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teaqul roșu
Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășa Elena Ceaușescu 
au primit pe membrii Ansamblului folcloric 
„Mihai Eminescu" al comunității românești 

din Regina, provincia Saskatchewan din Canada
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Puternic stimulați de noile măsuri privind creșterea retribuției, a

nivelului de trai

Minerii sectorului I de la I.M. Paroșeni 
se angajează să sporeascăV

producția de cărbune
AM REALIZAT: BENEFICIEM DE NE ANGAJAM:

<

• Planul ]a produc
ția fizică de cărbune pe 
primul semestru a fost 
realizat în proporție de 
102,4 ]a 
tivitatea 
cată în 
depășită 
kg/post. 
de producție 
duse cu 0,57 
• Producția 
lorică a fost 
200 000 lei.

sută • Produc- 
muncii planifi- 
cărbunp a fost 
cu aproape 100 

• Costurile 
au fost re- 
lei -pe tonă 

netă va- 
depășită cu

• Mecanizarea 
plexă în abataje, 
crărî de pregătire 
transportul cărbunelui, 
este la nivelul tehnicii 
mondiale • Odată cu 
majorarea retribuției, 
de la 1 august, fondul 
de retribuire al între
gului sector a sporit, 
numai Ia nivelul retri
buției tarifare de înca
drare, cu peste 200 000 
lei, lunar.

com- 
lu-

• In cinstea marelui- 
eveniment politic al a- 
nului, Congresul al 
XII-lea, vom extrage 
suplimentar încă 1000 
tone de cărbune, iar la 
lucrările de pregătiri 
planul va fi depășit cu 
150 ml

• Din toate abataje
le sectorului vom extra
ge producție numai me
canizat.

Tovarășul N i c o 1 a e Ceaușescu, secretar general al Partidului Comunist Român, președintele Republicii Socialiste România, și tovarășa Elena Ceaușescu au primit, marți, dimineațș, în stațiunea Neptun, pe membrii Ansamblului folcloric „Mihai EmineScu" al comunității

SECTORUL II

românești din Regina, provincia Saskatchewan, din Canada, care întreprinde un turneu artistic și documentare în tră, la invitația „România".Clubul „Mihai din Regina estecele mai vechi așezăminte de cultură națională romă-
de țara noas- AsociațieiEminescu" unul din

nească din Canada, cu o variată activitate desfășurată de-a lungul a peste o jumătate de secol. El numără astăzi peste 4 000 de canadieni de origine română.Aflîndu-se în țara noas-
(Continuare în pag. a 4-a)

în tntîmpinarea celei de-a 35-a

aniversări a eliberării patriei
de sub dominația fascistă

AL I.M. PETRILA I.M. VULCAN

lunii august, 
I.M. Petrila 
de tone căr

Noi utilaje intrate în dotare

De la începutul acestei- luni, noi, minerii, beneficiem de cel mai ridicat nivel de sporire a retribuției tarifare de încadrare și bineînțeles a sporurilor calculate la retribuția rată. / ___ _bite a partidului nu-i putem răspunde cîț într-un singur realizîndu-ne în mod exemplar sarcinile planificate, dînd producție peste plan cu consumuri cit duse de energie și de materiale.Avem o bază pentru afirmațiile cern, o temelie pentru îndeplinirea jamentelor pe care ni asumăm. Sarcinile de plan în această primă parte a anului au fost realizate așa cum sînt prezentate, dar mai adăugăm că numai o singură brigadă, cea

, i majo-Acestei griji deose- nostru defel :
mai re- electricătrainică ce le fa- serioasă anga- le

In pagina a 3-a

Adunări gene
rale ale oamenilor 
muncii

pre- trei de înaintări, ne-am sarcinile planifi- proporție de 121,6 Economiile înre- la costurile de

adăuga plusurilor ' de pînă acum.In felul acesta dorim să răspundem grijii perma-
Sing. Hici GARALIU, 

șeful sectorului I, 
I.M. Paroșeni

(Continuare in pag. a ? a)

Toate brigăzile cu plusuri 
de cărbune

După Prima semideeadă a 
colectivul sectorului n al 
înregistrează un plus de 180
bune. Brigada condusă de Nicolae Tăian, 
care exploatează un abataj dotat cu com
plex mecanizat de susținere și două com
bine a realizat în plus, pe cinei zile lu
crătoare din august, 130 tone eărbune, iar 
brigada lui Dumitru Leonte, 140 tone de 
cărbune peste prevederi, obținînd cea mai 
mare depășire la productivitatea muncii 
— de 1 tonă pe post.

Ieri, șeful sectorului II, ing. Aurel Mar- 
han, ne-a comunicat telefonic că în cins
tea zilei de 23 August colectivul pe care-1 
conduce s-a angajat să extragă peste plan, 
în luna august, 500 tone cărbune.

Noi utilaje au intrat în dotarea întreprinderii, utilaje menite să contribuie la creșterea eficienței muncii în abataje 1 o combină pentru tăiere în abatajele frontale și un turbocompresor cu un debit de 270 mc/minut ce va fi amplasat la stația de compresoare de la puțul nr, 8.Lăcătușul Tiberiu Kerti de ia atelierul de reparat locomotive Diesel de la suprafață, sectorul XII, a pus în funcție un banc pentru centricubarea pompelor de injecție de la locomotive. Executarea acestei operații în atelier, și nu la Tg. Jiu ca pînă acum, aduce economii anuale care se ridică la 108 000 lei.

condusă de Titu Teacenco, utilizînd un complex mecanizat a extras peste sarcinile planificate, în cele șapte luni, 17000 tone de cărbune, cu o sporire a productivității muncii de 3.8 tone pe post. La gătiri, unde folosim combine realizat cate în la sută, gistrateproducție sînt, pe primul semestru, de 763 567 de lei.Aceste realizări sînt, așa cum mai spuneam, temelia angajamentului nostru de a extrage pînă la Congresul al XII-lea încă 1000 de tone peste sarcina de plan la producția fizică de cărbune, iar la pregătiri vom executa în plus 150 ml, care se vor
Comunista Valeria Ol- 

teanu, sudoriță la ate
lierul mecanic al mi
nei Bărbăteni — o 

muncitoare pentru care 
executarea unor lucrări 
de bună calitate este 
un deziderat de prim 
ordin. I

