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Plenara C.C. al P.CU.S. 
„Cosmos-109" pe orbită.
Raportul lui U Thant adresat 

Consiliului de Securitate.
Procesul de la Djakarta.
Noi incidente în statul Ben

gal.
Consultările de la Washing

ton privind planificarea și stra
tegia nucleară.

O declarație semnificativă a 
lui Mendes France.

Vizita lui Humphrey în Aus
tralia.

Eubke va vizita o serie de 
țări africane.

Vizita conducătorilor de partid și de stat
Sâmbătă, ora 8 dimineața. Tova

rășii Nicolae Ceaușescu, Ion Gheor
ghe Maurer, Alexandru Bîrlădeanu, 
Iastf Banc și-au continuat vizita în 
regiune, pornind spre Valea Grișu- 
lui AR>.

Vremea umedă, precum Și ora 
matinală n-au împiedicat miile de 
orășeni să iasă din nou în întâm
pinarea oaspeților cărora le-au fă
cut o însuflețită și călduroasă ma
nifestație de dragoste. Pe tot tra
seul, pînă la bariera orașului, stră
zile și bulevardele s-au transfor
mat într-o adevărată magistrală a 
entuziasmului. Mulțimea cu brațe
le' încărcate de flori aclamă puter
nic pentru partid, pentru Comitetul 
său Central.
- Perspectiva vastei câmpii a Gri- 
șurilor se deschide în toate ori
zonturile. Milenar leagăn de pîine, 
pământul gras și darnic, muncit cu 
hărnicie de miile de țărani români, 
maghiari și de alte naționalități, 
uniți în cooperative agricole pros
pere, își arată verdele proaspăt al 
viitoarei recolte. Sate bogate cum 
sînt prin care trece coloana de 
fhașini — Nojorid, heș, Gepiu, 
Inand — înnoirile din anii noș- 
’tri se vădesc expresiv în sutele 
de case noi, rînduite de-a lungul 
ulițelor pietruite; în antenele tele
vizoarelor de pe acoperișuri, dar 
mai presus de toate în chipurile 
oamenilor.. Zâmbesc fețele copiilor 
ridicați în brațe de mame, zâmbesc 
fețele tinerilor și bătrânilor. Șter
gare și scoarțe viu colorate, deco
rate cu motive bihorene de pe 

porților de la ferestre, de 
pe zaplazuri, în limbajul bogat al 
artei populare de pe meleagul Gri- 
SUrtlor, întregesc aspectul sărbăto
resc al satelor prin care trec 
oaspeții.

Țăranii din Mădăras au venit din 
comuna lor pînă la șosea cu cami
oanele, cooperativei împodobite cu 
steaguri. In fruntea mădărășenilor, 
care salută cu însuflețire pe oaspe
ții în trecere, se afla Teodor Ma
ghiar, președintele cooperativei. 
Erou al Muncii Socialiste.

...Prim popas, la Salonta. Și aici, 
în acest orășel care a înflorit în anii 
socialismului, mii de oameni au ieșit 
pe străzi, la balcoanele caselor, la 
ferestre, conducând in orale coloa
na de mașini care se oprește în 
fața reședinței cooperativei agri
cole de producție „Drapelul Roșu".

Curtea e neîncăpătoare. Cît c 
roată de plug pâinea rumenă, scoa
să chiar atunci din cuptor, este o- 
ferită oaspeților de bătrânul Ștefan 
Molnar cu iscusita lui urare tradi
țională de bun sosit.

— Chipuri vesele, inimi calde, re
marcă tovarășul Nicolae Ceaușescu.

— Poftiți să vedeți, îi îndeamnă 
pe oaspeți cooperatorii, dornici să 
arate roadele muncii lor. In cei a- 
proape 15 ani de existență, coope

în regiunea Crișana
rativa „Drapelul Roșu" din Salonta 
s-a ridicat prin hărnicia celor peste 
o mie de familii la nivelul unei 
unități puternice și bogate care po
sedă azi 4 289 hectare de pămînt 
și o avere obștească de peste 17 
milioane lei. Producțiile bune la 
hectar, veniturile obținute din cul
tura legumelor și din sectorul zo
otehnic au făcut ca zestrea coope
rativei să crească an de an și, pa
ralel cu aceasta, să crească neîn
cetat bunăstarea țăranilor coopera
tori.

— Gît ați dat la ziua muncă a- 
nul trecut ? întreabă tovarășul Ni
colae Ceaușescu.

— Valoarea zilei muncă în 1965, 
răspunde Gzege Alexandru, preșe
dintele cooperativei, a fost de 28 
de lei, din care 21 de lei plătiți 
în numerar prin avansuri bănești 
lunare.

Conducătorii de partid și de stat 
se interesează îndeaproape de sur
sele de venit ale gospodăriei, de 
munca pentru fertilizarea pământu
lui, de modul de folosire a îngră
șămintelor naturale și chimice, de 
extinderea irigațiilor.

— Ce cantitate de carne veți 
vinde statului. în anul acesta, se 

, interesează tovarășul Ion Gheorghe 
Masurer.

— 350 000 kg, răspunde inginerul 
zootehnist. Vom construi o mare 
hală pentru păsări și construim în 
prezent e moara pentru prepara
rea furajelor care va asigura nu 
numai necesitățile cooperativei noas
tre dar și ale altor cooperative din 
raion.

— Cum este organizată eviden
ta, în special în sectorul zooteh
nic? — întreabă tovarășul Alexan
dru Bîrlădeanu. E foarte important 
să urmăriți eficiența economică a 
fiecărui leu.

Specialiștii și țăranii cooperatori 
dau explicații, vizita fiind un pri
lej de examinare a activității co
operativei, pe toate planurile fiind 
o sursă de învățăminte și concluzii 
prețioase. Fiecare popas, la răsad
nițele de zarzavat, la fermele de a- 
nimale, la incubatorul modern, la 
ateliere, oferă ocazia unor discuții 
bogate în sugestii practice.

Intre timp, în curtea fermelor, 
s-au adunat mii de oameni. De pe 
platforma de beton a unei noi con
strucții tovarășul Nicolae Ceaușescu 
se adresează cooperatorilor, adu- 
cîndu-le salutul conducerii de partid 
și de stat.

— Am vizitat, spune el apoi, cu 
mai multe prilejuri Salonta, coope
rativa dv. și de fiecare dată am 
remarcat schimbările care s-au pe
trecut aici, succesele pe care le-ati 
dobândit an de an prin munca har

nică și unită. Aveți venituri mari, 
producții bune la hectar, deși ele 
pot fi și mai bune. Am văzut fer
mele de animale și trebuie să vă 
spun că în această direcție mai a- 
veți încă multe de făcut.

Subliniind că rezultatele coope
rativei „Drapelul Roșu" din Salonta 
fac parte din bilanțul agricultu
rii noastre socialiste, secreta
rul general al С. C. al parti
dului a adresat tuturor par- 
ticipanților la acest miting spontan 
îndemnul de a-și consacra și pe vi
itor toate eforturile dezvoltării coo
perativei, înfloririi agriculturii noas
tre socialiste.

— Ați discutat nOul proiect de 
Statut al cooperativei, proiectul Ca
sei de pensii și celelalte documente 
care, prin adoptarea lor, vor des
chide noi perspective agriculturii 
românești, satului, țărănimii noas
tre. Veți trimite în curînd delegați 
la București, la congresul pe țară. Ei 
vor participa la lucrări, vor aduce 
propunerile dv., vor întări prin vo
tul lor noile documente menite să 
asigure progresul continuu al agri
culturii noastre. Cel mai important 
este însă munca dv. Vă urez să 
munciți cu și măi mult spor, pentru 
înflorirea satului dv., pentru înflo
rirea patriei noăstre. România so
cialistă.

Aclamații și urale puternice sub
liniază aceste cuvinte de îndemn ale 
secretarului general* al С. C. al 
partidului; ele exprimă adeziunea 
fierbinte a țăranilor din Salonta — 
români, maghiari și de alte națio
nalități — fată de politica înțeleap
tă a partidului, recunoștința pentru 
grija pe care conducerea de partid 
și de stat o poartă permanent agri
culturii, vieții tot mai îmbelșugate 
a țărănimii.

Vizita continuă. Oaspeții se în
dreaptă acum spre locul unde Crișul 
Alb, în urmă cu cîteva zile, a ieșit 
din albia sa și a rupt digul din 
preajma comunei Chișineu-Criș. Au 
fost zile de grea încercare, în care 
tăria oamenilor, avîndu-i în frunte 
pe comuniști, s-a dovedit mai pu
ternică decît forța rîului. 11 000 de 
localnici, ajutați de unități ale for
țelor armate, au muncit zi și noapte 
pentru a stăvili năvala apelor.

