialiști.

Mai există ceva mai prețios 
încă și care nu este prea răs- 
pindit în lumea de astăzi — 
un anumit mod de a concepe 
relațiile între națiuni. Dv. și 
noi avem o cvasiidenlilate de 
vederi. Principalul nostru o- 

al treilea război, ca întregul 
nostru continent să devină un 
continent al colaborării și pă
cii. Știm că sint încă multe 
probleme spinoase în Europa, 
dar avem convingerea că este 
posibil ca popoarele Europei să 
înfăptuiască năzuințele lor de 
pace, colaborare și prietenie.

Am discutat in cadrul con
vorbirilor noastre despre Indo
china. Franța, mai mult decit 
România, arc vechi legături cu 
această zonă a lumii. Noi con
siderăm că este posibil să co
laborăm împreună spre a se 
ajunge la rezolvarea pe cale 
pașnică a problemelor, ca po
poarele Indochinei să fie lăsate 
să-și rezolve singure probleme
le. fără amestec din afară Noi 
avem convingerea că în aceas
tă direcție Franța poate aduce 
o contribuție prețioasă.

Am discutat, de asemenea, 
și despre situația din Orientul 
Apropiat Ne preocupă agrava
rea situației din această zonă 
a lumii și dorim ca să se a- 
jungă la realizarea în practică 
a rezoluției Consiliului de Se
curitate din noiembrie 1967, la 
restabilirea păcii, retragerea 
trupelor israelienc de pe teri
toriile arabe ocupate, la asi
gurarea independenței și inte
grității tuturor statelor din a- 
ceastă zonă a lumii.

România consideră că în re
zolvarea acestor probleme toa
te statele lumii au un cuvint 
de spus, că în lumea de astăzi 
nu este posibil să se asigure 
soluționarea păcii și colaboră
rii fără participarea tuturor na
țiunilor; de aceea considerăm 
că și națiunile mici și mijlocii 
au un cuvînt de spus, fără ele 
nu se pot soluționa problemele. 
In acest spirit. România apre
ciază că trebuie să acționeze 
pentru instaurarea în lume a 
unei politici bazate pe deplina 
egalitate in drepturi a națiu
nilor, pe respectul independen
ței și suveranității naționale.

Desigur, asupra obiectivelor 
principale ale păcii și colabo
rării internaționale, între țările 
noastre — România și Franța 
— sînt multe asemănări și 
identități de vederi. Căile pen
tru înfăptuirea acestor dezide
rate ale omenirii sînt diverse, 
dar contactele dintre conducă
torii statelor noastre, dintre 
națiunile noastre, dintre po
poarele lumii in general, pot 
apropia și aceste căi.

Noi dorim în mod sincer să 
continuăm pe baze superioare 
legăturile noastre, schimburile 
noastre de vederi cu Franța in 
privința problemelor interna
ționale. In cadrul discuțiilor 
din aceste zile, s-a evidențiat 
dorința reciprocă de a dezvolta 
contactele și schimburile din
tre țările noastre. Tocmai por
nind de la utilitatea unor ase
menea relații și schimburi de 
vederi, de la relațiile deosebite 
de prietenie dintre popoarele 
noastre, am adresat președinte
lui Pompidou și doamnei Pom
pidou invitația de a vizita Ro
mânia. Sper că această invi
tație va fi acceptată, că vizita 
pe care o vor face in Româ
nia va contribui la dezvolta
rea în continuare a relațiilor 
dintre țările noastre.

Vă rog să-mi permiteți să 
toastez pentru dezvoltarea prie
teniei dintre România și Fran
ța. pentru fericirea și prospe
ritatea poporului francez, în să
nătatea președintelui Franței, 
domnul Georges Pompidou, și a 
doamnei Pompidou. în sănăta
tea dv., a tuturor!

bicctiv este să asigurăm, să 
menținem și, dacă va fi nevoie, 
să restabilim pacea. Noi dorim 
pacea cu întreaga lume și, în 
primul rind, pe continentul eu
ropean. In același timp, do
rim să fim noi inșine, să fim 
independenți, să ne păstrăm in 
cadrul relațiilor noastre, orica
re ar fi ele, originalitatea, per
sonalitatea noastră, să răminem 
noi înșine.

In aceasta vom găsi, pentru 
convorbirile ce vor avea loc 
în anii viitori, baza cea mai 
sigură pentru organizarea rela
țiilor noastre.

Cu acest gind, domnule pre
ședinte, doresc să răspund in
vitației pe care binevoiți să 
mi-o adresați mie și soției mele.

Ridic paharul in cinstea po
porului român, a prieteniei po
poarelor român și francez, în 
sănătatea doamnei Ceaușescu și 
a dv., domnule președinte, in 
cinstea dv., a tuturor.

(Urmare din pag. D
trei sectoare pe <:ore sini aș-
temute formule. sisteme de
coordonate, ecuații do net nțeles
pentru un profan. Coro-i ecua
ția unui paraboloid hiperbo
lic? îl inirCabă examinatorul, 
lector Traian Nagy pe stu
dentul Nicolac Brăilaru. Răs
punsul vine după o perioadă 
de gin di re fiind completat 
prompt cu precizări cu nuanțări 
din partea examinatorului. Pri
vim foaia cti notele obținute 
pinii acum de studenții grupei 
și reținem numele studentului 
Ion Tănase care, la scris, a 
fost notat cu 9. Dinlr-o discuție 
pe care o avem cu el. aflăm că 
prima sesiune a încheial-o cu 
media zece.

— Care este searclul pregă
tirii dv. ?. am Întrebat.

— Nu e nici un secret. Am 
fost prezent la toate cursurile, 
m-am pregătit zilnic alil din 
nolile cit și din materialele bi
bliografice și am rezolvai mul
te probleme. De (apt, eu con
sider că pentru noi. cei din a- 
nul I, problemele sint baza.

Grupa 2 131, din anul II in

FLOAREA LUNCII! TELEVIZIUNE
JOI 18 IUNIE

17.30 Deschiderea emisiunii. Emisiune în 
limba maghiară.

18,00 Campionatul mondial de fotbal. Aspecte 
înregistrate din semifinale.

