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Consecințele 
unui mod de 
aprovizionare 
deficitar

Se știe că unul dintre factorii 
hofărîtori pentru îndeplinirea pia
nului de investiții îl constituie asi
gurarea, pe baza documentațiilor 
de deviz, a cantităților de mate
riale necesare, corelarea planului 
de aprovizionare cu graficele de 
execuție și termenele de predare 
a lucrărilor. Cum se asigură cu 
materialele necesare șantierul • 
T.C.M.M. Valea Jiului ?

In anul 1966, spre exemplu, ne- ; 
cesarul de materiale s-a întocmit 
pe baza indicațiilor primite de la 
forul tutelar — T.C.M.M. Bucu
rești. Potrivit indicațiilor forului 
tutelar, șantierul a întocmit nece
sarul de materiale numai pentru 
ltfirările începute în anul interior 
și cu continuitate în 1967. Dar, in 
cursul trimestrului I al acestui an, 
același trust, contrazicîndu-se sin- j 
gur, a emis pentru șantierul Va- | 
lea Jiului un plan de producție în 
cate s-a inclus o seamă de lucrări 
noi și pentru care baza materială 
nu a fost asigurată. Datorită aces
tei planificări, pe lingă alte nea
junsuri, planul dc aprovizitfiare al 
șantierului întocmit încă în anul tre
cut, și pentru un anumi^ număr de 
lucrări, nu a reprezentat decît o 
fracțiune din necesar. Din cele 
2 5410' de repere specifice șantiere
lor eu profil conștt ucții-montaje- 
instalații, au fost solicitate numai 
427; Materialele cheie — oțel be- 
f-țn și cherestea, de exemplu — 
nu au atins nici 50 la sută din can
titatea necesară pentru realizarea 
obiectivelor prevăzute în planul 
revizuit. îmbogățit, și trimis șantie
rului. Și, din păcate, oțelul beton 
șj cheresteaua nu sînt singurele 
exemple. Lista acestora se com- || 
pictează cu o serie de alte mate
riale. (Tuburi de beton, stîlpi pre- 
comprimați și centrifugați, mate
riale de instalații electrice si sa
nitare etc).

O altă cauză care face ca șan
tierul să nu se poată aproviziona 
în mod corespunzător, este faptul 
că documentațiile tehnke sînt puse 
cu întîrziere la dispoziția construc
torului — T.C.M.M. — de către be
neficiar — C.C.V..T. Tergiversările 
în elaborarea documentațiilor teh
nice au pus trustul în situația de 
a emite repartițiile de materiale 
CU mare întîrziere. In această si
tuație. șantierul a fost nevoit ca 
Ia ' contractarea materialelor eu 
furnizorii să accepte termenele de 
livrare impuse de aceștia și care 
de obicei sînt ultima lună sau de-? 
cadă a trimestrului centru care se 
șplicitÂ materialul.

Maria DINCA

(Continuare în pag. a 3-a)

Secția mecanică a U.R.U.M. Petroșani. Unul dintre 
muncitorii cu o înaltă calificare — comunistul Almă- 
șan Ioăn. Lucrările executate de el la mașina de fre
zat se bucură de o bună apreciere.

DIN DECADĂ ÎN DECADĂ
• încă nesaiisfăcăfor...
Ritmul întrecerii pe combinat — ne indică bilan

țul pe a doua decadă din ■ luna iulie — încă nu e 
satisfăcător. Pe bazin, minusul se ridică la 1 123 
tone cărbune. Au bătut. pasul pe loc în această lună 
minele Ixmea, Petrila, Dilja și Aninoasa care au o 
rămânere în urmă de cîte 2 451, 2 474; 103,4 șl. res
pectiv, 753 tone cărbune.

In schimb, merită felicitări exploatările din partea 
vestică a bazinului cu minerii lupeneni in frunte. La 
mina .'Lupeni, graficul indică o depășire de 4 047 tone, 
la Vulcan un plus de I 107 tone. Și-au depășit sarci
nile și minele Paroșeni și Uricani.

TotușL. ce. ae-miraplă cu restul. exploat|rilor. Poate 
decada a III-a va fi mai favorabilă...

De n-ar fi acel „1 punct"
La indicatorul de calitate al producției brute, re

zultatele sînt definite de... un singur punct : cu atît 
e depășit conținutul admis de cenușă. Adică față de 
34,7 puncte — norma admisă, s-a realizat în această 
decadă un conținut de cenușă de 35,7 puncte. Anali
zele de laborator indică următoarele rezultate pe ex
ploatări : Au o situație bună în privința respectării 
indicatorului de calitate minele Petrila (—2,3 puncte), 
Paroșeni (—4,4 puncte). S-ar fi putut însă încadra în 
norma admisă și mina Lonea- care are o depășire de 
numai 0,2 puncte; și mina Lupeni care are o depă
șire de 0,7 puncte. Dar, problema problemelor e to
tuși la Vulcan care duce recordul în depășirea con
ținutului de cenușă avînd și-n această decadă un plus 
de 3,6 puncte. Există,, de asemenea, posibilități spre 
mai bine și la minele Aninoasa și Uricani. Iată unde 
se poate hotărî soarta acelui „un punct" pe C.C.V.J.

• La investiții,
un singur sector pe „poziție"

După două decade, la activitatea de investiții com
binatul a înregistrat o rămînere în urmă de 135,8 
m I. Mult !

Situația e explicabilă dacă se are în vedere că în 
luna iulie, pînâ acum, abia o singură mină, cea de 
la Petrila a reușit să-și depășească sarcinile de .plan 
(cu 12,3 m 1). In rest, toate sectoarele de investiții 
înregistrează rămîneri în urmă, cele mai mari minu
suri avîndu-le cele de la Paroșeni — 40,5 m 1, Uricani 
— 32,2 m 1, Lupeni — 26,5 m 1.

Am demarat anevoios, în semestrul II, tovarăși de 
la investiții 1

Unde mergem ?
AZI

• Stadionul din Lonea. 
ora 17,30 : meciul de fotbal 
dintre reprezentativele E. M. 
Lunea si Preparației Lupeni, 
cantine pentru Spartachiada 
de vară etapa intercentre.
• La aceeași oră pe sta

dionul din Aninoasa : meciul 
de fotbal între echipele E. M. 
Ahinoasa si E. M. Uricani 
din cadrul aceleiași etape a 
Spartachiadei de vară
• In sala cinematografu

lui Energia Paroșeni, ora 20: 
comitetul sindicatului și con
ducerea clubului in colabo

rare cu organizația U.T.C. or
ganizează o seară distractivă 
în cinstea fruntașilor în pro
ducție.

MÎINE
9 Etapa orășenească a 

„Cupei Minerul" :
— Pe stadionul Minerul 

Lupeni, ora 9 : probele de a- 
lletism;

— Cabana Rusu. ora 8 : 
probele la orientare turistică;

— Arena Utilajul, ora 10 : 
concurs de popice.

— Ora 10, pe poligonul U- 
tilajui: concura de tir.

• La Lupeni. începînd cu 
ora 10, în sala de sport a clu
bului sindicatelor, se va des
fășura etapa regională la hal
tere din cadrul Cupei Româ
niei. Vor participa echipele 
orașelor Lupeni, Petroșani, 
Alba-Iulia, fruntașe pe re
giune.

@ Ștrandul Energia Paro
șeni, reparat, cu apă termo- 
"icată, deschis între orele 
9—19.

A Intre aceleași ore sînt 
deschise și ștrandurile Petrila 
și Preparatorul Lupeni.

A La clubul din Uricani. 
ora 10 : dimineață de poves
tiri. Expune Suzana și Iuliana 
Kovacs, din colectivul clu
bului.

£ • ■ *A>

încheierea vizitei în Olanda 
a președintelui 

Consiliului de Miniștri 
Ion Gheorghe Maurer

• . j ; . i « ? '. - ,

Sosirea la București
Vineri după-amiază s-a înapoiat 

în Capitală, venipd de la Haga, pre
ședintele Consiliului da Miniștri al 
Republicii Socialiste România, Ion 

, Gheorghe Maurer, care â făcut o ' 
vizită oficială în Olanda, la invi
tația guvernului acestei țări.,.

