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Noi locuințe

mai 
cate 
pre-

se 
la

avut 
Constantin 

și șeful de matte- 
Murareț.

în ambele cazuri, 
locuințe

ți
pe 
de 
partidu-

„foarte bine
Numărul total de 

care au fost predate oamenilor 
muncii din orașul Vulcan 
ridică astfel, în acest an,
154 apartamente și 119 garso
niere. i
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privind îndeplinirea 
$1 depășirea 

sarcinilor de plan 
trebuie urmat de 

către toate celelalte 
mine din Valea Jiului

In aceste zile de august, cînd întreaga țară raportează 
cu mîndrie însemnate realizări, în toate domeniile de ac
tivitate, în cinstea marii sărbători, minerii Văii Jiului des- 
ferecători ai bogățiilor din adîncuri, confirmînd, ca întot
deauna, tradiția de a fi în primele rînduri, se mîndresc cu 
realizări de valoare.

Colectivul minei Lupeni, laureat în mai multe rînduri 
— consecutiv în ultimii doi ani — cu titlul de „întreprin
dere fruntașă pe ramură", a raportat zilele trecute înde
plinirea sarcinilor care le-au revenit în actualul cincinal, 
extrăgînd față de plan, în această perioadă, aproape 250 000 
tone de cărbune cocsificabil, productivitatea muncii spo
rind cu 36 la sută față de prevederile inițiale. De subliniat 
faptul că, paralel cu sporirea producției de cărbune, lucră
rilor de perspectivă li s-a acordat atenția cuvenită, reali- 
zîndu-se în acești 4 ani și 7 luni primii 25 de kilometri lu
crări de deschidere. De remarcat faptul că între celelalte 
mine din bazin, mina Lupeni a fost exemplu în ce pri
vește îndeplinirea ritmică a planului, și bineînțeles a anga
jamentelor. Drept urmare, angajați și în acest an în marea 
întrecere socialistă, cei peste 5 000 salariați ai minei au 
obținut peste plan. în șapte luni, aproape 26 000 tone de 
cărbune, la care in aceste zile de august s-au mai adăugat 
încă 2 000 tone. Desigur, in acest context, este greu să dai 
nume, majoritatea salariaților puțind fi evidențiați. Tre
buie totuși să remarcăm brigăzile conduse de Petre Con
stantin, Caila Vasile și Blaga Mihai, care, desfășuiindu-și 
activitatea in abataje frontale mari, mecanizate, au extras 
în acest cincimi peste 2 000 000 tone cărbune.

Intr-un ritm susținut, care-i caracterizează în ultima 
minerii care formează colectivul minei Paroșeni, 
urmă cu dezinvoltură record după record, strădu- 
și nu fără succes, să dovedească prin fapte matu- 
pînă nu de mult pusă nu o dată la îndoială. Ca 
a strădaniilor depuse pînă în prezent, animați de

nalțimi!

Un colectiv de ingineri și 
tehnicieni de la Uzina „U- 
nirea", din Cluj, și de la 
Institutul de cercetări textile 
din București, a definitivat 
tehnologia de fabricație a 
așa-numitelor fire cu fila
ment. Aceste fire de bumbac 
cu miez din material sinte
tic, rezolvă problema coase
rii corecte a articolelor de 
îmbrăcăminte de tip tergal.

vreme,. 
Iasă în 
indu-se, 
ritatea, 
urmare
suflul întrecerii socialiste, din abatajele minei Paroșeni au 
ieșit ia „ziuă“ peste 9 000 tone de cărbune, din care 1514 
tone în acest început de august, spor realizat în cinstea 
marii sărbători și care, pînă la 23 August va crește cu sigu
ranță, productivitatea muncii cunoscînd o dinamică ce în
seamnă cu prisosință, certitudine, privind realizările pre
zente precum și perspectiva celor viitoare. Pentru că, pu
ține exploatări din Vale se pot mindri cu o productivitate 
pe mină de peste 2 tone/post cît a realizat în această de
cadă din august colectivul minei Paroșeni.

In acest context, cunoscînd posibilitățile de care dis
pun și celelalte exploatări miniere, mai ales minele Petrila, 
Dîlja și Aninoasa, se așteaptă ca în următoarele zile, acti
vitatea lor să revină la normal, astfel ca, în cel mai scurt 
timp, rămînerile în urmă să fie recuperate. Oricum, ritmi
citatea trebuie o dată întronată și, bineînțeles, respectată. 
Exemplul colectivelor minelor Lupeni și Paroșeni, care 
oferă o bogată experiență privind organizarea și desfășu
rarea procesului de producție, precum și rezultatele obți
nute pe măsura eforturilor depuse, trebuie urmată cit mai 
în grabă. Aceasta cu atît mai mult, cu cît în cadrul fiecărei 
mine se află brigăzi bune, mineri de frunte, cu experiență, 
care dovedesc zi de zi că sarcinile sînt Pe măsiira posibi
lităților. Numai că se cere mai mult simț de răspundere 
din partea celor care conduc și organizează procesul de 
producție, mai multă operativitate pentru a acționa imediat 
cînd situația o cere in vederea îndreptării lucrurilor. Comi
tetelor de partid, conducerilor minelor, li se cer acțiuni 
concrete și ample, în vederea mobilizării depline a tuturor 
factorilor de care depind îndeplinirea sarcinilor de plan.

Sărbătorirea celei de-a XXVI-a aniversări a Eliberării 
patriei noastre, trebuie să fie înfrumusețată de fapte și 
roade. Și minerii au știut întotdeauna să-și respecte cu- 
vîntul dat.

Piuă acum datorită faptului 
că stofele aveau, față de ața 
folosită la confecție, alt coe
ficient de contracție, la spă
lat rezultau cute in jurul 
cusăturilor, care nu dispă
reau la călcat. Firele cu fila
ment pentru ață de cusut au 
și fost lansate în producție 
la fabrica din Odorhei.
• Întreprinderea „Textila", 

din Pitești, a produs primii 
50 000 mp de doc destinat 
-confecționării echipamentu
lui de protecție pentru indus
trie. Noul produs este rea
lizat din fire de poliesteri, 
care înlocuiesc bumbacul pro
venit din import. Pînă

rșfîtșilul acestui 
' sp vor fabrica 
nuL.țesături din 
esteri.
• Sub egida

Petrolului, miercuri au înce
put la Institutul de cercelări- 
și proiectări tehnologice pen
tru industria extractivă de ți
ței și gaze din Cîmpina, lucră
rile unei consfătuiri la catâ 
participă cadre de specialitrfs 
ie din schele și institute de 
petrol ale țării.

la 
trimestru aici 
Încă 250 000 
fire de poli-
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ROADE BOGATE
CULESE DE PE SOLUL

peste plan 
pentru bateriile

In aceste zile de entuziastă 
Întrecere din apropierea celei 
de-a 26-a aniversări a eliberării 
patriei, colectivul Preparației 
de la Lupeni, mobilizat de or
ganizația de partid, depune lău
dabile strădanii în muncă pen
tru îndeplinirea exemplară a 
sarcinilor de plan șl a angaja
mentelor .asigurînd bateriilor 
de cocsificare din centrele side
rurgice ale tării cantități supli
mentare de huilă înnobilată. 
De la începutul Iui august și 
plnă ieri dimineața, prepara-

torii lupeneni au depășit cu 
700 de tone planul la cărbune
le special destinat pentru coc
sificare, în timp ce calitatea 
acestui sort de cărbune a 
Îmbunătățită cu 0,2 puncte 
te prevederile STAS-ului. 
remarcat că recuperarea 
bală a lost depășită cu 
puncte, iar cenușa globală 
bunătățită cu 0,5 puncte.

Succesul aureolează 
mult salba realizărilor 
acest vrednic colectiv 
părători le va raporta 
lui la marea sărbătoare a Eli
berării. Meritul principal în ob
ținerea acestui succes îl au 
spălătorii din schimburile con
duse de Tudor Mlndreanu și 
Ștefan Tyorcy, care, prin orga
nizarea judicioasă a locurilor 
de muncă, prin supravegherea 
permanentă și atentă a funcțio
nării instalațiilor producătoare 
de cărbune special au ridicat 
ștacheta realizărilor la acest 
produs.

fost 
pes-

De 
glo-

1.5 
im-

Colectivul de feroviari ai sta
ției din Petroșani, se mobili
zează activ, acum, în preajma 
sărbătorii Eliberării patriei pen
tru a putea raporta succese re
marcabile.

Astfel de la începutul aces
tei luni, printr-o judicioasă or
ganizare a fluxului de lucru, 
prin creșterea ritmului de mun
că s-a reușit să se ob/ină im
portanți indicatori. Staționarea 
vagoanelor la încărcare-descăr- 
care a fost redusă cu 0,8 ore/ 
vagon, iar cea a vagoanelor in

De cLirînd la Vulcan au fost 
recepționate încă două clădiri 
de locuințe : blocul G 12, cu 119 
garsoniere, și blocul 4, cu 44 
de apartamente. Calificativul 
primit la recepție a fost de

tranzit cu manevră cu 0,5 ore 
pe fiecare vagon. Printr-o folo
sire cu mult discernămint a ca
pacității de încărcare a vagoa
nelor, a fost sporită sarcina 
statică pe vagon cu 0,3 tone.

La obținerea acestor succese, 
un aport remarcabil l-a 
tura condusă de 
Jumanca, cit 
vră Dumitru

CITIȚI ÎN PAGINA A 2-A

Transportorul cu rol acoperit

cîteva 
văzut

la 
'■aion ?

RĂSPUNDEREA LUCRATORULUI DIN COMERȚ
ÎH FAȚA CERINȚELOR DESERVIRII CIVILIZATE

RADICALA
COTITURA LMO

marcă de■Ainusul se cumula alar- 
fyl mant, lună de lună. La 
1 sfîrșitul lui mai, secto

rul III din zona l al minei Lu
peni ajunsese astfel să aibă o 
datorie față de plan ce întrecea 
3 000 tone de cărbune. In ciu
da acțiunilor întreprinse pînă 
atunci de către organizația de 
partid și conducerea exploată
rii de a aduce pe un alt făgaș 
rezultatele sectorului.^ De ce 
oare ? Nu dăduseră ei, minerii 
raionului, din brigăzile conduse 
de Dănilă Sălăgean, Androne 
Grumăzescu, Alexandru Gabosi 
și loan Girea dovada hărniciei 
și priceperii In atîtea rînduri, 
depășindu-și normele ? Nu a- 
veau in fronturi o dotare co
respunzătoare cu echipament 
de susținere și combine moder
ne ? Ba da I Atunci ?... S-au 
cîntărit faptele, mersul lucră ii
lor, și măsura radicală ce tre
buia luată a reieșit de la sine : 
trebuia făcută o schimbare în 
concepția de coordonare a 
lectivului.

.i.Așa a ajuns, în 1 iunie 
J0an Suciu să treacă de 
Conducerea sectorului VIII,
cea a raionului III din zona I

a E. M. Lupeni. I-ar fi con
venit mai mult să nu fi fost 
transferat: sectorul VIII avea 
pe atunci un plus de 4 000 to
ne de cărbune și colectivul pe 
care îl conducea era destoinic. 
Comitetele de partid și de di
recție ale exploatării conside
rau însă ca fiind în folosul 
producției și al oamenilor din 
sector să se facă schimbarea, 
loan Suciu a Înțeles acest lu
cru. A acceptat, 
riat nici de acel 
Însuma 3 000 de 
nici de ritmurile 
lucru. Forța colectivului o știa 
puternică; pe ajutoarele lui 
directe — prim maistrul Dioni- 
sie Ambruș, Bela Birtalan și 
Petru Bunea' — oameni de nă
dejde.

Au stat de vorbă cu Întreg 
colectivul de muncă al raionu
lui III. S-a arătat de unde se 
pleacă, dar mai ales unde tre
buie să se ajungă. „Vom a- 
junge I" a lost hotărîrea mine
rilor. Rezultatul ? Față de pre
vederile lunare de plan, In lu
na iunie plusul de cărbune 
raionului III, zona I a 
la 980 tone cărbune, In 
la 1 827 
minusul 
luni ale 
perat.

— Care e secretul acestei 
„cotituri" ? La întrebare, omul 
din fața mea, loan Suciu, com
plet cărunt („Deși n-ani 60 de 
ani ci doar 39"), a ezitat. Voia 
să ocolească întrebarea. _ Sim
țea că ar trebui 
și despre el.

— Secretul ?... 
secret!... Totul a 
din senin. N-am 
conducerea brigăzii, nici dota
rea abatajelor... A tăcut. Discu
ția se anunța dificilă.

— Care au fost 
nu mergea treaba 
căutat să-l descos 
re.

