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Proletari din toate țările, uniți-vă I

leagui rosu
9 orășenesc Petroșani al P.C.R. și al Sfatului popular orășenesc

la adanâri ale activului sindical
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Zilele acestea au avut 
lac adunări ale activu
lui Consiliului local al 
abdicatelor din Petro
șani și ale activelor co
mitetelor sindicatelor de 
la E. M. Lupeni și E. M. 
Aninoasa. Participant’ 
ia adunări au dezbătut 
proiectul de Statut ai 
Uniunii Generale a Sin
dicatelor din România.

La discuții au luat 
parte președinți ai comi
tetelor sindicale și alți 
activiști ai acestei largi 
organizații de masă. Vor
bitorii au subliniat fap
tul că proiectul de Sta
tut oglindește in mod 
grăitor dezvoltarea miș
cării sindicale in patria 
noastră, sarcinile deose
bite,ce le revin organe
lor și organizațiilor sin

k
Față de problemele protecției muncii

0 ÎNALTĂ 
EXIGENTĂ 
COLECTIVĂ!

Ședințele lunate de protecție a 
muncii organizate de conducerile 
exploatărilor miniere și comitetelor 
Sindicatelor constituie pentru corpul 
tehnico-ingineresc un prilej de ana
liză aprofundată a aspectelor pe 
care le ridică securitatea muncii în 
subteran și la suprafață.

Din recenta analiză a acestei pro
bleme în cadrul E. M. Aninoasa 
4-au desprins o serie de concluzii 

' importante pentru îmbunătățirea con- 
• tinuă a activității în acest dome 

niu.
In luna aprilie, de exemplu, s-au 

înregistrat la mina Aninoasa 40 de 
accidente de muncă — toate ușoa-
re, constînd din simple lovituri, 
zgîrieturi etc. Deși „mărunte'*, a- 
Ceste accidente au cauzat pierderi 
de zile de producție, pentru trata
ment medical (pentru a nu da naș
tere Ia complicații) greutăți în des
fășurarea muncii. De ce s-au pro
dus aceste accidente ?

In primul rînd, datorită faptului 
că maiștrii minieri și șefii de bri
găzi nu acordă toată atenția înlă
turării tuturor cauzelor care pot

• „Mărunte" — dar cu 
consecințe dăunătoare

• Cauze și remedii
• Utilizarea rațională a tim

pului de lucru — o im
portantă cerință

• Toți factorii — la datoriei
da naștere la loviri, mai ales a că
derilor de roci și a încălcărilor 
normelor de tehnica securității la 
transport. Minerul Vasiliu Con
stantin a suferit un accident în 
timp ce bătea o gaură de pușcare 
în frontul necopturit. El a văzut 
dinainte că o bucată de rocă se 
putea desprinde, același lucru îl 
putea vedea și șeful de brigadă 
care are obligația de a controla cu 
atenție locul de muncă, și maistrul 
miner de revir. Dar copturirea nu 
s-a făcut și pericolul a rămas. 
Frecvența ridicată a unor asemenea 
cazuri arată că mulți maiștri mi
nieri, în controlul pe care-1 fac la
locurile de muncă se mărginesc la 
problemele realizării planului, ne- 
glijînd aspectele legate de protec
ția muncii. Și nici șefii de brigăzi 
nu-și aduc întreaga contribuție la 
asigurarea locurilor de muncă, la 
educarea muncitorilor din abataje 
in spiritul respectării cu strictețe 
a cerințelor impuse de securitatea 
muncii în subteran.

Relevînd rolul important pe care 
șefii de brigăzi îl au în acest do-

Valea Cimpușeiului. Mașina forestieră a plecat cu un nou trans
port de iemne,
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dicale în perioada desă- 
virșirii construcției so
cialiste, exprimîndu-și pe 
deplin acordul cu pre
vederile proiectului de 
Statut.

Participanții Ia dezba
teri au venit cu nume
roase propuneri privind 
completarea unor preve
deri ale proiectului de 
Statut.

Hărnicie și pri
cepere, tocmai 
ce-i stă bine ti
nereții responsa
bile de ea, sînt 
calități care se 
întrunesc in per
soana tînărului 
tinichigiu Co st ea 
Ionel din sectorul 
VIII al minei Pe- 
trila.

meniu, tov. ing. Burlec CorneL șe
ful sectorului IV a arătat că în a- 
batajul brigăzii conduse de Dediu 
Vasile precum și în alte loeuri de 
muncă din sector unde șefii de bri
găzi pun un deosebit accent pe 
respectarea monografiilor de ăr- 
mare, pe educarea oamenilor în 
spiritul răspunderii atît față de rea
lizarea planului, cit șl față de secu
ritatea muncii, de multă vreme nu 
s-au înregistrat nici un fel de acci
dente. Tovarășii ing. Dumitraș loan, 
șeful sectorului I, tehnicianul Irina 
Vasile și alții au propus să se ia 
măsuri pentru întărirea răspunderii 
șefilor de brigăzi și de schimburi 
pentru respectarea N.T.S., pentru 
stimularea celor care desfășoară o 
activitate susținută în această direc
ție.

Importante sînt concluziile des
prinse din referatul prezentat de

I. BRANEA

(Continuare in pag. 3-a)

Aspecte supărătoare în estetica străzilor
In cadrul formelor 

de informare catidiană 
ne-am obișnuit să aflăm 
zilnic, prin intermediul 
ziarelor, radioului sau 
altor mijloace de infor
mare, despre intrarea în 
funcție a cutărei sau cu- 
tărei întreprinderi, ter
minarea unui obiectiv 
industrial de importanță 
centrală sau locală, rea
lizarea unor proiecte în
drăznețe, sau începerea 
altor lucrări care vor 
face să prospere econo
mia noastră socialistă.

Fără să fim specialiști 
în speță, remarcăm cu 
ușurință un mesager co
mun al tuturor acestor 
informații, acel al nou
lui, al progresului con
tinuu. Fabrica intrată în 
funcțiune astăzi nu mai 
corespunde nici sub as
pectul parametrilor de 
funcționare nici sub as
pect estetic în general 
cu alta, terminată acum 
un an. Blocul la care se 
lucrează astăzi se înca
drează în tipare necunos
cute pînă ieri. Pe plan
șeta proiectantului se 
conturează o școală, o 
casă de cultură, ori un 
plan de sistematizare ca
re nu mai corespund cu 
cele terminate azi.

In concluzie, sintem 
I martorii unui progres a-

totcuprinzător, în conti
nuă ascensiune, pe toa
te fronturile.

Valea noastră, ca toa
te regiunile tării, se 
află într-o neîntreruptă 
metamorfoză, în care 
noul înlocuiește vechiul 
sub toate aspectele, fru
mosul devine mai fru
mos și oamenii se obiș
nuiesc tot mai mult să 
decline adjectivele, în 
domeniu de realizări; la 
gradul superlativ.

O plimbare matinală 
prin orașul Lupeni mi-a 
întărit, deunăzi, temeini
cia acestor afirmații.

Am văzut făurite lu
cruri, care vor figura cu 
siguranță în pliantele tu
ristice ale viitorului. Aud 
parcă glasul unui ghid 
care peste cîteva dece
nii va informa posterita
tea despre izbînzile har
nicilor făuritori de as
tăzi. încerc să-mi ima
ginez un tablou al viito
rului, în care generația 
de atunci a orașului va 
admira, cu pioșenia cu
venită, arcul de beton 
aruncat peste Jiu la in
trarea în Lupeni dinspre 
Uricani, o realizare arhi
tecturală demnă de toa
tă lauda, noul cinemato
graf din cartierul Braia, 
siluetele metalice ele
gante ale puțurilor din.

Vizita tovarășului L I. Brejnev
Socialistă România

La invitația tovarășului Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, tovarășul L. I. Brej
nev, secretar general al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
al Uniunii Sovietice, a făcut între 
10 și 13 mai a. c. o vizită neofi
cială în România.