In timpul ‘ vizitei, premierul ro
mân a fost însoțit de Comeliu Mâ- 
nescv ministrul afacerilor externe, 
Angelo Miculeșcu, prim-vicepre- • 
ședințe al Consiliului Superior âl 
Agriculturii, George Elian, amba

sadorul României ia Haga, de con
silieri și exporti.

. La sosire, pe aeroportul Băneasa 
erau preZenți tovarășii Gheorghe 
Apostol. Alexandru Bîrlădeanu, 
Emil I" Jnăraș, Ilie Verdeț, Petre 
Biajovici, Roman Moldovan, Gri- 
gore Geamânu, secretarul Consiliu
lui de Stat și membri ai guvernu
lui.

Au fost de față. D, H. Visscher, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al Olandei la București și membrii 
ambasadei.

(Agerpres)

COMUNICAT
cu privire la vizita în Olanda 

a președintelui Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 

Ion Gheorghe Maurer
L'a invitația guvernului o- 

landez, președintele Consi
liului de Miniștri al Repu
blicii Socialiste România, 
Ion Gheorghe Maurer și mi- , 
nistrul afaeetiîo? ' externe ai 
Republicii • Socialiste' Româ
nia, Corneli u Mănescu, au 
făcut’ o vitită oficială în O- 
laijda .între 17 și ,21. iulie 1957.

Invitația a fost făcută cu 
prilejul' vizitei în România 
in cursul lunii ianuarie a 
acestui- an, a ministrului o- 
landez al ' afacerilor externe, 
J. M. A. H. Luns.

Președintele Consiliului de 
Miniștri și ministrul aface
rilor externe au fost primiți 
la Paiatul Soesdijk de către 
Majestatea Șa Regina, care 
i-a reținut la dejun.

Președintele Consiliului de 
Miniștri șt ministrul afaceri
lor externe au făcut vizite 
primului ministru al Olan
dei și președinților Primei 
și celei de a doua Camere 
ale Statelor Generale

Cu ocazia vizitei în ora
șul Amsterdam, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
României a depus o coroană 
la Monumentul Național în 
memoria morților' din cel 
de-al doilea răgboi mondial.

In cursul șederii lor în O- 
landa, președintele Consiliu
lui' de Miniștri Ion Gheor
ghe Maurer și ministrul a- 
facerilor externe, Corneiiu

Mănescu, au vizitat lucrări 
de amenajări» Hidraulice . și 
poldere, precum și unele în
treprinderi industriale olan
deze. ' ■ ■ - ' ' - ■ ■ ; c .

Președintele Consiliului He 
Miniștri, Ion 'Gheorghe Jtâaâ- 
rer și mihistrtil afacerilor 
externe, Cornelia Mănescu, 
au avdt. convorbiri cu rșri- 

• mul ministru al- Olandei, 
Piet. die Jtrrig și- cu minis
trul afacerilor externe, Jo
seph. Luns, cu privire la 
dezvoltarea relațiilor româ- 
no-olandeze și la- principa
lele probleme internaționale;

La convorbiri • au mai 
participat :■ .

Din partea ' română : An
gelo Miculeșcu,' prim-vicepre- 
ședinte' al Consiliului Supe
rior al Agriculturii, George 
Elian, ambasadorul României 
lă Haga, Mircea Bălărtescu, 
ambasador, director în Mi
nisterul Afacerilor Externe. 
Mircea. Bâdjeă; director în 
Ministerul Comerțului Exte
rior.

Din p'art^a ’olandeză : H. J. 
de Koster, secretar de stat 
al afacerilor externe. J. B, 
Haverkorn van' Rijsewijk. 
ambasadorul Glandei la Bu
curești, J. A. de. Ranitz, di
rector general al afacerilor 
politice din-.Ministerul Afa
cerilor Externe, W. P H. 
van OorschOt, director ge
neral al relațiilor economice

externe din ' Ministerul Afa
cerilor Economice, D. . M. 
Ringnalda, consilier la Ca
binetul primului ' ministru, 
M. C. van der Burcht van 
isicAtefn6ergb,: * director al 

' Direcției' pentTu' Euf'opa ' djn 
Ministerul Afacerilor Exter
ne, P. J. Polak, șeful birou
lui .pentru Europa răsăritea
nă din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Cele două părți și-au ex
primat satisfacția în legătu
ră cu faptul că între Româ
nia și Olanda în prezent nu 
există probleme în suspensie 
și că relațiile dintre ele se 
dezvoltă favorabil în intere
sul ambelor părți și în spi
ritul prieteniei existente în
tre popoarele român și o- 
landez.

Ele au fost de acord că 
schimburile economice din
tre România și Olanda se 
lărgesc continuu și că pro
gresele economice importan
te realizate de către cele 
două țări oferă multiple po
sibilități pentru extinderea 
acestor schimburi. Pentru 
.încurajarea colaborării în 
domeniile industriei, și teh
nicii, miniștrii de externe 
român și olandez au semnat 
■un ■ acord de cooperare eco
nomică, industrială și teh
nică.-

(Continuare în pag. a 3-a)

Foto: N. Moldoveanaserpentina de la bolii
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MOZAIC
le la flniapesta 
la Hoitm

De la Budapesta pînă 
la orășelul Visegrăd, a- 
șezat la cotul Dunării, 
la nord de capitala Un
gariei, sînt aproximativ 
40 km. In fiecare zi li
beră, Sirilla Gyorgy, șo
fer de taxi din Buda
pesta, parcurge acest 
drum, în ambele sen
suri, alergînd. Astfel se 
antrenează tînărul spor
tiv ungur înainte de 
cursa pe care intențio
nează s-o efectueze în 
toamna aceasta. El do
rește să parcurgă 
gind distanța de 
km, care desparte 
iala Ungariei de 
cova.

jtești și a colecționari
lor, la locuința lui Ni
kolai Tagrin a fost or
ganizat un muzeu al 
ilustratelor. După unele 
vederi unice au putut 
fi reproduse evenimente 
din trecut, persoane ca
re au participat la aces
tea, obiecte de artă, din 
diferite muzee ale lu
mii, aspecte ale orașe
lor, peisaje.

★

aler- 
2 226 
capi- 
Mos-

colecție de 
muzi- 

le-a 
fo- 
de 
pe 
in 
cu 
Și

După 10 ani de mun
că neîntreruptă, germa
nul Albert Beukert și-a 
realizat o
mini-instrumente 
cale unică. El și 
confecționat singur, 
losind 3 
bețe de 
care le-a
diferite instrumente, 
ajutorul pelicanolului 
al unei pile de unghii.

milioane 
chibrituri 

organizat

din 
cea
decolecție

din Uniunea
Cele 500 000 
ilustrate din

HIII Jilginale
Nikolai Tagrin, 

Leningrad, posedă 
mai mare 
ilustrate 
Sovietică, 
de vederi
Rusia prerevoluționară. 
Uniunea Sovietică și 
alte țări au fost strînse 
in peste 45 de ani.

Din inițiativa organi
zațiilor științifice și ob-

scriitorii 
Georges 
remarcă

ȘTIAȚI
• Printre 

contemporani, 
Simenon se
printr-o productivitate 
deosebită. Pînă în pre
zent, el a publicat 17(1 
de romane sub semnă
tura sa și încă 250 sub 
17 pseudonijne.

• Cel mai ciudat lac 
de pe pămint se află 
pe Insula Trinidad, din 
Marea Caraibilor. In a- 
cest lac, în loc de apă 
se află asfalt lichefiat. 
Oamenii de știință, care 
au încercat să-i 
lească adîncimea, 
putut încă să 
fundul lacului.

stabi- 
nu au 
atingă

• In statul brazilian 
Goyas este răspîndită o 
specie deosebită de al
bine. Aceste insecte nu

« « «

au ac, iar mierea pe ca
re o produc este acră.