N-ani reușit să
„ce a fost 
bească. Prefera să spună 
mai are Încă de făcut. „In 
țul de cost al cărbunelui, 
ne încadrăm deocamdată, 
o voin rezolva și problema 
cît mai curînd. Trebuie I"

— Ce ați făcut totuși dum
neavoastră, cînd ați venit 
conducerea acestui 
N-ați luat chiar nici o măsu
ră ?

...Am „colindat" 
înainte sectorul. Am 
unde era „buba". Am adu- 
oamenii, am stat de vorbă

prestigiu

Nu s-a spe- 
minus care 

tone cărbune, 
scăzute de

Uzina Unio din Satu Mare 
s-a născut cu 26 de ani în 
urmă. Printre ruine, în șo- 
proane improvizate se plă
mădeau primele utilaje minie
re. Aici, au căpătat „botezul" 
primele transportoare de mi
nă, cărucioare, locomotive. De 
aici, din aceste ateliere au 
luat drumul exploatărilor mi
niere utilajele care purtau 
marca Unio, o marcă pe a- 
tunci puțin cunoscută.

Este greu să descrii în cîteva 
rînduri metamorfozele prin 
care a trecut această uzină 
sătmăreanâ. Hale și ateliere 
noi și moderne, care se în
tind pe zeci de hectare de 
teren, găzduiesc utilaje com
plexe de înaltă tehnicitate. 
Sînt locurile unde iși desfă
șoară activitatea mii de con
structori de utilaje, oameni 
care au crescut o dată cu uzi
na.

Utilajele și mașinile primi
tive au fost înlocuite de 
strunguri cu comandă- pro
gram, freze speciale, mașini 
presă de mare tonaj, com
plexe automate de produce
rea în serie a ventilatoarelor 
de mină, a mii de repere pen
tru locomotivele Diesel sau e- 
lectrice. Aici la această u- 
zină s-a construit prima loco
motivă electrică, antigrizu- 
toasă din țară, aici s-au con
fecționat cele mai lungi trans
portoare cu bandă și tot de 
aici pleacă zilnic vagoane

ca-

a.c. 
la 
Ia

Concurs de înot

Finala cupei „Cutezătorii"

sîmbătă 15 august 
preparației Lupeni,

nr. 5 Petrila 
„Cutezătorii", 
în dimineața 
pe stadionul

soliști 
Vasile 
soliști 

(Mihai

Duminică, la ora 20, sala Casei de cultură 
din Petroșani va găzdui spectacolul folcloric 
„Cîntec mindru, joc sprințar" susținut de An
samblul de cintece și dansuri al Comitetului 
municipal U.T.C. și al sindicatului uzinelor

nr. 5 Petroșani, 
iși vor disputa, 
Pasionanta în- 
zilei de vineri. 
C.F.Il. din Pc-

Cîntec mîndru, joc sprințar"

tone. tn august 
de pe primele 
acestui an va Ii

al 
ajuns 
iulie 

întreg 
cinci 
recu-

. Sim- 
să vorbească

In cadrul acțiunilor „Delfin ’70”, 
a. c„ la ora 10, va avea loc, la ștrandul 
un atrăgător concurs individual de înot. Vor participa pio
nieri din toate localitățile Văii Jiului.

Echipele de fotbal ale școlilor generale 
nr. 3 Lupeni, nr. 2 Vulcan și 
într-un sistem turneu, cupa 
trecere va putea fi urmărită 
14 august a. c., de la ora 9, 
t roșa ni.

Mobilier pentru 
noul liceu

Pentru ca Ia 15 septembrie 
noul liceu din Petroșani să 
poată! primi In bune condiți- 
uni pe primii săi elevi, s-au 
luat măsuri pentru dotarea 
sălilor de clasă, laboratoare
lor, bibliotecii și biroutiior 
cu mobilierul necesar.

Astfel, pînă in prezent s-au. 
primit, de la diferite in te- 
prinderi din tară, dulapuri, 
catedre, biblioteci, scaune și 
370 de bănci școlare.

„Independența" din Sibiu. In spectacol: 
vocali (Gică Constantihescu, Otilia Lupea, 
Cotirlea, Aurelia Ursea, Ion Medrea), 
dansatori, instrumentiști, momente vesele 
Lazăr), regia artistică aparținînd lui Iuliu Șuteu.
______________ _______________ /

zile 
cam 
nat

Nu-i nici 
venit c 

schimbat nici

cauzele că 
înainte ? am 
In continua

aflu. Despre 
nu-i plăcea să

Ion MĂRGINEANU
r

(Continuare în pag, a 4-a)

mașini de încărcat

Flavin ISTRATE

(Conlinuure in puci, a J-a)
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RĂSPUNDEREA
lucrătorului din comerț

în fața cerințelor
deservirii civilizate

In cadrul multiplelor relații dintre individ 
și instituțiile sociale, cea mai frecventă e re
lația omului, a cetățeanului cu unitatea comer
cială. Pentru procurarea hranei, a obiectelor 
de îmbrăcăminte, în fine, pentru oricare auxiliar 
necesar existenței de fiecare zi, cetățeanul, noi 
toți, apelăm la serviciile indispensabile ale co
merțului. De aici funcția socială de o evidentă 
însemnătate a comerțului, de aici dezideratul 
imperios în fața organizațiilor comerciale de 
a-și diversifica și perfecționa continuu rețelele, 
stilul, maniera de deservire a cumpărătorilor. 
Că există preocupări certe in acest sens, că 
avem unități de 
mentație tot mai 
fi contestat. Dar, 
ral al societății, 
viață și creșterii 
lor, în afara problemelor de aprovizionare și 
organizatorice, perfecționarea comerțului mai 
presupune un atribut fundamental : deservirea 
civilizată.

Reflectînd asupra semnificației acestei noțiuni 
oricine este de acord că e vorba de conceperea 
și exercitarea acestui serviciu social cu com
petență și cu sentimentul responsabilității Ce 
le incumbă cerințele civilizației, al? societății 
socialiste. Or, pentru a exista, și competența și 
răspunderea se cer dezvoltate prin educație. 
Dar, spre a avea o bază de raportare, înainte 
de a răspunde la întrebarea cine și cum face 
educarea lucrătorilor din comerț, ne-ain propus 
să descifrăm sensurile, cerințele

aprovizionare, localuri de ali- 
bine puse la punct, nu poate 
în contextul progresului gene- 
al îmbunătățirii condițiilor de 
gradului de cultură al mase-

aceslei munci

V 
educative prin prisma conduitei actuale a celor 
ce ne deservesc în rețeaua comercială și de ali
mentație publică.

Am reținut o părere unanimă împărtășită de 
interlocutorii noștri și anume că, in comparație 
cu anii precedenți, in conduita lucrătorilor de 
la mul.e unități comerciale se resimte o evolu
ție pozitivă. Pe măsura stabilizării cadrelor, a 
îmbogățirii experienței, culturii lor profesionale 
și etice, lucrătorii unităților noastre comerciale 
dovedesc tot mai multă receptivitate față de 
nou, față de cerințele unui comerț civilizat, 
ale maselor de cumpărători. Au fost apreciate 
îndeosebi rezultatele acelor colective de uni
tăți comerciale care sînt conduse de cadre vechi, 
cu experiență și pasiune in muncă și care 
reușesc, la rîndul lor, să impună subalternilor 
răspunderea necesară exercitării într-o manieră 
civilizată a profesiunii lor. S-au făcut în acest 
sens aprecieri elogioase multor magazine apar- 
iinind de O.C.L. Produse industriale, unor „A- 
iimentare" cum sînt nr. 64 și 67 Lupeni, 43, 44 
Vulcan, 5, 22, 18 Petroșani, unităților T.A.P.L. 
„lntim'-Vulcan, „Carpați'-Petroșani, „Transilva- 
nia"-Petrila, „Păltiniș'-Uricani etc.

Dar, dincolo de elogiile demne de consemnat, 
am urmărit prin prezenta anchetă punerea pe 
tapet a acelor aspecte din conduita lucrători
lor comerciali care contravin regulilor gene
rale de comerț, cerințelor zilei, și generează 
nemulțumiri în rîndul cetățenilor. Despre ase
menea aspecte am cerut opinia diferiților fac
tori de răspundere, de control și supraveghere.

riaților O.C.L. vor asigura ri
dicarea nivelului deservirii. 
'Perfect! Dar cine trebuie să 
aibă în primul rind inițiativa, 
să dea Ionul acestor preocupări 
dacă nu organizația de partid ?

Din discuția avută cu or
ganele de control reți
nem că Centrul de le

gume și fructe dispune de în
cadrarea cea mai slabă în ceea 
ce privește pregătirea de cul
tură generală și de speciali
tate a personalului de deser
vire.

Ne interesăm, așadar, în pri- 
ntol rind, despre preocupările 
existente la C.L.F, pentru com
pensarea acestei lacune prin

pect a unor vînzători (exemplu 
vînzătoru) Eugen Buzatu de la 
hale) față de cumpărători, pre
cum chiar și tendința de în
șelare a cumpărătorilor — ca
zul lui M. Antonache de la 
magazinul nr. 1 Petroșani. A- 
devărul e că deficiențe sînt 
mai multe, ele au fost sesi
zate cu ocazia recentelor con
troale efectuate de Inspectora
tul comercial județean — ceea 
ce impune o preocupare mai 
consistentă din partea organi
zației de partid, a sindicatului 
și a conducerii C.L.F. pentru 
găsirea unei formule adecvate 
muncii educative in tot cursul 
anului. Mai ales că, în cazul

Zimbetul și solicitudinea sini nelipsite în conduita de fiecare zi a tinerei vînzătoare 
MARIA ELEKEȘ de la magazinul textil tir. 1 t'.,i.i ani, cișligătoa.ea locului 1 la faza ju
dețeană a concursului „Buna deservire", inițiat de organizația U.T.C.

— Să pornim de la un fapt : 
in primul semestru al anului, 
ne relata tov. Mihai Motorga, 
inspector comercial de pe lingă 
Consiliul popular municipal, au 
fost amendați pentru diferite 
abateri de la regulile generale 
de comerț, respectiv, aprovizio
nare necorespunzătoare, ținută 
dezordonată, avantajarea unor 
cumpărători, atitudine necuvi
incioasă față de clienți, lipsa 
la gramaj, folosirea incorectă a 

. instrumentelor de măsurat și 
cîntărit. nerezolvarea sesizărilor 
privind 
număr de 115 lucrători din u- 
nitățile comerciale.
multe 
s-au aplicat la T.A.P.L.. 
la O.C.L. Alimentara și C.L.F. 
După cum arată și natura aba
terilor, cele mai caracteristice 
trăsături deficitare in condui
ta lucrătorilor din comerț sînt 
atitudinea necuviincioasă față 
de cetățeni, incorectitudinea în 
măsurarea și cîntărirea mărfu
rilor, dezinteresul, superficiali
tatea unor lucrători, în primul 
rîrid, șefi de unități, față de 
calitatea activității colectivului 
pe care îl conduc, dezinteres 
care se suprapune, nu o dată, 
cu nepriceperea.

De la secția economică a 
miliției am fost infor
mați asupra infracțiuni

lor și contravenților din co
merț.

— Din ultimele noastre ac
țiuni puteți reține următoarele : 
într-una din zile am aplicat 6 
amenzi contravenționale pentru 
nerespectarea regulilor genera
le de comerț, depistate Ia „Mi
nerul", grădina „Parc", maga
zinele alimentare nr. 5 și 22 
Petroșani și am întocmit două 
dosare de cercetare, ne spunea 
căpitanul Ion Șotîngă. La o ac
țiune ulterioară, am depistat 
alte 6 contravenții, sancționate 
pe loc și am întocmit 5 do
sare de cercetare unor lucră
tori din comerț și alimentația 
publică. De reținut că infrac
țiunile mai frecvente sînt în
șelăciunea la măsurare, abuz 
de serviciu contra interesului 
cetățeanului, diluări de băuturi 
— des întîlnite la T.A.P.L., iar 
drept contravenții aș aminti 
neafișarea prețurilor, atitudinea 
necivilizată, vînzarea de bău
turi consumatorilor aflați în 
stare de ebrietate etc. Rău e 
că deși organizațiile comer
ciale, T.A.P.L., dispun de un 
aparat corespunzător chemat să 
depisteze și să sancționeze a- 
baterile, această sarcină rămî
ne doar pe seama inspecției co
merciale și a miliției. Mai mult, 
sînt cazuri cind în loc de con
damnarea necinstei se fac in
tervenții pentru ca cel găsit în 
flagrant delict... să scape cit 
mai ieftin. Nu-i de mirare deci 
că setea de cîștig ilicit să se 
mențină, ca în unele cazuri 
să se ajungă la prejudicii mari 
aduse statului, ca de exemplu 
la magazinele „Ferometal" din 
Lonea, „Confecții" Pelrila, 
„Țăndărică" Petroșani etc. Un 
alt ofițer de miliție, locote
nentul major Jean Stratina, a 
fost de părere că necinstea, 
lipsa de corectitudine, a unor 
barmani și ospătari mai ales, 
sint încurajate de anomaliile 
existente . în unitățile T.A.P.L. 
privind gestionarea mărfurilor 
de către șefii de unități, res
pectiv de faptul că nici unde 
nu se găsesc acte de livrare 
între unitate și bar, stocurile 
făcindu-se de șefii de unități 
care, în nici un caz, nu rămîn 
in „pierdere"...