Intre tovarășul Nicolae Ceaușescu 
și tovarășul L. I. Brejnev au avut 
loc convorbiri prietenești, în cursul 
cărora au făcut un schimb de pă
reri în problemele dezvoltării con
tinue a colaborării dintre Republi
ca Socialistă România și U.R.S.S., 
dintre P.C.R. și P.C.U.S. și în alte 
probleme de interes reciproc.

La convorbiri au participat — din 
partea română — tovarășii Gheor
ghe Apostol, membru al Comitetu
lui Executiv și al Prezidiului Per
manent al C.C. al P.C.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al Republicii Socialiste Româ
nia, Alexandru Drăghici, membru 
al Comitetului Executiv și al Pre-

Sosirea la Mi a delegației I. I. N.
Masă de tofaiăsol Jtefan Voitet

COPENHAGA 13. — Trimisul spe
cial Agerpres, Nicolae tones cu, 
transmite: La 13 mai, delegația 
Marii Adunări Naționale a Repu
blicii Socialiste România, condusa 
de Ștefan Voitec, președintele 
MAN., a sosit la Copenhaga, în
tr-o vioită oficială, la invitația pre
zidiului Folketingului. danez..

Pe aeroport, delegația a fost în- 
tîmpinată de Julius Bornholt, pre
ședintele Folketingu’lui, de cei pa
tru vicepreședinți — .Simon From, 
Thestmip Knud, Morten Lange și 
Carl Skytte, precum'și de alte ofi
cialități daneze.

zidiului Permanent, secretar al C.C. 
al P.C.R., Gheorghe Rădulescu, 
membru al Comitetului Executiv al 
C.C. al P.C.R., vicepreședinte ai 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, Mihai Da-
lea, secretar al C.C. al P.C.R., An
drei Păcuraru, membru al C.C. al 
P.C.R., șef de secție la C.C, al 
P.C.R.; din partea Sovietică —- to
varășii : A. V. Basov, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
U.R.S.S. în Republica Socialistă 
România, K. V. Rusakov, membru 
al Comisiei Centrale de Revizie a 
P.C.U.S., prim-adjunct de șef de 
secție la C.C. al P.C.U.S., G. E. Țu- 
kanov, membru al Comisiei Cen
trale de Revizie a P.C.U.S.

In ziua de 13 mai a. c. tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a oferit o masă 
în cinstea tovarășului L. I. Brejnev. 
Masa, Ia care au participat membrii 
Comitetului Executiv al C.C. ai 
P.C.R., a decurs într-o atmosferă 
caldă, prietenească.

Au fost de față Constantin Bă- 
beanu, însărcinat cu afaceri aid-in
terim . al României la Copenhaga, și 
membri ai ambasadei.

De la aeroport, membrii delega
ției române au fost conduși la clă
direa Parlamentului unde, în Sala 
de ceremonii, a arvut loc o festivi
tate oficială de primire, în prezen
ța primului ministru Jens Otto 
Krag, a unor membri ai guvernu
lui, a liderilor principalelor partide 
politice din Danemarca și a nume
roși deputați.

(Continuare in pag. 4-a) <

| MÎINE PE
♦ ;Pe stadionul din Petre* 

șani, la ora 13,15 —- începe 
meciul de fotbal' dintie echi
pele Jiul — Victoria CSian, 
în cadrul campionatului repu
blican pentru juniori, iar la 
ora 17 meciul Jiul — Recolta 
Cărei, în cadrul campionatului 
republican de categoria B, se
ria a II-a.

+ La ora li, pe stadionul 
Jiul din Petroșani se intilnesc 
echipele feminine de handbal 
din categoria A a campiona
tului republican S.S.E. Petro
șani și Partizanul Roșu Brașov.

+ Stadionul din Lupeni găz
duiește, la ora 11, meciul de 
fotbal (juniori) dintre Minerul 
Lupeni și Victoria Tg. Jiu, iar

STADIOANE
la ora 14 întîlnirea de rwgbi 
Minerul Lupeni — Politehnica 
Cluj (campionat de catego
ria B).

+ In Petrila, la ora 11, pe 
terenul sportiv se intilnesc e- 
chipele de rugbi din categoria 
B Jiul — C.S.M. Reșița.

+ Orașul Vulcan găzduieș
te la ora 14,30 meciul de fot
bal din campionatul regional : 
Știința Petroșani — C.F.R. Si- 
meria, iar la ora 17 meciul: 
Minerul Vulcan — Aurul 
Zlatna.

+ La Aninoasa, cu începe
re de la ora 16,30, are loc 
meciul de fotbal Minerul A- 
ninoasa — Minerul Ghelar, în 
cadrul campionatului regional.

cartierele Stefan r 
rolina, primele blocuri 
glisante din istoria aces
tui oraș care sfidează 
cerul cu înălțimile lor 
impunătoare.

Trăiesc certitudinea că 
vor exista și „vestigii* 
despre care ghizii viito
rului nu vor vorbi cu 
prea mult patos.

Din nefericire, în ziua 
amintită am fost marto
rul înfăptuirii unei 
inițiative care în ipo
teza că nu mă în
șel, nu va ridica cu ni
mic prestigiul orașului 
in materie de estetică 
urbanistică. Am văzut 
intenția de realizare a 
îmbunătățirii aprovizio
nării cu energie electri
că a cartierului Central. 
Dar cum ? Se plantează 
stîlpi din beton de toa
te formele și dimensiu
nile posibile fără nici o 
noimă (sub raport este
tic). Pe străzile acestui 
cartier fuseseră deja 
plantați tot felul de 
stîlpi (rețea de curent, 
rețeaua de radioficare 
etc.) la care s-au adău
gat stilpii de beton de 
care vorbeam, creîndu- 
șe o adevărată pădure 
de stîlpi de toate nuan
țele oare, prin felul de 
dispunere, îngreunează 
circulația autovehicule
lor pe aceste străzi și

așa destul de înguste. 
Numai pe strada Ilie 
Pintilie pe o distanță de 
cca. 150 m sint plantați 
18 stîlpi diferiți. Nici ce
lelalte străzi nu au o 
soartă mai fericită. Pe

August (artera 
principală a orașului), 
de exemplu, în urma 
„plantărilor" actuale ta
bloul se înfățișează în 
felul următor. Pe partea 
dreaptă a străzii, în di
recția spre Paroșeni, 
stîlpi gudronați care sus
țin o linie electrică de 
forță, pe partea opusă 
a străzii, stîilpi metalici 
(vopsiți verde), care de
servesc iluminatul pu
blic, la care s-au adău
gat stilpii de beton ca
re vor susține noua li
nie de alimentare cu e- 
nergie electrică.

Frumosului cotidian in 
materie de estetică cita
dină i s-a asigurat ne
murire prin pînzele și 
gravurile plasticienilor 
amatori, prin imaginile 
realizate de iubitorii a- 
paratului de fotografiat 
localnici.

De ce să privăm stră
zile în cauză de acest 
drept nobil ?