Aceste clipe sînt evocate de re
prezentanții organelor locale de 
partid și de stat, precum și de lo
cuitorii din Chișineu-Criș, care 
țin să exprime oaspeților cele mai 
calde mulțumiri, recunoștința lor 
vie pentru ajutorul rapid și eficace 
pe care l-au primit din primele mo
mente din partea statului.

ha fața locului, unde spărtura di
gului a fost astupată, genetal loco

tenent Vasile Slicaru, șeful trupe
lor de geniu, secondat de genera-, 
Iul maior Gheorghe Crăciun, co
mandantul garnizoanei Crișana, pre
zintă conducătorilor de partid și de 
stat raportul asupra desfășurării lu
crărilor de refacere. De la înălțimea 
digului se înfățișează, pierzîndu-se 
în ceața orizontului, întinderea a- 
pelor ce au început să se retragă 
de pe arături.

— In seara zilei de 11 februarie, 
la ora 22,30, relatează conducătorul 
grupului de specialiști hidrotehnici, 
ing. Gheorghe Brașoveanu, digul a- 
proape acoperit de apele ce atinse
seră o cotă de circa 9 m nu a 
mai rezistat acestei presiuni uriașe, 
cedînd pe o porțiune de 124 m. 
Rîul, umflat de zăpezi și de ploi, a 
inundat o suprafață de aproape 
9 000 de hectare, în bună parte în
sămânțată. O singură așezare, satul 
Crișana a fost mai greu lovită, iar 
altele două inundate parțial. Dato
rită măsurilor luate la timp nu s-a 
înregistrat nici o victimă omenească.

La întrebările conducătorilor asu
pra măsurilor întreprinse, se dau re
latări amănunțite :

— Mașini amfibii militare au sal
vat oamenii din mijlocul apelor ce 
cuprinseseră satul Crișana. A fost 
evacuată cea mai mare parte a a- 
nimalelor cooperativelor agricole 
aflate în această parte și a avutu
lui obștesc, relatează reprezentanții 
orgeneier locale de partid și de 
stat.

Ca un singur om, locuitorii din 
împrejurimi, multi din localități cu 
totul în afara primejdiei, au răs
puns cu înflăcărare la apelul de a 
ajuta în acțiunea de refacere a di
gului. Vineri spărtura a fost în
chisă complet. In circa 20 de zile 
digul va fi înălțat pînă la cota ini
țială.

— Trebuie ca în viitor să înlătu
răm complet primejdia de inundație 
în bazinul Crișului Alb, spune to
varășul Nicolae Ceaușescu. Apele 
lui să sporească forțele omului, nu 
să distrugă munca lui. Ce măsuri 
concrete prevedeți în această direc
ție, întreabă secretarul general al 
C.C. al partidului.

Au fost puse la punct două pro
iecte de realizare a unor lacuri de 
acumulare, informează Teodor Haș, 
prim-secretar al Comitetului regional 
de partid.

In fața unei schițe, vicepreședin
tele Comitetului de Stat al Apelor, 
Ernest Rene, prezintă cele două va
riante asupra cărora s-au oprit spe
cialiștii pentru construirea unor ba
raje și crearea unor lacuri de acu
mulare în vederea regularizării 
cursului Crișului Alb.

— Trebuie analizate cu atenție 
pentru a se stabili care din cele 
două variante este mai eficientă din 
punct de vedere economic, atrage 
atenția tovarășul Nicolae Ceaușescu. 
Să vedem dacă nu este mai avan
tajoasă crearea unui mare lac de 
acumulare, investiție care ar fi jus
tificată prin irigarea unor întinse 
suprafețe agricole.

La plecare, conducătorii partidu
lui și statului urează spor la lucru 
geniștilor și constructorilor. Uralele 
prelungi ale ostașilor, aplauzele mi- 

■ ilor de săteni, răspund cuvintelor 
calde ale oaspeților.

Călătoria continuă spre Sîntana. 
Cețurile s-au ridicat, o lumină dulce 
de primăvară învăluind ogoarele cu 
brazde aburinde. Se vede la tot 
pasul că această cîmpie mănoasă, 
ce obosește ochiul prin întinderea 
ei nesfârșită, e lucrată de 1 mîinile 
unor oameni harnici.

In apropiere de Sîntana, în întâm
pinarea conducătorilor de partid și 
de stat au venit spre a aduce un 
prim salut solii satului : 300 de că
lăreți, îmbrăcați în zeghe de dimie 
albă, înșiruiți pe mai bine de 5 km. 
Cele două șiruri de călăreți, ali- 
neați pe toată lungimea cîmpiei, la 
trecerea oaspeților se apleacă des- 
coperindu-se cu un gest larg, salu
tul moștenit din bătrîni, o veche 
tradiție de ospeție. E parcă o șta
fetă în lanț ce anunță de departe 
din om în om sosirea așteptată cu 
atita dragoste. Conducătorii de 
partid și de stat coboară din mașini 
în mijlocul unei mulțimi fremătînd 
de entuziasm, ce-i înconjoară parcă 
ântr-o largă îmbrățișare de bun so
sit. Tradiționala pîine, pufoasă și 
rumenă, așa cum se află întotdeauna 
pe masa sătenilor din Sîntana — e 
oferită oaspeților de uncheșul Ion Să- 
lăjan întîiul, adică cel mai vrednic 
din neamul Sălăjanilor, după cum ne 
spun gazdele.

In scurtul popas făcut la sediul 
cooperativei, o întîinire cu mem
brii Consiliului de conducere. In 
sală se află, alături de gospodari 
încărcați de ani, dar și cu o bo
gată experiență, tineri formați la 
școala cooperativei, într-un cuvînt 
cei mai buni cooperatori, români 
și germani. Faptul că treburile coo
perativei merg bine o spune cu 
mîndrie președintele cooperativei, 
Gheorghe Goina, Erou al Muncii So
cialiste, care înfățișează, folosind 
comparații sugestive, aspecte din 
activitatea și viața cooperatorilor. 
Cei 24 000 de lei cît reprezenta ave
rea obștească în 1950, la înființa
rea cooperativei, și cele 20 milioa
ne care o alcătuiesc acum. Iată 
două jaloane semnificative ce mar
chează drumul parcurs de sătenii 
din Sîntana. Niciodată descurajați 
de greutăți și nereușită, ei sînt în
totdeauna însuflețiți de îndemnul

MINA PAROȘEN1. Fie
care zi întregește mereu 
cu ceva decorul indus
trial al incintei tinerei 
exploatări miniere.

Familiile
Prima Familie a lo

comotivelor Diesel ro
mânești s-a născut in 
marile uzine bucurește- 
ne „23 August". Cel 
mai mic membru al a- 
cestei familii a fost lo
comotiva de 120 C.P. 
peniru cale Îngustă, fo
losită Ia diferite trans
porturi uzinale și pe 
șantierele de construc
ții. La scurt timp insă, 
„familia" Diesel meca
nică și-a mărit com
ponența cu un alt mem
bru, ele aceeași putere, 
dar pentru cale nor
mată. Și acestea se 
folosesc la trarupottu- 

Diesel
rile uzinale, dar ecar- 
tamentul mărit le-a 
făcut apte și pentru 
alte transporturi pe ca
lea ferată sau la ma
nevre in stații ș; triaje. 
Cel mai mare membru 
al familiei este loco
motiva mecanică de 
200 C.P. folosită de a- 
proape toate uzinele si 
șantierele importante 
de construcții pentru 
diverse transporturi 
grele.

Experiența căpătată 
in decursul citorva ani 
a permis constructo-i- 
lor de mașini de la „23 
August" să ereeze o

partidului spre o viață mai bună. 
Viața nouă pe care o au și o trăiesc 
acum din plin.

Cu privire la viitor, Gheorghe

(Continuare in pag. Z-a)

nouă Familie — cea a 
locomotivelor Diesel hi
draulice. Prima loco
motivă de 350 C.P. a 
trecut cu succes pro
bele de exploatare pe 
linia de cale ferată în
gustă ce leagă cariera 
de piatră de la Bicaz- * 
Chei cu fabrica de ci
ment de la Bicaz, unde 
a înlocuit nu una. ci 
două locomotive cu 
abur.