,3Coliviile scoteau din a- dîncurile minei Lonea pe cei care în schimbul I mai încheiaseră un act din marea bătălie ce se desfășoară pe frontul cărbunelui. Căutam cu privirea prin mulțimile de căști și fețe prăfuite ce se mișcau sub soare și nu-1 puteam găsi pe Dragoș Teleagă, cel mai tînăr brigadier de la mina Lonea. Are 29 de ani neîmpliniți și conduce o brigadă care mînuiește un complex mecanizat.Ilie Păducel, președintele comitetului de sindicat pe mină, ne prezentase rezultatele pe care brigada lui Teleagă le obținuse pe primul semestru

dorit să învețe și a învățat"al anului. Sporul 3000 ne încu tă
de peste cărbu- plantone de extras peste acest an dovedește prisosință că în a-eas- brigadă oamenii muncesc, nu glumă. Din ce în ce mai rar ieșeau minerii din adîncuri. Semnale scurte la intervale largi de timp mai veneau ca o undă a vieții, anunțînd că cei întîrziați cu treburile abatajelor doresc să urce.Pe zărit vea cent jucăuș al razelor de soare și numai mersul apăsat ca al unui bărbat matur mi-a

i -dat să înțeleg că e el, Dra- goș Teleagă. L-am așteptat la ieșirea din baie și am prins repede a închega o discuție despre devenirea lui ca miner și ca om. îl ascultam cum derulează simplu o biografie care cuprinde, ca în- tr-o diagramă, o ascensiune ce are o singură temelie — munca. „Am făcut un curs de un an și m-am calificat ca miner mecanizator. Venisem acum 7 ani din Rădăuți și nu prea știam ce-i mina. De

riu, astăzi Dragoș Teleagă a ajuns să-1 „concureze" pe fostul său dascăl în ale mineritului. Am discutat cu Ion Cojocariu despre fostul lui ucenic. „Este un băiat bun. A dorit să învețe și, ambițios cum este, a învățat, Nu vedeți, astăzi mă rează și, sincer să pare bine".Minerii șefi deIosif Hăbuc — care este policalificat, Iosif Bucur, tot policalificat, Nicolae Chervaise, Alecu Aurelian, minerul mecanizator
Gheorghe POPESCU

concu- fiu, îmischimbDragoș Teleagă l-am de la distanță. A- chipul unui adoles-. doi ani sînt șef de brigadă și lucrez numai cu complexe". învățînd meserie de la un brigadier cunoscut prin rezultatele muncii sale, Ion Cojoca-
cufundat în focul

(Continuare în pag. a 2-a)
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Acționăm pe o cale deosebit de eficientă

prime de 
medie, la

PERFECȚIONAREA TEHNOLOGICA
• Indicele de valorificare a materiilor 

bază și energiei urmează să sporească, în
nivelul industriei naționale cu 32-34 la sută ;

• In industria construcțiilor de mașini, consumu
rile normate de metal se vor reduce cu cel puțin 
20-23 la sută ;

• 40—50 la sută din necesarul de materii prime
și materiale pentru consumul intern să se asigure prin 
recuperarea și valorificarea lor;

• Cheltuielile materiale în producția industrială
vor fi măi mici cu 5,5—6 la sută.(Din Documentele celui de-al XII-lea Congres al partidului) 'Importanța economisirii cu maximă severitate a materiilor prime, energiei și combustibilului este bine înțeleasă de toți oamenii muncii de laI.R.I.U.M.P. Colectivul nostru a răspuns prompt și operativ măsurilor stabi-

lite prin documentele celui de-al XII-lea Congres al partidului și Decretul Consiliului de Stat vind gospodărirea oasă și reducerea mului de energie că, energie termică ze naturale.
pri- judici- consu- electri- Și ga-Acționînd în

spiritul prevederilor decretului, soluțiile cu care răspundem sînt de ordin organizatoric și tehnic. Ele sînt pe măsura potențialului colectivului nostru.Prin natura activității, întreprinderea noastră trebuie să satisfacă nevoile unităților miniere din Vale în ceea ce privește repararea și întreținerea u- tilajului minier și asigurarea acestuia cu piesele de schimb necesare în condiții de înaltă tehnicitate și cu cît mai puține cheltuieli materiale. Preocu-

loan CREȚU, inginer șef 
la I.R.I.U.M. Petroșani

5 MUNCITORI, INGINERI, TEHNICIENI
Și MAIȘTRI I

i
5

(Continuare în pag. a 2-a)

Asigurați în fiecare unitate indici 
reduși ia consumul de energie pe toate 

schimburile prin folosirea rațională 
a utilajelor

• evitați mersul în gol sau cu sar- Ș 
cină redusă

• eliminați opririle accidentale
• întrețineți corespunzător mași

nile și utilajele
Pierderile pe rețeaua de aer comprimat pot fi 

reduse cu 2/3 folosind conducte cu diametre optime; 
Pe un furtun'cu diametrul de 19 mm 
de 17 metri, se pierde o atmosferă ; în 
ceeașî lungime a unei țevi cu diametrul 
pierd doar 0,3 atmosfere.
ÎS: Evitînd mersul în gol timp de o 

transportor de capacitate medie — 200 
bune debit orar — economisiți 40 kWh, iar la un 
transportor de mare capacitate — 600 tone de cărbu
ne debit orar — 87 kWh.

și o lungime 
schimb pe a- 
de 76 mm se

ora a unui 
tone de căr-

un

3
l s s
3

3
3 ■?
5
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IDin viața organizațiilor

de partid
Preocupări pentru recuperarea materialelor

I^rinlre problemele care 
se află in atenția comitetu
lui de partid de la mina 
L.jpeni este și cea referi
ți are la economisirea de 
maurii prime. materiale, 
comixi-tib:! și energie. A- 
piivind in viață măsurile 
stabilite de conducerea 
partidului. comuniștii au 
întreprins in această pe
rioadă o largă acțiune de 
recuperare a materialelor 
uzate în procesul tehnolo
gic. atît în subteran cît și 
ia suprafață. Astfel, in pri-

mul semestru al anului au fost recuperate peste 1300 armături metalice TH, diferite utilaje și subansam- ble. Valoarea totală a a- cestora depășește 2 milioane lei, ceea ce reprezintă peste 25 la sută dini totalul economiilor realizate la cheltuielile de producție, la nivelul Se evidențiază de oameni sectoarele
XIII care 
mai mari

minei, colectivele ai muncii de la IV, VI, XII și au realizat cele economii.
Contfifi tot mai bune pentru desfășurarea 

activității in subteran
Ir,tr-o recentă adunare 

de partid, comuniștii de 
ia sectorul IV al minei Pe
trii* a* dezbătut preocu
parea organizațiilor de 
partid, sindicat ți U.T.C., a 
«crducerii sectorului pen
tru îmbunătățirea continuă 
a condițiilor de muncă în 
subterani In acest sens s-a 
arătat faptul că, sectorul 
a brnefkiat de sume im-

La I.M. Lonea, informă
rile politice ținute in a- 
*este zile, in cadrul adună
rilor de partid au cuprins 
principalele idei ce se des
prind din recentele docu
mente de partid apărute. 
In cadrul organizațiilor de 
bază de la sectoarele I, IV, 
V, VII, VIII și XI, eu spri
jinul propagandiștilor și 
lectorilor, noile documen
te de partid au fost pre- 
xentate pe larg, prilej cu 
tare comuniștii și-au ex
primat adeziunea față de 
conținutul lor, angajindu-se 
să-și sporească eforturile 
pentru mai mult cărbune.

