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înainte, pe arumni socialismului, 
bunăstării și pocii

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
rostită la posturile de radio și televiziune

riale — investițiile în agriculturăDRAGI TOVARĂȘI,

La 7 martie, cetățenii patriei noas
tre își vor alege reprezentanții în 
Marea Adunare Națională și în sfa
turile populare regionale; raionale, 
orășenești și comunale.

întregul nostru popor întimpină a- 
cest important eveniment într*o at
mosferă de puternică însuflețire, cu 
satisfacția unor mari realizări în 

A toate domeniile de activitate.
' Bogat și mobilizator este tabloul 
acestor înfăptuiri. Nu «istă colț al 
țării care să nu cunoască transfor
mări înnoitoare.

Viața a confirmat din plin juste
țea politicii de industrializare, pro
movată cu consecvență de partid și 
guvern ca verigă principală a între
gii opere de reconstrucție socialistă 
a Romîniei. S-a creat o temelie pu
ternică pentru avîntul continuu al 
forțelor de producție, pentru crește
rea rapidă și echilibrată a tuturor 
ranprilor economiei naționale.

totr-un interval de numai 5 ani 
— 1960—1964 — forța industrială a 
Republicii Populare Romine s-a du
blat, realizîndu-se în prezent o pro
ducție globală de 8 ori și jumătate 
mai mare decit în 1938.

Au cunoscut o creștere accelerată 
principalele ramuri ale industriei 
moderne — industria energetică, chi
mică, constructoare de mașini. Ele 
dau astăzi aproape jumătate din în
treg volumul producției noastre in
dustriale.

S-a acordat o neslălbită atenție 
introducer» tot mai largi a tehnicii 
noi — mijloc sigur de ridicare a pro
ductivității muncii. A avut loc un 
amplu proces de reutilare a între
prinderilor vechi și de înzestrare a 
celor noi cu mijloace tehnice perfec
ționate. A crescut preocuparea pen
tru îmbunătățirea calității produse
lor, cerință esențială a dezvoltării e- 
cot V "rice.

Un obiectiv constant ai partidului 
îl constituie justa repartizare terito
rială a forțelor de producție. A fost 
asigurată dezvoltarea economică a 
tuturor regiunilor țării, imprimîndu- 
se un ritm de dezvoltare mai accen
tuat regiunilor rămase în urmă. 
Importante resurse naturale, odinioa
ră irosite, sînt astăzi transformate 
în produse de înaltă valoare eco
nomică.

Și în viitor, partidul și guvernul 
vor înfăptui cu perseverență politica 
de industrializare socialistă, în vede
rea dezvoltării armonioase, în ritm 
înalt, a întregii economii, ridicării 
Romîniei la nivelul țărilor avansate, 
ca producție și consum pe locuitor. 
Prin sporirea capacităților de produc
ție, prin modernizarea întreprinderi
lor existente și construirea unor noi 
obiective modern utilate, prin crește
rea calificării corespunzător cu ce
rințele tehnicii contemporane și îm
bunătățirea continuă a calității, mun
citorii, inginerii și tehnicienii vor ob
ține noi și importante progrese în 
dezvoltarea industrială a Romîniei 
socialiste.

TOVARĂȘI,
i

încheierea procesului de cooperati
vizare socialistă a deschis agricultu
rii noastre o cale largă de dezvolta
re. S-a schimbat radical modul de 
lucrare a pămîntului. Rezultatele re
marcabile obținute de numeroase gos
podării agricole ale statului și de 
cooperativele agricole de producție 
fruntașe ilustrează marea superiori
tate a agriculturii socialiste.

Pentru ridicarea agriculturii și dez
voltarea tuturor ramurilor ei au fost 
alocate importante mijloace mate- 

depășind prevederile stabilite în pla
nul de 6 ani. Pe ogoarele țării lu
crează zeci de mii de tractoare, com
bine și alte mașini agricole. Cadrele 
de ingineri și tehnicieni aduc o con
tribuție valoroasă la introducerea și 
răspîndirea agrotehnicii modeme.

Bucurîndu-se de aceste condiții, 
țărănimea cooperatistă, lucrătorii din 
gospodăriile agricole de stat și sta
țiunile de mașini și tractoare au ob
ținut, chiar în anii cu condiții clima
tice mai puțin favorabile, producții 
agricole sporite. A fost astfel asigu
rată buna aprovizionare a populației 
și a industriei, precum și satisface
rea altor nevoi ale economiei națio
nale.

Partidul și guvernul vor acorda în 
continuare o atenție deosebită dez
voltării intensive și multilaterale a a- 
griculturii, promovării largi a me
todelor științifice de cultivare a pă
mîntului, folosirii raționale a terenu
rilor agricole, lucrărilor de îmbună
tățiri funciare și hidroameliorații, 
sporirii producției de îngrășăminte 
chimice, extinderii mecanizării.

Avem convingerea că prin efortu
rile oamenilor muncii de la sate, 
marile rezerve de creștere a produc
ției vegetale și animale de care dis
pune agricultura noastră ‘socialistă 
vor Й tot măi intens puse în valoa
re, în interesul bunăstării țărănimii 
și a întregului popor.

In acești ani s-a aplicat cu con
tinuitate un cuprinzător ansamblu de 
măsuri, îndreptat spre îmbunătățirea 
vieții oamenilor muncii de la oraș? 
și sate. Au fost efectuate două ma
jorări substanțiale de salarii; au 
crescut veniturile tuturor categoriilor 
de oameni ai muncii, я sporit pute
rea de cumpărare și s-a îmbunătățit 
aprovizionarea populației. Realizări 
de seamă s-au obținut în domeniul 
construcției de locuințe. Deși aceste 
realizări mai sînt încă în urma ce
rințelor în continuă creștere ale popu
lației, oricine judecă lucrurile în mbd 
obiectiv recunoaște marile eforturi 
ce s-au depus în această direcție în 
întreaga țară.

O imagine nouă dau satelor sutele 
de mii de case ridicate din fondurile 
proprii ale țărănimii. In vederea 
ocrotirii sănătății poporului au fost 
date în folosință noi unități sanitare.

Generalizarea școlii de 8 ani, gra
tuitatea întregului învățămînt, dez
voltarea rețelei de școli de toate 
gradele reflectă puternicul avînt al 
învățămîntului în țara noastră.

înfloresc continuu știința și arta, 
cărora statul le-a asigurat condiții 
optime de dezvoltare, creații valoroa
se îmbogățesc patrimoniul culturii 
noastre socialiste.

Rezultatele obținute pînă acum pe 
ansamblul economiei naționale per
mit să se aprecieze că obiectivele 
planului șesenal vor fi îndeplinite cu 
succes, iar în unele ramuri vor fi 
depășite.

Se creează astfel o temelie solidă 
viitorului plan cincinal — 1966—1970. 
Proiectul acestui plan, care se află 
în curs de elaborare, va fi pus în 
dezbaterea oamenilor muncii și, apoi, 
discutat la cel de-al IV-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn, în 
vara acestui an.

Noul plan cincinal va marca un 
mare pas înainte în creșterea produc
ției industriale și agricole, în progre
sul multilateral al patriei și ridica
rea bunăstării poporului.

Romînia, în trecut un colț vitregit 
de sărăcie al Europei, merge pe un 
drum sigur, transformîndu-se într-o 
țară socialistă înaintată, cu un nivel 
tot mai ridicat de civilizație.

Acesta este rodul muncii entuzias

te, pline de abnegație a minunatului 
nostru popor, liber și stăpîn pe pro
pria soartă, conștient că tot ce rea
lizează slujește propășirii țării, fău
ririi unui trai mai bun pentru toți 
cei ce muncesc.

