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Dorinței 
buie un 
găsit ?

Ui' Răbdare 
„materia

voastre îi tre- 
„dirijor". L~ați

I modelezi 
primă" — om.

P e la jumătatea lunii aprilie, 
A în biroul șefului de șantier 

de la Livezeni — Petroșani s-a 
prezentat un grup de 11 tineri. 
Doar 2-3 dintre ei trecuseră pragul 
celor 20 de ani.

— Vrem să facem o brigadă a 
celor mai tineri zidari de pe șan
tier și să ne luăm la întrecere cu 
vîrstnicii.

Poale că altcineva decît șeful 
șantierului și secretarul de partid 
ar fî* fost tentat să zîmbească la 
auzul propunerii celor 11 care do
reau să £ună cei doi ani de expe
riență în meserie ai lor alături de 
deceniile petrecute pe ziduri ale 
celorlalți. Cei doi, însă, n-au zîm- 
blt. Au întrevăzut în propunerea 
tinerilor rezultatul unei consul* ări 
și al unei hotărîri colective, 
bine au făcut că n-au zîmbit...

— Bine, dar v-ați gîndit că do
rinței voastre legitime de afirmare 
îi lipsește totuși acel spirit de or
ganizare care, oricum, se cîștigă 
după cîțiva ani de -experiență ? Care 
dintre voi își asumă răspunderea 
de a conduce brigada ?

— Nu dintre noi va fi cel care 
va conduce brigada. Ne-am gîndjte 
Ia asta. Ne va fi șef unul care 4M 
această experiență. De altfel, flSP 
i-am făcut prima dată propunerea 
și a primit.

Si

omunistul Petcu Lucian a de- 
venit deci exact de 20 de zile 

șeful celei mai tinere brigăzi de 
Mdari de pe șantier.
% — Ideea, povestește el, -a fost a 
lui Gurgu Petre. Cei 11 au fost co
legi la școala profesională. Pină 
acum au lucrat în brigăzi diferite. 
Tinerii aceștia însă, în majoritate 
U.T.C.-iști au în ei o ambiție să
nătoasă de afirmare. Dar nu ambi
ția aceasta a lor m-a determinat să 
primesc propunerea. Am crescut și 
eu, în cei 12 ani de cînd lucrez 
la construcții în Valea Jiului la 
școala altora. De la comunistul 
Roșu Gheorghe am învățat că pe 
oameni trebuie să-i iei așa cum 
sînt și apoi să încerci a-i transfor
ma pe măsura dorinței tale. De la 
Moga loan, comunist și el, am în
vățat să-mi fie rușine de lucrul fă- 

"Wit de mînfuială. De la meșterul 
Kovacs Meinhart am învățat să am 
respectul cuvenit față de muncă. 
Fiecare a picurat 
ne cîfe ceva din 
om să fie demn

cu timpul în mi- 
ceea ce-1 face pe 
de profesia sa.

I. CICCLEI

(Continuare în pag. 3-a)

Cu prilejul aniversarii 
Partidului Comunist Român

Solemnitatea înmînârii unor înalte ordine 
ale Republicii Socialiste România

Comitetul Executiv al 
Comitetului Centrat al 
Partidului Comunist Ro
mân a adoptat o hotă- 
rîre privind reorganiza
rea Muzeului de istorie 
a partidului și lărgirea 
tematicii lui.

Muzeul va avea în 
principal următoarea te
matică : lupta poporului 
român pentru eliberare 
națională și socială, miș- 
cările revoluționare din 
secolul al XIX-lea, naș
terea și dezvoltarea miș
cării muncitorești, socia-

liste, istoria Partidului 
Comunist Român, a cu
rentelor democratice, pro
gresiste din România, în 
strînsă legătură cu isto
ria generală, politică și 
social-economică a țării.

Corespunzător cu a- 
ceastă tematică, Muzeul 
de istorie a partidului 
se transformă în „Muzeul 
de istorie a Partidului 
Comunist, a mișcării re
voluționare și democra
tice din România".

(Agerpres)

Plenara
Constliului Central

al Sindicatelor
mai a a- 
Consiliu-

In ziua de 5 
vut Ioc Plenara 
lui Central al Sindicate
lor, Ia care au partici
pat membrii și membrii 
supleanți ai ~ 
Central al 
membrii 
trale de 
dinți ai 
gionale 
activiști 
răspundere 
C.C.S., 
presei.