Mezina de 350 C.P. 
mai are o soră mai 
mare — de 750 C.P. 
Ea reprezintă chinte-

МЖСЕЛ IONESGU 
Redactor la Aoerpre*

^мЛіпипге in pag. 2-a}



STEAGBffi ROS0

OAMENII MAGISTRALELOR DE O|EL
ZIUA CEFERIȘTILOR

S-au împlinit 33 de ani de la, 
eroicele lupte ale muncitorilor ce
feriști și petroliști din februarie 
1033. Muncitorii ceferiști de Ia Gri- 
vița, conduși de Partidul Comunist 
Român au înscris una din cele mai 
glorioase pagini din istoria mișcării 
revoluționare a proletariatului din 
patria noastră. In semn de omagiu 
adus celor ce s-au jertfit pentru o 
Viață mai bună, drepturi democra
tice și socialism, în semn de înaltă 
prețuire de care se bucură astăzi 
în patria noastră muncitorii fero
viari; în fiecare an, în prima dumi
nică ce urmează după ziua de 16 
februarie se sărbătorește Ziua cefe
riștilor. Tradiționala lor sărbătoare, 
îl găsește în acest an pe muncito
rii ceferiști prinși în entuziasta în
trecere pentru înfăptuirea mărețelor 
sarcini trasate de cel de-al IX-Iea 
Congres al partidului nostru.

Lupta dîrză a proletariatului din 
patria noastră, sub conducerea în
cercată a Partidului Comunist Ro
mân, n-a fost zadarnică.

Astăzi, sub conducerea înțeleaptă 
a partidului clasa muncitoare în 
alianță cu țărănimea cooperatistă 
contribuie cu entuziasm Ia opera 
de desăvîrșire a socialismului în 
patria noastră. In primele rînduri 
ale constructorilor socialismului se 
află și muncitorii feroviari. Dezvolta
rea impetuoasă și multilaterală a 
economiei naționale pune în fața 
muncitorilor feroviari sarcini spo
rite șl de mare răspundere. înfăp
tuirea lor este asigurată prin îm
pletirea hărniciei și entuziasmului 
muncitorilor ceferiști cu noile con
diții create, cu dezvoltarea conti
nuă a transportului feroviar. In anul 
1965, ultimul an al șesenalului, vo
lumul mărfurilor transportate a 
Crescut față de 1959 de 2,4 ori, iar 
numărul călătorilor de 1,6 ori. Trans
portul feroviar a fost înzestrat în 
această perioadă cu 261 locomotive 
Diesel electrice de 2 100 C.P., 21 200 
vagoane de marfă. In anul 1965, din

volumul total al transporturilor pe 
calea ferată, 40 Ia sută a fost efec
tuat cu locomotive Diesel electrice.

In acțiunea de continuă moderni
zare a transportului au fost siste
matizate și centralizate electrodiha- 
mic 64 stații principale de cale fe
rată, s-a electrificat calea ferată 
Brașov-Predeal. Uzinele „Electropu- 
tere" din Craiova, în colaborare cu 
mai multe uzine din țară printre 
care Uzinele constructoare de ma
șini din Reșița „23 August" din Bu
curești și altele construiesc puter
nicele locomotive electrice de 6 580 
C.P. avînd cea mai mare parte a 
comenzilor automatizate. încă în 
acest an locomotivele electrice vor 
începe să circule pe magistralele 
de oțel ale țării noastre.

Succese remarcabile în îndeplini
rea sarcinilor ce le reveneau pe ul
timul an al șesenalului, în îndepli
nirea angajamentelor de întrecere 
au obținut și muncitorii ceferiști din 
Valea Jiului. Mecanicii și fochiștii 
depoului C.F.R. Petroșani au re
morcat în anul trecut 4 850 de tre
nuri cu supratonaj a căror greutate 
depășește cu 610 000 tone pe cea 
planificată.

Realizări edificatoare s-au obținut 
și Ia economii, Cu cantitatea de 
combustibil economisită în anul 1965 
se pot remorca 2 000 de trenuri de 
marfă pe distanța Petroșani-Simeria 
și retur. Dintre făuritorii acestor 
succese amintim pe mecanicii Das- 
călu loan, Balaș Petru, Oprea loan, 
Pop Flaviu, Socaci Teodor, Pătroi 
Petru, Nicu Dumitru, Pitek Rudolf, 
fochiștii Țăranu Fillmon, Vințones- 
cu Petru și multi alții.

Pășind în primul an al noului 
cincinal, muncitorii ceferiști din 
Valea Jiului și-au luat in întrecere 
angajamente mobilizatoare. Muncind 
cu hărnicie pentru traducerea lor 
în viață, ceferiștii din Valea Jiului 
contribuie la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de istoricele documente' ale 
celui de-al IX-lea Congres al Parti
dului Comunist Român, la dezvol
tarea și înflorirea economică a 
scumpei noastre patrii socialiste.

Toți indicatorii
In fața colectivelor de muncitori 

din cadrul Regulatorului de circu
lație și mișcare Petroșani stau sar
cini deosebit de importante. Volu
mul de mărfuri transportate pe 
C.F.R. crește continuu. La aceasta 
se adaugă mărfurile ce se trans
portă în afară de plan, datorită de
pășirii sarcinilor de producție la 
o serie de întreprinderi.

Pentru satisfacerea tuturor cereri
lor de transport, în cadrul R.C.M.- 
ului există o permanentă preocu
pare. Strînsa colaborare'dintre toate 
compartimentele de lucru face ca 
în fiecare zi să se încarce însem
nate cantități de mărfuri peste sarci
nile de plan. Nurilai în primele 10 
zile din această lună s-au încăr
cat peste plan 33 412 tone mărfuri. 
Dacă adunăm le acestea pe cele 
77 456 tone încărcate peste plan în 
cursul lunii ianuarie, ne dăm per
fect seama de aportul adus de mun-

T re nuri 
cu tonaj sporit

In aceste zile frumoase ca de 
primăvară, din statia C.F.R. Petro
șani au plecat zeci de trenuri re
morcate cu tonaj sporit. Aproape 
nu a mai rămas nici un mecanic 
de locomotivă care în zilele pre
mergătoare sărbătoririi Zilei cefe
riștilor să nu fi remorcat cel puțin 
un tren cu supra-tonaj. înainte de 
a porni la drum fiecărui tren i s-a 
făcut în prealabil o revizie amă
nunțită, cu toată răspunderea.

In tura lăcătușilor de revizie Un- 
taru Mihai și Vîlceanu Alexandru 
mecanicii Timișan loan și Jan Gheor- 
ghe au remorcat un tren compus 
din vagoane de 2 006 tone cărbu
ne cocsificabil. Trenul cu tonaj 
sporit a ajuns la timp la destina
ție, iar la înapoiere în statia Pe
troșani cei doi mecanici au fost fe
licitați călduros de către tovarășii 
lor de muncă.

depășiți
citorii ceferiști pentru o mai ra
pidă circulație a mărfurilor.

Un alt indicator de calitate care 
reflectă munca depusă de ceferiști, 
modul cum sînt utilizate vagoanele, 
timpul cit stă un vagon la rampă 
este rulajul vagoanelor de marfă. 
Stăruința muncitorilor ceferiști în 
organizarea rațională a muncii a 
dus le reducerea în luna ianuarie 
cu 23 la sută a rulării vagoane
lor. In acest scop personalul de 
cale ferată a asigurat o circulație 
cît mai rapidă a vagoanelor, o re
gularitate a circulației trenurilor cit 
mai aproape de procentul maxim 
șl încărcarea unui număr cît mai 
mare de vagoane, precum și conti
nua reducere a parcului de vagoane 
aflat pe raza R.C.M. O contribuție 
de seamă a fost adusă de către în
treprinderile cliente, care au redus 
în permanentă timpul de încărcare- 
descărcare. încărcarea tuturor va
goanelor ia capacitatea lor maximă 
a stat, de asemenea, în centrul 
preocupărilor. Dirijarea vagoanelor 
la stații făcîndu-se în funcție de 
mărfurile prezentate la transport, 
acest lucru a contribuit la îmbună
tățirea sarcinii statice cu 2,53 la 
sută. Cu legitimă mîndrie colecti
vele muncitorilor ceferiști din ca
drul R.C.M.-ului Petroșani raportea
ză în cinstea Zilei ceferiștilor de
pășirea substanțială a sarcinilor la 
toti indicatorii de calitate.

In fruntea întrecerii socialiste 
s-au situat colectivele stațiilor Vul
can, Lupeni, Petroșani și Livezeni, 
precum și muncitorii din centrala 
R.C.M.-ului.

S-au evidențiat în mod deosebit 
operatorii Buhoi Iulian, Croitoru 
Gheorghe, Drăghici Constantin, Ba- 
Jinca Constantin, Ștefănescu loan 
și Munteanu Petre, care prin munca 
lor conștiincioasă au asigurat con
dițiile îndeplinirii în mod ritmic a 
sarcinilor de transport,jsj continua 
îmbunătățire a indicatorilor de ca
litate.