Crinii In ajutor
Debitul mare al cir

culației și dezvoltarea 
industriei automobilelor 
ridică în Mexic o pro
blemă foarte 
cum să fie 
populația de
dăunătoare a gazelor de

serioasă : 
ocrotită 

acțiunea

• In timpul luptelor 
maritime, grecii 
catapultau pe 
inamice oale cu
Veninoși și scorpioni. A- 
eest 
nică 
lor.

antici 
vasele 

șerpi

lucru provoca pa
in rîndul dușmani-

• La 
încheiat 
de construcție 
mai înalte 
oraș — 
de etaje 
denumit 
ceea 
,zele 
re“. 
mai
numai din India, ci și 
de pe întreg continen
tul asiatic.

Bombay s-au 
recent lucrările 

a celei
clădiri din 

un bloc cu 26 
care a fost 

„Usha Kiran“, 
înseamnă „Race

răsăritului de soa- 
Aceasta este și cea 
înaltă clădire nu

eșapament și a fumului 
ce se revarsă din coșu
rile întreprinderilor ? 
Botaniștii au propus să 
se sădească in capitala 
mexicană crini. Se pare 
că aceste flori frumoa
se pot curați aerul po
luat, ele absorbind oxi
dul de carbon. Munici
palitatea din Mexico-City 
se pregătește să organi
zeze operația „Crinul"

la 
de partid „Karl 
a - P.S.U.G. din 
nu-i venea să-și 
urechilor:

[olstllnli
— Alo, la telefon En

gels. Vă rog, fiți ama
bilă și dați-mi legătura 
cu dr. Marx.

Telefonistului de 
Școala 
Marx" 
Berlin, 
creadă

— Vă bateți joc de 
mine ?

După o scurtă discu
ție in legătură cu aceas
tă pretinsă glumă, el a 
fost totuși nevoit să-și 
facă datoria, deoarece 
Wolfgang Engels, mem
bru al P.S.U.G., doctor 
în științe economice și 
asistent la Institutul de 
electromecanică din Il
menau, dorea să vor
bească cu fostul său co
leg de universitate, 
Horst 
științe 
sistent 
partid.

de
Marx, doctor 
economice și 

la Școala

in 
ti
de

ÎN LOC DE SFAT
In șantier auzi, ades, vorbind 
Pe cîte unii (care se pretind 
Tehnicieni și maiștri, get-beget) 
Despre economie, „Ia concret". 
Gîndind, că-mi poate fi de ajutor 
Un sfat frățesc, din-experiența lor, 
(Că ori și cit de bine mă împac 
Cu blocul, totuși, casă vreau să-mi fac). 
Pornii într-o plimbare-așa, încet, 
Spre-un șantier, (Nu-1 spun că e... secret). 
Ajuns la poartă, dau să trec în sus 
Și ce văd ? Peste-un șanț, de-a latul pus. 
In loc de pod, cofrag lucind frumos, 
Din placă nouă, de „fibrolemnos".
Zic: poate „podu"-i prins în vre-un deviz; 
Pe bonul de consum este-un „aviz"; 
Deci e-n zadar să mă neliniștesc!
Și cat' un maistru, să mă dumiresc... 
Dar traversînd băltoacele, din drum, 
Mă frămîntam ce să întreb și cum. 
Cînd, depășindu-mă, un camion 
Trecu peste-un profil „oțel carbon" 
Stropind noroiul, pînă în înalt, 
Pe niște suluri de carton asfalt. 
Proptite lingă bile (sau araci), 
Și un șuvoi de ciment, curs din saci. 
Sub care, liniștit stăteau, ca-n cort. 
Cabluri electrice (dar din import). 
Pe cînd în jurul meu, numa grămezi 
Înalte, de pămînt, de nu te vezi. 
Din care mijeau, ca un avertisment, 
Cîteva guri de țevi de azbociment. 
Fac calea-ntoarsă, ca un gust *var 
Ce stăruie, îmi spun că e-n zadar 
Sâ cer un stat (ori cit w S de bn|. 
Celor ce înșiși lor nu și-l î 
Urmările ? Le știți șt toi 
Că cine risipește si—

MINUNEA
Iarăși mă poartă pașii prin 

magazine,. Intru, așa, ca să nu 
cumpăr nimic. Și ce-mi văd 
ochii verzi... „Stewardesele" — 
gingașele vînzătoare-n albastru 
— și-au cumpărat toate, parcă 
au fost vorbite, cite un detec
tor. Ceva special ! Import. As
tea nu detectează vreo mină 
explozivă, unde radioelectrice, 
gaze sau avioane. Detectoarele 
„stewardeselor" noastre desco
peră... intenții, identifică pre
zența fizică a... cusurgiilor, pun 
în lumină nefavorabilă... 
torii de ambele sexe.

— Sînt eficiente ? — 
întreb curios.

— Ocupați un loc în 
spațiu. Și așteptați. Veți 
vedea,., minunea seco
lului.

Iau ioc. In picioare. 
Și mintea-mi începe să 
frămînte idei. Dacă ar 
fi așa! Ce bine ar fi să 
descopere toate dexteri
tățile unor clienți de a 
căuta nod în papură și 
ziua cu luminarea I

— Atenție mărită ! — 
îmi strecoară frumoasa 
de la mercerie. Iată-1. 
L-a detectat imediat a- 
paratul.

— Aveți pastă ?
— Da, avem: Cristal, 

Menta, Doina 1
— Doina nu-mi nece

sită că am și eu acasă. 
De Mentă n-am 
că eu folosesc 
mentosan.

— Poate doriți 
tal ?

— Ce să fac eu cu el ? 
Dați-mi Super. Sau, poa
te n-aveți ?

— Avem. Poftiți.
II ia, Desface tubul, 

roase. Strfmbă din nas.
— Altele nu mai aveți ?

treceți, vă irig,

nevoie 
destul

Cris-

cîrtl-

Mi-

aprovizionare, 
ce cere omul I

— Nu, mai 
pe la noi.

— Proastă
N-aveți nimic
Pentru că nu vă îngrijiți...

Plec mai departe. La auto- 
Sectorul dulciuri. De- 

funcționa. Privesc a-

de ce n-aveți cara-

servire.
tectorul 
tent
- Și, 

mele ?
— S-au terminat.
— Dar ce bomboane aveți ?
— Drageuri, dropsuri, bom

boane umplute...
— Cu ce ?
— Cu marmeladă, cu mie

re... Vreți să cumpărați ?
— Cu lapte este ?
— Sînt.
— Ce ești ? Ești o vînză- 

toare care nu știe să servească. 
Habar n-aveți de meserie... .

SECOLULUI

Ce dumne-

de sămînță 1 
făcțit o glu-

O
I
L
E
T

cum au

au venit

apleacă-le
in

am, v-am spus I 
de ce refuzi să

refuz. N-au ma

O
N

...La mezelurl-brînzeturi. De
tectorul scîrțîie din toate mă
dularele. îmi intorc privirea 
scrutătoare :

— O juma’ de măsline.
— Nu mai avem.
— Ia vezi, poate mai găsești.
—- V-am spus. S-au termi

nat. Reveniți pe seară.
— Poate totuși... Mă rog ma

tale, caută sub tejghea poate 
v-au mai rămas.
zeu !

— N-avem nici 
Ea zîmbește. A
mș. Zîmbește și el Amabii. Ca 

s-o îmbunez.,
__ — Nu se poate să

n-aveți !
— Dac-ar fi nu v-aș 

da ?
— Da’, alții 

luat ?
— Fiindcă 

mai devreme.
— Zău ! Ia

nițel ? Că n-ai oase 
burtă.

— Nu
— Da’ 

cauți ?
— Nu

rămas. Uitați-vă și dv 
sub tejghea.

