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Ședința comună de doliu a C.C. al P.M.R. 
a Consiliului de Stat 

și Consiliului de Miniștri ale R.P.R.
In seara zilei de 19 martie a. c. a avut loc șe

dința comunîțȘde doliu a Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, a Consiliului de 
Stat și a Consiliului de Miniștri ale Republicii 
Populare Romîne.

Profund îndurerați, participanții la ședință au 
cinstit memoria tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului

de Stat al Republicii Populare Romîne, conducăto
rul iubit al partidului și statului nostru, înflăcărat 
luptător pentru fericirea patriei și a. poporului, mi
litant de seamă al mișcării comuniste și muncito
rești internaționale.

S-a adoptat hotărîrea cu privire la declararea 
doliului național și organizarea de funeralii na
ționale.

HOTĂRÎ REA
Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Romîn, 
Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri 

ale Republicii Populare Romîne

CO MUNIt AT
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Rotnin, Consiliul de Stat 

și Consiliul de Miniștri ale Republicii Populare Romîne anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață, în ziua de 19 martie, orele 17 și 43 minute, după 
o boală grea, a tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare Romîne, fiu credincios al clasei muncitoare și 
al poporului romîn, conducătorul iubit al partidului și poporului nostru.

Comitetul Centrai Consiliul de Stat
al al

Partidului Muncitoresc Romîn Republicii Populare Romîne

Consiliul de Miniștri 
al 

Republicii Populare Romîne

In legătură cu încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliul dă Stat. și 
Consiliul de Miniștri ale Republicii Populare Ro
mine, hotărăsc :

1. Se declar? dojiu național în întreaga .țară, în- 
cepînd_jde așj®^i^_ță. roarfie. pînă. în ziua funera
liilor. indusL.

2. Se vor organiza, funeralii naționale, Funera
liile vor avea loc miercuri 24 martie 1965.

3. Se constituie o'coniisle de partid și de stat 
pentru -organizarea funeraliilor, formată din tova
rășii Chivu Stoică (președintele comisiei), Emil 
Bodnăraș, Alexandru Drăghieî. Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec.

4. In zilele doliului național, în întreaga țară se 
arborează în berna drapelul de stat al Republicii 
Populare Romîne și drapelul Partidului Muncito
resc Romîn.

Manifestările distractive și sportive, adunările 
festive și comemorative de orice fel se suspendă 
pe toată durata doliului. Teatrele, cinematografele, 
radioul și televiziunea și celelalte instituții de cul
tură își vot adapta programele la zilele de doliu.

In ziug funeraliilor tojjte spectacolele și cursu
rile iiivățamintului de toate gradele se suspendă..

5. In semn <fe omagiu, în ziua funeraliilor, se va 
întrerupe lucrul timp de 3 minute în toate între
prinderile și ’ instituțiile din țară (cu excepția ace
lora unde condițiile de producție nu permit între
ruperea lucrului); pe timpul' întreruperii lucrului 
vor suna sirenele întreprinderilor, locomotivelor, 
vâselor fluviale și maritime; se va opri circulația 
trenurdor, automobilelor, altor vehicule și a pie
tonilor.

6. In Capitala Republicii Populare Romîne și în 
toate centrele regionale, se vor trage — în semn 
de ultim salut — 24 salve de artilerie.

Comitetul Central Consiliul de Stat
ai Partidului Muncitoresc Romîn al Republicii Populare Romîne

Consiliul de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

Membrii conducerii de partid și de 
la căpătiiul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Oej

In nffimele clipe de viață ale to
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
la căpătîiul său se aflau membrii 
conducerii de partid și de stat, to
varășii Gheorghe Apostol, Emil Bod- 
năraș, Petre Borilă. Nicolae Ceau- 
șescu, Chivu Stoica, Alexandru Dră- 
ghici. Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Moghioroș, Alexandru Bîrlădeanu,

Dumitru Goliu, Leonte Răuto,- Leontin 
Salăjan; Ștefan Voitec, Mihai Dalea. 
Gheorghe Gaston Marin, Gogu Ră- 
dulescu, Gheorghe Rădoi.

După încetarea din viață a tova
rășului. Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
ducătorii de partid și de stat au fă
cut prima gardă la corpul său neîn
suflețit și au prezentat condoleanțe 
familiei.

DIN PARTEA COMISIEI
DE ORGANIZARE

Comisia de partid și de stat pen
tru organizarea funeraliilor tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, preșe
dintele Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne, comunică :

Corpul neînsuflețit al tovarășului

A FUNERALIILOR
Gheorghe Gheorghiu-Dej va fi depus 
în Palatul Republicii Populare Ro
mîne.

Accesul publicului, pentru a-șl 
lua rămas bun, va fi admis cu înce
pere de duminică, 21 martie a. c., 
ora 11 a.m.

BULETIN MEDICAL
In a doua jumătate a lunii ia- unei formațiuni de aspect tumo- putați din străinătate, hepatologi, 

nuarie 1965 tovarășul Gheorghe ral la nivelul hilului pulmonar pneumologi și oncologi, care au 
Gheorghiu-Dej a prezentat sem- drept. Tot în această decadă se confirmat diagnosticul.
nele unei afecțiuni pulmonare, cu observă clinic o mărire ■ rapidă a Im cursul bolii s-a aplicat ;tra- 
tuse și expectorații reduse sero- ficatului, însoțită de subicter. tamentul corespunzător evoluției 
muco-sanghinolente. Examenul Examenele clinice și de laborator acesteia.
sputei nu a arătat/nimic deose- au evidențiat prezența de forma- Datorită caracterului agresiv și 
bit. La examenul radiologie s-a țiuni tumorale hepatice. de diseminare a neoplaziei, boala
constatat un proces infiltrativ la La 2 examenele a continuat sa progreseze deter-
nivelul hilului pulmonar drept. prezența de celule neoplazice mimnd o evoluție grava și rapida
Controlul radiologie din prima pe baza datelor clinice și de cu instalarea unui icter intens și
decadă a lunii februarie a arătat laborator se stabilește diagnosti- unei insuficiențe hepato-renale. 
persistența imaginei de infiltrații cui de neoplasm pulmonar și he- In ziua de 19 martie după ora 
a hilului pulmonar drept. Exa- patic. 16 starea bolnavului s-a înrăută-
menele radiologice de control e- Avînd în vedere gravitatea bo- țit brusc; cu toate îngrijirile date 
fectuate în a doua decadă a lu- iii diagnosticate a fost invitat în bolnavul a intrat în comă și a 
nii februarie au arătat prezența țară un grup de specialiști re- încetat din viață la ora 17,43.

Prof. dr. Voinea Marinescu, Ministrul Sănătății și Prevederilor 
Sociale

Acad. dr. N. Gh. Luptr 
Prof. dr. Tiber iu Spîrchez 
Prof. dr. Constantin Nicolau 
Prof. dr. Ioan: Brukner 
Prof. dr. Constantin Anastasatu 
Prof. dr. Octav Costăchel 
Conf. dr. Leon Bercu

19 martie 1965. Dr. Alexandru Dumitriu
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I

încheierea lucrărilor sesiunii
narii Adunări Naționale

Vineri dimineața au luat sfîrșit 
lucrările primai sesiuni a celei de-a 
clocea legislaturi a Marii Adunări 
Naționale.