Ceferiști fruntași
în întrecere

GROZA ROMULUS 
mecanic de locomotivă

PREJA IOAN 
fochist

Cifre și fapte

(Urmare din pag. 1-aj 

sența măiestriei con
structorilor de la „23 
August", ca și posibi
litățile mereu mai mari 
ale industriei noastre 
constructoare de ma
șini de a produce uti
laje din ce în ce mai

lor" este în continuă 
înmulțire. Constructorii 
de la „23 August" e- 
xecută acum prototipul 
unei sore mai mari >— 
de 1 250 C.P. Aceasta 
va avea utilizare în re
țeaua căilor ferate cu 
ecărtament normal. Vi
teza ei pînă la 90 km

* Sectorul mișcare și co
mercial al C.F.R. a fost dotat 
cu noi clădiri de gări pentru 
călători și mărfuri, cu blocuri 
de linii automate, centralizări 
electrodinamice și instalații 
pentru mecanizarea încărcări
lor și descărcărilor de mărfuri 
In anii șesenalului au fost date 
în folosință 25 de stații de 
cale ferată, construite în stil 
arhitectonic modern.

O Prin lucrările de Înlocui
re a traverselor din lemn cu 
cele prefabricate din beton și 
prin construirea de linii con
tinui, viteza maximă admisă 
pe unele sectoare de cale fe

rată s-a ridicat la 140 km pe 
oră.

ф In cursul anului trecut, 
primele de vechime Îndelun
gată și recompense pentru 
muncă ireproșabilă acordate 
feroviarilor au însumat 111 mi
lioane lei.
• In cursul anului trecut, 

10 000 de feroviari au absolvit 
școli de calificare în meseriile 
de mecanic de locomotivă și 
electromecanic sau și-au ridi
cat calificarea participînd la 
diverse cursuri de scurtă du
rată. Dintre aceștia, peste 800 
au devenit mecanici de loco
motive Diesel-electrice.

Familiile Diesel
complexe. Locomotive
le de 750 C.P. sînt fo
losite în special la ma
nevre în gări, triaje 
cit și pe liniile uzinale 
ale combinatelor, șan
tierelor și marilor în
treprinderi. Ele pot, de 
asemenea, remorca pe 
liniile secundare unele 
trenuri ușoare pentru 
transportul de mărfuri 
și persoane, avînd vi
teze pînă la 70 km 
pe oră.

Familia „hidraulice

pe oră îi va permite 
să transporte călători 
și mărfuri în diverse 
regiuni ale țării.

In sfîrșit mai e -o 
FAMILIE a locomoti
velor românești — cea 
Diesel electrică. S-a 
născut în Oltenia, la 
Uzinele „Electroputere" 
din Craiova.

Cînd s-au apucat ol
tenii să monteze pri
ma locomotivă, era va
ra iui 1959. Cind au 
terminat-o era iarna

lui i960, îmi relata u- 
nul din constructorii 
ei. Pe atunci, ca și în 
anii care au urmat, 
ciclul de fabricație la 
atelierul de montaj ți
nea 4—5 luni și se 
construiau zece loco
motive pe an. Astăzi, 
după 6 ani, în fabrică, 
căci acum e fabrică nu 
atelier, se realizează 
tot zece locomotive 
Disel electrice, dar pe 
lună. Sint ele surori, e 
adevărat, dar cea care 
iese astăzi de pe por
țile uzinei are caracte
ristici superioare celor 
de acum șase ani.

Familiile Diesel și-au 
făcut ieșirea în iurne 
nu numai cu un nu
măr sporit de membri, 
ci și cu calități mereu 
superioare in exploa
tare. Este a familie de 
bună... condiție, ale că
rei cărți de vi-iță stau 
cu cinste alături de 
cele mai pretențioase 
semene contemporane.

PURECE CRĂCIUN '■
lăcătuș

Puternica locomotivă Diesel este gata Ле plecare. Mîini pricepute și minți agere o 
vor struni cu abilitate pe luciul șinelor de oțel, prin tuneluri și peste viaducte, pină 
ce lungul convoi de vagoane pline cu cărbune Și diferite mărfuri va poposi tocmai 

în stația Craiova, localitatea el de naștere.

linii paralele, locomotive, convoaie de vagoane, toate fac parte integrantă din 
trepidanta activitate cotidiană a triajului din Petroșani, Prin triaj trece un nou con
voi. Ceferls tul e la datorie, însoțindu-l cu privirea-i plină de atenție.
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Goina, spune : Ne-am propus să 
nu аѵеш a recoltă de grîu mai 
mică de 3 000 kg la ha și să nu cu
legem mai puțin de 4 500 — 5 000 
kg porumb de pe aceeași suprafață. 
Am stabilit ce să facem ca să ob
ținem 30 000 kg sfeclă de zahăr 
de pe un hectar. Vom obține cel 
puțin 3 000 litri lapte de fiecare 
vacă, vom recolta 5 pînă la 7 kg 
de lină de la o oaie.

— Să ne spuneți ce producție ați 
obținut pînă acum ca să vedem dacă 
sînt realiste cifrele pe care vi le-ati 
propus — intervine tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu.

Gazdele arată că anul trecut coo
perativa a obtintit recolte bune, 2 250 
kg grîu, 3 540 kg porumb, 27 000 
kg sfeclă la ha, precum și importan
te producții în sectorul legumicol 
și zootehnic.

— Intr-adevăr, spune tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, aveți rezultate bu
ne și v-ați propus un plan frumos 
pentru dezvoltarea cooperativei. An> 
ascultat cu plăcere cele spuse aici. 
Să vedem la fața locului ce atl rea
lizat.

întovărășiți de cooperatori, con* 
ducătorii de partid și de stat au 
pornit printre construcțiile care vă
desc gradul ridicat de mecanizare a 
muncilor agricole din cooperativă. 
Este vorba de „uzina” de trufan
dale, de „fabricile" de lapte și car
ne, unde nutrețul este adus de la 
tabăra de cîmp situată la 4 km cu 
un mic Diesel electric.

Apreciind preocuparea pentru 
dezvoltarea avutului obștesc, con
ducătorii de partid și de stat fac o 
serie de recomandări.

— Aveți venituri mari, spune se
cretarul general al C.C. al partidu
lui. Este bine ca acestea să le în
vestiți cît mai mult pentru creș
terea averii obștești. Să vă gîndiți 
și la alte cerințe și împreună cu 
sfatul popular să contribuiți la 
schimbarea înfățișării satului. Așa 
cum s-a subliniat la Congres»! parti-

Intllnirea cu activul de partid din regiune
Seara, în încheierea vizitei, con

ducătorii de partid și de stat au 
luat parte la o întîlnire cu activul 
de partid din regiune și la o masă 
tovărășească. Au participat activiști 
ai organelor locale de partid, de stat 
și obștești, conducători, specialiști și 
muncitori fruntași ai marilor șan
tiere de construcție și întreprinderi 
ale regiunii, conducători de unități 
agricole socialiste, ingineri agro
nomi și țărani cooperatori fruntași, 
cadre didactice din învățămîntul 
superior, conducători ai unor insti
tuții culturale, alți oameni de artă 
și cultură, generali și ofițeri supe
riori.

Salutînd prezenta oaspeților, pri
mul secretar al comitetului regio
nal de partid Crișana, Teodor Haș, 

arăta că entuziasmul cu care lo
cuitorii de pe cele trei Crișuri 
români, maghiari, germani și de 
alte naționalități, vîrstnici și tineri 
— au primit în mijlocul lor pe con
ducători constituie o manifestare 
a recunoștinței și dragostei ne
țărmurite a tuturor oamenilor mun
cii din regiune față de partid șl 
guvern, care acordă un sprijin per
manent dezvoltării economice și so- 
cial-culturale a tuturor regiunilor 
țării.

Vizita scumpilor noștri oaspeți, 
a continuat vorbitorul, aprecierile 
făcute la adresa organizației noas
tre regionale de partid constituie 
pentru noi toti o cinste deosebită, 
un stimulent puternic și totodată 
o obligație de a îmbunătăți munca 
și îndeplini exemplar sarcinile ce 
ne stau în față. Asigurăm condu
cerea partidului și statului că mem
brii de partid, toti locuitorii plaiu
rilor bihorene, fii devotați și har
nici ai tării, își vor consacra în
treaga putere de muncă îndeplinirii 
mărețelor sarcini trasate de pârtie 
pentru ca tot ceea ce ește astăzi 
încă plan să devină mîine faptă, 
spre bunăstarea șl fericirea celor 
ce muncesc.

A luat apoi cuvîntul directorul 
Teatrului de stat din Oradea, Eu
gen Țugulea, care in numele ar
tiștilor profesioniști și al celor 
peste 25 000 de artiști amatori din 
regiune a salutat călduros pe oas
peți. Oamenii de artă și cultură 
din regiunea noastră au simțit din 

dului, să apropiem viața satului de 
cea a orașului.