— Da' ce ! Asta-1 trea
ba mea ? După ce că 
nu vrei să-mi dai măs
line mă pui să-mi rup 
și șalele ? Frumos vă 
mai purtați cu clienții 1 
O să fac reclamație!... ■> 

Intr-adevăr mare mi
nune și detectorul ăsta ! 
Să știi dinainte eu ci
ne vei sta de vorbă. Și 
să știi cum să le vor

bești. Să știi la ce să te aștepți.
Desigur, e dreptul cumpără

torului, drept care trebuie res
pectat, de a-și alege marfa, de 
a o prii^ din toate părțile. De 
a-i place sau nu, a cumpăra 
sau a se răzgîndi și renunța. 
Dar de aici și pînă la clientul 
cusurgiu, arogant care con
sideră că politețea este numai 
obligația vînzătorului, nu și a v 
iul, e cale lungă. Ca să nu mai 
vorbim de timpul răpit celor
lalți cumpărători. Și de discu
țiile interminabile ale celor ca
re intră să cumpere dar pînă 
la urmă optează pentru... re- 
clamații. Pentru că nu li se 
oferă plăcerea... tîrguielii ca-n 
piața țărănească. Noroc însă, 
că s-a descoperit acest detec
tor invizibil. Minunea secolu
lui. De-ar avea și voce. Să le 
spună celor în cauză : Hei, vezi 
că mai așteaptă și alții !

TEO

■AT»/N'I I

ouâ, puii 
coBKmică

DIVERSE

ș T I I N

Bayonne (Franța) se

il DOARE CAPUL $1 GAUTA DRUMUL MARE? 
QINE ȘTIE I

Anestezie pe bandă 
de magnetofon

Pe viitor, dentiștii nu vor 
mai utiliza injecții aneste
ziante înainte de a proceda

doi pul de gorilă ge
meni. Pînă acum au 
se știa că porvnăr 
poe da naștere * se
men! De altte. aaste- 
rea uniri peri de gcriU 
in cațptivilKe en=e sa 
evenimerzT de

Prima navă 
cu pernă de aer 
din Franța

La 
construiește prima navă cu 
pernă de aer. In ciuda dimen
siunilor ei — lungimea de 24 
m, lățimea — 10,5 și înălți
mea — 7,5 — noua „navi- 
plan“, denumită „H-3001" va 
cîntări numai 27 de tone. Ea 
va putea transporta pînă la 
100 de pasageri, dezvoltînd o 
viteză de 90-110 km pe oră. 
Chiar și atunci cînd valurile 
Vor atinge înălțimea de 1,5

m, pe bord nu se va simți 
balansul.

Noua navă va fi folosită 
pentru transportarea pasage
rilor pe linia Monte Carlo — 
Nissa — Cannes — SainL 
Tropez.

Metodă de epurare 
a spațiului

Recent, N.A.S.A. (Adminis
trația americană pentru aero
nautică și cercetarea spațiu
lui cosmic) a lansat o metodă 
de descongestionare a spațiu
lui cosmic de rachetele deve
nite inutile. Ea va consta în 
lansarea, o dată cu rachetele, 
a unor baloane imense, care

în momentul cînd acestea își 
vor încheia misiunea, se vor 
umfla pe orbită, fie automat, 
fie prin comandă de la sol. 
Baloanele vor asigura o frî- 
nare suficientă a rachetelor, 
de care vor rămîne legate, 
chiar prin frecarea cu at
mosfera foarte rarefiată dc 
la mari Înălțimi. Astfel ra
cheta va fi treptat dirijată 
către straturile mai dense al ‘ 
atmosferei, unde va arde.

la o extracție. tt'aliace
Garnder, de la Universitatea 
din Cambridge (Anglia), afir
mă că anestezia se poate fact 
foarte bine cu ajutorul unor 
căști și a citorva metri de 
bandă de magnetofon . aie 
este înregistrată muacă îm
preună cu alți cinci medici 
stomatologi din Boston- dr. 
Garnder a extras 5 000 de ma
sele și dinți cu asemenea 
„narcoze”. 90 la sută din pa- 
cienți nu au mai avut rjevuae 
de alte anestezice, sau cal
mante.

Cu toate că metode dr. 
Garnder este nouă, ea se ba
zează pe un fapt științific cu
noscut, și anume că anumite 
unde sonore împiedică cre
ierul omului să mai perena** 
orice senzație.
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cu privire la vizita în Olanda a președintelui 
Consiliului de Miniștri

al Republicii Socialiste România, 
Gheorghe MaurerIon

J
V

(Urmare din pag. 1)

comerțu- 
cooperă-

In vederea promovării 
iui româno-olandez și a 
rii dintre serviciile veterinare ro
mân și olandez, miniștrii de ex
terne au semnat, la 20 iulie 1967, 
un acord veterinar.

S-a hotărît, de asemenea, ca în
tr-un viitor apropiat să aibă loc 
negocieri privind încheierea unui 
acord de transporturi rutiere în
tre cele două țări.

Exprimînd dorința de a dezvolta 
și mai mult legăturile culturale 
și științifice dintre cele două țări, 
guvernele român și olandez au 
stabilit încheierea, în viitorul a- 
propiat, a unui program de apli
care a acordului cultural semnat 
în luna iaiîuarie 1967, ale cărui 
instrumente de ratificare au fost 
schimbate

Au avut 
atmosferă 
cu privire
nale actuale, printre care au figu
rat pe primul plan problemele eu
ropene, precum și situația din 
Vietnam și din Orientul Mijlociu.

Cele două părți acordă o mare 
importanță luării unor măsuri 
eficace, precum și întreprinderii 
unor acțiuni energice în vederea 
dezarmării, în scopul realizării

la Haga la 20 iulie 1967. 
loc, de asemenea, într-o 
de sinceritate, discuții 

la probleme internațio-

Cele două părți au subliniat că 
în condițiile actuale sarcina pri
mordială a tuturor statelor, mari 
sau mici, este de a depune eforturi 
susținute în vederea întăririi păcii.

Ele și-au exprimat convingerea că unei mai mari securități în lume, 
cele două țări sînt în măsură să 
joace un rol activ în găsirea unor 
soluții pentru problemele existente 
și că ele pot astfel contribui In 
slăbirea încordării internaționale.

Cele două guverne și-au expri
mat neliniștea în legătură cu situa
ția din Vietnam și și-au expus po
zițiile față de această problemă. 
Ele au subliniat necesitatea regle
mentării neîntîrziate a acestui con
flict, pe baza acordurilor de la Ge
neva din 1954, astfel încît poporul 
vietnamez să aibă posibilitatea de 
a-și hotărî singur soarta.

Părțile consideră că adoptarea 
unei soluții durabile a conflictu
lui din Orientul Mijlociu nu este 
posibilă decît prin tratative, duse 
într-un spirit de echitate, intre păr
țile direct interesate, cu condiția de 
a fi respectate interesele funda
mentale ale tuturor statelor, pre
cum și existența lor independentă 
și suverană.

In ceea ce privește problemele 
europene, partea olandeză a amin
tit că s-a raliat, printre altele, ini
țiativei române exprimată într-o 
rezoluție, adoptată la cea de-a 
XX-a sesiune a Adunării Gene
rale a Organizației Națiunilor Uni
te, referitoare la promovarea bu
nelor relații dintre țările euro
pene. In legătură cu convocarea u- 
nei conferințe în problema securi
tății europene, cele două părți îm
părtășesc părerea că, pentru a-și 
atinge scopul, o 
rință trebuie să 
gătită.

Părțile română 
exprimat acordul 
tanței unor asemenea vizite reci
proce 
tinue 
varea 
proce 
internaționale.

asemenea confe- 
fie temeinic pre-

și olandeză și-au 
asupra impor-

pe care își propun să le con- 
și în viitor, pentru promo- 
înțelegerii și încrederii reci- 
între state, în interesul păcii

i
i
i

Consecințele unui mod de aprovizionare deficitar
(Urmare din pag. 1)

I
Un 

cință 
întîrzierilor în primirea documen
tațiilor, de care se izbește șantie
rul în fiecare trimestru, îl consti
tuie motivele justificate de pre
vederi legale, invocate de furni
zori privitoare la planificarea «trans
porturilor cu cel puțin 30 de 
zile înaintea termenului de livrare 
stabilit. Astfel, la 10 contracte prin 
care se solicită material pentru 
luna august curent, furnizorii, a- 
copșrjți de aceste prevederi legale, 
stabilesc data livrării în lunile 
septembrie, octombrie pentru ma
teriale ca : fier beton, tuburi fon
tă, oțel beton, profile grele. In se
mestrul I 1967 Fabrica de ciment 
Bicaz, nelivrînd la timp șantierului 
plăcile de azbociment, lucrarea 
„Depozit de materiale Iscroni" es
te mult întîrziată față de terme
nul de execuție.

par sînt și alți furnizori care nu 
respectă, termenele de livrare că
tre șantierul T.C.M.M. Valea Jiu
lui, rămînînd restanțieri. Cu toate 
intervențiile și insistențele șantie
rului, Fabrica de ciment Bîrsești, 
spre exemplu, în trimestrul II 1967 
a livrat doar 1 000 tone de ciment 
în loc de 1 700 tone contractate.

