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Discuții pe marginea rapoartelor

Vizita tovarășului Ciu En-lai 
în Republica Socialistă România

La discuțiile care au urmat ra
poartelor prezentate în ședința de 
feri a Conferinței Naționale a Fe
meilor au participat numeroase de
legate. Muncitoarele, țărancele, in
telectualele, gospodinele, activistele 
mișcării de femei, care au urcat la 
tribună au înfățișat în cuvîntul lor 
un amplu tablou al activității des
fășurate de organizațiile de femei 
din întreaga țară, al importantei con
tribuții aduse de femei în viața 
economică, socială și culturală a 
țării. Un loc important au ocupat 
problemele legate de munca femei
lor în industrie și agricultură, de 
aportul femeii la întărirea familiei, 
celulă de bază a societății noastre, 
la (educarea copiilor.

Participantele la discuții au subli
niat însemnătatea cuvîntării rostite 
lâCConferință de tovarășul Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co

CARNET Qu inițiativă
de gospodar

Cra la începutul primăve- 
v rii. La Sfatul popular
‘'din Bănîța ■ avus&se loc' o șe
dință de lucru in cadrul că
reia s-au stabilit acțiunile pen
tru Înfrumusețarea și gospodă
rirea comunei ce urmau să se 
organizeze in primele zile căl
duroase din acest an. Sarcini 
multe și importante. înfăptui
rea lor la timp necesita antre
narea unui mare număr de 
locuitori la diferite activități 
obștești.

...La citeva zile după ședin
ța de la sfatul popular, sătenii 
din Jitoni au întîlnit pe poteca 
bătătorită ce duce spre satul 
lor o femeie Înaltă, cu trăsă
turi energice, al cărei păr 
blond era strîns sub năframa 
verde.

Cu prilejul acelei vizite de 
la începutul primăverii, depu
tata Vnucov Zamfira a ținut 
sfat cu femeile din Jitoni des
pre păstrarea curățeniei în lo
cuințe iar cu bărbații în legă
tură' cu diferitele activități ob
ștești ce urmau să se înfăptu
iască in comuna lor.

' Neținind seama de greută
țile drumului sau de zilele ne- 

munist Român, arătînd că ea con
stituie un prețios izvor de învăță- 
minte, un însuflețitor îndemn pen
tru sporirea contribuției femeilor la 
obținerea de noi succese în dezvol
tarea economiei și culturii, în întă
rirea familiei și în creșterea copi
ilor.

Daruri oferite 
de delegațiile străine
Reprezentantele organizațiilor fe

minine de peste hotare, participante 
la lucrări au oferit Prezidiului Con
ferinței daruri din partea organiza
țiilor pe care Ie reprezintă.

Tovarășa Suzana Gâdea, președin
ta Consiliului Național al Femeilor 
a mulțumit călduros oaspetelor pen
tru darurile oferite.

(Agerpres)

destoînic
favorabile, care au fost destule 
in această primăvară, tovarășa 
Vnucov a cutreierai toate sa
tele din jurul Băniței stabilind 
cu gospodarii ce lucrări de in
teres obștesc erau necesare de 
executat, modalitatea de efec
tuare a lor.

Fiind apropiată de oameni, 
veșnic gata a le veni in aju
tor, cetățenii din circumscrip
ția nr. 55 a orașului regional 
Petroșani își apreciază depu
tata participînd cu entuziasm 
la acțiunile inițiate de ea. De 
altfel, lucrările efectuate pină 
în prezent vorbesc cu priso
sință despre acest lucru.

Locuitorii din localitățile de 
pe raza acestei circumscripții 
electorale au întreprins multe 
acțiuni care le fac cinste. Mo
bilizați de deputată, peste 500 
de cetățeni din Banița au par
ticipat la curățirea șanțurilor 
pe o distanță de circa 3 km. 
La această lucrare s-au remar
cat îndeosebi Jitea Vasile, 
Stoica Vasile, Vladislav Aurel.

M. CFHOREANU

(Continuare în pag. 3-a)

Ea invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român șfca 
Consiliului de Miniștri al Republi
cii Socialiste România, tovarășul Ciu 
En-lai, vicepreședinte al Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Chinez, premierul Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Chine
ze, a făcut o vizită prietenească în 
Republica Socialistă România, în 
fruntea unei delegații de partid și 
guvernamentale chineze, între 16 
și 24 iunie 1966.

Din delegația de partid și gu
vernamentală chineză au făcut parte 
tovarășii Ciao I-min, membru su
pleant al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, Ciao 
Guan-hua, adjunct al ministrului 
afacerilor externe al Republicii 
Populare Chineze, Tzen Iun-ciuan, 
ambasadorul Republicii Populare 
Chineze la București.

In cursul șederii în România, 
delegația de partid și guvernamen
tală chineză a vizitat întreprinderi 
industriale, unități agricole și in
stituții cultural-științiifice din ora
șul și regiunea București, precum 
și din regiunile Dobrogea, Oltenia 
și Argeș. Pretutindeni, delegația s-a 
bucurat de o primire caldă, gran-

Privirea h îître 
toiarâțel nicolae Ceavțetcu 

a tnirisilil Piitr Jaianffllti
Vineri, 24 iunie 1966, tovarășul 

Nicolae Ceaușescu, secretar gene
ral al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, și tovară
șul Ion Gheorghe Maurer, membru 
al Comitetului Executiv, al Prezi
diului Permanent al C.C. al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniș
tri, au primit pe tovarășul Piotr 
Jaroszewicz, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al Partidu
lui Muncitoresc Unit Polonez, vice
președinte al Consiliului de Miniș
tri al R. P. Polone, actualul pre
ședinte al Comitetului Executiv al 
C.A.E.R.

Ea primire a participat tovară
șul Gheorghe Rădulescu, membru 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, reprezentant per
manent al Republicii Socialiste 
România în Comitetul Executiv al 
C.A.E.R.

Cu acest prilej a avut loc o con
vorbire cordială.

Fabrica de pro
duse lactate — 
Livezeni. Tînăra 
utecistă Dever- 
cian Ana este 
șefă de echipă în 
secția de îmbute- 
liere a laptelui 
— una din cele 
mai bune munci
toare din unitate.

Foto :
N. Moldoveana 

dioasă din partea poporului român, 
expresie a prieteniei frățești, pro
funde dintre poporul român și po
porul chinez.

In timpul vizitei au avut loc con
vorbiri între tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Ion Gheorghe Mau
rer, membru al Comitetului Execu
tiv, al Prezidiului Permanent al 
C.C. al P.C.R., președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii So
cialiste România, Emil Bodnăraș, 
membru al Comitetului Executiv, 
al Prezidiului Permanent al C.C. 
al. P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, membru al Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.C.R., Aurel Duma, membru su
pleant al C.C. al P.C.R., ambasado
rul Republicii Socialiste România

Plecarea delegației 
de partid și guvernamentale chineze

Vineri dimineața a părăsit Capi
tala, vicepreședintele Comitetului 
Central al Partidului Comunist Chi
nez, premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze, Ciu 
En-lai, care în fruntea unei delega
ții de partid și guvernamentale 
chineze, a făcut o vizită prieteneas
că în țara noastră, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român și a Consiliului de 
Miniștri al Republicii Socialiste Ro
mânia.

Din delegație au făcut parte Ciao 
I-min, membru supleant al C.C. al 
P.C. Chinez, Ciao Guan-hua, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Tzen Iun-ciuan, ambasadorul 
R. P. Chineze la București.

Un mare număr de bucureșteni 
au salutat cu căldură pe solii po
porului chinez pe drumul de la re
ședință la aeroport. Tovarășii Ciu 
En-lai și Ion Gheorghe Maurer au 
răspuns, dintr-o mașină deschisă, 
ovațiilor și aplauzelor locuitorilor 
orașului.

