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Vizita în Olanda 
a tovarășului 

Ion Grheorghe Maurer

spălare, 
momen-

fost și 
ne este 
— ne-a

1967

Muncitorii și tehnicienii între
prinderii Energo-construcții și E- 
nergo-montaje au terminat la I.E.C. 
Paroșeni, ridicarea unui obiectiv 
important — turnul de răcire nr. 5.

BALCOANE LA... ÎNĂLȚIME
Foto:.N. Moldoveana 

; .. -1 '3 ’. . 1 : '

Organ al Comitetului orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

c ensi une

la Vul- 
tînăra ex-

Cărbunele de 
can, de la 
ploatare Paroșeni și o 
pante din cel extras de 
minerii aninoseni, își dă 
„întîlnire" la preparația 
din Corcești. Cu cărbu
nele are ioc aici un fe
nomen ciudat. Cu cât e 
spălat mai mult, cu atî’t 
devine mai negru. E 
metamorfoza calitativă a 
cărbunelui. De la „par
ter" și pînă la ultima 
cotă a secției de spăla
re se petrece și „meta
morfoza" oamenilor, as
censiunea lor spre mă
iestria profesională. A- 
ceSstă. ascensiune are 
loc. în fiecare zi, în fie
care minut. Pe prepa
ratorii mai vârstnici i-au 
învățat anii de expe
riență, greutățile de în
ceput în noua, prepara- 
ție,; iar pe cei tineri îi 
învață, ca niște adevă- 
țjeți profesori, inginerii, 
tehnicienii, maiștrii și 
■foți acei cu ani înde
lungați de practică în 
munca de preparator.

In activitatea lui, co
lectivul sectorului de 
preparare, din care face 
parte și secția 
a avut destule 
te de cumpănă.

— Greu ne-a 
luna trecută, și 
și în prezent
relatat inginerul Miclea 
Traian, șeful sectorului 
preparare. Vreo 20 de 
tineri au plecat să-și 
facă datoria față de pa
trie dintre care 15 erau 
calificați în meseria de 
preparator, iar unii din 
ei erau chiar șefi de e- 
chipă. Cum era și fi
resc, au fost angajați 
alți oameni în loc. 3e 
punea în mod acut pro
blema calificării lor. Au 
fost mobilizate toate for
țele în acest scop. In 
prima fază s-a făcut in
struirea lor temeinică 
privind N.T.S.-ul și sar
cinile ce le revin. Tre-

D. CRIȘAN

(Continuare in pag. a 3-a)

APROVIZIONAREA $1 DESERVIREA
RAID CU

ANCHETA satisfac ccrinfclcv
>

In ultimii ani, activitatea comercială din Valea Jiului s-a 
extins continuu. S-au construit noi spații comerciale în Pe
troșani, Lupeni, Vulcan și Petrila. Totodată a crescut insă și 
cererea de consum a populației. Cu toate măsurile luate, pe 
primul semestru al anului în curs, O.C.L. Alimentara Petro- < 
sâni n-a reușit să desfacă mărfuri în valoare de 9 000 000 lei 
din planul stabilit. Din această cauză n-au 
beneficiile planificate. Doar la cheltuielile 
obținut 39 000 lei economii.

Nerealizarea planului de desfacere pe 
ieclamă îmbunătățirea activității tuturor unităților alimentare 
indiferent de distanța la care sînt așezate de depozite.

Pentru a cunoaște 
raid prin cîteva unități

fost realizate nici 
de circulație s-au

primul semestru,

situația de pe teren, am pornit 
alimentare.

în

POLITEȚE, AMABILITATE, 
PROMPTITUDINE

în

Sînt trei atribute, care unite cu 
atenția și corectitudinea față de 
oamenii muncii, conferă magazine
lor acea simbioză dintre vînzător 
și cumpărător care, odată cimen- 
tatăj concură la afirmarea respec
tului reciproc. In multe magazine 
dih Valea" Jiului cumpărătorul in
tră cu olăcere 'deoarece știe că va 
găsi, la omul din spatele tejghelei, 
un cuvint amabil, solicitudine.

Printre magazinele care și-au for
mat o reputație frumoasă datorită 
bunei deserviri se numără cel con
dus de gestionara Dănilă Iuliana 
din Vulcan. Datorită 
vizionări, amabilității 
tudinii r: 
Părătorii, 
tir. 44 din Vulcan reușește 
îndeplinească, lună de lună planul 
de desfacere..

Pe primul semestru al anului 
curs, din. numeroasele magazine ale 
O.C.L. Alimentara numai maga
zinele nr. 16 și nr. 19 din Petro
șani. nr. 29 și nr. 42 din Petrila, 
nr. 68 din Lupeni, nr. 85 din Cîmpu 
lui Neag și-au îndeplinit planul de 
vînzări. Se pune întrebarea : De ce 
numai un număr atît de mic de ma
gazine și-au îndeplinit planul ?

dacă este făcută cu operativitate, 
câncură la reducerea cheltuielilor 
de circulație, pfeîntîmpină pierde
rile, naturale ce rezultă din stațio
narea produselor, elimină degrada
rea și alterarea mărfurilor în tim
pul și din pricina manipulării si 
depozitării lor. Se pare însă că în 
această direcție se cer luate mă
suri corespunzătoare deoarece rit
micitatea aprovizionării magazine
lor alimentare rămîne, deseori, în 
urma desfacerii mărfurilor.

— Vă rog un kg. de griș — a ce
rut o cumpărătoare adre=îndu-se 
vînzătoarei de la raionul coloniale 
al unității alimentare nr. 4 din Pe
troșani.
, —. N-avem, a venit rășpunsul.

— Atunci vă rog zece ouă. .

care . sînt 
colectivul

bunei apro- 
și prompti- 

serviți cum- 
magazinului 

să-și

DE CE 
NU SÎNT 
SATISFĂCU* 
TE LA TIMP 
COMEN
ZILE?

Aprovizionarea 
directă din de
pozit. a magazi
nelor alimentare,

Articole de sezon
Zilele acestea au sosit 

la magazinul de mate
riale sportive din Petro
șani , diferite - articole - de 
sezon. Printre acestea 
jtnitțtti aminti: corturi

pentru două persoane 
importate din R. S. Ce
hoslovacă,: hamacuti, bi
ciclete Tohan-? și truse 
de voiaj care se vînd cu 
preț redus.

HAGA 19. —Trimisul special A- 
gerpres, Mircea- Moarcăș, trans
mite In cursul dimineții de mier
curi, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste 
România, Ion Gheorghe Maurer, 
ministrul afacerilor externe, Corne- 
liu ’ Mănescu, și celelalte persoane 
oficiale române au plecat din .‘ca
pitala1 Olandei spre Amsterdam.

Primul popas a ,fost. făcut, la Mo
numentul național din marele oraș 
olandez. Aici, oaspeții români au 
fost întîmpinați de primul minis
tru al Olandei, Piet de Jong, de 
P. Koets, marele primar al Amster
damului, și de alte persoane’ ofi
ciale.

Premierul Maurer a depus o co
roană de flori la monument. Ridi
cat în anul 1956, în piața din cen
trul Amsterdamului, Monumentul 
național este închinat tuturor celor

și constituie un omagiu 
valori umane, 
face o plitn- 

pe canalele

și elegantul

desfășurat, 
pe Oaspeți 

edificiilor 
războiului și

enorm e- 
gazdele infor- 
despre recon- 

distruse în 
care a dus 
stil național 
personal, cu 
și. meditera-

dispăruți 
adus nepieritoarelor

In continuare, se 
bare cu . vaporașul 
Amsterdamului.'

In timp ce micul
vas străbate cîteva canale ce dau 
orașului imaginea unui 
vantai 
mează 
strucția 
timpii 1
la nașterea unui nou 
de construcție, foarte 
ipfluențe scandinave 
niene. Amsterdamul este cel mai 
important centru, economic, politic 
și cultural al țării și unul din ma
rile centre comerciale și financiare 
din vestul Europei.