Aș dori să mă folosesc de acest 
prilej pentru a adresa, în numele 
Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, al Consiliului 
Național al Frontului Democrație’ 
Populare, cele mai calde felicitări 
eroicii noastre dase muncitoare, ca
re își îndeplinește cu cinste misiunea 
de clasă conducătoare a societății; 
țărănimii cooperatiste, care muncește 
cu spor pentru a da țării recolte tot 
mai bogate; inginerilor și tehnicie
nilor, oamenilor de știință, artă și 
cultură care și-au pus cunoștințele și 
forțele creatoare în slujba poporului; 
tineretului nostru entuziast; harnice
lor noastre femei; tuturor cetățeni
lor, oameni ai muncii de toate na
ționalitățile — care și-au adus con

tribuția la făurirea mărețelor reali
zări ale Romîniei socialiste. In aces
te realizări este întruchipată munca 
plină de patriotism a fiecăruia — și 
avem convingerea că anii ce urmea
ză vor adăuga noi victorii celor ob
ținute pînă acum.

TOVARĂȘI,

Un factor esențial al dezvoltării 
Republicii Populare Romîne îl con
stituie participarea nemijlocită a celor 
mai largi mase ale poporului la în
treaga viață politică a țării.

Democratismul orînduirii noaătre 
de stat și-a găsit o vie expresie în 
desfășurarea actualei campanii elec
torale. Ea se caracterizează printr-un 
puternic avînt politic al maselor și 
o intensă activitate economico-gos- 
podărească, prin dezbaterea aprofun
dată a treburilor obștești de către 
milioanele de oameni ai muncii de

(Continuare in pag. 3-a)

Mina Aninoasa fruntașă 
pe ramură în întrecerea 

socialistă pe 1964
Colectivul minei Aninoasa a trăit 

ieri un eveniment deosebit. In cadrul 
unei însuflețite adunări festive la ca
re au participat sute de mineri, ingi
neri pi tehnicieni anînoseni, precum 
și zeci de invitați de la celelalte ex
ploatări miniere din Valea Jiului, din 
conducerea C.C.VJ. etc., colectivului 
exploatării Aninoasa i s-a decernat 
„Steagul roșu" și „Diploma de între
prindere fruntașă" pe ramura indus
triei extractive in întrecerea socia
listă pe anul 1964. La masa prezi
diului adunării festive au luat loc to
varășii Medrea Ioan, adjunct al Di
recției organizatorice a C.C. al 
P.M.R., Bejan Dumitru, secretar al 
Consiliului Central dl Sindicatelor, 
Popa Dumitru, prim-secretar al Co
mitetului regional de partid Hune
doara, Lăzărescu Ioan, adjunct 
al ministrului minelor și ener
giei electrice, Lazăr David, membru 
in Biroul Comitetului regional de 
partid, prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Petroșani, Bălan 
Vichente, președintele Consiliului re
gional al sindicatelor, Szuder Wiliam, 
director general al C.C.VJ:, Momeu 
Samoilă, președintele Consiliului lo
cal al sindicatelor Petroșani și tdți 
tovarăși.

в M A
Astăzi, cînd întreaga țară pregăteș

te cu entuziasm, în condițiile celor mai 
depline drepturi și libertăți democra
tice, marea sărbătoare a alegerilor de 
la 7 martie, poporul nostru aniversea
ză împlinirea a două decenii de la 
memorabila zi 6 Martie 1945, cînd 
lupta maselor largi populare conduse 
de partidul comunist a dus la in
staurarea primului guvern democratic 
din istoria Romîniei.

6 Martie 1945 a constituit o impor
tantă victorie în desfășurarea revolu
ției populare, al cărei început l-a con
stituit actul de la 23 August 1944. 
Eliberarea patriei a descătușat uria
șele forțe ale poporului, care unindu-se 
în jurul partidului comunist, în frun
te cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, s-au ridicat cu hotărîre la luptă 
pentru zdrobirea completă a fascismu
lui, refacerea economiei distruse de 
război, pentru zădărnicirea uneltirilor 
reacțiunii, pentru o democrație reală 
și consolidarea independenței naționale 
a țării.

Această luptă a maselor populare 
a înlăturat succesiv trei guverne cu 
majoritate reacționară, aducînd la pu
tere, la 6 Martie 1945, primul guvern 
în care clasa muncitoare va 
avea rolul precumpănitor, guvern 
prezidat de patriotul înflăcărat și emi
nentul om de stat Dr. Petru Groza.

Instaurarea primului guvern demo
cratic a consolidat alianța muncito- 
rească-țărănească făurită în focul lup
tei pentru pămînt, a dat un puternic 
avînt luptei revoluționare a maselor 
populare, întreaga activitate a gu-

Drujbistnl Leordean Vasile din 
sectorul forestier Bilugu II în plină 
activitate.

In sală au izbucnit puternice a- 
plauze cînd tovarășul Ledrer Iosif, 
șeful minei a dat citire referatului 
care a înfățișat bilanțul bogat în 
realizări obținut de colectivul exploa
tării Aninoasa în anul trecut și care 
i-au adus înalta distincție acordată 
de Consiliul Central al Sindicatelor. 
In cuvîntul său, tovarășul Ledrer Io
sif a relevat că în anul 1964 colec
tivul minerilor anînoseni a pus la 
dispoziția economiei naționale 25 500 
tone cărbune peste plan, a realizat 
o productivitate a muncii cu 55 kg 
pe post mai mare decît cea planifi
cată, a realizat însemnate economii 
suplimentare. La baza acestor fru
moase succese au stat: munca plină 
de avînt desfășurată sub îndrumarea 
organizațiilor de partid de către mi
nerii, inginerii și tehnicienii din toa
te sectoarele minei pentru realizarea 
ritmică a sarcinilor de plan și a an
gajamentelor de întrecere, pentru 
sporirea productivității muncii prin 
ridicarea nivelului tehnic al produc
ției și îmbunătățirea organizării mun
cii. La înfăptuirile colectivului și-au 
adus contribuția cei peste 500 frun
tași ai exploatării pe pieptul cărora 
strălucește insigna rubinie de frun
taș în întrecerea socialistă.. Intre e-

RT I E
vernului instaurat la 6 Martie 194& a 
deschis drum larg unor profunde tran
sformări revoluționare în viața econo
mică și social-politică a țării.

Astfel, în perioada care a urmat 
sub conducerea partidului comunist 
s-au înfăptuit importante reforme cu 
caracter democratic. înlăturarea din 
viața politică a țării a partidelor „is
torice", îndepărtarea din guvern a ul
timilor reprezentanți ai burgheziei, au 
întărit pozițiile clasei muncitoare și 
aliaților ei, creînd premisele răstur
nării monarhiei și proclamării Repu
blicii Populare Romîne, etapă care a 
marcat cucerirea deplină a puterii de 
către clasa muncitoare în alianță cu 
masele largi ale țărănimii, trecerea la 
marea operă de construire a socia
lismului în patria noastră.

Trecînd în revistă evenimentele care 
au netezit drumul luminoaselor cuce
riri ce umplu astăzi de bucurie și 
mîndrie inimile oamenilor muncii din 
întreaga țară, ne amintim cu emoție 
de acele vremi, cînd în ciuda ruinii 
cauzate de război și de jaful hitle- 
rist, învingînd mari greutăți și lip
suri, minerii Văii Jiului munceau eroic, 
cu puterea brațelor, pentru sporirea 
producției de cărbune atît de necesar 
refacerii economiei naționale. Munca 
minerilor și muncitorilor noștri era 
însuflețită de cuvîntul partidului, de 
luminoasele perspective ale construc
ției socialiste.

Astăzi, aceste perspective luminoase 
prind viață, devin o realitate vie. în
făptuirea politicii partidului de indus
trializare socialistă a țării constituie 
temelia dezvoltării rapide a întregii 
economii naționale.

Bazinul nostru carbonifer, reflectă 
cu deosebită putere marile transfor
mări care au Ioc pe întreg cuprinsul 
patriei.1 Dezvoltarea și modernizarea 
minelor vechi, deschiderea de noi mi
ne. au constituit factori care au dus 
la o sporire considerabilă a produc
ției de cărbune. In 1964, colectivele 
minelor Văii Jiului au depășit cu pes
te 2,7 milioane tone producția de căr
bune a Romîniei burghezo-moșierești 
din anul 1938. Energeticienii de la Pa- 
roșeni vor da în acest an cu aproa
pe 2,5 la sută mai multă energie e- 
lectrică de cît întreaga producție de 
energie electrică a anului 1938.