Am cerut opiniile în le
gătură cu conduita lu
crătorului din comerț și 

unui medic specialist de la la
boratorul de epidemiologie, dr. 
Cornel Ardeleana. Aș vrea să 
pornesc de la cauză la efect! 
pregătirea insuficientă atit sub 
raportul culturii generale cit și 
de specialitate, inclusiv în do
meniul cunoștințelor sanitare, 
a majorității lucrătorilor din 
comerț are drept consecințe

diferite anomalii, un

' 1 , Cele mai 
amenzi, respectiv 60, 

restul

numeroase abateri și contra
venții de la cerințele elemen
tare ale comerțului civilizat, 
ale normelor de igienă. In ce 
constau aceste abateri ? In pri
mul rind, în deficiențele pri
vind întreținerea curățeniei în 
unități, manipularea și expu
nerea alimentelor, spălarea ve. 
selei, ținuta vestimentară etc, 
O deficiență de-a dreptul su
părătoare este neîntreținerea 
în condiții igienice a instala
țiilor sanitare ale restaurante
lor și bufetelor. Acest neajuns 
a fost constatat atît la res
taurante mari, ca de exemplu, 
„Minerul" și „Carpați* cit și, 
la bufetele mici, periferice. Hău 
e că unele unități T.A.P.L., .ca 
de exemplu „Zori de zi" și 
mai ales cabana de la Boli nu 
au deloc asemenea instalații. 
In fine, a.ș nlai spune că defi
ciențele, care-s mult mai mul
te, și rare vor constitui obiec
tul unui articol în pregătire, 
se explică prin aceea că mulți 
tovarăși din comerț nu au a- 
juns să înțeleagă că curățenia, 
ordinea dintr-un magazin sau 
local sînt oglinda gradului de 
cultură ai lucrătorilor, al ges
tionarilor unităților respective, 
al șefilor lor mai mari. Este 
un rău care va fi depășit doar 

o exigență 
inclusiv din partea 
a cadrelor medicale.

solicitarea noastră de 
în 

legătură cu abaterile și 
infracțiunile din rîndul lucră
torilor din comerț, tov. David 
Maniu, procurorul șef al mu
nicipiului a făcut următoarele 
observații :

— Se vorbește mult de ne
cinste, de 
te cazuri 
și la noi. 
Cred că 
fracțiuni 
tul obștesc 
frustrare a

prin educație și 
sporită, 
noastră,

•țr ay a solicitarea noastră d 
jjj a-și exprima opiniile i1 rt o 4-.v 11' o r.i i ii ni<i In l

incorectitudine. Mul- 
de acest gen ajung 

la organele judiciare, 
mobilul acestor in- 

de fraudă din avu- 
și tendința de 

intereselor cetățe* 
nilor e dorința de îmbogățire 
a unor lucrători, goana pentru 
satisfacerea pe căi ilicite a in
tereselor lor egoiste. Acționind 
in virtutea acestui interes, a 
ciștigului, mulți nu mai văd 
altceva decit banii, devin in
diferenți, imuni, ca niște func
ționari birocratizați, față de 
interesele oamenilor. Așa se 
explică situația că de multe 
ori sîntem nevoiți să consumăm 
bere caldă iar gheața se to
pește în fața restaurantului, 
să asistăm la metamorfozarea 
unor b.ufete în niște spelunci, 
să suportăm lipsa de pasiune 
in deservirea cetățenilor, aerul 
acela arogant al multor lucră
tori prin care ne dau de în
țeles că noi, cetățenii am fi la 
dispoziția lor și nu ei la dispo
ziția noastră. Numai așa pot 
explica atitudinea vinzătorului 
de la unitatea C.L.F. de la hale 
care lasă lumea să stea la 
rind o jumătate de oră in fața 
tonetei lui ca deodată să a- 
nunțe radios, arătînd ceasul i 
„Gata. Nu mai servesc. Mi s-a 
terminat programul..." Dar so
cotesc că in discuția de față 
nu exemplele contează ci defi
nirea cauzelor care generează 
lacunele, abaterile și infrac
țiunile și anume formația e- 
tică și profesională deficitară 
a multor lucrători din comerț, 
care dă naștere unui climat 
nefavorabil formării tinerilor 
lucrători. (Avem cazuri de fur
turi și în rindul absolvenți
lor școlii comerciale). Ce se 
impune pentru curmarea aces
tor abateri și infracțiuni ? O 
muncă educativă vie, bogată în 
substanță și atractivă, solicita
rea în mai mare măsură a ca
drelor de specialitate pentru a 
vorbi salariaților din comerț 
despre atributele profilului etic 
al lucrătorilor din comerț, des
pre estetica unității comerciale, 
conduita civilizată, igiena loca
lului etc. Socotesc necesar mai 
ales un curs despre deservirea 
civilizată în magazine, bufete, 
piețe etc. Se impune, deci ca, 
o dată cu depistarea și sanc-

ționarea abaterilor, să facem 
mai mult pentru prevenirea a- 
cestora.

Este vorba, așadar, de o ce
rință fundamentală : optimiza
rea manierei in care lucrătorii 
din comerț își îndeplinesc mi
siunea socială de deservire a 
cumpărătorilor, de condiția de
terminantă a acesteia : intensi
ficarea muncii politico-educati
ve in rîndul tuturor categori
ilor de lucrători. Să abordăm 
deci problema fundamentală a 
anchetei dc față i cine și cum 
desfășoară munca educativă cu 
lucrătorii din comerț ?

«■fepunzind acestei intre- 
bări, tovarășul Constan- 

' tin Secarea, director co
mercial al O.C.L. Alimentara, 
pornește de ia recunoașterea 
deservirii la un nivel încă me
diocru in unitățile alimentare, 
datorită lipsei unui fond de ca
dre cu vechime, cu experiența 
și priceperea necesară. De aici 
necesitatea unor preocupări 
susținute pentru calificarea și 
ridicarea calificării cadrelor.

In ce constă această preocu
pare? In 1969 au funcționat în 
cadrul întreprinderii un curs 
de calificare la locul de muncă 
iar in trimestrul II a. c. 
curs de scurtă durată de 
celași profil.

Alte forme de instruire 
perfecționare a lucrătorilor ? 
„Ziua gestionarilor" cu care 
prilej au fost prezentate diferite 
conferințe pe tema legislației, 
5 lecții despre conduita lucrăto
rului în comerț, pe care le-au 
audiat toți gestionarii.

organizației de 
din aceeași uni- 

Victor Gavriș, 
în cadrul 

.ședințe de partid și 
se discută despre ne- 
apărării avutului ob- 
întăririi disciplinei, 

cu ges-

Secretarul 
partid di 
tate, tov. 

ne' informează că 
fiecărei 
sindicat 
cesitatea 
ștesc, a 
iar ședințele lunare
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tionarii constituie, de asemenea, 
un mijloc important de instrui
re și educare a răspunderii 
față de sarcinile profesionale, 
întrebăm cîți lucrători dintre 
cei sancționați pe linie admi
nistrativă au fost puși in dis
cuția organizațiilor obștești cu 
scopul evident de a crea o o- 
pinie de masă împotriva aba
terilor. „La noi în unitate la 
2—3 zile discutăm abaterile să
vârșite, cauzele sancțiunilor da
te de conducere. In rest, nu 

Secretarul de partid a 
un spor de 
partea gru- 
colectivelor 
de diferite 

celor săvir-

știu...“ 
fost de acord că 
combativitate din 
pelor sindicale, a 
de magazine față 
abateri (de genul 
șite în repetate rinduri de vîn- 
zătoarea Lidia Popescu și co
legele ei de la magazinul nr. 
13 Petroșani), strădaniile pen
tru intensificarea muncii edu
cative, în scopul creării unui 
climat de intransigență profe
sională și etică în rîndul sala-

• DESERVIREA CIVILIZA 
TÂ 
perfecționării activității 
comerciale;

atribut esențial al

• SURSA CONTRAVENȚII
LOR Șl INFRACȚIUNILOR 
— formația etico-profe- 
sională deficitară a mul
tor lucrători;
• Acțiunile educative 
ponderea lor minoră 
agenda preocupărilor 
ganizațiilor de partid

Șl 
pe
or
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• în loc de inerție și auto- 
mulțumire, justificări și 
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le mai mare eficiență dacă ar 
fi fost citați nominal acei lu
crători cure deși au o vechime 
îndelungată in meserie, au că
zut cu „succes' la exarnenu) de 
încadrare, necunoscind nici no
țiuni elementare de specialitate. 
Nu s-a vorbit nici de „exigen
ța* comisiei de încadrare for
mată, in majoritate, din gestio
nari care au verificat compe
tența și probitatea profesiona
lă a celorlalți gestionari.

S-a mai vorbit în adunare 
despre calificarea barmanilor 
și bufetierelor, despre recru
tarea de candidați pentru 
cursurile școlii comerciale, des
pre „prelucrarea* cazurilor de 
indisciplină sau de condamnări 
Suferite de unii lucrători in 
ședințele lunare ale gestiona
rilor. In fine, cîțiva d.n tova
rășii care au luat cuvintul în 
adunare au recunoscut că e- 
xistă și neajunsuri la T.A.P.L., 
inclusiv in creșterea Și promo
varea cadrelor. S-a vorbit pu
țin despre fluctuația de perso
nal dintre unități, despre la
cune in formarea viitorilor lu
crători, in instruirea practică 
a elevilor școlii profesionale 
comerciale. In criticile formu
late, vorbitorii au fost insă 
foarte prudenți în a pune punct 

adicăla „momentul potrivit", 
neapărat înainte de a fi vizat 
pe cei răspunzători de 
tența neajunsurilor. Un exem
plu: s-a exprimat părerea că 
majoritatea absolvenților școlii 
comerciale (promoția 1969) s-au 
„dovedit niște derbedei" (Gr. 
Roman) sau că „ne-au făcut 
numai necazuri" (V, Marcau) 
că din cei 27 de absolvenți din 
anul trecut nici jumătate nu 
mai lucrează in cadrul trustu
lui (C. Ciolofan) și că în pre
zent T.A.P.L. dispune de ca
dre mai slabe deeît in urmă 
cu cîțiva ani cînd oamenii erau 
crescuți la locul de muncă, de 
trust (V. Marcău), După ase
menea constatări, mulți dintre 
vorbitori au ajuns la conclu
zia perfect valabilă că pro
blema cadrelor, creșterea lor 
nu se rezolvă doar de biroul 
personal, ci presupune preocu
pare, răspundere din partea 
tuturor șefilor de unități, a tu
turor membrilor de partid și 
Că neajunsurile in conduita lu
crătorilor tineri e o consecin
ță tocmai a lipsei de îndru
mare, de preocupare din par
tea cadrelor de răspundere. 
In adunare au fost formulate 
și alte critici — îndeosebi în 
ceea ce privește fluctuația de 
personal, lipsa de apropiere în
tre salariați și cadrele de con
ducere, manifestările de indis
ciplină, de avarism la unii lu
crători. Dar, toate criticile s-au 
menținut în sfera generalități
lor, n-au vizat, n-au „supărat* 
Pe nimeni. Astfel. în loc să 
analizeze cu exigență propriile!

exis-

/

/
— Eu, tovarăși, m-am ocupat 

și mă ocup de educația acestor 
tineri...

C.L.F., munca instructiv-educa- 
trvă a vînzătorilor, mulți cu 
.deficiențe in conduita profe
sională, nu se poate rezuma la 
o campanie de două luni !