(Continuare in pag. a 4-a)

VITRINA ȘTIRILOR 
ZILEI

O dimineață frumoasă de 
sfîrșit de iunie.;. 35 de mun
citori ai exploatării miniere 
Lupeni, fruntași în producție, 
așteptau, plecarea , autocarului 
O.N.T. care-i ducea într-o fru
moasă excursie — recompensă 
a aportului adus de ei la ob
ținerea steagului roșu de în
treprindere fruntașă 
ră.' Excursia începe 
peni. Apoi, de la 
ne îndreptăm spre
getusa, vechea așezare dacică, 
unde vizităm fortificațiile și 
arena de desfășurare a legen
darelor reprezentații de luptă 
și teatru. Primim explicații 
de: la studenții anului V de

pe rarnu- 
de la Lu- 
Petroșani 

• Sarmize-

Teatrul satiric muzical „C. Tă- 
nase“ și-a anunțat sosirea în ora
șul Petroșani. Artiștii bucureșteni 
vor prezi ița pe . stadionul ,Jiul" în J *
ziua de 26 iulie spectacolul Coli
bri Music-Hall. își. vor da con
cursul : Mircea Crisan, Stelg Po
pescu,* Didi îoneseu, Lucky Mari
nescu, George Bunea.”' Fărâmiță 
Lambru, Trio Caban. Duo Siminie 
(de la Circul de stat), cuplul comic 
fantezist —- Anton și 
Charles Fistkorn din 
chestra de jazz va fi 
Sergiu Malagamba.

O drumeție
prin 
adevărurile 
noului

Romicâ și 
R.D.G. Qr- 
dirijată de

se glisează blocul I.
9 etaje și 120 aparia-

La Uricani
Acest bloc cu
mente va fi primul bloc înalt al o- 
rașului. In curînd noul bloc își va 
primi locatarii

construcțiile mo-

vizită plăcută la 
unde am ajuns

la... înălțime.

celui de-al II-leaIn vederea 
concurs organizat București de 
U.G.S.R. în colaborare cu Asociația 
artiștilor fotografi, clubul sindica
telor din Lupeni. a orgarrizat în 
hol, o expoziție a cercului ,de foto- 
amatori. Această expoziție a - fost 
deschisă cu scopul selecționării 
lor mai valoroase lucrări care 
fi- trimise la expoziția pe. țară 
Capitală.

Raid-anchetă realizat de 
M. CHIOREANU

(Continuare în pag. a 3-a)

MECANIZARE LA CARIERA DE CALCAR DIN BANIȚA

istorie care-și fac practica 
aici. Ne-am continuat drumul 
pe frumoase peisaje pînâ la 
Herculane, trecînd prin ora
șul Caransebeș, unde clădirile 
în stilul evului mediu rivali
zează cu 
derne.

După o 
Hercuiane,
pînă la cele 7 izvoare si la 
termele romane, ne-am în
dreptat cu autocarul spre Tur- 
nu Severin, oraș nu prea ma
re dar care s-a angrenat din 
plin în transformările care 
au loc în viața țării. De aici, 
a doua zi dimineață, ne-am 
îmbarcat pe vasul „7 Noiem
brie" . pentru o croazieră pe 
Dunăre pînă la Cazane. Am fă
cut cunoștință cu echipajul va
sului și căpitanul Vlad Gbeor- 
ghe care s-âu străduit să ne 
faca' excursia cît mai plăcută 
și utilă. Cu această ocazie am 
văzut grandiosul șantier a! 
hidrocentralei de la Porțile 

. de Fier. încet, încet, am lăsat 
în urmă âcest măreț șantier 
al "luminii și ne-am îndreptat 
spre frumoasa insulă Ada-Ka- 
leh unde . am fost întîmpinați 
cu multă ospitalitate și prie
tenie de către locuitori Fosta 
cetate" ne-a întâmpinat cu nu
meroasele ei ziduri înegrite, 
de timpul care s-a scurs peste 
ele. Ne-am continuat drumul 
spre Cazane. Aici am fost re
morcați de un alt vas care 
ne-a trecut pe această por
țiune periculoasă, a Dunării, 
apoi âm intrat în portul Or
șova... Și aici am înțîlnit- su
flul vieții noi țț-, valurile stră
bunului Danubiu se contopeai: 
parcă în același tempo cu va
lurile de oameni care, neobo
siți, într-o mișcare perpetuă, 
bat la poarta vieții noi...

Am" luat din nou autocarul 
și am admirat alte peisaje lu
minoase pînă la Lupeni.

Tomuș IOSIF



2 STEAGUL roșu

■ ■ ■

biografia 
au „via- 
„frămîn- 
cuvîntul 
Nu cre-

Orice om își are 
lui. Dar și lucrurile 
ța“ lor; au chiar și 
țări". V-0' spun p,e 
meu de... funicular,
deți ? Ascultați-mă. Sînt con
vins că după aceasta îmi veți 
da dreptate.

Eu am fost „conceput" de 
proiectanți la IPROMIN Bu
curești. Dar „botezul" aveam 
să-l primesc la Paroșeni. Chiar 
în 1964 — în anul meu de 
„naștere", iar în 1965 trebuia 
să „umblu", nu pe picioare 
ci pe piloni și cablu. 
Așa ca orice funicular • 
„sănătos". „Părinții mei 
—r proiectanții — însă 
m-au înstrăinat încă1 de 
eînd eram doar... pro
iect. M-au dat șantie
rului T.C.M.M. Valea 
Jiului. Aici aveam să 
trec printr-o metamor
foză : din... proiect să 
mă prefac în... funicu
lar. Asta era și dorința 
mea. Vroiam să nu-i 
dezamăgesc pe „părinți". 
Să le dovedesc că sint 
demn de ei. De aceasta 
s-ar fi convins oricine 
ar fi trecut pe la mina 
Paroșeni. Aș fi cărat cu 
cupele mele tot sterilul 
care și acum este depo
zitat în imediata apro
piere a gurii de mină. 
Oamenii de. aici n-ar ți 
trebuit să tot monteze 
și demonteze linia fera
tă pentru haldarea ste
rilului adus cu vagone- 
tele. Incinta minei ar 
fi fost și ea curată.

Dar... „Visul" meu, precum 
și dorința „părinților" au fost 
spulberate. Deși m-am „năs
cut" normal, am rămas un 
redus (nu mintal, fizic !) Eu, 
căruia toți semnatarii aețului 
de „naștere" îmi garantaseră 
sănătatea, să ajung într-un 
«wemenea hal ! ? Să mă com
pătimesc singur I Nu mă în
doiesc că și dumneavoastră 
vă e milă de mine pentru sta
rea de plîns în care am ajuns.

Ab, ce fior simt în tot „cor
pul" cînd încerc să-mi aduc 
aminte! In „vene" — cabluri 
— nu mai am nici o vlagă, 
din cauza intemperiilor căro- 
pa nu le-am putut rezista 
fiind uns!). O parte din 
cioare" — piloni — mi-au 
amputate, iăr patru din 
mi le-a „fracturat" 
tor. Și „direcția" i 
schimbată. Gei 
să mă „înfieze" 
iștii — au cerut acest lucru 
șantierului T.C.M.M. Valea 
Jiului printr-o „soluție nouă" 
(ziceau că nu s-au făcut ex

(ne-
„pi- 
fost 
ele

un trac- 
mi-a fost 

care trebuia
— E.D.M.N.-

proprierile de teren unde nu
mai eu șă fiu ștâpîn; la aceas
ta nu s-au gîndit

Și constructorii 
pe... modificări.

pin trista mea 
țin cîteva întîmplări deosebite 
prin care am treeut. In 1964 
m-am „născut". Pînă în 1965 
am fost puș pe „picioare". La 
sfîrșitul aceluiași an cei care 
urmau să mă înfieze i-au ce
rut T.C.M.M.-ului să întindă 
cablul. Ca să nu 
plată ! Pentru a 

mortisment 
mea (care 
nu dau nici 
ment; săparea puțului 
nefiind terminată) m-au 
amînat din 1965 în 
1967, iar apoi țn-au „de
calat" pentru '6Ș. par 
tare aș vrea să nu-mi fie 
speranța spulberată și de 
astă datăl Nu cumva 
„majoratul" să mi se a- 
mîne din

■— Am
tele mele
v-am mai 
ficat. Ml s-au tăiat unele 
„picioare", mi s-au pre
lungit altele. Cu alte cu
vinte s-au cheltuit sume 
mari cu schimburile 
„soluții" prin care 
fost „sortit" să trec 
ră măcar să ajung 
funicular împlinit I 

Și cît am 
cu 90 Q00 lei 
achiziționate 
port „venele"; 
„picior", a costat

fie buni de... 
nu plăti a- 
din cauza 
deocamdată 

un randa-

nou !
fost — păca-
— după cum 
spus și modi-

de 
am 
fa
un

costat 1...
au

din
fost 
im- 
lie- 

pestecare
10 000 lei; cu alte zeci de mii 
ș-au plătit „soluțiile noi" și 
cu tot cam atît Banca de in
vestiții (care nu iartă la pe
nalizări I). In total, după mo
desta mea pricepere în dome
niul investițiilor, prețioasa-mi 
ființă se ridică la cîteva mi
lioane. Și fără să produc ni
mic deocamdată. Iar pentru 
materialele imobilizate, în va
loare de 1 500 000 lei șe plă
tesc lunar drept credite 15 000 
lei.

