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

Plecarea în Norvegia 
a unei delegații 

parlamentare române
La invitația Stortingului (parla

mentului) norvegian, o delegație 
parlamentară română, condusă de 
Mia Groza, vicepreședinte al Marii 
Adunări Naționale, a plecat vineri 
dimineața într-o vizită în Norvegia.

Din delegație fac parte Ion Pas, 
președintele grupului național ro
mân din Uniunea Interparlamenta
ră, președintele I.R.R.C.S., Aldea 
Militaru, vicepreședinte al Comi
siei economico-finanCiare a M.AjN., 
prof. ing. Tudor: Ionescu, membru 
al , Comisiei de politică externă al 
M.A.N., Petre Ionescu, vicepreșe
dinte al Comisiei pentru sănătate, 
prevederi și asigurări sociale a 
M.A-N., ing. Iuliu Fejes, secretar 
al ..M.A.N.
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Primirea de către 
tovarășul Nicolae Ceaușescu 

vice-prim-ministrului și ministrului 
de Stat al comerțului 

și industriei din Australia
• I ' . ' A j»*-**' . . : t‘.‘ '

Tovarășul Nicolae Ceaușescu, secretar general al 
Comitetului-’ Central >âl Partidului Comunist Român, a 
primit- vineri ditnineața pe dl. John McEwen, vice- 
prim-miniStru și ministru de Stat al comerțului și in- 
dustriei din Australia, care se află într-o vizită, în 
țara ■ noastră.

La.primire a luat parte Gheorghe Cioară, ministrul 
, Ăs-.s, Comerțului Exterior.

Au participat de asemenea, A. P. Fleming, minis
tru pentru probleme comerciale din cadrul ambasadei 
australiene la Londra, și R. Schneemann, consilier e- 
cbnomic al ambasadei australiene la Viena..
' Cu acest prilej a avut loc un schimb de păreri 

privind principalele probleme actuale internaționale, 
precum și. relațiile economice și politice dintre cele 
două țări, sublinlindu-se dorința comună ca aceste re
lații să se dezvolte în interesul ambelor popoare, al 
căuzei- păcii în lume.

întrevederea s-a. desfășurat într-o atmosferă sin
ceră, cordială.

■

In secția de răsucit' de la ,Viseoza“ Lupeni se lucrează cu spor. Pirtle de mătase 
I artificială se înfășoară cu viteză pe mii și mii de bobine.

Folosirea deplină

PREMISA SIGi

a
■

Plecarea din Teheran
’ TEHERAN. 19 (Agerpres).---- Vineri dimineața, pre
ședintele Consiliului de Stat al Republicii Socialiste 

■ România, Chivu Stoica, și soția, împreună cu' per
soanele oficiale care l-au însoțit în vizita oficială fă
cută în Iran, au plecat din Teheran.

De la Palatul Golestan și pînă la aeroport oaspeții 
! români au -fost’ însoțiți de Șahinșahul Mohammad 

Reza , Pahlavi Aryamehr și de împărăteasa Farah. La 
aeroport, • oaspeții români au fost salutați, de aseme
nea, de :Amir Abbas Hoveyda, primul ministru ..al 
Iranului, Sărif Emami, președintele Senatt iui, Abdu- 
lah Riazi, președintele Medjilisului, Assadollah Alam, 
nsirxișțtjil Sujtti împerislșr Ardechir Zahedi, ministrul 
afacerilor externe, Mehdad . Pghlabod, ministrul cul
turii, general de armată Bahram Aryona, șeful Sta
tului major al Comandamentului Suprem al Armatei 

• Imperiale, Soltan, Hussein Sanandaji, ambasadorul Ira
nului la București, și de alte personalități oficiale 
iraniene.

Pe aeroport se aflau, de asemenea, Pavel Silard, 
ambasadorul țării noastre, membrii ambasadei; pre
cum și un grup de specialiști români care lucrează 
în Iran în cadrul acordurilor de cooperare economică 
existente între cele două țări.

Au fost prezenți șefi ai misiunilor diplomatice a- 
credîtați la Teheran.

O unitate din garda militară imperială a dpt onorul. 
Au fost intonate imnurile de stat ale României și

Intr-o recentă adunare, activul 
Comitetului de partid al minei Pe
trila, împreună cU cadrele de con
ducere ale minei _ și sectoarelor, au 
dezbătut sarcinile ce revin’ colec
tivului exploatării pe linia tradu
cerii în viață a hotărîrii condu- 
cerii partidului și a guvernului 
privind reglementarea timpului de 
muncă și întărirea disciplinei în 
producție. Adunarea a trecut în re
vistă realizările din ultimul timp 
în perfecționarea organizării pro
ducției, și ă muncii, a scos în evi
dență o seamă de rezerve de car? 
mai dispune colectivul în vederea 
sporirii eficienței economice a în 
tregii activități a minei.

Colectivul minei Petrila a obți
nut în acest an realizări importante 
în îndeplinirea sarcinilor de plan. 
In perioada scursă de la începutul 
anului, sarcina de creștere a pro-

ductivității muncii a fost depășită 
cu 2 la sută, realizîndu-se în luna. 
aprilie o productivitate fizică de 
1,3B9 tonele posf, gj», jQ,Ș. 1*>. 
mai mare decît anul ' tcut Pe teza 
creșterii productivității muncii, pro
ducția minei a înregistrat un spor 
tați de perioada corespunzătoare 
a anului trecut de 14 274 tone căr
bune; Acrește rezultate sînt. în bună 
parte, roadele măsurilor țmse în 
aplicare in cadrul minei — în urma

• studiilor întreprinse pentru, utiliza
rea mai judicioasă a fondului de 
timp de lucru, pentru folosirea mai 
judicioasă a efectivelor.

t)ar. dincolo de realizările de 
ansamblu —- s-a subliniat în adu* 
nare —* în activitatea minei Pe
tri la mai există numeroase neațun- 
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UNDE

cl. a V-a, 
Ștefan și

curtea 
U.R.U.M. Petro
șani coliviile de 
puț sînt gata de 
expediere 
exploatările 
be îfere din 
lea Jiului.

AZI
10 In sala de spectacole a 

Casei de cultură din Petroșani 
are loc, la ora 18, un simpo
zion cu tema: „Normele socia

liste de conviețuire în socie
tate, familie și viața persona
lă" susținut de prof. Victor 
Bădău și juristul Nicolae Gher- 
ghin. Simpozionul va fi urmat 
de dans. Intrarea e gratuită.

0 La ora 20 petrilenli vor 
putea viziona un spectacol de 
muzică si dansuri populare ro
mânești prezentat de formația 
artistică a Casei de cultură din 
Petroșani.
• Pe terenul Jiul din Pe

troșani, între orele 8 și 14 se 
vor desfășura meciuri de hand
bal, în cadrul campionatului

epublican școlar — școli pro
fesionale — etapa de zonă. Vor 
participa echipe din Petroșani, 
Brad, Anina și Zlatna. Același 
teren va găzdui, între orele 
15—18, etapa finală a campio
natului orășenesc de handbal 
pentru copii la care participă 
echipe ale școlilor nr. 1 Petro
șani, nr. 3 Lupeni, nr. 1 Petrî- 
la, nr. 4 Vulcan.
0 Ora 17. Pe stadionul- din 

Petrila. în cadrul campionatu
lui orășenesc de fotbal meciul 
dintre formațiile Minerul Uri- 
cani — Preparatorul Petrila.
• La Lupeni, pe terenul 

Grupului școlar minier, cu în
cepere de la ora 9, se va des-

\

(Continuare în pag. a 3-a)

Să compui o ceipodo* 
peră, nu înseamnă ni
mic, să o editezi,, asta-i 
totul — obișnuia să spu
nă Stendhal. Iar elevii 
școlii elementare de mu
zică ar putea parafraza: 
să o interpretezi, asta 
e totul... și încă în pre
zența unor critici foarte 
„severi" — părinții pre- 
zenți la recitalul de mu
zică corală și instrumen
tală susținut, de elevii 
școlii elementare de 
muzică și arte plastice 
din localitate care a fost 
găzduit în sala Casei de 
cultură marți după-a- 
miază.