In ceea ce privește for
marea cadrelor pentru 
unitățile de alimentație 

publică, în cursul investigații-

diferite forme de instruire și 
educare a lucrătorilor. Aflăm de 
la tov. Emilia Lombrea, mem
bră în biroul organizației de 
bază și președinta comitetului 
sindicatului la C.L.F, că 5 sau 
6 vînzători își completează stu
diile generale, că în ianuarie* 
februarie a. c. au funcționat 
două centre de instruire a tu- lor noastre am beneficiat de o 
turor șefilor de unități cuj re
gulile generale de comerț, le
gile de funcționare a unități
lor comerciale, disciplina mun
cii etc. In rest ? „In rest nu 
ne permite timpul să ne ocu
păm de cursuri, de instruiri" 
(?!) Interlocutoarea noastră a 
fost de părere că, deși numă
rul reciamațiilor adresate cen
trului au scăzut, o seamă de 
lacune mai persistă mai ales 
în ceea ce privește lipsa dp 
curățenie (la magazinele nr. 32 
Paroșeni, 28 Petroșani, 11 și 39 
Vulcan, avînd ca gestionari - pe 
N. Popescu, I, Szilagyi, A. Han- 
gan, P. R. Mates), lipsa de res-

dezbatere ce a avut loc în or
ganizația de partid de la 
T.A.P.L. pe tema creșterii și 
promovării cadrelor. Am re
ținut din adunare că in anii 
1969/70 au fost trimiși 6 șefi 
de unități și doi bucătari la 
cursuri de specializare iar .32 
șefi și ajutori șefi de unități, 
dip. 57 înscriși, au absolvit un 
curs de perfecționare. Era util 
dacă referatul prezentat din 
partea biroului personal ar fi 
insistat mai mult asupra acelor 
șefi de unități care au negli
jat să frecventeze aceste 
cursuri, asupra eficienței cursu
lui. Adunarea ar fi avut poa-

lipsuri mulți vorbitori s-au e- 
rijat în avocați ai propriilor 
„cauze", și acuzatori ai lipsu
rilor altora. Nu insistăm asu
pra acestei fațete a chestiunii. 
O vom trata cu alt prilej. Ceea 
ce n-am aflat în 
ținut să reținem 
birile purtate cu 
Pavel, locțiitoarea 
organizației de bază
Gașpăr, șefa biroului personal. 
Discuțiile nu s-au dovedit însă 
concludente in vederea comple
tării datelor despre inițiati
vele, acțiunile educative in 
rîndul personalului de deservi
re al T.A.P.L. Am reținut, in 
schimb o remarcă a secretarei 
U.T.C., tov. Sultana Dombi in 
legătură cu un fapt care a 
reieșit de altfel și din aduna
rea organizației de partid : că 
tinerelor cadre nu li se oferă 
în toate unitățile unde lucrea
ză un cadru optim de perfec
ționare profesională, de îndru
mare și înțelegere, exemplu de

adunare am 
din conVor- 

tov. Elena 
secretarului 

și Ana

probitate moral-profesională, 
dimpotrivă, uneori tinerii sînt 
tratați cu brutalitate de șefii 
lor. In ceea ce privește acțiu
nile educative aie organizații
lor U.T.C. am reținut că s-au 
ținut in acest an 3 conferințe 
in adunările U.T.C., dintre ca
re una purta un titlu foarte 
semnificativ: „Ce înseamnă a 
fi cult". Am fi bucuroși să 
consemnăm cite ceva despre e- 
ficiența acestei conferințe — 
mai ales fapte care să confir
me strădaniile tinerilor de la 
T.A.P.L. de a deveni oameni 
culți. Dar am rămas cu între
barea secretarei U.T.C.: „cînd 
mai au tinerii timp liber, cind 
să mai citească ? Nici ex
cursiile nu ne reușesc". Să 
conchidem cu o precizare : deși 
organizația U.T.C. numără 
mulți membri, ajutorul ei po
tențial, inițiativele ei nu se 
bucură de încurajarea și spri
jinul necesar al organizației de 
partid, al conducerii T.A.P.L. 
Or, mai ales în privința creș
terii și educării cadrelor, prin 
intensificarea activității orga
nizației de tineret trustul nu 
ar avea deeît de cîștigat.

iscuțiile ce le-am avut 
cu tov. Dumitru Popes
cu, secretarul comitetu

lui de partid comerț Petroșani, 
n-au contrazis cu nimic opi
niile critice exprimate în pri
ma parte a prezentei anchete. 
Dimpotrivă.

— Adevărul e că in unitățile 
noastre comerciale continuă să 
dăinuie deficiențe. Răspunderea 
față de publicul consumator, 
spiritul comercial nu domină 
încă în toate unitățile, nu toți 
lucrătorii noștri sini pătrunși 
de însemnătatea respectării cu 
strictețe a regulilor de comerț. 
De aici abateri diferite; lipsa 
de preocupare pentru aprovi
zionarea optimă a unităților cu 
tot ceea ce pot oferi depozi
tele, vînzarea preferențială, lip
sa bunei-cuviințe și ceea ce e 
mai supărător, necinstea, adică 
preocuparea, din păcate deve
nită capitală pentru unii lu
crători de a însuși ceea ce nu 
e a lor. Frecventele contra
venții, infracțiuni semnalate de 
organele de ordine și de con
trol sint concludente in acest 
sens.

Ce-ar trebui făcut ? In pri
mul rind, mult urai mult pentru 
popularizarea legilor, mai dese 
contacte între salariații comer
țului și lucrătorii din justiție, 
din miliție, Invățămîntul de 
partid ar trebui, de asemenea, 
axat mai mult pe problema
tica muncii în comerț. Și încă 
ceva foarte important: să fie 
determinați șefii de unități, de 
magazine să privească cu o res
ponsabilitate mult mai sporită 
îndatoririle ce le revin în for
marea cadrelor tinere, în ridi
carea calitativă a muncii aces
tora la nivelul pretențiilor unui 
comerț civilizat.

Dar ce se face în acest sens ? 
Ni s-a vorbit din nou. despre 
adunările lunare ale gestiona
rilor, unde „se spun lucruri 
foarte frumoase", se „spală ru
fele" într-un cadru „familiar* 
deschis. Nu contestăm utilita
tea acestor dezbateri, deschise, 
familiare. Ne-am interesat în
să. de modul cum acționează 
organizațiile de partid pe linia 
perfecționării profilului etico- 
profesional al lucrătorilor din 
comerț, pentru a crea un cli
mat de muncă optim, de emu
lație, intre diferite unități în 
vederea asigurării unei deser
viri civilizate, de intoleranță 
față de atitudinile nedemne de 
spiritul moralei comuniste, de 
etica profesională. Am aflat că 
în adunările generale de par
tid 6 persoane au fost discu
tate în acest an pentru dife
rite abateri la T.A.P.L. și 5 la 
O.C.L. Alimentara. De aseme
nea, și în grupele sindicale se 
discută, deși mai sporadic, dife
ritele abateri.

Discutînd despre intransi
gența organizațiilor de 
partid față de diferite 

abateri, aflăm că nici la acest 
capitol nu se pot face prea 
multe aprecieri pozitive. In ge
neral, lipsește opinia comba
tivă față de deficiențe, față 
de indisciplină și practicile 
incorecte. Ca exemplu, recenta 
adunare generală de la T.A.P.L. 
In general, ne spune secreta
rul de partid, la T.A.P.L. se 
bîrfește mai mult din spate, 
nu se critică deschis, cu cu
raj. Aceasta se explică pe lin
gă insuficienta maturitate par
tinică și prin faptul că înșiși 
secretarii organizațiilor de ba
ză din unitățile comerciale nu

D

I

sint suficient de intransigenți 
față de lipsuri, nu-și aduc pe 
deplin, cu toată tenacitatea, 
contribuția la combaterea nea
junsurilor. De aici un alt feno
men : mei comitetele de direc
ție — cum e cazul celui de la 
l'.A.P.L. — nu țin seama întot
deauna de holăririle, de măsu
rile întreprinse de organizațiile 
de partid.

Ceea ce ne-a surprins la cer
cetarea tematicii adunărilor 
generale de partid ale celor pa
tru organizații de bază din 
comerț (O.C.L. Produse indus
triale, O. C. L. Alimentara, 
T.A.P.L. și C.L.F.) e faptul că 
in cele 7 luni încheiate de la 
începutul anului din totaiUi 
(lunarilor abia 6 au avut la 
ordinea de zi discutarea unor 
teine educative. In rest s-au 
anaitzat diferite probleme ad
ministrative cum ar fi situa
ția cheltuielilor de circulație, 
folosirea parcului de mașini, 
aprovizionarea unităților, plus 
activitatea unor servicii (comer
cial, producție, contabilitate, 
plan etc.) secții și magazine. In 
acest mod, substituindu-șe con
ducerilor administrative; orga
nizațiile de partid se abat de 
ia propriile lor atribuții, iși 
formalizează activitatea; Spre 
a asigura ca organizațiile de 
partid să-și îndeplinească cu 
competență rolul conducător și 
dinamizator al colectivelor uni
tăților comerciale, este de da
toria comitetului de partid să 
sprijine organizațiile de bază 
de a aborda problemele din
tr-o optică proprie, să folo
sească mijloacele care ie sint 
specifice; controlul, exemplul 
personal al comuniștilor, mun
ca politieo-educativâ. la orice 
caz, munca politico-euucaliva 
trebuie să tic preponderenta in 
munca de partid din comerț, să 
determine trezirea unei ambiții 
plenare la toți angajații și in 
primul rind la comuniști spre 
a genera un reviriment palpa
bil în întreaga activitate comer
cială din municipiu. Aceasta 
reclamă cei puțin pentru vi
itor, ca îndrumarea organiza
țiilor de bază din partea co
mitetului de partid să fie mult 
mai consistentă, mai minuțioa
să și să ajute la desfășurarea 
unei munci mai bine organi
zate, mai combative și mai pro
funde, cu efecte certe asupra 
nivelului de aprovizionare și 
deservire a'populației.

eîndoios, așa cum subli
nia și tovarășul Traian 
Blaj, prim-vice președin

te al Comitetului executiv al 
Consiliului popular municipal, 
revirimentul în activitatea co
mercială necesită în aceeași 
măsură o responsabilitate spo
rită, exigență, mai multă ini
țiativă, o preocupare concretă 
și competentă și din partea 
conducerilor organizațiilor co
merciale, a tuturor serviciilor 
și șefilor de unități. Neajunsu
rile actuale se explică și prin 
automulțumirea și spiritul de 
inerție ce domină în rîndul u- 
nor cadre de conducere din co
merț, a stilului lor de muncă 
deficitar și în tendința de a 
acoperi incompetența, lipsa de 
preocupare și inițiativă prin 
justificări și promisiuni sterile, 
într-un cuvînt prin tirade de 
vorbe. Faptul că tov. Constan
tin Ciolofan. directorul T.A.P.L., 
face multe promisiuni fără 
le respecta, faptul 
gestionari, 
beneficiază de mașini, se plim
bă prin țară sau județ și-și 
lasă unitățile pe seama perso
nalului din subordine, sau că 
prezența lor nu se face sim
țită în unități deeît seara cînd 
se face... stocul, faptul că după 
diferiți șefi mal mari sau mai 
mici din conducerea organiza
țiilor comerciale care trec ca 
simpli inspectori prin unități 
nu rămîne nici o urmă în pri
vința îmbunătățirii 
nării sau deservirii 
notă că in practica 
mai sînt multe de 
te de pus la punct.

Prin creșterea competenței, 
exigenței și autoexigenței tu
turor cadrelor cu munci de 
răspundere, inclusiv a inspec
torilor comerciali, prin spriji
nul și îndrumarea unităților de 
către comitetele executive ale 
consiliilor populare putem și 
trebuie să facem mai mult pen
tru ridicarea comerțului nostru 
la nivelul unei deserviri civi
lizate, al pretențiilor justificate 
ale oamenilor muncii din Va
lea Jiului.

a-

a 
că mulți 

mai ales cei care

Anchetă realizată de 
ION DUBEK

â

i

î

zvvvwvvvwWVVVVVVWVVVYVVVVV

aprovizio- 
ș.a.m.d. de- 
comercială 

făcut, mul-
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Răspundem
(Urmare din pag 1)

cititorilor
/

• M. M„ Vulcan: Cele se
sizate de dv. redacției au fost 
aduse la cunoștința conducerii 
întreprinderii de gospodărie 
locativă Petroșani, cu reco
mandarea ca în viitor să nu 
mai programeze ședințe în 
zilele cînd se 
turile bănești 
lor săi.

achită drep- 
ale saiariați-

Panțiru, Pe-• Gheorghe 
troșani : La scrisoarea dv. 
conducerea întreprinderii de 
gospodărie comunală Petro
șani ne informează că pla
ta sporului la care vă refe
riți a fost sistată in perioa
da de recalculare a acestuia 
corespunzător cu noile nor
mative, după care se va a- 
chita retroactiv incepînd cu 
1 mai a. c.

• pentru liniile înguste de cale
• ferată. In aceste moderne 
1 ateliere se confecționează 
1 ventilatoare de mină de 500 
1 mm. care au caracteristici 
1 superioare celor mai perfec- 
’ ționate ventilatoare similare
• construite în alte țări: con-
• sum de energie mai mic, 
1 gabarit și greutate reduse, 
f randament sporit,
f Tot mai mult sint solici- 
1 late în numeroase țări din
• Europa, Africa și Asia loco- 
1 motivele de mină, transpor- 
1 toarele șerpuitoare, transpor- 
1 toarele de 15 metri. Aceas- 
’ ta dovedește calitățile func- 
’ ționale excepționale pe care
• le întrunesc utilajele produse 

la Uzina Unio.
J In vizita pe care am făcu

t-o la această uzină sătrnă-
1 reană am avut o scurtă dis

cuție cu inginerul șe[ loan 
Luțaș, despre perspectivele 

1 de dezvoltare a acestei uzi- 
1 ne.
1 — Despre existența Uzinei
1 Unio se cunoaște in țară și 
' peste hotare. Deținem o mar- 
' că de prestigiu. Centrele mi

niere din patria noastră pri- 
L mese de la noi transportoare, 
' complexe de ventilație, loco

motive Diesel șt electrice, 
benzi transportoare și multe

alte utilaje miniere. De 
remarcat că multe din produ
sele noastre se pot „măsura" 
cu cele mai perfecționate u- 
tilaje produse de uzine simi
lare din lume.