Pentru dezvoltarea succeselor obți
nute, pentru înfăptuirea mărețelor per
spective pe care ni le înfățișează parti
dul. să dăm din toată inima votul 
nostru candidaților F.D.P. in alegerile 
de la 7 martie!

ceștia se numără minerii Cristea 
Aurel, Roman Petru, Biro Ștefan, 
David Ioan, Schneider Francisc, lane 
Victor și alții. Mulți dintre ei se aflau 
în sală, avînd fețele luminate de sa
tisfacția datoriei împlinite.

Moment emoționant: colectivul mi
nei irdră în posesia „Steagului roșu 
de întreprindere fruntașă pe ramură". 
Inmînînd reprezentanților minei înal
ta distincție, tovarășul Bejan Dumi
tru a felicitat călduros colectivul ex
ploatării, urîndu-i spor la mancă, 
noi succese în întrecere. Minerii a- 
ninoseni au fost felicitați apoi de că
tre tov. ing. Nlcorici Nicolae, șefut 
minei Lupeni, explpatare care a deți
nut „Steagul roșu de întreprindere 
fruntașă pe ramură" pe anul 1963. 
Apoi a luat cuvîntul tov. Bălan 
Vichente, președintele Consiliului re
gional al sindicatelor Hunedoara, 
care după ce a felicitat colectivul 
exploatării, a înmuiat minerilor ani- 
noseni „Diploma de întreprindere 
fruntașă pe regiune în ramura mi
nieră". In continuare tov. Momeu 
Samoilă, președintele Consiliului lo
cal al sindicatelor a inmînat repre
zentanților colectivului minei Aninoa
sa „Diploma de întreprindere frun
tașă pe orașul Petroșani". Colecti
vul exploatării fruntașe a mai fost 
felicitat apoi de către tovarășii Popa 
Dumitru, prim-secretar al Comitetu-

I. DUBEK

(Continuare în pag. 2-a)



STEACOT ROȘU

Construcțiile
Văii Jiului în 1965

DI A LOG
— Pentru obținerea unei ambianțe 

plăcute în locurile de petrecere a tim

pului liber al cetățenilor, pentru rea

lizarea de noi obiective social-cultu-

cu rale, ce măsuri a preconizat Sfatul

CU PRIMAV ARA
Nu de mult, opinia publică din ța- 

I* noastră a luat cu bucurie cunoș
tință de faptul că Romînia — după 
ultimele statistici internaționale — se 
află pe primul loc in Europa în ce 
privește ritmul construcțiilor de lo
cuințe. Este un rezultat al politicii în
țelepte a partidului nostru de care
mîndrie au. aflat și minerii Văii Jiu
lui. Sub ochii lor, in ultimii ani, au 
crescut pe fosta Vale a plingerli orașe 
noi. aii fost date în folosință mii de 
apartamente, și alte cîteva mii de pro
iecte așteaptă în birourile arhitecților 
să ia contact cu „terenul", să înlă
ture tot mai mult și definitiv trecu
tul. Ne-am adresat 
Tralan, președintele 
Comitetului execu
tiv al Sfatului popu
lar al orașului Pe
troșani cu rugămin
tea de a-i infor-

,ma pe cititorii zia
rului nostru asupra 
noilor construcții 
de locuințe, ce se 
vor înălța pe har
ta Văii Jiului, a 
viitoarelor așezăminte 
așa cum sperăm să arate ele la fi
nele acestui an.

popular al orașului Petroxnpi. ?

tovarășului Blaj

Intertill cu tovarășul 
BLAJ TRAIAN 

președintele 
Comitetului executiv 
al Sfatului popular 

al orașului Petroșani

— Paralel cu construcția de noi 
locuințe și a dotărilor social-cultura- 
le din cadrul ansamblurilor ce se 
vor ridica, se creează șl noi spații 
verzi, plantații de agrement, se vor 
amenaja noi cămine culturale și bi

blioteci. Un Impor
tant edificiu aJ cul
turii se află în con
strucție în Petro
șani. Este vorba de 
ca« de cultură 
a orașului Petro
șani care va avea 
800 de locuri.

— Sporirea în

'Saltul termometruluî mult peste 
zero grade este un semn că primă
vara își face loc pe meleagurile Văii 
Jiului. tUneînfeles, поет de-a face 
cu o ființă plăpîndă, tînără și încă 
timidă. Din lungul ei duel cu lunile 
de iarnă, primăvara a ieșit puțin o- 
bosîtă,. dar numai după trei zile de 
luptă s-a declarat învingătoare.

Dacă frigul din ultimele zile ale 
lunii februarie te chema la căldura 
căminului, acum soarele, cerul al
bastru, vîntul primăvăratec și cu 
miros de pămlnt jilav, a scos pur și 
simplu lumea pe străzi, a umplut cu 
voioșie și zgomot orașul.

Pe stradă săniile și-au pierdut 
căutarea, și copiii simt nevoia găsi- 

altor modalități de joacă, adecva- 
noului anotimp. Frigiderele încep 
aibă din nou căutare, mașinile

fiecare an a nu-
social-culturale, mărului de apartamente date în folo

sință, dezvoltarea impetuoasă a in-

— înainte de a vorbi de viitor, vâ

rugăm să ne spuneți care e In prezent
bilanțul construcțiilor social-culturale

dustriel „Văii" impun și îmbunătăți

rea condițiilor de desfacere șl apro
vizionare cu mărfuri a oamenilor

In Valea Jiului?

■— Bilanțul este ușor de sesizat, 
își pune amprenta pe tot ce ne în
conjoară. In cele aproape 10 133 de 
apartamente date în folosință în Valea 
Jiului în ultimii ani, în cele 182 săli 
de clasă, și 8 cinematografe ți că
mine culturale, în îmbunătățirile edili
tare șl urbanistice aduse orașelor cu 
fiecare etapă ce o parcurgem 
mul desăvîrșirii construcției 
mulul în patria noastră.

muncii. Ce construcții vor fi realizate 
tn acest domeniu ?

— Cum vor arăta orașele.

pe dru- 
socîalis-

străzile

și noile blocuri la sfirșitul aees-

Ы an?

—- Anul 1905 este un an bogat 
dm punct de vedere al investițiilor 
pentru obiective social culturale. Și 
pînă acum Valea Jiului în noua sa 
viață a cunoscut mulți asemenea ani. 
Minerii vor primi numai în acest an 
pește 51 000 mp suprafață locuibilă 
echivalentă cu multe sute de aparta
mente. In același timp au fost asigu
rate și fondurile necesare pentru fron
turile de lucru pe anii 1965-1966.

— Care sînt centrele mai impor

tante în care vor fi ridicate noile 
blocuri ?

— N-am să le trec în revistă pe 
toate, am să dau doar cîteva exemple 
mai importante: în 1965 va intra in 
funcțiune o fabrică de produse lacta
te cu o capacitate de prelucrare de 
50 000 i lapte pe zi. Vor iî realizate 
noi spații comerciale la Lupeni, Pe
troșani și în alte localități. Este pre
văzut să înceapă construirea unui 
palat al „Poștelor", autobază I.R.T.A., 
precum șl un nou dispensar C.F.R. 
De asemenea, se află în studiu îmbu
nătățirea alimentării cu apă pentru 
Aninoasa, Vulcan, Lupeni, Petrila-Lo- 
nea și Petroșani, precum și termofi- 
carea orașelor și purificarea atmosfe
rei Văii Jiului.

l-am mulțumit tovarășului Blaj 
Tralan pentru Interviul acordat urîn- 
du-1 ca ta alegerile de la 7 martie, 
unde candidează pentru circumscrip
ția electorală regională nr. 79 Petrila 
să obțină succes deplin, aă-șl poată 
duce astfel la îndeplinire sarcinile ce 
prevăd ridicarea frumuseții 
Văii Jiului pe o nouă treaptă.

rli 
te 
să 
de spălat, aparatele de radio sînt a- 
cum tot atltea încărcături prețioase 
Inlllnite cu frecvență pe străzi in pri
mele zile ale primăverii lui 1965.