In timpul vizitării celor două 
sere din Sîntana, unde primăvara 
se simte ca la ea acasă, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu întreabă.- cîte 
kilograme de roșii obțineți pe me
tru pătrat 1

— 10,2 kg, răspunde președinte
le. Cifra anunțată este apreciată 
pozitiv de către oaspeți.

Tovarășii Ion Gheorghe Maurer 
și Alexandru Bîrlădeanu întreabă 
cine a proiectat sera, cine a con
struit-o, cu ce mijloace.

— Am construit-o cu meșterii 
noștri, răspunde cu mîndrie Gheor
ghe Goina. Ne-a costat circa 2 mi
lioane lei amenajarea unei astfel 
de sere cu o suprafață de 1 hectar.

— Ați reușit să realizați o seră 
modernă, pentru care puteți fi in 
vidiati chiar și de unele unități a 
gricole de stat, spune tovarășul 
Nicolae Ceaușescu.

La început nici nouă nu ne 
venea să credem că o să reușim — 
mărturisește oaspeților președintele 
cooperativei. Am trimis pe Virgil 
Fericeanu, pînă acum cîțiva ani că
ruțaș, să lucreze la serele din Arad 
și să învețe secretele celor de a- 
colo.

La terminarea vizitei conducătorii 
de partid și de stat sînt poftiți de 
gospodarii de la Sîntana să guste 
din bucatele lor, din roadele aces
tui pămînt care sub mîna harnici
lor cooperatori a devenit o veri
tabilă grădină.

Mulțumind pentru primirea cal
dă, tovarășul Nicolae Ceaușescu 
le-a urat cooperatorilor viătă lun
gă, multă sănătate, noi succese pe 
drumul prosperității deschis de 
partid.

însoțiți de urările de drum bun, 
de aplauze și ovații, oaspeții pă
răsesc Sîntana, îndreptîndu-se spre 
Oradea. " 

plin grija pe care conducerea parti
dului și statului o acordă ridicării 
spirituale a omului de astăzi me
nit să Construiască o societatea su
perioară în care toți sînt egali, în 
care toți muncim pentru același 
scop. Prin dv. dragi tovarăși, mul
țumim minunatului nostru partid 
care datorită politicii sale consec
vente a ridicat demnitatea poporu
lui nostru liber, a făcut ca Româ
nia socialistă să se bucure de pres
tigiu international.

Rod al politicii partidului nostru, 
România cunoaște astăzi o dezvol
tare multilaterală, o înflorire fără 
precedent â tuturor regiunilor — 
a subliniat în cuvîntul său mun
citorul loan Sarea de la uzinele de 
mașini-unelte „înfrățirea". Vorbito
rul a arătat că în cadrul procesu 
lui de dezvoltare a industriei so
cialiste se înscriu și realizările ob
ținute de uzina în care lucrează.

Sub conducerea permanentă a 
organizației de partid — a încheiat 
vorbitorul — muncitorii români, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități din uzina noastră, înfră
țiți în muncă se angajează în fața 
conducerii de partid ca să depună 
toate eforturile pentru a da viață 
istoricelor hotărîri ale Congresului 
al IX-lea al Partidului Comunist 
Roman, prevederilor însuflețitoare 
ale noului plan cincinal.

Directorul liceului nr. 3 din O- 
radea, prof. Todor Adalbert a spus 
printre altele: Ca unul care mun
cesc de 20 de ani în învățămînt, 
vreau să-mi exprim cu acest pri
lej deosebit marea satisfacție față 
de măsurile luate de partid și gu
vern pentru perfecționarea proce
sului instructiv-educativ. Construi
rea de noi localuri pentru școli, 
dezvoltarea laboratoarelor și dota
rea lor cu aparate și utilaje mo
derne, contribuie zi de zi la ridi
carea învățămîntului la nivelul ce
rințelor științifice și tehnice ac
tuale.

Țelul nobil al activității noastre 
inslrucliv-educative, a subliniat vor
bitorul, a fost și rămîne permanent 
educarea tinerei generații în spiri
tul celui mai profund patriotism so
cialist, al dragostei fierbinți față de 
partid, conducătorul încercat al po
porului nostru.

A luat apoi cuvîntul Emeric 
Pusztai, pensionar, membru al 
Partidului Comunist Român din anii 
ilegalității. Ca vechi membru al 
partidului, a spus el, ca unul câre 
m-am alăturat din tinerețe mișcă
rii revoluționare în condițiile grele 
ale ilegalității, încerc un sentiment 
de profundă emoție și de nespusă 
bucurie că fac parte din partidul 
comuniștilor, din partidul care a 
condus și a organizat lupta poporu
lui nostru în marile bătălii de cla
să, iar astăzi îl conduce cu miini 
sigure pe drumul luminos al desă- 
vîrșirii construcției socialiste. A- 
cum cînd idealurile care au însu
flețit clasa muncitoare in lupta sa 
revoluționară au devenit realitate, 
noi cei mai în vîrstă, împreună cu 
tînăra generație, ne gîndim la dru
mul glorios străbătut de partid în 
cei 45 de ani de existență a sa. A- 
mințind că Partidul Comunist Ro
mân s-a bucurat în anii ilegalită
ții sale de o mare influență în rîn- 
durile oamenilor muncii din Ora
dea, români, maghiari și de alte 
naționalități, vorbitorul a arătat că 
această glorioasă tradiție își găseș
te astăzi un nou conținut în munca 
lor comună pentru traducerea în 
viață a istoricelor hotărîri ale ce
lui de-al IX-lea Congres al Parti
dului pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste în România.

Eroul muncii socialiste, Teodor 
Maghiar, președintele cooperativei 
agricole de producție din comuna 
Mădăraș, a scos în evidență largul 
ecou pe care l-au avut în rîndul 
țărănimii cooperatiste din Crișana 
documentele de partid referitoare 
la dezvoltarea agriculturii noastre 
socialiste. Dezbaterile planului de 
producție al cooperativei pe anul 
acesta și a noilor documente a con
stituit pentru țăranii cooperatori 
din comuna Mădăraș un puternic 
imbold pentru obținerea de noi suc 
cese.

In cuvîntul său, primul secretar 
al comitetului regional al U.T.C., 
Livlu Moldovan, a exprimat anga
jamentul tinerilor din regiunea Cri
șana, români, maghiari și de alte 
naționalități, de a nu precupeți nici 
un efort pentru îndeplinirea 
mărețelor sarcini pe care partidu 
le pune în fața tinerei generații. 
Noi, activiștii Uniunii Tineretului 
Comunist, a subliniat vorbitorul, 
ne vom intensifica activitatea con
sacrată educării tineretului în spi
ritul înaltelor principii morale ale 
societății noastre noi, al profundu
lui atașament fată de partid și 
scumpa noastră patrie, România 
socialistă.

Adresîndu-se celor prezenți, to
varășul Nicolae Ceaușescu a trans
mis activului de partid și de stat, 
comuniștilor șl tuturor locuitorilor 
regiunii Crișana un călduros salut 
din partea Comitetului Central al 
P.C.R. și a guvernului. Sîntem de 
două zile în regiunea dv., a spus 
vorbitorul, și nu este prima dată 
cînd vizităm aceste locuri. Ne-am 
întîlnit în aceste zile cu muncitorii 
de la noua uzină de alumină, cu 
cei de la uzina mai veche, dar 
complet înnoită în anii construcției 
socialiste, „înfrățirea", cu construc
tori și muncitori de la centrala e- 
lectrică de termoficare, cu coope
ratorii din Salonta și din Sîntana, 
cu cadrele didactice și studenții de 
la Institutul pedagogic, de fapt, 
de-a lungul străzilor și pe șosele 
ne-am întîlnit, am putea spune, cu 
aproape toată populația din Oradea 
și cu mase largi ale populației din 
regiune. Ne-au impresionat, îndeo
sebi, primirea călduroasă care ni 
s-a făcut, manifestările de entu
ziasm ale oamenilor muncii la a- 
dresa partidului nostru. Ne-au im
presionat, de asemenea, realizările 
dobîndite de colectivele de munci
tori, de țărani cooperatori, de toți 
oamenii muncii din regiunea dv. 
in înfăptuirea planului de stat, în 
dezvoltarea multilaterală a regiunii. 
Acestea au însemnat o prețioas? 
contribuție la îndeplinirea și depă
șirea planului șesenal. Pentru suc
cesele obținute felicit călduros, în 
numele conducerii de partid și de 
stat, pe toți oamenii muncii din 
regiunea Crișana.