Valeria COANURAȘ

j dorit

(Urmare din pag 1)

învătat"

să învețe
si a

L.

portante pentru dotarea cu echipament de protecție, instruirea și pregătirea co- respuniătoare a minerilor pentru respectarea regulilor de protecție a muncii. 
Cei care au luat cuvîntul — Constantin Marchiolu, Petru David, Nicolae Tri
fon, Nicolae Bertea și alții — au subliniat necesitatea respectării riguroase 
a monografiilor de armare, combaterii prafului de cărbune și întreținerii căilor de acces.

Petru Belchin, ajutorul miner Gheorghe Manta, lăcătușul Petru Stanciu au înțeles de ia început rosturile mecanizării și a- eum, cînd au ajuns să cunoască bine ile, nu s-ar putea de un asemenea despre care șeful gadă spunea că: tejează viața ca rinte".Brigada lui Teleagă mai are și greutăți, a căror depășire necesită sprijinul sectorului. L-am ascultat pe brigadier și am consemnat : „Mai avem 6 m 
de avansare și trebuie să trecem, peste trasversa- la 63. Noi am reușit cu forțele brigăzii să săpăm și o galerie de 43 de metri care să ne asigure exploatarea optimă în continuare, dar din cealaltă parte, contra front, sectorul trebuie să bată o galerie care să străpungă în cea pe care noi am săpat-o. Asta este una din probleme. Apoi avem nevoie măcar de Un singur electrician plex ca să media defecțiunile pe loc, fără să fim nevoiți să ne întrerupem activitatea". Obiectivitatea a- cestei probleme dă o notă în plus grijii ce-1 fră- mîntă pe brigadier. Conștient de responsabilitatea unei munci deloc ușoare, a îndrăznit, așa cum îndrăznește și acolo în subteran, să vorbească deschis și despre neajunsurile din abatajul nr. 63.

și ei nd au ajuns instalați- despărți utilaj
I 
I

însemnări de la expoziția omagiala

Minerul in arta plastică

T. SPATARU

Explozie în Marea Egeeși

Cronica filmuluiI

fizice, circui- capetelor

Or- de

nostru poartă nostru bun

un ciclu de în care erau

La creșa din Uricani, copiii minerilor sînt înconjurați cu multi dragoste 
și călduri de personalul care se îngrijește ea acești* să se simtă ca într-o fa
milie. Foto : Gh. OLTEANU

la com- 
putem rc-

sens, 
ferm 
con- 
1000

marfă

al companiei rna- lntegritatea sa nu-i îngăduie să nici un compro-

minerului.Comitetul socia- Hupe- filia-

Este pro- superioa- sine nu 5.-a re- de- — în baza măr-unor martori de mare încredereale „societăți"

&

Și

ocoa-Și pî- cen- pre-

Semnificativă atît sub aspectul sensului de an
gajare a. artei plastice hu- nedorene, cît și a valorii artistice, expoziția de pictură, grafică și sculptură deschisă la .clubul sindicatelor din Lupeni a devenit un element tradițional al manifestărilor de

Minerii se angajează 
să sporească producția 

de cărbune
(Urmare din pag. 1) dăugăm aproximativ 400000 lei sporurile de acord și vechime care se majorează, crescînd retribuția. De fapt, cei 400-000 pot fi 

chiar 600 000 sau 800 000 in funcție de realizările obținute, sporurile fiind, in fond, nelimitate.Iată de ce angajamentul nostru, răspunsul la grija ce ne-o partidul și statul este cărbune mult, și ieftin.

nente pe care ne-o poartă partidul, grijă dovedită încă o dată prin majora
rea retribuțiilor cu înce
pere de la 1 august, majorare efectuată pentru a doua oară în acest cincinal, de data aceasta cu o. cotă ridicată. Astfel, la nivelul sectorului, fondul de retribuire, numai la retribuțiile tarifare de -încadrare, a sporit cu 200 000 lei, la care mai trebuie să a-

dicate Zilei ganizată de cultură și educație listă al județului doara, împreună cula Deva — Petroșani a U- niunii Artiștilor Plastici, expoziția cuprinde peste 40 de lucrări artiști tactul ța Și lor, cu tă din Valea Jiului nota caracteristică a crărilor.Pictura este tehnica cea mai bine reprezentată. Expun- Gheorghe Pogan (care semnează . compoziția Rememorări Lupeni ’29"), E- lena Bianu („In fata minei"), Mircea Bîtcă („In subteran" Ion Cîrjoi („Epilog Ecatcrina Sylvester sajul „Paroșeni"), Sylvester („Banda", nicular") cu lucrări • tă recentă, inspirate realitatea minei de astăzi, filtrată prin sensibilitatea artistică și talentul pic-

realizate de 19 din județ. Con- nemijloeit cu vîa- munca mineri- realitatea socialis- este lu-

‘, „Orizonturi noi"),1929"), (pei-Victor„Fu- de da- ! de

Perfecționarea tehnologică
(Urmare din pat i)

>at de o cît mai judicioa
să valorificare a metalu- 
tai și energiei, oamenii 
muncii de la I.R.I.U.M.P. 
au economisit in perioada 
care s-a scurs din acest 
an peste 150000 kWh e- 
oergie electrică, economie 
cu care s-ar putea realiza 
o producție suplimentară 
ia valoare de 10 000 000 
iei. Au mai fost economi
site Z12 Gcal energie ter
mică și peste GO tone me- 
lat Aceasta in condițiile 
m care producția netă a 
iest depășită cu 43 la su
tă. iar productivitatea 
■rnadi a fost realizată in 
proporție de 101 Ia 
Din 
cti 
noi 
lor 
nic 
rea
creșterea gradului de va
lorificare a acestora.