In cadrul uzinei se des
fășoară o vastă activitate 
pentru perfecționarea produ
selor, pentru creșterea calită
ților lor funcționale. Servi
ciul de concepție și-a spus

into
cuvintul în multe probleme 
de introducere și asimilarea 
unor noi produse. S-au adus 
multe modificări, îmbunătă
țiri transportoarelor blinda
te și celor șerpuitoare, prin 
înlocuirea unor piese din 
metal cu piese de ma
terial plastic. De aseme
nea, producerea locomotivei 
antigrizutoase pentru mină 
este rodul unei vaste munci 
de cercetare, este rezultatul 
unor îndelungate studii.

Uzina noastră s-a decapi
tat an de an. Recent a in
trat în funcțiune secția de 
tratamente termice, iar în 
viitorul apropiat va fi dată 
în exploatare noua și moder-

na turnătorie. De asemenea, 
a fost dat în funcțiune un 
turn de apă cu o capacitate 
de o jumătate de milion de 
litri de apă. El asigură apa 
necesară uzinei și o bună 
parte din apa potabilă pen
tru municipiul Satu Mare. 
Ni s-au alocat fonduri 
importante pentru construc
ția de noi hale de producție. 
Avem convingerea că peste 
cîțiva ani Uzina Unio se 
va număra printre cele 
mai prestigioase uzine din 
lume specializate pe utilaj 
minier și pentru industria 
chimică. Obiectivul nostru 
de prim ordin este însă a- 
cum recuperarea rămînerilor 
în urmă (12 000 000 la pro
ducția globală) din cauza 
calamităților care s-au abă
tut asupra județului nostru. 
Se muncește cu spor și 
sîntem siguri că ne vom în
deplini și sarcinile de pro
ducție.
...Am vizitat 
canide, noua 
atelierele de 
toria Și- forja, 
oameni de nădejde, oameni 
care 
nule 
tilaje 
noastre 
caracteristici tehnice.

atelierele me- 
secție termică, 
montaj, turnă- 
Am intilnit aici

depun 
pentru a 

necesare 
miniere

eforturi susți- 
produce u- 

induslriei 
cu înalte

Gheorghe Baciu, Lu- 
peni: Intrucît neînțelegerile 
dintre dv. și familia Ștefan 
Budunâ formează obiectul u- 
nui proces care, după cite 
ne scrieți, se află în fața 
Judecătoriei Petroșani, sin
tem de părere să așteptați 
hotărirea organelor judicia
re la care ați apelat.

Pronoexpres
La concursul Pronoexpres 

din 12 august 1970 au fost 
extrase din urnă următoarele

NOTE • NOTE • NOTE

reparafii 
ia blocul 19. Ptin- 
au lost înlocuite fi 

sparte. Chelluie- 
suportat, bineînțe- 

doar

336 604Fond de premii :
: 36 30

Fond de premii :

sparte ?

Extragerea a Il-a
38 13 18 4 22.

Extragerea I : 34 42 35 
40 16. ■

numere :

i ru

liu

a.c.

gospodine din Lu
la unitatea

a apărut nota
„Loz... nenorocos*,

din 
ln- 
in 

critica lipsa de opei i-
în executarea lucrări- 
reparații la unitatea 

" din strada Repu-

$ Ion Anca, Crivadia:
Vă comunicăm că problema 
dv. a stat în atenția perma
nentă a organelor locale și 

1 că este in curs de soluțio
nare.

Cine plătește ?
încă nu s-au implinit trei 

luni de cind sectorul l.G.L. 
Petrila a executat 
interioare 
tre altele, 
geamurile 
Iile le-au
Ies, locatarii. Ei sini 
beneiiciarti. In urma calami
tăților naturale, s-au efectuat 
citeva lucrări de corectare a 
albiei Jiului. Spre a se mun
ci mai cu spor s-a pușcut in 
albie ca la ort. Suflul explo
ziei a făcut insă țăndări gea
murile noi puse de locatari. 
Numai la casa scărilor lip
sesc 28 de ochiuri. Așa stind 
situația, locatarii se întrea
bă nedumiriți: cine plătește 
geamurile

Citeva 
peni s-au dus 
C.L.F. nr. 12 după cumpără
turi. Nu mică le-a fost mira
rea cind au aflat că roșiile 
care la unitatea din centru 
erau 2,80 lei aici erau cu 3 
lei. Întrebat, vînzătorul a răs
puns.

— Asta e situația. In cen
tru se duc mărfuri mai 
moașe și mai ieftine.

— Se poale așa ceva ? 
să facem teclamație — 
răspuns cumpărătoarea.

— Puteți să faceți. Noi 
vindem cu suprapreț.

o
a

VECHIULUI EGIPT
f> • • V

„Este de datoria noastră 
și a întregii lumi, îmi relata 
recent dr. Hassan Sobhi El 
Bakri, director general al 
antichităților din Ministerul 
Culturii al R.A.U., să fie sal
vate monumentele vechiului 
Egipt, pentru că ele repre
zintă moștenirea omenirii. 
Trebuie arătat, sublinia dom- 
nia-sa, că arheologii și, in 
deosebi, egiptologii din în
treaga lume nu pot face ta
tă amplorii sarcinii uriașe ce 
ie stă în față. îirtr-adevăr, 
intregul iun ut al Egiptului, 
din nordul Deltei pină la ex
tremitatea sudică a țării, la 
granița cu Sudanul, așteaptă 
să i se consacre cercetări 
amănunțite".

Conducind timp de aproape 
șase ani 'ucrările de cerce
tări arheologice în regiunea 
Luxorului. Hassan El Bakri 
mi-a înfățișat cu lux de amă
nunte, ultimele descoperiri 
efectuate ca și perspectivele 
ce se deschid în această di
recție. Sub actualul oraș 
Luxor, spunea domnia-sa, 
zace un altul denumit „micul 
Luxor". Scoaterea lui la lu
mină zilei va fi sarcina vii
toare a arheologilor. Aceștia 
vor trebui să cadă de acord 
cu arhitecții atît pentru o 
nouă sistematizare și înfru
musețare a orașului, cit si 
pentru o cit mai bună punere 
în valoare a ultimelor desco
periri. Sub actuala șosea 

k__________________________

principală a orașului se află 
renumita „alee cu sfineși" 
care leagă cele două mari 
temple — Luxor și Karnak. 
Dacă în I960, Templul Luxor 
nu putea li văzut din oraș, 
fiind acoperit cu nisip, astăzi, 
nu numai că el este pus 
complet în valoare, dar s-au 
putut descoperi pină in pre
zent 60 de sfineși, aproape o 
treime din totalul lor.

în sudul Luxorului, în lo
calitatea Asmant, în cursul 
săpăturilor a fost descoperi
tă cea mai frumoasă statuie 
din marmură din întreaga 
istorie a antichității egipte
ne. Statuia, datînd de apro
ximativ 3 300 de ani, este 
înaltă de trei metri, cintă- 
reșle opt tone și are grava
te pe ea inscripții aduse tn 
semn de omagiu regelui 
Ramses al 11-lea, cu toate 
că ea reprezintă pe faraonul 
Amenhotep III alături 
zeul Sobek, care are drept 
simbol crocodilul. De altfel, 
după cum îmi relata dr. Bak- 
ri, lucrul cel mai nou al des
coperirilor pe care le efec
tuează arheologii pe terito
riul Egiptului este existenta 
a numeroase temple dedica
te adorației crocodilului — 
simbol al inundațiilor Nilu
lui care dădea viață oameni-

' lor, animalelor și plantelor.

(Va urma)

de

y

Se poate. Noi ii credem 
pe mini. Dar s-a mai con
statat că -la unitatea respec
tivă nici Kilogramul de mar
fă nu era chiar kilogram, 
l ipseau colea 40—50 de gra
me. Și-atunci, ue punem în
trebarea : Cum rămine cu 
minusul de politețe și minu
sul la cîntar. Algebric, minus 
cu minus dă plus, in cazul 
de lață plusul se știe unde 
intră.

„Fenomene"

în aceste zile caniculute
chioșcurile cu răcoriloaie
sint luate pur și simplu cu 
asalt. Excepție nu face nici 
ce) mobil, dar cu domiciliu 
stabil, de pe strada Republi
cii plantat vizavi de strada 
Vasile Alecsandri din Vul
can. Chioșcul cu pricina se 
deschide in jurul orei 7,30 
dimineața cind lemperaluia 
este incă suportabilă. Uneori, 
însă, între orele 10—11, stă 
închis. Răcorește-te dacă 
poți! Se mai intîmplă aici 
și un alt fenomen. Mărunți
șul restituit e cite o dată 
mai mărunt decît... ar tre
bui să fie. Pentru ca alune; 
cînd vrei să te răcorești 
nu te păcălești e necesar 
la chioșcul cu pricina să 
respecte orarul., și să iiu 
prea mărunt mărunțaru).

D- C.

Pe urinele materialelor publicate

Loz... nenorocos
In ziarul postiu nr. 6 451 

28 iulie 
titulată 
care se 
tivitate 
lor de 
„Loto-Prono 
bfeii nr. 29 Petroșani.

Referindu-se ia cele cuprin
se în articol, conducerea în
treprinderii de gospodărie lo
cativă Petroșani ne informea
ză că lucrarea a întlrziat din 
i miza suplimentării devizului 
(executarea unui zid despărți
tor) și din lipsă de materiale 
pentru confecționarea tîmpiă- 
riei metalice. Evident — se 
arată în răspuns — au existat

Ion Bălănescu,
noul antrenor

română llie 
a învins cu 
vest-german
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17,30

18,00

18,25
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11,25 închiderea emisiunii de

emisiunii
Emi-

dimineață. 
Deschiderea 
de dtipă-amiază. 
siune în limba maghia
ră.
Mult e dulce și fru
moasă.
La volan — emisiune 
pentru conducătorii au
to.

18,40 Cadran internațional.
19,20 1001 de seri — emi

siune pentru cei mici.
19,30 Telejurnalul de seară. 
20,00

al Jiului
ln numărul 219 al revistei 

„Fotbal", antrenorul Ion Bă
lănescu acorda un interviu in 
care afirma, printre altele, că 
nu știe unde va activa in vi
itor, dar, indiferent ce drum 
va lua, va căuta să arate că 
incă mai are ceva de spus și 
făcut, că nu c unu] dintre oa- 

,menii care să se mulțumească 
?cu ceea ce a'realizat pină in 
prezent. Acum se știe precis : 
Ion Bălănescu este noul antre- 
hdr ai echipei Jiu] Petroșani. 
Toți iubitorii fotbalului din 
Valea Jiului așteaptă de la el 
confirmarea celor spuse ’ mai 
sus. așteaptă de la echipa. Jiul 
comportări meritorii și rezul
tate pe măsura capacității com- 
ponenților săi.

Ieri, la ora amiezii, însoțită 
de noul său antrenor, Ion Bă
lănescu, echipa Jiul Petroșani 
a plecat intr-un turneu de 11 
zile în Iugoslavia unde va sus
ține ami
cale.

și carențe în organizarea locu
lui de muncă, pentru care se 
face vinovat maistrul loan 
Banu, care a fost tras la răs
pundere pentru deficiențele 
constatate, punîndu-i-se în 
vedere că, în caz de repetarea 
unor astfel de fenomene, va ti 
sancționat.

Și în încheiere, „au fost lua
te măsuri de organizare mal 
concretă a locului de muncă, 
asigurîndu-se ca în scurt termen 
lucrarea să fie terminata și 
dată în folosință. în viitor vom 
lua toate măsurile pentru a 
preveni apariția unor aseme
nea fenomene în activitatea 
noastră".

VIITORULUI

această 
energia 
pămint. 
se va

10,00 Deschiderea emisiunii 
de dimineață.

11,00 Cîntă fanfara. Program 
interpretat de fanfara 
trupelor de pază și se
curitate.

HAMBURG 12 (Agerpres). — 
In cadrul campionatelor inter
naționale de tenis ale R. F. 
a Germaniei a început și pro
ba de dublu bărbați. In pri
mul tur, perechea 
Năstase, Ion Țiriac 
6—4, 6—2 cuplul 
Korpas, Kurucz.

Federația internațională de fotbal (F.I.F.A.) a dat pu
blicității un memorandum conținînd cele patru propuneri 
(sugerate de președintele F.I.F.A., Stanley Rous) cu pri
vire la organizarea campionatului mondial de fotbal din 
anul 1974.