Trebuie arătat însă, că în repe
tate rînduri, după ce toate formele 
pentru obținerea repartițiilor sînt 
depuse, trustul comunică ulterior 
că ministerul tutelar — Ministe
rul Minelor — nu are cotă la ma
terialul respectiv. In luna ianuarie 
1967, spre exemplu, după 6 luni de 
la depunerea specificațiilor pen
tru materiale, șantierul a primit 
comunicarea trustului că nu poate 
primi repartiție pentru agregate 
de balastieră (nisip, balast, pietriș) 
în anul 1967, Ministerul Construc
țiilor neputînd satisface cerințele. 
Din această cauză, pînă la perfec
tarea unui contract cu I.R.I.I.. Fi- 
liași, care a acceptat livrarea, șan
tierul s-a aprovizionat cu cantități 
nesatisfăcătoare de la diverse ba
lastiere, și care au asigurat numai 
în parte cerințele producției..

De asemenea, însăși sistemul ac
tual de aprovizionare produce greu
tăți șantierelor în aprovizionarea 
ritmică. Analizînd fie chiar numai

alt aspect negativ, conse- 
a planificării defectuoase și

LOTO
La tragerea din 21 iulie 1967 au 

fost extrase din urnă următoarele 
numere :

53 05 59 3 31 5 82 10 24 21 68 23.
Fond de premii : 983 543 lei.

c apitolul pentru „materiale descen
tralizate", situația e de-a dreptul 
de necrezut. Termenul de depu
nere a specificațiilor și comenzi
lor ferme fiind luna iulie a anu
lui anterior de plan, iar planul de 
producție emițîndu-se mai tîrziu, 
cantitățile de aprovizionat nu se 
pot aprecia la cuantumul necesar. 
Dar, chiar în cazul cînd cantită
țile de materiale solicitate sînt a- 
preciate la volumul necesar, șan
tierul se izbește de incovenientul 
„cantităților minimale". Aceste 
„cantități minimale", în majorita
tea cazurilor, depășesc de cîteva 
ori necesarul și atunci, cu toate că 
ele sînt trecute în plan, după cî
teva luni de așteptare a repartiți
ilor șantierul se trezește ca răs
puns la comenzi, cu adrese din 
partea unităților furnizoare cam în 
felul următor: „cantitățile coman
date sînt subminimale"; „între
prinderea noastră contractează nu
mai cu comerțul de stat" (Baza de 
desfacere Galați); „întreprinderea 
noastră contractează acest mate
rial numai cu bazele de aprovi
zionare" (O.R.A.D. Suceava), sau, 
în cel mai fericit caz, „cantitate 
nevagonabilă". In cazul ultimei 
condiții înțelegîndu-șe capacitatea 
unui vagon de 30 de tone, dintr-un 
singur sortiment. Ga urmare, toată 
cantitatea necesară pe trust se re
partizează unui singur șantier de 
unde apoi se reexpediază prin co- 
letărie sau mijloace auto la cei
lalți beneficiari, cheltuieli ce gre
vează prețul de cost al materiale
lor. De exemplu, cantitățile de țea
va pentru instalații cu diametrul 
de 159 mm., din import, șină fu
nicular, profile ușoare, necesare 
trustului în semestrul I 1967. repar
tizate în întregime șantierului nos
tru, au fost apoi reexpediate la 
alte șantiere ale T.C.M.M. din tară.

Expedientele la care recurge 
șantierul pentru a-și acoperi golu
rile de materiale, făcînd aprovizio
nări pe plan local și de la terți, 
pe lîngă faptul că au încărcat cos
tul materialelor cu 10 la sută pen
tru cheltuieli de manipulare și 
transport, facturate de furnizori, 
au dus în unele cazuri la crearea 
de stocuri supranormative. Astfel, 
la lucrarea „Atelier electromeca
nic Lonea", după ce s-au aprovizio
nat pe plan local curelele trapezoi- 
dale — lucrarea neputînd fi între
ruptă — I.R.I.L. Gura Humorului 
a onorat, după terminarea lucrării, 
repartiția privind 
care, bineînțeles, au 
su pranormati v.

Iată numai cîteva
negative ale modului actual de a- 
provizionare a șantierului T.C.M.M. 
și care s-au răsfrînt asupra planu-

lui de producție. Iată, numai din 
acest punct de vedere, justificarea 
unor pierderi înregistrate de acest 
șantier în gospodărirea fondurilor 
bănești și care își au rădăcina și 
în aceste deficiențe de planificare, 
aprovizionare.

Elaborarea unui plan de prod'.n.- 
ție pentru care se asigură baza teh- 
nico-materială, 
revine aproape 
prin decalări 
lucrări, duce
Crearea de stocuri 
tive 
dite 
tesc 
de

materiale fiind 
pentru care au 
— încărcarea 

materialelor a- 
•heltu-

asupra căruia se 
în fiecare trimestru 
sau devansări de 
la nerentabilitate. 

supranorma-
pentru care se solicită cre- 
bancare și pentru care Se plă- 
dobînzi (plus penalizări în caz 
nereturnare în termenul de

scadență) — aceste 
specifice lucrărilor 
fost aprovizionate 
prețului de cost al 
provizionate la întîmplare.
ielile de transport ocazionate de 
reexpedierile de materiale, ataca
rea unor lucrări pentru care 
gătirea tehnico-materială nu 
făcut, sînt tot atîtea motive 
trebuie să dea de gîndit, în
serios, atît șantierului T.C.M.M. 
Valea Jiului cît și forului său tu
telar — T.C.M.M. București. Dar 
mai ales acestuia din urmă.

pre- 
s-a 

care 
mod

aceste curele 
intrat în stoc

din aspectele

In procesul muncii, 
ori în întregul com
plex care e viața, sîn- 
tem legați prin rapor
turi de diferite naturi, 
prin relații, (nu ne 
gîndim la sensul peio
rativ al 
vînt) altfel 
te; omul e 
cială. Ori,
dinea aceasta 
porturi pe care le a- 
vem unii cu alții, a- 
vem obligația să păs
trăm un anumit echi- 

dacă scriem 
de față e 
undeva, în- 

a 
a-

acestui cu- 
nu se poa- 
o ființă so- 
în multitu

de ra-

un om

libru. Și 
rîndurile 
pentru că 
tr-un loc,
nesocotit necesitatea 
cestui echilibru.