Subliniind că pretutindeni, cu pri
lejul vizitei, muncitorii, țăranii, in

telectualii au vorbit cu mîndrie des
pre munca lor, tovarășul Nicolae 
Ceaușescu a spus in continuare: 
înlr-adevăr aveți cu ce să vă mîn- 
driți, așa cum întregul nostru po
por are cu ce să se mîndrească. 
Astăzi tara noastră progresează 
continuu, reușind să se ridice la 
un nivel economic și cultural care 
îi deschide perspectiva de a se Si
tua în viitor în rîndul țărilor avan
sate. Aceasta, a spus vorbitorul, este 
rodul muncii poporului român, a 
clasei muncitoare, a țărănimii, in
telectualității, a tuturor oamenilor 
muncii români, maghiari, germani 
și de alte naționalități din Repu
blica Socialistă România, Muncind 
înfrățiți, ei au realizat tot ceea ce 
există astăzi. Muncind și pe mai 
departe într-o strinsă frăție, ei vor 
asigura victoria în opera de desă- 
vîrșjre a construcției socialiste, 
progresul întregii țâri pe drumul 
făuririi societății comuniste.

Tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
amintit în continuare că partidul 
nostru acordă o atenție deosebită 
dezvoltării învățămîntului, cercetă
rii științifice, ridicării nivelului de 
cultură al întregului popor. Socia
lismul și comunismul, care înseam
nă o înaltă civilizație, din toate 
punctele de vedere, nu poate fi 
conceput fără un înalt nivel de cul
tură, fără știință, fără un învătă- 
mînt dezvoltat. Iată de ce, a spus 
vorbitorul, partidul nostru se preo
cupă permanent de dezvoltarea con
tinuă a acestor domenii de activi
tate.

Apreciind rezultatele obținute pe 
tărîmul artei, științei și culturii, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a 
subliniat că acestea sînt o dovadă 
a justeței liniei politice a partidu
lui.

Cuvinte calde de apreciere a 
rostit secretarul general al C.C. al 
.P.C.R. la adresa tineretului din 
regiune. Mi-e greu, a spus vorbito
rul, să redau impresiile puternice 
lăsate de tineretul dv., de entuzias
mul și dragostea cu care toti ti
nerii, 'ncepînd de la copii și pînă 
la studenti, ne-au înconjurat pe toi 
timpul vizitei. Aceste manifestări 
au constituit o vie expresie a în
crederii adînci pe care tineretul 
nostru o are în partid. Tineretul 
este viitorul tării și de felul cum 
îl vom educa și crește depinde vic
toria desăvîrșirii construcției so
cialismului și înfăptuirea comunis
mului în patria noastră. Avem un 
tineret minunat, care realizează cu 
entuziasm politica partidului, con
știent că această politică asigură 
viitorul fericit al întregului popor.

Vorbind în continuare despre 
impresiile culese în timpul vizitei, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu, a 
spus: Ne-au plăcut tuturor cînte- 
cele bihorene, ne-au plăcut dan
surile, inclusiv cele cu care tine
rii din regiunea dv. —• români și 
maghiari, ne-au întîmpinat pe șo
sele și străzi. Ele oglindesc arta 
minunată a poporului nostru, în
zestrat cu nesecate talente pe care 
avem datoria să le valorificăm cît 
mai bine. Cu cît arta, muzica, dan
sul vor avea mai puternice rădă
cini în popor, cu atît cultura pe 
care o făurim va servi mai bine 
cauzei socialismului și comunis
mului.

In continuarea cuvîntărli sale, to
varășul Nicolae Ceaușescu a spus : 
am vizitat astăzi locul unde s-a 
produs inundația, pe Criș. Doresc 
să subliniez aici eforturile deose
bite pe care le-au depus organele 
de partid din regiune, oamenii mun
cii pentru a stăvili cit mai repede 
năvala apelor. In cîteva zile de luptă 
cu natura dezlănțuită, ei au reușit 
să iasă biruitori. Lucrări conside
rate că ar trebui să dureze cîteva 
săptămîni au fost înfăptuite în cî
teva zile. Vreau să subliniez cu a- 
cest prilej aportul deosebit pe ca
re l-au avut în această acțiune os
tașii armatei noastre, care au mun
cit zi și noapte, alături de popu
lație, împiedicînd extinderea inun
dației. Ii felicit din toată inima 
pentru modul strălucit în care au 
știut să-și facă datoria. Asemenea 
fapte arată că armata noastră, ca
re are rolul de a apăra cuceririle 
revoluționare ale poporului, este 
totdeauna gata nu numai să-și în

deplinească cu cinste, dacă va fi 
nevoie, această înaltă îndatorire a 
ei, dar și să ia parte activă, să a- 
jute și să contribuie, alături de în
tregul popor, la munca pașnică de 
construire a socialismului.

Desigur, a spus în continuare 
vorbitorul, s-ar putea spune multe 
despre impresiile cu care plecăm 
din regiunea dv. Ceea ce vreau să 
subliniez în mod deosebit este că 
pretutindeni, în orașul Oradea ca 
și la sate, am asistat la emoțio
nante manifestări de dragoste și de 
atașament față de partid și guvern 
din partea tuturor cetățenilor, ro
mâni, maghiari șl germani. Ele 
constituie o dovadă a justeței poli
ticii naționale a partidului nostru, 
care asigură deplina egalitate In 
drepturi a tuturor cetățenilor țării, 
indiferent de naționalitate. Toți a- 
vem datoria de a munci strîns u- 
niți pentru a înfăptui minunatul 
program trasat de Congresul al 
IX-lea al partidului nostru. Avem 
în față sarcini mari pe care le în
țelege și le aprobă întregul popor. 
Știm că și în regiunea, dv. oame
nii muncii și-au luat angajamente 
însuflețitoare pentru îndeplinirea 
noului plan cincinal în care am 
făcut primii pași. începutul este 
bun. Planul de stat pe această pe
rioadă a fost realizat și depășit. A- 
vem toate condițiile să realizăm 
programul trasat de Congres.

Arătînd că în perioada noului 
cincinal, în regiunea Crișana, ca de 
altfel în întreaga țară, se vor con
strui noi unități industriale, se va 
dezvolta agricultura, va crește ni
velul de viată al întregii populații, 
tovarășul Nicolae Ceaușescu a sub
liniat că înfăptuirea tuturor acestor 
prevederi depinde de munca orga
nizațiilor de partid, a activului de 
partid din regiune, a tuturor oame
nilor muncii. Să muncim cu toții 
mereu mai bine, a spus vorbitorul, 
să aplicăm cu perseverență linia 
stabilită de Congresul partidului, să 
ne mobilizăm larg forțele pentru ri
dicarea patriei noastre pe culmi tot 
mai înalte. Este o sarcină minunată 
și stă în puterea noastră să o în
făptuim. Mai sînt firește și greutăți, 
mai avem încă multe lipsuri pe 
care trebuie să le lichidăm. Unele 
din ele vor persista poate și în 
1970 Dar pe zi ce trece vedem și 
simțim cum ceea ce realizăm ne 
creează condiții tot mai bune de 
muncă și de viață, ne aduce suc
cese și bucurii tot mai mari.

Urăm Comitetului regional de 
partid Crișana, comuniștilor și tutu
ror locuitorilor din regiune să înde
plinească cu succes mărețele înda
toriri ce le revin în cincinal.

Cuvîntarea secretarului general al 
C.C. al P.C.R. a fost deseori sub
liniată cu puternice aplauze. Minute 
în șir, cei prezenți în sală au ova
ționat pentru partid, pentru Comi
tetul său Central, pentru cauza so
cialismului în patria noastră scum
pă, Republica Socialistă România.

Vizita conducătorilor de partid și 
de stat în regiunea Crișana s-a în
cheiat. Ca și la sosire orădenii au 
transformat bulevardele care conduc 
spre gară în adevărate culoare vii. 
Mașinile sînt presărate cu flori, sim
bol al dragostei și bucuriei cu care 
oaspeții au fost înconjurați, în tot 
timpul vizitei. Ecoul uratelor și ova
țiilor se revărsa peste tot orașul: 
„'Trăiască și înflorească scumpa 
noastră patrie Republica Socialisță 
România", „Trăiască Partidul Comu
nist Român în frunte cu Comitetul 
său Central".

In piața București, mașinile se 
opresc pentru cîteva minute în 
fața celor ce au încins entuziaste 
hore.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru Bîrlă
deanu, Iosif Banc își iau rămas bun 
de la gazde, Zeci de copii și tineri, 
îmbrăcați în pitoreștile costume bi
horene, oferă oaspeților buchete de 
flori și îi îmbrățișează cu drag.

Peronul gării răsună din nou de 
urale și de Ovații. De la fereastra 
vagonului oaspeții răspund aclama
țiilor mulțimii. Vizita conducătorilor 
de partid și de stat va rămîne o 
amintire de neuitat în inimile locui
torilor regiunii de pe cele trei 
Crișuri.