Pe aerogară sînt arborate drapele 
de stat ale celor două țări, iar pe 
frontispiciu se află portretele to
varășilor Mao Tze-dun și Nicolae 
Ceaușescu, Ciu En-lai și Ion Gheor
ghe Maurer. Pe mari pancarte este 
înscrisă în limbile română și chineză 
urarea : „Trăiască prietenia frățească 
dintre popoarele român și chinez

Oaspeții chinezi sînt salutați la 
aeroport de tovarășii Gheor
ghe Apostol, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, Paul Niculescu- 
Mizil, Mihai Dalea, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe. 
Aurel Duma, ambasadorul României

Sosirea la București a președintelui 
Consiliului Revoluționar 

al Uniunii Birmane, generalul Ne Win
Vineri dimineața a sosit în Bu

curești președintele Consiliului Re
voluționar al Uniunii Birmane, ge
neralul Ne Win, care, împreună cu 
soția, face o vizită în țara noastră, 
la invitația președintelui Consiliu
lui de Stat al Republicii Socialiste 
România, Chivu Stoica.

înaltul oaspete este însoțit de 
comandor Taung Tin, membru al 
Consiliului Revoluționar, ministrul 
minelor, colonel Maung Shwe, mem
bru al Consiliului Revoluționar, mi
nistrul industriei și muncii, colonel 
Than Sein, membru al Consiliului 
Revoluționar, ministrul transportu
rilor și comunicațiilor, U Ba Saw, 

la Pekin, și delegația de partid și 
guvernamentală chineză.

Ambele părți au constatat dez
voltarea pozitivă a relațiilor de 
prietenie și colaborare dintre cele 
două țări și partide și și-au mani
festat hotărîrea de a dezvolta în 
continuare relațiilb bilaterale îâ 
domeniile politic, economic, cultu
ral, tehnico-științific și legăturile 
de prietenie și colaborare dintre or
ganizațiile obștești.

Cele două părți au efectuat Un 
schimb util de părefi în probleme 
internaționale de interes comun, 
expunîndu-și punctele lor de ve
dere, ceea ce a dus la adîncirea 
cunoașterii reciproce. Convorbirile 
s-au desfășurat într-o atmosferă de 
sinceritate și prietenie.

Vizita delegației de partid și gu
vernamentale chineze a întărit și 
mai mult relațiile de prietenie și 
colaborare dintre popoarele român 
și chinez. — 

la Pekin, de membri ai C.C.' al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului. Sînt prezenți conducă
tori de instituții centrale și orga
nizații obștești, personalități ale 
vieții științifice și culturale, gene
rali.

De asemenea, sînt de față șefi de 
misiuni diplomatice acreditați la Bu
curești, ziariști chinezi, români,, cp- 
respondent permanent și trimiși 
speciali ai unor agenții de presă 
și ziare din străinătate.

Sînt intonate imnurile de stat ale 
celor două țări, în timp ce, în semn 
de salut, răsună 21 de salve de ar
tilerie. O gardă militară a prezen
tat onorul. Premierul Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze și președintele 
Consiliului de Miniștri al țării noas
tre au trecut în revistă garda de 
onoare.

Luînd cuvîntul, tov. ION GHEOR
GHE MAURER a spus:

Stimate tovarășe Ciu En-lai,
Dragi oaspeți,
Ingăduiți-mi acum Ia plecarea 

dumneavoastră, ca, în numele Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român și al Consiliului de 
Miniștri să vă mulțumesc încă o 
dată pentru vizita prietenească pe 
care ați făcut-o în România și să 
exprim satisfacția noastră pentru 
rodnicite rezultate ale acestei vi
zite.

In zilele pe care le-ați petrecut 
în mijlocul poporului român, vizi- 
tînd orașe și sate, întreprinderi și 
instituții de cultură, întîlnindu-vă

(Continuare 1d pag. 3-a)

ambasadorul Uniunii Birmane la Bu
curești, doamna Khin May Aye, co
lonel Ko Ko, secretarul Consiliului 
Revoluționar, U Ohn Khin, secretar 
executiv al Ministerului Afacerilor 
Externe, colonel. Maung Maung 
Kha, secretar al Ministerului Indus
triei și de alte persoane oficiale.

In întîmpinarea înaltului oaspete, 
pe aeroportul ' Băneasa, se aflau 
președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, cu soția, președintele 
Consiliului de Miniștri, Ion Gheor
ghe Maurer, vicepreședintele Con
siliului de Stat, Ilie Murgulescu, cu

(Continuare în pag. 3-a)
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MOZAIC
Cile mistere 
mai ascunde 
CiomoUwigma ?

Cu cei 8882 m ai săi, do
mini nd piscurile îfizăpezite 
ale Himalaei, Ciobaolungma 
(Everest), situat la frontiera 
chino-nepaleză, este cel mai 
înalt vîrf de munte din lu
me.

Cite mistere mai ascunde 
Ciomolungma ? Virful nu a 
dezvăluit alpiniștilor, explo
ratorilor și oamenilor de ști
ință decit foarte puțin din 
eL După Polul Nord și Po
lul Sud, el constituie un fel 
de-al treilea pol.

Așa, de pildă, versantul 
nordic al gigantului este pu
țin cunoscut Spre surprin
derea cercetătorilor, s-a con
statat că pe acest versant 
zăpezile veșnice încep abia 
între S 800 și 6 200 m — cea 
mai fnaltă limită a zăpezilor 
din Tibet. Fenomenul are 
trei cauze: latitudinea mică, 
precipitațiilor puțin abunden
te și temperatura foarte ri
dicată în timpul verii, pe 
platoul tibetan. Intr-adevăr, 
în ultimii ani, meteorologii 
chinezi au dovedit că, vara, 
temperatura pe platoul tibe
tan este mai ridicată decit 
în alte regiuni cu aceeași 
altitudine, ceea ce accelerea
ză topirea gheței și a zăpezii, 
ridicind astfel limita zăpezi
lor veșnice.

Spre Karta la est și Lunga- 
har Ia vest, temperatura 
scade sensibil, decorai este 
foarte diferit față de cel de 
pe versantul nordic. Cobo- 
rînd sub 4 500 m. se întil- 
nesc numeroși arbuști, iar 
mai jos — sub 4 100 ni — 
păduri virgine de brazi, de 
Xeteleeria dayidiana de arțari, 
iar mai jos de 2 800 m, pei
sajul este ca cel din regiu
nile subtropicale.

In regiunea vîrfului Cio- 
molungma trăiesc numeroase 
animale sălbatice. La Rongpa 
Khompa se întilnesc în spe
cial turme de yenyang (Pseu- 
dois nayaur), blînzi, păscînd 
liniștiți pe malul apei. Karta 
și Lungshar sînt regiunile pre
ferate de urși panda și mai
muțe.

De cîțiva zeci de ani, di
feriți exploratori vorbesc des
pre existența „omului zăpe
zilor*. Autohtonii îi spun 
..migdred". Un ziarist chinez 
a stat de vorbă cu doi bă- 
trini care pretind că l-au vă
zut. După mărturia lor, „omul 
zăpezilot*' este mai înalt de- 
cit omul obișnuit, are corpul 
acoperit cu păr brun gălbui, 
poate sta in picioare și um
bla pe membrele posterioare. 
Vara, se pare că trăiește pe 
piscurile înzăpezite, iar iarna 
se refugiază în păduri, în a- 
propierea cursurilor de apă. 
Intr-o dimineață, doi explo
ratori au descoperit pe un 
ghețar, Ia 5 800 m altitudine.

arme care putean fi ale „ono 
lui zăpezilor'* — cinci degete 
de picior conturate clar din 
Ioc In loc, distanța dintre 
pași fiind de un metru. Un 
bătrîn crescător de vite tibe
tan povestește că unul din 
iacii săi a fost devorat de 
„omul zăpezilor", de la care 
a păstrat un pumn de păr 
galben. Examinîndu-se acest 
păr, s-a constatat că el nu 
diferă de părul de urs. După 
toate probabilitățile, „omul 
zăpezilor*' nu este decit o va
rietate de urs brun care 
trăiește în Himalaia. (Din „La

De| cînd se poartă 
dungă la pantaloni

Pînă acum un secol, bărba
ții purtau pantaloni fără dun
gă, burlane. Moda pantaloni
lor căleați a fost inventată de 
prințul de Galles, care pe 
vremea aceea era arbițrui 
modei la Paris.