Cel care ne-a cău- 
un om ce se apro- 
de pragul celor 60 
ani, nu venise Ia 
pentru că i se fă-

tat, 
pia 
de 
noi
cuse o nedreptate de 
ordin material (deși i 
se făcuse și aceea). II 
durea sufletul. II jig
nise purtarea unui 
om. „M-am dus să 
cumpăr niște lemne, 
spunea. înaintea mea 
îh depozit se încărca 
o căruță. M-am uitat 
cum lemnele erau a- 
lese bucată cu bucată 
tot una și una. Cele 
ude, cele putrede erau 
date la o parte. Se 
făcuse o grămăjoară 
bună lîngă căruță. A- 
poi căruța aceea a ple
cat și am venit eu la 
rînd. Dintr-o dată și-a 
făcut apariția în ușa

17,15

18,15

biroului din curtea de
pozitului și șeful de 
depozit, A dat ordin 
să fie încărcate în că
ruța mea lemnele cele 
putrede și ude. Că cică 
el cum să se descurce 
de acestea ? Nu puteam 
să accept batjocura a- 
ceasta și i-am spus-o. 
Nici, nu s-a uitat la 
mine. A repetat pe un 
ion jignitor dispoziția 
pe care o dăduse mai 
înainte încărcătorilor. 
M-a durut sufletul că 
un om nu. vrea nici 
măcar să stea de vor
bă cu mine și că dă 
dispoziții însoțite de 
cuvinte jignitoare unor 
oameni mai în vîrstă 
ca el. Am luat 
nele pe care mi 
dat și am plecat 
să. Dacă aveți
puteți să veniți să ve
deți lemnele, 
ales de-o parte", 
dus. In drum
casă am ascultat po
vestea unei vieți. E 
greu de explicat cîte 
stări sufletești poți în
cerca pe parcursul a 
500 de metri. In rezu
mat, viață acestui om 
a însemnat o muncă 
neîntreruptă și neobo
sită pînă cînd legile 
noastre drepte l-au 
scos din front ca pen
sionar. Munca era cît 
pe aci să-i răpească, 
printr-o întîmplare 
fericită, unicu-i 
Un astfel de am 
dreptul, mai mult

Am crezut 
înțeles pe de- 
ce a venji la 

nu înțelesesem, 
povestit . pe

lem- 
le-a 
aca- 
timp

le-am
Ne-am

către

cît alții poate, la a fi 
respectat, 
că am 
plin de 
noi dar 
„l-am
drum unui prieten cum 
am fost tratat la de
pozitul de lemne.. I-am 
spus că vreau să mă 
duc să reclam. Priete
nul m-a sfătuit să nu 
mă obosesc degeaba, 
că ce știu eu unde 
mergea acea căruță cu 
lemne pe ales. : Asta 
m-a durut și i-am zis: 
„dacă răiiiînem orbi și 
muți la ceea ce vedem 
cu ochii că nu e bine, 
merităm să ne calce 
jn picioare oameni fă
ră cinste și omenie**.

O căruță încărcată 
pe ales, un om jignit. 
Fapte Izolate. Alături 
de ele o concepție gre
șită despre spiritul de 
dreptate, concepție ali
mentată de astfel de 
fapte izolate. Și puși 
în fața unei astfel de 
concepții n-avem drep
tul să rămînem orbi 
și surzi cum spunea 
omul care ni s-a a- 
dresat cu încredere. Și 
n-avem dreptul să 
limentăm cu fapte 
probabile o astfel 
concepție. Știați și
acest lucru tovarășe 
Podraszki ? — căoi
dumneavoastră vă i- 
dentificați cu funcția 
de șef al depozitului 
de lemne.

Ion CIOCLEI

a- 
rS” 
de 

dv.

ne- 
fiu. 
are 
de-

TELEVIZIUNE
22 iulie

Atletism. Cupa Europei. Trans
misiune de la Ostrava.
La șase pași de o excursie. 
Emisiune-concurs pentru pio
nieri și școlari. Prezintă: ion 
Lucian.
Telejurnalul de seară.19,30

20,00 Tele-enciclopedia.

21,00

21,30
22,20

Emoții în premieră (muzică 
ușoară). Prezintă Paul Sava. 
Film serial „Baronul".
„Studio Uno" film de varie
tăți.

23,00 Telejurnalul de noapte.
23,15 Telesport.
23,30 închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
23

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Angelica și regele; Republica: Bu
cătăreasa; PETRILA: jandarmul din 
Saint Tropez; LONEA — Minerul: 
Faust XX; ANINOASA : Cele două

iulie
orfeline; VULCAN: Femeia nisipu
rilor; PAROȘENI: Omul ’ din Rio, 
LUPENI — Cultural: Rio Conchos,- 
BĂRBĂTENI: Casa din Montevideo; 
URICANI: Operațiunea „î".

CONSEMNAM • AVIZAM • DEZAPROBAM
Ale noaslre și., 
ale stalului

rajului. Care încă nu știu că 
și „ale statului" sînt tot „ale 
noastre", ale tuturor. Și nu 
au dreptul să le degradeze.

£. M. Lonea știe de isprăvile 
salariaților săi ?

Lîngă clădirea de la poarta 
I.E.C, Paroșeni se află și un 
mic garaj. Destinat, bineînțe
les, mașinilor de intervenție 
și altor autovehicule care nu 
au loc în celălalt garaj de 
lingă remiza P.C.l. Că spațiul 
afectat parcului de autovehi
cule este insuficient e adevă
rat. Mai sînt și lipsuri... Insă 
această insuficiență n-ar ji 
chiar un neajuns, dacă n-ar 
exista... autoturismele particu
lare. vlșa insă „ce-i al meu c 
pus de-o parte !“.
garaj își au locul sigur și fe
rit autoturismele
Bota Gheorghe, Szekely S. și 
Dina Dumitru. Iar afară, pra
dă intemperiilor, un Zis 
(21 HD 2 397), un Steagul roșu 
(21 HD 2 395) și-Un turism. Aș
teaptă un loc în spațiu (dar 
nu sub cerul liber) și-o schim
bare în mentalitatea și optica 
susnumiților „posesori" ai ga-

E. M. Lonea știe ?

Ne- 
Dar 
pa- 
sus. 
din

Adică îî.

inginerilor

In momentul în care lui 
Năzare Gheorghe din Lonea 
i s-a... năzărit să facă scandal, 
nimic nu /i-a mai stat împo
trivă. Au încercat doar 
meș Ionel și Florea Aurel. 
j ieșit mal rău. Scaune, 
hare și mese săreau în 
Se cutremurau „Cotnarii"
Lonea. Și aveau... o liniște 
consumatorii! Responsabilul 
localului, Alexe Nicolae îi 
trimisese, mai înainte, la mi
liție. Să primească bilet de 
ișoie. Că li-e îngăduit să con
sume și-n... stare de ebrieta
te ! Dar nu le-a dat nimeni 
bilet. I-a „onorat", la sfîrșit. 
doar cu câte 150 lei amendă. 
Pentru scandal. Poate prea 
puțin. Mai ales ținînd seama 
că s-au „încălzit" în bufet de 
dimineață pînă la ora 18,00!

E departe pînă... 
vizavi

M. Novac locuiește chiar pe 
stradă cu I.li.L. sector Petro
șani. Vizavi. Vecini, careva- 
săzică. Și cum „vecinul de 
lingă casă (pardon, de vizavi) 
niciodată nu te lasă", nici pe 
M. Novac nu l-au „lăsat" cei 
de la I.L.L. pînă nu i-au 
promis că i se Va... repara a- 
coperișul deteriorat. Au ve
nit doi salariați ai acestei în
treprinderi. Au dat jos por
țiunea avariată. Au trecut în
să 4 luni și nu mai continuă. 
Nu încearcă nimic. încearcă 
doar să... evite intîlnirile cu 
reclamantul. Ca să nu-i mai 
supere cu solicitările orale. 
Să facă cerere. Ca să fie la 
dosarI Că doar ei nu sînt o- 
bligați să vadă... pînă vizavi. 
E prea departe.

V. T.



STEAGUL ROȘU

încheierea vizitei tovarășului 
Ion Oheorghe Maurer in Olanda

VIZITE Reluarea lucrărilor sesiunii

dată reciproc pentru succesul con
vorbirilor

La ora 
oficial a 
curești.

avute.
12, ora locală, avionul 

decolat' cu destinația Bu-

în Olanda, la 
olandez, 
împreună cu 
externe, Cor-

★

MOSCOVA 21 (Agerpres). — La 
21 iulie, Kirill Mazurov, prim-vi- 
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a primit delega
ția parlamentară din Congo (Braz
zaville) condusă de Andre Georges 
Nouyabi, președintele Adunării Na
ționale, care face o vizită în Uniu
nea Sovietică.

extraordinare a Adunării Generale a O.N.U.