Ia documentele celui 
de-al XII-lea Congres al 
partidului se subliniază 
faptul că in perioada ur
mătoare se va ac
celera trecerea pe baza a- 
cmnulărilor cantitative ob
ținute Ia o nouă calitate a 
întregii noastre activități. 
Va accent deosebit tre- ‘ 
buie să punem și în con
tinuare pe obținerea unor 
produse de calitate supe— 
rscarâ. care să necesite

ceersum cit mai redus
ce mate-risk- și energie. Deles, introducerea de

cele arătate, 
precădere 
realizarea 

de plan 
legată de
materiilor prime,

sută. 
rezultă 

că la 
sarcini-

este orga- 
economisi- 

de-

lu
de 3 000 

electrică, metodă o

pildă, prin schimbarea 
tehnologiei de fabricație, la 
racordul flexibil de înaltă 
presiune s-a redus consu
mul de metal cu 70 la su
tă, timpul de execuție de 
trei ori, obținindu-se 
nar o economie 
kWh energie Firesc, aceastăvom aplica și la alte repere. Creșterea gradului 
de valorificare a materiei 
prime cu 10-12 la sută la 
laminatele din tablă de
termină o reducere subs
tanțială a consumurilor 
specifice, o creștere însem
nată a producției Reintroducerea în tul tehnologic a de metal rămase de la diferite repere ne aduce o substanțială economie de 
metal. Numai la un singur 
reper — spre exemplu 
bucșa ventilului — pierde
rile prin Prelucrarea teh
nologică sînt de numai 
la sută.In mod deosebit zintă interes și aspectele de valorificare a resurselor energetice. In acest caz 
s-au luat măsuri de ex
tindere în toate secțiile în
treprinderii 
fluorescent.ță duce Ia 
15 la sută 
de energie.nă la maxim a mersului în gol a mașinilor-unelte, extinderea lucrului la mai multe mașini și, biiieînțe- noi

a iluminatuluiCazul în spe- 
reducerea cu
a consumului Eliminarea pî-

tehnologii, care să conducă pe cît posibil la reducerea adausurilor de prelucrare, sînt măsuri care stau în permanență pe a- 1 -i oameni- a conducerii fac- în- i la va- elec-
gehda consiliului lor muncii, întreprinderii. Un alt tor care contribuie tr-o măsură însemnată creșterea gradului de lorificare a energiei < trice îl constituie ridicarea calității produselor, binecunoscut că un dus de calitate ră atrage după numai o economie de muncă socială, ci și însemnate economii de materie pri- 'mă, materiale și energie, Acționînd în acest 
colectivul nostru este
hotărît să diminueze 
sumurile specifice la 
de lei producție 
cu 2—3 la sută.

**
I 
I
I

*

I

Prin darea în exploatare a liniei industriale a T.C.I. Craiova, capacitatea de descărcare a stației C.F.R. Vulcan s-a mărit considerabil. Noua linie are o capacitate de 20 de vagoane. (Al. 
Tătar, coresp.)
♦ —---------- -- .Recolta de fructepădure este bună în a- _ __ _. __ __„Ade

torilor. Grupul tinerilor artiști din Lupeni, așa cum le spuneam cîndva, sînt prezenți și în această expoziție. Simonel Bucur (care își conturează stil propriu, plin de gestie în armonizarea mei cu tehnica turi miniere", Eugen Bencău și Alexandru care a optat pentru fică („Preparația"). In grafică întîlnim lucrările remarcabile ale' lui Iosif Tellmann („In abataj", „Miner", „Schimbul azi"), re prin intermediul pestei tehnici artistice

un su- te- în „Strue- „Peisaj"), („Furnale") Rădulescu, gra-
ca- a- ne dă o magine a minerului- tehnician, Matyaș Iosif expune variante ale unei lucrări (..Lupeni ’29") plină de dramatism, peisajul industrial este transpus in grafifâ de Fodor Frioda sau Șutii Eva.Expoziția de artă plastică este un adevărat eveniment al vieții cultural-ar- tistice.

Primul fapt pentru care merită să ne oprim a- supra acestui film este a- cela că Nikos Foscolos prelucrează sub titlul senzațional o realitate tristă și incontestabilă a navigației grecești : aceeaa antreprenorilor lipsiți de scrupule, care se dedau la cele mai insalubre mășinațiuni pentru a fi umflat în , mod artificial cruțe îmbar- sicrie

sub alt pavilion. Iar poliția, care în majoritatea decisivă a cazurilor nu mai găsește decit o firmă goală .(proprietarii au avut grijă să dispară la timp, nu fără
profitul, fără să viețile oamenilor câți pe adevărate plutitoare.Nu demult în presă publicat portaje, mascate turiilor cea mai— afacerile murdare nenumăratelor de navigație. în larg, pe Mediterana dispar nave cu încărcătură cu tot, rea- părînd sub altă denumire

complicitatea corupției).Nikos Foscolos' se inspiră, așadar, dintr-o actualitate. Protagonistul filmului, marinarul An- ghelos Kreouzis este singurul supraviețuitor al unui naufragiu din 1966. Incoruptibil, Anghelos relevă faptul că naufragiul nu s-a datorat furtunii, cum proprietarul încearcă să susțină în timpul anchetei, ci exploziei provocate la cazanele vechi ale hîrbului slobozit pe valuri. Dînd

vadă de Un curaj plar, Anghelos nu lasă intimidat de unile exercitate asupra lui de către consiliul de conducere ritime. morală accepte mis. O oarecare umbră de neverosimil sesizăm' in episodul în care ni se narează ascensiunea lui Anghelos, el devenind directorul firmei. înțelegem că Foscolos uzează acest artificiu din sități- dramaturgice, numai astfel se oferi spectatorului ginea' corupției de porției„Explozie înEgee"un film puternic realist.

exem— se ptesi-

de nece- că poate ima-
Mareaeste, prin urmare,

C. ALEXANDKESCU

cest an. Punctele de colectare din aria lelor silvice Lupeni Petroșani au trimis nă ieri dimineață la trul din Iscro.nl de gătire și'expediere către beneficiarii externi din țară 15 tone de afine și 40 de tone de zmeură. Din recolta de zmeură și afine a acestui an, 15 tone de fructe vor fi livrate Fabricii de conserve din Hațeg care le va transforma în produse

pentru magazinele din județul nostru. (T.V.).
♦---—La clubul sindicatelor din Lupeni s-a deschis luni o expoziție de gi'a- fică a artistului plastic Simion Costea, membru al filialei U.A.P. Sibiu, originar din Valea Jiului. Expoziția, intitulată „Oamenii luminii" cuprinde 20 de gravuri inspirate din munca minerilor. (T.S.).