CONSTANTIN MITEA 
M PAUL ANGHEL

ADRIAN IONESCU •
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Raportul lui U Thantal P.C.U.S COSMOS.109Plenara C.C.
MOSCOVA 19 (Agerpres). — Du

pă cum transmite agenția TASS, la 
19 februarie 1966' a avut loc la Mos
cova Plenara C.C. al P.C.U.S., care 
a discutat proiectul de Directive al 
celui de-al 23-lea Congres al 
P.C.U.S. privind planul cincinal de 
dezvoltare a economiei naționale a 
U.R.S.S. pe anii 1966-1970.

Plenara a ascultat în această pro
blemă comunicarea lui Alexei Kosî- 
ghin, președintele Consiliului de

Miniștri al U.R.S.S. La Plenară 
luat cuvîntul L. Brejnev, prim-se- 
cretar al C.C. al P.C.U.S.

A fost adoptată o rezoluție prin 
care se aprobă Proiectul de Direc
tive al celui de-al 23-lea Congres 
al P.C.U.S. cu privire la planul cin
cinal de dezvoltare a economiei na
ționale a Uniunii Sovietice pe anii 
1966-1970. Proiectul va fi 
în organizațiile de partid, 
nările oamenilor muncii și

PE ORBITA
(Agerpres). 

în Uniunea 
lansat sate-

Pămîntului

Procesul de la
DJAKARTA 19 (Agerpres). — 

pă cum informează agențiile 
procesul înscenat 

Consiliului Central
din întreaga Indone- 

Njono, membru al Co-

Du- 
de 

pre- 
al

presă, în 
ședintelui 
Sindicatelor 
Zie (Sobsi),
mitetului Central al Partidului Co
munist din Indonezia, acuzarea a 
cerut pedeapsa cu moartea. Pro- 
riunțînd rechizitoriul său în fața 
Curții militare speciale, procurorul 
— It. col. Datuk Mulia — a acuzat 
pe Njono de a fi fost implicat în 
evenimentele de la 1 octombrie 
1965. In cursul ședinței de sîmbă
tă dimineața a luat cuvîntul Sunito, 
avocatul lui Njono, care în ple
doaria sa a înfirmat participarea 
acestuia la evenimentele de la 1 
octombrie. Ea a arătat că nici 
mărturie 
acum nu 
tatea lui

o 
prezentată instanței pînă 
a putut dovedi culpabili- 
Njono de a fi conspirat

Lubke va vizita o serie 
de țări africane

— Preșe- 
Heinrich 
februarie 
săptămîni

BONN 19 (Agerpres) 
dintele R.F. Germane, 
Lubke, va pleca la - 21 
într-o călătorie de patru
în Madagascar, Camerun, Togo, Ma
li și Maroc. Aceasta este cea de-a 
patra vizită pe care Lubke o face 
în Africa, de la alegerea sa în 
funcția de președinte al R.F. Ger
mane. Cu prilejul acestei călătorii 
el va avea o serie de întrevederi 
cu conducătorii acestor state asupra 
unor probleme ale situației inter
naționale și se va informa perso
nal asupra felului cum sînt folo
site creditele 
vest-german

acordate de guvernul 
acestor state.

la frontiera

adresat Consiliului de Securitate

dezbătut 
la adu- 

în pf&să.

statului.

MOSCOVA 19 
La 19 februarie, 
Sovietică a fost 
littil artificial al
„Cbsmos-109", avînd la bord 
aparate științifice destinate 
continuării cercetărilor spațiale 
conform programului anunțat 
de TASS la 16 martie 1962.

Aparatele aflate la bordul 
satelitului funcționează normal 
și centrul de coordonare și cal
cul desfășoară prelucrarea in
formațiilor recepționate.

Securitate 
aplicarea 

privire la 
Raportul

NEW YORK 19 (Agerpres). — Se
cretarul general al O.N.U. U Thant, 
a înaintat Consiliului de 
un raport în legătură cu 
rezoluțiilor Consiliului cu 
conflictul indo-pakistanez.
arată că retragerea forțelor mili
tare indiene și pakistaneze, de o 
parte și de alta a liniei de încetare 
a fccului, a fost efectuată, înce- 
pînd de la 25 ianuarie, potrivit u- 
nui plan dinainte stabilit și con
form înțelegerii. Cele două țări, se 
spune în raport, au căzut de acord

ca în caz de dificultăți, generalul 
Tulio Marambio, reprezentantul se
cretarului general al O.N.U., să în
deplinească funcția de arbitru. Mi
siunea generalului Marambio va lua 
sfîrșit la 28 februarie. Raportul Iui 
U Thant precizează, de asemenea, 
că între cele două țări au avut loc 
trei schimburi de prizonieri, sub 
controlul O.N.U. și al Crucii Roșii 
internaționale. La raport a fost a- 
nexat planul de retragere ’ trupe
lor care cuprinde două etape.

din 
co-

Djakarta
sau atentat la securitatea
La rîndul său, Njono a dezmințit
acuzațiile ce i-au fost aduse, decla- 
rînd că nu are nici un ames
tec în evenimentele de la 1 oc
tombrie. După cum reiese 
declarația făcută de avocat
respondentului agenției M.T.I., 
condițiile în care se desfășoară acest 
proces înscenat liderului sindical 
de autoritățile de dreapta din In
donezia demonstrează că acuzatul 
nu are condiții normale de apă
rare. Sunito a reafirmat că decla
rațiile anterioare ale inculpatului 
au fost făcute sub presiuni. De a- 
semenea, avocatul apărării a făcut 
cunoscut că nu a avut posibilitatea 
de a studia înainte de proces dosa
rul lui Njono, întrucît a fost numit 
oficial în această calitate doar la 
12 februarie, deci nu cunoaște do
sarul decît parțial. Ea și-a mani
festat nemulțumirea pentru faptul că 
pînă în prezent nu a reușit nicio
dată să aibă o convorbire singură 
cu clientul său, deoarece de fiecare 
dată a fost asistată de doi ofițeri 
superiori.

Noi incidente
în statul Bengal
CALCUTTA 19 (Agerpres). — In 

statul indian Bengal s-au produs vi
neri seara noi incidente între gru
puri de manifestanți și poliție. In 
orașul Baduria, la 90 km de Calcutta, 
menționează agenția France Presse, 
două persoane au fost omorîte, iar 
alte 24 rănite. Legăturile telefonice 
și telegrafice cu orașul în care s-a 
produs aceste incidente sînt între
rupte. Ca și în zilele trecute, ma
nifestațiile au la origine nemulțu
mirile provocate de 
surilor adoptate de 

. meniul alimentației

ineficienta mă- 
guvern în do- 

publice.

Ciocniri
dintre Siria și Izraei

TEL AVIV 19 (Agerpres). — 
•st de localitatea Huleh, în noaptea 
de vineri spre sîmbătă, între uni
tăți de frontieră ale Izraelului și 
Siriei au avut loc schimburi de 
focuri, timp de șase ore. In aceas
tă Legiune se manifestă „o oarecare 
tensiune", după cum informează a- 
genția France Presse, încă de du
minica trecută, cînd s-au produs in
cidente între cele două părți.

La

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Lucrările conferinței subcomitetului 
de planificare și strategie nucleară 
din cadrul „Comitetului McNamara", 
care s-au desfășurat timp de 2 zile 
la Washington, s-au încheiat vineri 
cu publicarea unui comunicat co
mun. Miniștrii apărării ai S.U.A., 
Angliei, R. F. Germane, Italiei și 
Turciei au discutat, potrivit comu
nicatului, „metodele planificării, fi
nanțării și controlului forțelor nu 
cleare" ale țărilor membre ale 
N.A.T.O. A fost discutată, de ase
menea, „problema elaborării planu
rilor aferente acestor forțe, con
ducerea și gradul de control al for
țelor nucleare". Comentînd rezulta
tele consultărilor de la Washington, 
agenția 
tuturor 
R.F.G.

nucleară a

a fost con- 
apărării alministrul

McNamara, care, în- 
făcută zilele trecute, 
„Republica Federală

mai mare la apărarea 
N.A.T.O.1'.

De altfel, acest lucru 
firmat și de 
S.U.A., Robert 
tr-o declarație 
a subliniat că
Germană trebuie să aibă un rol mi
litar mai important în N.A.T.O.".

S-a stabilit ca următoarea reuniu
ne a subcomitetului să aibă loc la 
sfîrșitul lunii aprilie, la Londra.

Reuter scrie că 
discuțiilor se 

de a obține o

„la baza 
află dorința 

participare

LOS ANGELES. In Ca
lifornia s-a declarat o 
puternică epidemie de 
gripă asiatică, care a 
contaminat aproximativ 
300 000 de persoane. Un 
număr de 67 de școli au 
fost închise, numărul bol
navilor în rîndutile co
piilor ridicîndu-se ia 
275 000.