Memorandumul cuprinde următoarele propuneri ;
1. Adoptarea 

dial din Mexic, 
apoi un sistem 
finală.

2. Adoptarea 
olimpic din 1972 
grupe, urmat de o fază în care opt echipe calificate în pri
ma etapă sint împărțite în alte două grupe de patru.

3. Mărirea numărului de finaliste la 24 sau 32 echipe 
cu o combinație de sistem — turneu și cupă.

4. Mărirea numărului de finaliste la 20, cu turneu pre
liminar pină rămin 16 echipe după care se joacă în același 
sistem ca și la campionatul din 1970.

aceluiași sistem ca și la Campionatul mon- 
cu 16 finaliste împărțit în patru grupe, 
eliminatoriu începînd din sferturile de

aceluiași sistem proiectat pentru turneul 
— turneu cu 16 echipe împărțite în patru

Pronosticul nostru 
la concursul 

PRONOSPORT nr. 33
1. Oțelul Galați
2. Știința Bacău
3. C.F.R. Pașcani
4. Dunărea
5. Metrom
6. Ș.N.O.
7. C.S.M. Reșița
8. Metalul Cugir
9. Gloria Bistrița

10. Olimpia Oradea
11. U. M. Timișoara
12. Electroputere Craiova
13. Minerul Baia Mare

— A.S.A. Tg. Mureș
— Flacăra
— Metalul Tîrgoviște
— Poiana
— Poli. Galați
— Metalul București
— Crișul
— Poli. Timișoara
— C.F.R. Arad
— C..S.M Sibiu
— Cor vinul
— Gaz metan
— Olimpia Satu Mare

PETROȘAN1 — 7 Noiem
brie: Așteaptă pină se în
tunecă (13—16 august): Re
publica ; Cadavrul viu, se
riile T și II (13—16 august); 
PETRILA : Război și pace, 
seriile III și IV (12—14 au
gust); LONEA — 7 Noiem-

brie: Riscurile meseriei (13 
—15 august); Minerul: Bcru 
și comisarul San Antonio (13 
—16 august); ANINOASA i 
Mina cu briliante (13—14 au
gust); VULCAN : Picioare 
lungi, degete lungi (13—16 
august); LUPENI — Cultu
ral : Freddy și cîntecul pre- 
eriei (14—18 august); BARBA- 
TENI : Urletul lupilor (13— 
14 august); PAROȘENI : Pri
zoniera 
august);
noastră 
gust).

din Caucaz (12—13
URICANI : Familia 

trăznită (14—15 au-

21,10
21.40
22.40
22,50
23,20

Roman-foileton : „Moa
ra <le pe Pad" (III). 
Dezbateri ideologice. 
Seară de operetă. 
Telejurnalul de noapte. 
Viața literară. 
Închiderea emisiunii.

Orașul brazilian Manaus, 
aflat la confluența fluviilor 
Amazon și Rio Negro, a de
venit centrul atenției mai 
multor specialiști -și îndeosebi 
a celor dornici de senzațio
nal. Motivul acestei „alrac- 

proiectul 
societății 
de hote- 
vedere o 
lantasl ;că 
proiectul

ții" îl constituie 
extravagant al 
Compania tropicală 
Iuti. Deși la prima 
acțiune mai mult 
decît comercială, 
construirii unui hotel în pli
nă junglă — într-un loc unde 
temperatura normală 
boară ziua sub 31°C, 
dilatea aerului este 
manență aproape de 100c/0 
— se bazează pe consideren
te științifice corecte, iar so
luția tehnică este perfect a- 
daptată scopurilor.

Conceput sub forma unui 
caste) de 
m, hotelul

nu co
tar urni- 
în per-

apă înalt de 105 
va avea în partea

Un hote!
sub cupolău

t/e sticlă
centrală, pe întieaga inălți- 
me, un pilon cu un diametru 
de 14 m, în care se vor ga-, 
cele 10 lifturi și toate serv i- 
ciile anexe. Partea de căzu e 
va cuprinde 12 etaje, cu im 
total de 432 de apartamen 
fiind amplasată în vîrtul i ■ 
Ionului central prin interme
diul unor qtinzi-console (des 

lelu) 
holelu-

O sală de așteptare 
își așteaptă stăpînul14

vor 
unei 
sec- 
tm-

seo-
co-

conducerea întreprin- 
gospodărie comunală 
articolul „O sală de 
î.și așteaptă stăpînul”, 

în „Steagul roșu" nr.

Pentru 
derii de 
Petroșani 
așteptare 
publicat 
6 440 din 15 iulie, care releva 
starea deplorabilă a clădirii de 
adăpostire 
Livezeni, a 
mobilizator, 
răspuns :

de către
Petroșani 

salariaților 
Aninoasa,

a călătorilor din 
constituit un (actor 
Dovadă următorul

..Sala de așteptare 
construită 
cărbunelui 
deservirea 
rii miniere
ciliul în Livezeni. Fiind desigur 
interesați în folosirea acesteia, 
vom căuta ca în cel mai scurt 
timp posibil să. o reparăm 
să o întreținem".

Academia de Științe din 
Polonia a avizat iavorabrl un 
proiect al unei mine a viito
rului, elaborat de ingineii de 
la Centrul de tehnică minie
ră din Katowice. în. 
mină, huila v a ceda 
din ea nemijlocit sub 
O parte a energiei
transforma în curent electric, 
iar o parte în gaze ce 
fi debitate în turbinele 
centrale electrice, sau în 
țiile unei uzine chimice 
plasate în mină.

„Mina secolului XXI" 
mână cu un centru de
mandă a navelor cosmice. 
Turnuri de răcire uriașe, se- 
mănind cu cupele unei ante
ne de comunicații cosmice, 
colectează căldura obținută 
din arderea cărbunelui 
pămint și o dirijează în 
parlamentele caselor de 
cuit și în întreprinderi. Ante- 
țne parabolice, amplasate pe 
lurnuri-pilon, recepționează 
de sub pămint energia elec
trică produsă nemijlocit din 
cărbune și o transmit cu aju- 
ItWul razelor laser la distan
țe mari.

sub 
a- 

lo-

VINERI 14 AUGUST

PROGRAMUL I : 5,05—6,00
Muzica dimineții; 6,05—9,30 
Muzică și actualități; 7,00 Ra
diojurnal; 9,30 Ateneu; 10,10 
Curs de limba spaniolă; 10,30 
Melodii îndrăgite; 11,05 Duete 
din operete; 11,15 Largo de 
George Simonis; 11,30 De toate 
pentru toți... turiștii; 11,45 Sfa
tul medicului; 12,00 Din fol
clorul muzical al popoarelor ; 
12,15 Melodii de Ionel Fernic; 
12,25 Știința la zi; 12,30 Intil- 
nire cu melodia populară și 
interpretul preferat; 13,00 Ra
diojurnal; 13,10 Avanpremieră 
cotidiană; 13,22 Cî.știgători ai 
concursului „Steaua fără nu
me"; 13,45 Orchestra de muzică 
populară „Miorița" din Brașov:

14,00 Caleidoscop muza.-al; 14,40 
Publicitate radio; 14,50 Din în
registrările taragotistului losif 
Milu;
15,25 
16,00 
oară 
lodii 
Muzică de promenadă; 
Pentru patrie; 17,35 Interpreți 
de muzică populară; 18,00 Re
cital de operetă Peter Anders; 
18,10 Revista economică;
Discurile anului 1970 — 
zică ușoară; 
dio;
deni; i.v
rului nostru muzical; 20,05 
biela 
citai 
Argheziană 
preferate; ‘ 
rinți 1; 21,20 Cîntă Julien Cldrc; 
21,30 Moment poetic; 21,35 So
listul serii : Constantin Dră- 
ghici; 22,00 Radiojurnal; 22,20 
Sport; .22,30 Jazz; 23,00 Concert 
de muzică ușoară; 0,03—3,00 
Estrada nocturnă.

15,00 Roza viaturilor; 
Compozitorul săptămînii; 
Radiojurnal; 16,20 La vi- 
Nicu Stănescu; 16,30 Me- 
lansate pe ecran; 16,45 

17,05

18,30 
iriu-

19,00 Gazeta ra- 
19,20 Cintecul e pretutin- 
19,35 Din tezaurul folclo- 
____________ , Ta- 
de seară; 20,10 Microre- 

— Sergio Endrigo; 20,20 
; 20,25 Zece melodii 
21,00 Atențiune, pă-

chidere de 12 m). în 
acesta, primul etaj al 
lui se va găsi la 50 m dea
supra pămîntului, iar ullimti) 
aproape Io o înălțime de 105 
m, ceea ce, desigur, va oieri 
pentru toate apartamentele o 
perspectivă deosebit de inte
resantă.

Dar realizarea tehnică cer 
mai uimitoare va fi 
de 
de 
ca 
de 
val clădirii ansamblului ho
telier. Cupola va fi alcătuita 
dintr-un schelet metalic si
pereți dubli de sticlă și va 
avea o greutate totală de
8 500 de tone, deci de lapt 
va cintări numai 30 kg/m2,
ceea ce este foarte puțin
Cu ajutorul unei instalații de 
climatizare se vor putea a- 
sigura în interiorul cupolei 
o temperatură convenabilă și 
o umidilăte suportabilă.

în interiorul cupolei se voi 
amenaja bazine de înot, un 
parcaj pentru 330 de autove
hicule, o sală de congrese cu 
1 800 de locuri și un cinema
tograf cu 800 de locuri, in 
afara cupolei, amplasat dede-, 
subtul unui mare bazin deco
rativ, se va amenaja club- 
barul, accesibil printr-un tu
ne) de sticlă lat de 2,30 m,' 
ce traversează un imens ac-' 
vatiu. în jurul hotelului și al" 
celorlalte clădiri se va ame
naja un parc tropical. 
Hora specifică acestei 
uni și cu o varietate cit mai 
mai mare de păsări exotice.

Iată deci intr-adevăr un 
proiect senzațional, c.arc va 
putea satisface și gusturile 
celor mai pretențioși turiști 
din întreaga lume. Totodată 
se apreciază că aici vor po
posi și o serie de oameni de 
știință, veniți să exploreze 
diversele bogății naturale ale 
acestui teritoriu brazilian, 
cum ar fi zăcămintele de aur, 
diamante, mangan, petrol, iiei

cupola, 
sticlă — cu un diametru 
300 m — care va acoperi, , 
un clopot, nu mai puțin 
70 000 m? de teren rezer-

CU' 
revi

I

L

recrutează
gume-fructe din municipiul Petroșani în pe-

Concursul de admitere va avea loc în pe
rioada 1—10 septembrie 1970.

Înscrierea și depunerea dosarelor pentru
concurs se va face la sediul Centrului le-

•vvvyyyvyyvvvvvvvvvvv

rioada 15—30 august a. c.

Informații suplimentare se pot obține la

absolvenți ai școlii generale de 8 ani, în 
vîrstă de 15—18 ani, pentru a-i califica prin
ucenicie la locul de muncă în meseria de 
vinzAtori legume-fructe.

sediul C.L.F. Petroșani.

PtNTRU VALORIFICAREA LEGUMELOR
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transmis textul Tratatului în
tre Uniunea Republicilor So
vietice Socialiste și Republica 
Federală a Germaniei, semnat 
miercuri la Moscova. Tratatul 
are următorul conținut:

„înaltele părți contractante, 
In năzuința lor de a contri

bui la consolidarea păcii și 
a securității în Europa și în 
întreaga lume,

In convingerea că colabora
rea pașnică între state pe baza 
țelurilor și principiilor Cartei 
O.N.U. corespunde năzuințelor 
popoarelor și intereselor largi 
ale păcii internaționale,

Apreciind că măsurile înfăp
tuite anterior de ele, îndeosebi 
încheierea tratatului din 13 
septembrie 1955 asupra stabili
rii de relații diplomatice, au 
creat condiții favorabile pentru 
noi pași importanți în vederea 
dezvoltării în continuare .și 
consolidării relațiilor lor reci
proce.

In dorința de a exprima în
tr-o formă contractuală hotărî- 
rea lor de a îmbunătăți și a 
dezvolta colaborarea dintre ele, 
inclusiv relațiile economice, 
precum și legăturile științifice, 
tehnice și culturale, în intere
sul ambelor state,

Au căzut de acord asupra 
următoarelor :

ART. 1. — Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste și 
Republica Federală a Germa
niei consideră drept cel mai 
important țel al politicii lor 
să sprijine pacea internațio
nală și să obțină destinderea 
încordării.

Ele își exprimă năzuința de 
a stimula normalizarea situației 
în Europa Și dezvoltarea rela
țiilor pașnice între toate sta
tele europene, pornind în a- 
ceastă năzuință de la situația 
reală existentă în această re
giune.