O dată, valetul prințului 
așezase pantalonii acestuia 
într-o valiză mare, unde, stînd 
mai mult timp împăturiți, au 
format o dungă. Intarcîndu- 
se dintr-o călătorie și tre
buind să se ducă imediat Ia 
o recepție oficială, prințul s-a 
hotărît să îmbrace pantalonul 
așa cum era — cu dungă. 
Toți au crezut că e o modă 
nouă, care de altfel a plă
cut și a fost imitată, genera- 
lizîndu-se.

La laiias.
Foto: N. MOLDOVEANU

ȘTIAȚI CA...
bijuterie de mare valoare găsită 
în mormîntul Iui Matei Basarab

In cursul lucrărilor de 
restaurare a Curții Dom
nești din Tîrgoviște s-a 
găsit în mormîntul lui 
Matei Basarab, aflat în 
■uda Bisericii Domnești, 
■■ cercel cu o piatră de 
Maragd, de mare va
loare. Specialiștii au

stabilit că bijuteria, exe
cutată acum cîteva se
cole, a aparținut soției 
Iui Matei Basarab — E- 
lina. Cercelul va fi ex
pus în Muzeul de istorie 
a! Curții Domnești, îm
preună cu alte obiecte 
descoperite acolo.

1 ANECDOTE
Judecătorul către acuzat:
—- De ce ți-ai bătut soția ?
— Sînt nervos, domnule judecător.
— Am să te condamn la o lună închisoare.
— Cum doriți. Vreau numai să vă atrag aten

ția că în felul acesta stricați luna de miere a
soției mele.

★

• Minele carbonifere poloneze 
datează de 10 000 de ani, fiind du
pă părerea oamenilor de știință po
lonezi și străini, printre cele mai 
vechi din Europa. Uneltele descope
rite de arheologi datează din epoca 
neolitică. Primul institut de mine 
s-a deschis în anul 1816, la Kieice, 
iar în anul următor a fost editat 
primul „act minier" care împărțea 
pe toți lucrătorii din industria mi 
nieră în opt categorii și prevedea 
o serie de reguli.

• In Uralul de nord, în zona 
înghețurilor veșnice, s-a construit ub 
„frigider" subteran la o adincime 
de 30 m. Capacitatea lui este de 
3000 tone. „Frigiderul" va depozita 
peștele proaspăt, care va putea fi 
păstrat la o temperatură de —20a G.

• Pe linia Hamburg-Miirichen va 
începe în curînd să circule unul 
din cele mai rapide trenuri din 
Europa. Viteza lui este de 200 km/fa.

Dm lunea științei și tehnicii
Alpta ca hrană

Gne ar fi crezut că 
algele obișnuite —■ or- 
ganiane unicelulare —■ 
vor rezolva problema 
hranei pentru cosmo
naut! și vor deveni, în 
cele din urmă, un ali
ment obișnuit pentru 
noi, oamenii ?

Unele alge verzi au 
an bogat conținut în vi
tamine, cu 1—1,5 mai 
mult decit procentajul 
aflat în carne. In condi
ții bune de cultivare, 
procentul de grăsimi al 
algelor poate atinge pî
nă la 80 la sută. La la
boratorul experimental 
al Institutului de micro- 
biologie din orașul Tre- 
boni (R. S. Cehoslovacă) 
s-au cultivat alge într-un 
mediu nutritiv. Restau
rantul hotelului „Iordan" 
din acest oraș a folosit 
primul algele ca aliment, 
preparînd din ele 16 fe
luri de mîncare foarte 
gnstoa5e. Probabil că 
mulți vor privi cu scep
ticism aceste mîncăruri. 
Vor trebui însă să se 
obișnuiască, așa cum 
s-au obișnuit oamenii cu 
cartofii. La început, ma
joritatea nici nu vroia 
să-i guste. Astăzi este 
greu de închipuit o ma
să fără cartofi. Dacă 
comparația este justă, 
algele au un mare vi
itor.

Cttdire 
cu 500 de etaje

in revista de populari
zare științifică „Science 
Journal", inginerul en
gine Freshman, care a 
oraiectat pînă in prezent 
o serie de clădiri înalte, 
propune acum să se con
struiască un superzgîrie- 
nori Inatt de 3—3,5 kilo

metri. Bazindu-se pe a- 
năliza făcută împreună 
cu colegii săi, Freshman 
afirmă că construirea u- 
nei asemenea clădiri este 
pe deplin posibilă. Fun
damentul supragîgantuluî 
ar urma să se afle la 
150 metri adincime, iar 
la fiecare 13 etaje se va 
realiza un sistem de le
gătură între elemente. 
După părerea lui Fresh
man, rămîne de rezolvat 
numai problema materia
lului de construcție. A- 
cest zgîrienori uriaș ar 
avea 500 de etaje și ar 
putea adăposti 1,5 mili
oane locatari. In el ar 
funcționa magazine, școli, 
cinematografe și teatre, 
iar în jur s-ar putea con
strui parcuri, terenuri de 
sport etc. Totodată, s-ar 
rezolva în mod ideal și 
problema transportului 
urban, circulația făcîn- 
du-se numai pe vertica
lă. Grupul Iui Freshman 
consideră că construirea 
unei asemenea clădiri, 
de fapt un veritabil „o- 
raș vertical", ar reveni 
mult măi ieftin decît a 
orașelor orizontale.

Scări pneumatici

Inginerul american 
Ralph Miller a inventat 
o scară pneumatică ca
re, atunci cind nu este 
folosită se reduce la un 
simplu sul de plastic, nu 
mai mare decit un pa
chet de țigări. Această 
scară, cate se poate 
umfla fie cu o pompă de 
bicicletă, fie cu aer com
primat, are o înălțime 
de 2 m și poate susține 
două persoane.

Noua scară s-a arătat 
a fi foarte utilă șl la 
Cape Kennedy, pentru 
inspectarea și controla
rea rachetelor de pe 
rampa de lansare.

Ptoiesorui: Fii liniștit, nu te emoționa. La exa
men e ca ia leatru. Dumneata ești actorul, lat 
eu spectatorul.

Studentul: Minunat 1 Să vină sufleurul I

*

Arbitrul de box :
Am aflat că fostul campion la „mijlocie* nu 

e de acord cu decizia mea și mă critică peste 
tot De mult vreau să-i spun ce părere am des
pre el, dar nu găsesc prilejul.

— De ce ?
— Nu are telefon.

Filmele și producția de lapte
Poate oare cinematograful să in

fluențeze producția de lapte a va
cilor ? Experiențele unui fermier en
glez au dovedit că da. Intr-o seară, 
el a instalai în glumă televizorul 
în grajd Se prezenta up film ame
rican cu cow-boys, în care se ve
deau mulți cai, bivoli și vaci. A 
doua zi, fermierul a constatat cu 
uimire că vacile Iui au dat în me
die cu peste 9 litri de lapte mai 
mult ca de obicei. El a repetat ex

periența, obținînd același rezultat. 
De atunci, televizorul a fost insta
lat definitiv în grajd, iar fermierului1- 
a început să-i meargă foarte bine. 
Vacile lui dau mult mai mult 
lapte.