Participanții Ia plena
ră au discutat și apro
bat documentele ce voi 
fi supuse dezbaterii Con
gresului Sindicatelor, ca
re își va desfășura lu
crările între 16—19 mai 
a. c.

Plenara a 
nanimitale 
Congresului propunerea 
ca organizația profesio
nală de masă a clasei

Consiliului 
Sindicatelor, 

Comisiei Cen- 
Cenzori, preșe- 
Consiliilor re

ale sindicatelor, 
cu munci de 

in aparatul 
reprezentanți ai

botărît în li
să supună

Joi dimineața a părăsit Capitala delegația de acti
viști ai Partidului Comunist Francez, condusă de to
varășul Gaston Plissonnier, membru al Biroului Po
litic, secretar al C.C. al P.C.F., care, la invitația Co
mitetului Central al Partidului Comunist Român, a 
făcut o vizită în țara noastră.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, delegația a fost 
salutată de Mihai Dalea, secretar al C.C. al P.C.R., 
Ghizela Vass, membru al C.C. al P.C.R., șef de sec
ție la CC. al P.C.R., Ștefan Andrei și Petre Dămcă, 
adjuncți de șefi de sectie la C.C. al P.C.R., de acti
viști de partid.

(Agerpres)

ța- 
de- 
Ge- 
din

muncitoare care unește 
loate sindicatele din 
ra noastră să poarte 
numirea de „Uniunea 
nerală a Sindicatelor 
România".

Plenara a dezbătut și 
aprobat proiectul de sta
tut al Uniunii Generale 
a sindicatelor din Româ
nia și a botărît să-I dea 
publicității în vederea 
dezbaterii lui în adună
rile activului sindical, 
după care va fi supus 
aprobării Congresului.

De asemenea, plenara 
a fost informată asupra 
stadiului pregătirilor pen
tru Congresul Sindicate
lor,' precum și asupra 
rezultatului îndeplinirii 
angajamentelor luate in 
întrecerea socialistă, in 
cinstea < 
aniversări
Partidului 
mân.

socialistă, 
celei de-a 45-a 
i de la crearea 
i Comunist Ro-

(Agerpres)

FAPTE
• Constructorii 

rașul Vulcan au 
fundațiile 
blocuri, care vor cu
prinde 112 apartamente, 
și pregătesc glisarea 
blocurilor D 5 și F 8. 
Pe acest șantier se află 
in stadiu avansat lucră
rile de finisare a cămi
nului care va adăposti 
408 muncitori construc
tori.

din o- 
trasat 

i la încă două 
care vor

• Aula Institutului de

O discuție des
pre angajamente, 
succese și perspec
tive noi în depăși
rea sarcinilor de 
plan intre patru 
brigadieri de frun
te ai minei Uri- 
cani (de la stingă 
la dreapta) comu
niștii Lițcan Gheor- 
ghe, Hrițcan Va- 
sile, Sorescu Con
stantin și Scorpie 
Gheorghe.

Cu prilejul celei de-a 45-a ani
versări a. Partidului Comunist Ro
mân, joi ia amiază, Ia Palatul Con
siliului de Stat a avut loc solem
nitatea luminării unor înalte dis
tincții , ale. Republicii Socialiste 
România.

A fost. conferit' Ordinul „Tudor 
Vladimirescu”, distincție acordată 
participanților la lupta revoluțio
nară, * care au adus o contribuție 
de seamă la cucerirea libertății de
mocratice, la instaurarea orânduirii 
socialiste, la construcția 
lui în patria noastră, 
alte înalte ordine i 
Socialiste România.

In marea sală de 1 
latului Republicii se 
membri ai partidului, cu o îndelun
gată activitate în mișcarea munci
torească, cu merite doesebite în 
întărirea partidului și în înfăptui
rea politicii sale, militanți devotați 
poporului care și-au închinat viața 
luptei pentru construirea socialis
mului în patria noastră,

Erau prezenți membri ai C.C. al 
P.C.R., ai Consiliului de Stat și ai 
guvernului, conducători de institu
ții centrale și organizații obștești, 
personalități ale vieții științifice și 
culturale, generali ai forțelor noas
tre armate.