ART. 2. — Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste și 
Republica Federală a Germa
niei se vor călăuzi în relațiile

europene și internaționale, du
pă 
se
Ca 
na 
siv 
asumă obligația să se abțină, 
potrivit articolului 2 din Carta 
Națiunilor Unite, de la ame
nințarea cu forța sau de la 
folosirea forței în probleme 
care afectează securitatea din 
Europa și securitatea interna
țională, precum și în relațiile 
lor reciproce.

ART. 3. — In concordanță 
cu țelurile și principiile ex
puse mai sus Uniunea Repu
blicilor Sovietice Socialiste și 
Republica Federală a Germa
niei sînt unanime în a recu
noaște că pacea în Europa poa
te fi menținută numai dacă 
nimeni nu va atenta la grani
țele actuale;

Ele se obligă să respecte 
neabătut integritatea teritorială 
a tuturor statelor din Europa 
in granițele lor actuale;

Ele declară că nu au nici 
un fel de pretenții teritoriale 
față de cineva și nu vor ridica 
asemenea pretenții nici pe vi
itor;

Ele consideră în prezent, ca 
și în viitor granițele tuturor 
statelor din Europa ca fiind 
inviolabile, așa cum există ele 
în ziua semnării acestui tratat, 
inclusiv linia Odcr-Neisse, care 
constituie granița vestică a Re
publicii Populare Polone, și 
granița între Republica Fede
rală a Germaniei și Republica 
Democrată Germană.

ART. 4. — Acest tratat între 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republica Fede
rală a Germaniei nu afectează 
tratatele și acordurile bilate
rale și multilaterale încheiat 
anterior de cele două părți.

ART. 5. — Acest tratat va fi 
supus ratificării și va intra în 
vigoare în ziua schimbării in
strumentelor de ratificare, care 
urmează să aibă loc la Bonn“.

țelurile și principiile expu- 
în Carta Națiunilor Unite, 
urmare, ele își vor soluțio- 
problemele litigioase exclu- 
prin mijloace pașnice și își

la Moscova
MOSCOVA 

Agerpres, A. 
A doua zi a 
lui R. F. a Germaniei, 
Brandt, la Moscova a debutat 
cu o convorbire cu Alexei Ko- 
sîghin, președintele Consiliului 
de Miniștri al Uniunii Sovietice.

în cursul convorbirii, au fost 
abordate probleme legate de 
încheierea Tratatului dintre 
Uniunea Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republica Federală 
a Germaniei. Cei doi șefi de 
guvern au făcut un schimb de 
păreri cu privire la perspecti
vele dezvoltării relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și R.F.G., 
inclusiv în domeniile economic 
și tehnico-științific, precum și 
Ia problemele internaționale 
care prezintă interes pentru 
ambele părți.

Miercuri la prînz, în sala Eka
terina din Marele Palat al 
Kremlinului, a avut Ioc cere
monia semnării Tratatului so- 
vieto-vest-german. Din partea 
Uniunii Sovietice, Tratatul a 
fost semnat de Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului 
de Miniștri, și de Andrei Gro- 
mîko, 'ministrul afacerilor ex
terne, iar din partea R. F. s 
Germaniei de Willy Brandt, 
cancelar federal, și de Walter 
Scheel, ministrul afacerilor ex
terne. La ceremonie erau de 
față Leonid Brejnev. secretar 
general al C.C. al P.C.U.S., șl

12 — Trimisul 
Toth, transmite : 
vizitei cancelaru-

Willy
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Mikolajki, în regiunea

R P. POLONA: vedere panoramică a cunoscutului centru de sporturi nautice de 
Marilor Lacuri. De aici, micile ambarcațiuni pornesc spre lacu-la

rile învecinate dintre care cel mai mare este Sniardwy,

Operațiuni de amploare în Uruguay
MONTEVIDEO 12 (Agerpres).

— Președintele Republicii Uru
guay. Jorge Pacheco Areco, a 
ordonat forțelor armate să des
fășoare operațiuni de amploare 
.pe întreg teritoriul țării pentru 
"depistarea locului unde au fost 
'ascunși consulul brazilian Aloy
sio Dias Gomide și consilierul 
limerican Claude Fly, răpiți de 
ftnembri ai unei organizații 
clandestine, precum Și pentru

arestarea persoanelor care au 
participat la executarea consi
lierului american Daniel Mi- 
trione. Spre deosebire de ope
rațiunile anterioare, concentra
te îndeosebi în capitală, de 
data aceasta sînt controlate 
toăte zonele, imobilele sau 
curile susceptibile de a fi 
tilizate drept ascunzători 
către organizația respectivă.

lo- 
u-
de

■

■

■
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Radicala cotitura ■■

Hhmute clin pug 1)

cu ei. Și-au spus necazurile, 
ne-am sfătuit.
- Si...?
— ...Rezultatele se văd... Oa

menii sînt buni, muncesc 1
Cauzele defecțiunilor din 

fluxul de lucru nu era in prin
cipal faptul cd straiul de căr
bune era deranjat, deși consti
tuia o sursă de necazuri. O 
singură „rotiță" nu prea iunc- 
ționa in întreg mecanismul pro
ducției : asigurarea cu cele ne
cesare la front (aprovizionare, 
utilaje, și echipamente în bună 
stare de funcționare, vagonete 
goale etc.). Și aici s-a concen
trat prima dată întreaga aten
ție a noului șef de sector, 
loan Suciu „Tot ce le trebuie 
lor în abataj, să aibă, să fie 
aprovizionați bine.; defecte e- 
lectromecanice să fie cît mai 
puține. Ne-a ajutat mult în ulti
mele două luni sectorul 
transport și aprovizionare... Pe 
de altă parte nu vreau să aud 

ori că 
Pentru 
treabă

om.' 
lăsat

de

pe nimeni că se „ceartă" 
minte>. Nu-mi place! 
cine e cinstit și face 
bună sînt cel mai bun

ne-aPentru cine nu..." Și 
să înțelegem.

Despre Ioan Suciu 
numai vorbe bune. E 
'A venit la mină cînd 
17—18 
portul 
miner, 
tehnică 
primit 
mina Lupeni. De atunci munceș
te tot aici. Anul trecut, secto
rul VIII pe care l-a condus, 
și-a îndeplinit planul anual eu

auzitam 
lupcnean. 

avea 
ani, „ca ziuaș la branș
ele lemn". S-a calificat 
s-a înscris la școala 
și la 11 august 1952 a 

repartiție ca maistru Ia.

aproape o lună și jumătate Îna
inte.

„Știe să organizeze bine lu
crul, stă foarte mult la locurile 
de muncă, participă efectiv la 
organizarea procesului de mun
că, ascultă propunerile oameni
lor și le aplică pe cele bune", 
l-a caracterizat pe loan Suciu, 
tovarășul loan Raczek, secreta
rul comitetului de partid al 
E. M. Lupeni. Iar directorul 
minei, ing. Vasile Ciriperu a 
întărit : 
făcut, cunoaște meserie; 
ce poate și ce să pretindă".

...Astfel, apropiindu-se 
oameni, preocupîndu-se să 
asigure cele de trebuință, 
le organizeze bine munca, loan 
Suciu și ajutoarele sale, prim 
maiștri și maiștri, au reușit să 
canalizeze înspre bine activita
tea întregului sector. Adevăra
ta energie a minerilor conduși 
de șefii de brigadă Dănilă Si- 
lăgeatr, Androne Grumăzescu, 
Alexandru Gabosi, loan Girea 
a fost pusă astfel în evidență 
la întreaga ei valoare, spre bi
nele producției și al colectivu
lui. Și ciștigurile minerilor au 
crescut pe măsura rezultatelor 
obținute. Dacă în luna mai cîș- 
tigul mediu era de 95 leijpost, 
în iunie a crescut la 135 lei/ 
post ca să atingă luna trecută 
150 lei pe post.

lată ce a însemnat In condi
ții de muncă neschimbate, o 
preocupare sporită din partea 
conducerii sectorului, o valori
ficare mai bună a rezervelor 
existente, o simbioză de calita
te a conducerii cu întregul co
lectiv.

„își cunoaște ce are de 
știe

de 
le 
să

■
■

■ ■■
■

■

■
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INTERNAȚIONALA

alți conducători sovietici, pre
cum și persoanele care 
soțesc pe cancelarul R. 
Germaniei.

în aceeași zi, Leonid 
nev, secretar general al C.C. 
al P.C.U.S., a primit pe Willy 
Brandt, cancelarul R. F. a Ger
maniei. Leonid Brejnev și 
Willy Brandt și-au exprimat 
convingerea că Tratatul dintre 
U.R.S.S. și R. F. a Germaniei 
creează posibilități pentru dez
voltarea continuă a relațiilor 
dintre cele două țări și pentru 
consolidarea securității în Eu
ropa. în cursul convorbirii, s-a 
procedat la un schimb de pă
reri cu privire la viitoarele 
măsuri posibile îndreptate în 
direcția dezvoltării colaborării 
dintre U.R.S.S. și R. F. a Ger
maniei, a destinderii încordării 
și întăririi păcii în Europa. Au 
fost, de asemenea, examinate 
o serie de alte probleme inter
naționale.

După cum ahunță agenția 
TASS, convorbirea s-a desfă
șurat într-o atmosferă de lucru 
și într-un spirit de sinceritate.

îl în-
F. 3

Brej-

• •

Prezențe
românești

TOKIO 12 (Agerpres). — 
In preajma aniversării zilei 
de 23 August, în orașul O- 
kayama a fost deschisă ex
poziția de fotografii „Prin 
România de azi". Sînt pre
zentate, totodată, diverse o- 
biecte de artă populară ro
mânească și publicații.

Expoziția este organizată 
de către asociația de priete
nie Japonia-România și fi
liala sa din orașul Okayama, 
cu sprijinul societății pentru 
Europa răsăriteană din loca
litate.

RIO DE JANEIRO 12. — 
Corespondentul Agerpres, Va- 
sile Oros, transmite: Cu pri
lejul apropiatei aniversări a 
eliberării României de sub 
jugul fascist, postul de radio 
al Ministerului Educației și 
Culturii al Braziliei a trans
mis un program muzical, cu- 
prinzînd piese simfonice ale 
compozitorilor George Enes- 
cu și Mihail Jora. La începu
tul programului s-a făcut o 
prezentare a personalității și 
operei celor doi compozitori 
români.

care la începutul anului viitor vor zbura spre Lună la bor
dul navei „Apollo-14“, au început primele antrenamente 
în R. F. a Germaniei in apropierea craterului Steinheim. 
Aceste antrenamente au drept scop familiarizarea astronau- 
ților 
toare 
unul 
mate

americani cu aspectul solului lunar. In zilele urmă- 
astronauții americani vor vizita craterul „Noerdling", 
din cele mai mari și mai bine conservate cratere for- 
in urma căderii unul meteorit.

Președintele 
Nixon se opune...
WASHINGTON 12 (Agerpres). 

— Președintele Nixon a opus 
din nou marți vetoul său la 
două proiecte de lege adoptate 
deja de Congres, unul pentru 
finanțarea învățămîntului, 
altul pentru 
nă. Motivul 
că alocațiile 
greș pentru 
iecte de lege depășesc cu a- 
proape un miliard de dolari pe 
cele solicitate de Administra
ție.

Faptul ca atare constituie 
încă un episod al disputei 
tre puterea administrativă 
ținută de republicani și cea 
legislativă în care dețin 
joritatea congresmenii partidu
lui democrat.

iar 
dezvoltarea urba- 
expus de el este 
hotărîte de Con- 
aceste două pro-

In cadrtil manifestărilor 
organizate în Italia în cin
stea apropiatei aniversări a 
eliberării României, la „Ac- 
cademia di Romania" din ca
pitala italiană a avut loc un 
spectacol de gală prezentat 
de ansamblul folcloric „Doi
na1* al organizației U.T.C. a 
municipiului București. In 
fața unui public numeros — 
membrii ansamblului au re
purtat un succes excepțio
nal, interpretînd cu deose
bită măiestrie 
suri populare 
giunile țării.

Ansamblul
prinde în prezent un turneu 
în diferite localități din Ita
lia continentală și în Sicilia, 
făcînd cunoscută 
succes frumusețea 
popular românesc 
tecului folcloric.

cîntece și dan- 
din toate re-

„Doina" intre-1

d în
de-

ma-

cu mult 
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și a cîn-
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Devalorizarea lirei
Devalorizarea lirei turcești 

era așteptată de foarte multă 
vreme, și guvernul turc a 
ales momentul cel mai pro
pice pentru a proceda la o 
asemenea măsură. Viața po
litică este calmă, parlamentul 
a intrat în vacanță după o 
lungă sesiune. Pe plan eco
nomic se constată o penurie 
de lichidități care ar trebui 
să limiteze la minimum ac
țiunile speculative.