Deputății și invitații au primit cu 
puternice aplauze pe conducătorii de 
psrtid și de stat Ia intrarea In sala 
de ședință. în loja din dreapta au 
luat loc tovarășii Gheorghe Apostol, 
Emil Bodnăraș, Nicolae Ceausescu, 
Chivu Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghtoroș, Alexandru Bîrlădeanu, 
Dumitru Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sllăjan, Mihai Dalea, Petre Blajo 
vid, Gheorghe Gaston Marin, Gheor
ghe Rădoi, Gogu Rădulescu.

La ședință au asistat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă, ziariști romîni și corespon
denți ai presei străine.

Înainte de a se intra în ordinea de 
zi, președintele Marii Adunări Na
ționale, Ștefan Voitec, a făcut cu
noscut că în ședința de jai seara a 
Consiliului de Stat a fost ales ca 
JSCretar ai Consiliului de Stat tova
rășul Grigore Geamănu. De aseme
nea, cele 8 comisii permanente ale 
M.A.N. s-au constituit vineri diml- 
nisța, alegîndu-și fiecare președin- 
ttlt, vicepreședintele și secretarul.

Comisia economico-financiară — 
președinte Manea Mănescu; vicepre- 
ștdlnte Constantin Scarlat; secretar 
І0П Crisioloveanu.

Comisia pentru agricultură și sil
vicultură — președinte Vasile Ma- 
teSScii; vicepreședinte Iosif 
WCtetar Barbu Popescu. ’

Comisia pentru problemele 
părere — președinte Florian 
leche; Vicepreședinte general 
mnt ion
Pâtiiineț.

Comisia 
președinte 
președinte 
Mil Groza.

Comisia administrativă — preșe
dinte Emil Bobu; vicepreședinte Bar
bu Solomon; secretar Mihai Gere.

Comisii pentru cultură și învăță- 
flitnt — președinte Ilie Murguiescu; 
Vicepreședinte Paul Niculescu-Mizll; 
MCretar Ștefan Bîrlea.

Comisia pentru sănătate, preve
deri și asigurări sociale — președin
ta Ștefan Milcu; vicepreședinte Lu
dovic Csogor; secretar Ion Gotoț.

Banc;

de a- 
Dăflă- 
locote- 
VasileGheorghe; secretar

de politică externă — 
Teodor Marinescu; vice- 

Dumitru Popescu; secretar

Magazin cu deservire exemplară
Magazinul alimentar nr. 77 din 

Іифепі, condus de Nivelt Iosif, se 
bucură de o bună apreciere. Dețină- 
Иг al titlului de magazin fruntaș în 
dlafacere și bună deservire și ocu- 
ptad în întrecerea socialistă locul II 
pa regiune, el constituie un exemplu.

Recent,, pentru a se asigura o de
servire operativă (magazinul cunoaș
te zHhic 
părători) 
trecut la 
Mărfurile 
rite apoi

o mare afluență de cum- 
vînzătorii magazinului au 
preambalarea alimentelor, 
preambalate sînt reeîntă- 

m fața cumpărătorului, in

G- •*: ” - ”. ■

Comisia juridică — președinte Tra
ian lonașcti; vicepreședinte Tudor 
Drăganu; secretar Conetafltin Stă- 
tescu.

După ce a adus ia Cunoștință că 
în urma măsurilor luate de comisia 
neutru elaborare» proiectului noii 
Conatituții, aleasă la precedenta le- 
gislatură a M.A.N., s-au alcătuit stu
dii documentare și pregătitoare ca
re au condu» la un anteproiect de 
Constituție, tovarășul Ștefan Voitec 
a prezentat propunerea Biroului 
M.A.N. pentru deseip narea unei noi 
comisii ce va desăvîrși aceste lucrări.

La propunerea Biroului Marii A 
donări Naționale a fost aleasă în u- 
nanimitate, 
si» pentru 
elaborare a 
Rotriîne, în

Gheorghe 
ședințele Comisiei, Augustin Alexa, 
Gheorghe Apostol, Iosif Bayerle, A- 
lexandru BîrlSdeanu, Emil Bodnăraș. 
Petre Borilă, Demostene Botez, A- 
vram Bunaciu, Nicolae Ceausescu, 
Chivu Stoica, Dumitru Coiiu, Ion 
Creangă, Constantin Daicovlclu, Va- 
sile Daju, Alexandru Drăghici. Con
stantin 
Grigore 
Nicol ae 
Martin 
Gyorgy, 

prin vot deschis, comi- 
continuarea lucrărilor de 
noii Constituții a R. P. 
următoarea componență : 
Gheorghiu-Dej — pre-

Dumltrache, Petre Enache. 
Geamănu, Suzana Gîdea. 
Hudițeanu, Traian Ionaștu. 

Isac, Athanase Joja, Kovacs 
Ion Gheorghe Maurer, Ma

nea Mănescu, Ștefan Mlfcu, Ale
xandru Moghidroș, llie Murguleșcu, 
Constantin Paraschivescu-Băiăceanu, 
Constantin Pîrvuleșcu. Leonte Răutu, 
Gheorghe Roșit, Leontln Sălăjan, Lu
dovic Takacs, Ștefan Tripsa, Virgil 
Ttoîin, Ștefan Volcu, Ștefan Voitec, 
Alexandru Voitinovfci.

La ultimul punct de pe ordinea 
de zi, Marea Adunare Națională a 
aprobat în unanimitate, prin , vot se
cret, legea pentru ratificarea decre
telor emise între sesiuni de Consi
liul de Sfat al R. P. Romîne.

Președintele Marii Adunări Națio
nale, Ștefan Voitec, a rostit cuvîn- 
tul de închidere a Fierăriilor primei 
sesiuni a celei de-a cincea legisla
turi a Marii Adunări Naționale.

izvorîtâ din încrederea poporului 
a spus tovarășul Ștefân 

Adunare Națîo- 
acestei
cu care a a-
saie. Această 
o manifestare

noetru'
Voitec — Marea 
nală ă dat expresie 
deri prin unanimitatea 
doptat toate hotărîriie 
unanimitate este încă 

încre-

fost preambalate ei puse 
vînzare 10 000 kg zahăr, 
făină de grîu, 26000 kg 
porumb și alte produse a- 

Valoarea mărfurilor vîn-

cursul lunii februarie în acest ■ ma
gazin au 
astfel îh
8 000 kg 
făină de 
limentare.
dute se ridică la 1 134 000 lei. Prin
tre vînzătorii magazinului care con
tribuie la o mai bună deservire se 
numără Bltai Margarete, Keszegjal 
Parasthiva, Borza Elena. Szilveszter 
Iu-liana, Szoltner Parasehiva, Haidu 
Elena și Midea Mafie.

A. MICA corespondent

Valea fiefului, 
important bazin 
forestier din ma
sivul 
de zi, 
sportă 
noul 
restier 
cantități de lemn 
pentru economia 
naționali. 

Paring. ZI 
se tran- 

de aici pe 
drum fo- 
importante

a unității de neclintit a întregului 
popor In jerTuI Partidului Muncito
resc Romîn, conducătorul său încer
cai în opera de construire a socia
lismului. In scrisoarea trimisă feri 
Marii Adunări Naționale, tovarășul 
Gheorghe Gh<sorghiu-De] a exprimat 
gîndul nostru, al tuturora, de a în
zeci eforturile în lupta pentru prospe
ritatea patriei șl făurirea unei vieți 
fericite a celor ce muncesc, pentru 
înfăptuirea politicii partidului, pentru 
măreața cauză a socialismului. (A- 
plauze).