Reuniunea consultativă
ministerială a O.S.A.

O declarație semnificativă 
a lui Mendes France

NEW YORK 19 (Agerpres). — 
Fostul premier al Franței, în pe
rioada conferinței de la Geneva din 
1954 pentru Vietnam, Mendes 
France, a declarat vineri intr-un 
interviu acordat agenției Associa
ted Press că depozițiile lui Maxwell 
Taylor, fost ambasador al S.U.A. la 
Saigon, în fața Comisiei senatoriale 
pentru afacerile externe (în care

Vizita lui Humphrey
CANBERRA 19 (Agerpres). — Vi

cepreședintele Statelor Unite Hump
hrey, care își continuă turneul prin 
Extremul Orient, a început vineri 
discuțiile cu reprezentanții guver
nului australian. Ca și în celelalte 
etape ale călătoriei sale, scopul 
principal al acestor, discuții îl con
stituie dorința Administrației de la 
Washington de a obține un spirijin 
cît mai substanțial pentru intensi
ficarea războiului din Vietnam, 
altfel, oaspetele american a și 
clarat încă de la sosirea sa la 
rodromul din Canberra că „se
teaptă ca rolul Australiei în Viet
nam să sporească".

Insă, ca și la trecutele sale es
cale în capitalele unor țări din a- 
ceastă regiune, vicepreședintele Sta
telor Unite s-a putut convinge ' de 
opoziția populației din aceste țări 
față de politica americană în Viet- 

I nam. La Canberra — relatează a- 
1 genția Associated Press — în timp

De 
de- 
ae- 
aș-

nomică a R. P. Mongole 
condusă de B. Dugher- 
suren, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri 
al R. P. Mongole.

In cursul tratativelor 
vor fi examinate o se
rie de aspecte ale rela
țiilor economice dintre 
cele două țări.

în
la 

ig-

s-a referit între altele, la felul 
care s-a ajuns la acordurile de 
Geneva) dovedesc „o profundă 
norare a evenimentelor din anul
1954". Referindu-se la mărturiile 
lui Taylor privind acordurile de 
la Geneva din 1954, Mendes France 
a amintit că, de fapt, americanii 
au participat la ele și le-au aprobat.

In Australia
ce Humphrey avea întrevederi în 
clădirea Parlamentului cu premierul 
australian Hoit și miniștrii acestu
ia, pichete de demonstranți au în
conjurat clădirea, purtînd pancarte 
pe care era scrie „Nu distrugeri!",

Referindu-se la asemenea mani
festații, comentatorul unei alte a- 
genții de presă americane, United 
Press International, subliniază că 
vicepreședintele S.U.A. a hotărît 
să-și prelungească turneul, tocmai 
pentru a putea fi în măsură să a- 
nunte un succes mai concret al că
lătoriei prin care a căutft să ob
țină sprijin asiatic pentru politica 
țării sale în Vietnam. S-a anunțat 
astfel că Humphrey va reveni mar
țea viitoare în capitala Coreei de 
sud, Seul, pentru a încerca să ob
țină aici un 
la guvernul 
la sporirea 
acestei țări

angajament concret de 
sud-coreean cu privire 
efectivelor militare ale 
în Vietnamul de sud.

au fost lipsiți de mun
că, ca urmare a pertur- 
bațiilor cauzate de frig 
în circulația rutieră și 
feroviară, precum și în 
industria de construcții

și-a început 
cu liderii 

celor două 
social-creștin 
In cursul zi-

WASHINGTON 19 (Agerpres). — 
Vineri, la Washington au fost re
luate lucrările celei de-a 10-a reu
niuni Consultative ministeriale a 
Organizației Statelor .Americane. 
Reluarea lucrărilor a fost cerută 
de reprezentantul Uruguayului în 
legătură cu ultimele evenimente 
din Republica Dominicană.

In pofida situației încordate e- 
xistente în Republica Dominicană, 
raportul prezentat de Comisia ad- 
hoc a O.S.A. de la Santo Domin
go afirmă că măsurile adoptate de 
guvernul provizoriu 
duce Ia restabilirea 
permite redresarea 
țării.

Problema rolului

dominican vdr 
ordinii și vor 

economică a

O.S.A. în a-

dezbatericeastă țară a provocat 
contradictorii. Astfel, reprezentan
tul Venezuelei, Enrique Tejera Pa
ris, a propus ca „forțele interame- 
ricane" staționate în Republica Do
minicană să intervină pentru a o- 
bliga pe șefii militari, care au pri
mit ordine din partea guvernului 
provizoriu dominican să părăseas
că țara, să se conformeze acestei 
hotărîri. Dimpotrivă reprezentanții 
Columbiei și Ecuadorului, au ară
tat că „forțele interamericane" și-au 
depășit deja împuternicirile. Repre
zentantul Columbiei, Alfredo Va- 
squez Carrisosa, a cerut reuniunii 
consultative să facă o analiză a- 
mănunțită a împuternicirilor orga
nismelor O.S.A. din Republica Do
minicană.

DUISBURG. La mina 
Kamp-Lintfert, în apro
piere de Duisburg, unde 
la 16 februarie a avut 
loc o gravă catastrofă 
minieră, un nou acci
dent a făcut vineri vic
time în rîndurile mine
rilor. Un tînăr săpător 
a fost ucis la 700 metri 
adîncime de o cădere de 
cîteva tone de pietre. 
Alt miner, îngropat sub 
pietre, a putut fi cu greu 
salvat.

TAIPE. Președintele 
Coreei de sud, Pak Ci- 
jan Hi, și-a încheiat vi
zita de pattu zile în Tai- 
van. In comunicatul dat 
publicității se arată că 
regimurile din Coreea 
de sud și Taivan vor 
continua să acorde spri
jin agresiunii împotriva 
poporului vietnamez.

VARȘOVIA. La 18 fe
bruarie a sosit la Var
șovia o delegație eco-

STOCKHOLM. Anul a- 
cesta luna februarie este 
în curs de a deveni în

NEW ORLEANS. La 
New Orleans s-a anun
țat că o echipă de chi
rurgi a efectuat o reu
șită operație de separa
re a doi gemeni siamezi. 
Starea unuia din frați 
este bună. Cel de-a)

ÎN CÎTEI/A
Suedia cea mai friguroa
să din ultimele două se
cole. Numai în anul 
1772 s-a mai înregistrat 
o coborîre atît de ac
centuată a mercurului 
termometrelor sub tem
peratura mijlocie. In 
majoritatea regiunilor ță
rii gerul persistă de ma- 
multă vreme. De o săp- 
tămînă navele nu pot 
acosta din cauza ghețu
rilor ce s-au format la 
țărm, iar traficul mari
tim cu Finlanda a fost 
complet întrerupt. A- 
proape 50 000 de oameni

REDAGȚ1A ȘI ADMINISTRAȚIA i Petroșani, str. Republici* nr 56’ Te) interurban 322, automat 269.

RÎNPURI
doilea este un specimen 
care a crescut ca un pa
razit pe corpul celuilalt. 
Siamezii aveau două ca
pete, patru mîini și două 
picioare și erau lipiți, 
începînd de la abdomen 
în jos.

Operația s-a efectuat 
după ce s-a constatat că 
unul din frați nu avea 
creier și nu putea să 
supraviețuiască. Moartea 
Iui ar fi provocat ș> 
moartea fratelui său.

BRUXELLES. Paul Se
gers, pe care regele Bel-

Tiparul I.P.H

giei, Baudouin, l-a însăr
cinat cu formarea nou
lui guvern 
consultările 
politici ai 
partide —

■ și socialist,
lei de astăzi, el își va 
continua discuțiile, înce
pute vineri, asupra unui 
program precis al viito
rului guvern.

Intr-o declarație făcu
tă corespondenților de ( 
presă, Segers a respins 
posibilitatea 
nui cabinet 
nența căruia 
afara acelor 
fostei coaliții, și repre
zentanți ai Partidului li
beral. El a precizat că 
speră ------•- ,:-,~
noului guvern cel 
tîrziu

alcătuirii u- 
în compo- 

să intre, in 
partide ale

să anunțe lista
ma

luni.

BONN. Peste 2 000 de 
mineri sosiți din toate 
regiunile miniere ale 
Germaniei occidentale au 
participat în orașul Gel
senkirchen la o demon
strație de protest împo 
triva hotărîrii contelui 
Bismark de a închide o 
mină din această locali
tate. Demonstrația a fost 
organizată de sindicatul 
industriei miniere și e- 
nergetice. Numeroși lo
cuitori ai orașului s-au 
alăturat manifestației mi 
nerilor.
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