La sosirea în sală, conducătorii 
partidului și statului nostru au fost 
salutați cu deosebită căldură.

S-a dat citire decretului Consi
liului de Stat prin oare se conferă 
Ordinul „Tudor Vladimirescu" cla
sa I tovarășilor Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Gheorghe Apostol, Alexandru Bîr-

ale

socialismu- 
precum și 
Republicii

marmură a Pa-
> aflau vechi

lădeariu, Emil Bodnăraș, Alexandru 
Drăghiiici, Petre Borilă; Constantin 
Drăgan, Alexandru Moghlaroș, Paul 
Niculescu-Mizii; Gheorghe Radules
cu, Leonte Răutu, Leontin Sălăjan, 
Ștefan Voitec, Dumitru Coliu, Mi
hai Gere, Petre Lupu, Vasille Vîl- 
cu, Mihai Dalea, Manea Mănescu, 
Constantin Pîrvulescu, Petre Con- 
stantinescu-lași, Athanase Joja, Ion 
Popescu-Puțuri, Alexandru Seneo- 
viici, Gheorghe Stoica, Gheorghe 
Vasilichi; Ordinul „Tudor Vladimi- 
rescu" clasa a II-ă, tovarășilor Io
sif Banc, Maxim Berghianu, Petre 
Blajovici, Florian Dănălache, Ianoș 
Fazekaș, Ilie Verdeț, Vasiie Patiili- 
neț, Virgil Trofin, Augustin Alexa, 
Dumitru Baliailia, Nicolae Bădeșcu, 
Iosif Bayerie, Anton Breitenhofer, 
Sirnion Bughici, Alexandru Buican, 
Mitei Burcă, Elena Ceaușescu, Con
stanța Crăciun, Constantin Daico- 
v.iciu, Constantin Doncea, Mihail 
Florescu, Gheorghe Gasten Marin, 
Nicolae Lupu Goidberger, Nicolae 
Guină, Marin Florea Ionescu, Du
mitru Ivanovici, Mihail Levente, 
Pompiliu Macovei, Constantin Mă
nescu, Cornelia Mănescu, Vasiile 
Mîrza, Grigore C. Moisil, Roman 
Moldovan, Ilie Murgulescu, Iatvan 
Nagy, Gheorghe Necu<la, Miron Ni- 
colescu, lom Niculii, Cornel Onescu, 
Ion Pas, Dumitru Petrescu, Gheor
ghe Petrescu, Emil Popa, Valter 
Roman, 
Sandu, 
Stoffel, 
Ghizela 
Voicu,

Popa,
Mihail Roșiainiu, Constantin 
Dumitru Simulescu, Emeric 
Iacob Teclu, Vasiie Vaiida, 
Vass, Ion Vințe, Ștefan 

Barbu Zaharescu; Ordinul

(Continuare în pag. 3-a)
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Congresul al
P.C.R. a trasat sectorului 
restier sarcina de a ASIGU
RA O VALORIFICARE SU
PERIOARĂ ȘI COMPLETĂ A 
MASEI LEMNOASE prin re
ducerea pierderilor de ex
ploatare și a consumurilor 
tehnologice, creșterea pro
porției de sortimente indus
triale, reducerea consumului 
de material lemnos în insta
lații forestiere, creșterea pro
ducției globale a sectorului 
forestier cu 35 la sută. A- 
ceastă creștere se va reali
za printr-o valorificare mai 
superioară a masei lemnoase.

In airiii care urmează, ma
sa lemnoasă pusă în valoare 
va crește într-un procent mai 
mic decît volumul creșterii 
producției, fiind completată 
prin valorificarea masei lem
noase din operațiuni cultu
rale (rărituri) și arborele 
substituite, ponderea cărora 
va crește într-un ritm mult

IX-lea ai 
fb-

feță de anii anteriori, 
a putea aduce' la în- 

a depăși aceste 
necesar ca toți 
exploatare, sor- 

de depozite,

sporit 
Pentru 
depEnire și 
sarcini, este 
maiștrii de 
tatori, șefi
primitorii-expediatorli și mun
citorii de la doborît și faso
nat mecanic și manual să cu
noască temeinic condițiile di- 
mensional-calitative ale pro
duselor lemnoase brute sau 
semiindilstrializate prevăzute 
prin stasurile și normele in
terne în vigoare, . precum 
și criteriile și condițiile care 
stau la baza sortării lemnului.