Î9.20 1 001 de seri. Emisiune pentru cei mici.
19.30 Telejurnalul de seară.
20.30 Rapsodia română. Porțile Sălajului. 

Program de cintece și dansuri interpre
tat de Ansamblul folcloric al județului 
Sălaj.

21,00 Ancheta TV. Școala medie și societa
tea (II).

21,40 Cerbul de aur. Gala laureaților (selcc- 
țiuni).

22,15 Poșta TV.
22.30 Telejurnalul de noapte.

O mică poieniță în- 
cintăloare, presărata cu 
flori ; un firicel crista
lin de apă în care săge
tează străfulgerările ar
gintii ale peștișorilor 
zglobiicorul „multi
lateral* al zecilor de 
păsărele in frunzișul 
des din care își înaltă 
trilurile îneîntătoare — 
acestea toate se reunesc 
In acel colț Incinlător 
care se numește — 
Lunca Horii! Ce denu
mire poetică, preves
tind ca singură, o lu
me de minunății ! Și, 
într-adevăr...

Poiana e înconjurată 
la nord de masivul Șu- 
rianu (2 061 m.) din ca
re izvorăsc trei ape ce 
se scurg pe văile Au- 
șel, Dobraia și Diței: 
aproape de vîrful „Chi- 
cera*, ele se unesc for- 
mînd apa Tăii. înainte 
de a ferăstrui printr-un 
chei adine zidul masiv 
de calcar care stră
juiește dinspre sud 
depresiunea (cheile 
Taia). se întinde a- 
ceastă Luncă a florilor, 
poieniță de basm 
pe marginea pîrîului 
cristalin — ideal loc de 
excursii pentru iubitorii 
naturii.

ÎNDRUMARE A ACTIVITĂȚII EDUCATIVE
il RhlIIIE TINERETULUI

(Urmare din pag. 1)

tematic discuții individuale și 
colective cu tinerii, luind ast
fel cunoștință de preocupările 
și aspirațiile lor. ajutindu-i să 
Înțeleagă direcțiile principale 
ale activității politice și econo
mice. Eficiența unui asemenea 
stil de muncă își găsește reflec
tarea în participarea tot mai 
mare a tineretului la acțiunile 
cultural-educative inițiate, la 
activitatea patriotică, iar ma
nifestările de indisciplină in 
procesul de producție au fost 
în bună măsură înlăturate. Ca 
urinare a unei munci politice 
și educative susținute au fost 
recomandați și primiți în partid 
in ultima perioadă, numai din 
sectorul XII. un număr de 15 
tineri din rîndurile membrilor 
U.T.C.

Din discuțiile purtate cit și 
din materialul prezentat au 
reieșit și unele carențe care 
de multă vreme dăinuie in ac
tivitatea organizațiilor U.T.C. 
Astfel, atit la nivelul comite
tului coordonator al U.T.C. cit 
și la organizațiile de bază mun
ca se desfășoară în unele ca
zuri sectar, existînd organe ale
se care nu participă colectiv Ia 
organizarea acțiunilor tinerești. 
Tineri ca Ioan Pirvu, Teodor 
Dumitru. Ilie Diaconii. Dumi
tru Burlan și Mircea Marines
cu aleși în organele de condu
cere nu își aduc nici o con
tribuție la realizarea obiective
lor ce stau in fața organiza
țiilor U.T.C. tn multe cazuri 
nu se întocmesc programele de 
activitate ale organizațiilor 
U.T.C., iar unele din cele e- 
xistente sînt formale.

Organizațiile de bază U.T.C. 
de la zonele I-a, a Il-a și din 
sectorul VII. administrativ s-au 
preocupat insuficient de îmbu
nătățirea activității cercurilor 

gineri. susține examen la malc- 
rnalici speciale cu prof. dr. Wil
helm Kecs. Profilam de citeva 
momente în care studenții sînt 
angajați In ,.așezarea" pe ta
blă a subiectelor și silim de 
vorbă cu examinatorul, care osie 
și decanul fwculluții de electro
mecanica.

Vrt rugăm sd toceli o apre
ciere in marc a felului In care 
s-au prezentat pină acum stu
dent ii lacullălii pe care o con- 
ducefi.

Pentru că ne aflam la un 
examen cu anul al 11-lea să 
începem cu acesta. Sludenlii a- 
nului II electro au examene 
dificile, bazele electrotehnicii, 
fizica, matematici speciale, mc- 
canini ele. și lot li se cer efor
turi susținute pentru a fi in- 
teqraliști. Sini sțudenți care nu 
s-au străduit să promoveze exa
menele din sesiunea de iarnă, 
iar acum le oslo foarte greii să 
recupereze. De aceea, vă spun 
sinter, nu ne așteptăm la rezul
tate spectaculoase. Toluși, spe
răm că aceste rezultate să fip 
mulțumitoare. Anul I, însă, a 
mers bine in iarnă, au fost 
multe note de zece, Iar în a- 

Vrăjitul loc de fru
museți are și o căsulă 
ca din povești : cabana 
Lunca Horii! Loc ideal 
de popas pentru amato
rii de recreere, această 
micuță și primitoare 
cabană, oferă un con
fort apreciat de toți 
drumeții — în trecere 
pe aici.

Aflată la numai 4 km 
de Lonea, respectiv 12 
km de Petroșani, caba
na Lunca florii este ac
cesibilă cu mașinile pe 
un drum forestier ce 
urcă alături de apa pa
riului Taia. Cabana, 
gospodărită de cabanie
ra Olga Lazăr, dispune 
de 48 paturi cuprinse 
in camere de 1—2—3 și 
mai multe locuri, între
ținute curat și mobilate 
cu gust, are lumină e- 
lectrică, apă curgătoa
re — la solicitarea tu
ristului se figură căl
dură în camere și apă 
caldă. Bucătăria este bi
ne înzestrată, iar ali
mentele păstrate în fri
gider ; cît despre piv
nița asortată cu o ga
mă largă de băuturi, 
ca este săpată chiar în 
coasta dealului din ve
cinătate — ceea ce fa

ce ca băuturile să fie 
permanent reci.