Cam aceasta eșțe biografia 
mea. Acunj, fiindcă sînt și eu 
pe lume, mai am o singură 
dorință: nu vreau. în ruptul 
capului, șă ajung din fier nou 
fier

S. Cei vinovați de pagu- 
pricinuite statului ar tre-

UN BLOC NĂPĂSTUIT
Se întîmplă uneori, e 

drept în ultimul timp 
tot mai rar, ca la cîte 
un bloc dat în folosin
ță lucrurile să nu mear
gă bine. Sînt și locatari 
care au ghinion. Oame
nii care s-au mutat în 
blocul D 4 din Lupcni, 
își blestemă zilele și au 
de ce! Acest frumos 
bloc (pe dinafară), a 
fost daț în folosință în 
luna noiembrie a anu
lui trecut. Din cele două 
lifturi, de la bun înce
put, unul n-a funcționat.

, Comitetul de bloc a „în- 
i chis ochii" pentru că i 
5 s-a promis că șe aran- 
' jaază. Intr-adevăr s-a 

aranjat. Și încă cum! 
Mecanicul Tioc' loan,I 

f

„specialist" și în dispa
riția soneriilor la acest 
bloc, a făcut nevăzute, 
cică din ordihul mai
strului Avasiloaiei de 
la sectorul I.L.L. Lupeni, 
o bobină, redresorul, un 
transformator și cîteva 
relee de la liftul defect 
pentru a le pune... un
de trebuie. Gurile rele 
spun (și bine fac), că a- 
cest mecanic se ocupă 
și cu valorificarea unor 
piese de la utilajele fo
losite la deservirea blo
cului. Să stăm strîmb și 
să judecăm drept. De ce 
,,șare-n sus" sectorul 
I.L.L. Lupeni tind i se 
fac cunoscute atîtea bu
clucuri, dacă chiar lu
crătorii și meșterii lui

sînt o cauză a nereguli
lor ? In acest sens ar fi 
bine ca sectorul I.L.L. 
să-i mai oblige și pe in- 
tendenți să-și facă datoria 
așa cum trebuie. Să fie 
prezenți mai des prin 
blocuri și mai rar pe la 
comisia de împăciuire 
a sfatului popular pen
tru scandal cu locatarii. 
Dacă se afirmă că sec
torul I.L.L. Lupani este 
o unitate neserioasă, ra
re lucrează superficial, 
să nu fie cu supărare; 
pentru a se convinge de 
acest lucru, este sufi
ciența o vizită a con
ducerii sectorului la be
ciul blocului D 4. De

la început) 
s-au pus

VARA LA LIVEZENI

BAL DE...
Interesant, nu ? Ați mai auzit 

undeva de un asemenea bal ? De 
unde pînă unde bal... de argint ? 
Nuntă de argint, da, știm. Dar 
bal ? Nimeni n-a auzit de așa 
ceva...

Inițiativa inedită aparține con
ducerii clubului sindicatelor din 
Lonea. In colaborare cu comitetele 
U.T.C. și sindicat de la E. M. Lo
nea, acum cîteva zile a organizat, 
pentru fericiții familiști care au îm
plinit 25 de ani de la celebrarea 
căsătoriei, o masă prietenească cu... 
dans.

Bal în toată puterea cuvîntului. 
Ca-n tinerele! Și s-a dansat... mo
derato. Ca-n epoca tangoului ne
muritor. Exuberanța și voioșia s-au 
dovedit a fi proprii și celor cu... 
argint la tîmple. Care, fără să stea 
pe gînduri, s-au prins în hora vo
ioșiei, uitînd că au... 25 de ani! De

vechi!

Al dumneavoastră 
FUNICULAR

pt. conformitate
P. BREBEN

P.
bele 
bui să le suporte.

SPORT

mieii romani In înirereri 
inîernatioMlo

Sîmbătă și duminică ya avea loc 
la Sofia întîlnirea internațională 
de atletism dintre echipele selec
ționate ale României și Bulgariei. 
Dat fiind câ atleții români și bul
gari participă în acele zile la se
mifinala „Cupei Europei", s-a sta
bilit ea echipele să fie alcătuite 
din rezerve. La feminin, vor par
ticipa primele echipe

★
In semifinala „Cupei Europei" 

de la Ostrava (Cehoslovacia) se 
vor întîlni la 22 și 23 iulie echi
pele masculine ale Poloniei, Fran
ței, Cehoslovaciei, României, Ita
liei și Olandei. La Stockholm se 
vor întîlni selecționatele masculi
ne ale U.R.S.S., R. D. Germane, 
Suediei, Finlandei, Norvegiei și 
Belgiei. In orașul Duisburg con
cursul reunește echipele masculi
ne ale R. F. a Germaniei, Angliei. 
Ungariei, Iugoslaviei. Bulgariei și 
Elveție’ (Agerpres)

autea luni murdăria re
zultată din vidanj se 
depune straturi, straturi. 
De ce nu repară I.L.L. 
conductele sau așteaptă 
să se evacueze blocul ?

Nici Inspecția sanitară 
de stat Petroșani nu ia 
măsurile necesare deși 
a fost de nenumărate 
ori sesizată. S-ar putea 
ca într-o zi (nu-i nicio
dată prea tîrziu), inspec
torii acestei instituții 
care nu-și fac datoria să 
fie iuați la întrebări de 
forurile superioare. Pînă 
una alta. îi poftim pe 
cei vizați la o vizită In 
beciul blocului D 4. Gu 
toată siguranța se poa
te afirma că această vi
zită va fi instructivă

Iuliu POPA

ARGINT
căsătorie, bineînțeles. Au fost mulți 
cei care n-au pregetat să dea curs 
invitației de a petrece împreună o 
seară plăcută. Și n-au avut ce re
greta. Dimpotrivă. Le va râmîne 
vie-n minte amintirea acestei seri 
plăcute de iulie. Pînă la balul... de 
aur !

...Moment emoționant. Se înmî- 
nează celor prezenți miei... atenții : 
fanioane, buchete de flori; Orches
tra clubului intonează „Mulți ani 
trăiască". Mulțumind atenției. 
Hlopețchi Vasile a' ținut să spună 
cîteva cuvinte. „Deși ne-am căsă
torit în anii grei ai războiului, în 
timpul foametei și mizeriei am spe
rat, totdeauna. că buna înțe
legere ne va aduce fericire-n 
casă...*'.

Se înoadă-n mintea participan- 
ților firul evenimentelor; Revin 
fără voie în memorie zile de tristă 
aducere aminte. Dar bucuria zile
lor fericite de azi inundă din nou 
fețele familiștilor. Oameni cu chi
puri brăzdate de ani dar cu inimi 
mereu tinere ■

...începe din nou dansul. Reîn
vie ,,nioda“ tangoului și-a valsului 
lenț. La cerere, orchestra cîntă ne
muritoarele oucăți muzicale ale 
lui Ion Vasilescu, Ionel Fernic, 
lohann Straușș...