T. KARPAT1AN
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Piatra Iorgovanului
G eară senină și ricoroasă
° de mai. Intr-o poiană 

pitorească de lingă cantonul 
silvic Cîmpușel, in jurul unui 
ioc de tabără, un grup de tu
riști din Lupeni discutau 
despre itinerarul pe care 
Să-1 urmeze a doua zi în mun
ții Retezat. După multe dispute 
hotărirăm să urcăm pe virfui 
Care poartă numele viteazului 
legendar lovan iorgovan.

omirăm dis-dn-dimintață
* de la cantonul silvic îh 

sus, pe firul Jiului de est, bene
ficiind de condiții atmosferice 
favorabile. Pe cerul senin nu 
se zărea nici o scamă de nor 
După zece minute, lăsaram in 
stînga Jiul, începînd urcușul 
pe lingă o pepinieră de braZL 
ortetrtfnuw-ne după semnele de 
marcaj — triunghiuri roșii CU 
dungă albă, verticală. Tăcerea 
încremenită a pădurii de fagi și 
brazi seculari, era tulburată 
doar d* trilurile inctattteare 
afe păsărelelor. Nfe aflat* intr-d 
zonă declarată „Parc național", 
în care vîMhkt ți pescuitul stal 
interzise, pentru ocrotirea fau
nei și florei. Prima surpriză 
ne-o fwmîză un atici. De cum 
ne zărise, se strînse ghem fă- 
cindu-se invulnerabil între țepii 
zburliți, ii lăsară» în cărare, 
să-și caute de treburile lut 
Zilnice și intrarăm îfltC-b tini- 
fă plantație de brazi. De aid. 
dintr-ufi desiș, își luă zbbfUl 
peste grupul nostru un COCOȘ 
de munte. Ajunserăm apoi pe

coama unui pinten, care coboa
ră dinspre vițiul Iorgovanul. 
Cărarea ne era blocată de blo
curi uriașe și jnepeni de sub 
care își expuneau spre soare 
petalele multicolore gingașe 
brînduse, ghiocei, viorele și 
alte flori de munte. Panta în
clinată a coamei, soarele din 
ce în ce mai artKot și petele 
de zăpadă ne dMuzeră de 
furcă pînă sus. Efortul insă 
ne-a Imit răsplătit CU dlraicte. 
De eîteva ori. la distaața de 
50-100 m, zărirăm grupări de 
capre negre, care, de ciut m 
vedeau, o rupea» la fugă *41- 
tind grațios, dar cu o ușurința 
utmrtnare, pe pante prăpăstioa
se.

Un scurt popas pe piatra 
albă de catear «Mtkiv, 

sub semnai de triaagalațfe al 
vîrfolui, ne-a ohrrtt o prive
liște «e neuitat. *e Nwd- 
Vest șe zăreau înfipte parcă 
in bolta azurie căldări gte- 
clare, piscuri înzăpezite iar 
sub ele masivul nunților Re
tezat, iar ia sud-Vesi, » dreap
ta viriui Oslta ie pierdeau în 
depărtarea pfcloaM Munții Me- 
hediuțulai și Valea Cerut. Un
deva, in tare, către Fit, »• dis
tingea tu claritate itma ilmțate 
a culmii Parîngutai, tet apre 
Vest, piramidele ascuțite ide 
GOdeahuiUi.

A m părăsii cu regret Ipr- 
govantil, coborînd spre 

Vest pe Valea Seacă, o călda

re glaciară pe fundul căreia 
saltă sprinten an pitfiaș înspu
mat. Ptriiașui te pierde sub 
tespati de piatră in apropierea 
pădurii, justificări nuarete VăU. 
Și după circa trei ore de co- 
bortre pe o potecă dăltuită de 
turmele ciobanilor, jos am rein- 
tilnit drumul torestier — care 
șerpuiește în lungul Jiului. 
Bronzați de soare, ajunserăm 
te ■Cantonul Cimpușel. Duceam 
cu noi te Lupeni amintirea u- 
nor clipe de neuitat, satisfăcuți 
d am reușit să vedem un cal- 
țtțor din mmunatete priveliști 
naturale ale patriei.

V. STRĂUȚ

Știați c ă...
• Copilul nou născut cu greutatea cea filai 

redusă înregistrat în abatele medicinfei este Ma
rion Chapman (Anglia). Născută prematur la 5 
itlnfe 1838, ea cîntărea 283 gr.

1 In plăminul uman există între 300—400 
milioane de alveole, care au o suprafață totală 
ft 50 ai p în timpul expirării și 130—150 m p 
îh timpul inspirărfi.

ț Lungimea totală a Vaselor sanguine capi
tate din corpul omenesc este de aproximativ1 
îooooo km.

/' A Se pare că omul cel mai mic de pe pămînt 
r- feste Un locuitor în vîcstă de 45 de ani, care tră

iește în regiunea Allahabad (India). înălțimea lui 
este de numai 74 cm.

Populația orașelor de pe glob
Potrivit ziarului vesț- 

german „Die-^Nt", care 
citează Almanahul mon
dial pe anul 1966, din 
populația lumii de 3 mi
liarde aproximativ 1 mi
liard trăiește la orașe. 
In ultima sută de ani 
populația orașelor lumii 
a crescut de cinci bîi. 
Orașele cu cea mai ma

Din lumea științei și teliaicii
re densitate sînt parffiul 
(«2 880 de oameni pe 
mta pătrată). Tokio 
(41 440), New Yorkul 
(34 188), londra (28 667). 
Cfele mai ipari orașe ate 
lumii sînt.- Tokio j“- 
10 686 600 locuitori; New 
York — 8 085 000; Lbir- 
dra — 7 978 234, Șuiahăî 
■— 7 100 000; Moscova — 
6335 000.

i

lmprov Hoție.

Mașină eltdftnicdi 
de tradus 
construită în Iugoslavia

Pe baza priacipiîlfer 'deja stabilite 
de construire a mășihitor 'electro
nice pentru traduceri dîn limbi 
străine, un grup de oameni de ști
ință iugoslavi lUCreMâ încă din 
1055 la crearea Unfet atelfieiiea ma
șini. Aproximativ 200 de petsoaae 
au contribuit la fetabtufareă unui 
dicționar special al limbii Sîrbo- 
ereate. In șapte ani, fete au 
și prelucrat un mare număr 
viate cu diferite accepțiuni, 
buințări și combinații. Iii acest «o 
ian de combinații sînt cuprinse cea. 
35 la sută din totalitatea limbii 
sirbo-crcâte.

Fondul lexical special prelucrat 
a servit că bază pentru construi
rea primei mașini electronice iu 
g&slave de traducere automata. La 
probă, ea a înregistrat cu succes o 
informație în limba sîrbo-croată din 
starul „Politii" pc care a tradus-o 
apoi în limba engleză.

te țăruși special înfipți în pămînt, 
de care sînt întinse frînghiite, re
țin și fixează sacul cu aer, chiar 
pe timp de furtună. Depozitul este 
gate. Țesătura de capron din Care 
este confecționat învelișul încăpe
rii feste absolut impermeabilă $1 
asigură O izolare termică perfectă.

Un asemenea depozit feitfe destui 
dfe durabil, fel poște fi UtUitfet 15-20 
de aut

Potrivit calculelor făcute, consumul de o- 
xlgen al unui autovehicul nare a parcurs I BOU 
km ar ajunge unui om să respite timp de Un 
M, Extinzînd acest calcul, se ajunge la conclu
zia că ceea ce consumă toate autoteiiicutele, a- 
Vî&anfete, fabricile etc. într-o singură zi ar fi su
ficient pentru a asigura respirația a 40 miliarde 
Bfe ființe omenești.

A r * Primul mamifer care și-a făcui apariția pe 
": glob a fost o specie de șoricel de cîmp, lung de 

10 tun, Care a trăit «cum 160 milioane ani.

Foto: N. NÎOldoVetou

adunat 
de fcu- 

între-

din aer, 
se tteve- 
In Az&r 

depozit, 
principat

Acrul — 
material tfe eOMlructfe

Castelele din nori său 
sinonim» cu imposibilul, 
ttese a ii absolut reale, 
bai-djan s-a construit un 
Utiiizîndu-se Ca material 
aerul.