Inttlnim Insă șl semne de altă na
tură, semne pline de semnificații. 
Semne electorale, semnele evenimen
tului din prima duminică a lui mar
tie. Petroșânenii participă din plin cu 
toate forțele, la evenimentul de mare 
însemnătate în viața politică a țării: 
alegerile de la 7 martie. Paginile zia
rului nostru continuă să vă aducă 
și astăzi la cunoștință asemenea fap
te, ritmul trepidant în care se desfă
șoară întrecerea socialistă 
uzine și alte unități 
Uzările obținute de 
din Valea Jiului în 
sărbători.

A mai rămas o zi
Orașul nosiru a început de pe acum

să unbrace haina festivă a marilor 
sărbători.

Pe primăvara „1965" am IntUnit-o 
veselă și in ținută de gală (ce-i drept , 
inilrziase cu patru Zile față de punc
tualul mărțișor), trecind in revistă 
străzile și aspectul orașului nosiru. 
Contrariat de privirea ei cercetătoa
re, de faptul că la prima iniîlnire 
privea mai mult tn vitrine, pe stradă 
și pe pereți, am lnirebai-o:

— Ceva mi se pare totuși că nu-ți 
place, dragă primăvară. Ce anume ?

— Îmi place... aproape totul. Dar., 
și se oprește,

— Hai, spune cu curaj.
— Mă gîndesc că In ultima zl ră

masă plnă la alegeri trebuie făcut un 
retuș la fața orașului nostru, pentru

a fi și mai frumoasă. Acest lucru este K 
posibil. Vezi tu — continuă ea — 
soarele este darnic eu noi. Să fim fi 
noi cu el. Să nu-l mai lăsăm să pri
vească la afișe rupte sau dezlipite, 
să curățăm vitrinele — uite așa cum 
fac acum cei de la magazinul „Arti
zanat", să curățăm fotografiile din 
vitrine, să revedem afișajul de pe 
străzi. Ce zici ? Nu 
orașul nostru după 
menire ?

— Fără îndoială, 
ră, fii convinsa , că
doar mie toate acestea vei fi auzită. 
Duminică. în-\ziue alegerilor orașul 
nostru se va prezenta la înălțime, așa 
cum se cuvine unui oraș al minerilor

GIL RUDOLF

ar fi mai frumos 
o asemenea pri-

dragă primăva- 
deși ml-ai spus

orașelor

— Petroșani, Vulcan, Petrila, Lu
ptai și altele.

interviu realizat de
GH. OHERASIM

Distincții acordate 
unor constructori

Zilele trecute, într-o adunare festivă, 
comitetul sindicatului de la șantierul 
de construcții din Lupeni a înmînat 
membrilor unor brigăzi de zidari, zu
gravi, electricieni și fierari betoniști 
peste 90 de insigne de „Fruntaș în 
întrecerea socialistă". Cu aceet prilej 
tov. Boștină loan, membru în comi
tetul sindicatului,, a scos în evidență 
rezultatele bune obținute în muncă 
de brigăzile conduse de Istodor Vin- 
tilă, Sandu Tudor, E'ărănguși Ari- 
tom, Alexandru Constantin și al
tele.

Hotărîți să continue și în viitor și
rul succeselor obținute, numeroși con
structori s-au angajat să 
cu 7-12 la sută sarcinile 
să realizeze cu material 
1 la sută -din lucrări.

depășească 
de plan și 
economisit

V. CIRSTOIU
oorapoedent

in mine, 
economice, rea- 
oametiîi muncii 
cinstea acestei

pînă la alegeri.

Mina Aninoasa fruntașă 
pe ramură în întrecerea 

socialistă pe 1964 
(Urmare din pag. l-a)

Iul regional de partid Hunedoara Și 
Lăzărescu Ioan, adjunct al ministru
lui minelor și energiei electrice.

Mulțumind pentru înalta distincție 
acordată minei Aninoasa, tovarășul 
Ledrer Iasif a spus: „Asigurăm con
ducerea partidului și Consiliul Central 
el Sindicatelor că vom munci cu avînt 
sporit pentru ca rezult aide noastre 
viitoare să fie demne de titlul și pre
țuirea ce s-a acordat colectivului nos
tru". Hotărirea de a păstra cu dem
nitate această înaltă distincție, prin 
cucerirea de noi realizări și mai fruc
tuoase în întrecerea pe anul 1965 — 
ultimul an al șesenalutui — și-au ex- 
prlmat-o șl inginerul Dumitraș loan, 
șeful sectorului I, minerii Cristea 
Aurei, Schneider Francisc, șefi de 
brigăzi, artificierul Pantea Gheorghe 
din sectorul V investiții.

La sfirșitul festivității, ansamblul 
de einiece și danswi „Ciocîrlta" al 
Ministerului Afacerilor Interne a pre
zentai ил bogat program artistic.

Semne de primăvară—

n)uweto*uL

Se montează fierăria unui planșeula turnul glisant al puțului tonta H. 
Fierarul betoniat llaș Gheorghe și maistrul Vaaî Pateu, carnalii planurile de

Intr-o frumoasă zi de toamnă a 
anului 1961, la intrarea în noul oraș 
al Văii Jiului, UricanL constructorii 
abia terminaseră o clădire frumoa
să, impunătoare, cu două etaje. Pen
tru minerii uricăneni, ca și pentru 
copiii tor, ziua aceea avea să devină 
o adevărată sărbătoare, o zl de neui
tat. Se dădea doar în folosință noua 
școală cu 16 săli de clasă, cu ate
lier șl laboratoare, 
în care 
condiții 
învățătură.

La noua școală 
a fost numit atunci 
și un director nou, 
tovarășul Cocheci 
Vasfle. Așa au în
ceput elevii din 
Uricani anul șco
lar 1961—1962; 
școală 
rector

Au 
tund 
ani. 
azi pe la Școala 
generală de 8 ani / 
din Uricani rămî- 
ne plăcut impresionat de curățenia 
și ordinea ce domnesc aici, de buna 
înțelegere, de activitatea în general 
a sedii. In toate acestea se simte 
spiritul de bun gospodar al directo
rului școlii, se simte preocuparea sa 
permanentă pentru ca școala pe ca
re o conduce 
să, pentru ca 
mai bine.

Prezent în 
cadrelor didactice, tovarășul Cocheci 
împărtășește cu plăcere din expe
riența aa pedagogică, la ajută să-și

elevii aveau 
optime de

nouă, cu 
nou.

trecut de 
aproape

Cine

în 
di-

a-
4

trece'

de, țe&alli
îndeplinească întotdeauna sarcinile 
pe care le au, punînd fărăfl ̂ sfială 
umărul acolo unde este nevoit, i

Dar tovarășul Cocheci nu se ocu
pă numai de școală. Ca deputat și 
vicepreședinte al Comitetului execu
tiv al Sfatului popular al onașuiui 
Uricani își aduce din plin contribu
ția la buna întreținere și înfrumuse
țare a orașului, mobilizează cetă

țenii la diferite 
acțiuni de muncă 

patriotică. Deseori, 
în cadrul conferin- 
selor expuse în fa
ța cetățenilor din 
Uricani. le-a vor
bit acestora despre 
necesitatea păstră
rii cu grijă a bu
nului obștesc, des
pre păstrarea locu
ințelor, străzilor și 
zonelor verzi. Mult 
interes a depus în 
problema înzestrării 
școlii cu mobilier 
și material didac
tic, în 

învățămînf
problema 

a tuturor

neobosită 
școală și

să fie cît mai frumoa- 
iucrurHe să meargă cît

permanentă în mijlocul

cuprinderii în 
copiilor de vîrstă școlară.