Tinerețe I Da, tinerețe sufletească. 
Și fericită. Oameni ștăpîniți de acea 
fericire îndelungată pe care nu ți-o 
poate da decît armonia-n farmlie.

Interesant, nu ?

„DUPĂ PERDEA"

WEEK-END 
LA CABANA 
CÎMPU 
LUI NEAG

Situată Ia o altitudine de 850 hi, 
într-un peisaj încîntător, cabana 
Cîmpu lui Neag atrage, la fiecare 
sfîrșit de săptămînă, zeci de ex
cursioniști. Intr-una din zilele tre
cute am vizitat această cabană. Pe 
drum am legat prietenii cu ex
cursioniștii. Un grup de tineri se 
interesa de mersul autobuzelor. Dar 
de unde ? Nici o tăbliță nu infor
mează în acest sens. Sînt nevoiți

IIISI III III III 0
să apeleze la bunăvoința șoferului ! 
Trecem Jiul pe o punte de lemn 
îngustă Drumul urcă în serpentină- 
Islai Alexandru, Jurcă Saveta, 
Sălcai Ion, Paraschiv Ioana, toți 
din Hunedoara se fotografiază lingă 
un brad frumos.

...Ajunși la cabană, sala de ț-T se 
ne întîmpină ospitalieră. Inău.j.ru 
e răcoare și un miros de cîrnăciorj 
prăjiți ne sporește pofta de mîtlL 
care. Tărnat Gh., Munteanu Mela
nia, Grezi Ioana, Lado Maria, Rus 
Ema si Barabas ocupă două mese. 
Un tinăr cumpără o ilustrată și aș
terne cîteva rîndyri. Probabil prie
tenilor șau de ce nu... prietenei.

La ora 13 după o scurtă incursiu
ne in împrejurimile cabanei, cei 
peste 400 de excursioniști și-au ocu
pat din nou locurile în sala de 
mese. Pentru a servi prînzul. Dar 
ceea ce a nemulțumit a fost faptul 
că nu a existat bere...

După aceasta a urmat odihna. 
Foarte mulți s-au expus razelor so
lare. Doi pensionari s-au coborît 
Ia Jiu unde au pescuit.

...Se lasă primele umbre ale 
serii. Excursioniștii se nreeătesc de 
plecare

Valeria COANDBÂȘ

Succesul grupului 
de elevi români 
participant a Olimpiada 
de matematică 
de la Cetinije

Din cei opt elevi români parti- 
cipanți la Olimpiada internațională 
de matematică de la Cetinije — 
R.SF Iugoslavia — șase au obținut 
premii. Premiul I a fost cîștigat 
de Dan Voiculescu din București, 
premiul II. de Eugen Popă din 
Iași, iar premiul III, de Horia Căiin 
Pop din Tg. Mureș, Dan Lalescu și 
Vlad Sergiescu din București și 
Bogdan Lungulescu din Pitești.

In încheierea acestei tradiționale 
manifestări tinerești, elevii repre- 
zentînd culorile patriei noastre au 
vizitat litoralul Mării Adriatice, o- 
rașul Belgrad și diferite monu
mente istorice și culturale ale Iu
goslaviei.

(Agerpres)
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CONSEMNAM
• AVIZAM
• DEZAPROBAM
fyitlalim tini...
pe iu

Ca orice restaurant care se 
respectă, și „Minerul” din Pe
troșani oferă zilnic consuma
torilor specialitatea casei. Nu
mai că specialiștii de aici 
s-au specializat s-a pregă
tească in condiții... speciale. 
Plita mașinii de gătit — după 
cum nu se știe — formează 
cu jarul un unghi de 45 gra
de. Nu pentru că așa s-ar că
dea. N-au ce să facă! S-ar 
putea repara sau instala altă 
plită însă n-ar mai fi... spe
cială. Bucătarul șef a făcut 
trei referate la Serviciul ad
ministrativ al T.A.P.It. Insă, 
în van. Specialitatea casei con
tinuă să se... coacă tot în spu
ză ! Pîn-or crăpa sarmalele 
de... ciudă! Și-or veni „șefii" 
să înregistreze „inovația1' I

Uii ii tai» pamii I
Spiritul de inventivitate și 

fantezia „creatoare" a condu
cerii Casei de cultură Petro
șani s-a afirmat din nou. De 
curînd (nu că n-ar mai avea 
ce să inițieze!) aceasta a in- 

, stituit un „mare concurs de 
tfiliard". In colaborare cu 
U.C.F.S. I Pe faze, că doar și 
biliardul e un sport de... ma
să (nu de mese). Și cu semi- 

ț finală (una singură !) care va 
desemna, firește un cîștigățor. 
Merituosul însă nu va avea 
cu cine juca-n finală. Că altă 
semifinală n-a fost! Veți zice 
că-s nimicuri. Nimicuri impor
tante, insă. Miine, poimîine 
vom privi ostentativ îmbieto
rul anunț „Mare concurs de 
table" (sau de ’66). In colabo
rare cu... pensionarii parcului I 
Șt n-o să ne mirăm. Nici n-am 
avea de ce

Lrtii peitro... 
immm Doielariiii

Oficiul P.T.T.R. Petroșani. 
Ghișeul „Mandate prezentate". 
Orar: 8—22. Se lucrează, ca- 
revasăzică, în două schimburi. 
Dar se mai uzează de un 
schimb. E vorba de schimb 
(area)... direcției cetățenilor 
care îndrăznesc să deranjeze, 
între orele 20 și 21, număra
rea mărunțișului. Dac-așa au 
stabilit (!) oficiantele de aici, 
n-ai de ce să te prezinți între 
orele susamintite. Vi după 
ora 21 ca să-ți expedieze man
datul urgent... a doua ziI Păi 
ce, te joci cu monetarul! Mai 
bine cu timpul oamenilor.

Obicei vechi în casă nouă. 
De s-ar termina și asta o da
tă ! Că prea... numără mult 1

SUplniti-le etanul... 
aitiritth i

Dacă-i întreabă cineva pe 
părinții elevilor Gănczi Ovicțiu, 
Gheneg Tiberiu, Mircea Vlă- 
duț, Popa Doru, Latkulik Ru
dolf, locatari ai cartierului 
Carpați, de ce nu se ocupă 
de educația copiilor lor, știm 
ce vor răspunde. Că de acest 
lucru se ocupă școala. Argu
mentul : „bine dar acum în 
școală e vacanță" va găsi la 
aceștia un răspuns și mai po
trivit : „și noi sintem în con
cediu" (!). Deci „năzdrăvanii" 
își pot permite să mențină... 
trează atenția locatarilor prin 
vacarm permanent, pigmentat 
cu fluierături, obrăznicii, o- 
fense.

Mai mult, sparg geamurile 
de la intrarea-n blocuri, de
teriorează scuarurile, soneriile 
bat în uși să crezi că-i Fan- 
tomas < Western ! Aș. Lipsă de 
educație. Care ar putea fi sol
dată cu amendă. Binevenită.

V. TEODORESCL
C. MATEESCU

TELEVIZIUNE
20 iulie

18,00 La ordinea silei. Orga
nizarea științifică a pro
ducției și a muncii.

18.30 „Mult e dulce și frumoa
să". Emisiune de limbă 
română.

18.50 Pentru lineretul școlar. 
Studioul pionierilor: Ta
băra voioșiei.

19.30 Telejurnalul de seară.
19.50 Buletinul meteorologic. 

Publicitate.
20,00 Vă invităm Ia circ.
20,20 Gong. Emisiune de ac

tualitate teatrală.
20.40 Teleglob. Emisiune de 

călătorii geografice : Am
sterdam.

20,55 Varietăți — magazin. 
Transmisiune înregistrată 
de la Zagreb.

21,25 Seară de romanțe.
21.40 De la Giotto la Brâncuși. 

Emisiunea a XlV-a. Pre
zintă: Dan Hăullcă.

22,00 Din culisele muzicii u- 
șoare. Emisiune de E. 
Roman.