Ir.chipuiți-Vă următoarea scenă : 
pe un teren se oprește un camion. 
Doi muncitori descarcă un rulou 
mare de capron și îl întind pe pă 
mint. Se pun apoi în funcțiune 
pompele cu aer și pînza începe Să 
se umfle, luînd forma unui cilin 
dtu sau a unei sfere, după cum es
te croită. în numai 2-3 ore, pe te
renul respectiv a răsărit o construe 
țte originală, lungă pînă la 90 m și 
înălță cit o casă cu dpuă etaje. Niș-

— Ține minte, fiule, trăita 
pe păaalnt ct să muncim.

— Atunci un te mă fac 
marinar!

★

IXiaOKi.- (Seim iți place noul 
tău profesor de istorie ?

Peter: Nu prea, mămica. 
Nu șt» nimic — tot timpul 
ne întreabă pe noi...

★
OM tapi de mare discută i

— ■Gând m-am căsătorit, 7®- eostiec .- Cft« feluri de bMi 
credeam că locuința mre va / pw avea oamenii slabi ?

I Mitică: ..11 
j CarftodNumai doua, o- 

awfe, nțUMki dbud.- «te ptbie
I ți de dare...

ANECDOTE ]

Îî ca un vapor, iar eu vai îi 
căpitanul.

— $i nu ți s-a împlinit 
sul? Nu ești căpitan?

— Ba da dar au știma 
soția taaa va fi afniral.

vl-

că

★
Vi Getățpăziui: Ospătar, îu

Mtba mea înoată o mușcă 1 
■ Qkpătattkl: Vă ro» ta ce 
till: tehui «am fluture?

Aparat de radld 
și ceas brifară

întreprinderile industriei de cea 
suri din S.U.A. intenționează să 
livreze un nou tip d» aparat de 
radio în miniatură. Noul aparat 
brățară este prevăzut șl cil un ceas 
de mărime obișnuită. Atît aparatul 
receptor, cît și ceasul sînt ali
mentate de 3-4 baterii miniaturale. 
Aparatul «e radio transmite pe 
două lungimi de undă.

• Printre mamifere, puiul cu cete mai mari 
«imewuui este cei ai balenei albastre.- lungi
mea sa este de 7 m, iar greutatea de 7 bone.

(B Biologul sovietic Vlastovski a făcut O co
municare la U.N.E.S.U.O. în legătură cu înălți
mea medie a populației de pe glob. El a declarat 
că această înălțime crește cu cite 7—10 centi
metri ta secol. Creșterea este mai pronunțat^ 
ta băieți, la locuitorii orașelor, la oameni apar- 
țtafnd clasei avute, decît ta fete, locuitorii de 
la ț&ră șt nevoiași.

1 O femeie care cînlărește 54 kg 
mint, ar cînlări 8,5 kg în Lună, 45,9 kg 
neta Venus $i 142,85 kg pe Jupiter.

Pe 
pe

PS- 
pta-

NOTE Șl COMENTARII

Un locatar 
zurbagiu

năr geamurile de 
la .’ocuiniete aces
tora te traftsformâ 
de tot ararea 
în ciotart. »£u 
sparg, eu plătesc", 
obîșraiiește să te 
spună 
colocatarilor 
Dar pitwi fn 
rem el n-a 
pus ta plată 
int •geamurile spar
te, n«a fast «as ta 
răspundere steftftt» 
isprăvile sate.

A sosit titnpui 
ca acest zurbagfu 
să ne pus fa pui*» 
de Nitre eonâuee- 
rea I.L.L. Petroșani. 
de organefe statu
lui populat asltet 
îneît sd-r ptard 
pafta de a-gl 
vecudi pwn ase- 
mma „dstttacjff" 
pe seama avutului 
obștesc.

O astfel de „tai- 
mă- și-a ciștigal 
PCiperraru Aton ia
tă <de vecinii sSi 
dîjs blocul 26 al 
eatlteuiiui Live- 
zeni — Petroșani. 
Căci Pepeuaru e 
ptts vfrtos pe har
ță, mai ates cirrd 
e „cu chef". Și a- 
tunci cina se cear
tă, trîfiteșife ușile 
■apfcrtrunfemuiuf său 
și fuiburd liniștea 
cotoeufuriior. Dac« 
in asemenea nto- 
menle inceartU 
vreun vetfn sd-f 
tePipeme, e vfii 
de... geamurile de 
la intrarea în bloc I

Și cum soiul fi
ne la „faune- clș- 
tfgatâ, vetinii Mi 
de apartament ăi» 
t©t mereu eontur- 
Mf de zurbagiu.

Pbpeneitu 
sit 

pre- 
fost 

pen-

I

De ce taci, 
meștere Chitic?

ți s-au adtrs in
se® acum cinei luni 
— potriveală bisa- 
riii' — cinei balPn 
Mhde 
cărora }e-«i 
rf-ndul.

ta vopsw. 
uttai 

Cinci ba- 
tansaide, cinci itmi. 
Și-ai tot 
meștere ai 
chitic de 
datd eînd cirenți; 
soîiciiait 
tarea” 
for.

De fapî, mește
re, «i îâeuî 
fapta, căci cu 
b® n-d; tăcu! 
foc. De cite 
vreunui din 
cinci client f 
mulțumiți *» 
tentau sa-șî rtatae 
balâmantete, ai re
pezit asupra tor a- 
vatanșe de vorbe 
„afete'‘. Dacă ta- 

i cei cu fapta de ce 
j nu tăceai, meștere

r«c«î, 
făcu? 

fiecare

„urgen-

Cli 
ver

ste 
orf 
re« 
ne

gre

Chitic, și cm vorba 
căci dacă tăcea:... 
nu mai intrai in 
guta lumii și râ
nd neai Chitic Pa- 
nalt, , onorabil:), 
responsabil al -er 
ttef boiangene a 
cooperativei „De
servirea" din Lu- 
petâ. Halal deser
vire, meștere 1 Așa 
spun posesorii ce

lor cinei' balonzai- 
de despre seci ia 
dumitale. Dat con- 
ducerea co&peratb 
vei „Desfervitca’" 
din Lupetli fni eU- 
wvaște <yare ce se 
petrece in secția 
batangerie ? Deed 
du. este regretabu 
od n-a luai mtfsurf
Pina In pretext 
pentru a asigura e 
servire onorabila 
a ciiențilbr.



STEAGUL ROȘU .a

' 0 înaltă exigență colectivă!
/Urmare dti pag. 7-a)

Iov. Ledrer losit, țelul exploatării, 
privind însemnătatea pe care orga
nizarea judicioasă a Muncii, folosi
rea rațională a timpului de lUcfii 
o an pentru prevenirea accidente
lor. Studiile, efectuate au arătat că 
în intervalul celor 8 ore de muncă, 
cele mai puține accidente se pro
duc în prima și ultima oră de lu
cru. In ora a doua ți a treia de 
lucru, precum și în Cea de-a șa
sea și a șaptea se poduc cele mai 
multe accidente.

Explicația este următoarea: în 
prima oră a programului de mun
că nu șe lucrează din plin; în ur

mătoarele două ore se mărește in
tensitatea muncii pentru recupera
rea pierderilor din prima oră. in 
intervalul următor, de două ore se 
lUcreaiă nonfflal. In Cete 6 Și 7 ore 
ale programului de lutru munca se 
intensifică din non pentru ca ulti
ma să nu lie folosită din pUn. 
Frecvența accidentelor este mâi 
mare în perioadele de intensitate 
maximă. Din analiza acestui feno
men se desprinde necesitatea des
fășurării ritmice, raționale a muncii 
de la început pînă la sfîrșitul pro
gramului de lucru. Prin folosirea 
din plin a primei ți Ultimei ore de 
muncă — ore care în multe abataje 
nu sînt utilizate corespunzător —

Starea șoselei este mai bană
Cu vreo două săptă- 

mini în urmă, în tig
rul nostru a apărut un 
articol Care aborda —

picherul Căută loan. 
Muncitorii Vladislav 
Ioan, Cincora Pavel, 
Bistrian Teodor, Marcu

pe lingă altele — și 
problema întreținerii 
șoselei Petroșani—Cri- 
vadia pînă la termina
rea lucrărilor de mo
dernizare.