De data aceasta a de
butat și formația corală 
care a reunit, sub con
ducerea directorului Bat- 
băroșie Petru, clasele 
I—VI. In uniforme pio
nierești, cu capul dol
dora de note și t.eXt și 
cu inima plină de en
tuziasm, micii coriști au 
interpretat corurile „Lu
minoasă ne e viața", 
„Cîntec partidului", și 
„Vîrsta primăverii", Cor 
tul a fost acompaniat d»

orchestra de coarde 
școlii, care ne-a mai 
delectat și cu ^Serenada 
pentru orchestră de 
coarde" de Wolkmann 
sub conducerea profeso
rului Denget^Hansgeorg. 
îndrumarea competentă

vorba de copii in for- 
mare.

Programul a abundat 
in numere solistic la 
pian și vioară. Din co
lectivul artistic.' al , ele* 
vilor s-au remarcat prin- 
tr-o interpretare muzi-

PE MĂRGINEA RECITALULUI 
ȘCOLII ELEMENTARE DE MUZICĂ

și eficientă a prof. Den- 
gel a dus la omogeni
zarea partiturilor și la 
un cînt de mare suple
țe (ținînd cont de ve
chimea orchestrei).

A fost prezentată și 
o mică formație de ca
meră reunită intr-un 
cvartet . (menuet de 
Beethoven] șt intr-un 
trio (Barcarola de Of- 
finbach). Să nu-l jude
căm sever pentru micile 
lor stîngăeii, pentru că ■ 
sincronizarea la ‘o for
mație de cameră e difi
cili, mai ales cînd e

cală de calitate cuplu
rile pianistice, 
mîini: Dobrescu Anca 
și Gaiță Doina ci. a H-a 
în' Melodie de Mozzart, 
Vrsu Qrette și Gytirgi 
E., cl. ■ I, Vbdila Edit 
și Vodila . Isabela în 
Marș turcesc de Beetho
ven, lordănescu Mira și 
Siclovan Dana in ' So
nata de : Beethoven.

O realizare instrumen
tală frumoasă au oferit 
pianiștii Stoica Emil, cl. 
1, Bidică Carmen, cl. a 
II-d^ ■■ Staba ftozalia cl. 
a IV-a, Miclescu Ariana 
ci. « in-a,-M*ț Came-

la- -4

lia și Ilieș Grațiela, Var
ză Stanca 
Breitigham
Georgean Victor, cl. a
Vll-a. Ne-a impresio
nat plăcut și violonis
tul Csutak Ștefan' din 
cl. a IV-a care acompa
niat la pian de eleva 
KOrmoczki Adela, cl. a 
IV-a, a cintat partea a 
IlI-a din Concertul în 
Sol major de Seitz, Re
citalul s-a încheiat cu 
partea I din Concertul 
în la minor de Berlioz 
în interpretarea violonis
tului Deleoreanu Nico
lae din clasa a VlII-a 
care cu o mare sigu
ranță și ușurință a mîi- 
nH a oferit un sunet 
expresiv, curat și de 
calitate.

Creația acestor mici 
artiști (chiar admițînd 
rezervele în legătură cu 
unele slăbiciuni) nu a 
trezit doar admirația 
publicului, ci și căldu
roase manifestări de a- 
fecțiune: aplauze, flori 
și pe undeva chiar la
crimi de bucurie.

Teodora JLJRCA
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turistice kwnedorene

2 000 m altitudine,

rnodernă nou construită pe ca- 
Costeștiior. Intr-un frumos pei- 
de munte din masivul Paring 
fost date în folosință campin-

Itinerarii

de bom-

Aspect din rezervația naturala de la Hațeg.

Q Urmă de bmpboane 
djn Franța a Janșat un 
nou pTocedeu publicitar 
— în afara textului de 
reclamă, afișele cuprind

șiruri 
preărobajate, care 
desprinse de pe

pentru a-și sărbători suc
cesul. Mafia a avut și 
două domnișoare de o- 
noafe
face de 160 kg 
Martalji — d» 
149 kg.

cîteva
boane 
pot fi 
panoul respectiv și cpn-
sumate pe loc.

Filomena Sto- 
șî Anita 

tminai

Aflîndu-ne pe meleagurile Au- 
nedorene,, facem o incursiune în 
istorie. Pornim ca turiști de 1* ce
tățile dacice din mtinții Orășției, 
la Sarmizegetusa. fosta capitală a 
Daciei romane. Metropola antică 
și muzeul, împreună cu amfitea
trul roman din străvechea cetate, 
completează imngiitea vieții stră
moșilor noștri. Străbatem drumuri 
pe care au suit eu 19 veacuri în 
urmă legiunile iui Traian. Iu apro
pierea Sarmizegetusgi, la locul nu
mit „Porțile de fier transilvănene", 
dăinuie un obelisc din fier, avțnd 
forma unui buzdugan mare, care 
marchează locul bătăliei victori
oase purtate în 1442 de loan Corvin 
de Hunedoara, care a zdrobit cu 
oștirea sa de 15 P00 de țărani din 
partea locului, o armată turcească 
de cinci ort mai numeroasă.

Itinerariul istoric ne poartă la 
castelul Corvînilor din Hunedoara. 
Apoi în localitatea ’J’ebea din mun
ții Apuseni, unde se păstrează cu 
grijă mormîntul lui Avram lancu 
și secularul gorun, la umbra că
ruia Horia vorbea iobagilor. îndem- 
nîndu-i la luptă împotriva nedrep
tățit. Un punct turistic importe nt 
îl constituie Alba lulîa. Așezarea, 
odinioară centru strategic al Ar
dealului, dă găzduire unor vechi

lucrăTi militare antice și feudale. 
Aici ne atrag atenția cîteva edificii 
de mare însemnătate istorică : Pa
latul principilor, unde și-a avut 
reședința Mihai Viteazul, clădirea 
în care a funcționat una dintre pri
mele școli de rang universitar din 
țară, sala în care s-a semnat actul 
unirii Transilvaniei cu România, 
catedrala romano-catolică, unul din 
cale mai vechi și mai importante 
monumente Istorice și de arhitec
tură din Transilvania. Poate fi vă
zută chilia In care a fost închis 
înainte de execuție Horia. Stîrneș- 
te aici interes deosebit Biblioteca 
Bațibyaneum, aflată în incinta ce
tății. restaurată și reorganizată re
cent pe baze științifice noi, în care 
se află peste 56 000 volume de 
«terți vechi, incunabule și manus
crise, unele rare sau unice în lume.

In apropierea șoselei internațio-

durea Hațegului, un panou mare 
așezat în marginea șoselei indică 
o rezervație de zimbri. In Retezat, 
muntele cu cele peste 20 lacuri al
pine situate la
se află un parc național, ce se în
tinde pe 10 000 ha, în care funcțio
nează și, o casă laborator pentru 
cercetări alpine.