Pentru a asigura o valori
ficare superioară a masei 
lemnoase primite spre exploa
tare, la sortarea materialului 
lemnos, doborît trebuie să se 
tină seama - de următoarele 
cr iterii •

CRITERIUL VALORIC prin 
care se urmărește obținerea 
unei proporții cît mai mari 
de sortimente industriale și

de sortimente cit

respectiv obținerea u- 
proporții maxime 
comenciabil.
BAZA SORTĂRII

de

AR- 
teh- 

de

îndeosebi 
mai valoroase.

CRITERIUL CALITATIV 
prin care se urmărește valo
rificarea completă a masei 
lemnoase primite spre exploa
tare, 
nei 
lemn

LA
BORILOR DOBORÎȚI stă 
mica însemnării locului 
secționat. însemnarea locului 
de secționare este prima o- 
perațiune a celui care face 
sortarea. înainte de a se tre
ce la însemnarea lemnului, 
este necesar a se face o re
cunoaștere a acestuia, id-en- 
lificîndu-se toate defectele —

STANCĂU IOAN 
Șeful sectorului 

de exploatare forestieră 
Lupeni

Notele de zece 
nu vin fără stră
duință și atenție. 
Brîndușa Elena, e- 
levă în clasa I-C 
a Școlii generale 
nr. 3 din Lupeni 
se pregătește pen
tru ora de cali
grafie.

LĂZI
mine din Petroșani, 
găzdui astăzi cu începe
re de Ia ora 17 îaza o- 
rășenească a Festivalu
lui primăverii.

• Clubul sindicatelor 
din Petroșani a pregătit 
un recital de versuri în
chinat partidului, cu pri
lejul celei de-a 45-a a- 
niversZzi. Recitalul va fi 
transmis prin stația de 
radioficare din Petroșani, 
miine la oza 17,30.

(Continuare în pag. 3-a)
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CBM PBtfiATlȚI T1ITOBII MtINCITBIW
, IN FERIOADA 1966—1970: „VA 

«HNOAȘTE O LARGĂ DEZVOL
TASE INVĂȚĂMINTUL PROFESIO

NAL. CASE TREBUIE SA CORES
PUNDĂ TOT MAI BINE SARCINI
LOR NCH Șl DE PERSPECTIVĂ 
AU ECONOMIEI NAȚIONALE, SĂ

Cind auzim un tinăr exprimlndu-se „Vreau să știu", afirmația lui nu mai atrage atenția. Și e firesc să fie așa.
VREAU SĂ ȘTIU este sinonim cu A CERCETA șl A STUDIA, iar în condițiile epocii noastre socialiste aceste cuvinte exprimă un
adevăr ce nu mai trebuie demonstrat.

In pagina de față ne vom referi la tinerii care studiază pe băncile școlilor profesionale. Alegerea n-a fost făcută la
intimplare. In școlile piofeșionale sînt pregătiți viitorii muncitori calificați din mine și uzine. Or, tehnica nouă care și-a găsit un
larg cimp de aplicare în țara noastră presupune oameni care să știe s<J o stăpînească, muncitori cu un larg orizont profesional șt 
de cultură generală. In acest scop am stat de vorbă cu conducerile celor două grupuri școlare miniere din Valea Jiului, de la 
Petroșani și Lupeni, cu cadre didactice, elevi și absolvenți care ne-au vorbit despre condițiile de studiu, felul cum se înfăptuiește 
pregătirea profesională și de cultură generală a ucenicilor, formele muncii educative, legătura cu absolvenții și altele.

MEGĂTEASCĂ VIITORI MUNCI
TORI ȘI MAIȘTRI CAPABILI SĂ 

BĂNUIASCĂ CU PRICEPERE IN
STALAȚIILE, MAȘINILE ȘI UTILA
JUL PERFECȚIONATE DE CARE 
SOWN ÎNTREPRINDERILE".