„Vacilor mele le plac în special 
filmele cu cow-boys — a declarat 
fermierul. Filmele de dragoste le 
lasă absolut indiferente, iar cind 
vizionează filme americane de groa
ză, producția lor de lapte scade 
catastrofal".

Pățania dirigintelui de poștă
Dirigintele de poștă citi și 

răsciti cele citeva rinduri de 
pe hirtia tremurindă. La în
ceput părea, nedumerit, dar 
după ce verifică incăodată că 
obiectul somației e el însuși, 
avu o izbucnire de minie. 
Auzi! Unde s-a mai pomenit 
una ca asta ? Să ți se impună 
să plătești abonament pen
tru televizor fără să vezi 
măcar un program, și cul
mea, fără ca cel puțin să ai 
televizor. Mai citi încă o dată 
somația ștergîndu-și fruntea 
de sudoare, urzind cumplite 
gînduri de răzbunare împo
triva acestei nedreptăți.

Ce se întîmplase ?
PoveStea iși are începutul 

în toamna anului trecut, la 
1 octombrie 1965, cînd soții 
Balea Ioan și Măria, amîn- 
doi medici, s-au mutat cu 
serviciul de la Aiud în Valea 
Jiului, primind apartament în 
Petroșani. înainte de plecate, 
familia Balea a avut grijă să 
achite abonamentele pentru 
radio și televizor. In noul a- 
parlament din Petroșani, 
imediat dupd sosire, gazdele

au trecut la instalarea apa
ratului de radio și a televi
zorului. Mai binevoitor apa
ratul de radio a intrai ime
diat „pe recepție") in schimb 
televizorul, cu țoale străda
niile unor tehnicieni chemați 
în ajutor, a refuzat otice ser
viciu. Și va continua să re
fuze plna la intrarea In func-

F OIL ETON
țiu ne a releului ce se con
struiește în munții Paring.

Iată-1 deci, in noiembrie, 
pe, medicul Balea la oficiul 
P.T.T.R. Petroșani cu două 
cereri: una pentru luarea In 
evidență a apăratului de ra
dio și cea de a doua pentru 
scoaterea din funcțiune a te
levizorului. Gu asta lucrurile 
pățeau să fi intrat in ordine, 
pînă intr-o zi cînd Ia ușa a- 
partamentulul familiei Balea 
bătu poștașul:

— Vd rog, plată abona
mentului pentru televizor.

— Nu se poate pentru că 
televizorul nu tuncțtoneaiă șt

după sosirea în Petroșani gm 
depus ia oficiul P.T.T.R ce
rere pentru scoaterea lui din 
funcțiune.

Pentru lămurirea situai iei. 
s-a apelat la serviciul func
ționarei de la ghișeul de la 
oficiul P.T.T.R. Petroșani care 
se ocupa cu abonamentele 
la radio și la care fusese de
pusă cererea de scoatere din 
funcțiune a televizorului.

~~ Da, va trebui să plătiți, 
căci tovarășul diriginte nu a 
aprobat cererea de scoatere 
din funcțiune a televizorului.

S-a ajuns ia dirigintele o- 
Udului poștal. Deși 1 s-a ară
tat lucruri de mult știute, că 
în Valea Jiului programele 
de televiziune nu pot fi Încă 
recepționate, că a depus ia 
timp cererea pentru scoate
rea din funcție a televizoru
lui șl deci. întreruperea abo
namentului, dirigintele oficiu
lui P.T.T.R. Petroșani a ră
mas neînduplecat .-

— Abonamentul pentru te
levizor trebuie plătit I

★
Dirigintele de poștă recitea 

somația pentru a nu știu cită 
oară șt nu-și putea potoli fu
riile. Adică cum: aici, In Va
lea Jiului el n-a dat încă ochi 
cu micul ecran și i se cere 
plata abonamentului pentru 
televizor! Și nici n-are încă 
un asemenea aparat. Unde 
s-a mai pomenit, dom-le I

I. BARBU

P. S. Dirigintele poștei din 
Petroșani încă n-a primit so
mația de plată a abonamen 
tului de televizor. Dar, pe 
cum se bănuiește, o va primi 
Nu contează că n-are televi
zor Și nici că n-a văzut pînă 
acum un program de televi
ziune recepționat în Valea 
Jiului. Trebuie să plătească 
abonament pentru televizor 
și gata l Pe ce bază ? Pe baza 
aceleeași logici potrivit că
reia medicul Balea e obligai 
să plătească abonament pen
tru un televizor cu care dea 
camdată nu poate recepționa 
nici un program.
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dl partid și guvernamentale
Sosirea la București a președintelui 

Consiliului Revoluționar 
al Uniunii Birmane, generalul Ne Win

f (Urmare din pag. l-a)

cu muncitori, țărani, intelectuali, ați 
avut numeroase prilejuri de a cu
noaște îndeaproape viața și preocu
pările oamenilor muncii din țara 
noastră, de a vedea cum Se reali
zează în practică politica partidului 
și stalului nostru, pentru asigurarea 
progresului continuu al patriei so
cialiste.

Puternicile manifestări de priete
nie, căldura cu care ați fost intim 
piuați pretutindeni, constituie expre
sia unor adinei sentimente de stimă
și considerație față de eroicul po
por chinez, față de Partidul său Co

și convorbirile 
pe care le-am 
desfășurate fn- 

caldă prietenie,

f por chi
LwnaiH Intilnirile 
pdeosebit de utile 

avut în acest timp, 
tr-o atmosferă de 
au scos in evidență dorința comună
și posibilitățile largi de a întări și 
dezvolta relațiile frățești dintre po
poarele noastre, colaborarea multi
laterală dintre partidele și statele 
noastre în toate domeniile de acti
vitate. Sîntem convinși că dezvol
tarea continuă a acestei colaborări
în spiritul internaționalismului so
cialist, al egalității, neamestecului în 
treburile interne ale celuilalt, al 
stimei și respectului reciproc, al 
întrajutorării tovărășești corespunde 
din plin intereselor ambelor noas
tre, popoare, cauzei generale a so- 
ddHsmuiui și păcii în lume.

Dragi tovarăși, intorcindu-vă in 
patria dumneavoastră vă rugăm să 
transmiteți din partea poporului ro
mân tuturor oamenilor muncii din

*I
Republica Populară Chineză, Parti
dului Comunist Chinez, mesajul nos
tru de prietenie și sokMaritate in- 
ternaționalistă, calde urări de feri
cire și prosperitate, de noi sudeese 
în munca nobilă închinată înfloririi 
Chinei socialiste,

Să trăiască prietenia de nezdrun
cinat dintre poporul român și po
porul chinez, dintre Partidul Comu
nist Român și Partidul Comunist 
Chinez, dintre Republica Socialistă 
România și Republica Populară Chi
neză I

Drum bun și la revedere, dragi 
prieteni 1

Luînd cuvîntul tovarășul CIU 
EN-LAI a spus:

Dragă tovarășe Ion Gheorghe 
Maurer,
Dragi tovarăși și prieteni.
Vizita delegației de partid și gu

vernamentale chineze în România
frățească a luat stirșiL Vom părăsi

peste citeva clipe țara duUMavoaa- 
tră frumoasă și bogată. încercând un 
sentiment de regret la despărțire, ne 
luăm rămas bun de la dumneavoas
tră. In cursul vizitei noastre de opt 
zile ne-am bucurat pretutindeni de 
o primire caldă și solemnă din 
partea poporului român, am simțit 
în fiecare moment prietenia sinceră 
a poporului român față de poporul 
chinez. Ne-am dat incă o dată sea
ma că prietenia dintre poporul chi
nez și poporul român este trainică și 
de nezdruncinat. Prin vizita noastră 
am căpătat o impresie adîncă des
pre realizările obținute de poporul 
român în construcția socialismului. 
Vă urăm să obțineți în viitor noi 
succese.