Zilele trecute am re
venit pe itinerariui 
parcurs atunci. O con
statare plăcută : artico
lul a avut efect, în ur
ma măsurilor luate de 
Cei. vizați, starea de 
întreținere a șoselei s-a 
îmbupătățit simțitor.

—f- Am luat măsuri 
pentru concentrarea for
țelor noastre cu precă
dere pe acest tronson 
de șosea, ne-a declarat

Petru, Tărh-at Ioan au 
depus eforturi deosebi
te pentru buna între-

făcut zeci de transpor
turi de piatră in punc
tele unde s-au făcut 
reparații de șosea.

se creează posibilitatea realizării 
planului în condițiile unei desfă
șurări normale a muncii, fără acci
dente, fără încălcarea normelor de 
tehnica securității. In această di
recție trebuie să acționeie atît 
măsurile tehrrico-organizatorice lua
te de conducerile sectoarelor, de 
maiștrii minieri, cit și șefii de 
brigăzi, minerii înaintați. Pehtru a- 
sigurarea unei desfășurări normale, 
ritmice a muncii trebuie organi
zată și o aprovizionare ritmică.

Este necesar ca pentrtl respecta
rea N.T.S., pentru prevenirea acci
dentelor, pentru protecția muncii să 
existe o înaltă exigență colectivă. 
Intransigența față de orice abatere 
de la regulile de protecție a mun
cii, educarea oamenilor în sensul de 
a nu-și precupeți nici timpul, ntci 
eforturile pentru înlăturarea cauze
lor care pot produce accidente, an
trenarea la activitatea pe acest tă- 
rîm a tuturor factorilor de răspun
dere sînt cerințe cărora trebuie să 
li se acorde toată atenția.

Stamate Dumitra este elevă în dusa a X-a B la liceul Vulcan. Ea 
se numără printre fruntașii clasei la învățătură; notele de 9 și 10 «teu 
mărturie acestei teem. In prezent ea se pregătește cu toată seriozita
tea pentru încheierea ca bine a anului școlar. lat-o în clișeu, la o «14 de 
fizică.

NOTĂ

PE URMELE 
MATERIALELOR 

PUBLICATE

ținere a șoselei, astu
parea gropilor cu pia
tră, rectificarea -diferi
telor denivelări, curăți
rea șanțurilor. Un a- 
pott substanțial au a- 
dus și șoferii Stoica 
Fiiip, Marcu Gheorghe. 
Bărbone loan, care au

—* S-a repartizat un 
autogreder și munci
tori care să facă sca- 
rificarea și întreținerea 
porțiunilor de șosea ce 
ne revin — a precizat 
tav. ing. Cetneanu Io
sif, șeful șantierului de 
modernizare a șoselei. 
Dar, a precizat el, so
luția radicală este tot 
asfaltarea, așa că greu
tatea muncii noastre Se 
axează pe executarea 
acestei lucrări pentru 
a termina moderniza
rea în acest an.

Și, pînă atunci, vom 
asigura o stare bună 
de circulație pe șosea.

Apa trece pietrele... se duc
Nu cu mult timp în urmă, la Pe

troșani a fost executată de către 
constructori o lucrare mal deosebi
tă : rectificarea cursului și pereie- 
rea malurilor pîrîului SJătinioara, 
ce traversează orașul pe porțiunea 
dintre Casa pionierilor și lift ia 
C.F.R.

Im terminarea lucrării, pirîul Slă- 
tlnioara curgea „cuminte" între ma
luri zklife cu pirați a căror itiiăți- 
șare Se încadra în -ansamblul edili
tar înconjurător.

LUCRĂRI APĂRUTE 
Mi EBITURA POLITICĂ

Militate 
îi grina iîiM

Apa însă, năbădăioasă, a venit 
de cîleva ori mare atacînd cu fu
rie malurile. După trecerea vîltori- 
lot, s-a observat că apa a dus și 
pietre din zidul malurilor, slricînd 
în numeroase locuri albia amena
jată, amenințind cu eroziunea și 
distrugerea totală a acesteia.

Se impune repararea stricăciuni
lor și încă urgent.

— Noi am terminal lucrarea, nu 
avem nimic cu reparația — spun 
constructorii cînd vine vorba des- 

, pre refacerea stricăciunilor din 
maluri...

— Stricăciunile s-au produs în 
termenul de garanție — deci cbh- 
structorul trebuie s-o refacă — 
spun gospodarii orașului... #

Dialogul acesta între gospodări 
și constructor continuă. iar apa 
trece, (lucind z'i de zi cil ea alte și 
alte pietre smulse din mal.

CONSUMATORI I
in magazinele O. C» L» Alimentara 

găsiți în permanentă un bogat Sorti” 
ment de produse zaharoase»

ȘERBET de eatno, «mile, portocale, vanilie, zahăr ars 
BISCUIȚI Bega, cifre, extra, victoria, co cacao 

CARAMELE cu lapte, cu cacao, cu fructe, drageuri 
CIOCOLATĂ cu vanilie, moca, amăruie, extra fini, mesaj 
RAHAT cu alune, cu mrcă, cu fructe, bomboane

Este interzis ca în timpul cuplării mm decuplării vago 
netelor să se introducă capul sau carpul între vagnnete.

FII ATENT! NU ÎNCERCA ȘÂ CUPLEZI SAU SA DECUPLEZI VA- 
GONETE1E ÎN TIMPUL MERSULUI. FA ACESTE OPERAȚII NUMAI IN 
TIMPUL ÎN CARE CONVOIUI DE VAGONETE STA PE LOG

SPORT
Astăzi de la ora 17,30 în sala 

Pavilionului Expoziției Economiei 
Naționale va avea lot prima „man
șă" a finalei „Cupei campionilor 
europeni" la volei masculin în care 
se întftaesc echipele bucureștene 
Rapid, deținătoarea trofeului și Di
namo. Cea de a doua „manșă" a 
finalei va avea Ioc probabil la 19 
mai. In cazul că ambele echipe ob
țin cîțe o victorie (nu se socotește 
setaverajul) atunci va avea loc al 
treilea meci la 22 mai în aceeași 
sală.

*

STAȚIILE NOASTRE DE RADIO 
VOR TRANSMITE ASPECTE DE LA
ACEST MECI PE PROGRAMUL I 
ÎNTRE ORELE 18,15—18,38 ȘI 
19,15—19,30.

★

DONEȚK 13 (Agerpres). — In 
sate sporitorilor din Dottețk s-a des
fășurat întîlnirea internațională a- 
micală de gimnastică dintre echi
pa masculină de tineret a Româ
niei și selecționata ne 'tineret a 
cluburilor sindicalelor din U.R.S.S. 
Victoria a revenit formației sovie
tice eu scorul de 283,5—274 puncte. 
La individual pe primul loc s-a Cla
sat Viaceslav Serikov (U.R.S-S.) 
cafe a totalizat 572 puncte. O fru
moasă Comportare a avut gimnas
tul român Petre Mihaiuc. El a pri
mit din partea organizatorilor pre
miul special al Asociației sportive 
a sindicatelor.

(Agerpres)

DĂNILĂ PL ATICA
Lucrarea înfățișează activitatea pe 

Care o desfășoară grupele sindicale 
$i birourile acestora de la Uzina 
de mașini electrice din București în 
direcția organizării întrecerii so
cialiste pe locurile de muncă, pre
gătirii și desfășurării adunărilor 
sindicale lunare, inițierii unor ac
țiuni cultural-educative de masă, 
exercitării controlului obștesc asu
pra protecției muncii, sprijinirii 
conducătorilor tehnici-administrativi 
în realizarea măsurilor de îmbună
tățire a condițiilor de muncă etc.