22.30 Recitalul violoncelistului 
Radu Aldulescu.

22.50 Telejurnalul de noapte.

PRONOEXPRES
La tragerea din 19 iulie s-au 

extras din urnă următoarele nu
mere :

Extragerea I: 16 29 35 12 28 15
Rezervă: 10 38

Extragerea a II-a : 40 4 13 11 1 45 
Rezervă: 24 30

Report, cat. I 29 435
Fond de premii Extr. I : 407 739
Fond de premii Extr. a II-a : 247 772

Ascensiune spre măiestrie
(Urmare din pag. 1)

buiau calificați în specialitatea de 
preparator și oamenii care să asi
gure funcționarea în paralel a liniei 
a II-a cu a I-a. Au funcționat e 
drept și una și cealaltă dar cu in
termitențe. Cum însă nu peste mul- 

* tă vreme vom prepara întreaga 
producție a minei Aninoasa, va 
trebui să asigurăm funcționarea 
ambelor linii fără întreruperi. La 
ridicarea calificării tinerilor am 
participat cu toții. Inginerul Vîlcea 
Nicolae, șeful preparației, ingine
rul șef Smaranda Nicolae, meca
nicul șef Haber Francise, Rus Pe
tru, prim-maistru de preparare și 
secretar al organizației de bază. 
Vorbind despre calificarea tinerilor, 
nu poți să nu amintești de Ava- 
siloaiei Dumitru, șef de echipă 
circuit mediu dens, de veșnic tî- 
nârul Sălăgean Alexandru, șeful 
de echipă de la zețaj. Acest argint 
viu e pretutindeni. La mediu dens. peste umăr".

PROGRAM
21

PROGRAMUL I : 7,00 RADIO
JURNAL. Sport; 7,45 Sumarul pre
sei; 8,00 Tot înainte (emisiune pen
tru pionieri); 8,20 MOMENT POE
TIC; 8,25 La microfon, melodia pre
ferată, 9.25 Sfatul medicului : Re
guli de igienă în ștranduri; 9,30 
Program muzical; 10,10 Curs de 
limba rusă; 10,30 Creații muzicale 
închinate vieții noi; 11,00 BULETIN 
DE ȘTIRI; 11.03 Cronica economică: 
11,18 Parada soliștilor si a orches
trelor de muzică ușoară; 12,00 Mu
zică ușoară de Ion Cristmoiu și 
Alois Honig; 12,15 Arii din ope
rete; 12,25 Album muzical cu de
dicație; 12,45 Muzică populară: 
13,00 RADIOJURNAL; 13,13 Suc
cese ale muzicii ușoare; 13,30 Intîl- 
nire cu melodia populară și inter
pretul preferat; 14,00 Muzică ușoa
ră; 14,15 DUMBRAVA MINU-

APROVIZIONAREA Șl DESERVIREA
(Urmare din pag. 1)

— Nu avem, s-au terminat — 
i-a răspuns vînzătoarea.

Asemenea discuții s-au făcut 
auzite și în alte unități alimentare 
din Valea Jiului. Iată ce ne-au re
latat, în legătură cu aproviziona
rea unităților alimentare de către 
depozite, cîțiva lucrători din co
merț :

Mleziva Terezia, gestionara uni
tății Alimentara nr 4 Petroșani : 
„Multe din comenzile pe care le 
facem nu sînt onorate de depozit. 
Pe data de 26 iunie, spre exemplu, 
am cerut, prin comanda nr. 3 285, să 
ni se trimită 2 000 de ouă. La data 
respectivă depozitul avea această 
marfă, dar comanda nu ne-a fost 
onorată. La fel s-a întîmplat și cu 
grișul comandat în ziua de 3 iulie, 
care n-a sosit nici pînă astăzi in 
magazin. Acesta este unul din mo
tivele care ne împiedică să asigu
răm o deservire corespunzătoare 
cerințelor. Vreau să mai ridic o 
problemă. De circa un an de zile ma
gazinul nostru n-a primit măsline, 
deși am solicitat în mai multe rân
duri această marfă. In același in
terval de timp, alte unități din oraș, 
cu profil identic, au primit de ne
numărate ori acest produs căutat. 
Nu înțeleg de ce nu se ține seama 
de comenzile noastre

Zaharia Uie, gestionarul unității 
Alimentara nr. 90 din Bărbăteni 
ne-a spus :

„Se întîmplă ca 4-5 zile să 
n-avem în magazin tăitei nici cu ouă 
nici fără ouă. (In timp ce depozi • 
tul are stocuri supranormative din 
acest produs). Uneori nici mă
lai nu putem servi pentru că 
lipsește din unitate, deși comenzi 
sînt făcute, iar uneori moara are, 
dar nu sintem aprovizionați rit
mic. Cit despre apa minerală, ce să 
mai vorbim ? De zece zile n-am 
primit nici un gram".

Pană Aurelia, gestionara unității 
de produse lactate din complexul 
comercial Lupeni :

„Sosirea cu întîrziere a produse
lor lactate comandate de noi pro- 

la flotație. Peste tot ajută cu vor
ba și fapta ca treburile să mear
gă bine, îi învață pe tineri să pă
trundă mai adînc în tainele me
seriei. Invățînd de la Sălăgean- 
baci, și-au întregit cunoștințele 
Bîrcă Constantin, Greava Adrian 
și rnulți alții. In această muncă 
frumoasă și de răspundere de for
mare a noi cadre de preparatori 
sînt antrenați și maiștrii Sibișan 
Alexandra, Pavlovschi Emil, Laszlo 
Ludovic, Szabo Emeric, Lupșa 
Gheorghe.

Telefonul a sunat prelung. De 
la celălalt capăt al firului, ingi
nerul Miclea Traian era chemat 
de urgență să rezolve unele pro
bleme. Am coborît scările în urui
tul agregatelor gîndindu-mă la a- 
cest mănunchi de oameni harnici 
care, invățînd mereu, urcă în fie
care zi cu pași mari spre măiestrie 
în profesia pe care și-au ales-o. 
Ce le-am putea dori decît ascen
siune continuă.

DE RADIO
iulie
MATĂ; 14,30 Muzică ușoară; 15,00 
BULETIN DE ȘTIRI; 15,05 CĂRȚI 
CARE VĂ AȘTEAPTĂ; 15,40 Ra- 
dio-publicitate; 15,50 „De dor bade 
și de drag" — muzică populară; 
16.00 RADIOJURNAL. Sport. Bu
letin meteorologic; 16,15 Formați
ile Sergiu Malagamba și Perez Pra
do; 16.30 Concurs cu public; 16,50 
Cîntece de compozitori polonezi; 
17,00 Ansambluri artistice de tine
ret; 17.10 IN SLUJBA PATRIEI: 
17,40 Concert-ghicitoare (muzică din 
opere); 18,00 BULETIN DE ȘTIRI; 
18,25 Cjntă Denise Gonstantinescu 
și Bobby Solo: 18,40 ANTENA TI
NERETULUI; 19,00 Concert de me
lodii românești; 19,30 Sporț; 19,40 
Varietăți muzicale: 20,00 RAD1O- 
GAZETA DE SEARA; 20,30 O me
lodie pe adresa dumneavoastră: 
20,50 Cu cînteeul și jocul de-a lun- 

duce greutăți în deservirea consu
matorilor. Din păcate, asemenea 
neajunsuri sînt destul de frecvente. 
Qe cel puțin două ori pe săptă
mână, marfa ne este adusă cu în
tîrziere, în jurul orei 7,30. Chiar mai 
tîrziu. In astfel de cazuri, discuțiile 
mai puțin plăcute, cu consumatorii 
sînț inevitabile".

Leorinț Maria, vînzătoare în uni
tatea alimentară nr. 74 Lupeni :

„In prezent n-avem în magazin 
brânză telemea, deși am comandat". 
(Iar depozitul are cantități sufi
ciente atît brânză telemea de oaie 
cit și de vaci — N-R-)-

Relatărtle ne permit să conchi
dem că, aprovizionarea ritmică a 
magazinelor, indiferent dacă sînt 
așezate în centrul localităților sau 
la periferie, se cere mult îmbună
tățită. Satisfacerea la timp a co
menzilor, în raport cu vechimea 
lor, fără preferințe, se impune ca 
o necesitate strigentă.