Itinerariile turistice hunedorene, 
al căror număr a crescut mult fu 
acest an, au devenit foarte accesi
bile. Șoselele care duc spre obiec
tivele turistice mai importante au 
fost asfaltate și pavate. Cei care 
urcă spre cetățile dacice din mun
ții Orășției pot poposi într-o caba
nă 
lea 
saj 
au
guri cu cîte 2-3 camere. S-a ame- 
najgf o cabană de mare capacitate

ȘTIAȚI CA...

Și totuși e
In Sibdrto «u test e. 

xitate nu 
De, ci și 
«asului 
chemase 
șuiul la 

triMMilai 
Gudunov
«ceastl răscoală eu o ma
ni eflilUne. El nu a ier-

maltei persoa- 
un... clopot al 
Uglici, care 

populația ore- 
răscoală, după 
moștenitorului 
Dmitri. Boris 
a înăbușit a-

nici clopotul. A pus 
să i se tete „urechea" 
și l-a exilat în orașul 
Tobolsk, din Siberia. 
Abia 300 de ani mai tîr- 
zlu. în 1892, o delegație 
specială a recăpătat clo
potul și l-’B transporte! 
din nou la Uglici, după 
cș a plătit o sumă mare 
pentru răscumpărarea IttL

I

• HIDROLOGII din Tadjikistan au descoperii 
că cel mai mare fluviu din Asia centrală — 
Sîr-Daria — are o dublură subterană. Apele a- 
cesteia curg paralel cu Sîr-Daria la o adfncime 
de 300—450 m.

0 ÎN ULTIMII 500 de ani, oamenii au extras 
din subteran nu mai puțin de 50 miliarde tone de 
cărbune și peste 2 miliarde tone de fier. In ul
timii 30 de ani s-au obținut mai multe metale 
neferoase și rare decit în întreaga perioadă an
terioară din istoria omenirii.

9 DOI biologi englezi au elaborat o metodă 
de obținere a albuminelor din metan. Spre deo
sebite de albuminele obținute din petrol, aces
tea nu conțin hidrocarburi nedorite. Din 56000 
m c de metan se pot obține IO tone de albumine.

£ AERUL este considerat pur dacă intr-un 
centimetru cub el nu conține mai mult de $ 000 
de particule microscopice solide.
• CELE mai numeroase precipitații de pe glo

bul pămfntesc — în medie 12 660 mm anual — 
cad in regiunea Kerapudji, în apropiere de mun
ții Himalaia, in India răsăriteană.
• ALĂTURI de pustiul Atacama din Chile, cel 

mai secetos loc de pe pămint este Vădi Haifa din 
Sudan. In trei ani cade acolo doar 1 mm de pre
cipitații.
• CONFORM datelor forțelor aeriene militare 

americane, în prezent, în jurul Pămîntului, ai 
Lunii și al Soarelui evoluează 1 158 de sateliți 
artificial}, dintre care 274 continuă să transmită 
semnalele radio. Specialiști presupun că, pînă iu 
anul 1975, numărul sateliților va ajunge Ia 7 00tf"

O LA O ADÎNCIME de cîțiva kilometri în Pă- 
raint s-au descoperit bacterii care pot rezista la 
o temperatură de 100°C. Ele respiră oxigen pe 
care îl scot nu din aer sau din apă, ci din dife
riți oxizi.
• OMUL este extrem de sensibil la unele mi

rosuri. Astfel, o cantitate de numai 0,000 000 002 500 
mg de mercaptan este suficientă pentru a fi per
cepută de către om.

SUGESTOPEDIA

Pupă un ospăț panta
gruelic, Maria Ramirez, 
atn Buenos Aires a fost 
aleasă „Rtgina Graselor'" 
tte Argentina. Greutatea 
ei, de 163 kg nu a îm- 
pe^ițat-o să danșeîe cu 
cei șapte copii ai sfii

străine, 
imaginată 

Gheorgbi Lozanov, 
psihiatru la Insti- 

pentru spec- liza- 
perfecționarea me-

La ferma Batidenâsca 
din Pinerolo (Italia) un 
melc tîrîndu-se pe un fir 
legat de motorul care 
pompa apă dintr-o fîn-

tînă, a provocat un scurt- 
' circuit. Sase boi care 

adăpau în momentul 
cela au fost curentați 
au murit pe loc.

se
■a-
și

La NQtnberg (R.F.G.j 
s-a înființat recent O po
liție de asigurare a cli
nilor și pisicilor, după 
mpartea stăpînului lor. 
Contra sumei de 20 de 
rtiârci depuse în fiecare

f

Zi, sumă ce reprezintă 
cheltuielile de întreține
re a animalului respec
tiv, Cîinîi și pisicile vor 
avea asigurat un adă
post, în momentul cînd 
■•or rămîne fără slSpîni

Unițtnșa fotbaliștilor 
brazilieni a interzis de
finitiv femeilor *ă joace 
ipțtteL In ultimii ani, a- 
cttt aport avea nume-

jucătoa- 
der In

roase adepte și 
re entuziaste, 
timpul meciurilor izbuc
neau Întotdeauna scan
daluri.

Tren fără șine
Specialiștii japonezi studiază in prezent posi

bilitatea realizării unui tren care să circule fără 
Să albă nevoie de șine, un fel de avion terestru 
alimentat de turboreactoare. Ghidarea trenului, 
care va avea o lungime de 200 m și un diametru 
de 8 m va 11 asigurată do Un șir de piloni așe
zați paralel la flecare 100 m care ii vor mențin» 
perfect stabilitatea.

Prima linie a unui asemenea tron fără șine va 
fi pusă în funcțiune în 1970, cu prilejul Expo
ziție! internaționale de la Osaka. SI va dreuta 
cu o viteză de 200 km/h.
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nale care duce spre București se 
găsesc alte monumente istorice : 
cetățile de la Tăuț, Piatra Craiu
lui, Drîmbar, Gîrbova, biserica lui 
Ioan Corvin de Hunedoara de la 
Sîntimbru, turnurile fortificate ale 
breslei croitorilor și cizmarilor din 
Sebeș etc.

Traseele turistice spre monurgen- 
tele istorice sa completează cu pei
sajele naturale. La intrarea în pă-

Ia Oașa (locul numit de Sado- 
veanu „Valea Frumoasei") din 
munții Sebeșului.

Se fac amenajări pentru ca toate 
cele 17 cabane turistice, situate in 
cele mai frumoase locuri ale mun
ților Paring, Retezat și Sebeș, să 
ofere anul acesta oaspeților con
fort și condiții optime de destin
dere.

A. ZAHAKIE I

Anul trecut s-au orga
nizat la Sofia grupe ex
perimentale pentru stu
dierea limbilor 
după metoda 
de dr. 
medic 
tutui 
rea și
dicilor.

Rezultatele sint foarte 
promițătoare: în 45 de 
minute, cit durează o 
lecție, cursanții rețin ci
te 70—100 de cuvinte și 
expresii străine și reu
șesc, într-un termen re
lativ scurt să învețe des
tul de bine o limbă.

Noua metodă a dr. G. 
Lozanov, denumită „su- 
gestopedie", nu are ni
mic comun cu hipnoza 
sau cu hipnopedia. In 
tot timpul studiului, 
cursanții sînt conșfienți, 
dar intr-o stare de des
tindere maximă, el „se 
odihnesc" la lecție. In 
timpul . unei asemenea 
„odihne", profesorul re
petă de cfteva ori cu o 
intonație specială cuvin
te și propozlțiuni necu
noscute. Este vorba -de 
sugestie, dar nu fn somn, 
c! in stare de veghe.