In timpul vizitei am purtat con
vorbiri utile cu conducătorii de 
partid și de stat ai României și am 
făcut In mod deschis un schimb de 
păreri în problemele de interes co
mun, ceea ce reprezintă un fapt po
zitiv pentru dezvoltarea continuă 
a relațiilor de prietenie și colabo
rare dintre cele două țări și partide 
ale noastre.

Tovarăși și prieteni, permifeți-mi 
să mă folosesc de acest prilej pen
tru a vă mulțumi încă o dată pen
tru primirea caldă și prietenească 
pe care ne-ați făcut-o. Totodată, po
porul frate român poate fi sigur că 
în lupta împotriva imperialismului, 
în frunte cu Statele Unite ale Ane- 
ricii, și în lupta pentru apărarea 
suveranității și independenței națio
nale, poporul chinez îl va sprijini 
întotdeauna.

Trăiască prietenia frățească dintre 
poporul chinez și poporul român!

Oaspeții își iau un călduros rămas 
bun de la conducătorii de partid și 
de stat ai țării noastre. Tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer si Ciu En-lai 
își string mîinile cu cordialitate.

Pionieri români și tinere chineze 
oferă flori oaspeților și gazdelor.

De pe scara avionului, premierul 
chinez salută încă o dată, îndelung, 
persoanele oficiale prezente, răs
punde aclamațiilor și uratelor miilor 
de bucureșteni aflați la aeroport.

La ora 9,50, nava aeriană a deco
lat, fiind escortată pînă la graniță 
de avioane reactoare ale forțelor 
noastre armate.

*

Festivitatea de Ia aeroport a fost 
transmisă direct de posturile noas
tre de radio și televiziune.

(Agerpres)

(Urmare din pag. l-a)

soția, Iosif Banc și Petre Blajovici, 
vicepreședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Grigofe Geamănu, secreta
rul Consiliului de Stat, Corneliu Mfi- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
membri ai Consiliului de Stat șî ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
oameni de știință și cultură, gene
rali și ofițeri superiori, ziariști ro
mâni, birmanezi și corespondenți ai 
presei străine.

Au fost prezenți șefi ai misiuni
lor diplomatice acreditați la Bucu
rești.

Pe clădirea aeroportului erau ar
borate drapelele de stat ale celor 
două țări. Pe frontispiciul aerogării, 
erau înscrise, în limbile celor 
două popoare, urările: „Bun ve
nit președintelui Consiliului Revolu
ționar, generalul Ne Win“ și „Tră
iască prietenia româno-birmană".

La ora 11,3Q, avionul oficial —care 
a fost escortat deasupra teritoriului 
românesc de avioane cu reacție ale 
forțelor noastre armate ~ a ate
rizat.

La coborîrea din avion, pre
ședintele Consiliului Revoluțio
nar al Uniunii Birmane a

fost salutat cordial de pre
ședintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica. Au fost intonate im
nurile de stal ale celor două tari. 
In același timp, în semn de salut, 
au fost trase 21 salve de artilerie. 
Cei doi președinți au trecut în 
revistă batalionul de onoare aliniat 
pe aeroport. înaltului oaspete i-au 
fost prezentate persoanele oficiale 
prezente.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica a rostit o cuvîntare de 
salut. A răspuns președintele Con
siliului Revoluționar al Uniunii Bir
mane, generalul Ne Win.

Numeroși bucureșteni, precum și- 
tineri birmanezi care studiază în ța
ra noastră, aflați pe aeroport, au sa
lutat cu căldură pe oaspeți. Un 
grup de pionieri au oferit flori.

Președintele Ne Win și președin
tele Chivu Stoica au părăsit apoi 
aeroportul într-o mașină deschisă 
escortată de motocicliști. Ei au răs
puns cordial saluturilor unui mare 
număr de locuitori ai Capitalei, 
aflați de-a lungul șoselei străbătute 
de coloana mașinilor oficiale în 
drum spre reședința înaltului oas
pete.

(Agerpres)

începerea convorbirilor oficiale 
româno-birmane

Vineri după-amiază, la Palatul 
Consiliului de Stat au început con
vorbirile oficiale dintre președintele 
Consiliului de Stat al Republicii So
cialiste România, Chivu Stoica, și 
președintele Consiliului Revoluțio
nar al Uniunii Birmane, generalul 
Ne Win.

La convorbiri, din partea română 
au participat — Alexandru Bîrlă- 
deanu, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, îlie Murgules- 
cu, vicepreședinte al Consilului de 
Stat, Grigore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, Corneliu Mă- 
nescu, ministrul afacerilor externe, 
Gheorghe Cioară, ministrul comer
țului exterior, Eduard Mezincescu. 
adjunct al ministrului afacerilor 
externe, Gheorghe Popescu, amba

sadorul Republicii Socialiste Româ
nia în Uniunea Birmană.

Din partea birmană au partici
pat — comandor Thaung Tin, mem
bru al Consiliului Revoluționar, 
ministrul minelor, colonel Maung 
Shwe, membru al Consiliului Re
voluționar, ministrul industriei și 
muncii, colonel Than Sein, membru 
al Consiliului Revoluționar, minis
trul transporturilor și comunicați
ilor, U Ba Saw, ambasadorul Uniu
nii Birmane In Republica Socialistă 
România, colonel Ko Ko, secreta
rul Consiliului Revoluționar, U Ohn 
Khin, secretar executiv al Ministe
rului Afacerilor Externe.

Convorbirile s-au desfășurat in
tr-o atmosferă cordială, de înțele
gere reciprocă

(Agerpres)

ÎN DEZBATEREA DEPUTAȚILOR

OCROTIREA SĂNĂTĂȚII POPULAȚIEI
Primirea la C. C. al P. C. R 
a delegației P. C. din Chile

In ziua de 24 iunie, tovarășii 
Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R. și Mihai Dalea, se
cretar al C.C. al P.C.R., au primit 
delegația Partidului Comunist din 
Chile, care la invitația Comitetului 
Central al P.C.R. face o vizită prie
tenească in Republica Socialistă 
România. Delegația este formată din 
tovarășii Victor Diaz, membru al 
Secretariatului P.C. din Chile, con
ducătorul delegației, Cesar Godoy, 
membru al C.C. al P.C. din Chile, 
deputat în Congresul National al

Republicii Chile, și Maria Herrera, 
învățătoare.

La primire au luat parte, tova
rășii Gheorghe Petrescu șl Ghizela 
Vass, membri ai C.C. al P.C.R., 
șefi de sectie la C.C, al P.C.R.

Cu prilejul întîlnirii a avut loc 
o discuție care s-a desfășurat în
tr-o atmosferă caldă de prietenie 
și cordialitate.

După întrevedere. Comitetul Cen
tral al Partidului Comunist Român 
a oferit o masă tovărășească în 
cinstea delegației Partidului Co
munist din Chile.

A XV-a sesiune a Sfatului popu
lar al orașului Uricani a analizat 
activitatea de ocrotire a sănătății 
populației desfășurată în acest an. 
Raportul prezentat in fața sesiunii 
de către deputatul dr. Vizei Eugen, 
directorul spitalului, a scos în re
lief munca desfășurată de cadrele 
medico-sanitare din Uricani, pentru 
oautirea sănătății oamenilor mun
cii din localitate.