Alături de bufetul re
ce, se pot comanda 
mîncăruri la alegere, 
cabaniera pregălindu-le 
cu talent Intr-un timp 
scurt, iar gustări și 
ceai ori cafea se ser
vesc la orice oră. Caba
na dispune de două săli 
de mese închise și două 
terase deschise (orien
tate spre priveliști în
eîntătoare) unde se 
poate lua masa în bune 
condițiuni.

(Una din cerințele 
neîmplinite pină acum 
este instala:ea unui te
lefon la cabană și sta
bilirea unor curse du
minicale regulate de au
tobuz spre aceste 
locuri.)

Floarea luncii de 
basm, cabana Lunca Ho
rii, este un colț de re
creere deosebit de a- 
trăgător, el îmbinind 
frumusețile naturii cu 
înlesnirile confortului 
cotidian : merijă să fie 
vizitat de cît mai multi 
dintre noi, care în ore
le și zilele de repaus 
doresc să se deconec
teze în mijlocul naturii 
îneîntătoare !

M STEFAN

întrecere 
de carturi

Consiliul municipal 
al Organizației pionie
rilor organizează as
tăzi, la ora 17, in Pe
troșani, o demonstra
ție și un concurs 
de carturi., Participă 
membrii cercurilor au-
to-moto de la Casa pi
onierilor din Petro
șani.

Expoziții 
ale pionierilor

Sub egida Consiliu
lui județean Hunedoa
ra al Organizației pi
onierilor, la școala 
generală „Dr. Petru 
Groza" din Deva a a- 
vut loc marți 16 iu
nie vernisajul expozi
țiilor „Minitelmicus", 
de artă plastică și de 
cusături naționale ale

de invâțămînt ideologic, din ca
re cauză s-au dezbătut doar 1-2 
teme, iar la dezbateri au lipsit 
un mare număr de tineri. Se
rioase lipsuri se manifestă și 
in ceea ce privește ținerea a- 
dunărilor generale U.T.C. Ast
fel. la sectorul VIII in acest an 
nu s-a ținut nici o adunare 
generală, iar la organizația de 
bază sectorul VII — adminis
trativ și depozit nu se țin cu 
regularitate, sau li se imprimă 
un caracter formal. Se desfă
șoară o slabă activitate pentru 
informarea tineretului cu prin
cipalele aspecte ale politicii in
terne și externe a partidului 
și statului nostru. Lunar se rea
lizează doar 20—25 de abona
mente la presa de tineret. S-a 
scăpat din atenție problema or
ganizării unor acțiuni specifice 
pentru educarea tineretului în 
spiritul dragostei față de mun
că. față de întreprinderea și 
colectivul în care muncește. 
Așa se explică faptul că mulți 
tineri, după cîteva luni de la 
angajare, oleacă în căutarea 
altor locuri de muncă. Lunar 
numărul tinerilor care absen
tează nemotivat de la serviciu 
se menține țjj 60—70, iar or
ganizațiile U.T.C. nu iau în 
dezbatere aceste cazuri. Numai 
in luna aprilie au fost sancțio
nați pe linie administrativă 70 
dp tineri, iar în discuția adu
nărilor de U.T.C. nu a fost pus 
nici unul. Lipsurile care se 
manifestă in activitatea orga
nizațiilor U.T.C. se datoresc sti
lului de muncă defectuos al co
mitetului coordonator, al comi
siilor pe. probleme, al birouri
lor organizațiilor U.T.C.

Cauzele neajunsurilor semna
late în activitatea organizații
lor U.T.C. se datoresc și fap
tului că organizațiile de partid 
nu au exercitat un control per
manent. nu au manifestat des
tulă exigență față de munca 

ceaslă sesiune sludenlii acestui 
an au călcat, de asemenea, cu 
dreptul. Anii III și IV dau do
vadă de mai multă seriozitate 
și dacă nu putem vorbi de mul
te vîrfuri, putem totuși afirma 
că în asamblu rezultatele lor 
sini bune. Iml parc foarte rău 
însă că despre anul V nu pot 
să spun lucruri prea frumoase. 
După trei sesiuni de examene 
avem la acest an 15 rcpelonți. 
E o situație fără precedent dar 
părerea noastră este că mai 
bine așa docil cu ingineri ne
pregătiți fn producție.

Ascultăm acum răspunsurile 
sigure, bine gindile, „rotunde", 
nle studentului Ion Pop la 
același examen de matematici 
speii.de. Rezultatul :’nota 9 tre
cută in index de prof, dr, Kecs, 
de fa care aflăm și citeva amă
nunte in legătură cu acest stu
dent., Membru de partid, căsă
torii, tatăl unui copil, Ion Pop 
dovedește o pregătire continuă 
pe tot parcursul anului. El a 
activat la cercurile do matema
tici și rezistentă, iar lucrările 
cu care s-a prezentat la sesiu
nea de comunicări științifice a 
cercurilor studențești din insti

immtii

membrilor de partid aleși in 
organele de conducere ale 
U.T.C. Sint multe organizații 
de partid care nu cer la timp 
programele dc activitate.' nu 
urmăresc modul in care orga
nizațiile U.T.C. aplică in prac
tică prevederile acestor progra
me. Se constată o slabă parti
cipare a cadrelor de partid la 
acțiunile inițiate de organizații
le U.T.C.. mai ales la adună
rile generale, învățăinintul 
ideologic, la acțiunile cultural- 
educative. S-a reținut din cu- 
vîntul unor participant la ple
nară că acolo unde organiza
țiile de partid controlează și 
ajută in mod concret organi
zațiile U.T.C. in rezolvarea sar
cinilor. sint calitativ superioare 
și rezultatele în activitatea e- 
conomică și politică a tineretu
lui.