Situația „de pe teren" reclamă, 
de asemenea, îmbunătățirea neîntîr- 
ziată a activității merceolog ilor- 
voiajori care, în prezent, sînt sim
pli curieri, limitîndu-se la prelua
rea și predaraea comenzilor fără a 
urmări cum sînt onorate de către 
depozite. Oare numai în asta con
stă activitatea merceolegilor-voia- 
jori ?

Dacă pînă în urmă cu circa o 
lună, vina neritmicității aprovizio
nării magazinelor era atribuită 
I.C.R.A. acum, cînd obligațiile 
acestei întreprinderi au fost pre
luate de O.C.L. Alimentara de ce 
trec zile în șir fără ca mărfurile 
comandate să sosească în maga
zine ? De ce nu se asigură o apro
vizionare continuă a unităților de 
desfacere cu întregul sortiment de 
mărfuri ce se află în depozit ?

DE PRIN MAGAZINE 
ADUNATE.,,

Se știe că fiecare vînzător are 
obligația să prezinte cit mai atrac
tiv mărfurile pe care le pune în 
vînzare, să servească cu atenție și 
solicitudine cumpărătorii. Sintem 
convinși că amănuntele acestea 
sînt bine cunoscute și de către 
lucrătorii unității de autoservire 
din centrul Petroșaniului. Totuși, 
în acest magazin mezelurile au 
uneori un aspect neeorespunzător.

In urmă cu cîteya zile un cetă
țean a cumpărat de la această uni
tate un sfert de kilogram de pari
zer. Ieșind din magazin i-a venit 
ideia să se uite la marfa cumpă
rată A rămas surprins constatînd 
că-i... alterată S-a reîntors cerând 
vînzătoarei să i-o schimbe. Dar a 
fost refuzat.

Din păcate au ioc multe aseme
nea cazuri.

„lntr-una din zile am cumpărat 
un pachet de unt de la unitatea 
specializată din cartierul Carpați, 
Petroșani — ne-a spus tov. Deleanu 
Maria. Cînd l-am despachetat am 
constatat că-i alterat. De ce ni se 
vînd mărfuri stricate

„Am avut intenția să cumpăr o 
sticlă de sirop de vișine și un gem 
de căpșune — ne-a relatat tov. 
Benkd Agneta, din Lupeni. Aflîn- 
du-mă în Petroșani, am intrat la 
autoservirea din centrul orașului. 
N-am găsit ce căutam. M-am adre
sat linei vînzătoare dar mi-a vorbit 

gul Dunării; 21,05 Pagini de mare 
popularitate din creația clasicilor 
noștri; 21,25 Melodii-magazin; 22,00 
RADIOJURNAL. Sport. Buletin me
teorologic; 22,15 Muzicg ușoară; 
22,45 MOMENT POETIC; 22,50 Mu
zică ușoară: 24,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 0.05 Melodiile nopții; 2,55- 
3,00 BULETIN DE ȘTIRI.

FILME
21 iulie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: 
Angelica și regele; Republica : Bu
cătăreasa; PETRILA : Lumină după 
jaluzele; LONEA — 7 Noiembrie: 
Autorizație de căsătorie; Minerul : 
Fausț XX; ANINOASA : Misiune 
extraordinară; VULCAN : Jandar
mul din Saint Tropez; BARBA- 
TENI : Excrocii la mănăstire; URI- 
CANI: Tini clocotitori.

„Mă aprovfzonez întotdeauna cu 
lapte de la magazinul specializat 
al complexului comercial din Rraia- 
Lupeni — ne-a informal tov. Pîrvu 
Florica, în timpul iernii, laptele 
sosea la ora 6 dimineața. Acum, în 
anotimpul călduros, adesea vine du
pă ora 7. Ne încurcă tot programul. 
Sosirea mai devreme a produselo.- 
lactate nu poate fi reglementată

„De ce nu sînt afișate prețurile 
la toate mărfurile expuse în raf
turi ? — ne-a întrebat tov. Costescu 
Ipana, din Petroșani. La raioanele 
de băuturi și zaharoase ale alimen
tarei nr. 4 djn localitate spre exem
plu, sînt multe mărfuri care fje c| 
n-au prețurile afișate, fie că le au, 
dar nu corespund cu cele indicate 
pe mărfurile respective. Este așa 
de greu ca vînzătoarele șă vegheze 
ca fiecare marfă să aibă tfrețul co
rect afișai ?

UTILAJELE SINT OBIECTE 
DE PODOABĂ ?

Investițiile făcute de către orga
nizațiile comerciale pentru utila
rea magazinelor alimentare cu fri
gidere, cuțite mecanice pentru tă
iat mezeluri, dozatoare de lapte 
ețc. au ayuț drept scop crearea u- 
nor condiții optime pentru păstra
rea mărfurilor și deservirea cum
părătorilor. Rău este însă că nu se 
urmărește ca aceste utilaje, pe care 
s-au cheltuit zeci de mii de lei, să 
funcționeze.

Deși ne aflăm în plină vară, în 
mulțe din magazinele vizitate ni 
s-a spus că frigiderele funcționează 
cu intermitențe din care cauză păs
trarea mărfurilor în condiții co
respunzătoare lașă de dorit, La uni
tatea nr. 104 de produse lactate din 
sțr. Constructorul Petroșani, (ges
tionară Altman Iosefina) de exem
plu, nu odată s-au alterat produ
sele din cauza nefuncțîonării frigi
derului.

Și la magazinele nr. 4 și nr. 5 
precum și cel cu autoservire din 
centrul Petroșaniului frigiderele nu 
funcționează în permanență, o- 
prindu-se uneori de la sine și pe
riclitând păstrarea, în condiții op
time, a mărfurilor ușor alterabile. 
De altfel, unitățile nr. 1 cu Auto
servire și nr. 5 posedă și cuțițe me
canice, iar ultima și un dozator de 
lapte care, după cum ne-a decla
rat gestionara magazinului, Biro 
Emilia, nu funcționează de peste 
cinci ani. Din acest motiv în ma
gazinul respectiv laptele bătut se 
servește cu... polonicul.

Intrucît utilajele cu care sînt în
zestrate magazinele au o întrebuin
țare practică precisă, e cazul ca re
pararea și. punerea lor neîntîrziată 
în funcție să preocupe, cu mai mult 
simț gospodăresc, conducerea O.C.L. 
Alimentara Petroșani.

CITEVA DEZIDERATE
Conducerea O.C.L- Alimentara va 

trebui să :

• asigure aprovizionarea rit
mică a magazinelor indiferent dacă 
sînt așezate în centrul Localităților 
sau la periferie.

• urmărească în permanență ce
rerea de consum, pîrghie princi
pală în activitatea comercială, și în 
raport cu ea să se asigure ca în 
magazine să se găsească întregul 
sortiment de mărfuri aflate în de
pozit

0 vegheze ca mărfurile ca
re nu pot fi consumate să fie e- 
liminate din circuitul comercial. 
Inspecția sanitară de stat să-și 
aducă contribuția în această direc
ție.

• ia măsuri pentru repararea și 
punerea neîntîrziată în stare de 
funcționare a utilajelor frigorifice 
și celelalte cu care sînt dotate u- 
nitățile.

f| organizeze expoziții de măr
furi cu vînzare care permit ridica
rea nivelului desfacerii produselor, 
asigură îmbunătățirea aprovizio
nării oamenilor muncii.

Organizațiile de partid, sindi
cat și U.T.C. trebuie să desfășoare 
o susținută muncă politică pentru 
a determina ridicarea activității co
merciale la nivelul cerințelor.

T.A.P.It
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VIZITE

a tovarășului Ion Gheorghe Maurer (Agerpres). — Laț
Patolicev, minis-

(Urmare din pag. 1)

Se vizitează Muzeul național din 
Amsterdam — Rijksmuseum — u- 
nul dintre cele mai bogate din lu
me. Conduși de directorul general 
al muzeului, oaspeții români vizi
tează sălile vaste care adăpostesc 
colecții de o deosebită valoare ar
tistică, intrate de mult în patri
moniul artei universale și care ofe
ră posibilitatea de a studia arta 
Olandei de la origini pînă în zilele 
noastre. Premierul Maurer felicită 
călduros conducerea muzeului pen
tru marea grijă acordată conser
vării și prezentării acestor capo
dopere ale artei universale.