Acestei nobile lupte îi vom dărui 
toată puterea noastră de muncă, toa
tă priceperea și toată pasiunea noas
tră creatoare. Ca deputați ai Marii 
Adunări Naționale, mereu în mijlocul 
celor care ne-au dat mandatul de 
a-i reprezenta în organul suprem ai 
puterii de stat, să ne străduim de 
a îndreptăți pe deplin această încre
dere pe care poporul ne-a acordat-o.

Urarfea de însănătoșire adresată 
ieri de Marea Adunare Națională 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
exprimă sentimentele și dorința fier
binte nu numai ale deputaților Ma
rii Adunări Naționale, 
fregultri nostru popor, 
ternice).

Vă doresc, stimați
Ia muncă.

Mulțumesc în numele Marii Adu- 
nări Naționale tuturor invitaților ca
re au participat la lucrările noastre.

Declar închisă prima sesiune a 
celei de-a cincea legislaturi a Marii 
Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romine.

etar și ale în* 
(Aplauze pu-

tovarăși, spor

(Agerpre»)

ANGAJAMENTUL POATE FI RESPECTAT
Cu șeful lotului de construcții in

dustriale de la Paroșeni al T.C.M.C., 
n-am putut lua prima oară legătura 
așa cum era normal. Era plecat pen
tru îndeplinirea unor sarcini de ser
viciu la centrală. Am folosit însă 
timpul pînă la venirea sa, pentru a 
face o privire de ansamblu asupra 
șantierului.

Lucrările 
au căpătat contur

Angajamentul constructorilor și al 
mentorilor este de a pune în funcțiu
ne pînă la 1. Mai instalația de săpare 
a puțului auxiliar. Cu o lună în ur
mă, angajamentul nu părea a avea 
sorți de reușită. Abia începuseră mon
tarea agregatelor în casa mașinii. La 
montarea turnului de săpare nu lucra 
nimeni, iar la casa compresoarelor se 
lucra la săpături și fundații. Șantie
rul dădea o impresie generală de lîn- 
cezealâ. După o lună și ceva, echi
pele de montori conduse de maistrul 
principal Bogățan Nlcolae au reușit să 
ridice complet turnul, să monteze pe 
fundații granicele, să monteze insta
lația de betonare și să execute ope
rațiile cele mai complicate la partea

Ѳ nouă promoție
Azi, pește 200 elevi din anii II și 

III de la Școala tehnică de maiștri 
Petroșani vor trai ultimele ore 
curs la această școală. Apoi 
promoție de maiștri mineri și 
trottiecanici va efectua ultima 
oadă de practică în producție 
care va trece la întocmirea proiecte
lor de diplomă.

de 
noua 
elec- 
peri- 
după

Mărfuri de sezon
Magazinul sportiv din.Petroșani a fost 

aprovizionat zilele trecute cu un bogat 
sortiment de mărfuri de sezon — lan
sete, mulinete de toate tipurile, fire 
de nylon, cizme de cauciuc.

Pentru turiști și alplniști au sosit 
corturi cu 2 și 4 locuri, paturi, mese 
și аеашм plianta, laltate pneumatica, 
termosuri „Lito" etc.

An de an, localitățile noastre se 
îmbogățesc Cu пшпегоям construc
ții noi. Strădania proiectanțllor de a 
găsi soluții arhitectonice noi ' și a 

ridica obiecti- 
nlvel calitativ 
dovedit roa- 

și complexul 
căminul stu-

constructorilor de a 
vele respective la un 
mereu superior și-au 
dele. Cinematograful 
comercial din Lupeni, 
dențesc din Petroșani, școala cu 16 
săli de clasă din Vulcan —- sînt nu
mai cîteva din construcțiile social- 
culturale cele mai reușite.

Ia ansamblul unei clădiri, tîmplă
ria, calitatea ei. are o însemnătate 
deosebită. O ușă sau fereastră bine 
lucrată, frumos vopsită, produce o 
impresie plăcută. In schimb, o ușă 
strîmbă, cu tăblii crăpate din cauza 
contractării materialului, vopsită ne
glijent, o fereastră care nu se închi
de bine constituie motive' permanente 
de nemulțumiri pentru locatari.

Calitatea tîmplăriei montate în 
noile construcții este determinată de 
numeroși factori. Șantierele noastre 
primesc binalele de la tîmplăria din 
Livezeni, aparținînd I.O.l.L.-Petro- 
șani. Aici, cheresteaua, ia descărca
re din vagon, 
pește grămadă, 
pe rampa gării 
soarelui; uneori 
nisip și balast, este lovită și călcată 
de mașini.

Atelierul are condiții pentru exe
cutarea unei tîmplării de bună cali
tate : există uscătoarc mecanice pen
tru reducerea procentajului de umi
ditate din cherestea, secția meearii- 
că este dotata cu mașini de tăiat, 
geluit, frezat, cepuit etc. iar la sec
ția de asamblare manuală lucrează 
echipe de meseriași pricepuțl. Cu 
toate acestea, din cauza lipsei de 
magazii pentru păstrarea în bune 
condițiuni a materialului semi

este aruncată claie 
stă zile și săptămînl 
ta bătaia ploii ori a 
se descarcă peste ea

mecanică a mașinii de extracție.
„Noi — spunea Nicolaescu Miron, 

șeful de echipă de la montarea ma
șinii — am intîmpinat multe greutăți. 
Cînd am așezat agregatele pe funda
ție am văzut că nu se potriveau ba 
golurile lăsate în fundație, ba găurile 
pentru șuruburile de montaj. Asta ne-.-i 
cam încurcai. Acum însă nu se mai 
pun probleme. Cel mai tîrziu pînă Іа 
1 aprilie noi predăm partea mecanică 
gata. De aici încolo, treaba electri
cienilor și a constructorilor. Noi vom 
mai veni aici cînd se va începe ro
dajul. Nici echipa lui Pecs Francise 
de la turn nu stă mai prost. Dar mai 
bine să vorbească fiecare pentru sine*’.

Stația comprcsoarelor a ■ progresat 
destul de binișor și ea. Constructorii 
sînt în măsură să dea teren liber 
mentorilor să înceapă montarea pri
mului compresor. Numai să sosească 
la termenul stabilit compresoarele" — 
spunea maistrul Bogățan. Asta e 
obligația beneficiarului. E.D.M.N. tre
buie să procure din timp aceste a- 
gregate și să le predea lotului.

Q schimbare în orientare
Intre timp a venit și șeful lotului, 

inginerul RădulescU.
— Ce părere aveți, e posibilă în

deplinirea angajamentului dumnea
voastră de a pune pînă la 1 Mai în 
stare de funcționare instalația de să
pare a puțului ?

„Este, sigur, posibil. Să mă justi
fic. Ne am propus să mergem cu lu
crările în funcție de necesitățile cele 
mai stringente ale beneficiarului. A- 
cestea sînt: instalația de săpare, ba
ia și lămpăria. Ambele lucrări erau 
condiționate într-un fel sau altul de 
rezolvarea problemei apei industriale. 
Am intervenit la timpul potrivit și s-a 
găsit rezolvarea de a capta apa ne
cesară prin drenuri, din imediata a- 
propiere. Casa mașinii și turnul se 
află încadrate în graficul de execuție. 
Și de aici înainte depinde numai de 
noi ca să fie puse în funcție pînă la 
1 Mai“.