In încheierea lucrărilor co
mitetului de partid a luat cu- 
vintul tov. loan Ghinea, șeful 
secției organizatorice a Comi
tetului municipal de partid. 
Vorbitorul a indicat organelor și 
organizațiilor de partid să in
tensifice munca de control și 
îndrumare a organizațiilor 
U.T.C. in scopul perfecționării 
stilului și metodelor d’e muncă, 
pentru creșterea competenței 
lor în mobilizarea tinerelului 
la îndeplinirea sarcinilor pro
fesionale și obștești, pentru îm
bunătățirea conținutului muncii 
do educație. Organele de par
tid de la mină vor trebui să 
solicite cu regularitate organi
zațiilor U.T.C. programe de ac
tivitate care să cuprindă ac
țiuni specifice colectivului de 
muncă, să organizeze manifes
tări cultural-educative potrivit 
cu preferințele tineretului. Or
ganele și organizațiile de partid 
au datoria să analizeze perio
dic activitatea membrilor de 
partid aleși in organele de con
ducere ale organizațiilor U.T.C. 

tut au oținul două premii.
— Ce rol arc activitatea din 

cadrul cercurilor in prcqăluca 
dv., il Întrebăm pe Ion Pop

— Activitatea depusă in ca
drul celor două cercuri la ( are 
am activat anul acosta ni-a de
terminat să studiez foarte serios 
disciplinele respective, să con
sult o bibliografie mult mai bo
gată docil cea obișnuită și, 
mai ales, să fac experiențe 
practico caro mi-au deschis o- 
rizonturi noi. Astfel, la rezis
tenta materialelor am fa' ut 
peste o sută de încercări pină 
am obținui niște curbe caro .i- 
ratii ' um se comporta diferite 
materiale Ja sarcini prin "C. 
Activitatea din cadrul cercuri
lor adîncoște și mai mult 1 u- 
noșlintele de specialitate si o- 
feră cadru potrivit de reali
zare unor cercetări originale, 
care se pot transforma prin 
muncă asiduă în contribuții 
proprii de maro valoare știin
țifică și practică..

Am părăsit culoarele in-iilu- 
tuliii cu hotărîree fermă do n 
reveni cil mai curînd printre 
acești tineri, băieți și fete, are 
de două ori pe an trăiesc emo
țiile examenelor, emoții 'are, 
in ultimă instanță, anticip' -ă 
pe cele de zi cu zi cu care e 
vor inlîlni în procesul produc
ției.

pionierilor și școlari
lor din județul Hune
doara. Școlile și case
le pionierilor din Va-
lea Jiului participă cu 
bogate selecții dt o- 
biecte lucrate cu mi
gală și talent de co
pii la orele de de
prinderi practice sau 
în cadrul cercurilor.

Concurs 
de desene 
pe asfalt

Astăzi după-amiază, 
la ora 16, se va des
fășura in Petroșani fa
za finală 3 concursu
lui de desene pe as
falt la care participă 
ciștigătorii fazelor pe 
localitățile Petrila, 
VulcaD, Lupeni și Pe
troșani. Ciștigătorii 
vor obține premii în 
cărțL

O atenție sporită trebuie acor
dată îmbunătățirii conținutului 
invățămintului ideologic U.T.C, 
selecționării propagandist? t 
pentru noul an de 4nvățăminî 
din rindul membrilor de partid 
cu experiență și pregătire a- 
decvată.

In practica comitetelor da 
partid și a birourilor organi
zațiilor de bază să se încetă
țenească metoda repartizării 
membrilor lor care să ajute la 
pregătirea și să participe la 
adunările generale ale organi
zațiilor U.T.C. precum și 
ședințele de comitete.

In vederea stabilizării tine
retului in unitățile economice 
este necesar să se creeze con
diții de muncă și viață cores
punzătoare. iar periodic să se 
organizeze consfătuiri. înlilnirl 
ale noilor angajați cu munci
tori vîrstnici, cu experiență, 
care să le vorbească despre 
sarcinile ce revin colectivului 
de muncă, despre avantajele 
continuității activității in a- 
cceași întreprindere. Este nece
sar ca organizațiile de partid, 
sindicat, U.T.C. șț conduce:-'e 
administrative să organ U-ze 
discuții cu toți salariații -are 
au studiile de cultură gene
rală incomplete și să > îndru
me spre cursurile fără frecven
tă în noul an școlar.

Ținînd seama de posibHitățil® 
existente, de multitudinea sar
cinilor ce stau în etapa actuală 
în fața colectivelor de mun
că. organizațiile 'le partid au 
datoria de a milita în perma
nență pentru ridicarea la un 
nivel calitativ superior a acti
vității organizațiilor de tineret 
in vederea rezolvării cu com
petență a sarcinilor ce le re
vin pentru mobilizarea tinere
tului la îndeplinirea planului 
de producție și a angajamente
lor luate in întrecerea socia
listă.

speii.de


4 Steagur roșu

llAȚAJțHERNWONM Un schimb de 
păreri ufil

Ajutoare pentru zonele Ambasadorul R.F. a Germaniei țUrmare din pag. I)

Turcia
la Rio de Janeiro

sinistrate din România
Guvernul Noii Zeelande a tri

mis un cec in valoare de 5 600 
dolari SA .A., pentru ajutorare.i 
regiunilor sinistrate din Româ
nia.

să le transporte gra- 
la Copenhaga.

a fost eliberat de răpitori
Stare

Foderația organizațiilor femei
lor japoneze a donat suma do 
50 000 yeni și 3 colele cu îm
brăcăminte.

In urma apelului lansat dc 
Asociația de prietenie Japonia 
— România, au fost colectate 
l 100 obiecte de îmbrăcăminte 
și încălțăminte, pc care Com
pania aeriană scandinavă SAS

Comitetul israelian pentru a- 
jutorarea sinistraților din Ro
mânia a hotărît să doneze 50 
vaci de reproducție și circa 
3 000 găini do rasă.

Organizațiilc „B’Nai Brith” 
>i ..Hillcrest Jewish" din S.U.A. 
au subscris la fondul dc aju
torare. in total. 1 200 dolari.

Pentru ajutorarea zonelor si
nistrate din România „Compa
nia Generală de electricitate"

Guvernul Revoluționar al Cubei a donat 50 000 dolari 
in contul fondului pentru recuperarea daunelor provocate 
de inundațiile din România.

Cu ocazia transmiterii donației, ministrul de externe 
cubanez, Raul Roa, a menționat că primul ministru. Fidel 
Castro, l-a însărcinat să comunice că guvernul cubanez este 
puternic impresionat de amploarea distrugerilor materiale 
provocate de inundațiile din România și că, deși Cuba are 
posibilități materiale foarte reduse, guvernul revoluționar 
a hotărît să acorde un ajutor care să marcheze o dată mai 
mult solidaritatea poporului cubanez cu poporul frate ro
mân.