Experimentele au dove
dit că această sugestie 
nu numai că nu este 
dăunătoare, dar are chiar 
o influență* binefăcătoa
re asupra sănătății.

G. Lozanov a început 
să lucreze la elaborarea 
metodei sale acum 12 
ani. In prezent s-a creat 
un centru de cercetări 
științifice pentru studie
rea problemelor de su- 
gestopedie. Aceasta a 
permis lărgirea couside-' 
rabilă a experiențelor. 
Recent, cursul a fost ab
solvit de un grup de 
participant! care au me
morat la lecții 
măr de cuvinte 
re decît media 
tăi 130—150.

Se fac experiențe de 
sugestopedie și in alte 
domenii — matematică, 
fizică, chimie și biologie. 
Rezultatele obținute sînt 
destul de bune.

Sugestopedia se află 
încă în stadiul experi
mental. Peste i—2 ani, 
cînd va fi pregătit un 
grup mai larg de profe
sori. dr. G. Lozanov spe
ră să poată aplica me
toda pe scară largi

un nu
mai ma- 
oblșnul-

schimbe 
pare că 
culoarea 
albastră

culoarea plicurilor. Se 
pescărușilor le place 
albă, în schimb cea 

îi lasă indiferenți.

Azerbaidjan 
Katurdag, de 
un fenomen 
noastră. Ka-

este un vulcan de no- 
dimensiunile a trei Ie

de fotbal. Spre deosebi- 
toți vulcanii de acest

Geologii din 
consideră podișul 
la sud de Baku, 
unic pe planeta 
turdag 
roi de 
renuri 
re de
fel, Katurdag erupe continuu, 
încet și pe nesimțite. El nu 
varsă lavă lichidă, ci o masă 
solidă — din el se scurge un 
rîu de roci solide, proiectat în 
afară sub presiunea forțelor 
interioare. Viteza de înaintare 
a „rîului solid" este de 18 m 
pe an.

Pîicuri albastre
Rw«t, de pe bordul trans

oceanicului francez „France"

au fost aruheate în Oceanul 
Atlantic, în apropiere de Ir
landa, 250 000 de plicuri albas
tre de masă plastică. Cu aju
torul acestora, oamenii de ști
ință vor studia direcția curen- 
ților marini. Se presupune că 
plicurile vor pluti timp de cî- 
teva luni și vor ajunge, în cele 
din urmă, la țărm. Fiecare plic 
conține o notă prin care gă
sitorul plicului este rugat să-1 
trimită la Paris, indicînd și lo
cul unde l-a descoperit.

O asemenea experiență a mal 
fost întreprinsă cu cîțiva ani 
.n urmă, dar... plicurile albe 
au fost distruse de pescăruși. 
Ornitologii consultați au reco
mandat ca de astă dată să se

Negru pe alb
In unele școli japoneze, tra

diționala tablă neagră din școli 
a -fost înlocuită cu o tablă albă, 
din masă plastică. Elevii scriu 
pe aceasta cu un stilou termi
nat cu o pensulă groasă, de 
fetru, impregnată cu cerneală 
specială, în șase culori, care 
se șterge foarte ușor.

insulă, fără să muncească. El 
lăsa să-i crească mustața timp 
de un an, după care o rădea Și 
o vindea.
obligat să-i 
un an pe 
mustății.

Cumpărătorul era 
întrețină timp de 

fostul posesor al

Oraș în miniatură

Musfâfi prețioase
peCu cîțiva ani în urmă, 

una din Insulele Marchize din 
Oceanul Pacific, cea mai mare 
bogăție erau considerate mus
tățile. Orice bărbat mustăcios 
putea să trăiască minunat pe

In apropiere de orașul ț>us- 
seldorf (R.F.G.) a fost construit 
un original orășel miniatural 
în suprafață de numai 18 kmp, 
realizat după proiectele arhi- 
ectului Will Dommel. Construit 
a scara 1:25, „Minidomul" re

produce principalele construcții 
arhitecturale ale Germaniei din 
trecut și prezent. Romanticele 
castele
vecine 
sen din

din Bavaria sînt aici 
cu zgîrie-norul Thys- 
DOsseldorf și cu portul

Bremen.
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Unde mergem?
(Urmare din pag. 1}

iășura etapa de zonă a cam
pionatului republican de volei
— școli profesionale.

M I I N E
• Sala de balet a Casei de 

cultură găzduiește, la ora 10, 
un medalion literar „George 
Bacovia". In cadrul medalionu
lui va fi expusă o conferință 
de prof. Virginia Dancu 
și îșl vor da concursul recita
tori al Casei de cultură.

• Cu începere de la ora 10, 
fn • sala clubului din Lonea va 
avea loc cel de-al VlII-lea con
curs al formațiilor artistice 
muzicale și coregrafice de a- 
matori de ia orașe și sate, fa
za orășenească. Participă for
mații ale cluburilor din Petri- 
la, Aninoasa, Lonea și cele ale 
Căminelor culturale din Jieț, 
BBnifa și Iscroni.

• Intre orele 8,30—14, pe 
terenul Jiul din Petroșani con
tinuă meciurile de bandbal din 
cadrul campionatului republi
ca,., /etapa de zonă) — școli 
profesionale.

Pe același teren, la orele 10 
și 11, fn cadrul campionatului 
regional de handbal, se vor in- 
tîlni echipele Utilajul Petroșani
— Victoria Călan, Minerul A- 
ninoasa — Constructorul Hu
nedoara.
• Lupeni, ora 17, meciul de 

fotbal de categoria B seria a 
ti-a Minerul Lupeni — A.S.A. 
Tg. Mureș.

• La Petrila, in cadrul cam
pionatului regional de fotbal 
se va disputa meciul dintre e- 
chipele Știința Petroșani — 
Paringul Lonea la ora 11.

£ In cadru] campionatului 
orășenesc de fotbal se vor în- 
tîlni: la ora 11, pe terenul 
C.F.R. Petroșani echipele C.F.R. 
Petroșani — Preparatorul Lu
peni, iar la ora 10, pe terenul 
din Uricani echipele Construc
torul Lupeni — Constructorul 
minier Petroșani.

0 Poligonul de tir din Pe
troșani găzduiește, cu începe
re de Ia ora 9, întrecerile de 
tir — etapa orășenească — con- 
tînd pentru Cupa Federației ro
mâne de tir.

LOTO
La tragerea din 19 mai 1967 au 

fost extrase din urnă următoarele 
numere :

57 27 12 68 32 1 8 80 41 10 48 52.
Fond de premii: 895 417 lei.

Deocamdată predomină peisajul natural. In curîtid insa ponderea va 
aparține peisajului industrial. Aici se conturează tot mai mult noua mină 
Bărbăteni. _ Foto : N. Moldoveanu

Folosirea deplina a timpului de lucru

PREMISA SIGURA PENTRU RIDICAREA PE U TRE
APTĂ SUPERIOARĂ A ACTIVITĂȚII ECONOMICE

(Urmare din pag. 1,

suri prin a căror remediere se 
creează noi rezerve în vederea ri
dicării calitative a activității minei.