O intervenție devine oportună. Dar 
ce măsuri s-au luat în acest sens ? 
Stadiul construcției casei mașinii a 
rămas în urmă față de al montajului 
mașinii. Montorii, zidarii, dulgherii, 
electricienii nu se vor încurca unii pe 
alții aci ?

,.E foarte adevărat că sîntem ne- 
voiți să lucrăm în paralel atît cu 
echipele de montori cit și cu cele de 
constructori. S-au întocmit însă gra-

tîmplăriei
fabricat ca și a produsului finit, ca
litatea tîmplăriei nu este tocmai 
satisfăcătoare. Ajunsă pe șantiere, 
tîmplăria întîmpină noi necazuri. Din 
cauza depozitării necorespunzătoare, 
ea se deformează, descleiază, se 
murdărește și se îmbibă cu umezeală. 
La tencuirile interioare și exterioa
re, tocurile ușilor șl ferestrelor ne- 
fiind protejate cu carton gudronat 
sau hîrtle, primesc o nouă doză de 
umezeală ceea ce duce la umflarea 
lemnului. Tîmplarul de șantier a- 
justează ușile și ferestrele așa cum 
le găsește, cu umezeală multă, iar 
zugravul le vopsește acoperind păr
țile murdare cu straturi mai groase 
de vopsea. Blocul este predat, iar 
locatarul se mută în noul aparta
ment. Iată însă că, o dată cu căldu
ra căminului, umezeala aflată în 
tîfflplărle începe să se evaporeze, 
lemnul se usucă iar ușa se contractă, 
tăbliile crapă, cereevelele ferestrei 
se deformează iar vopseaua se sco
rojește. Toate acestea produc multe 
neplăceri locatarilor.

Aceste deficiențe pot fi lichidate. 
Este necesar însă ca tîmplarii din 
Livezeni și constructorii de pe șan
tiere să conlucreze mai bine, să aibă 
o grijă permanentă — de la descăr- ' 
c are a cherestelei din vagon și pînă' 
la ultima vopsire a ei de mate
rialul. lemnos ce le-a fost încredin
țat. Manipularea mai atentă, con
fecționarea îngrijită a tîmplăriei, 
păstrarea ei în bune condițiuni. mon
tarea cu pricepere sînt cerințe ime
diate a căror respectare vor asigu
ra o bună calitate tîmplăriei din 
noile construcții. Se pot face pași 
însemnați "pe linia îmbunătățirii ca
lității tîmplăriei. Dar trebttic- folosite 
din plin posibilitățile existente în 
acest domeniu.

MIHAl ȘTEFAN

t

porni
mon

mon-
pen- 

i la

tice de lucru și planuri operative pen- 
tru. fiecare maistru în parte. Astfel, 
fiecare echipă are stabilit ce anume 
operațiuni are de executat intr-o pe- ' 
noadă de timp. Montorii mai au toar
te puțin de lucru la mașina. 1 este 
cîțva, timp, se va putea lucra fără 
teamă la montarea chesoanelor pentru 
acoperiș; aceasta fiind operația cea 
mai dificilă de executat în paratei cu 
brigăzile de montori și electricieni. 
După aceasta, vor intra nestingheriți 
la Lucru electricienii pentru executa
rea instalației de forță a mașinii. De 
altfel ei își pregătesc de pe acum toa
te cele necesare, ca să poată | 
Intens la pozarea cablurilor și 
tarea cofretelor‘‘.

— Cum se explică faptul că i 
lorii au pierdut timp așteptînă 
tru remedierea unor nepotriviri 
partea de construcții ? Nu lucrați în 
colaborare ?

„Colaborare a existat și există. 
Pentru întărirea ei, atît lucrările de 
construcție propriu zise cit și cele de 
montaj, vor fi puse sub o singură 
conducere, lucru ce nu a existat pînă 
acum. Montorii însă au dreptate. Au 
fost împiedicați de unele nepotriviri 
la fundațiile agregatelor. Pentru evi
tarea unor asemenea situații, am întă
rit controlul tehnic asupra maiștrilor".

O problemă veche, 
nerezolvată

Dacă eu lucrările „cheie" s-a ajuns 
la „linia de plutire1*, nu se poate 
spune același lucru despre lucrările 
de terasamente. Lucrările de îndiguire 
a Jiului sînt întîrziate, umpluturile din 
incintă, de asemenea.

Pentru o desfășurare normală a 
frontului de lucru și pentru o mai 
bună organizare, e nevoie mai întîi 
să faci ordine în jur. Și ordinea a- 
ceasta nu se vede la Paroșeni, $e 
pare că ne învîrtim în același cere 
vicios : al transporturilor auto. Șantie
rul nu primește zilnic decît 4-5 ma
șini din necesarul de 8-9. Și dintre 
acestea, unele pleacă înapoi, defecte, 
Utilajele de mare productivitate nu 
dau randament și lucrările stagnează. 
Nu ne facem ecoul reclamațiilor șan
tierului, dar la Paroșeni" problema 
mașinilor trebuie rezolvată o dată 
pentru totdeauna. In felul acesta, șan
tierul va primi un ajutor mai sub
stanțial și constructorii vor putea 
duoe cu succes bătălia termenelor.

I. C1OCLEI
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I GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

TELEGRAME
Comitetului Central ai Partidului Muncitoresc Romln 
Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine 

Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine

Sec torul IV al minei Aninoasa 
are nevoie de mai mult sprijin

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice, Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. 
sînt profund îndurerați în legătură 
cu încetarea din viață a tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, prim-secre- 
tar al Comitetului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. Romîne, 
fiu credincios al poporului romîn, e- 
minent militant al Republicii Popu
lare Romîne, precum și al mișcării 
comuniste și muncitorești interna
ționale, și în numele comuniștilor și 
tuturor oamenilor muncii din Uniu
nea Sovietică exprimă C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat al R.P.R., Consi-

Comitetul Central al 
Partidului Comunist al 

Uniunii Sovietice

—.bGRAD 19 (Agerpres).
losip Broz Tito, președintele R.S.F. 

Iugoslavia și secretar general al U- 
niunii Comuniștilor din Iugoslavia, a 
adresat Consiliului de Stat al Repu
blicii Populare Romîne și Comitetu
lui Central al Partidului Muncito
resc Romîn următoarea telegramă:

„Moartea neașteptată și prematură 
a marelui fiu al poporului romîn și 
revoluționar Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-seoretar al Comitetului 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și președintele Consiliului de 
Stat al Republicii Populare Romîne, 
&e-a zguduit profund. In numele po

PESTE HOTARE
UNIUNEA SOVIETICĂ

MOSCOVA 19 (Agerpres).
Comitetul Central al Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice, Pre- 
'* zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S., 

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
dat publicității un comunicat în ca
re se aduce la cunoștința poporului 
sovietic încetarea din viață a tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej.

R.S.F. IUGOSLAVIA

BELGRAD 19 (Agerpres).
Ca o expresie a faptului că po

poarele Iugoslaviei împărtășesc du
rerea poporului romîn provocată la 
încetarea din viață a marelui revo
luționar și om de stat Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Romîn și 
președinte al Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, Vecea 
Executivă Federală a R.S.F. Iugo
slavia a hotărît ca în ziua de 20 
martie și în ziua funeraliilor să se 
arboreze la toate clădirile publice 
drapele în bernă și să se suspende 
manifestările distractive în întreaga 
țară.