(Agerpres)

Sesiunea Comisiei
româno-sovietice

de coîaborare
tehnico-științifică

MOSCOVA 17. — Corespon
dentul Agerpres, Laurențiu Du- 
ță. transmite : Intre 12 și 16 
iunie 1970 a avut loc la Mos
cova sesiunea a 25-a a comi
siei româno-sovietice de cola
borare tehnico-științifică. A fost 
examinat modul de îndeplinire 
a prevederilor protocolului se
siunii precedente și s-a conve
nit asupra programului de co
laborare tehnico-științifică pen
tru perioada următoare. In ba
za protocolului încheiat cu a- 
ceastă ocazie, cele două părți 
își vor transmite documentații 
și iși vor delega specialiști pen- 
tru cunoașterea reciprocă a rea
lizărilor tchnico-științifice in 
special in domeniile : industriei 
constructoare de mașini, indus
triei chimice, industriei meta
lurgice, energiei electrice, agri
culturii și silviculturii, construc
țiilor, industriei alimentare și 
ușoare și altele.

Cu prilejul sesiunii s-a rele
vat, de asemenea, că între dife
rite ministere și organe cen
trale din cele două țări a fost 
stabilită o colaborare tehnico-

științifică directă, care se rea
lizează pe bază de planuri de 
lucru și protocoale anuale.

Comisia a examinat posibili
tățile dezvoltării și perfecțio
nării, in continuare, a formelor 
de colaborare tehnico-științifi
că intre organele interesate din 
cele două țări și a adoptat re
comandări in legătură cu aces
te probleme.

Protocolul încheiat cu aceas
tă ocazie a fost semnat din 
partea română de Radu Con- 
stantinescu, vicepreședinte al 
Comisiei guvernamentale de co
laborare Și cooperare economi
că și tehnică, iar din partea 
sovietică de F. D. Varaxin, 
prim-locțiitor al ministrului in
dustriei forestiere și de prelu
crare a lemnului.

Cu prilejul sesiunii, delegația 
română a vizitat unele obiec
tive industriale din Uniunea 
Sovietică.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-un spirit de sinceră 
prietenie și înțelegere reci
procă.

A doua ședință a procesului
autorilor asasinatului
de la vila Bel Air

LOS ANGELES 17 (Agerpres). 
— Cea de-a doua ședință a pro
cesului autorilor asasinatului de 
ia vila Bel Air a fost consa
crată selecționării juriului — 
format din 40 de persoane — 
care va fi chemat să se pro
nunțe asupra vinovăției acuza
ților. Potrivit legii statului Ca
lifornia. apărarea și acuzarea 
au dreptul să respingă fieca
re candidatură. Prevederile le
gii cer, de asemenea, ca per
soanele selectate să nu aibă o 
părere preconcepută asupra ca
zului. Or, acest fapt este greu 
de presupus în urma ecoului 
stirn.it de asasinarea actriței 
Sharon Tate. In sfîrșit. legea 
cere ca jurații să fie izolați, pe

toată perioada procesului, pen
tru a nu fi influențați. întrea
ga procedură face ca alegerea 
juraților să fie punctul cel mai 
dificil al procesului, ea puțind 
determina prelungirea dezbate
rilor pe o perioadă de aproxi
mativ șase luni.

Sarcina juriului va fi com
plicata și de numeroasele rami
ficații ale cazului. Se știe că 
Charles Manson, șeful „fami
liei" de hippies, care a furni
zat pe cei trei asasini ai actri
ței Sharon Tate, este acuzat 
și de uciderea soților Labianca. 
Manson este considerat, de a- 
semenea, „instigator" al asasi
nării muzicianului Gary Hin
man.

i i
|H 9“ la jumătatea distanței 

G dintre Africa și America
OSLO 17 (Agerpres). — 

Ambarcațiunea de papirus 
„Ra-2", condusa de navigato
rul norvegian Thor Heyer
dahl, a parcurs jumătate din 
distanța dintre continentul 
african și cel american, a a- 
nuntat comandantul navei 
printr-un mesaj radio captat 
marii la Oslo. Pînă în mo
mentul transmiterii mesaju
lui, _Ra-2" străbătuse 3 094 
kilometri in aproape o lună 
de zile de la plecarea sa de 
pe țărmul marocan.

In același mesaj, Heyer
dahl a precizat că ambarca
țiunea se găsește ceva mai

la nord de punctul echidis
tant atins la 1 iulie 1969 
de predecesoarea sa, „Ra-l", 
și nu a suferit nici o avarie. 
Anul trecut, navigînd pe un 
timp identic, ramele ambarca- S 
țiunii ..Ra-l" se rupseseră de • 
mai multe ori, iar pupa sufe
rise serioase avarii.

Heyerdahl a precizat că
în ultimele două săptămîni 
membrii echipajului nu au
mai zărit nici un semn de via
tă omenească, cu excepția... 
unor pete de păcură, dar că 
„sănătatea și moralul 
pajului sînt excelente".

echi-

din Franța a donat : un grup 
electrogen de 140 kVA, două 
grupuri electrogene de 50 kVA, 
14 baloturi de cablu electric, 
10 emițătoare radio, 1 080 cutii 
super Lumiget, 167 Talkie-Wal- 
kies.

Din R. F. a Germanici au 
mai anunțat donații firmele : 
„Dustcrloli" — 2 000 mărci,
„Hermann Kolb" — 3 000 mărci 
și .Traub" — 5 000 mărci.

Firmele engleze „Național 
Westminster Band Ltd" și „Mor- 
ganito International Ltd" au 
subscris la fondul de ajutorare 
2 400 și, respectiv, 840 dolari. 
Do .asemenea, firmele „Wool- 
combres 
gress", „ 
Ltd", au 
lari.

RIO DE JANEIRO 17 (Ager
pres). — Ambasadorul R.F. a 
Germanici la Rio de Janeiro. 
Ehrenfried von Hollebcn, a fost 
eliberat de răpitorii sui după 
o detențiune de 123 de ore, în
tr-o suburbie a capitalei 
ziliene.