Prețuindu-i activitatea 
de pedagog, director de
gospodar, cetățenii din Uricani l-au 
propus candidat în circumscripția nr. 
10 a orașului raional Uricani și îu 
circumscripția nr. 222 a orașului re
gional Petroșani pentru alegerile de 
la 7 martie.

De bună seamă că tovarășul So- 
checi Vasite se va strădui să fie la 
înălțimea încrederii acordate.
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înainte, pe drum! socialismului, 
bunăstării pi păcii 

Geevîfltarea tovarășului Ghaorghe Gheorghiu- Dej 
rostită la posturile de radio șl televiziune

VALEA JIULUI
. • __. . — ■■ ■ ----- тт-^-іч,- . - -

în ajunul alegerilor
(Urmare din. pag. l-a)

la orașe ți sate.
Temelia puterii populare, izvorul 

principal al forței și trăinicie! ei este 
alianța dintre clasa muncitoare și 
țărănime, Rezolvarea marxist-] eni- 
nistă a problemei naționale, asigu
rarea deplinei egalități a tuturor oa
menilor muncii, au cimentat priete
nia frățească a poporului romîn cu 
minoritățile naționale. întregul nos
tru popor este strîns unit în jurul 
partidului. Coeziunea și însuflețirea 
cu care oamenii muncii înfăptuiesc 
politica sa, verificată de viață, stau 
chezășie cuceririi de noi și noi suc
cese în opera de construcție socia
listă.

TOVARĂȘI,

In anii, al căror bilanț îl par
curgem, a crescut prestigiul țării 
noastre pe arena mondială, Republi
ca Populară Romînă afirmîndu-se ca 
un factor activ al promovării păcii 
și colaborării .internaționale.

La baza politicii externe a statu
lui nostru stă prietenia, alianța fră
țească și colaborarea cu țările so
cialiste, Partidul nostru și. guvernul 
Republicii Populare Romîne militea
ză perseverent pentru dezvoltarea re
lațiilor de colaborare cu toate țările 
socialiste, pe baza principiilor mar- 
xism-leninismului și internaționalis
mului socialist, ale respectării inde
pendenței și suveranității, egalității 
și respectului reciproc. Aceste prin
cipii , au o importantă primordială 
pentru asigurarea unității și coeziu
nii sistemului socialist, pentru spo
rirea influenței și puterii de atracție 
a ideilor socialismului în lume.

Pornind de la convingerea că fie
care țară, mare sau mică, trebuie 
să-și aducă contribuția la întărirea 
păcii, Republica Populară Romînă 
întreprinde inițiative proprii și acor- 

! dă sprijinul айн activ oricăror ac
țiuni îndreptate spre crearea uniți cli
mat de destindere și colaborare inter
națională, spre apărarea dreptului po
poarelor de a dispune singure de 
propria soartă.

Romînla urmează consecvent linia 
de dezvoltare a relațiilor cm toate 
țările, pe baza principiilor coexisten
ței pașnice a statelor cu sisteme ao-

Femeile își pun
întreaga lor capacitate 

în slujba producției
In Industria ușoară 61,4 la sută din 

numărul muncitorilor și 27,8 ia sută 
“din cel al inginerilor și tehnicienilor 

sînt femei. Ca muncitoare, creatoare 
de modele, inginere sau tehniciene, 
femeile din această ramură industria
lă își pun întreaga lor capacitate pen
tru realizarea unor produse de cali
tate tot mai bună și într-un sortiment 
cît mai bogat. Pentru a fi capabile să 
mînuiască noile utilaje, cu care sînt 
dotate fabricile, pentru a stăpîni bine 
procedeele tehnologice moderne un nu

In fotografia de mal jos: Linia automată de fabricat tuburi din aluminiu pentru pastă de dtați ți cremă de 
fa din catârul fabricii Nivea din Brașov, unde marea majoritate a muncitorilor sînt femei.

cial-politice diferite. Corespunzător a- 
cestei politici s-au lărgit relațiile di
plomatice și au crescut an de an 
schimburile economice, culturale și 
tehnico-științifice cu numeroase țări.

Alături de celelalte țări socialiste 
și de alte state iubitoare de pace. 
Republica Populară Romînă militea
ză pentru încetarea cursei înarmări
lor, pentru interzicerea și distruge
rea armelor nucleare, înlăturarea ră
mășițelor celui de-al doilea război 
mondial, desființarea blocurilor mili
tare, înfăptuirea dezarmării gene
rale.

Interesele păcii în lume cer ca 
popoarele să zădărnicească încercă
rile cercurilor imperialiste agresive 
de a menține sau aprinde focare de 
neliniște în lume, de a alimenta În
cordarea internațională, a înăbuși 
prin forța armelor mișcarea de eli
berare a popoarelor, Aceste încercări 
și-eu găsit recent expresja în opera
țiile de război ale Statelor Upite ale 
Americii împotriva Republicii Demo
crate Vietnam.

In zilele noastre, pe arena mon
dială cunosc o continuă creștere u- 
riașele forțe sociale ale apărării pă
cii și înnoirii, lumii; sistemul socia
list mondial, care exercită o înrâuri
re hotărîtoare în viața omenirii, noile 
state independente, mișcarea munci
torească și democratică, popoarele 
care luptă pretutindeni pentru pace 
și progres.

Coeziunea acestor forțe imense, ac
țiunea lor unită și hotărîtă este che
zășia apărării păcii în lume, victoriei 
cauzei libertății șl independenței po
poarelor.

TOV ARAȘI,

Tabloul luminos al realizărilor 
țării noastre oglindește voința neîn- 
frîntă a poporului romîn de a-și făuri 
■> viață fericită, de a face patria 
noastră mereu mai bogată, mai în
floritoare.

Avem convingerea că votul de Ia 
7 marile va da expresie hotărîrii în
tregului popor de a merge înainte, 
strîns unit, pe drumul arătat de 
partid — drumul socialismului, al 
bunăstării și păcii.

Trăiască poporul roțnîn, construc
tor al socialismului 1

Trăiască patria noastră scumpă, 
Republica Populară Romînă I 

măr tot mai mare de muncitoare își 
îmbogățesc cunoștințele profesionale 
in diferite cursuri. In anul trecut, au 
urmat cursurile de ridicare a califică
rii. de specializare și calificare peste 
17 000 de muncitoare, iar în acest an 
numai în școlile profesionale și teh
nice un număr de 10 000 tinere își în
sușesc cunoștințe teoretice și practice 
pentru a deveni țesătoare, filatoare, 
tricoteze, confecționere de îmbrăcă
minte și încălțăminte etc.

Medicul
Era trecut de miezul nopții. Un 

ciocănit puternic în ușă o făcu să 
tresară pe doctorița Cătăniciu. Iși 
trezi soțul.

— Radule, e cineva la ușă.
Doctorul deschise. In prag se ivi 

făptura disperată a unei mame. Co
pilul îi era în pericol. Cîteva clipe 
mai tîrziu directorul staționarului 
din Aninoasa — medicul Radu Că
tăniciu, împreună cu mama, grăbeau 
pasul...

Dubla pneumonie a copilului era 
în plină fază.

— Trebuie internat imediat în 
Spital, la Petroșani, zise medicul, vă- 
zînd privirile îngrijorătoare ale ma
mei. O liniști apoi și plecă după sal
vare.

Două lumini străpungeau noaptea, 
din a cărei beznă se cernea lapoviță.

— Mai repede, mai repede ! insis
ta medicul. Copilul trebuie salvai și 
orice clipă e prețioasă...

☆
Cînd a fost propus candidat în 

circumscripția electorală rir. 30 din 
Aninoasa, doctorul Cătăniciu s-a 
fromîntat mult. întrebîndu-se dacă 
va putea justifica oare această în
credere. Doar de curînd se împlinise 
de-abia anul de .cînd venise in a- 
ceasiă localitate.