De Ia începutul anului și pînă în prezent 128 de mineri, lăcătuși și alți oameni ai muncii de la I.M. Dîlja au plecat la o- dihnă sau < tratament în frumoasele stațiuni balneoclimaterice de pe cuprinsul patriei noastre, 
(P. Găină, coresp.).
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Adunările generale ale oamenilor muncii au relevat pregnant 

uncitoreaseă fermă pentru îndeplinirea 
andamentelor majore din economie:

SPORITĂ, DE CALITATE,
CU CONSUMURI SCĂZUTE DE MATERIALE Șl ENERGIE

Hotărîre II
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Mai mult cărbune de calitate, 
mai puține materiale și energie

REALIZĂRI PROPUNERI

Constructorii se mobilizează pentru

Intensificarea ritmului
de execuție a apartamentelor

• Depășirea producției 
cu 22 645 009 lei • Chel
tuielile materiale au fest 
reduse cu 14,9 lei la 1009 
lei producție marfă • Be
neficii obținute : 31M mii 
lei • Prin îmbunătățirea 

recuperării globale cu 2,5 
puncte s-au obținut 
plimentar 103 650 
cărbune.

su- 
tene

• In vederea reducerii 
censamalui de energie e- 
Ițclrică și carburanți să 
se facă cercetări în cola
borare cu institute de 
specialitate • Să se a- 
provizioneze ritmic 
țiile cu vagoane 
evitarea 
gol.

. sec- 
pentru 

funcționării in

tățirea activității de preparare,ței în funcționarea instalațiilor, asigurînd astfel cotinuitate în procesul de producție. De asemenea, o mare parte din propunerile făcute s-au referit la noi soluții de reducere a consumurilor de materiale și energie electrică.

creșterea siguran-

C. IOVĂNESCU

lo-
cu 

da-

REAL1ZĂRI
• Planul fizic de 

cuințe a fost depășit 
42 apartamente, fiind
te in folosință 460 apar
tamente • La toți cei
lalți indicatori economi- 
co-finaneiari prevederile 

- pe șantiere și pe grup 
sînt necorespunzătoare; 
valoarea producției nete 
— 99,8 la sută (începind 
din trimestrul II).

PROPUNERI
• Pentru eliminarea 

stagnărilor și sporirea 
productivității muncii pe 
șantierul din Lupeni, să 
se treacă degrabă ia ®- 
xecuția unui modern de- 
pozit-tranzit de materi
ale. • De pe acum, cit 
timp vremea se menține 
corespunzătoare să în
ceapă finisarea fațadelor 
la blocuri.Reprezentanții oamenilor muncii de la cele trei secții de preparare — Petri- la, Coroești, Lupeni — ale LP.C.V.J. au analizat in adunarea generală, în spirit critic și autocritic, activitatea desfășurată in semestrul I pentru realizarea sarcinilor de plan și a angajamentelor asumate. Bilanțul făcut cu a- cest prilej a scos în evidență preocuparea conducerii colective a întreprinderii, a colectivelor celor trei secții pentru înfăptuirea măsurilor luate în vederea mai bunei organizări a producției și a muncii, îmbunătățirii procesului de preparare a cărbunelui în condițiile unei calități superioare. In a-

---------<-----------------------------
La ultimul nivel al noului bloc cu 56 apartamen

te din strada Horea — Petroșani, beneficiar C.M.V.J., 
șeful echipei de zidari Petru Munteanu și maistrul 
constructor Francisc Filip eseu, stabilesc cotele finale 
ale terasei. Foto: I. LICIU

cest sens la cărbunele pentru indicele de calitate a crescut cu 0,1 puncte, iar la semicoes cu 0,2 puncte; totodată a crescut puterea calorifică a cărbunelui energetic.In luările de cuvînt par- ticipanții la dezbateri — Victor Corpadea, Francisc Appel, Dumitru Agache, Ioan Moldovan, Ianos Hat- faludi, Alexandru Buruiană, Gheorghe Biro, Marin Ilcea, Doina Irimie, A- lexandru Hadnagy, Nico- lae Vâlcea — s-au referit la unele neajunsuri care au influențat negativ realizările din primul semestru, au făcut valoroase propuneri pentru îmbună-

s-a subliniat ca cocs

pentru reducerea consumurilor 
și îmbunătățirea calității tricotajelorIn direcția .realizării saltului calitativ teresul tînărului al întreprinderii decotaje din Petroșani axat, la recenta adunare

general, in- colectiv tri- s-a
cerea consumurilor de fabricație.Analizînd în detaliu posibilitățile existente în a- cest sens pe fiecare ope-

REALIZĂRI PROPUNERI

• Intre trimestrul 
1978 — data intrării 
funcțiune a fabricii 
tricotaje, și trimestrul 
1979, producția fizică

crescut de la 29 000 bu
căți la 105 000 bucăți pe 
trimestru.

IV 
in
de
n
a

• Să se facă o anali
ză economică pentru fie
care nou produs creat, 
p<- toate fazele de fabri

cație, măsură care să a- 
sigure încadrarea și chiar 
reducerea consumurilor 
specifice admise • Cali
ficarea 
re.

de noi tricotoa-

a reprezentanților oamenilor muncii, pe aspectele noi ivite în dezvoltarea acestei unități și anume creșterea calității și a eficienței produselor. Un număr impresionant de participant! la dezbateri — pește 20 — au ținut să-și exprime opinia despre căile ce trebuie urmate in continuare pentru creșterea continuă a producției fizice în condiții de calitate superioară și redu-

procesului pro- Florica Isăcilă, D o i n i ț a Adochiței,Maria Mihai, Marioara Buga, Ana Doroftea, Maria Porav, Claudia Telea, I- linca Ciochină, Livia Negru, Maria Krausz, Elena Căpîlneanu, Marinela Bu- can, Simona Bodor, ca și ceilalți participanți Ia discuții au făcut cunoscute măsurile concrete pe care

rație- a ductiv,

le aplică sau și-au propus să le aplice pentru a contribui la atingerea cît mai grabnică a parametrilor la care trebuie să funcționeze mașinile și u- tilajele, toate capacitățile noii fabrici. Totodată, au cerut ca maiștrii, cadrele de asistență tehnică, cei din compartimentele de creație și calitate să participe printr-o activitate permanentă și metodică la găsirea celor mai judicioase soluții de creștere a calității produselor în condiții de reducere a consumurilor specifice de materiale și energie, valorificarea cît mai eficientă a materiilor prime puse la dispoziție. S-a subliniat necesitatea creșterii exigenței în diferitele compartimente pentru îmbunătățirea aprovizionării materiale, realizarea integrală a sortimentelor de depinde respectarea tractelor economice. carecon-
A. HOFFMAN