Von Holleben a fost 
miercurea trecută de un 
de persoane înarmate. In < 
scurtei lupte dintre polițiștii ca
re asigurau paza ambasadoru
lui și atentatori a fost ucis un 
agent de poliție ,iar alți doi au 
fost răniți. Prin eliberarea lui 
von Holleben se pune . capăt 
celei mai îndelungate crize 
de acest fel în Brazilia. După 
cum se știe, pentru eliberarea 
diplomatului vest-german răpi
torii au căruț eliberarea și 
transportarea în Algeria a unui 
grup de 40 deținuți politici. La 
24 orc după cc aceștia au ajuns 
la Alger, von Holleben a fost

bra-

eliberat. El a fost adus la reșe
dința sa de către un avocat 
portughez care tr rea întîmplă- 
lor cu mașina prin zona în care 
von Holleben fu-.eso eliberai. 
Intr-o scurtă declarație făcută 
ziariștilor, ambasadorul 
german a adus mulțumiri 
vernului brazilian pentru soli
citudinea de care a dat dovadă 
și pentru eforturile depuse în 
vederea eliberării sale, De ase
menea. von H lleben a mențio
nat că in tinrul detențiunii nu 
a lost supus unui tratament 
brutal din partea răpitorilor săi.

Răpirea lui Ehronfricd von 
Hollebcn este cel dc-al treilea 
caz. de acest gen în Brazilia. 
In septembrie anul trecut a fost 
sechestrai ambasadorul State
lor Unite la Rio de Janeiro, 
Charles Bruke Elbrick, in mar
tie anul curent consulul japonez 
la Sao Paulo, Nobuo Okuchi.

de urgență 

la Istanbul
ți Izmir

vesl- 
qu-

ANKARA 17 (Agerpres). — 
Consiliul de Miniștri al Tur
ciei, întrunit in sesiune ex
traordinară m<ir|i seara. a 
declarat stare de urgență in 
departamentele Istanbul și 
Izmir, ca urmare a inciden
telor ce s-au produs între po
litie și participanții la o ma
nifestație organizată de „Con
federația muncitorilor revolu
ționari". Incepînd de la ora 
21. in aceste departamente 
s-a instituit interdicția de 
circulație pe timpul nopții. 
Este pentru prima dată din 
1960 cind în Turcia se ape
lează la o asemenea măsură.

pr-an, ar însemna să se trans
forme pregătirea temeinică a 
conferinței — cu care toți sin- 
tem dc acord — intr-un pre
text dc amînarc a ei.

In acest context de preocu
pări, am sentimentul că inte
resul recentului colocviu rczxlâ 
în primul rind în faptul câ a 
contribuit la discutarea unor 
teze ca cele enunțate mai sus, 
pe calea unui schimb deschis 
și iiber dc păreri intre parti
cipanții cu opinii ideologice, 
orientări politice și 
deosebite.

Sint in mod special 
de faptul că asupra 
aspecte s-a degajat on 
destul de larg. Orice 
realizat 
pasului următor spre un nou 
consens, far faptul că ații do 
numeroși cercetători in dome
niul relațiilor internaționale i«i 
apropie punctele de vedere în. 
legătură cu ideca unei confe
rințe gonoral-ouropcnc mi so 
pare cu atif mai importând 
cu cit. reflectă mutații în opi- 
ni > publică a continentului.

Or, securitatea europeană nu 
se construiește numai printr-un 
sistem dc instrumente juridice, 
ci și pc o conștiință europeană 
care să întărească forța in
strumentelor juridice și să-și a- 
ducă contribuția la transpu
nerea în fapt a angajamente
lor pe cape statele și le-ar asu
ma, a măsurilor concrete a- 
supra cărora s-ar conveni.

Cred că și acest colocviu a 
fost considerat util 
cipanți. Altfel, cum 
tea explica dorința, 
de ei. de. a reveni 
în 1971. la al treilea

Am acceptat bucure»"; li? 
sugestie, convinși că acest» 
locvii 
dehscă astfel 
riodic 
reia țara noastră. Republica 
Socialistă România, îi este pro
fund atașată : cauza colaboră
rii active între toate popoarele 
continentului, a păcii și secu
rității în Europa și în lumea 
întreagă.

Făurirea securității in Euro
pa trebuie gindită. firește, in 
termenii unui proces continuu 
și progresiv dc rezolvare trep
tată a problemelor complexe pc 
care le pune în acest domeniu 
viața internațională a continen- 
tulv4 și a lumii, dc rezolvare 
a lor printr-un sistem de an
gajamente ferme alo statelor și 
dc măsuri concrete de natură :

a) să asigure fiecărei țări 
condițiile de securitate necesa
re înfăptuirii propriilor obiec
tive do progres:

b) să creeze cadrul necesar 
unei intense și multilaterale co
laborări internaționale.

O concepție realistă și dina
mică a securității ne duce la 
concluzia că o conferință ge- 
ncral-europcană asupra securi
tății nu trebuie privită nici ca 
un scop în sine, nici ca un 
punct terminus, ci ca o etapă 
a procesului dc făurire a se
curități pe continent, ca un mij
loc de stimulare a lui.

Dat fiind acest rol, consider 
că ar trebui să se propună 
pentru ordinea dc zi a unei 
prime conferințe probleme pen
tru a căror rezolvare s-au creat 
condițiile necesare. Prin înche
ierea unor acorduri între sta
tele participante asupra unor 
asemenea probleme,, s-ar des
chide perspective noi și soluțio
nării in viitor a altor proble
me mai complexe, asupra că
rora există azi opinii deosebite 
între diferitele state europene.

In acest fel concepută, con
sider că există toate posibili
tățile pentru tinerea conferin
ței. Mj se pare, de altfel. îm
bucurător consensul care s-a de
gajat în cursul colocviului pri
vind necesit ițea ca la o confe
rință ' să poată participa, pe 
baza unei depline egalități dc 
drept, toate statele europene, 
toate statele interesate în pro
blemele securității pe continent.