La venirea în Aninoasa tînărui 
medic și-a cîștigat în scurt timp în
crederea oamenilor muncii, mai ales 
a celor ce au fost tratați și redați 
sănătoși familiei. La orBs ora din 
zi sau noapte el e gata șă dea aju
tor celor în mijlocul cărora trăiește. 
Ca director al staționarului, docto
rul Cătăniciu s-a dovedit un bun 
gospodar. Mărirea spațiului de spi
talizare cu încă două saloane pentru 
bolnavi, amenajarea unui laborator 
nou cît și renovările ce s-au făcut

Nistor
Trecînd pe la Casa alegătorului din 

comuna Cîmpu lui Neag, muncitorul 
Todei loan II, șelul unei brigăzi com
plexe forestiere din sectorul Cîmpu lui 
Neag Й zări pe utemistul Manolescu 
Nistor adîncit în citirea unei broșuri.

— Bine te-am găsit, Nistore, i se 
adresă Todea loan tânărului. Nu te-am 
mai văzut de cînd ai plecat din briga
da noastră. Cum îți merge în noua 
brigadă ?

— Bine. Lucrez cu Matei lzidor la 
fierăstrăul mecanic. Am îndrăgit aceas
tă muncă, iar de la lzidor am învă
țat multe lucruri.

Din vorbă în vorbă, cei doi munci
tori au ajuns cu discuția la proble
mele ce-i frământau, greutățile iernii 
din aeest an, zăpada care a întroieniț 
drumurile de acces înspre parchete, 
strădaniile forestierilor de a le în
vinge și a realiza planul. Zile în șir 
muncitorii forestieri din parchetul Ros-

«ici sept în evidentă spiritul gospo
dăresc al tînărului medic.

Pe el î] găsești peste tot; printre 
mineri, în sala de apel unde le vor
bește despre importantul rol al 
N.T.S.-ului, despre profilaxia bolilor, 
despre alimentație, igienă și cite 
șltele. II găsești prin exploatare, Ia 
statul popular rezolvînd probleme 
gospodărești, îl găsești la locuințele 
minerilor unde-și vizitează bolnavii, 
și deseori în abatajele minei, printre 
mineri, vizitîndu-i la locul de muncă.

Pentru priceperea și spiritul gospo
dăresc de care dă dovadă medicul 
Cătăniciu, pentru tot ceea ce se 
străduiește să facă, pentru conștiin
ciozitatea sa profesională, el a cîș
tigat încrederea alegătorilor din cir
cumscripția nr. 30 a comunei Ani
noasa.

ION LEONARD

Tînărul doctor Cătăniciu Radu în timpul unei eonsuleaju.

s-a pregetN de
toveanu au luptat cu nămeții, pentru 
a-și eroi drum spre instalațiile de 
scos și apropiat lemnul către rampa 
de încărcare. Alături de tovarășii săi, 
Manolescu Nister a muncit eu efor
turi sporite. Dorea din toată inima să 
poată relua cît mai curînd lucrul la 
daborît și secționat, să contribuie din 
plin la realizarea de către brigadă, în 
cinstea alegerilor de la 7 martie, a 
unui indice sporit de utilizare a ma
sei lemnoase. Anul trecut, în brigada 
din care făcea parte Manolescu Nis
ter a fost atins un indice de utilizare 
a masei lemnoase de 70 1a suta. 
Atunci el lucra doar cu toporul și ța- 
pina, pe cînd acum mtnuiește un 
fierăstrău mecanic. Se înțelege, deci, 
dorința lui de a se afirma cu atît mai 
mult eu cît se află în fața unui eve
niment important din viața sa: pri
nsul vot, exercitarea acestui drept do-

Propu nerl
La întâlnirile care au avut loc în

tre alegatorii din orașul Vulcan și 
candidați! F.D.P. au fost făcute peste 
300 propuneri. Mai bine de jumătate 
din propuneri au fost de ordin gospo
dăresc.

De la adunările cetățenești susmen
ționate a trecut un timp relativ scurt. 
Totuși numeroase propuneri au prins 
viață. Astfel, mai mulțî cetățeni din 
orașul Vulcan au cerut ca orarul func
ționării autobuzelor locale sa fie afi
șat, iar opririle în anumite stații să 
fie respectate de către toți șoferii 
de pe autobuzele LC.O. Aceste pro
puneri au fost aduse la cunoștința con
ducerii LC.O. care a luat măsurile co
respunzătoare.

Un grup de cetățeni din Cocoșvar 
șl din alte cartiere ale Vulcanului au 
propus să Be revizuit iluminatul pu- 
Nfc, pa ашмЫй strici. Echipele da e-

„Votăm 
pentru patria 
noastră 
înfloritoare"
Acesta este titlul programului bri

găzii artistice de agitație a Școlii 
generale de 8 ani nr. 4 din orașul 
Vulcan, pregătit pentru a fi prezen
tat, de ziua alegerilor, la secțiile de 
votare din localitate. Programul a 
fost imprimat pe bandă de magneto
fon și va fi difuzat și astăzi dupa- 
amiază la orele 17,15 prin stația de 
radioficare a orașului Vulcan.

Membrii brigăzii artistice, elevi din 
clasa a Vil-a a susmenționatei șeoli, 
au pregătit acest program cu ajutorai 
profesorului Marinescu Ilie.

alegeri
bîndit la împlinirea vîrstei majoratului.

Manolescu Nistor, la fel ca mutți 
aiți tineri de-o vîrstă eu el din țara 
noastră, se va prezenta mîine pentra 
prima oară în fața urnei de vot, pen
tru a da primul său vot candidaților 
F.D.P. El s-a pregătit pentru această 
zi însemnată, ca de altfel și gateris- 
tirt Rusii Mihai și ceilalți tineri fo
restieri din sectorul Cîmpu lui Neag, 
care la 7 martie vor vota pentru pri
ma dată. A consultat listele de vet 
și ș-a convins ea nu a fost omis de 
pe listă, a participat la întâlnirile eu 
candidați! și a citit broșurile eu rea
lizările obținute ta Valea Jiului și 
regiunea Hunedoara în cei 20 de am 
de viață liberă. în ce privește munca 
ta brigadă, tovarășă săi n-au deeit 
cuvinte do laudă.

MARGARETA Mi«A

înfăptuite
lectrieieni ate I.R.E.H. au trecut la 
remedierea deficiențelor înlocuind o 
pafte din becurile electrice.

La întâlnirea cu candidații lor, ale
gătorii de pe strada Crividia au pro
pus construirea unui podeț de trecere 
peste apa ce se scurge de la stația 
de rambleiere a minei. Și această 
propunere a fost înfăptuită.

Printre propunerile făcute de alegă- 
gători și care au fost rezolvate, încă 
de pe acum, se numără și amenajarea 
unei săli de așteptare la Policlinica 
nr. 1 a orașului, mutarea circumscrip
ției sanitare a cartierului de jos, în
tr-un local mai corespunzător, pre
cum și mărirea spațiului magazinu
lui alimentar din complexul comer
cial.

Pînă în prezent au fost rezolvate 
mai bine de 60 propuneri.
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Prezențe romînești
L0NDRA 5. Corespondentul Ager

pres L. Rodescu, transmite:
Intr-o emisiune închinată folcloru

lui din țările balcanice, postul de 
radio B.B.C. a transmis un program 
închinat folclorului romîn, prezentat 
de cunoscutul folclorist A. L. Loyd. 
Acesta a reprodus pe larg în tradu
cere proprie fragmente din cele mai 
vechi și mai frumoase balade romî- 
nești ca: „Miorița", „Mihu Copilul" 
„-Radu Galomfirescu" și altele. A. L. 
Loyd, pasionat cercetător al folclo
rului romîn, ne-a vizitat de mai mul
te ori țara în ultimii zece ani (cea 
mai recentă vizită a sa a fost în 
toamna trecută) și a cules personal 
eu sprijinul Institutului de folclor 
din București numeroase cîntece și 
balade vechi.