Olanda, președintele 
de Miniștri, Ion Gheor-

HAGA 21. De la trimisul spe
cial Agerpres, Mircea Moarcăș: 
Vineri la amiază, președintele Con
siliului de Miniștri al României, 
Ion Gheorghe Maurer, și-a încheiat 
vizita oficială făcută 
invitația guvernului

Premierul român, 
ministrul afacerilor
neliu Mănescu, și celelalte persoa
ne oficiale române au fost condu
se de la hotelul Wittebrug, din 
Haga, Ia aeroportul capitalei de 
primul ministru al Olandei, Piet 
de Jong, și de ministrul de exter
ne Joseph Luns.

Garda militară, alineată pe ae
roport, a’ prezentat onorul. După 
ce și-a luat rămas bun de la per
soanele oficiale prezente, de la 
membrii ambasadei române, pre
mierul Maurer, însoțit de primul 
ministru Jong, a trecut în revistă 
garda de onoare. Au fost intonate 
imnurile, de stat ale Republicii So
cialiste România și Olandei. Copii 
oferă buchete de flori oaspeților 
români.

înainte de a se urca în avion, 
premierul Maurer, ministrul de ex
terne Mănescu string călduros mîi- 
nile omologilor lor olandezi, pri
mul ministru Jong, ministrul de 
externe Luns, și se felicită încă o

Părăsind 
Consiliului 
ghe Maurer, a transmis de la bor
dul avionului oficial următoarea 
telegramă excelențelor lor primului 
ministru al Olandei, Piet de Jong, 
și ministrului afacerilor externe, 
Joseph Luns:

„Părăsind teritoriul frumoasei dv. 
țări, vă transmit calde mulțumiri 
pentru primirea și atenția deose
bită de care ne-am bucurat în tot 
timpul șederii noastre în Olanda.

Ne exprimăm convingerea că 
schimbul de vederi sincere și prie
tenești pe care le-am avut cu Ex"?- 
lențele Voastre, și cu alte eminen
te personalități ale vieții politice 
olandeze vor contribui la întărirea 
prieteniei intre România și Olanda, 
în folosul celor două popoare și al 
colaborării între statele europene.

Permiteți-mi să vă urez, domnule 
prim-ministru și domnule ministru 
al afacerilor externe, multă sănă
tate și fericire personală, iar po
porului olandez pace și prosperi
tate".

BELGRAD 21 (Agerpres). — Joi 
seara a sosit la Belgrad, venind 
de la Cairo, Mohammed Aii Cha- 
gla, ministrul afacerilor externe al 
Indiei, pentru a avea convorbiri cu 
oficialități iugoslave în legătură cu 
problemele internaționale actuale 
și îndeosebi cu situația din Orientul 
Apropiat

CAIRO 21 (Agerpres). — Gerhard 
Weiss, vicepreședinte al Consiliului 

, de Miniștri al R. D.-Germane, a 
fost primit joi de Aii Sabri, vice
președinte al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Arabe Unite. A avut 
loc o convorbire în cadrul căreia 
au fost examinate situația actuală 
din Orientul Apropiat și măsurile 
pentru înlăturarea consecințelor 
conflictului izraelo-arab. Au fost, 
de asemenea, abordate probleme 
ale relațiilor bilaterale dintre 
R.A.U. și R.D.G.

NEW YORK 21. Trimisul special 
Agerpres, R. Căplescu, transmite : 
Luînd cuvîntul la reluarea lucrări
lor sesiunii extraordinare a Adu
nării Generale a O.N.U,, reprezen
tantul permanent al Suediei Sverker 
Astrom, a prezentat în numele de
legației țării sale, precum și în nu
mele delegațiilor Austriei și Fin
landei, un proiect de rezoluție prin 
care se propune ca problema O- 
rientului Mijlociu să fie trimisă 
spre reexaminare Consiliului de 
Securitate, hotărîndu-se, totodată, 
suspendarea în mod temporar a a- 
cestei sesiuni, președintele Adună
rii fiind însă autorizat să o poată

NEW YORK 
Reprezentantul 
daniei la Organizația Națiunilor 
Unite, Mohamed El Farra, a adresat 
secretarului general 
Thant, o scrisoare în 
sărcinarea guvernului

21 (Agerpres). — 
permanent al Ior-

al O.N.U.. U 
care din în- 
său îi cere să

Guvernul grec se răfuiește 
cu compozitorul Mikis Theodorakis

CONGO (Kinshasa)

In căutarea mercenarilor 
ascunși în junglă

KINSHASA 21 (Agerpres). — 
Grupul de miniștri ai guvernului 
de la Kinshasa a sosit joi la Ki
sangani, în cadrul turneului de 
vizitare a localităților ce au avut 
de suferit în urma atacului declan
șat de mercenarii albi.

La Kisangani, miniștrii au con
statat că domnește calmul, dar 
activitatea economică se află în 
impas. Legăturile aeriene și navi
gația fluvială, întrerupte la 5 iulie, 
au fost reluate abia joi cînd au 
sosit la Kisangani prima ambar
cațiune fluvială și primul avion 
al companiei „Air Congo", adu- 
cînd la bord alimente și medica
mente.

in continuarea turneului, mi
niștrii vor sosi astăzi (sîmbătă) la 
Bukavu, după care vor vizita 
calitatea Kindu, înainte de a 
înapoia la Kinshasa.

lo
se

Autoritățile congoleze continuă 
totodată cercetările în jungla din 
regiunea Punia. la aproximatv 115 
mile nord de Kindu, în vederea 
capturării celor 180 de mercenari 
albi și 500 de jandarmi katanghezi 
ascunși în această zonă. Trupele 
guvernamentale au blocat drumu
rile ce duc spre Bukavu și Katan
ga. Alte unități se apropie simul
tan de pozițiile deținute de re
beli. Potrivit surselor oficiale, nu 
se știe încă dacă grupurile de 
mercenari vor opune rezistență 
sau vor încerca să se strecoare în 
Katanga, de unde ar putea trece 
în Angola.

Avioanele puse la dispoziția gu
vernului congolez de către Etio
pia, aflate la baza militară Kami- 
na din Katanga, sînt gata să spri
jine unitățile guvernamentale îm
potriva rebelilor.

ATENA 21 (Agerpres). — Gu
vernul de dictatură militară din 
Grecia continuă răfuiala cu cu
noscutul compozitor Mikis Theo
dorakis, autorul muzicii filmului 
„Zorba Grecul11. După ce au fost 
interzise operele sale muzicale și 
a fost oprită orice vînzare, cum
părare sau schimb de discuri cu 
muzica sa, informează France Pres- 
se, actualul guvern grec a con
damnat recent pe Mikis Teodora- 
kis, în contumacie, la 5 luni și ju
mătate închisoare. „Motivele" pe 
care autoritățile își fondează acu
zarea constau în faptul că înainte 
de lovitura de stat militară compo
zitorul ar fi rostit 
miting o cuvîntare 
pe placul anumitor

Potrivit aceleeași
trul de interne al Greciei, genera
lul Patakos, a anunțat joi seara a- 
restarea a numeroase persoane pen
tru „răspîndirea de manifeste, și 
lozinci antiguvernamentale".

★
LONDRA 21 (Agerpres). — Theo

dor Doganis, ziarist grec, care lo
cuiește la Londra și care este prie-

ten cu cunoscutul compozitor grec 
Mikis Theodorakis, a primit de la 
acesta o scrisoare și partitura la 
„Cîntecul libertății", destinat să 
însuflețească pe tinerii din Grecia 
în lupta lor de rezistență împo
triva regimului de dictatură- „Fron
tul patriotic, se spune în scrisoare, 
organizează pretutindeni rezistența 
poporului împotriva dictaturii. Pu
teți fi siguri că în curînd tiranii 
fasciști vor începe să primească 
lovituri fără să știe de unde".

Partitura „Cîntecului libertății" 
a fost reprodusă în ziarul „Times".

Chombe va fi extrădat ?

în cadrul unui 
care nu a fost 
cercuri.

surse, minis-

nou dacă și cînd va

acest proiect, delega- 
declarat că în timpul 
care au avut loc în- 

a reieșit că

convoca din 
fi necesar.