Unul din neajunsurile cele mai 
mari îl constituie neutilizarea din 
plin a timpului de lucru. Astfel, 
indicele de utilizare a timpului de 
lucru maxim disponibil în peri
oada ianuarie-aprilie a.c. este de 
abia 92,3 — situație determinată în
deosebi de numărul marc ai zile
lor de boală, absențe motivate și 
nemotivate. In primele 4 luni, în 
cadrul minei s-au înregistrat 1 184 
absențe motivate și 519 absențe ne
motivate. Din analizele întreprinse 
a mai reieșit faptul că, în anul ce a 
trecut, un număr de 723 muncitori, 
adică 25,8 la sută din efectivul to
tal, au absentat peste concediul lor 
legal încă 57,5 zile, majoritatea din 
motive de boală. Printre salariații 
cu cele mai multe absențe moti
vate și nemotivate amintim : Bă- 
duță Nicolae, Carpen Alexandru, 
Mihu luliu, Tusluc Marin, Pavel 
Aristică, Benea Petru, Matros Du
mitru, Kulcsar Gheorghe, Tăzlăuan 
Gheorghe și alții.

In urma muncii politico-educa
tive desfășurate de organizațiile de 
oai-tid și de sindicat, prin măsu
rile administrative aplicate s-au 
făcut pași însemnați pe linia folo
sirii mai din plin a timpului de 
lucru, a întăririi disciplinei. To
tuși, mai sînt multe de făcut în 
acest domeniu. Actele de indisci
plină se mențin încă ridicate. Ra
portul între efectivul auxiliar și cel 
productiv nu e încă corespunzător. 
Deși efectivul auxiliar se men
ține încă ridicat, deservirea brigă
zilor rămîne totuși deficitară. La 
sectoarele auxiliare se mai mențin 
ridicate învoirile. In sectoarele pro
ductive I, Ii. V nu se face încă o 
plasare judicioasă a fronturilor de 
lucru. De asemenea, din studiul e- 
fectuat asupra folosirii timpului 
de lucru, a reieșit că timpul maxim 
folosit de muncitori la locul de 
muncă este de abia 476 minute 
din care efectiv se lucrează 411 mi
nute. Timpul de muncă productiv 
a fost diminuat din cauza întîrzie- 
rilor personalului la intrarea în 
mină, din cauza deficiențelor în a- 
provizionarea locurilor de muncă 
și în funcționarea utilajelor.

In adunare s-a subliniat necesi
tatea ca personalul tehnic, îndeo
sebi maiștrii minieri, să acorde o 
atenție sporită utilizării din plin a 
timpului de lucru, pentru curmarea 
risipei forței de muncă și perfec
ționarea organizării producției și 
a muncii.

In prezent, sînt în curs de apli- 
care o seamă de măsuri — pro
puse de colectivul de specialiști în 
urma studiului întreprins pe tema 
folosirii complete a timpului de

lucru și îmbunătățirea raportului 
dintre muncitorii de bază și auxi
liari. Sînt în curs de examinare 
noi posibilități privind repartiza
rea muncitorilor auxiliari, posibili
tățile de concentrare a producției, 
lărgirea formelor de deservire, ex
tinderea mecanizării lucrărilor în 
subteran etc. De altfel, pentru asi
gurarea utilizării complete a tim
pului de lucru, pentru perfecționa
rea organizării producției și a mun
cii în scopul obținerii de către co
lectivul exploatării a unor indica
tori tehnico-economici tot mai su
periori, adunarea a elaborat un 
amplu plan de măsuri a cărui în
făptuire va crea premisele obținerii

Din propunerile ale viitor
+ Să se repună tn funcție mașinile de curățat vagonete 

spre a nu se ajunge la penalizarea brigăzilor pentru calitatea 
necorespunzătoare a ctrbunelui din motive Independente de 
voința lor. Aerul comprimat să fie asigurat și ia ora schim
bului ca schimbul la fața locului să poată avea eficiență.

(Tenzler Șteîan, șef sector III)

< In cadrul minei lucrează peste o mie de oameni cu ca
pacitate redusă de muncă. Contribuția lor insuficientă la 
îndeplinirea pianului va determina suprasolicitarea —- deci 
uzura prematură a celorlalți. Se cer măsuri profilactice mai 
eficiente Împotriva îmbolnăvirilor. In această activitate e ne
cesar să fie cointeresate și cadrele medicale. Ar fi 
foarte bine venit, ca în interesul reducerii cazurilor de îmbol
năviri în industria minieră, cadrele medicale care lucrează 
in cabinetele exploatărilor să fie încadrate în efectivul ex
ploatării spre a fi mai cointeresate in activitatea profilactică.

(ing. Donin Francisc — șeful servi
ciului planificare)

> In ultimul timp, exploatarea întîmpină greutăți din 
cauza deselor întreruperi de curent. De asemenea, echipele 
de intervenție ale I.R.E.H. acționează cu încetineală, deter- 
minind numeroase stagnări.

(ing. Stoica Emil, mecanic șef)

Și o propunere pfentru I.C.O.
Pentru reducerea timpului consumat de muncitorii 

mineri cu transportați de la mină la domiciliu' și invers, să 
se introducă pentru cei 550 salaridți ai minei tare locuiesc în 
cartierul Aeroport cîteva curse speciale directe Aeroport- 
Petrila.

I. C. O. PETROȘANI 
AMfCNTĂ

Incepînd cu data de 21 mai 1967 traseu] autobuzelor lo
cale în cartierul Livezeni este următorul:

— In direcția Livezeni, din str. Republicii prin str. Oituz, 
Unirii, 1 Iunie, Iar la înapoiere, prin str. 1 Iunie, Indepen
denței, Oituz, Republicii.

— Stațiile- de autobuz pentru traseele Uricani și Ani
noasa rămîn aceleași.

In Jief se poate organiza 
un eomerț mai civilizat

Satul Jieț, prin așezarea sa, este 
izolat de artera principală de co
municație din Valea Jiului. Insă 
nu acesta e singurul motiv pentru 
care cele 326 de familii din loca
litate nu se bucură de atributele 
unui comerț civilizat atît în ceea 
ce privește aprovizionarea cit și 
deservirea populației. Iii Jieț sînt 
patru unități comerrialezși anume : 
alimentara, produse^ industriale, 
magazin O.O.V.L.F. și... bufet. A- 
ceste patru unități sînt așezate izo
lat, în diferite părți ale satului (ca 
toate satele de munte, Jiețul este 
foarte împrăștiat).

Pentru aprovrzionarea zilnică, o 
gospodină pierde o jumătate de zi 
alergînd de Ia o unitate la alta, 
stînd la rînd și tneori nemaiajun- 
gînd să cumpere produsele nece
sare — fiindcă acestea se termină 
foarte repede. Cauza principală : 
aprovizionarea magazinelor nu se 
face în mod ritmic. Ia timp și cu 
toate sortimentele cerute de popu
lația J iețului. Orarul de ser viciu 
este și el diferit la cele patru uni
tăți și necorespunzător. Dar nici 
acest orar nu se respectă Orarul 
de la „Alimentara" este absolut în 
contratimp cu timpul liber al oa
menilor pe care-i deservește. Ma
gazinul respectiv se închide ia ora 

unor noi succese de minerii petri- 
leni, va asigura înfăptuirea obiec
tivelor de întrecere fixate de cu- 
rftid. Pe baza analizei capacități
lor de producție a reieșit că E. M. 
Petrila poate realiza pînă la sfîr- 
șltul anului o depășire de peste 
5 000 tone cărbune, să sporească 
productivitatea muncii cu 10 kg pe 
post și să obțină o economie de 
400 000 lei.

Dezbaterile, măsurile aplicate, 
strădania întregului colectiv pen
tru folosirea la maximum a tim
pului de lucru și întărirea discipli
nei vor chezăsui ridicarea pe o 
treaptă calitativ superioară a îh- 
treeii activități a exploatării.