Mesajul prințului 
Sufanuvong

HANOI 5 (Agerpres).
Prințul Sufanuvong, președintele 

partidului Neo Lao Haksat și vice- 
premier al guvernului de coaliție din 
Laos, a adresat copreședinților Con
ferinței de la Geneva din 1962 pentru 
Laoș un mesaj în care condamnă re
centele acțiuni agresive ale Statelor 
Unite împotriva Laosului. El a cerut 
ca Statele Unite să pună de îndată 
capăt zborurilor avioanelor deasupra 
teritoriilor eliberate din Laos, să-și 
retragă personalul militar și să înce
teze acțiunile împotriva acestei țări.

ALGER. Comitetul de organizare 
al Festivalului Mondial al Tineretu
lui și Studenților, care va avea loc 
la Alger între 27 iulie și 6 august, 
a dat publicității joi un comunicat 
în care se arată că la festival vor 
participa 25 000 de tineri și tinere, 
dintre care 5 000 din Algeria. Acesta 
va fî primul Festival Mondial al Ti
neretului și Studenților care va avea 
loc pe continentul african.

LAGOS. Ga urmare a recentelor 
ciocniri între studenți, desfășurate în 
ultimele zile la Universitatea din 
Lagos, arată agenția France Presse, 
autoritățile nigeriene .au hotărît să 
suspende 500 de studenți și sa închi
dă universitatea pentru o perioadă 
nedeterminată. In cursul ciocnirilor 
s-au înregistrat mai mulți răniți.

PARIS. După cum transmite a- 
genția „Union Francaise d’Informa- 
tion“, la chemarea Confederației Ge-
nerale a Muncii, a Confederației de
mocratice franceze a oamenilor mun
cii și Force Ouvriere 2 600 de mun
citori constructori din departamen
tele Men și Loire au declarat o gre
vă de 24 de ore. Greviștii cer majo
rarea salariilor și îmbunătățirea con
dițiilor de trai.

BILBAO. Agenția France Presse 
transmite că 50 000 de oameni ai 
muncii din Sestao, suburbia indus-

Ruptură între Barzani
BAGDAD 5 (Agerpres).
Observatorii politici apreciază, po

trivit știrilor sosite din Beirut, că 
între liderul kurzilor, Mustafa Bar
zani, și guvernul irakian ar fi inter
venit o ruptură, iar acordul încheiat 
la 10 -februarie 1964, între cele două 
părți, ar fi fost denunțat. In acest 
sens se exprimă și oficiosul guver-

Declarația guvernului 
R. P. Chineze

VIENA

Funeraliile lui Adolf Scharf
PEKIN 5 (Agerpres).
După cum transmite agenția China 

Nouă, guvernul R. P. Chineze a dai 
publicității la 4 martie o declarație 
în legătură cu recentul atac al avia
ției americane asupra teritoriului R. 
D. Vietnam. Guvernul chinez sprijină 
declarația dih 3 martie a guvernului 
R. D. Vietnam și condamnă politica 
Statelor Unite, expusă în „Cartea Al
bă" publicată recent de Departamentul 
de Stat.

In declarația guvernului R. P. da
neze se arată că Statele Unite sînt 
cele care au împiedicat reunificarea 
pașnică a Vietnamului violînd acordu
rile din 1954 de la Geneva și ridicînd 
astfel poporul din Vietnamul de sud 
la luptă și rezistență. „Cînd regi
mul marionetă instalat de S.U.A. în 
Vietnamul de sud. a eșuat, Statele 
Unite au trimis propriile lor armate. 
Intervenția armată americană a dus

LOCALITĂȚI DIN LAOS BOMBARDATE 
DE AVIOANE AMERICANE

HANOI 5 (Agerpres).
Recent, avioane americane au bom

bardat capitala provinciei Iaoțiene 
Khan Khai, împrejurimile sale și 
multe alte localități aflate sub con
trolul trupelor Patet Lao. Referindu- 
se la postul de radio „Vocea Laosu
lui", Agenția vietnameză de infor
mații anunță că în aceste bombarda

VIETNAMUL DE SUD

Formarea unui comitet executiv 
al tortelor armate

SAIGON 5 (Agerpres)
Agențiile de presă anunță forma

rea unui comitet executiv at forțe

trială a orașului Bilbao, au manifes
tat joi după-amiază pe străzile ora
șului, exprimîndu-și nemulțumirea 
față de unele prevederi nedemocra
tice din noile contracte colective. Ma- 
nifestanții scandau: „Libertate, li
bertate !“. Ei au fost împrăștiați de 
poliție cu ajutorul bastoanelor de 
cauciuc.

DAKAR. Joi seara, în capitate Se
negalului s-a dat publicității un co
municat al partidului Uniunea Pro
gresistă din Senegal, în care se a- 
rată că „forțele polițienești au ares
tat un număr de elemente subversive, 
care au comis acte ce contravin se
curității statului".

Agențiile de presă menționează cu 
acest prilej că în rîndurile partidu
lui de guvernămînt — Uniunea Pro
gresistă din Senegal — s-au mani
festat în ultima vreme divergențe 
serioase.

NEW YORK. Greva docherilor din 
partea sudică a coastei Atlanticului 
a luat sfîrșit la 5 martie. Cei 6 000 
de docheri din această regiune a 
Statelor Unite s-au aflat în grevă 
timp de 53 de zile.

Pe de altă parte, se anunță că 
7 000 da docheri di.n regiunea ves
tică a Golfului Mexic continuă gre
va. Negocierile dintre armatori și 
reprezentanții sindicatelor, continuă, 
deocamdată fără rezultat.

și guvernul irakian
namental „Al Jumhuria”, care rela
tează că unități irakiene s-au insta
lat în puncfele-cheie din munți. Un 
alt ziar ,A1 Manar", comentând rup
tura intervenită între Barzani șî 
autoritățile guvernamentale, scrie că 
acest lucru aduce prejudicii întregii 
țări.

la intensificarea luptei poporului sud- 
vietnamez. Dominația reacționară ame
ricană în Vietnamul de sud a deve
nit atît de nepopulară, încît nimeni 
nu poate crede că lupta armată a po
porului sud-vietnamez este o așa-nu- 
mită campanie susținută de Hanoi și 
nu rezultatul inevitabil al acestor 
dominații reacționare".

„Singura modalitate de rezolvare 
a problemei constă în încetarea ime
diată a intervenției și agresiunii în 
Vietnam și retragerea imediată a tu
turor forțelor armate ale S.U.A. din 
Vietnamul de sud în conformitate 
cu acordurile din 1954 de la Geneva".

Poporul chinez, se spune în înche
ierea declarației. • sprijină cu fermi
tate poporul vietnamez frate, care 
este hotărît să ducă pînă la capăt lup
ta împotriva imperialismului ameri
can.

mente s-au înregistrat victime ome
nești și au fost aduse prejudicii ma
teriale populației locale.

Declarația reprezentantului înaltu
lui comandament al forțelor armate 
ale Neo Lao Haksat, care a fost 
dată publicității în legătură cu sus- 
amintitul bombardament, condamnă 
cu hotărîre aceste acțiuni agresive 
americane.

lor armate sud-vfetnameze, alcătuit 
din patru generali.

Observatori politici apreciază că 
generalul Khiem, actualul ambasador 
al Vietnamului de sud în Statele U- 
nite — așteptat să sosească la Sai
gon — va completa noua formație 
care controlează acum viața politică 
din această țară.