In cadrul activității curative au 
fost efectuate, de la începutul anu
lui, peste 2 600 tratamente. Colec
tivul spitalului exercită un control 
periodic asupra sănătății salariati- 
lor de la mina Uricani, urmărin- 
du-se prin aceasta, prevenirea îm
bolnăvirilor. Nu de mult a fost în

PROGRAM DE RADIO
26 iunie

PROGRAMUL I : 6,00 BULETIN
DE ȘTIRI. Sport; 6,05 Concert de 
dimineață; 7.00 RADIOJURNAL. Bu
letin m^teo-rutier; 7,30 Cîntece de 
viață nouă și jocuri; 7,50 SUMARUL 
PRESEI; 8,03 Veselie pe portativ,- 
8,30 TEATRU RADIOFONIC PEN
TRU COPII,- 9,30 Din cele mai cu
noscute melodii populare,- 10,00 
Transmitem pentru sate,- 10,40 Mu
zică ușoară,- 11,00 BULETIN DE 
ȘTIRI; 11.05 De la manie la mare — 
Program muzical pentru oamenii 
muncii aflați la odihnă; 11,45 „Gîn- 
duri pentru tine" — muzică ușoară, 
12,00 DE TOATE PENTRU TOȚL 
1X00 RADIOJURNAL Buletin me

teorologic; 13,13 Noutăți de mu
zică ușoară; 13,30 Itinerar folcloric 
muzical; 14,00 La microfon, Roxana 
Matei; 14,15 Răspunsuri muzicale la 
scrisorile dumneavoastră; 14,50 Va
rietăți muzicale; 15,30 Parada soliș
tilor : Margareta Pîslaru, Judita Ce- 
rovska, Rita Pavone și Luigi Io- 
nescu,- 16,00 BULETIN DE ȘTIRI, 
16,03 Radio Atlas; 16,45 In vîrtejul 
jocului; 17,00 „Zi de vară" — mu
zică ușoară; 17,15 SPORT ȘI MU
ZICĂ; 19,45 Șlagăre; 19,55 Melodia 
zilei; 20,00 RADIOJURNAL. Sport 
20,15 TEATRU RADIOFONIC: Ro
meo și Julieta de William Shakes
peare; 22,00 RADIOJURNAL. Sport

Buletin meteorologic,- 22,25 Intîlnire 
pe ring — muzică de dans; 23,52 
BULETIN DE ȘTIRI.

CINEMATOGRAFE
26 iunie

PETROȘANI — 7 Noiembrie: Pri
ma zi de libertate; Republica: Tran
zit; Stadion: Cei 7 magnifici; PE- 
TRÎLA: Procesul profesorului Weir; 
LONEA — Minerul: La porțile pă- 
mîntului; LIVEZENI: Runda 6-a; 
ANINOASA : Ultima vacanță; VUL
CAN : De-aș fi Harap Alb; CRIVI- 
DIA: Asta-i tot ce s-a întîmplat; 
PAROȘENI : Ultima cavalcadă spre 
Santa Cruz; LUPENI — Cultural: 
A fost cîndva hoț,- Muncitoresc: 
Pinguinul; BĂRBĂTEN'1: 800 de le
ghe pe Amazoane,- URICANI: Ci
neva acolo sus mă iubește.

Uricani caravana medicală care a 
efectuat microradiofoiografii întregii 
populații din oraș.

Preocupare au manifestat cadrele 
medico-sanitare și fată de unitățile 
de învătăpiînt. Posturile sanitare în
ființate în cele cinci școli din raza 
de activitate a Sfatului popular din 
Uricani sînt dotate cu medicamente 
și alte materiale necesare primului 
ajutor.

In activitatea de ocrotire a sănă
tății oamenilor muncii s-au remar
cat în mod deosebit medicul Cîr- 
tînă Constantin și surorile Camen 
Maria și Maftei Minodora.

In cadrul dezbaterilor sesiunii a 
fost apreciat faptul că în Uricani 
s-a desfășurat, în anul curent, o 
bogată activitate de educație sani
tară. Au fost prezentate numeroase 
filme și conferințe printre care: 
„Cum să ne îngrijim dantura și ne
cesitatea controlului stomatologic1*, 
, Despre apariția ulcerului și regi
mul alimentar", „Cum să ne ferim 
de silicoză", „Educația sanitară tn 
familie", etc.

O mare eficiență au convorbirile 
individuale și colective privitoare 
la prevenirea diferitelor îmbolnă
viri. S-au ținut cursuri și seminarii 
iu care au fost cuprinși lucrătorii 
unităților de alimentație . publică 
precum și alte acțiuni care au dus 
ia îmbunătățirea activității sanitare 
în orașul nostru.

COCHECJ VASU-ț 
Uricani

mai vlrstnic
Ciururile cu bare rotative de 

la preparația Corcești necesitau 
o reparație capitală. Echipa co
munistului Meizenbach Mihai 
urma să facă această repara
ție. Dar comanda privitoare la 
unele din piese, ca de exemplu 
cea de greble, nu a fost onorată 
la timp de către U.R.U.M.P. și Ca 
atare, se părea că reparația 
capitală nu se putea executa. 
Și totuși ciururile respective 
trebuiau reparate, deoarece fâ- 
ră ele nu se putea realiza in 
bune condițiuni clasarea și egu- 
tarea cărbunelui supus prepa
rării, Meizenbach s-a înțeles 
cu tinerii săi tovarăși de mun
că să rezolve singuri această 
problemă.

— Spuneați că lipsa greble
lor ne împiedică să trecem te 
reparația capitală a ciururilor CU 
bare rctative?! Dar oare noi 
nu sîntem în stare să confec
ționăm aceste piese ?

Lăcătușii Stăruia Adrian, Ha- 
lasz Alexandru, Cată îlie, Ce- 
tean Simion și Fodor Kalman, 
îl priviră pe șeful lor de 
echipă întrebători.

— Cum să nu putem, doar 
am mai făcut asemenea piese, 
răspunseră ei. Și, înțeleși din 
priviri, membrii echipei au în
ceput pregătirile necesare.

Cu unele piese de schimb re
condiționate, cu altele confec
ționate intr-un atelier impro
vizat echipa comunistului Mai- 
zenbach a executat lucrarea 
încredințată și a terminat-o cu 
patru ore mai devreme. Cine 
l-a văzut pe lăcătușul Meizen- 
bach lucrînd Ia această repara
ție, a fost impresionat de felul 
cum a știut el să mobilizeze pe 
toți membrii echipei la efec
tuarea lucrării intr-un termen 
scurt. Deși s-a muncit mai 
multe ore în șir, nici unul din
tre membrii echipei nu a ple
cat pînă ciururile nu au fost 
repuse în funcțiune și nu s-a În
credințat de calitatea bună a 
lucrării.

Exemplul personal al lăcă
tușului comunist Meizenbach a 
făcut din membri echipei sale 
oameni de bază pentru prepa
ra ția Coroești.

★

La intrarea în noua prepa- 
rație se află panoul evidentia- 
tilor în producție și al frunta
șilor în întrecerea socialistă pe 
1965. De pe panou chipul celui 
mai vîrstnic purtător al in
signei de fruntaș în întrece
rea socialistă, comunistul Mei- 
zenbach Mihai, îndeamnă pe 
toți tinerii preparației să-l ur
meze exemplul în muncă.

Margareta MICA

Cu inițiativa 
de gospodar 
destoinic

(Urmare din pag. l-a)

Ardelean Ioan și alții. Tot Ia 
îndemnul deputatei, cetățenii 
au construit nouă podețe in 
satele Răchita, Crivadla, Mări
șor, Corbioni șl Băiești. Mulți 
cetățeni au luat parte la cură
țirea pășunilor șt gunoaielor 
din Jurul gospodăriilor, Ia trans
portarea pietrișului pentru ame
najarea drumului ce duce spre 
dispensarul și magazinele din 
Bănită.