R. S. CEHOSLOVACA

PRAGA 19. Corespondentul Ager
's ptes, A. Liță, transmite:

- In semn de doliu, pentru înceta
rea din viață a primului secretar al 
C.C. al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare ; Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, din ziua 
de 20 martie și pînă în ziua fune
raliilor, în centrul Pragăi vot fi ar

1 iul ui de Miniștri al R. P.R. și între
gului popor romîn profunde condo
leanțe în legătură cu această grea 
pierdere.

In persoana tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Partidul Muncitoresc 
Romîn și poporul romîn au pierdui 
un încercat conducător al mișcării 
revoluționare, un organizator remar 
cabil al construcției socialiste în 
Romînia, care și-a dedicat; întreaga 
sa viață slujirii fără preget poporu
lui muncitor, cauzei înfloririi patriei 
sale, cauzei victoriei socialismului și 
păcii pe pămînt.

Comuniștii sovietici, toți oamenii 
muncii din Uniunea Sovietică îm
părtășesc durerea comuniștilor din 
Romînia, mîhnirea întregului popor

Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S.

Din partea lui losip Broz Tifo
poarelor iugoslave, al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia și în numele meu perso
nal, vă adresez expresia condolean- 
țelor noastre celor mai profunde.

Prin încetarea din viață a tovară
șului Dej, poporul romîn și mișca
rea muncitorească revoluționară in
ternațională pierd pe unul dintre cei 
mai eminenți și cei mai talentați 
luptători și conducători. Numele său 
este indisolubil legat de cea mai 
glorioasă perioadă din istoria po
porului romîn și el va rămîne un 
simbol trainic al luptei partidului și 

borate drapele de doliu și coborîte 
în bernă drapelele de stat ale R. S. 
Cehoslovace.

Postul de radio Praga a anunțat 
vineri după-a miază încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și a evocat personalitatea 
eminentului conducător de partid șî 
om de stat al R. P. Romîne.

La televiziune a fost prezentat por
tretul îndoliat al primului secretar 
al G.C. al PM.R. și președinte al 
Consiliului de Stat, însoțit de date 
biografice ale tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

R. P. BULGARĂ

SOFIA 19. Corespondentul Ager
pres, C. Linte, transmite :

Posturile de radio și televiziune 
din Bulgaria au anunțat vineri sea
ra trista veste a încetării din viață 
a tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Au fost transmise date biogra
fice, iar televiziunea a prezentat 
portretul îndoliat al dispărutului. 
Membri ai corpului diplomatic au ex
primat condoleanțe la Ambasada 
R. P. Romîne din Sofia.

R. P. UNGARA

BUDAPESTA 19 (Agerpres).
Poetul de radio Budapesta a 

transmis virierl seara, în cadrul unei 
emisiuni speciale. în care a anunțat 
vestea încetării din viață a tovară
șului Gheorghe Gheorghiu-Dej, date 
din viața și activitatea sa.

Subliniind puțernica personalitate 
a celui dispărut, radio Budapesta a 

romîn în legătură cu încetarea din 
viață a tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

Oamenii sovietici l-au cunoscut pe 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej ca 
pe un mare prieten al poporului so
vietic, care a depus mari eforturi 
pentru întărirea prieteniei frățești și 
colaborării multilaterale între popoa
rele țărilor noastre.

Amintirea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, luptător înflăcărat 
pentru viitorul luminos al poporului 
frate romîn, pentru triumful Idealu
rilor mărețe ale coniunismuliii pe 
pămînt, va rămîne pentru totdeauna 
în inimile comuniștilor și tuturor oa
menilor muncii din Uniunea Sovie
tică.

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S.

poporului vostru și al mișcării mun
citorești internaționale, pentru victo
ria socialismului în lume, pentru 
menținerea și consolidarea păcii, pen
tru egalitatea și independenta popoa
relor și țărilor.

Prin încetarea din viață a tovară
șului Dej, popoarele iugoslave au 
pierdut un prieten eminent și un 
partizan al colaborării multilaterale 
dintre cele două țări socialiste ve
cine. Amintirea marelui revoluționar 
și tovarăș de luptă va trăi veșnic în 
poporul nostru și în rîndurile Uniunii 
Comuniștilor din iugoslavia".

transmis că încetarea din viață a 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
reprezintă o grea pierdere atît pen
tru poporul romîn, cît și pentru miș
carea muncitorească internațională.

FRANȚA

PARIS 19 (Agerpres).
Opinia publică franceză a fost in

formată vineri după-amiază despre 
trista veste a încetării din viață a 
președintelui Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Televiziunea franceză a transmis 
în cadrul jurnalului de la ora 20,00 
imagini reprezentîndu-1 pe tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, precum 
și o scurtă biografie a sa. Posturile 
de radio au transmis în toate jur
nalele știri despre tristul eveniment.

Personalități franceze, reprezentanți 
ai Ministerului Afacerilor Externe au 
transmis condoleanțe Ambasadei 
R. P. Romîne la Paris.

Un noii tip
Specialiștii Institutului de cerce

tări forestiere au pus la punct un nou 
gen de mobilă. Ea poartă denumi
rea de mobilă modulată și este mai 
simplă, practică, ușor de asamblat, 
comodă. De fapt, piesele necesare 
mobilării unui apartament se reduc 
Ia cîteva zeci de plăci de diferite 
mărimi și formate. Ele se pot a- 
sambla și demonta, alcătuind dula
puri, vitrine, biblioteci, baruri etc., 
tu mai multe variante, după dorința 
oumpărătorului. Ușii* diferitelor pie-

Realizarea cu succes a prevederi
lor planului pe anul 1965, a angaja- 
meniului de întrecere, exigențele 
sporite în direcția calității cărbune
lui fac necesară luarea tuturor mă
surilor pentru asigurarea ritmicității 
producției, pentru îndeplinirea zi de 
zi a planului de producție.

— Atîta vreme cît se lucrează în 
asalt, cît îndeplinirea planului este 
rezultatul efortului de sfîrșit de lu
nă, nu putem desfășura pe toate 
planurile lupta pentru calitatea pro
ducției, pentru o productivitate ridi
cată — spunea tov. Pop loan 39, 
secretarul organizației de bază din 
sectorul IV al minei Aninoasa.

Secretarul de partid exprima gîn- 
durile multor mineri din sector.. In 
urma măsurilor luate de către con
ducerea tehnică, la indicația organi
zației de bază, colectivul sectorului 
a avut și în luna martie condiții pen
tru a continua și dezvolta realizările 
obținute în cursul lunilor ianuarie 
și februarie, perioadă în care a ex
tras 1494 tone de cărbune peste pre
vederile planului. Dar în prima ju
mătate a lunii martie, sectorul IV a 
rămas sub plan cu 600 tone de căr
bune. Această rămînere în urmă se 
datorește faptului eă minerii din 
multe abataje ale sectorului nu au 
fost deserviți la timp cu vagoneie 
goale și materiale In abatajul ca
meră al brigăzii lui Nicoară Tra
ian, la frontalul lui Ftdga Dumitru, 
ca și în abatajele conduse de bri
gadierii Iancu Victor, Dediu Vasile, 
Doroghi Florian au existat de la în
ceputul lunii condiții pentru extra
gerea peste plan a unor cantități 
importante de cărbune. Toate aces
te brigăzi au dus însă, în perma
nență, lipsă de vagonete goale și ma
terial de susținere. Este adevărat, 
în. această perioadă transportul sub
teran a fost suprasolicitat și de 
volumul mare de steril evacuat de 
ia lucrările de deschideri și pregă
tiri, însă au existat și deficiențe în

In Editura РоІіНсй a apărut 

Marx- Engels-Le n in 
Despre rolul industriei 
în dezvoltarea societății

Lucrarea constituie primul titlu din- 
tr-o nouă colecție, cuprinzînd cule
geri din scrierile clasicilor marxism- 
leninismului legate de cele mai im
portante probleme ale actualității con
strucției socialiste.