Joi seara — anunță France Presse 
— a avut loc o reuniune a guvernu
lui de la Saigon, la care au partici
pat și unii din principalii șefi mili
tari. Au fost discutate probleme de 
ordin militar în vederea întrevederi
lor pe care autoritățile civile și mi
litare sud-vietnameze le vor avea cu 
delegația americană condusă de ge
neralul Harold Johnson,

Cabinetul vest-german examinează din nou 
relațiile R.F.G. cu R.A.U. și Tanzania

BONN 5 (Agerpres).
Guvernul vest-german s-a întrunit 

joi pentru a examina din nou difi
cultățile existente în relațile R.F.G. 
cu R.A.U. și Tanzania. Autoritățile 
vest-germane și-au făcut cunoscută an
terior intenția de a acționa în sen
sul așa-numitei „doctrine Hallstein", 
aplicînd sancțiuni celor două țări pen
tru că și-au extins relațiile cu R.D. 
Germană. După aproape nouă ore de 
dezbateri, membrii guvernului nu au 
ajuns la un punct de vedere comun, 
neputînd astfel adopta o hotărîre.

Vitneri, după patru ore de dezba
teri, s-a amînat din nou luarea imei 
hotărîri. Agențiile de presă infor
mează că guvernul se va întruni 
din nou — pentru a proceda la un 
examen aJ situației — „cînd va dis
pune de date suplimentare". Ca
binetul se întrunește din nou astăzi 
pentru a încerca să depășească impa
sul.

Agenția France Presse citind surse 
bine informate, afirmă că în sînul gu
vernului vest-german s-ar fi cristali
zat două tendințe: una grupată în

VIENA 5. Trimisul special Ager
pres, C. Varvara, transmite:

Vineri au avut loc la Viena fune
raliile președintelui Austriei, dr. A- 
dolf Scharf. In Sala Coloanelor din 
clădirea Parlamentului, unde s-a 
aflat catafalcul cu corpul defunctu
lui, au făcut de gardă generali și o- 
fițeri superiori din armata austriacă. 
La ora 9, delegațiile străine, amba
sadorii împuterniciți de guvernele 
țărilor lor de a le reprezenta la fu
neralii au adus ultimul lor omagiu 
defunctului.

Guvernul R. P. Romîne a fost re
prezentat de Mircea Oeheană, am
basadorul R. P. Romîne la Viena.

La ora 11 a avut loc o ședință de 
doliu a Consiliului Național al Aus
triei, la care au participat membrii 
familiei celui dispărut, membrii gu

Apelul Federației Democrate
Internaționale a Femeilor

BERLIN 5 (Agerpres).
Cu prilejul sărbătoririi „Zilei fe

meii", Federația Democrată Interna
țională a Femeilor, a dat publicită
ții un apel în care se arată că fe
meile, alături de luptătorii pentru 
pace din lumea întreagă, au contri
buit prin acțiunile lor la destinderea 
internațională, la eliberarea popoare
lor de sub jugul colonial, la o apli
care mai largă a principiilor demo
cratice. F.D.I.F., care în acest an 
împlinește 20 de ani de activitate, 
apreciază activitatea femeilor din A-

sudan Ciocniri serioase între triburile 
din provincia Nilul superior

KHARTUM 5 (Agerpres).
intre triburile Missaryia, care lo

cuiesc în regiunea Kordofan și Din
ka din provincia Nilul superior au 
avut loc serioase ciocniri, accentuînd 
și mai mult situația încordată din 

’regiunile meridionale ale Sudanului. 
In cursul unei conferințe de presă, 
șeful tribului Missaryia a declarat 
ziariștilor prezenți la Al Obeid, prin
cipala localitate a provinciei Kordo
fan că în luptele cu tabăra adversă, 
tribul său a pierdut în ultimele săp
tămâni 123 de oameni și 3 000 de a- 
nimale. Totodată, șeful acestui trib 
a cerut guvernului să intervină ur
gent cu forțele sate pentru a asigura 
securitatea tribului. El a adresat în 

jurul cancelarului Erhard preconizea
ză aplicarea unor sancțiuni atît de 
domeniul economic cît și în cel poli
tic (în speță, ruperea relațiilor diplo
matice cu R.A.U.), și alta grupată 
în jurul ministrului de externe Schroe
der, și cuprinzînd în special, pe mi
niștrii liberali, susține că o ruptură 
politică ar aduce prejudicii R.F.G. și 
preconizează numai sancțiuni econo
mice.

Purtătorul de cuvînt al guvernului, 
Gunther von Hase, a declarat că în 
orice caz R.F.G. este hotărîtă să a- 
plice sancțiuni economice R.A.U.

El a precizat, însă că actualele a- 
cordurî în domeniul colaborării eco
nomice dintre cele două țări nu vor 
fi afectate de eventuale măsuri. A- 
ceastă declarație, relevă agenția Reu
ter, a fost interpretată de observatorii 
politici ca un indiciu că riposta gu
vernului vest-german va consta mai 
ales într-un refuz de a participa la 
finanțarea celui de-al doilea plan cin
cinal al R.A.U., a cărui îndeplinire 
va începe în luna mai a.c. Ajutorul 
economic acordat R.A.U. coastă, în

vernului austriac și alte personalități 
ale vieții publice din Austria, repre
zentanții guvernelor străine. Cu a- 
cest prilej, a luat cuvîntul președin
tele Consiliului Național, dr. Maleta. 
Apoi, cancelarul Josef Klaus, care 
potrivit constituției îndeplinește în 
prezent și funcția de președinte, a 
evocat momentele mai importante 
din viața fostului președinte și a 
subliniat contribuția pe care acesta 
a adus-o la renașterea Austriei ca 
stat neutru și independent.

Cortegiul funerar a străbătut 
străzile Vienei îndreptîndu-se spre 
Zentralfriedhoff, unde sicriul a fost 
coborît în cavoul președinților Aus
triei. Aici a luat cuvîntul vicecance
larul dr. Bruno Pittermann, care a 
vorbit despre personalitatea fostului 
președinte.

frica, Asia, America, Australia șl 
Europa, care militează pentru pace, 
dezarmare, egalitate în drepturi ȘÎ 
independența patriei lor.

In apel se subliniază că F.D.I.F. 
se pronunță pentru reglementarea 
tuturor conflictelor pe calea tratati
velor, pentru retragerea personalului 
militar, precum și lichidarea baze
lor militare din străinătate și adre
sează o chemare la întărirea priete
niei dintre femeile din lumea întrea
gă, la lărgirea solidarității lor, pen
tru obținerea de noi succese.

același timp un apel tuturor tribu
rilor din regiunea Kordofan să acor
de ajutor în cazul cînd autoritățile 
nu o vor face. Guvernul central de 
la Khartum a trimis o misiune Ia 
fața locului, formată din doi miniștri.

La 4 martie, primul ministru Kha
lifa a făcut o declarație radiodifu
zată, prin care a cerut tuturor parti
delor sudaneze șî organiz^'’4or po
litice să ia parte la conferi?™-. mesei 
rotunde de la Khartum. O știre trans
misă de radio Ondurman arată că 
această conferință, destinată regle
mentării situației din provinciile su
dice ale țării, se va deschide ia 6 
martie.

deosebi, din credite rambursabile șl 
asistență tehnică. Din creditele deja 
contractate, R.F.G. urmează să mai 
verse 100 de milioane mărci. Referin- 
du-se la intențiile guvernului R.F.G., 
președintele R.A.U./ Nasser a decla
rat : „In ce privește amenințările Ger
maniei federale de a rupe relațiile 
economice cu noi, declarăm că pe 
piața mondială există numeroase so
cietăți dispuse să satisfacă cererile 
noastre. Noi nu am primit nici un 
ajutor material din partea Germaniei 
occidentale. Ea nu a făcut decît să 
ne acorde împrumuturi și înlesniri de 
plăți pe care le rambursăm cu dobînzi 
de 6 și 7 la sută".

împotriva Tanzaniei autoritățile 
R. F. G. au anunțat deja suspenda
rea ajutorului militar care constă în 
furnizarea de echipament și asistență 
în instruirea armatei. Președintele Re
publicii Unite Tanzania, Nyerere, a 
declarat că țara sa renunță la orice 
fel de ajutor din partea R.F.G. și că 
nu este dispusă să accepte vreo imix
tiune străină ш elaborarea politicii 
ei externe.
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