Astlel, prin Inițiativa deputa
tei V nucov Zamfira și hărni- 
eia cetățenilor s-au efectuat, 
de ia Începutul anului, peste 
4000 ore de muncă patriotică 
valoarea lucrărilor executate 
r» comună fiind evaluate ia a- 
Dtttape SO 000 lei.
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■atefațh fc partid 
fi fmmaeitală 
a ■. P. Cbiieze 
a sesit ia Tirana

TBAMA 24 (Agerpres). — Agen
ția A.TA emintă că — la invitația 
C.C. ai Partidului Muncii din Al
bania si a Consiliului de Miniștri 
țl R- P- Albania — vineri a sosit la 
Kraoa o delegație de partid și gu- 
11 ebi a utală a R. P. Chineze, con
dusă de Ciu En-lai, vicepreședinte 
a! CC. al P.C. Chinez, premierul 
Consiliului de Stat al R. P. Chineze, 
care va lace o vizită de prietenie 
în R. P. Albania.

La aeroport, delegația a fost în- 
timpinată de Enver Hodja, prim-se- 
cretăr al C.C. al Partidului Munții 
din Albania, Hadji Lleshi, președin
tele Prezidiului Adunării Populare 
a R. P. Albania, Mehmet Șhehu, 
președintele Consiliului de Miniștri 
al R. P. Albania, și de alte per
soane oficiale

Vizita iui de Gaulle în U.R.S.S.
MOSCOVA 24. — Coresponden

tul Agerpres, S. Podină, transmite : 
Vineri președintele de Gaulle și 
persoanele care îl însoțesc au vi
zitat orașul siberian Novosibirsk. 
In cursul dimineții președintele

ARGENTINA

EM noii Io infrantarea
Hint (omaflilaolii militari si nutotoa tivita

BUENOS AIRES 24 (Agerpres). — 
Un element nou a intervenit în în
fruntarea dintre comandanții mili
tari și puterea civilă din Argenti
na. In mod neașteptat a fost pu
blicat un comunicat al comandan
tului șef al armatei, generalul de 
divizie Pistarini, în care se afirmă 
că un membru influent al parti
dului guvernamental (Uniunea civi
că radicală a poporului), Jimenez, 
a propus generalului Villegas — co
laborator apropiat al lui Pistarini 
— o remaniere ministerială în sco
pul menținerii la putere a preșe

Interzicerea Sindicatului muncitorilor
portuari din Rio de Janeiro
RIO DE JANEIRO 24 (Agerpres). 

„Jornal do Brasil" anunță că prm- 
tr-un decret prezidențial a fost in
terzis Sindicatul muncitorilor por
tuari din Rio de Janeiro. Sediul 
sindicatului a fost ocupat de agenți 
de poliție. Ministerul Justiției a 
acuzat sindicatul de a fi desfășu
rat o „activitate ce contravine or-

Incidentele rasiale în S.U.A. se țin lanț
CANTON

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Noi incidente s-au produs intre 
participanții Ia „Marșul împotriva 
fricii" și rasiștii albi din localita
tea Canton (Mississippi). Rasiștii au 
atacat cu grenade fumigene coloa
na participanților la marș. La ri
posta negrilor poliția a intervenit 
pentru „restabilirea ordinii" și a 
arestat un negru pe motiv că ar fi 
rănit un alb în timpul ciocnirilor. 
Au fost operate și alte arestări.

CLEVELAND, OHIO

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
La Cleveland, Ohio, s-au produs in
cidente rasiale în cursul cărora 
două persoane au fost rănite, Inci
dentele s-au declanșat în cursul u- 
nor acțiuni de protest ale negrilor

Duminică alegeri 
în R.P. Mongolă

UEAN-BATOR 24 (Agerpres). — 
Duminică, în R. P. Mongolă vor avea 
loc alegerile de deputați în Marele 
Hural Popular. Pregătirea în vede
rea acestui eveniment a avut loc în- 
tr-o atmosferă de muncă și de in
tensă activitate politică. Un număr 
de 287 de persoane, reprezentanți 
de frunte ai oamenilor muncii, can
didează în alegerile pentru Marele 
Hural Popular. Dintre aceștia, 21,6 
la sută sînt muncitori, 28,6 la sută 
— membri ai cooperativelor agri
cole ale araților, 49 la sută — re
prezentanți ai intelectualității. De 
asemenea, peste 81 la sută din can
didați sînt membri sau candidați 
ai P.P.R.M.

Franței, însoțit de Nikolai Podgor- 
nîi a făcut o vizită la uzina „Si- 
belektrotiajmaș", unde au fost în- 
tîmpinați de conducătorii uzinei, de 
ingineri și muncitori.

dintelui Illia. In capitala Argenti
nei se consideră că acest comu
nicat — în pofida dezmințirilor o- 
ficiale — indică începerea de ne
gocieri între guvern și comandan
ții militari. Potrivit agenției France 
Presse, acest dialog pare să vizeze 
formarea unui guvern de coaliție 
la care să participe personalități 
civile reprezentînd majoritatea par
tidelor politice. Este însă puțin pro
babil, adaugă A.F.P. ca militarii 
care joacă în prezent un rol im
portant în viața politică a Argen
tinei să accepte un asemenea gu
vern.

dinii sociale". Ziarul arată, însă, că 
interzicerea Sindicatului muncitorilor 
portuari din Rio de Janeiro inter
vine după publicarea de către a- 
cesta a unei scrisori deschise către 
președintele țării, care conținea b 
serie de revendicări și critica unele 
măsuri arbitrare ale autorităților.

împotriva practicilor discriminato
rii din acest oraș.

BILOXI

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Un tribunal din Biloxi (statul Mis
sissippi) a intentat joi o acțiune 
judiciară împotriva a 15 rasiști albi, 
membri ai organizației teroriste 
Ku-KIux-KIan, care se fac vinovați 
de violențe la adresa populației de 
culoare pentru a împiedica înscrie
rea negrilor pe listele electorale. 
Printre acuzații este menționat a- 
tentatul comis de cei 15 rasiști ia 
10 ianuarie în localitatea Hatties
burg (Mississippi) împotriva lide
rului organizației locale a Asocia
ției pentru propășirea populației de 
culoare. Acuzații sînt pasibili de o 
pedeapsă maximă de 10 ani închi
soare și o amendă de 10 000 dolari.

L
F

PREZENTE ROMÂNEȘTI
TOKIO 24 (Agerpres). — La 

galeriile de artă ale Muzeului 
Metropolitan din Tokio a a- 
vut Ioc, sub auspiciile Asocia
ției pictorilor amatori din Ja
ponia și a Asociației de prie
tenie Japonia-România, verni
sajul expoziției de lucrări ale 
artiștilor amatori din Republica 
Socialistă România, trimisă de 
Comitetul de Stat pentru Cul
tură și Artă.

Lucrările Congresului Partidului Comunist 
din S. U. A.

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
Cel de-al XVIII-lea Congres al Parti
dului Comunist din S.U.A. își con
tinua lucrările. Joi au luat cuvîn- 
tul delegați din statele California, 
Colorado, Ohio, New York, Wis
consin, care au vorbit despre unele 
aspecte ale activității organizați
ilor de partid locale. Delegații au 
scos în evidentă forme ale luptei 
și activității clasei muncitoare a- 
mericane și probleme pe care le ridi
că mișcarea sindicală din țară, pre
cum și probleme ale muncitorilor 
negri, portoricani și mexicani. Toți 
vorbitorii s-au pronunțat împotriva 
agresiunii S.U.A. în Vietnam, pen-

Reuniunea 
guvernului cipriot

NICOSIA 24 (Agerpres). — La 
Nicosia a avut loc o reuniune a 
guvernului cipriot, prezidată de pre
ședintele Makarios. In cadrul șe
dinței au fost discutate o serie de 
probleme privind menținerea ordi
nii în capitala cipriotă. La sfîrșitul 
ședinței s-a anunțat că măsurile 
preventive de control impuse asu
pra sectorului cipriot turc din Ni
cosia vor fi îndepărtate la 24 iunie.