Gospodărirea fondărilor 
maieriale ;l i'uiii 
iii fliMIir

Formele și metodele muncii or
ganelor și organizațiilor Sindicale 
în domeniul activității admtinistrativ- 
finânciare, principalele caracteris 
tier, conținutul și funcțiile buge
tului sindicatelor constituie obiec
tul primei părți a lucrării. In par
tea a doua se redă modul cum 
sini administrate bunurile materia
le ș< bănești ale sindicatelor și 
fetei cutn este asigurată organiza
rea corectă ă evidenței contabile, 
a disciplinei financiare și bugetare, 
precum și telul în care se organi
zează controlul activității finan
ciare și bugetare la organele și or 
gaftizațiile sindicale.

Talent și elan tineresc
Abia a trecut o săptămînă de 

cînd în orașul Petroșani s-a desfă
șurat concursul cultural-artistic al 
elevilor din licee și școli profesio
nale și Sunetul trompetelor pionie
rești au anunțat deschiderea fazei 
orășenești a concursului cultural- 
artistic al pionierilor și școlarilor 
din orașul regional Petroșani.

Prezentat în măreața zi de 8 Mai, 
zi în care s-a sărbătorit 45 de ani 
de la crearea Partidului Comunist 
Român, concursul a impus partici- 
panților o pregătire deosebită, a- 
ceasta reflectîndu-se în conținutul 
și interpretarea plină de talent și 
elan tineresc a cântecelor, recitărilor 
și dansurilor, precum și în aplau
zele furtunoase cu care spectatorii 
au răsplătit munca acestor micuți 
artiști amatori.

Comparativ cu anii trecuți, cali
tatea programelor a fost superi
oară. ceea ce a dovedit strădania 
fiecărui pionier, precum și a cadre
lor didactice și conducerilor școli
lor generale.

Reușite au fost programele pre
zentate de Școlile generale nr. 1 Pe- 
trila, Aninoasa, nr. 2 și 4 Petro
șani, nr. 4 Lupeni și Liceul Vul
can, care s-au impus atît prin Cali
tate, talent, cit și prin ținuta co
rectă a elevilor. Nu aceiași lucru 

I putem spune despre formația ®r- 
i cliostrală a școlii nr. 2 Lonea, ai 

cărei elevi au avut o ținută neco
respunzătoare. Aceasta dovedește 
nepăsare din partea cadrelor di
dactice care nu s-au deranjat nici 
măcar să-i însoțească la locul spec
tacolului.

Cu toate acestea, se poate apre
cia că actualul concurs al elevilor 

[flutsinl mural artittii ii wwiiiilir ii salwilar
și pionierilor și-a atins scopul pro
pus. Iată acum locurile ocupate la 
concurs :

COR (CL. I-IV) : I. Școala gene
rală Aninoasa; II. Școala generală 
Petroșani; COR (GL. V-VIIlj -. L Li
ceul Vulcan și Școala generală nr. 
4 Petroșani; II. Școala generală nr. 
1 Petrila și Școala generală nr. 4 
Lupeni; BRIGĂZI ARTISTICE DE 
AGITAȚIE (CL. I-ȚVj: 1. Școala ge
nerală ar. 5 Petrila; II. Școa
la generală fscroai; BRIGĂZI AR
TISTICE DE AGITAȚIE (CL. (V- 
Vfîf): I. Școala generală nr. 1 Pe
trila și Școala generală nr. 4 Pe
troșani; II. Școala generală Ani
noasa si liceul Uricani; III. Sedam 
generală nr. 1 Vulcan; Mențiuwe: 
Școala . generală Iscroni; MONTAJE 
I.ITERARE-MUZICALE : I. Școala ge- 
tniolă te-. 5 P-etaita; It. Școala 
generală nr. 2 Lupeni; DANSURI 

(CL. I-IV): I. Școala generală nr. 3 
Petroșani și Școala generală Crivi- 
dia (Vulcan),- ii. școala generală 
Aninoasa; DANSURI (CL. V-VÎII): 
I. Școala generală nr. 3 Lupeni, 
Școala generală nr. 3 Petroșani și 
Uceul Vulcan; IT- Liceu! Uricani, 
Scoela generală ar. 5 Petrila,- III.

Școala generală Cimpa, Mențiune: 
Școala generală Bănită; Școala ge
nerală Iscroni și Școala generală 
rjr. 4 Vulcan (dans maghiar); ECHI
PE DE FLUIERAȘI; L Școala Slăll- 
iii-cara (d. I-IV),- II. Școala gene
rală Cîmpa(cl. V-VIIIh SOLO FLU
IER : I. VîlCică Eugen Liceul 
Uricani,- II. Corbet Ioan — Școala 
generală Bănița; ÎS, Popescu Lepă
dat — Școala generală Cimpa; SOLO 
ACORDEON .: I. Frăfilâ Augustin — 
Școala generală nr. 1 Petroșani; 
Giogiau Victor — Școala generală 
nr. 1 Lupeni; SOLIȘTI INSTRU
MENTIȘTI vioară; L GSffiaft Con
stantin — Școala generală nr. 3 Re-. 
trosaxiL dteinet: Fteer Gheorghe — 
Liceul Uricani (menfiune); taragot: 
Vlaicu Idea —• Școala genera
lă Aninoasa (mențiune),- Mandolină: 
îacdb Eforia —■ Șootia generală te. 
1 Petroșani (UtentiUtoe) REdȚA-

ȚORI : (GL I-JV): I. Merited Liana 
— Școala generală nr. 4 Vulcan; 
RECITATORI (CL. V-VlU): I. Ilyeș 
Camelia — Școala generală nr. 1 
Petroșani, Rad Minerva — Școala 
generală nr. 2 Lupeni, Lixandru Do
rina — Școala generală Banița; II. 
Kalman Felicia — Școala generală 
nr. 1 Petrila, Vasiliu Rea-Șijviâ —* 
Școala generală nr. 3 Lupeni; HI. 
Dobrin Constantin — Liceul Uri- 
eafti; SOLIȘTI VOCALI (CL. I-IV): 
L Chifa Mariană —- Școala gene
rală Aninoasa; Tăios Silvia — Școa
la generală Bănită, Munteaitoi NiCo- 
letă — Școala generală Crivadia; 
ÎI. Gunță Angela — Școala gene
rală Iscroni, Florea Maria — ȘcOa- 
la generală nr. 5 Petroșani, Jurca 
Doina —■ Școala generală Crividia 
(Vulcan); SOLIȘTI VOCALI (tt. V- 
VIII): I. Toma Rada Liceul Fe
rtila, Badea Maria —* Școala gene
rală nr. 1 Vulcan; II. Căldătar Ma
ria — Școala nr. 4 Lupeni, Dan 
Ioan — Lupeni, Pop Fi<»entina — 
Școala generală nr. 3 Lupehi; III. 
Dtenitraciuc Viorica — Școala ge
nerală Aninoasa. ORCHFȘTRE ■. II. 
Liceul Uricani și Școala generală 
nr. 2 Lonea; PREZV^ITATORI; I. 
Petrescu Andreia «— Școala gene
rală nt. 4 Petroșani; Cojocare A- 
driatra ■— Școala getiereiă ». 4
Wîcan.

DORINA vîlceanu
• secretară a Comitetului 

te&țenese U.T.C.
Petroșani
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Delegația de partid 
și guvernamentală Română 

a părăsit Pekinul piecînd spre patrie

0
a
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RĂZBOIUL DIN VIETNAM
O nouă explozie 
în centrul Saigonului

PEKIN 13. — Corespondentul A- 
getpres, I. Gălățeanu, transmite: 
Delegația de partid și guvernamen
tală română condusă de tovarășul 
Emil Bodnăraș, care s-a oprit la 
Pekin după vizita pe care a făcut-o 
în R. D. Vietnam, a plecat în di
mineața zilei de vineri spre patrie.