In cursul după-amiezii, la Amster
dam, președintele Consiliului de 
Miniștri al României și celelalte 
persoane oficiale române au fost 
oaspeții conducerii celui mai mare 
concern olandez de construcție de 
mașini — „Vereinigde Machine- 
fabrieken Stork — Werksoor".

Ministrul pentru problemele e- 
conomice al Olandei, Leo de Block, 
îi salută călduros pe oaspeții ro
mâni. In salonul de recepție al 
întreprinderilor are loc o întîlnire 
cu conducătorii concernului. Pre
ședintele Consiliului de administra
ție, dl. H. Frowein, 
oaspeților, subliniază 
vizitei premierului 
exprimă 
tribui, la 
nomice 
nia.

După
concernului, au fost vizitate unele

industrială olandeză, însumînd 
de salariați, 
de producție 
labrici com- 
chimică, pe- 

rafinării, in-
textilă, indus-

președintele Consi- 
cor- 

fă-

români s-au îna-

Trimisul special 
Moarcăș, trans

la amiază, pre-

adresîndu-se 
importanța 

român . și își 
speranța că ea va con- 
dezvoltarea relațiilor eco- 
intre Olanda și Romă-

sectoare de producție. Marea fir
mă
17 uzine cu 23 000 
are în programul său 
livrări de instalații și 
plete pentru industria 
trochimică, foraje, 
dustria alimentară,
tria hîrtiei, livrări de vagoane de 
marfă și călători, locomotive Die
sel, motoare Diesel industriale și 
marine, echipamente, utilaje și a- 
paratură pentru industria construc
țiilor de mașini.

La plecare,
liului de Miniștri a mulțumit 
dial gazdelor pentru primirea 
cută.

Seara, oaspeții 
poiat la \Haga.

HAGA 19. — 
Agerpres, Mircea 
mite: Miercuri
ședințele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 
Gheorghe Maurer, însoțit de mi
nistrul afacerilor externe, Corneliu 
Mănescu, a fost primit de Maies
tatea Sa Regina Juliana a Olandei, 
la Palatul regal de la Soestdijk 
din apropierea Amsterdamului.

Maiestatea Sa Regina Olandei a 
reținut la dejun pe președintele 
Consiliului de Miniștri al Româ
niei și pe ministrul afacerilor 
terne.

La primire și la dejun, care 
desfășurat într-o atmosferă
dială, au luat parte primul . mi
nistru al Olandei, Piet de Jong, și 
ministrul de externe olandez, 
Joseph Luns.

ex-

s-au 
cor-

o amplă prezentare a

Acord de colaborare 
între U.R.S.S. și C.E.R.N

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția TASS, 
la Moscova au avut loc convorbiri 
între reprezentanți ai Comitetului 
de Stat pentru folosirea energiei 
atomice a U.R.S.S. și Centrul Eu
ropean de cercetări nucleare 
(C.E.R.N.). In urma acestor convor-

Lansarea satelitului 
>sExplorer*35ss

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Statele Unite au lansat miercuri 
dimineața de la Cape Kennedy sa
telitul ,,ExpIorer-35" cu o greutate 
de 103 kilograme, destinat să e- 
fectueze studii asupra vînturilor 
solare și a cîmpurilor magnetice 
interplanetare, îndeosebi în apro
pierea Lunii. Administrația națio
nală pentru problemele aeronau
ticii și cercetarea spațiului cosmic 
(N.A.S.A.) a anunțat că zborul sa
telitului spre Lună va dura trei 
zile, după care acesta se va plasa 
pe o orbită eliptică. El va rămîne 
doi sau trei ani pe această orbită 

informații 
de cuvînt 
dacă zbo- 

bune con- 
aflată la 
declanșată

bifi a fost semnat un acord de 
colaborare tehnico-științifică pentru 
desfășurarea în comun a unor lu
crări la acceleratorul de protoni, 
care se construiește la Serpuhovo, 
lîngă Moscova.

Pentru aceasta, Institutul de fi
zică a marilor energii va pune la 
dispoziție fasciculul de protoni, rea
lizat cu ajutorul acceleratorului, 
iar C.E.R.N. își asumă obligația să 
proiecteze din fondurile sale, să 
construiască și să monteze la 
Serpuhovo 
cetărilor.

Agenția 
semnat va 
ință posibilitatea să folosească ra
țional cel mai puternic accelera
tor de protoni din lume (70 de mi
liarde electronvolți) pentru stu
diul particulelor marilor energii.

din fondurile sale, 
i și să monteze 
aparatele necesare cer-

precizează că acordul 
oferi oamenilor de ști-

lunară și va transmite 
pe Pămînt. Un purtător 
al N.A.S.A. a indicat că 
rul se va desfășura în 
dițiuni, o retrofuzee 
bordul satelitului va fi
sîmbătă dimineața pentru a-i înce
tini viteza și a-i permite să ajungă 
în cîmpul de atracție al Lunii.

Cazul Chombe
ALGER 19. — Corespondentul

Agerpres, C. Benga, transmite: 
Miercuri, a avut . loc . ședința . .Curții 
Supreme a .Algeriei,, care a dez
bătut cererea guvernului Repu
blicii Democratice Congo (Kinsha
sa) cu privire la extrădarea lui 
Moise Chombe, aflat pe teritoriul 
algerian.

Sentința privind extrădarea lui 
Chombe va fi pronunțată la 21 
iulie.

MOSCOVA 19
19 iulie, Nikolai 
trul comerțului exterior al U.R.S.S., I 
â plecat la Paris pentru a parti-1 
cipa la festivitatea consacrată în
ceperii activității Camerei comer
ciale franco-sovietice. El intențio
nează să discute cu Michel Debre, 
ministrul francez al economiei și 
finanțelor, problemele dezvoltării 
schimburilor comerciale bilaterale.

MOSCOVA 19 (Agerpres). — 
Miercuri â sosit la Moscova într-o 
vizită oficială Amir Abbas Hovei- 
da, primul ministru al Iranului. In 
aceeași zi, el a avut convorbiri cu 
Leonid Brejnev, 
al C.C.
Alexei Kosîghin, președintele 'Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

secretar general
al P.C.U.S., precum și cu

i

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., A. A. Gromîko, a adresat 
marți o scrisoare președintelui 
Consiliului de Securitate, în legă
tură cu situația din zona Canalu
lui de Suez. In scrisoare se spune 
că „în ultimele zile, forțele armate 
izraeline au mitraliat de cîteva ori 
și au supus unor bombardamente 
aeriene orașe și localități situate 
de-a lungul Canalului de Suez“.

„Guvernul sovietic — se arată în 
scrisoare — consideră că ciocnirile 
militare din zona Canalului de 
Suez provocate de Izrael au un ca
racter extrem de periculos și se pot

transforma într-un conflict militar 
mai larg. Pentru a preîntîmpina pe 
viitor ciocniri militare și pentru a 
se lichida primejdia reluării războ
iului în Orientul Apropiat, se a- 
rată în încheierea scrisorii, este ne
cesar ca Izraelul să-și retragă de 
urgență trupele de pe teritoriile o» 
cupate. La această sarcină trebuie 
să contribuie O.N.U.“.

încheierea întrevederilor 
Nasser-Boumedienne-Aref

îndeplinirea planului semestrial 
al economiei R. D. Germane

BERLIN 19 (Agerpres). — Agen
ția A.D.N. transmite că la Berlin 
a fost dat publicității un comu
nicat referitor la îndeplinirea pla
nului semestrial al economiei na
ționale a R. D. Germane. In pri
mele șase luni ale anului, produc
ția industrială a țării a sporit cu 
7,3 la sută în comparație cu peri
oada .corespunzătoare a anului tre
cut. Veniturile realizate de popu
lație au sporit în acest timp cu 
3,5 la sută.

In primul 
an au fost 
valoare de

Acest volum de investiții, adaugă 
comunicatul, nu a corespuns dez
voltării economiei planificate.

Volumul comerțului exterior al 
R. D. Germane a crescut în cursul 
primului semestru cu 6,4 la sută.