A căuta să se încarce ordi
nea de zi și cu probleme asu
pra cărora apare evident dc 
la început că nu s-ar putea 
realiza un acord general-euro-

bucuros 
multor 

consens 
consens 

creează posibilii<■ t< a 
următor spre un

firmele
Ltd", „Johnson Pro- 

.Boggian Co" și „Hollis 
donat in total 672 do-

austriacă „EVG-Ent- 
und Vcrwertungs 

” 1 a contri- 
ajutoraro 
urmărilor

urnelor de vot

----- ★------

Cosmos-349

Plenara C.C.

Firma 
wilklung 
Gesellschaft M. B. II.1 
buit la fondul de 
pentru înlăturarea 
inundațiilor cu 100 000 șilingi, 
iar firmele „Ogusa" și „Folien 
Vogel" au donat în total 5 500

Azi, alegătorii 
britanici în fața

LONDRA 17 — Coresponden
tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite: După trei săptămîni 
de înverșunate bătălii propa
gandiste intre principalele par
tide politice, campania electo
rală din Anglia a I sfîrșit 
miercuri seara, urrmnu ca joi 
18 iunie, alegătorii britanici din 
630 de circumscripții să-și în
registreze votul lor. In aceste 
alegeri sînt înscriși pe listele 
oficiale 1 837 de candidați, din
tre care Partidul laburist — 
624. Partidul conservator - 628, 
Partidul liberal — 332, Partidul 
național scoțian — 65. Partidul 
comunist 58, Partidul națio
nal din Wels — 36. iar alte di
verse grupări politice și candi
dați independenți, inclusiv spea- 
kerul Camerei Comunelor — 94.

p. 
dm Austria

VIENA 17 — Corespondentul 
Agerpres, Petre Stăncescu, trans
mite : Marți a avut loc prima 
plenară a Comitetului Central 
ales la Congresul al XXI al 
Partidului Comunist din Aus
tria. Plenara a reales pe Franz 
Muhri în 
al P.C.A. 
ales

In 
tele 
port 
ce actuale.

funcția de președinte 
De asemenea, a fost 

Biroul Politic al P.C.A. 
cadrul plenarei, președin- 

P.C.A. a prezentat un ra- 
asupra problemelor politi-

—*—

Vizita în Siria 
a delegației 

comerciale române

de parti- 
mi-aș pu- 
exprimatd 
din nou, 

colocviu 7 
"astă 

co- 
care tind să dobîn-* 

un caracter pe- 
srrvesc unei .-auzo câ- 

noastrâ.

CHARLES DE GAULLE
,,Discursuri și mesaje“ voi. HI

PARIS 17 (Agerpres). — La Paris a apărut cel de-a! 
IH-lea volum intitulat ..Discursuri și mesaje" alo generalului 
de Gaulle. El acoperă perioada între 15 mai 1958. data re
venirii generalului în viața politică, și 8 iunie 1962. Primele 
două volume s-au bucurat de un deosebit succes îg rîndul 
cititorilor francezi.

ALGERIA : In Algeria, 
noile lucrări de prospecțiu
ne au confirmat existența u- 
nor bogate zăcăminte de ți
ței la Rhourde Nouss, la a- 
proximativ 200 km de Hassi 
Messaoud și la Tin Fouye 
Tabankort în bazinul Illizi. 
unde se apreciază că ar fi 
rezerve de 50 de mil. tone de 
țiței. Pentru prelucrarea hi
drocarburilor a fost construi
tă uzina din Arzew, urmînd 
să se construiască noi uzine 
de prelucrare a produselor 
rezultate din hidrocarburi : 
fibre sintetice, îngrășăminte, 
materiale' plastice etc.

In foto: Vedere parțială 
a modernei uzine pentru pre
lucrarea hidrocarburilor de 
la Arzew.

0 „Cosmos-349" este satelitul 
artificial al Pămintului lansat 
in Uniunea Sovietică la 17 iu
nie pentru continuarea explo
rării spațiului extraterestru po
trivit programului anunțat.

După cum relatează agenția 
TASS, aparatele de la bordul 
noului satelit funcționează nor
mal.

© La Bruxelles a avut loc sesiunea anuală a Consi
liului de cooperare vamală, organizație mondială de teh
nică vamală din care face parte și țara noastră. La sesiune 
a participat o delegație română condusă de Ștefan Ionescu, 
directorul Direcției Vămilor din M.C.E.

In cadrul sesiunii au fost discutate probleme privind 
colaborarea vamală pe plan internațional și a fost defini
tivat proiectul de Convenție vamală referitoare la importul 
temporar de material pedagogic. Totodată a fost adoptat 
textul „Recomandării privind ajutoarele expediate in caz 
de catastrofă naturală (cutremure, inundații etc.), care are 
ca scop acordarea de facilități vamale unor asemenea 
Jutoare.

• Miercuri a sosit la Mos
cova secretarul general al Or
ganizației Națiunilor Unite, 
U Thant, care, la invitația gu
vernului sovietic, face o vizită 
In U.R.S.S.

Sesiunea
Adunării generale

r>rr'T»î’’’

• Președuaeie concernului 
„Fial", Giovani Agnelli, a sosit 
la Moscova la invitafia minis
terelor comerțului exterior >. 
al industriei automobilelor, a- 
nunjă agenția TASS.

Concernul „Fial" participă la 
construcția uzinei de autoturis
me din orașul Togliatti 
ga.

© Uniunea economică 
stat, „Aviația civilă bulgară" 
a inaugural miercuri noua li
nie aeriană de navigație Solia 
— Cairo — Khartum — Sofia. 
Prin aceasta, numărul liniilor 
aeriene deservite de avioane 
bulgărești se ridică la 27.

pe Voi-

• întreprinderea 
J-lungarolex" și firma 
„Intertextila" au întiintat o în
treprindere mixtă pentru comer
cializarea produselor industriei 
textile și confecțiilor din Un
garia. întreprinderi de acest 
fel au mai fost constituite de 
„Hungarotex" cu firme din Ma
rea Brilanie și se preconizează 
crearea unor societăți mixte cu 
Întreprinderi din R.F. a Ger
maniei șl Kuweit, relatează 
agenția MTl.

ungară 
spaniolii• O clădire cu 14 etaje din 

Buenos Akes s-a prăbușit marți 
noaptea. Pînă acum, echipele 
do salvare au reușit să scoată 
de sub dărîmături 15 
precum și cadavrele a 
soane.