La aeroport — unde au fost ar- 
, borate drapelele de stat ale R. P. 

Chineze și Republicii Socialiste 
România — delegația a fost condu
să de Cen I și Li Sien-nien, mem
bri ai Biroului Politic al C.C. al 
P.C. Chinez, vicepremieri ai Con
siliului de Stat, Giao I-min, membru 
supleant al C.C. al P.C. Chinez, Pin

Șao-hui, șef adjunct al Marelui Stat 
major al Armatei Populare Chineze 
de Eliberare, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față Tran Tu Binh, 
ambasadorul R. D. Vietnam la Pe
kin, și Tran Van Thanh, șeful mi
siunii permanente din Pekin a Fron
tului Național de Eliberare din Viet
namul de sud.

A fost prezent, de asemenea, Au
rel Duma, ambasadorul Republici'. 
Socialiste România în R. P. Chi
neză.

Un grup de pionieri a oferit mem
brilor delegației buchete de flori,

— China Nouă trans- 
de

de
a- 
în 
au

(Urmare din pag. l-a)

cuvîntare, rostită 
președintele Folke- 
Bomholt, exprimîn- 
în legătură cu vi-

Intr-o scurtă 
cu acest prilej, 
tingului, Julius 
du-și satisfacția
zita .parlamentarilor români, a subli
niat că aceasta constituie o mani
festare fructuoasă a eforturilor de
puse în vederea îmbunătăți-rii și 
consolidării relațiilor bune dintre 
cele două țări.

Mulțumind pentru primirea căl
duroasă făcută delegației române 
tovarășul Ștefan Voitec și-a expri
mat convingerea că prin vizita de-

a

legației parlamentare române în 
Danemarca, prin cunoașterea direc
tă a vieții, preocupărilor și reali
zărilor harnicului și talentatului po
por danez, se 
contribuție la 
de colaborare 
te între cele

avut loc o dis- 
între membrii 

primul ministru 
și președintele

va adăuga o nouă 
întărirea relațiilor 

prietenească existen- 
două popoare.

In continuare a 
cutie prietenească 
delegației române, 
Jens Otto Krag
Folketingu-lui, Julius Bornholt. Apoi, 
oaspeții români au vizitat clădirea 
Parlamentului.

Oprirea delegației Ia Moscova
MOSCOVA 13. — Coresponden

tul .Agerpres, S. Podină, transmite : 
La 13 mai a sosit la Moscova, în 
drum spre patrie, delegația de partid 
și guvernamentală a Republicii So
cialiste România condusă de tova
rășul Emil Bodnăraș, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi
diului Permanent al Comitetului 
Central al Partidului Comunist Ro
mân, prim-vicepreședinte al Coinsi- 
liuluii de Miniștri, care a făcut o 
vteită oficială în Republica Demo
crată Vietnam.

La aeroportul Vnukovo oaspeții 
români au fost întâmpinați de K. T. 
Mazurov, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.C.U.S., prim-vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al U.R.S.S., P. N. Demicev, mem-

bru supleant al Biroului Politic, se
cretar ai C.C. al P.C.U.S., V. V. 
Kuznețov, prim-locțiitor al ministru
lui afacerilor externe ai U.R.S.S., 
P. A. Rotmisteov, mareșal princi
pal al unităților blindate, și de alte 
persoane oficiale.

Au fost prezenți, de asemenea, 
Teodor Marinescu, ambasadorul Re
publicii Socialiste România în 
U.R.S.S., Nguyen Van Kitnh, amba
sadorul R. D. Vietnam în U.R.S.S., 
An Tzi-iiuan,- consilier al Ambasa
dei R. P. Chineze din Moscova, co
laboratori ai Ambasadei române din 
Moscova,

K. T. Mazurov a oferit în cinstea 
oaspeților români o masă, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

PEKIN 13.
mite declarația unui purtător 
cuvînt al Ministerului Apărării Na
ționale al R. P. Chineze care a ex
primat un protest energic în legă
tură cu incidentul serios provocat 
de pătrunderea unor avioane 
vânătoare aimer insane în regiunea 
flată Ia Nord-est de Makuain, 
provincia chineză Iunan, care
atacait și doborât un avion chinez 
aflat în zbor de antrenament.

Purtătorul de cuvînt a condam
nat această violare flagrantă a spa
țiului aerian atl Chinei și a arătat 
că „poporul chinez și Armata popu
lară chineză de eliberare sînt ex
trem de indignați de acest incident 
serios provocat de avioanele ame- 
niicane. Avertizăm solemn guvernul 
S.U.A. că nu se poate juca cu ma
rele popor chinez".

★

SAIGON 13 (Agerpres). — O 
nouă explozie de grenadă a fost 
înregistrată vineri dimineața în ca
pitala sud-vietnameză. Grenada a 
fost lansată în plin centru Saigo- 
nului, în apropierea Direcției de 
poliție. 18 persoane au fost grav 
rănite.

In același timp, de la Da Nang 
se anunță că la 25 km de oraș au 
avut loc joi noi lupte între unități 
ale forțelor patriotice și pușcași a- 
merica-ni. Schimbul de focuri a du
rat toată după-amiaza, menționea
ză corespondentul special al agen
ției France Presse. In ajutorul tru
pelor americane au fost trimise e- 
licoptere și avioane, dar, după cum 
relatează agențiile de presă, forțele 
americane n-au obținut rezultatele 
scontate.

* - port-avion ale flotei a șaptea și de 
pe bazele 
Tailanda, 
rânduri în
Vietnam, au bombardat și mitraliat 
numeroase centre populate și obiec
tive economice din provinciile Ha 
Tinh, Nghe An, Thanh Hoa, Ninh 
Binh și Quang Ninh.

din Vietnamul de sud și 
au pătruns in repetate 
spațiul aerian al R. D.

Avioane agresoare 
doborîie

HANOI 13 (Agerpres). — La II 
mai, unitățile antiaeriene din pro
vinciile Quang Ninh și Quang Binh 
au doborit încă două avioane ame
ricane cu reacție în timpul atacu
lui aerian asupra unor regiuni popu
late din aceste provincii.

Cu acestea, numărul total al 
vioanelor americane doborîte 
R. D. Vietnam pînă la data de 
mai este de 1 043.

a- 
în
11

A.F.P. transmite că 
tul Apărării al S.U.A. 
seara o anchetă 
violarea spațiului 
Chineze de către 
toare americane.

Departamen- 
a deschis joi 
legătură cu 

P.
în 
aerian aii R.

avioane de vînă-

Atacuri repetate 
ale aviației americane 
asupra teritoriului 
R. D. Vietnam

Convorbirile 
anglo-rhodesiene

11HANOI. 13 (Agerpres). — La 
mai formațiuni de avioane militare 
americane, decolînd de pe navele

• Acțiuni teroriste declan
șate de elemente de 
trună-dreapii

• Conspirații împotriva

Montenegro

a-

ex

iui

13DE GUATEMALA
— Elemente de extre- 
au declanșat în ultimele 
de acte teroriste cu sco-

CIUDAD 
(Agerpres). 
mă-dreaptă 
zile o serie
pul de a împiedica preluarea pu
terii de către noul președinte al 
Guatemalei, avocatul Julio Cesar

Mendez Montenegro. Una din 
ceste acțiuni o constituie incen 
diul misterios care a izbucnit la 
sediul partidului instituțional demo
cratic. Potrivit relatărilor agenției' 
Prenșa Latina, la Ciudad de Gua
temala s-a dezvăluit că agențî ai 
partidului de extremă-dreaptă, Miș
carea de eliberare națională, con
spiră împotriva lui Montenegro. Ob
servatorii consideră că există chiar 
posibilitatea unei lovituri militare 
de stat condusă de guvernul mili
tar al colonelului Enrique Peralta 
Azurdia, înainte de data de 1 iu 
lie, cînd urmează să aibă loc insta
larea oficială a lui Montenegro.