16, cînd oamenii, în majoritatea lor 
mineri, vin de la serviciu. Ei tre
buie să facă drumul pînă la Lonea 
o jumătate de oră pe jos (fiindcă 
nu există nici un mijloc de loco
moție) pentru a-și cumpăra piine 
sau alte produse alimentare.

In Jieț nu este respectat nici spe
cificul unităților comerciale. Ma
gazinul O.O.V.L.F. vinde mai mult 
vin decît zarzavaturi și legume, la 
„Alimentara" se vinde țuică și alte 
băuturi spirtoase ca la bufet, iar la 
bufet se vînd dulciuri pentru copii 
ca la „Alimentara".

Localnicii au ridicat mereu pro
blema Comerțului din satul lor. Cu 
chibzuință cetățenilor și a repre
zentanților lor în diferite organe și 
organizații de masă, aceste nea
junsuri . pot fi înlăturate. Pentru a- 
ceasta ar trebui însă ca toate uni
tățile comerciale să fie concen
trate în clădirea în care se află bu
fetul și cinematograful sătesc, clă
dire care are un spațiu locativ de 
220 mc. Această clădire cu vad co
mercial optim se află în centrul 
satului, are instalație de apă po
tabilă și gură de incendiu la 3 me
tri. Sfatul popular ai orașului Pe- 
trila-Lonea este de acord să pună 
la dispoziția comerțului de stat a- 
ceastă clădire. O dată rezolvată

UN FAPT
In unatdin zilele trecute, io- 

sică Margareta coborind îm
preună cu copilul dintr-un 
autobuz local din Petroșani 
și-ă uitat umbrela pe ban
chetă. Abia după plecarea 
autobuzului din stația in ca
re coborîse și-a amintit de 
umbrelă... A luat autobuzul 
următor pînă la capăt de li
nie. Aici s-a adresat dispece
rului.

— Tovarășe, mi-am nitnt in 
autobuz umbrela. Cum ttș'pu
tea s-o găsesc ?

— Așteptați vă rog, pînă 
cînd se întoarce autobuzul cu 
care ați călătorit.

După un timp autobuzul 
sosi. Șoferul a coborît și s-a 
îndreptat spre dispecer. Toc
mai vroia să predea obiectul 
găsit. Spre bucuria pasagerei 
umbrela i-a fost restituită. 
Mulțumi șoferului și plecă. 
După - cîțiva pași vru să afle 
numele șoferului. Deși auto
buzul se pusese în mișcare, a 
mai avut răgazul să afle de 
la taxatoare că șoferul se nu
mește Cătană...

I. P.

TELEVIZIUNE
20 mai

16,00 Tenis de cîmp: România 
— Spania. Cupa Davis.

18,00 Pentru copii și tineretul 
școlar. Ecranul cu pă
puși : Piesa „Pățaniile 
motanului desculț" de 
Mircea Marian. Prezintă; 
Teatrul de păpuși din 
Baia Mare.

18.30 Drag mi-e cînteCul și 
jocuL

19,00 Telejurnalul de seară.
19,27 Buletinul tneteori^ogic.
19.30 Față-n față. Prestări de 

servicii către populație.
20,00 Tele-enciclopedia.
21,00 Virtuoși ai baletului.
21.30 Film serial: „Sîîntul".
22,00 Repetiții pentru vacanță: 

Emisiune de muzică U- 
șoară.

22,55 Telejurnalul de noapte.
23,15 Telesport.
23,25 închiderea emisiunii.

CINEMATOGRAFE
21 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie:
Oglinda cu două fețe; Republic* ■. 
Neveste periculoase; PETRILA : 
Maigret și afacerea Saint Fiacre; 
LONEA — Minerul : Jandarmul din 
Saint-Tropez; LIVEZENI : Steaua 
fără nume; ANINOASA : Fantbmas 
se dezlănțuie.

problema clădirii, mai trebuie fă
cută ordine în ce privește orarul 
unităților comerciale și respectarea 
profilului acestora. Orarul să fie cel 
care este în toată țara, deci nu Un 
orar „special" al magazinelor din 
Jieț. Apoi să se respecte specificul 
vînzării mărfurilor pe care sint 
profilate unitățile comerciale, iar 
acest complex comercial să fie pre
văzut cu un telefon, întrucjt loca
litatea Jieț este lipsită de mijloace 
de transport spre orașul Petroșani. 
Acestea sînt de fapt propuneri ve
nite din partea cetățenilor și ele 
prezintă avantaje multiple. Aprovi
zionarea s-ar putea face la timp, 
cu toate produsele ce se află în 
comerțul de stat. Cetățenii ar putea 
face toate cumpărăturile în mini
mum de timp. Paza ar putea fi a- 
sigurată de un singur om pentru 
toate unitățile. Plin concentrarea 
unităților comerciale într-un sin
gur ioc, se creează posibilitatea prac
tică de a se construi și amenaja 
căminul cultural Jieț, în localul o- 
cupat în prezent de Alimentara. 
Proiectul și devizul acestei lucrări 
se află deja executat de secția de 
gospodărie a Sfatului popular Pe
trila, de aproape doi ani.

Aceste propuneri sînt - pe deplin 
rezolvabile, iar avantajele pe care 
le oferă sint suficient de convin
gătoare pentru ca organele locale 
să treacă de urgență la realizarea 
lor practică. ,

Cornel HOGMAN 
deputat
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încheierea vizitei președintelui 
Consiliului de Stat, Chivu Stoica, în Iran

(Urmare din pag. 1)

Iranului. Avioane cu reacție ale forțelor militare ira
niene au escortat avionul oficial românesc pînă la 
frontieră.

Înapoierea în Capitală
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Socia

liste România, Chivu Stoica, și soția s-au înapoiat vi
neți la amiază în Capitală, venind din Iran, unde, la 
invitația Majestății Sale Imperiale, Șahinșahul Mo- 
hajnmad Reza Pahlavi Aryamehr, au făcut o vizită 
oficială.

Președintele Consiliului de Stat a fost însoțit de

STEAGUL ROȘU

Pompiliu Macovei, președintele Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, Petru Burlacu, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, de consilieri și experți.

La sosire, pe aeroportul Băneasa, erau prezenți to
varășii Ion Gheorghe Maurer, Gheorghe Apostol, Ale
xandru Bîriădeanu, Emil Bodnăraș, Ilie Verdeț, Maxim 
Berghianu, Petre Borilă, Vasile Vîlcu, Ștefan Voitec, 
vicepreședinți ai Consiliului de Stat și ai Consiliului 
de Miniștri, membri ai Consiliului de Stat și ai gu
vernului, conducători de instituții centrale, generali, 
ziariști.

Au fost de față Cyrus Zoka, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al Iranului la București, membri amba
sadei, precum și șefi ai unor misiuni diplomatice a- 
creditați în țara noastră.

(Agerpres)

COMUNICAT

Im-

orașul Te- 
istorice Isfahan 
economice, așe- 

de cultură, 
înalților oaspeți 
pretutindeni din

La invitația Maiestăților Lor 
periale, Șahinșahul Mohammad 
Reza Pahlavi Aryamehr și împă
răteasa Farah Pahlavi, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Socialiste România, Chivu Stoica; a 
făcut, împreună cu soția, o vizită 
oficială de prietenie în Iran, între 
13 și 19 mai 1967.

’ Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și personalitățile care 
I-au însoțit au vizitat 
heran, localitățile 
șt Șiraz, obiective 
zăminte sociale și 
- In Cursul vizitei, 
le-a fost rezervată
partea Maiestăților Lor Imperiale, 
a oficialităților și a locuitorilor re
giunilor vizitate o primire cordială, 
călduroasă, expresie a sentimente
lor de prietenie și stimă care s-au 
stabilit între poporul iranian și 
poporul român.

Cu ocazia vizitei, între președin
tele Consiliului de Stat al Repu
blicii Socialiste România și Maies
tatea Sa Imperială, Șahinșahul Ira
nului, au avut loc convorbiri la 
care au mai participat:

— din partea română: Pompiliu 
Macovei, președintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, Pe
tru Burlacu, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și Pavel Silard, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Republicii Socialiste 
România la Teheran:

— din părtea iraniană: primul 
ministru Amir Abbaș Hoveida, mi
nistrul afacerilor externe, Ardechir 
Zahedi și ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al Iranului la 
București. Soltan Hossein Vakili 
Sanandaji.

In timpul convorbirilor, care s-au 
desfășurat într-o atmosferă de prie
tenie și înțelegere reciprocă, pre
ședintele Consiliului de Stat și 
Șahinșahul Aryamehr și-au împăr
tășit preocupările în construcția e- 
cohomică si socială a. țărilor lor, 
au examinat dezvoltarea din ulti
mul timp a relațiilor româno-ira- 
nicne și au făcut un schimb 
reTÎ asupra unor probleme 
tuației internațiohale care 
sează cele două părți.

Șahinșahul Aryamehr a
înaltă apreciere realizărilor obți
nute de Republica Socialistă Ro
mânia in dezvoltarea continuă a 
economiei naționale, a învățămîn- 
tului, artei și culturii.

■Președintele Consiliului de Stat a 
dat o înaltă apreciere realizărilor 
obținute de Iran în domeniul învă- 
țămîntului, culturii și în dezvolta
rea unei economii independente pe 
baza exploatării resurselor naturale 
ale țării.

țSxaminînd stadiul actual al rela
țiilor bilaterale, cele două părți 
și-au exprimat deplina satisfacție 
pentru dezvoltarea lor favorabilă 
în spiritul prieteniei româno-ira- 
niene, în avantajul ambelor po
poare.

Acordurile încheiate între Repu
blica Socialistă România și Iran se 
realizează rodnic. Au fost recent 
semnate noi acorduri privind creș
terea,1 volumului și diversificarea

colaborare reciproc a-

părți și-au reafirmat 
a întreprinde noi pași

de pă- 
ale si- 
intere-

dat o

schimburilor economice, iar în 
scurt timp va avea loc încheierea 
unui acord cultural.

In vederea unei mai bune coor
donări a cooperării economice și 
tehnico-științifice, a fost creată în 
anul 1966 și și-a început activitatea 
Comisia mixtă guvernamentală de 
cooperare economică.

S-a subliniat ro]ul important pe 
care I-au avut în dezvoltarea și în
tărirea cooperării prietenești ro- 
mâno-iraniene, în diferite domenii, 
contactele dintre personalitățile de 
conducere ale celor două state, care 
au înlesnit o cunoaștere mai bună, 
o identificare mai precisă a posibi
lităților de 
vanta joasă.

Cele două 
hotărîrea de
pentru dezvoltarea continuă a coo
perării politice, economice, tehnico- 
științifice și culturale, în folosul 
ambelor popoare, ceea ce repre
zintă, totodată, contribuția acestora 
la dezvoltarea colaborării și coo
perării internaționale, la întărirea 
încrederii și prieteniei între po
poare.

In cadrul schimbului de vederi a- 
supra unor probleme ale situației 
internaționale actuale, părțile și-au 
reafirmat pozițiile exprimate la 
București în iunie 1966, în Comuni
catul cu privire la vizita în Româ
nia a Maiestății Sale Imperiale, Șa
hinșahul Aryamehr. Totodată, pre
ședintele Consiliului de Stat și Șa
hinșahul au procedat Ia un schimb 
de vederi asupra activității și ini
țiativelor întreprinse de guvernele 
celor două țări, în ultima perioadă, 
pe plan internațional.

Ei au recunoscut că în conjunctu
ra actuală, în relațiile internațio
nale, coexistența, înțelegerea și co
laborarea între state și popoare de
vin din ce în ce mai mult o nece
sitate istorică.

Schimbul de păreri cu privire la 
problemele internaționale actuale a 
evidențiat preocuparea celor două 
țări pentru menținerea păcii și asi
gurarea securității in lume. Cele 
două părți consideră că o condiție 
de bază pentru rezolvarea acestui 
deziderat o constituie promovarea 
în relațiile dintre state și în în
treaga viață internațională a prin
cipiilor intangibile ale suveranității 
si independenței naționale, 
tații în drepturi, 
treburile interne
vantajului reciproc.

încălcarea acestor principii gene
rează surse de încordare între state, 
care pun în pericol pacea tuturor 
popoarelor. Cei doi șefi de stat și-au 
reafirmat dorința de a sprijini Or
ganizația Națiunilor Unite și au re
cunoscut rolul important pe care a- 
ceasta trebuie să-I aibă în asigura
rea păcii și securității mondiale. 
Ei au subliniat, de asemenea, ne
cesitatea ca O.N.U. să reflecte rea
litățile și schimbările 
lumea contemporană.

Cele două părți, 
îngrijorarea față de
războiului din Vietnam și față de 
pericolul pe Care acesta îl prezin-

egali- 
neamesteciilui în 
ale altor țări, a-

survenite în

exprimîndu-și 
intensificarea
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tă pentru pacea lumii întregi, s-au 
pronunțat pentru soluționarea si
tuației din Vietnam pe baza acor
durilor de la Geneva din 1954 și a 
respectării dreptului poporului viet
namez de a-și rezolva singur, fără 
nici un amestec 
mele vieții sale

Electuînd un 
asupra situației 
ședințele Consiliului 
Șahinșahul Aryamehr au 
că înfăptuirea securității europene 
constituie unul din factorii cei mai 
importanți, de natură să influențe
ze favorabil întreaga situație inter
națională.

Ei au evidențiat importanța pe 
care o are pentru realizarea unui 
climat de pace și destindere în lu
mea întreagă dezvoltarea unor re
lații normale politice, economice și 
tehnico-științifice între toate sta
tele, indiferent de orînduirea lor 
socială, pe baza egalității în drep
turi, neamestecul în treburile in
terne și a respectului reciproc.

Preocupați de faptul că mai e- 
xistă popoare menținute sub opre
siunea colonială, cit și de amenin
țarea pe care o reprezintă pentru 
cauza păcii și securității 
ționale prelungirea acestei 
președintele Consiliului de 
Șahinșahul Aryamehr au 
simpatia și sprijinul deplin al ță
rilor lor popoarelor din Asia, Afri
ca și alte părți ale lumii care luptă 
pentru libertate și independență 
națională, cerînd aplicarea urgen
tă și deplină 
cu privire la 
denței țărilor 
niale.

Pornind de 
viața internațională actuală impu
ne răspunderi 
turor statelor 
sau mici, cele 
mat hotărîrea 
viitor cu perseverență pentru rea- ț 
liza rea destinderii internaționale, | 
pentru dezvoltarea colaborării 
încrederii între state, pe < 
întăririi păcii și securității inter
naționale.