Exprimînd ' hotărîrea fermă de a intensifica ritmul execuției pe șantierele de locuințe și de a da în folosință integral de locuințe planificate 
1979, constructorii cipanți la adunarea rală a oamenilor pe Grupul de șantiere Valea Jiului al T.C.H., au formulat critici . exigente la adresa organizatorilor activității pe șantiere.— Nu putem fi mulțumiți de folosirea capacității noastre interne de organizare atîta vreme cît ore și chiar zile în șir e- cnipe de zidari și alte meserii de pe șantiere, de activitatea cărora depinde finalizarea la termen a obiectivelor, au stat din lipsă de beton sau mortar.Această apreciere a fost rostită de tehnicianul 
Augustin Prodan, secretarul organizației de partid a șantierului din Petro-

numărul în parti- gene- muncii

șani, dar ideea pe care ea o cuprinde a • fost exprimată de fapt, de mai mulți constructori din Petroșani, între care Ion. Tobă, și Vasile Găldărar, precum și de către cei din Vulcan, Nicolae Popescu, și Dumitru Ciobescu, sau Lupeni, Cornel Vasian, Nicolae Avram, Vasile Be- rehoi, Dumitru Sălăgean și Nicolae Ștefănici — situa- . ția aprovizionării materiale fiind la fel de precară pe toate șantierele. Constructorii s-au referit, de asemenea, la necesitatea ca poligonul de prefabricate din Livezeni și stațiile tranzit din Vulcan și Lupeni să fie mai bine organizate pentru ca materialele trebuincioase șantierelor să fie asigurate rit- r> ic. -Mecanizatorii — colectivul S.U.T. din Livezeni să înlăture neajunsurile din activitate —excavatoare și buldozere defecte în stație din pieselor de schimb, timp ce pe șantiere jinul lor e reclamat urgență etc.In același cadru,făcut prețioase referiri la necesitatea curmării risipei de materiale. reducerii consumului de energie și carburanți.

lipsa în spri- des-au

H. ANTONIU

La F. P. L. Petroșani se acționează hotărît pentru
- — - . . — _ .

îmbunătățirea producției destinată consumuluiAdunarea generală a oamenilor muncii de la Fabrica de produse lactate Petroșani a scos în evidență, prin realizările obținute în primul semestru
unor mentalități — sustrageri de produse, absențe nemotivate și consumul de alcool în timpul lucrului — vor contribui din plin

așa cum. au a- vorbitorii Aurora Do-MariaVîrtop,
REALIZĂRI PROPUNERI

• Valoarea producției 
globale a fost realizată 
în proporție de 102,3 ia 
sută • Productivitatea 
muncii s-a realizat în pro
porție de 102,9 la sută 
• Cheltuielile la 1000 lei 
producție marfă au fost 
reduse cu 44 lei.

• Scurtarea termenu
lui de execuție la lucră
rile de igienizare • Or
ganizarea de cursuri pen
tru calificarea muncito
rilor • Punerea la punct 
a spălătoriei pentru echi
pamentul de protecție 
• Datarea secțiilor cu 
cîntare.al anului de acest colectiv, însemnate rezerve ce pot fi materializate în sporirea cantității și calității produselor — lucru care să determine o aprovizionare mai bună a populației Văii Jiului cu produse lactate.Bilanțul pozitiv prezentat a pus în lumină și unele carențe în activitatea fabricii. Combaterea fermă a

activită- contribuțiaȘi de mai
la îmbunătățirea' ții, sporind tuturor la realizarea depășirea sarcinilor plan. Pentru obună aprovizionare a populației cu produse lactate planul semestrului Ii prevede 21 500 hl lapte pentru consum, 400 000 tone înghețată, ceea ce im-

pune, rătat lea, Maria Bogdan, Păcurar, Romulusasigurarea la timp cu materie primă, capace și pahare din plastic, dotarea cu cîntare a secțiilor și cu piese de schimb pentru mașinile folosite de fabrică. O problemă ridicată și a cărei soluționare a fost propusă de Maria Tecșa a fost apa potabilă folosită. Fabrica fiind un consumator mare de apă, s-a propus reciclarea apei potabile care se deversează în prezent la canal. A- menajarea unei camere de saramurare, a uneia frigorifice, crearea unui spațiu de pasteurizare a laptelui dirijat la fabricarea de brînză telemea, sînt pecte asupra cărora insistat pârtiei pan ții discuții.
as-aila

ceea ce Gheorghe POPESCU
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Tovarășul Nicolae Ceaușescu 
si tovarășa Elena Ceausescu 

au primit pe membrii Ansamblului 
folcloric „Mihai Eminescu"

(Urmare din pag. 1)tră. membrii clubului „Mi- 
Itai Eminescu" și-au manifestat dorința de a li primiți de președintele Nicolae Ceaușescu, a cărui neobo
sită activitate pusă în sluj
ba propășirii și fericirii 
poporului român, a înfăptuirii idealurilor de pace și 
înțelegere între toate po- 
poarele lumii este bine 
cunoscută și apreciată în 
cercurile largi ale opiniei 
publice canadiene.

Tovarășul Virgil Candea, 
secretar al Asociației „Ro
mânia* a prezentat Grupul 
Se membri ai clubblui „Mi
hai Eminescu" din orașul 
Regina, care ne vizitează 
țara in cadrul programului 
de cultivare a limbii, is
toriei și civilizației româ
nești, de cunoaștere a Ro
mâniei socialiste.

A luat cuvîntul apoi con
ducătorul ansamblului „Mi
hai Eminescu", doamna E- 
caterina Banda, care a su
bliniat că este pentru mem
brii grupului un moment 
deosebit de emoționant ca 
la sfirșitul acestei călătorii 
în România — țara părin
ților lor pe care multi din

tre ei au văzut-o acum pentru prima oară —' să aibă cinstea de a fi primiți de președintele NicolaeCeaușescu fiul poporului român, care simbolizează însăși patria din care se trag.In continuare, membrii ansamblului, în minunate costume bucovinene și transilvănene, au prezentat un frumos program de dansuri populare românești.
Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Ele

na Ceaușescu, ceilalți tovarăși din conducerea de partid și de stat au răsplătit cu aplauze măiestria interpretativă a tinerilor mesageri ai artei românești din Canada.
A luat cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușescu. Căldura și prietenia cu care li s-a adresat șeful statului român au stîrnit o vie e- moție în rîndul oaspeților care au subliniat cu aplauze cuvîntarea președintelui Nicolae Ceaușescu.Tovarășul Nicolae Ceaușescu și tovarășa Elena Ceaușescu și-au luat un călduros rămas bun de la oaspeți.