LONDRA 13 (Agerpres). — Joi 
au continuat la Londra convorbirile 
anglo-rhodesiene în scopul «stabili
rii unei „baze de discuție" pentru 
viitoarele tratative în 
planării conflictului 
actul unilateral al 
Rhodesiei.

Din surse demne 
s-a aflat că cele două delegații au 
discutat timp de 7 ore și jumătate 
diferite aspecte ale divergențelor 
dintre guvernul britanic și guver
nul rasist. Se crede că aceste con
vorbiri vor continua și săptămâna 
viitoare.

i vederSa a- 
provocat de 
independentei

de încredere

Cuvînfarea 
președintelui

Johnson

S.U.A. vor mufa în Spania o parte 
din trupele staționate în Franța

MADRID 13 (Agerpres). — Citind 
surse bine informate din Madrid, 
corespondentul agenției Associated 
Press relatează că oficialități ame
ricane și spaniole au căzut de a- 
cord asupra faptului că Spania 
constituie o regiune susceptibilă să 
absoarbă o parte din forțele mili
tare ale S.U.A. staționate în prezent

«

• VARȘOVIA. Agen
ția P.A.P. anunță că la 
invitația guvernului R.P. 
Polone, Couve de Mur- 
ville, ministrul afacerilor 
externe al Franței, va 
face o vizită oficială în 
Polonia între 18 și 21 
mai. In timpul vizitei, 
Couve de Murville va 
avea convorbiri cu per
sonalități politice din 
Polonia în legătură cu 
probleme care interesea
ză cele două părți.

ÎN CÎTEVA RÎNPURI
IU

tomică a S.U.A. a anun
țat că aceasta este cea 
de-a 18-a explozie sub
terană americană efec
tuată de la începutul a- 
nului.

• LONDRA. Camera 
lorzilor a adoptat joi 
seara o lege prin care 
se acordă independență 
Guyanei Britanice. Colo
nia engleză va deveni 
stat suveran la 26 mai.

• WASHINGTON. Pe 
poligonul din Nevada 

, (S.U.A.) a fost efectuată 
joi o nouă experiență 
nucleară subterană cu o 
putere de aproximativ 
20 000 tone frinițrotoluen.

Comisia de energie a-

> PARIS. La Paris s-a 
anunțat că sesiunea Con
siliului Ministerial al 
N.A.T.O., care urma să 
se țină în principiu între 
6 și 8 iunie în capitala 
Belgiei, a fost fixată în 
mod oficial pentru zilele 
de 7 și 8 iunie. Totoda
tă s-a anunțat că mem
brii alianței atlantice, cu 
excepția 
participa 
reuniune 
14" vor

Franței, vor 
la 6 iunie la o 
specială. „Cei 

discuta la a- 
ceastă reuniune poziția
pe care vor trebui s-o 
adopte față de Franța, 

^^•^ONN^Jnnoapțea^

de miercuri spre joi, la 
cimitirul evreiesc din o- 
rașul vest-german Dort
mund au fost profanate 
31 de morminte. Răufă
cătorii au marcat trece
rea lor prin cimitir, de- 
senind o svastică în mij
locul aleei centrale. Luni, 
în același cimitir au fost 
răsturnate 70 pietre fu
nerare.

mat oficial de către au
toritățile portugheze con
struirea bazei aeriene 
vest-germane de la Beja. 
In autorizația acordată 
vest-germanilor se preci 
zează că baza respectivă 
va fi destinată antrena
mentelor unităților de a- 
viație ale Bundeswehru- 
lui.

• DELHI. La o mică 
localitate situată în sudul 
Indiei, 21 de persoane 
au fost carbonizate 
urma unui incendiu 
trugător.

în
dis-

• BONN. Un avion 
militar vest-german de 
tipul „Fairey-Gannet" s-a 
prăbușit la baza aeriană 
Kaubeuren, din Bavaria. 
Cei trei membri ai echi
pajului și-au 
viața.

pierdut

• LISABONA. Cores
pondentul din Lisabona 
al agenfiei France Presse 
anunță că joi s-a coniir-

Sta-• NEW. YORK, 
tele Unite vor livra A- 
rabiei Saudite rachete 
antiaeriene „Hawk" și 
vor deschide la Jeddah 
o școală pentru pregăti
rea de specialiști în de
servirea acestor arme. 
Agenția Associated Press 
anunță că contractul pri
vind livrarea rachetelor 
a fost obținut de com
pania „Raytheon".
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pe teritoriul Franței. Potrivit agen
ției, la această concluzie s-a ajuns 
în urma întrevederii dintre Harold 
Brown, ministrul aviației al State
lor Unite, și generalul Augustin 
Munoz-Grandes, șeful statului ma
jor al armatei spaniole. Din a- 
ceeași sursă s-a aflat că cei doi 
interlocutori au discutat evoluția 
crizei alianței atlantice în lumina 
recentei hotărîri a președintelui de 
Gaulle, de a dezangaja Franța din 
comandamentele integrate ale 
N.A.T.O. și cererii acestuia ca per
sonalul militar american să pără
sească teritoriul francez pînă la în
ceputul anului viitor. Deși Spania 
nu este membră a N.A.T.O., totuși 
ea are strânse relații cu Statele U- 
nite în problemele militare.

LONDRA 13 (Agerpres). — La 
12 mai au avut loc în Anglia și 
Țara Galilor alegeri pentru reîn
noirea unei treimi a mandatelor ce
lor 323 de consilieri municipali. 
Potrivit rezultatelor incomplete date 
publicității în cursul nopții de joi 
spre vineri. Partidul conservator a 
reușit să recîștige cea mai mare 
parte a mandatelor pe care le pier
duse în urma alegerilor din 1963. 
Astfel, Partidul conservator a 
tigat majoritatea locurilor în 
consilii municipale, obținînd 
de locuri. Partidului laburist 
revenit victoria în trei consilii 
nicipale și 65 de locuri. Cît

cîș-
18
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mu- 
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WASHINGTON 13 (Agerpres). — 
Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a luat cuvîntui la un banchet 
al Partidului democrat, organizat 
în scopul strîngerii de fonduri des
tinate campaniei acestui partid în 
vederea alegerilor parțiale pentr-i 
Congres, din noiembrie. Ca și rtv 
cuvîntarea rostită zilele trecute la 
Universitatea Princeton, președin
tele a căutat să răspundă critici
lor formulate Ia adresa politicii 
vietnameze a Administrației, îndeo
sebi de William Fulbright, preșe
dintele Cpmisiei senatoriale pentru 
problemele externe, reafirmînd cu
noscuta poziție oficială în această 
problemă. In ce privește alegerile 
din noiembrie. Johnson a afirmat 
că alegătorii americani, după pă
rerea sa, nu vor renega actualul 
Congres în care democrații dețin 
majoritatea. Se știe că Partidul re
publican, aflat în minoritate, face 
pregătiri serioase pentru a cuceri 
noi locuri in Congres, încercînd să 
folosească în acest scop nemulțu
mirile manifestate în opinia publică 
americană față de războiul dus 
Vietnam.

la

i-a
2

că

vește Partidul liberal, acestuia 
revenit majoritatea locurilor în 
consilii municipale.

Observatorii politici relevă
Partidul laburist a pierdut contro
lul asupra a 18 municipalități, în
tre care și în trei orașe importan
te : Birmingham, Cardiff și Ply
mouth.

Intr-o declarație privind rezulta
tul acestor alegeri, președintele 
Partidului conservator Edward Du 
Cann, a relevat că „progresele în
registrate de Partidul conservator 
constituie un prim pas spre victo
ria conservatorilor la viitoarele a- 
legeri legislative".
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