Intr-o ținută grafică îngrijită, eu 
un format adecvat, aceste culegeri 
contribuie la o răspîndire largă a în
vățăturii marxist-leniniste în țara 
noastră, mijlocind un contact cît mai 
strîiis cu bazele teoretice ale con
strucției socialiste.

Valorificarea superioară
Elaborate de un colectiv de autori, 

studiile cuprinse în volum analizează 
probleme de mare însemnătate eco
nomică privind valorificarea superi
oară a resurselor naturale. Lu
crarea înfățișează cititorului as
pecte esențiale din valorificarea

Se ieinlli гвівааа unităților иміиііиіе
In ultimul timp, în diferite re

giuni ale țării au fost date în folo
sință sau reamenajate numeroase 
unități medico-sanitare. La Andrie- 
șeni, raionul lași, s-a terminat con
strucția unui dispensar medical mo
dern. El cuprinde cabinete de con

ți в mobilă
se, de exemplu, pot deveni, prin lă
sarea în jos, mese de scris, plăci 
pentru susținerea somierelor etc. Un 
alt avantaj îl constituie faptul că a- 
cest sistem permite montarea piese
lor mobilei prin suprapunere, folo- 
sindu-se astfel întreaga înălțime a 
peretelui. Fabricîndu-se în aceleași 
nuanțe de culori, piesele de mobilă 
pot fi procurate la intervale de timp 
diferit, mobila păștrîndu-și stilul.

(Agerpres) 

organizarea transportului. Lipsa de 
vagonete în subteran putea fi ame
liorată prin scurtarea timpului de 
golire a vagonetelor cu steril la hal
dă, prinir-o mai bună întreținere a 
căilor de transport. Chiar și măsura 
luată recent de a se face transpor
tul de personal pe puțurile auxilia
re, descongestiomndu-se astfel puțul 
centru, care rămîne să extragă nu
mai cărbune și steril, va da rezul
tate așteptate numai în c.azul îmbu
nătățirii haldării și a întreținerii 
căilor de acces. Sectorul de trans
port trebuie neapărat șă vină, efec
tiv, în sprijinul brigăzilor ; de mi
neri din abatajele sectorului. IV.

Trebuie luate, de asemenea, mă
suri pentru îmbunătățirea aprovi
zionării abatajelor cu material lem
nos. O dovadă a modului cu totul 
necoreșpunzător în care se face a- 
provizionarea cu material lemnos, o 
constituie faptul că zilnic un număr 
de 8—9 oameni din diferite brigăzi 
care trebuie să muncească în aba
taje, unde sînt induși în planul de 
producție, rămîn afară, Ia depozitul 
de lemn, pentru a încărca materia
lul lemnos necesar ortacilor lor. 
Depozitul de material lemnos care 
aparține sectorului administrativ- 
gospodăresc al minei nu-și îndepli
nește sarcina de a aproviziona în 
mod corespunzător brigăzile din a- 
bataje cu lemn de susținere, mar
gini și jumătăți pentru podirea ve
trei și bandajare.

Minerii sectorului IV, în frunte 
cu comuniștii, stat hotărîți să depu
nă toate eforturile pentru recupera
rea rămînenii în urmă din prima ju
mătate a lunii martie, pentru reali
zarea planului, în vederea încheierii 
cu succes a bilanțului pe primul 
trimestru al acestui an. Lor le este 
însă necesar sprijinul cuvenit din 
partea sectarului de transport și a 
depozitului de material lemnos.

i. B.

In această primă lucrare slot 
grupate materiale- în care sînt ex
primate ideile geniale ale clasicilor 
marxism-leninismului în ceea ce pri
vește rolul de prim ordin al indus
triei în dezvoltarea necontenită a 
forțelor de producție — factor ho- 
tăritor în transformarea societății îa 
trecerea de la feudalism la capita
lism și apoi de la orînduirea burghe
ză la cea socialistă, în progresul ne
contenit al societății socialiste.

(Agerpres}

a resurselor naturale
superioară a țițeiului, folosirea rațio
nală și eficientă a cărbunelui, a ener
giei electrice și a metalului, indus
trializarea integrali a lemnului, chi
mizarea stufului, valorificarea materi
ilor prime în industria textilă. în 
industria pielăriei și a încălțămintei- 

sul ta ți e pentru adtiiți și copii, casă 
de naștere, staționai pentru copii, 
bucătărie dietetică etc. O nouă poli
clinică, care va asigura anual peste 
600 000 de consultații și tratamente, 
a intrat în funcțiune ia Cîmpuiung- 
Muscel. Ea este prevăzută cu ser
vicii de specialitate și înzestrată cu 
aparatură modernă. Au luat ființă 
noi secții și servicii de specialitate 
la spitalul unificat din Rm. Vîlcea; 
astfel s-au creiat ta secția medicală 
subsecții de cardiologie și de neuro
logie. iar pe lîngă secția de radio
logie a fost înființat și un serviciu 
de roengenterapie.

Pentru îmbunătățirea asistenței 
medicale acordată copiilor cu afec
țiuni cronice reumatismale a fost 
dat în folosință la Clintești, un sa
natoriu de postcură reumatismală cu 
100 de paturi, iar la spitalul unifi
cat din Hunedoara au luat ființă 
noi servicii de urologie și cabinete 
de fizioterapie.
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Cosmonauții de pe nava „Voshod-2“ 
au aterizat cu bine

Lucrările Consiliului 
de Securitate

MOSCOVA 19 (Agerpres).
Colonelul Beleaev și locotenent-co- 

lonelul Leonov au aterizat cu bine 
pe bordul navei „Voshod-2“, la ora 
12,02, ora Moscovei, în regiunea ora
șului Perm (Ja vest de Ural).

In timpul aterizării, comandantul 
navei a folosit sistemul de condu
cere manuală. Comandantul navei, 
Pavel Beleaev și pilotul secund A- 
lexeî Leonov se simt bine.

Programul cercetărilor științifice a

Comportarea cosmonauților
pe bordul navei cosmice

MOSCOVA 19 (Agerpres). TASS 
transmite :

Pînă la 19 martie ora 5,30 (ora 
Moscovei), nava cosmică „Voshod-2“ 
a înconjurat Pămîntul de 13 ori.

In cursul nopții, cosmonauții au 
dormit pe rînd. Cei doi cosmonauți 
s-au odihnit, au luat micul dejun și 
se simt bine. Frecvența respirației 
este de 18—20 pe minut, pulsul — 
72—78 bătăi pe minut.

Comunicațiile prin radio cu cos- 
monauții Pavel Beleaev și Aleksei

Un nou pas în cucerirea 
Cosmosului

Prin plasarea pe orbită la 18 mar
tie a navei cosmice-satelit „Vos- 
hod-2“ cu doi piloți cosmonauți la 
bord, știința și tehnica sovietică au 
făcut un nou pas important în cu
cerirea Cosmosului. Elementul esen
țial al noului zbor cosmic constă în 
ieșirea cosmonautului A. Leonov din 
cabina navei și in efectuarea de că
tre el în condițiile zborului în Cos
mos, în costum special de scafan
dru, a unui complex de cercetări 
științifice. Această experiență con
stituie o etapă deschizătoare de noi 
perspective în efectuarea cercetărilor 
științifice în spațiul cosmic.