Vizita președintelui Consiliului 
de Stat al Republicii Socialiste Ro
mânia, contactele și convorbirile 
care au avut Ioc cu această oca
zie au consolidat legăturile de prie
tenie dintre cele două țări și au 
relevat hotărîrea celor două părți 
de a ’ 
dezvoltarea relațiilor reciproc avan
tajoase.

Președintele Consiliului de Stat 
și personalitățile care l-au însoțit 
au exprimat sincerele lor mulțumiri 
pentru primirea călduroasă și prie
tenească pe care Maiestățile Lor 
Imperiale, guvernul și poporul ira
nian le-au rezervat-o în tot timpul 
șederii lor în Iran.

Președintele Consiliului de Stat, 
Chivu Stoica, și soția au invitat pe 
Maiestățile Lor Imperiale, Șahinșa- 
bu] Aryamehr și împărăteasa Farah 
să facă o vizită în Republica So
cialistă România. Invitația a fost ac
ceptată cu plăcere.
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TELEGRAME EXTERNE
Adunarea generală a O.N.U 
a reluat lucrările

NEW YORK 19 (Agerpres). — A- 
dunarea generală a O.N.U. a reluat 
joi seara, după o întrerupere de 
aproape două săptămîni, dezbate
rile consacrate problemei Africii 
de Sud-Vest. Pe ordinea de zi a șe
dinței a figurat proiectul de rezo
luție prezentat de un grup de 79 
de țări afro-asiatice, latino-ameri- 
cane și Iugoslavia. Noul proiect 
prevede retragerea din Africa âe 
Sud-Vest a forțelor armate, poliție
nești și a personalului administra
tiv al Republicii Sud-Africane șî 
instituirea unui consiliu adminis
trativ O.N.U. însărcinat cu crea
rea condițiilor necesare pentru a- 
cordarea independenței acestui te
ritoriu pînă în luna iunie 1968. In 
textul proiectului nu sînt însă sti
pulate clauzele privind adoptarea 
de către Consiliul de securitate a 
unor sancțiuni în cazul în care gu
vernul rasist sud-african va refuza 
să se supună hotărîrii O.N.U.

Proiectul de rezoluție urmează să 
fie supus la vot pînă cel mai tîrziu 
luni.

La 25 iunie

Prima transmisiune 
a sistemului mondial 
de televiziune

NEW YORK 19 (Agerpres). 
Un număr de 18 țări colabo
rează în prezent pentru a 
pune la punct primul sistem 
mondial de transmiterea ima
ginilor televizate, cu ajutorul 
a patru sateliți, s-a anunțat 
joi la New York.

Prima transmisiune din ca
drul acestui sistem va avea 
loc la 25 iunie a. c., orele 
19,00 G.M.T. Ea va putea fi 
urmărită timp de două ore de 
aproximativ 500 milioane de 
persoane din cinci co iinente.

Hanoiul puternic bombardat 
de aviația americană

HANOI 19. — Corespondentul 
Agerpres, A. Ionescu, transmite : 
In cursul zilei de vineri, mari for
mații de avioane americane s-au 
năpustit din nou asupra Hanoiului. 
Unitățile locale de apărare antiae
riană au redus intensitatea bom
bardamentului, făcîndu-i pe agre
sori să plătească scump acest raid 
pirateresc.

Am fost martorul momentelor 
cînd mai multe avioane au fost 
doborîte deasupra orașului, unul 
dintre ele prăbușindu-se în car
tierul ambasadelor, la numai cî- 
teva sute de metri de locul unde 
mă aflam. Am surprins, de ase
menea, clipa cînd trei piloți ame
ricani s-au aruncat cu parașuta 
pentru a se salva din avioanele 
incendiate.

In pauza dintre cele două bom
bardamente, care s-au succedat la 
interval de o jumătate de oră, e-

chipe de intervenție au împînțit 
străzile, ridicînd răniți șl stingîhd 
incendiile izbucnite.

La ora cînd transmit aceste rîn- 
duri, orașul și-a reluat activitatea 
normală, deși multe cartiere se află 
încă în întuneric. Pînă în prezent, 
nu se cunosc cu exactitate pro
porțiile distrugerilor provocate' de 
bombardament. Observatorii apre
ciază că acesta a fost cel mai pu
ternic atac lansat pftiă în prezent 
împotriva complexului industrial al 
Hanoiului și a orașului propriu-zls, 
inclusiv centrul.

★
După cum anunță agenția V.N.A., 

atacul lansat la 19 mai de aviația 
americană împotriva capitalei R, D. 
Vietnam, Hanoi, s-a soldat pentru 
agresori cu pierderea altor zete 
aparate de zbqr, avarierea a r)u‘ 
meroase altele, precum și captu- 
rarea unui număr de piloți.

Conferința de presă
a președintelui

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Președintele Johnson a ținut joi o 
conferință de presă în cursul că
reia a răspuns la o serie ele între
bări în legătură cu probleme ex
terne si interne. Referitor la pro
blema vietnameză, el a reafirmat 
hotărîrea S.U.A. de a continua răz
boiul pe care-1 duce în această 
țară.

Johnson a refuzat să comenteze 
intensificarea luptelor la sud de 
zona demilitarizată din Vietnam și 
s-a referit mai mult la hotărîrea 
Administrației sale de a pune pro
blemele de așa-zisă „pacificare" a 
Vietnamului de sud sub autoritatea 
comandantului suprem al for
țelor americane din această țară, 
generalul Westmoreland.

Abordînd problemele interne,

Johnson
ț • _

Johnson și-a reafirmat intenția de 
a cere Gongresului o sporire a im
pozitelor cu 6 la sută pentru a face 
față deficitului bugetar crescînd 
provocat de cheltuielile necesi
tate de războiul din Vietnam.

El a refuzat să răspundă unor în
trebări privind viitoarea sa candi
datură ia alegerile prezidențiale 
din 1968.

★

In aceeași zi. ministrul apărării" 
al S.U.A., McNamara, a ținut o 
conferință de presă în cursul căreia 
a declarat că la solicitările S.U.A. 
privind trimiterea unor ajutoare y 
militare ale țărilor vest-europene în 
Vietnam, acestea au răspuns ne
gativ.

Nota Angliei adresată Spaniei 
în legătură cu disputa Gibraltarului

LONDRA 19 (Agerpres). — Ma
rea Britanie a adresat joi o nouă 
notă Spaniei, în care exprimă pă
rerea că tratativele anglo-spaniole 
asupra statutului Gibraltarului, în
trerupte la 13 aprilie ar putea fi 
.reluate cu condiția ca autoritățile 
din Madrid să anuleze interdicția 
zborurilor avioanelor străine în 
zona Algesiras.

Pe de altă parte, guvernul en
glez avertizează că, dacă nu va 
primi un răspuns favorabil pînă la 
23 mai, Marea Britanie va ridica 
această chestiune în fața Consiliu
lui Asociației Internaționale pentru 
Transporturile Aeriene. Agenția

France Presse menționează că in
terdicția zborurilor, intrată în vi
goare la 15 mai, se extinde asupra 
unei zone care începe la aproxi
mativ 200 metri depărtare de pista 
aerodromului. Ea reprezintă 
mod clar, un act de const rîngere", 
declară nota britanică, care aruncă 
asupra Spaniei responsabilitatea ter
giversării tratativelor privind vi
itorul Gibraltarului. Tratativele 
anglo-spaniole, în acest sens, au 
fost angajate la recomandarea li
nei rezoluții a O.N.U. din decem
brie 1965, dar au fost întrerupte de 
nenumărate ori din inițiativa am- 
belor părți.
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