In același timp, în nord-estul Ci
prului - au început vineri sub co- 
ițianda generalului Grivas, manevre 
ale gărzii naționale cipriote. La a
ceste manevre iau parte, de ase
menea, generalii greci Prokos și 
Tsoumbas.

NIGERIA

„In interesul securității naționale a tării"
LAGOS 24 (Agerpres). — La La

gos s-a anunțat că în baza unui or
din al guvernului militar al Nige
riei, recent au fost arestate 7 per
soane, între care ministrul sănătății 
din fostul guvern al povinciei nor-

CHICAGO

NEW YORK 24 (Agerpres). — 
In cartierul portoricanilor din Chi
cago, relatează agenția France 
Presse, au avut loc vineri dimi
neață, pentru a treia zi consecutiv, 
incidente între albi și populația de 
culoare. Incidentele au fost provo
cate în timp ce într-unul din par
curile cartierului se juca un meci 
de basket între negri. La meci au 
luat parte, ca spectatori, peste 400 
de albi, care au insultat și provo
cat pe negri. împotriva lor a inter
venit poliția arestind mai multe 
persoane și transportind cu auto
buze și camioane departe de car
tierul respectiv, un număr mare de 
negri și albi.

Au participat Ularo Kato, 
președintele Asociației pictori
lor amatori din Japonia, Ii. 
Yamamoto, vicepreședintele A- 
sociației de prietenie Japonia- 
România, membri din condu
cerea celor două instituții, 
oameni de artă și cultură, zia
riști.

A fost de iață Ion Datcu. 
ambasadorul Republicii Socia
liste România la Tokio, și mem
bri ai Ambasadei.

tru lichidarea . discriminării rasia
le, pentru răspîndirea în rîndurile 
tineretului american a ideilor mar- 
xism-leninismului.

Joi, congresul a adoptat o hotă- 
rîre de a trimite președintelui 
Johnson o telegramă de protest fa
tă de acțiunile provocatoare ale e- 
Iementelor rasiste împotriva parti- 
cipanți’lor la marșul negrilor din 
statul Mississippi.

VIETNAMUL DE SUD

Noul organism inițiat 
de generalul Ky

SAIGON 24 (Agerpres). — La Sai
gon a avut loc vineri reuniunea di
rectoratului sud-vietnamez, a doua 
în timpul actualei crize, menită să 
desemneze cele 24 de persoane care 
urmează să alcătuiască așa-numitul 
„Consiliu al armatei și al poporului11, 
un nou organism inițiat de gene
ralul Ky. Generalul Ky a declarat 
că rolul noului organism este de a 
constitui „un punct de joncțiune" 
între armată și interesele ci
vile, ca prin acest organism să 
poată depăși actualele eveni
mente politice. Așa-zișii „re
prezentanți ai poporului" nu sînt

ț. 
încheierea lucrărilor conferinței 
consilierilor militari ai S. E. A. T. O.

CANBERRA 24 (Agerpres). — In 
capitala Australiei au luat sfîrșit 
lucrările conferinței consilierilor 

t

și comisaruldice a țării, precum 
militar al acestei provincii. Ordinul 
menționează că arestările au fost 
hotărîte „în interesul securității na
ționale a țării". După cum se știe, 
în nordul țării au avut loc inci
dente și acțiuni de protest împo
triva hotărîrilor și măsurilor adop
tate de guvernul central.

Dezbaterile din parlamentul italian
ROMA 24. — Corespondentul A- 

gerpres, 1. Mărgineanu, transmite ; 
Timp de cîteva zile, în parlamentul 
italian au avut loc dezbateri asupra 
proiectului de lege cu privire la in
terzicerea concedierii oamenilor 
muncii din întreprinderile de stal 
pentru motive politice sau sindicale. 
Joi seara proiectul de lege a fost 
supus la vot, dar legea a fost blo
cată în cele din urmă cu 244 de 
voturi contra și 240 pentru. Aceasta, 
datorită unui fapt pe care observa
torii politici îl consideră grăitor 
pentru stadiul în care se află rela
țiile dintre partidele coaliției de 
centru-stînga. Deși inițial se stabi
lise ca cele patru partide ale coali
ției să își acorde sprijin reciproc în 

îitiaile Ilfitllă 
io Indvitria iiMtai 
spaiM

MADRID 24 (Agerpres). — Mi
nisterul industriei din Spania a ho- 
tărît recent să suspende orice fel 
de importuri de cărbune. Această 
măsură a fost determinată de si
tuația dificilă în care se află în 
prezent industria carboniferă spa
niolă. In prezent stocurile de căr
bune extrase și nevîndute se ridică • 
la 1,87 milioane tone huilă, 1,23J 
milioane tone antracit și 365 000^ 
tone lignit.

Pentru a ieși din această situa
ție, autoritățile spaniole, în înțele
gere cu patronatul, au dispus în
chiderea mai multor mine. Aceasta 
a sporit încordarea socială din re
giunile carbonifere ale Spaniei.

Noi incidente la fro itiera 
dintre Liban și Izrael

BEIRUT 24 (Agerpres). — Noi in
cidente au fost semnalate joi la 
frontiera dintre Liban și Izrael, 
transmite agenția France Presse. A 
avut loc un schimb de focuri. O 
persoană a fost ucisă și mai mkite 
rănite.

altceva decât exponenți ai ten
dinței moderate a conducerii bu
diste, care, speriați de marile de
monstrații de protest ale populației, 
s-au arătat dispuși să colaboreze cu 
guvernul. De altfel cele 24 de per
soane care urmează să fie. „alese" 
de membrii directoratului au fost 
numite chiar de primul ministru. 
Agenția France Presse menționa că 
acesta a venit special să asiste la 
reuniunea directoratului pentru a 
citi lista celor 24 de persoane „re
comandate" de el să facă parte din 
așa-numitul „Consiliu al armatei și 
al poporului".

militari ai Organizației tratatului 
Asiei de sud-est (S.E.A.T.O.). Ga și 
cu alte prilejuri, participanții la ac
tuala reuniune au evocat un pre
tins pericol extern pentru țările 
semnatare ale S.E.A.T.O. și, în con
secință, același ton belicos se re
marcă și de această dată în textul 
comunicatului. In cursul dezbateri
lor de la Canberra, după cum re
latează agenția U.P.I., a fost abor
dată și problema exercițiilor milita
re periodice, organizate de țările 
participante ale S.E.A.T.O. La 27 
iunie, tot în capitala Australiei, ur
mează să se deschidă conferința 
ministerială a Organizației tratatu
lui Asiei de sud-est.

parlament, Partidul democrat-creștin 
s-a aliat cu partidele de dreapta — 
liberal, monarhic și neofascist —• 
votînd împotriva legii. In favoarea 
ei au votat deputății comuniști, so
cialiști ai unității proletare, socia
liști, social-democrați și republicani, 
întreaga presă de vineri subliniază 
semnificația poziției adoptate de de- 
mocrat-creștini, care pune încă o 
dată în lumină contradicțiile exis
tente între acest partid și partenerii 
săi din coaliție. Datorită faptului 
că socialiștii și-au exprimat nemul
țumirea în legătură cu incidentul 
care a avut loc joi în Camera De- 
putaților, ministrul pentru legături 
cu parlamentul a menționat că pro
iectul de lege va fi prezentat din 
nou în Cameră.
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