Prezentînd 
tul Suediei a 
consultărilor,
tre diverse grupuri, 
există un acord destul de larg a- 
supra unui număr de obiective și 
principii, dar nu s-a reușit să se 
dea acestora o formulare care să 
întrunească majoritatea voturilor 
delegațiilor prezente la sesiune.

In încheiere, el a cerut să 
procedeze la votarea proiectului 
rezoluție al celor trei țări chiar 
cursul ședinței de vineri.

s® 
de 
ÎQ

prezinte un raport cu privire la în
deplinirea rezoluției Adunării -Ge
nerale din 14 iulie privind Ierusa
limul.

NEW YORK 21 (Agerpres). —. Re
prezentantul permanent al Siriei la 
Organizația Națiunilor Unite, Geor-' 
ge Tomeh, a adresat o scrisov»;® se
cretarului general al ' O.N.'ÎL, U 
Thant, în care acuză Izraelul de să- 
vîrșirea de represiuni împotriva 
populației arabe din teritoriile si
riene ocupate. In numele guvernu
lui său, reprezentantul sirian a ce
rut Organizației Națiunilor Unite 
să analizeze 
prezinte un 
Securitate.

această situație și-.să 
raport Consiliului de

CAIRO 21 
tr-un decret 
med Huweidi a fost numit ministru 
de război în guvernul R.A.U., în 
locul lui Bishry. anunță agenția 
M.E.N. Huweidi deținea pînă. acum 
funcția de ministru de stat.

(Agerpres). — Prjn- 
republican, Amin Ha-

ALGER 2J. Corespondentul Ager
pres, C. Benga, transmite: Curtea 
Supremă â Republicii Algeriene 
Democrate și Populare a hctărit 
astăzi după-amiază să satisfacă ce
rerea guvernului Congo (Kinshasa) 
adresată guvernului algerian pri
vind extrădarea lui Moise Chombe.

După cum se știe, Chombe a fost 
deferit Curții Supreme algeriene la 
19 iulie a. c., iar dezbaterile s-au 
desfășurat „cu ușile închise".

Potrivit legilor algeriene, într-un 
asemenea caz hotărîrea Curții nu 
este executorie. Urmează aslfel ca 
guvernul algerian să ratifice aceas
tă hotărîre.

După părerea observatorilor, ra
tificarea ar putea interveni chiar 
în cursul zilei de sîmbătă, întrucît 
s-a anunțat o ședință a Consiliului 
de Miniștri, care probabil va lua 
în discuție această problemă.

• Potrivit agenției France Pres- 
4e, în noaptea de joi spre vineri, 
în satul Ayios Theodoros 
30 kilometri de Nicosia) 
loc schimburi de focuri 
prioții de origină greacă
origină turcă. Nu au fost semna
late victime.

(situat la 
au avut 
între ci- 

și cei de

GREVA GENERALA ÎN URUGUAY

O dezmințire 
a guvernului (urc
Guvernul 

perseverent 
găsi b cale 
constructive 
a declarat joi ministrul de externe 
al Turciei, Caglayângil. Pe de altă 
parte, Caglayangil a dezmințit o 
știre potrivit căreia guvernului 
turc i s-ar fi făcut propunerea de 
a participa la o conferință în cinci 
(Turcia, Grecia, Marea Britanie și 
cele două comunități din Cipru) 
pentru a dezbate problema cipriotă.

turc continuă în mod 
încercările sale de a 

favorabilă negocierilor 
în problema cipriotă,

RIO DE JANEIRO 21. Corespondentul Agerpres, V. Oros, transmite : 
O grevă generală declarată de Confederația oamenilor muncii din Uru
guay a paralizat întreprinderile industriale, comerțul, băncile, uzinele e- 
lectrice, transporturile publice și telefoanele în întreaga țară. Greva la 
care participă aproximativ 500 000 de muncitori și funcționari a fost de
clanșată în semn de solidaritate CU lucrătorii din întreprinderile poli
grafice și care revendică reforme economico-sociale. Platforma de reven
dicări a grevei include cererea de respectare obligatorie a salariului mi
nim pe tot cuprinsul țării, sporirea cu 40 la sută 
funcționarilor publici, promovarea de către guvern 
laborare economică și comercială cu toate țările, 
Fondul Monetar Internațional și altele.

a salariilor tuturor 
a unei politici de co
ruperea relațiilor cu

Conferință a liderilor populației
Joi, la Newark (statul New Jer

sey) s-a deschis conferința lideri
lor mișcării populației de culoare 
din Statele Unite. Aproximativ 400 
de reprezentanți ai diferitelor or
ganizații ale populației de culoare 
vor dezbate timp de pațru zile pro
bleme ale situației negrilor din 
S.U.A. și vor elabora un plan de

de culoare
coordonare a acțiunilor împotriva 
inegalităților rasiale.

Informații contradictorii 
despre situația din Haiti

SANTO DOMINGO 21 (Agerpres). 
Executarea a doi foști colaboratori 
ai președintelui Duvalier, fostul 
prefect al orașului Port au Prince 
și fostul ministru al lucrărilor pu
blice, precum și destituirea a 15 o- 
fițeri par să stea la baza , infor
mațiilor primite la Santo Domingo, 
potrivit cărora în Haiti ar fi fost 
răsturnat guvernul iar Duvalier ar 
fi fost ucis.

Alte informații primite de la Port 
au Prince arată că 19 ofițeri, a- 
vansați în grad, care, urmau să ia 
locul colegilor lor recent executați, 
au cerut azil politic la diferite am
basade latino-amerieane din capi
tala haitiană. La Santo Domingo se

• CIUDAD DE MEXICO. Po
trivit ultimelor informații prove
nite din Mexic, grupul de parti
zani care miercuri a ocupat loca
litatea Caocovula, statul Guerrero, 
a confiscat, cu ajutorul populației, 
o jumătate de milion de pesos, 
aparținînd ocmpaniei miniere lo
cale. Locuitorii din Caocoyula, ma
joritatea lucrători la minele din 
statul Guerrero, sînt nemulțumiți 
de condițiile de viață și muncă, 
oferite de conducătorii companiei. 
Ei au luat ca ostatici cîțiva ingi
neri cerînd în schimb majorarea 
salariilor.

CIFRA RECORD DE ȘOMERI IN ANGLIA
Numărul șomerilor din Anglia a atins, la 

soane ceea ce-constituie cea mai ridicată cifră 
pind de la. război încoace. Numărul șomerilor 
din forța totală de muncă a Marii Britanii.

15 iulie 534 680 de per- 
în această lună, înce- 

reprezintă 2,3 la sută

vorbește, de asemenea, despre exe
cutarea în cursul acestei săptămîni 
a trei deputați haitieni, despre fap
tul că mai multe persoane apro
piate de colonelul Jean Tassyt, fos
tul șef al serviciului de infor
mații al președintelui Duvalier, 
refugiat în prezent la ambasada 
braziliană, ar fi urmărite de poli
ție sau chiar executate • 5

In ce-1 privește pe Duvalier, se 
arată că el se teme tot mai mult 
să încredințeze posturile-cheie din 
guvernul său unor compatrioți, 
preferind mercenari italieni, ger
mani și britanicii' pentru serviciile 
sale de informații și de reprimare.

Declarațiile ministrului 
de externe al Angliei

LONDRA 21 (Agerpres). >— Luînd 
cuvîntul în Camera Comunelor, pe 
marginea dezbaterilor de politică 
externă, ministrul . de externe, 
George Brown, a declarat că Ma
rea Britanie. adopting măsurile pe 
plan militar prevăzute de recenta 
Carte Albă nu înseamnă că ea va 
neglija Extremul Orient. Dimpo
trivă, a spus Brcwn, Anglia inten
ționează să se achite pe deplin de 
obligațiile sale față de pactul 
S.E.A.T.O. și față, de ceilalți aliați. 
Evocînd problema Orientului Mijlo
ciu. ministrul de externe englez a 
exprimat părerea că Națiunile 
Unite ar constitui cadrul cel mai 
propice pentru găsirea unei soluții 
a conflictului. .In ce privește răz
boiul din Vietnam, Brown a reafir
mat poziția cunoscută a Angliei.
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