(Din raportul prezentat de to
varășul blicolae Ceaușescu la 
Congresul al IX-lea al P.C.R.)

• Atelierul și laboratorul locuri do întîlnire
a teoriei ou practica A

• Meseria e brățară de a#r oM există 
pasiune

• Stăpînul mașinilor — om cu o pregătire 
multilaterală

Pregătirea profesională — 
în centrul atenfiei

(e ititi I w Mmiii anului trecut ?
La această întrebare ne-au răspuns tovarășii 

Ocroglici loan, directorul Grupului școlar minier 
Lnpoii și Dumitru Ioan, director de studii la 
Grupul școlar minier din Petroșani.

Tov. OCROGLICI IOAN: Cu multi din ei păs
trăm si acum legătura, cu unii prim scrisori, iar 
cu alții prin vizitele pe care le facem la între
prinderi.

Tov. DUMITRU IOAN: Deși nu s-au organi
zat lntîlniri speciale cu absolvenții, prin legă
turile pe care le avem cu întreprinderile, ne in
teresăm și de felul cum se comportă în produc
ție absolvenții noștri,

— Ați avut vreo reclamatie sau nemulțumiri 
de pe urma lor?

Tov. DUMITRU IOAN: Nu, deocamdată nu 
am avut și sperăm ca nici în viitor să nu avem 
Toți absolvenții noștri s-au prezentat la locurile 
de muncă unde au fost repartizați.

Tov. OCROGLICI: Nici noi nu am avut re
ci amații.

— Dacă n-ați avut reclamații, poate ați avut 
satisfacții ?

Tov. OCROGLICI IOAN : Da. Mulți conducă
tori de întreprinderi și maiștri ne-au vorbit 
adeseori elogios despre absolvenții noștri. Să 
dau un exemplu: absolventul nostru de anul 
trecut, Brandt Bernard, a fost repartizat la sec
ția electrică a minei Lupeni. Stînd într-una din 
iile de vorbă cu maistrul Cita Nioolae, sub a 
cărui conducere lucrează Brandt',' acesta ne-a 
vorbit foarte frumos despre absolventul nostru, 
ne-a spus că e foarte mulțumit de el, că-j dă 
spre executare lucrări grele și de mare preci
zie pe care le încredințează de obicei numai 
muncitorilor cu vechime mare în producție, A- 
cest lucru ne-a bucurat foarte mult mai ales că 
asemenea cuvinte ne-au fost adresate și despre 
olți absolvenți.

Tov. DUMITRU IOAN : Satisfacții ? Da. Aș 
potea să dau multe exemple de absolvenți. Ceea 
ce ne bucură In mod deosebit, e că mulți dintre 
ei se preocupă de ridicarea calificării, fiind tri
miși la școli tehnice de maiștri, ori urmează 
cursurile liceului seral.

Si loifigtitl RKtrla ginii
Stînd de vorbă cu un strungar de Ia U.R.U.M.P.. 

acesta ne-a spus: „Ca să poți realiza ceva în 
meseria pentru oare te-ai calificat, trebuie să o 
îndrăgești, să te pasioneze. Altcum...". Acesta 
cuvinte nu sînt o noutate. Ele exprimă însă un 
adevăr. Tocmai de aceea, conducerile celor două 
grupuri școlare, folosesc diferite metode care 
să-i facă pe elevi nu numai să-și însușească 
temeinic cunoștințele în meseria aleasă, ci să 
o și îndrăgească.

Tovarășul Ocroglici Ioan ne mărturisea că la 
început a avut foarte mult de lucru cu elevii, 
din anul I, de la clasa de forjări. Nu doreau 
să-și însușească această meserie. Pentru a-i con
vinge totuși de frumusețea acestei meserii, a« 
fost invitați la școală muncitori forjări care 
le-au vorbit elevilor despre această meserie 
S-au făcut vizite cu ei la întreprinderi, au fost 
invitați părinții acestor elevi, s-a stat de vorbă 
cu ei. Si roadele au început să se vadă : treptat, 
elevii au început să o îndrăgească.

De altfel, discuțiile și întîlnirile cu munci
torii fruntași în producție, vizitele la întreprin
deri, conferințele pe teme tehnice sînt mijloace 
des folosite de cele două școli pentru a trezi 
la elevi mindria pentru meseria ce au îmbră
țișat-o, hotărîrea de a ști totul despre ea.