Prăbușirea imobilului 
vocat stricăciuni unui 
de case aflate în apropiere. 
Una dintre ele s-a prăbușit, 
prorocind alte victime.

Se fac cercetări pentru a se 
stabili cauzele accidentului.

© Leopold Takawira, unul 
din fondatorii organizației U- 
niunea Națională 
Zimbabwe, a încetat din viață 
într-un spital din 
după o detențiune de cinci ani 
Uniunea Națională 
Zimbabwe (ZANU) a dat pu
blicității un comunicat în care 
afirmă că liderul poporului 
rhodesian a decedat in urma 
torturilor la care a fost supus 
in închisoare.

• La invitația președintelui 
algerian, Houari Boumediene, la 
Alger a sosit marți într-o vizită 
oficială regele Arabiei Saudite, 
Feisal. In cursul șederii sale în 
Algeria, regele Feisal va avea 
convorbiri cu cele mai înalte 
oficialități algeriene în legătu
ră cu relațiile dintre cele două 
țări, precum și cu alte proble
me de interes comun.

• Cea de-a doua zi a Con
gresului mondial al alimenta
ției, organizat sub egida F.A.O., 
a fost marcată de discursul pro
nunțat de A.H. Boerma, direc
torul general al F.A.O, după 
care a început reuniunea plena
ră consacrată dezbaterilor asu
pra planului indicativ mondial.

In cadrul dezbaterilor din pri
ma zi a lucrărilor congresului a 
luat • cuvîntul conducătorul de
legației române, prof. Nicolac 
Giosan, președintele 
de Științe Agricole
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DAMASC 17 (Agerpres). — 
Ministrul economiei și comer
țului exterior al Siriei, Abdel 
Halim Khaddan, a primit dele
gația comercială română, con
dusă de Victor Ionescu, pre
ședintele Camerei de Comerț a 
Republicii Socialiste România, 
care întreprinde o vizită la 
Damasc. Cu acest prilej au fost 
examinate stadiul schimburilor 
de mărfuri, precum și perspec
tivele cooperării economice din
tre cele două țări.

In cursul vizitei pe care o în
treprinde in Siria, delegația ro
mână a avut convorbiri cu pre
ședinții Camerelor de Comerț 
și Industrie din Damasc și 
cu conducătorii unor întreprin
deri de stat. Au fost discutate 
probleme privind cooperarea e- 
conomică la unele lucrări por
tuare dc la Tarteus și valori
ficarea zăcămintelor de fosfați 
de la Kneiffis.

a aviației civile
MONTREAL 17 (Agerpres). — 

La Montreal și-a început lucră
rile sesiunea extraordinară a 
Adunării generale a Organiza
ției internaționale a aviației 
civile (O.A.C.I.). Reuniunea, ca
re a fost convocată la cererea 
a zece dintre cele 119 state 
membre ale organizației, are 
ca obiectiv elaborarea măsuri
lor necesare în vederea preve
nirii actelor de natură să com
promită securitatea transportu
lui aerian, precum și a celor 
privind protejarea pasagerilor, 
echipajelor și navelor și tradu
cerea în fața instanței a per
soanelor vinovate de acțiuni 
teroriste. Lucrările sesiunii vor 
dura două săptămîini.

® Agenția France 
formează că la Sevilla numă
rul muncitorilor greviști din 
construcții a atins marți 20 000. 
Această acțiune revendicativă a 
fost declanșată luni de 14 000 
de constructori. Poliția a ares
tat zece greviști.

© Conducătorii de partid și de stat cehoslovaci au a- 
dresat o telegramă de condoleanțe colectivului de conducere 
al minei Dukla din Moravia, unde, de o săptămină, se des
fășoară operațiuni pentru salvarea celor 34 de_ mineri sur
prinși de o puternică inundație într-o galerie. Comisia însăr
cinată cu salvarea minerilor a relatat marți că condițiile 
din mină exclud în mod practic posibilitatea ca vreunul 
din mineri să se afle încă în viață. Echipele de salvare își 
continuă, totuși, activitatea, care se prevede să dureze un 
timp îndelungat, intrucît există pericolul unor noi prăbușiri.

II
Congo (B)

KINSHASA 17 (Agerpres). — 
Reuniunea dintre președintele 
Republicii Democratice Congo, 
Joseph Mobutu, și președintele 
Republicii Populare Congo, Ma- 
rien N' Gouabi, consacrată eli
minării surselor de încordare 
dintre cele două state vecine, 
s-a încheiat prin semnarea unui 
comunicat care anunță restabi
lirea relațiilor diplomatice din
tre cele două state și adopta
rea altor măsuri în vederea 
reinstaurării relațiilor de buna

vecinătate și colaborare 
Congo (K) și Congo (B). 
nicatele difuzate simultan 
posturik ■" __  .
Brazzaville informează că pre
ședinții Mobutu și N’ Gouabi 
au hotărît să restabilească co
municațiile 
grafice, să redeschidă t 
fluvial și aerian dintre 
două capitale, să adopte 
suri menite să ducă la amelio
rarea schimburilor la toate ni
velele dintre Congo(B) și Con

go (K). Șefii 
și-au exprimat convingerea că 
„pacea, securitatea, precum și 
cooperarea fructuoasă dintre 
cele două state congoleze cons
tituie un factor determinant în 
direcția dezvoltării armonioase 
a Africii Centrale".

La încheierea
desfășurate pe un iaht ancorat 
în apele fluviului Congo, care 
delimitează frontiera dintre ce
le două state, se anunță insti-

tuirea unei comisii permanente, 
formata din șefii de state din 
Africa Centrală sau reprezen
tanți ai acestora, pentru a fa
cilita aplicarea acordurilor 
tervenite între președinții 
sepii Mobutu și Marien N’ 
uabi.

Relațiile dintre cele două
te congoleze — relațiile diplo
matice și de altă natură — au 
fost întrerupte in noiembrie 
1969.
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