Presa turcă, care a ițtfor- 
mat cu multe zile înainte 
despre iminența unor măsuri 
economice foarte importante, 
relevă că in Turcia devalo- 

. rizarea monedei naționale s-a

făcut din 12 în 12 ani. Intr-a
devăr, precedentele 
țiuni de reajustare 
lății lirei au avut 
1934, 1946 și 1958.

Măsura devalorizării 
numeroase rațiuni. Din 
prețurile au crescut cu 
ximativ 80 la sută, in 
ce prețurile produselor
cipalilor parteneri comerciali 
ai Turciei au sporit în me
die cu numai 25 la sută. In 
plus, în ciuda tuturor măsu
rilor de încurajare' luate, ex
porturile de produse turcești, 
altele decît bumbacul,

nJEUNE AFRIQUE“

și Coasta de Fildeș
Destul de des, în cursul ultimilor patru sau cinci ani, 

s-a creat impresia că Guineea și Coasta de Fildeș, care au 
o frontieră comună, se îndreaptă spre o încercare de forță, 
dar întîlnirile sportive din ultimele luni, pe care conducă
torii celor două state le-au favorizat în mod discret, au 
venit să susțină eforturile diplomației secrete. Intre Abidjan 
și Conakry, emisari de înalt rang ai celor două țări (mem
bri ai guvernului) au făcut deja mai mult decît simple că
lătorii, uneori introduși discret printre atleți. Astfel, de
legația sportivă guineeză de 40 de persoane era condusă de 
Toumany Sangave, secretar de stat la afacerile publice. Ea 
constituia un răspuns la vizita făcută la Conakry de fot
baliștii din Coasta de Fildeș. Aceștia se bucuraseră și ei 
de o primire frățească și călduroasă, președintele Guineei, 
Seku Ture, evocînd în cursul unei recepții, oferite în cin
stea lor, legăturile istorice care unesc cele două popoare.

Guineezii au fost primiți de înalte personalități din 
Abidjan. Din toate discursurile pronunțate, s-a reținut 
aceeași concluzie: între cele două țări „puntea a fost res
tabilită", „norii au fost risipiți". O intîlnire la nivelul șe
filor de state, se spune în cercurile bine informate, ar urma 
să aibă loc intr-un oraș african care ar fi fost deja stabilit;

ROMA 12 (Agerpres). — La 
Palazzo Montecitorio din Roma 
(sediul Camerei Deputaților) au 
luat sfîrșit miercuri la amiază 
dezbaterile asupra declarației- 
program guvernamentale. După 
cuvântarea rostită de primul 
ministru. Emilio Colombo, care 
a abordat o serie de proble
me ridicate in cursul discuții
lor și motivarea votului de că
tre reprezentanții grupurilor 
parlamentare ale diferitelor 
partide. Camera Deputaților a 
acordat cu 348 de voturi, con-

tra 231 și o abținere, votul de 
învestitură noului guvern.

In cursul după-amiezii ace
leiași zile au început dezba
terile pe marginea declarației- 
program și în Senat. Se așteap
tă ca votul de învestitură la 
Palazzo Madama să aibă loc 
joi seara sau cel mai tîrziu 
vineri dimineața urmind ca a- 
poi noul cabinet, condus de 
Emilio Colnnbo,. să treacă la 
traducerea în viață a progra
mului său.

I

IRLANDA DE NORD
12 (Ager- 
nord-irlan- 
Clark s-a 
menținerea 
a Ulsteru-

LONDONDERRY 
pres). — Premierul 
dez Chichester — 
pronunțat pentru 
autonomiei politice
lui, împotriva preluării directe 
a conducerii de către guver
nul de la Londra, posibilitate 
evocată în cursul zilei de luni 
de către ministrul de interne

englez, Maulling, pentru cazul 
în care protestanții extremiști 
ar dobîndi puterea. El a de
clarat că „asumarea puterii în 
Ulster de către cabinetul de la 
Londra ar risca să producă 
reacții foarte violente în anu
mite sectoare ale populației din 
Irlanda de nord".

Ploi torențiale în 
Cehia și Moravia

Ploile torențiale și grindina 
care s-au abătut recent asu
pra unor regiuni din Cehia 
și Moravia au provocat, po
trivit evaluării specialiștilor, 
pagube de aproximativ 30 
milioane de coroane. Pier
deri extrem de grele au su
ferit cultivatorii de ' hamei, 
recolta de pe zeci de hectare 
fiind compromisă total.

© De la 7 august, ora 22 GMT, cînd a fost proclamată 
încetarea focului de către R.A.U. și Israel nu s a produs 
nici un incident în zona Canatului de Suez, a anunțat un 
purtător de cuvin! al O N.U., referindu se la datele primite 
din partea observatorilor aflați în această regiune.

© Republica Arabă Yemen 
a depus insti umentele de rati
ficare privind aderarea sa ia 
Carta Uniunii culturale' arabe 
și la statutul Organizației arabe 
pentru educație, cultură și ști
ință, a anunțat postul de radio 
Cairo. Republica Arabă Yemen 
devine astfel cel de-al zecelea 
membru care aderă la Carta 
Uniunii.

9 în multe state din India 
se desfășoară în prezent o lar
gă mișcare a țăranilor pentru 
înfăptuirea reformei agrare. A- 
ceastă mișcare pe scară națio
nală inițiată de către Partidul 
Comunist Indian este sprijinită 
de numeroase partide și 
nizații democratice din
Sute de mii de țărani au orga
nizat demonstrații cerînd apli
carea neîntîrziată a prevederi
lor reformei agrare, 
aceslor revendicări ale 
mii 
au
A
In largul coastelor

© Cotidianul egiptean „Al 
Ahram” informează că guvernul 
R.A.U. a autorizat cele d.uă 
batalioane algeriene staționate 
pe coasta apuseană a Canalului 
de Suez să părăsească Egiptul. 
Ziarul precizează că este vorba 
de aproximativ 2 000 de militari 
algerieni care au fost aduși 
aici în timpul conflictului ara- 
bo-israelian din iunie 1967. Mi
nistrul apărării al R.A.U., ge
neralul Mohamed Fawzi. a ordo
nat trupelor egiptene să preia 
imediat pozițiile deținute 
militarii algerieni.

de

15 000 persoane
fără adăpost

Ploile torențiale care cad 
neîncetat cu începere de luni 
în regiunea orașului Recite 
din Brazilia au provocat 1- 
nundații soldate cu victime 
omenești și pagube impor
tante.

în cursul nopții de marți, 
cînd nivelul apelor a depășit 
punctul critic, și-au pierdut 
viața 123 de persoane.

Conform afirmațiilor unui 
coordonator al operației de 
salvare, peste 15 000 de per
soane au rămas fără adăpost.

Manson face
j

orqa- 
Indiî.

© Expoziția mondială de 
Osaka, ..Expo '70" continuă 
cunoască o maro afluență 
vizitatori. Marți expoziția

greva foamei

împotriva 
țărănl- 

indiene, autoritățile locale 
luat măsuri represive.

In 
să 
de 

a
fost vizitată de 367 616 persoa
ne, iar numărul total al vizi
tatorilor de la deschiderea la 
15 martie a.c. a expoziției se 
ridică la 45 359 430.

Charles Manson, acuzatul 
principal în procesul asasi
nilor actriței Sharon Tate, a 
făcut greva foamei in ulti
mele 3 zile. Scopul acestei 
acțiuni este acela de a-1 sili 
Pe apărătorul său? Irving 
Kanarek, să înceteze intero
garea 
torul

Lindei Kasabian, mar- 
principai al acuzării.

Floridei 5 corăbii romane

Conteinere cu gaze toxice o echipă de scafandri a 
descoperit în apele de coastă 
ale Siciliei 5 corăbii romane 
încărcate, care s-au păstrat 
foarte bine în ciuda timpului 
scurs de- la scufundarea lor. 
Descoperirea a fost făcută 
de membrii unei expediții 
arheologice internaționale, 
care urmăreau să stabilească 
locul unde era situat portul 
fenician Mozia, distrus în 
urmă cu 2 200 de ani.

In corăbii se află amfore 
de vin și dale cretane.

NEW YORK 12 (Agerpres).
— Primul din cele două 
nuri militare transportînd 
teinere încărcate cu gaze 
xice învechite 
arsenalele de 
(Kentucky) și 
bama) a sosit 
baza navală din Sunny Point 
(Carolina de nord). Cel de-a! 
doilea tren trebuia să sosească 
la un interval de cîteva ore.

După cum se știe, planurile 
Pentagonului de a se debarasa 
de cantitățile de gaz toxic a- 
mintite prin scufundarea lor în 
largul coastelor Floridei au 
stîrnit o vie reacție atît în 
Statele Unite cît și în străină
tate. Autoritățile din 
gurile Bermude și 
guvernul britanic și 
general al O.N.U., U 
cerut să se amîne sau chiar să 
se suspende punerea în apli
care a acestor planuri și să 
se aștepte avizul unei comisii 
internaționale asupra consecin
țelor ulterioare ale scufundării 
conteinerelor cu gaze în apele 
Atlanticului.

Gazele conținute în conteine- 
rele transportate spre Sunny 
Point sînt incolore, inodore șî 
insipide. Prin acțiunea pe care 
o au asupra sistemului nervos,

tre- 
con- 

to- 
dinprovenind

la Richmond 
Anniston (Ala- 
marți seara la

moartea aproape 
Conștiente de uri-

pot provoca 
instantanee, 
așul pericol pe care îl comportă 
vehicularea lor, autoritățile a- 

luat măsuri ex- 
îna- 
tri- 

tren u-

mericane au 
cepționale de securitate : 
intea fiecărui tren a fost 
misă o garnitură-pilot; I 
rile propriu-zise sînt alcătuite 
dințr-o succesiune alternantă 
de vagoane goale și vagoane 
încărcate; pe fiecare vagon 
încărcat au fost montate detec
toare chimice de gaze și cuști 
cu iepuri și porumbei al căror 
comportament trebuie să semna
leze orice scurgeri de gaze ne
detectate la timp prin alte mij
loace. Vorbind despre pericole
le pe care le comportă scufun
darea conteinerelor cu 
toxice în largul coastelor Flo
ridei, guvernatorul acestui stat, 
Claude Kirk, a arătat că. o dată 
ajunse la o adîncime de 2150 
m, acestea devin practic impon
derabile și, sub influenta 
renților abisali, pot porni 
derivă spre zone ce nu 
putea fi detectate decît 
urma ravagiilor pe care le 
pricinui gazele scurse, 
tot unde vor apare 
scurgeri' 
moartea, a spus guvernatorul.

în

gaze
arhipela- 
Baliamas, 

secretarul 
Thant, au

are 
1958, 
apro- 
timp 
prin-

opera- 
a pari- 
loc

cu- 
în 

vor 
în 

vor
Peste 

asemenea 
va fi prezentă

turcești
stagnat. Dimpotrivă, importu
rile au crescut fără încetare 
și faptul că ele se realizau 
la o paritate de 9 lire dolarul 
a exercitat o presiune din 
ce în ce mai puternică asu
pra rezervelor în devize 
Băncii Centrale turce.

Guvernul turc a însoțit 
valorizarea cu o serie 
măsuri care urmăresc c 
trolul cererii interne și limi
tarea consumului. Taxa de 
rescont a Băncii Centrale va 
crește, începind cu 1 septem
brie a.c., de Ia 5,25 la 7,5 
la sută. Preturile la carbu
ranți și zahăr vor fi majora-

S-a dublat paza în 
jurul ambasadelor
Măsuri speciale de securi

tate au fost luate de către 
forțele armate venezuelene 
pentru a preveni noi răpiri 
de diplomați, a anunțat marți 
ministrul apărării, generalul 
Martin Garcia Villasmil.

Pe de altă parte, din Rfo 
de Janeiro se relevă că au
toritățile au dublat paza în 
ijurul ambasadelor străine din 
aceleași motive. îngrijorarea 
este determinată, mai ales, 
de legăturile care ar exista 
între organizațiile clandestine 
uruguayene care și-au asumat 
răspunderea răpirilor regente 
din Uruguay și grupurile 
clandestine din Brazilia.

Cei răpiți scriu 
familiilor lor

MONTEVIDEO 12 (Ager
pres). — Ultimul comunicat 
al organizației clandestine 
care a operat răpirile de di
plomați în Uruguay, anunță 
că atît consulul brazilian 
Dias Gomide cît și funcțio
narul nord-american, Claude 
Fly se află în viață, dar vor 
fi reținuți și executați dacă 
guvernul Uruguayului nu va 
elibera pe cei 150 de deți
nuți. Comunicatul, făcut să 
parvină poliției marți seara, 
este însoțit de scrisori ale ce
lor răpiți către familiile lor. 

confirmat, pe de altă 
că cel de-al treilea 

americanul Daniel Mi- 
a fost găsit asasinat 
mașină abandonată.

S-a 
parte, 
răpit, 
trione 
într-o
Cadavrul său va fi transpor
tat în S.U.A., la Dayton, sta
tui Ohio,
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