La Grupul școlar minier din Petroșani se folo
sește de mai mulți ani cu succes metoda ca ele
vii din anul trei, lunar, pe specialități să țină 
un fel de sesiuni științifice de comunicări. La 
aceste sesiuni, se prezintă referate pe cite o 
temă în care se folosesc cunoștințele acumulate 
la cursuri, bibliografia indicată, și completată tu 
observațiile și propunerile elevilor.

In cadrul orelor de dirigenție, li se vorbește 
elevilor despre frumusețea meseriei, despre con 
dițiile create de partid și de statul nostru pentru 
ridicarea nivelului profesional, despre prețuirea 
ce se acordă muncitorilor. De asemenea, se or
ganizează întilniri între absolvenți ai școlii și 
elevi, recenzii și prezentări de cărți care vor
besc despre activitatea muncitorilor, iar la cer
curile elevilor se execută machete ale diferite
lor mașini ețc,

In fiecare an, pe 
porțile celor două gru
puri școlare ies sute 
de absolvenți care iau 
drumul producției din 
uzine și mine. Felul 
cum aceștia vor reuși 
să-și Îndeplinească sar
cinile de producție de
pinde de modul cum 
și-au însușit cunoștin
țele de specialitate în 
școală. Iată de ce, în 
centrul atenției condu
cerilor celor două gru
puri școlare stă în pri
mul rînd pregătirea 
profesională a viitori
lor muncitori.

Pentru a realiza a- 
cest lucru, s-a avut în 
vedere, în primul rînd, 
ca la disciplinele de 
specialitate sa fie în
cadrați ca profesori, 
ingineri din specialită
țile respective, cu ex
periență în producție 
și care dețin funcții 
importante la locurile

de muncă. Prin aceas
ta se realizează, pe 
de-o parte, ținerea u- 
nor lecții științifice, de 
calitate, iar, pe de altă 
parte, practica elevilor 
se desfășoară sub con
trolul direct al profe
sorului respectiv, creîn- 
du-se astfel o legătură 
strînsă între școală și 
întreprindere.

Totodată, s-a căutat 
ca maiștrii instructori 
să fie recrutați din 
rîndul celor mai buni 
maiștri din producție, 
capabili să transmită 
cunoștințe bogate ele
vilor, să le dea îndru
mări competente.

Dat fiind faptul că în 
primul an de școală le
garea cunoștințelor teo
retice de cele practice 
se face prin interme
diu] atelierelor și la
boratoarelor din școală, 
s-a căutat ca acestea 
să fie înzestrate cu di

ferite scule, aparate și 
mașini moderne cu ca
re dealtfel viitorii mun
citori vor lucra și in 
producție, Ceea ce tre
buie remarcat e faptul 
că multe scule, ma
chete, ori materiale di
dactice sînt confecțio
nate chiar de către e- 
levi în cadrul orelor 
practice.

Alături de pregătirea 
teoretică a elevilor, 
pregătirea practică are 
un rol deosebit în în
sușirea meseriei alese. 
In timpul practicii la 
întreprinderi, elevii sînt 
repartizați pe lingă 
muncitori cu experien
ță și cu o calificare 
superioară in producție. 
Practica se desfășoară 
pe baza unor grafice 
care cuprind pentru 
fiecare an și speciali
tate și lucrările ce le 
au de executat elevii.

Preocupări și preferințe 
diferite

In timpul orelor de desen, 
elevii execută diferite detalii 
și piese sub îndrumarea pro
fesorului. ►

La Școala profesio
nală din Lupeni am 
stat de vorbă cu elevi 
din ani diferiți de stu
diu, cu preocupări și 
preferințe diferite, dar 
toți uniți prin aceeași 
năzuință : de a-și însuși 
bine meseria pentru 
care se pregătesc și de 
a fi posesori ai upor 
bogate cunoștințe de 
cultură generală.

— Pe mine — spu
nea elevul Pera Con
stantin din anul I B 
— mă atrag cărțile cu 
nbtect eroic. Le citesc,

cum s-ar spune, cu su
fletul la gură.