In comunicat se arată, de ase
menea, că agricultura țării a de
pășit în această perioadă planul la 
producția de carne, lapte și ouă.

CAIRO 19 (Agerpres). — Mier
curi dimineața au luat sfîrșit - Ia 
Cairo, întrevederile pe care pre
ședintele R.A.U., Gamal Abdel, Nas
ser, le-a avut cu Houari' Boume
dienne, președintele Consiliului Na
țional al Revoluției din Algeria, șl 
Abdel Rahman Aref, președintele 
Irakului. Convorbirile, menționează 
agenția M.E.N., s-au referit la.' re
zultatele vizitei întreprinse recent 
la Moscova de președintele algerîan 
și cel irakian și la evoluția situa
ției în Orientul Apropiat.

După încheierea întrevederilor; 
Houari Boumedienne și Abdel Rah
man Aref au părăsit Cairo.

semestru al acestui 
realizate investiții în 
9,1 miliarde mărci.

KINSHASA 19 (Agerpres). — 
Guvernul Republicii Congo (Kin
shasa) a hotărît marți seara să a- 
ducă la cunoștința 
Securitate faptul că 
al țării continuă să 
clarația pune aceste
ma prezenței mercenarilor străini 
în Angola și Rhodesia, unde au fu
git pe calea aerului în urma eșuării 
recentei încercări de- rebeliune.

Consiliului de 
spațiul aerian 
fie violat. De- 
violări pe sea-

Victimele catastrofei 
continuă lupta

TOKIO 19 (Agerpres). — Mine
rii de la mina de cărbuni Miike, 
precum și membrii familiilor lor 
continuă, lupta în vederea adoptă
rii unui proiect de lege privind 
ajutorarea celor a căror viață este 
pusă în pericol de gazele de mină. 
Marți 
grevă 
cestei 
peste
lași timp, de cinci zile, 70 de fe-

seara minerii au declarat o 
de 24 de ore, în sprijinul a- 
revendicări. La ea iau parte 
2 000 de muncitori. In ace-

CATASTROFA AERIANA
TANANARIVE 19 (Agerpres). — 

Un avion DC-4, aparținînd com
paniei „Air Madagascar", s-a pră
bușit miercuri în apropierea ae
roportului internațional Ivato de 
unde decolase. După ce a parcurs 
numai 500 de metri de la decola-

re, avionul a fost răsturnat bru-c 
și aproape tăiat în două chiar îna
inte de a atinge solul. Cauzele ac
cidentului sînt necunoscute. La 
bordul aparatului se aflau 65 de 
pasageri și patru membri ai echi
pajului După 
agenția France
noaște pînă în prezent 
exact al victimelor.

cum menționează 
Presse, nu se cu- 

n umărul

PLENARA C. C. AL P. O. 
DIN URUGUAY
MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — 

După cum anunță ziarul „El Popu
lar", la 15 iulie la Montevideo a 
avut Ioc Plenara Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din 
Uruguay. Au fost discutate 
politică din țară și sarcinile 
în fața partidului.

La plenară s-a subliniat
gura cale de ieșire a țării din criza 
economică și financiară actuală es-

situația
ce stau

că sin-

de la mina Miike

mei, soții de mineri, se află în a- 
bataje, într-o grevă în sprijinul 
cererii de a se acorda ajutoare 
minerilor și familiilor victime ale 
exploziei din 1963 de la 
mină. Alte 300 de soții de 
au sosit la Tokio pentru 
zenta această revendicare
mentului japonez. Marți noaptea, 
100 dintre ele au început o grevă 
a foamei în fața clădirii Ministe
rului Muncii.

această 
mineri 
a pre-
Pari a-

Destindere 
în Venezuela

CARACAS 19 (Agerpres). — Gu
vernul venezuelean a restabilit 
marți libertatea manifestațiilor și a 
reuniunilor publice, suspendate în 
luna martie. De asemenea, s-a a- 
nunțat că aproximativ 100 de deți
nuți politici vor beneficia de o gra
țiere. Printre aceștia figurează 
foștii deputați Gustavo și Eduardo 
Machado, și Simon Saenz Merida.

te programul propus de Partidul 
Comunist, Frontul de stînga de eli
berare (F.l.D.E.L.) și Convenția na
țională a muncitorilor. Acesta pre
vede ruperea legăturilor cu Fon
dul Monetar Internațional (F.M.I.), 
un moratoriu (amînare a plăților, 
N. R.) pentru datoriile țării, națio
nalizarea băncilor, comerțului ex
terior și industriei cărnii, înfă'Xji- 
rea reformei agrare, apărarea Iroer- 
tăților și drepturilor celor ce imutf 
eesc. Participanții la plenară au a- 
doptat o serie de măsuri politice și 
organizatorice menite să ducă la 
întărirea partidului și lărgirea ac
tivității sale.

CAUZA CREȘTERII 
CRIMINALITĂȚII 
IN S. U. A.

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
Vînzarea liberă a armelor de foc 
în Statele Unite constituie princi
pala cauză a creșterii criminali
tății în țară, a declarat ministrtil 
justiției, Ramsey Clark, în cadrul 
Comisiei judiciare a Senatului a- 
merican. El a subliniat că în cursul 
anului 1966 în S.U.A. au fost să- 
vîrșite 6 400 de crime, 50 000 de 
jafuri și 43 000 de atacuri bandi
tești în care au fost folosite arme 
de foc. Anul trecut, a arătat Clark, 
au fost vînduțe 2 milioane de ar
me. Printre cumpărători au fost 
și cunoscuți criminali, alienați 
mintali, alcoolici și narcotici. Mi
nistrul de justiție a cerut Congre
sului să adopte 
să fie îngrădită 
de foc.

Congresmanul
subliniat că asasinarea președinte
lui Kennedy a scos în evidență și 
mai mult necesitatea urmăririi ac
tivității organizațiilor extremiste 
înarmate, de tipul ..Minuteman‘‘. 
care amenință deschis organiza
țiile democratice și activiștii poli
tici din țară Gonzales a afirmat 
că, ignorind cererile opiniei pu
blice privind anchetarea activită
ții „minutemanilor", nu au fost 
adoptate nici un fel de măsuri 
pentru lichidarea criminalității. Or
ganizațiile profasciste și fasciste 
de tipul „Minuteman"; a arătat el, 
dispun de adevărate arsenale dt 
armament, de la grenade la puști 
mitraliere și tunuri. .

o lege prin care 
vinzarea armelor

Henry Gonzales a

19 (Agerpres). — Peste 
savanți și tehnicieni vest- 
au părăsit Republica Fe- 
a Germaniei între anii

ACCIDENTELE LA DOMICILIUBONN 
5 000 de 
germani 
derală
1949-1965, indică o statistică dată 
publicității de „Comunitatea vest- 
germană de cercetări". In ceea ce 
privește cauzele acestei tendințe 
îngrijorătoare, ancheta efectuată de 
organizația amintită a stabilit că 
specialiștii vest-germani au emi
grat din R.F.G. atrași mai ales de 
ofertele mai convenabile de sala
rizare.

GENEVA 19 (Ager
pres). — Intr-un studiu 
al Organizației Mon
diale a Sănătății cu 
privire la cauzele ac
cidentelor se 
că procentul 
mare îl dețin 
țele survenite 
miciliu și nu
tele de circulație sau 
de producție. In An
glia, de pildă, în 1965

constată 
cel mai 
acciden

ta do- 
acciden-

în accidentele la domi
ciliu și-au pierdut via
ța 8 384 persoane, în 
timp ce în accidentele 
de . circulație 7 952. Din 
59 de persoane care 
mor în medie zilnic de 
pe urma accidentelor, 
31 sînt victime ale ac
cidentelor la domici
liu, 24 ale accidentelor 
de circulație si 4 ale 
accidentelor în timpul 
muncii.

accidente la 
se înregis- 

Norvegia, iar 
cel mai mic

Cel mai ridicat pro
cent de 
domiciliu 
trează în 
procentul
se înregistrează în Ja
ponia. Cifra unor ase
menea 
merica

accidente in A- 
depășește pe 

deceselor pro- 
de boli de ini-

cea a
Vocate
rnâ, cancer și pneumo
nie.

au
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