Caracterizînd noul zbor al navei 
„Voshod-2“ constructorul principal al 
navelor cosmice din Uniunea Sovie
tică a arătat într-o declarație făcu
tă agenției TASS că în fața echipa
jului n-a fost pusă sarcina de a ob
ține noi recorduri. Dar zborul navei 
deschide noi posibilități pentru înlo
cuirea echipajelor unor stații orbi
tale.

Referindu-se la succesul remarca
bil al noului zbor în Cosmos, agen
ția U.P.I. anunță că „oficialități ale 
S.U.A. au apreciat ultima realizare 
sovietică în domeniul spațial ca pe 
un strălucit succes care accentuează 
și, mai mult întîietatea Rusiei față 
de America în zborurile spațiale cu 
oameni la bord".

Comentarii deosebite a suscitat în
deosebi făptui ieșirii pilotului cos
monaut din navă și reîntoarcerea

In câteva rânduri
NEW YORK. Secretarul general 

al O.N.U., U Thant, și președin
tele Adunării Generate, Alex Quai- 
son-Sackey, au avut convorbiri 
preliminare cu membri ai Comite
tului special pentru operațiile de 
menținere a păcii, creat, după cum 
se știe, la cea de-a 19-a sesiune a 
Adunării Generale pentru a exa
mina căile de înlăturare a actua
lelor greutăți financiare ale Orga
nizației Națiunilor Unite.

GENEVA. După cum anunță a- 
genția C.T.K., în ședința din 18 
martie a Comitetului pentru tra
tativele comerciale al G.A.T.T., 
Cehoslovacia a fost admisă să par
ticipe la tratativele din cadrul 
„rundei Kennedy".

Cehoslovacia și-a manifestat do
rința de a participa la această 
„rundă" încă din noiembrie 1964.

ADEN. Richard Turnbull, înal

fost îndeplinit în întregime. A fost 
efectuată cu succes o experiență teh- 
nico-stiințifică complexă, care des
chide o nouă etapă în cucerirea Cos
mosului de către om : intr-un cos
tum special de scafandru cosmic, cu 
sistem autonom de asigurare a pro
ceselor vitale, cosmonautul a ieșit 
din cabină în spațiul cosmic.

Materialele primite în timpul zbo
rului navei „Voshod-2" sînt în curs 
de elaborare și analizare.

Leonov, precum și prelucrarea infor
mațiilor telemetrice recepționate de 
pe bord, au confirmat că toate sis
temele navei funcționează normal. 
In cabina navei, presiunea este de 
1,2 atmosfere. Temperatura este de 
18 grade C, iar umiditatea — 45 la 
sută.

In cursul nopții de joi spre vi
neri, lucrările la bordul navei „Vos- 
hod-2“ s-au efectuat cu precizie, con
form programului stabilit.

lui la bord. In legătură cu aceasta, 
directorul observatorului astronomic 
englez Jodrell Bank, Bernard Lovell 
a spus: „Ieșirea unui om din nava 
cosmică aflată pe orbită, constituie 
o nouă contribuție la cercetările spa
țiale. In cazul programului spațial 
sovietic, a continuat el, sînt motive 
să se creadă că plasarea pe orbită 
a unei mari platforme spațiale con
stituie un pas important pe drumul 
alunizării".

V orbind despre aceste perspective 
cosmonautul Pavel Popovici a decla
rat în cadrul conferinței de presă 
organizată la Moscova că îndepărta
rea cosmonautului Leonov la distan
tă de 5 m de nava cosmică nu este 
o limită. „In viitor, a spus el, noi 
vom putea renunța la cordonul care 
îl lega pe cosmonaut de navă. Un 
motor rachetă cu o capacitate nu 
prea mare va permite omului să se 
intoarcă pe navă". Edificatoare în 
privința noii experiențe spațiale este 
și declarația făcută în cadrul ace
leași conferințe de presă de V. Se- 
lezniov, doctor în științe tehnice, ca
re a declarat: „Experiența în cursul 
căreia cosmonautul a ieșit în spațiul 
cosmic presupune în viitor participa
rea cosmonauților la montarea na
velor cosmice, și lucru principal — 
ieșirea pe alte planete. In fața noas
tră stă acum Luna și să sperăm că 
intr-un viitor nu prea îndepărtat".

B. P.

tul comisar britanic pentru Aden 
și protectoratele britanice din Ara
bia de sud, a plecat vineri la Lon
dra, unde va avea convorbiri cu 
Anthony Greenwood, ministrul bri
tanic a-l coloniilor.

LONDRA. Camera Comunelor a 
adoptat joi seara moțiunea guver
nului laburist prin care se cere ca 
proiectul de lege privind abolirea 
pedepsei cu moartea în Marea 
Britanie să fie dezbătut în fiecare 
miercuri dimineața, in ședințe su
plimentare.

GENEVA. Comitetul pentru tra
tativele comerciale al G.A.T.T. a 
discutat procedura tratativelor în 
problemele agricole. Secretariatul 
G.A.T.T. a propus crearea mai 
multor grupuri de lucru.

HAGA. Cele două Camere ale 
Parlamentului olandez au adoptat

NEW YORK 19 (Agerpres).
Consiliul de Securitate s-a întru

nii din nou joi, pentru a examina 
problema prelungirii cu încă trei luni 
a mandatului forțelor O.N.U. în 
Cipru. Primul a luat cuvîntul repre
zentantul sovietic, N. Fedorenko, ca
re a declarat că Uniunea Sovietică 
nu are obiecții în privința prelungi
rii mandatului, cu condiția ca a- 
cesta să rămînă neschimbat, iar fi
nanțarea forțelor O.N.U. să conti
nue să fie efectuată pe o bază vo
luntară. Republicii Cipru trebuie să 
£ se .asigure o independență și se
curitate deplină, a spus Fedorenko, 
adăugind că în acest scop este ne
cesară retragerea de pe teritoriul 
țării a tuturor trupelor străine și 
lichidarea bazelor mMitare străine. 
Reprezentantul britanic, Roger Jack- 
ling, a sprijinit, de asemenea, pro
punerea de prelungire a mandatului

Primul ministru al Turciei despre rezolvarea 
problemei cipriote

ANKARA 19 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat corespon

dentului din Ankara al ziarului grec 
„Ethnos", primul ministru al Tur
ciei. Urguphi, a declarat că pentru 
a se găsi o soluție crizei cipriote
trebuie să aibă loc discuții și trata
tive între Grecia și Turcia. „Perso
nal. a subliniat premierul turc, cred 
că este posibil să se găsească <> re
zolvare acestei probleme. Totuși, 
astfel de probleme nu se pot regle
menta prin monologări ci numai prin 
tratative. Dacă guvernul grec do
rește acest lucru, a continuat primul 
ministru al Turciei, noi sîntem gata 
să începem întrevederile ia un nivel 
asupra căruia vom cădea de acord".

Referindu-se la problemele care 
ar putea fi discutate de cele două 
țări, Urguplu a subliniat că, în pri
mul rînd. Grecia și Turcia trebuie

Insuficienta școlilor 
în Costa Rica

SAN JOSE, COSTA RICA 19 (A- 
gerpres).