Spuneam, la început, 
că am intîlnit la inter
locutorii noștri preocu
pări și preferințe dife
rite.

Bortea Mihai din a- 
nul II D, spre exemplu, 
este un admirator, al 
lui Rebreanu și Sado- 
veanu, Citește în mod 
curent reviste și ziare, 
vizionează filme și îl 
pasionează foarte mult 
șahul.

— Avem un program 
bogat la club, a ținut

să ne informeze elevul 
Cllibiu Gheorghe din 
anul II C. Acolo se văd 
mai bine preocupările 
și preferințele tuturor.

— Aș vrea să adaug 
a spus în încheierea 
discuției Gurescu Flo
rian din anul II C, ca 
printre activitățile ară
tate de colegii mei să 
menționați și recenziile 
unor cărți care sînt 
primite ou mult inte
res de noi. .Rezultatul: 
tot mai mulți elevi so
licită cărți de la bi
bliotecă.

La practică în a- 
telierul școlii. Aici 
elevii își concreti
zează noțiunile teo
retice acumulate la 
orele de curs și? 
tot aici, el fac cu
noștință cu tai
nele meseriei a- 
leșe.

Hijl In vsâeie pregitkH te [nituri 
generali a illtnrnlni munților?

— La școala noastră, ca de altfel la toate șco
lile profesionale — ne-a spus toy. Murgu Ale
xandru Virgiliu, director de studii la Grupul 
școlar minier Lupeni —- accentul se pune pe în
sușirea meseriei. Asta nu înseamnă însă că ne
glijăm pregătirea de cultură generală a elevilor 
noștri. Cu toate că planul de învățămint pre
vede doar două ore de limba română pe săpță- 
mînă, ne străduim să împlinim și să lărgim pe 
cit e posibil orizontul cultural al elevilor fo
losind diferite forme de activitate.

De pildă, elevii anului III sînt atrași în cer
curile literare organizate pe clase, unde-și des
fășoară activitatea pe baza unei programe. Apoi 
concursul „Iubiți cartea" contribuie la creșterea 
numărului cititorilor de literatură.

Cu elevii anilor I și II — a precizat tov. 
Constantin Ionescu, profesor de limba română 
— inițiem concursuri pentru dezvoltarea memo
riei și corectarea dicțiunii prin recitări de poezii, 
pregătirea de serbări, prezentarea de recenzii, 
întocmirea unor caiete de lecturi particulare. In 
predarea limbii române întlmpinăm însă unele 
greutăți, deoarece programa s-a schimbat, dar 
manualele nu s-au editat. De aceea, ne folosim 
de cărțile din biblioteca școlii, care dispune de 
un fond bogat de cărți.

Intr-adevăr — a adăugat tovarășul Ion Ioa
na, bibliotecarul școlii —- biblioteca noastră nu
mără peste 30 000 de volume, încit putem sa 
tisface preferințele tuturor. Pot să spun că nu 
sînt deloc ocolit de elevi. Numai de la începutul 
anului școlar au fost citite peste 4 300 de cărți.

La creșterea numărului de cititori au contribuit 
șl recenziile unor cărți prezentate lunar. Nu mai 
vorbesc de concursurile „Cine știe cîștigă", or
ganizate în cadrul bibliotecii, care sînt deose
bit de atractive pentru elevi.

Asemenea preocupări există și la Grupul șco
lar minier din Petroșani. Toate au ca scop ridi
carea nivelului de cultură generală al viitorilor 
muncitori.

Drimil ile la mH spre Mie
Dorind să cunoaștem și părerea unor condu

cători de unități industriale despre absolvenți' 
celor două școli, cit și a absolvenților înșiși, 
ne-am deplasat la U.R.U.M.P. Aici am stat de 
vorbă cu tovarășii ing. Olariu Gheorghe, direc
torul uzinei, ing. Niță Gheorghe, șeful secției 
construcții metalice și maistrul principal Anghel 
Viorel, șeful secției mecanice. Iată ce ne-au 
spus ei: „La noi vin in fiecare an mulți absol
venți ai școlilor profesionale, fie din Valea Jiu
lui, fie din țară. In general, sîntem mulțumiți 
de felul cum aceștia fac față sarcinilor de pro
ducție, de cunoștințele care le posedă. Am spus 
în general pentru că sînt unii absolvenți, puțini 
la număr, care ne fac anumite greutăți. Aceștia, 
absolvind școala, se trezesc dintr-o dată inde
pendenți, au salariu etc. Rău e însă că unii în
țeleg greșit această independență și comit aba
teri de la disciplina de producție".