Manifestări dedicate 
României

cu prilejul celei de-a 35-a aniversări 
a EliberăriiBibliotecii 'municipale din Lapperania i-a fost donat, de către Ambasada română din Helsinki, un set 

de volume din literatura social-politică și istorică a României. De o atenție deosebită s-a bucurat volumul „Ceaușescu och Ruma- nien“, ded caț vieții și activității tovarășului Nicolae Ceaușescu, apărut în Finlanda, volum al cărui au
tor este Per Ol of Ekstrom.

★
La monumentele ostașilor români căzuți în luptele pentru eliberarea orașelor Havlickuv Brod și Humpolec, din R.S. Cehoslovacă, ambasadorul Re- - publicii Socialiste România la Praga, Ionel Diacones- cu, a depus coroane de flori. De asemenea, au fost depuse coroane din partea reprezentanților organelor locale de partid și de stat.Ansamblul „Rapsodia Română" a prezentat spectacole în cadrul unui turneu întreprins în R.P. Polonă, Ia Varșovia, Szczecin și în alte orașe.

★Postul de radio egiptean Alexandria a dedicat o e-

cest prilej, ziaristul egiptean Samir Meguid a prezentat dezvoltarea economică și socială a României în ultimii 35 de ani, evidențiind că ea s-a transformat dintr-o țară cu un pronunțat caracter agrar, intr-o țară induslrial-agra- ră, cu o industrie avansată, cu o agricultură modernă, cu o știință și cultură înfloritoare.
★La galeria națională din Otawa a fost organizată, de către ambasada română din Canada, o zi dedicată României.

MOSCOVA

Evocare a eroicelor lupte ale minerilor 
de la Lupeni din 1929

MOSCOVA 7 — Cores- vieto-Română (4.P.S.R.), a pondentul Agerpres, MihaiCoruț, transmite : La Comitetul regional Moscova al sindicatelor muncitorilor din industriile ușoară și textile, membru colectiv al Asociației de Prietenie HO
avut loc o adunare consacrată semicentenarului e- roicelor lupte ale minerilor din Lupeni și împlinirii a 50 ds ani de la Congresul sindicalelor unitare din România.

Negocierile tripartite egipteano- 
israeliene-americane

TEL AVIV 7 (Agerpres).' — După cum relevă agenția MU.N., în cadrul negocierilor tripartite egip- teano — israeliene — a- mericane de la Haifa au
fost discutate noi propu- .neri privind diferite aspeo^ te referitoare Ia autonomia palestiniană în teritoriile Cisiordania și Gaza.

misiune României. Cu a- |

DUPĂ CUM AU ANUN
ȚAT AGENȚIILE TASS și China Nouă, la Moscova a fost semnat acordul privind schimbul de mărfuri și plăți pe anul 1979 dintre guvernele Uniunii Sovietice și R.P. Chineze. Din partea sovietică, documentul a fost semnat de I. Gri- șin, adjunct al ministrului comerțului exterior, iar din partea chineză, de . Chen Jie, adjunct al ministrului comerțului exterior, șeful

delegației comerciale guvernamentale chineze a- flate în capitala sovietică.
UN CUTREMUR DE 

PA MINT de 4,2 grade pa scara Richter a fost înregistrat, luni dimineața, în Serbia. Potrivit agenției Taniug, epicentrul seișmu-

lui s-a aflat la 295 kilometri sud-vest de Belgrad.
FIRMELE INDUSTRIA

LE care nu-și vor reiua activitatea „într-o perioadă de timp rezonabilă" vor fi preluate de către stat, a declarat la Managua un purtător de cuvînt al Camerei industriilor, Gilberto Solis, după o întrevedere cu membrii Guvernului de Reconstrucție Națională din Nicaragua.
ce, și avînd în vedere necesitatea economisirii combustibililor și a asigurării unei aprovizionări corespunzătoare a populației, și România a fost nevoită să modifice condițiile de cumpărare a carburanților și să majoreze prețurile, care, chiar în noile condiții, sînt inferioare velelor atinse în unele vecine.Avînd în vedere treaga cantitate de importat — ceea prezintă mai mult mătate din consumul

ni-țăriîn-căpetrol ce rede ju- Româ-

modalitatea de aprovizionare, în continuare, cu carburanți a turiștilor care călătoresc cu autoturisme proprii. S-a propus ca turiștii să poată primi, ca și pînă acum, în valuta țărilor respective, carburanții — benzină și lubri- fianții necesari —, urmînd ca turiștii români care trec prin aceste țări să primească combustibili în aceleași condiții, iar trimestrial decontarea soldului rezultat să se facă între organisme-, le Competente în condițiile arătate mai sus.

toritățile românești au comunicat că aceștia vor putea primi carburanții necesari pentru reîntoarcerea lor, pînă la 10 august, cu plata în valuta țărilor respective.Reiese deci cu toată claritatea că măsurile privind aprovizionarea cu carburanți nu afectează cu nimic turismul organizat, ce se «desfășoară cu mijloace comune, și reamintim : trenuri, avioane, autobuze, iar turiștii ce vin cu autoturisme proprii pot plăti

aulocamioanele peste tone;— 700 forinți pentru focare și autobuze ;— 500 forinți pentru tocamioanele pînă la 8 ne;
— 3 000 forinți pentru autocamioanele care circulă în zona micului trafic pe o adincime de maximum 50 km.Menționăm că plata a- cestei autorizații este obligatorie chiar dacă nu se face aprovizionarea cu car-
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au-

au- 
to-

și

tu- străini care sosesc, pe de contracte, cu mij- de transport în co- — trenuri, avioane, au asigurate,

în ultimul timp, unele agenții de presă străine, și îndeosebi agenția de pre«- să a R.P. Ungare (M.T.I.), au difuzat o serie de știri cu privire la modul de a- provizionare cu carburanți a turiștilor străini pe teritoriul Republicii Socialiste România.Deoarece unele știri deformează realitatea și dezinformează opinia publică din țările respective, A- genția română de presă „Agerpres" s-a adresat Ministerului Turismului și Ministerului Transporturi
lor și Telecomunicațiilor, solicitînd clarificările lămuririle necesare.Din informațiile primite, de la reprezentanții celor două ministere reies următoarele :In conformitate cu acordurile existente între România și țările socialiste, ca și cu alte țări, 
riștii bază loace munautobuze pe teritoriul românesc, con
dițiile de transport necesare în conformitate cu a- ceste înțelegeri De altfel, în momentul de față se află in România circa ‘94 000 turiști străini veniți pe bază de acorduri, precum și cu autoturisme proprii din care : turiști din R.D. 7 700 din 4 100 din 12 500 din că etc.Turiștii lătoresc în România mijloace proprii de transport, respectiv cu autoturisme, pot să se aprovizioneze cu carburanți în condițiile respectării norme- ' lor legale prevăzute înDecretul Consiliului deStat al Republicii Socialiste România nr. 277 din 26 iulie a.c.După cum este cunoscut, ca urmare a creșterii continue a prețurilor petrolului pe piața mondia