Grava și permanenta problemă a 
învățămîntului în Costa Rica, pro
vocată de insuficiența școlilor, a de
venit și mai acută, ca urmare a 
creșterii populației școlțare, care în 
ultimii cinci ani a ajuns la 62 000 
de elevi. Potrivit unei comunicări a 
direcției învățămîntului elementar, 
numai circa 15 000 de copii s-au pu
tut înscrie anul acesta în școlile e- 
lemeritare.

„In ritmul actual, se spune intr-un 
editorial al ziarului „La Nacion", nu 
vor mai trece mulți ani și indicele 
analfabeților va atinge în țara noas
tră dublul față de ultimii 10—15 
ani".

în unanimitate rezoluții în care 
cer Bundestagului vest-german să 
nu fie prescrise crimele comise de 
naziști în perioada celui de-al 
doilea război mondial.

TOKIO. La Yokohama a fost lan
sat, joi, la apă spărgătorul de 
gheață japonez — „Fuji" — des
tinat efectuării de cercetări știin
țifice în Antarctica. „Fuji" are un 
deplasament de 7 760 de tone, lun
gimea de 100 metri, lățimea de 22 
metri și dezvoltă o viteză maximă 
de 16,5 noduri pe oră.

BONN. Procuratura din Miin- 
chen a făcut apel împotriva achi
tării a șapte din cele 14 „infir
miere ale morții" judecate recent 
sub acuzația de a fi participat ia 
uciderea unor bolnavi mintal în 
baza programului nazist de eutha- 
nasie. 

și a anunțat că guvernul său va 
vărsa o nouă contribuție pentru fi
nanțarea forțelor O.N.U. Totodată, 
Roger Jackling a exprimat îngrijo
rarea guvernului său în legătură cu 
situația din Cipru. El și-a pus mari 
speranțe în activitatea mediatorilor 
O.N.U. în Cipru.

După intervenții ale reprezentanți
lor Turciei, Ciprului și Greciei, șe
dința a luat sfîrșit.

☆
NEW YORK 19 (Agerpres).
Consiliul de Securitate a aprobat 

in ședința de vineri seara prelungi
rea mandatului forțelor O.N.U. în 
Cipru pentru încă o perioadă de trei 
luni, pînă la 26 iunie anul curent. 
Rezoluția de prelungire a fost pre
zentată în numele celor șase mem
bri nepermanenți ai Consiliului de 
Securitate, de Fernando Ortiz Sanz, 
delegatul Boliviei.

să se angajeze să nu pună cealaltă 
parte în fața unui fapt împlinit în 
Cipru. Ulterior, ar putea fi discutat 
statutul definitiv al Giprului.

ALABAMA

Continuă manifestările 
populației de culoare

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Joi Ia Montgomery (statul Alaba

ma), au continuat manifestațiile popu
lației de culoare in sprijinul dreptu
rilor civile. Mai mulți militanți in- 
tegraționiști s-au adunat din nou în 
fața tribunalului din localitate, ce- 
rînd reluarea înscrierii negrilor pe 
listele electorale. In același timp, e- 
lemente rasiste au organizat o con- 
tramanifestație. dedîndu-se la provo
cări împotriva demonstranților negri. 
Poliția a intervenit și a arestat a- 
proximativ 80 de demonstranți inte- 
graționiști, sub pretextul că au re
fuzat să se împrăștie.

Pe de altă parte, se anunță că 
guvernatorul statului Alabama, Geor
ge Wallace, a adresat președintelui 
Johnson o scrisoare în care îl anun
ță că nu poate asigura securitatea

După vizita 
Comisiei С. E.

WASHINGTON 19 (Agerpres).
Președintele Comisiei Comunității 

Economice Europene (C.E.E.), Walter 
Hallstein, și-a încheiat j'oi vizita o- 
fioială de trei zile la Washington, 
în cursul căreia a avut întrevederi 
cu președintele Johnson și cu secre
tarul de stat al S.U.A.. Dean Rusk. 
La sfîrșitul vizitei a fost dat publi
cității un comunicat în care se sub
liniază „marea însemnătate a rela
țiilor strînse care există între Sta
tele Unite și Piața comună". Pre
ședintele Johnson, relatează agenția

Conferința „mesei rotunde” 
de la Khartum

KHARTUM 19 (Agerpres).
Mohamed Yussef, președintele de

legației Frontului islamic, a decla
rat, în cadrul conferinței „mesei ro
tunde" de la Khartum, că partidul 
său respinge ideea secesiunii țării. 
„Susținem însă înființarea unui gu
vern regional autonom pentru sud", 
a șpus Yussef. Criticînd poziția a- 
numitor lideri ai partidelor politice 
sudiste, Yussef a arătat că aceștia 
nu fac, în fond, decît să „se alăture

Convorbiri 
franco-polone

PARIS 19 (Agerpres).
Cottve de Murville, ministrul de 

externe al Franței, l-a primit la 18 
martie pe F. Modrzewski, ministru 
adjunct al comerțului exterior al 
R. P. Polone, care se află la Paris 
pentru convorbiri economice.

După cum relatează agenția 
P.A.P., în cadrul convorbirilor fran
co-polone, care se desfășoară în ca
pitala Franței, au fost stabilite prin
cipalele prevederi ale noului acord 
comercial pe termen lung între Fran
ța și Polonia.

Suirea lai lail (aiira № 
la Varsoiia

VARȘOVIA 19 (Agerpres).
La invitația C.C. al P.M.U.P.. la 

19 martie a sosit la Varșovia Râul 
Castro Ruz, al doilea secretar at 
Conducerii Naționale a Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste din 
Cuba, locțiitor al primului ministru 
și ministrul forțelor armate revolu
ționare al Cubei.

participanților la „marșul spre Mont
gomery" autorizat miercuri printr-un 
ordin al judecătorului federal, Frank 
Johnson. El a cerut „ajutorul" gu
vernului federal. Președintele John
son a anunțat că este dispus să or
done el mobilizarea gărzii naționale 
a statului Alabama „dacă guverna
torul nu dorește sau nu este în stare 
s-o facă singur", pentru a asigura 
securitatea marșului populației de 
culoare spre Montgomery.

Agenția France Presse relevă că 
în statul Alabama tensiunea rasială 
continuă* să crească. In timp ce li
derii populației de culoare fac toate 
pregătirile pentru „marșul spre Mont
gomery", fostul primar al acestui 
oraș, Hanes, a anunțat că va orga
niza duminică un contramarș spre 
aceeași localitate.

președintelui 
E. la Washington

France Presse, s-a folosit de acest 
prilej pentru a reafirma importanța 
pe care o acordă Statele Unite reu
șitei negocierilor tarifare din cadrul 
„Rundei Kennedy", îndeosebi în do
meniul produselor agricole.

Referindu-se Ia atitudinea S.U.A 
.față de problemele europene și maî 
ales față de aceea a integrării occi
dentale, Hallstein a declarat după 
convorbirea cu Rusk că „poziția Sta
telor Unite față de problema inte
grării europene nu s-a schimbat", 

unor planuri străine prin care se ur
mărește dezmembrarea Sudanului". 
El a sprijinit cererea reprezentan
tului Partidului național unionist de 
a se admite la actualele lucrări și 
delegația Partidului Unității Suda
neze.

Intr-un comunicat remis presei se 
subliniază că „toate partidele și-au 
reafirmat hotărîrea de a ajunge la 
un acord privind viitorul provinciilor 
meridionale ale țării".
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