lă, a ridicării prețurilor cu amănuntul în multe europene, rile socialiste vecine, excepția Uniunii Sovieti-

circa 4 600Germană, Polonă, Ungară,R.P.R.P.R.S. Cehoslova-străini care că-cu

țări inclusiv în făcu

valuta

care pot fi aprovizionate pe baza acestor autorizații plătite în valută liber convertibilă după cum urmează :
— 150 litri pentru auto

camioane peste 8 tone ;
— 100 litri pentru autocare și autobuze ;— 60 litri pentru autocamioane pînă Ia 8 tone.Autorizația este valabilă pentru o singură aprovizionare cu carburanți ; o- rice cantitate de carburant aprovizionată peste nivelele stabilite impune plata unei noi autorizații.Din respect pentru opinia publică din țările respective, agențiile de presă ar trebui să informeze real^^ avînd în vedere că presa ’ și mijloacele de informare trebuie să servească la cunoașterea adevărurilor, realităților și prieteniei și dintre țările„Agerpres"

și în continuare în valuta țărilor lor, în condițiile realizării unei înțelegeri corespunzătoare cu autoritățile de resort privind decontarea trimestrială a diferențelor care pot să fie în favoarea uneia sau alteia dintre părți.în legătură cu aceste probleme, avînd în vedere că unele agenții de presă și îndeosebi agenția de presă a Republicii Populare Un-' gare (MTI) au vorbit de încălcarea unor acorduri, ținem să precizăm că nu îț} există, nici o înțelegere și nici un acord de a livra carburanți cu plata în devize neconvertibile pe care România îi importă pe devize libere.In legătură cu aprovizionarea cu carburanți a mijloacelor de transporturi rutiere de mărfuri și călători, Ministerul Transporturilor și Telecomunicațiilor a informat agenția română de presă „Agerpres" că partea maghiară a introdus în mod unilateral, începînd cu 15 iunie a.c., autorizație obligatorie plăti- bilă în forinți, pentru dreptul de cumpărare de carburanți, inclusiv pentru mijloacele de transport din cadrul micului trafic de frontieră, după cum urmează :—• 1.200 forinți pentru

Aceste propuneri de reglementare au fost incluse într-un proiect de convenție care a fost înaintat în timp util țărilor respective.Propunerile - organelor competente românești care urmăreau să asigure soluționarea corespunzătoare a aprovizionării cu combustibil a turiștilor străini, cu plata în valuta țărilor respective, nu au găsit însă înțelegerea necesară. Așa se explică faptul că la 1 august turiștii din unele țări care au dorit să intre î” România nu au putut să-și procure carburanți în valuta de care dispuneau.Cit privește turiștii a- flați pe teritoriul României la data apariției decretului, ș-a prevăzut și

burahți pe teritoriul R.P. Ungare.Această măsură a creat greutăți foarte serioase a- tît transportului de călători cu mijloace comune din și spre Ungaria și în cadrul micului trafic de frontieră, cit și transportului de mărfuri.Ca urmare a acestei mă- ’ suri, mijloacelor românești de transport care nu dispuneau de sumele corespunzătoare întoarcerea cerea prin autoritățile

la întărirea 
colaborării 

noastre.

niei — este plătit numai în devize libere, Decretul Consiliului de Stat din 26 iulie a.c. stabilește că pentru toți turiștii străini, care sosesc în țara noastră teu autoturisme proprii, aprovizionarea cu combustibil să se facă pe bază de bonuri plătite fie în valută liber convertibilă, fie, pentru țările socialiste, și în valută neconvertibilă a acestor țări, în condițiile realizării unei înțelegeri corespunzătoare între organele de resort. Astfel, turiștii din țările socialiste pot să primească în România benzină pe bonuri plătite înțărilor respective în condițiile încheierii convenții prin care orga-' nele competente din fie- _________ ,care țară să-și ia obliga- s-a comunicat 'fiecărei țări că ei vor primi carburanți (benzină și lubrifianți) cu plata în valuta țărilor respective pînă la plecarea din Republica Socialistă România. Singura restricție prevăzută în decret, pentru aceștia, a fost a- ceea ca la ieșirea de pe teritoriul țării noastre să nu poată scoate din țară mai mult de 10 litri . de benzină pe autoturism.în. legătură cu turiștii aflați pe teritoriul altor țări, care tranzitează teritoriul României cil autoturisme proprii, au-

unor

ția ca trimestrial să regularizeze soldurile provenite din consumul de combustibil pentru turismul neor- ganizat, prin decontare în contrapartidă cu carburanți, alte mărfuri de valoare economică echivalentă sau în ■ valută convertibilă.în acest sens, încă în 26 iulie a.c. reprezentanții români s-au adresat țărilor interesate cu propunerea ca pînă la 1 august să se ajungă la o reglementare de principiu cu privire la

li s-a interzis în țară sau tre- Ungaria. Deși competente -românești s-au adresat autorităților din Republica Populară Ungară, solici- tînd ridicarea acestor taxe care sînt în contradicție cu acordurile existente între țările noastre, nu s-a primit nici un răspuns.Dimpotrivă, ulterior, respectiv începînd de la 1 august a.c., plata acestor taxe a fost solicitată în devize liber convertitibile după cum urmează :— 60 dolari pentru autocamioanele peste 8 tone ;— 35 dolari pentru autocare și autobuze;■— 25 dolari pentru autocamioanele pînă la 8 tone.In plus, s-au limitat cantitățile de carburanți cu

din 
din 
tu- 
or- 
de 
a-

este împuternicită de autoritățile ministerele respective România să declare că riștii care vin în mod ganizat cu mijloace transport în comun —vion, tren, autobuz — pot călători în România în a- celeași condiții ca Și în trecut.Turismul cu autoturisme proprii se poate desfășura pentru țările socialiste și cu plata în valută necorij- vertibilă a țărilor respective, însă în condițiile realizării unor acorduri corespunzătoare.Autoritățile românești de transport și turism își exprimă speranța că organizațiile corespunzătoare din țările interesate vor acționa pentru a se ajunge la înțelegeri în vederea asigurării desfășurării normale a turismului sub toate formele. , ■« . ..^
REDACȚIA Șl ADMINISTRAȚIA j Petroșani, str. Republicii, nr. 90, telefoane 4 16 62 (secretariat), 4 24 64 (secții). ȚIP ARUL: Tipografia PetroșanU str, Republicii. nr. 67.