Iată și părerea a trei absolvenți de anul tre
cut și a unuia de acum doi ani: Bodea Ionel, 
Bodu Tiberiu, Trif Eugen și, respectiv. Surd Io- 
niță : „Cunoștințele acumulate în școală ne-au 
ajutat să facem față sarcinilor de producție. De
sigur, la început ne-a fost mai greu dar, cu aju
torul muncitorilor mai vîrstnlci, alături de care 
dealtfel am făcut practica, am reușit să învin
gem greutățile începutului. Am dori să facem 

.citeva propuneri și anume: ar fi bine ca elevii 
care fac practică în uzină să fie repartizați pe 
lingă muncitori mai vîrstnici, cu mai multă ex 
periență în producție și nu pe lingă absolvent 
de 1 an sau 2 care mai au și ei de învățat".

★
Jn pagina de față am redat citeva aspecte aie 

muncii educative și de însușire a meseriei în 
școlile profesionale. Nu considerăm că au fost 
abordate toate aspectele acestei munci dar, prin 
problemele ridicate, credem că am realizat un 
schimb de experiență din care pot trage unele 
concluzii atît conducerile școlilor profesionale 
și de cultură generală, cit și conducerile unor 
întreprinderi.



Cu prilejul aniversarii 
Partidului Comunist Român

Sortarea — condiție esențială a calității leianoH

(Urmare din pag. l-a)

„Tador Vladimirescu" clasa a III-a, 
tovarășilor Nicolae Alexe, Bujor 
Almășan, Emilian Anton, Ștefan 
Bătu, Alexandru Boabă, Ștefan 
Boboș, Emil Bobu, Paraschiva Bran- 
ner, Avram Bu-naciu, Virgil Cazacu, 
Gheorghe Călin, Gheorghe Cioară, 
Ioan Circei, Alexandru, Codarcea, 
Ioan Coman, Ion Co-toț, Ion Cpzma, 
Mihail Cruceanu, Ludovic Csupor, 
Clara Mihailovici Cușnir, Vasile 
Daju, Constantin Dăscălescu, Nico- 
lae Deleanu, Miu Dobrescu, Emil 
Drăgănescu, Martha Drăghici, Au
rel Duca, Petre Duminică, Aurel 
Duma, Emamoiil Florescu, Elvira 
Gaișinschi, Filip Geltz, Mihnea 
Gheorghiu, Suzana Gîdea, Nicolae 
Gio-san, Tra^an Girbă, Ion Gluvacov, 
Mihai Gomboș, Teodor Haș, Gheor
ghe Hossu, Ion Iliescu, Gheorghe 
Ion, Gheorghe lonescu, Petre Io- 
nescu, Teodor lonescu, Ion Icnită, 
Martin Isac, Aron Kahane, Gyorgy 
Kovacs, Vasille Malinschi, Mihai 
Marinescu, Teodor Marinescu, Voi- 
nea Marinescu, Vasile Mateescu, 
Ștefan Matei, Ion Mărcuș, Gheor
ghe Mihoc, Aldea Militaru, Con
stantin Mîndreanu, Anton Moises- 
cu, Vanda Nicolschi, Constantin 
Nistor, Steliian Nițulescu, Andrei 
Păcuraru, Ion Pățan, Niicolae Petre. 
Gheorghe Petrescu, Gheorghe Pop, 
Dumitru Popa, Dumitru Popescu, 
Vasile Potop, Ian Predescu, Emeric 
(Intre) Pusztai, Gheorghe Roșu, 
ClemAit Rusu, Constantin Scarlat, 
Cristqfor Simionescu, Gheorghe 
Stan, Ion Stămescu, Mihai Sudor, 
Bucur Șchiopa, Constantin Tnanda- 
fifescu, Ion Tunau, Costache Țiu- 
lescu, Ene Țurcanu, Iosilf Uglar.

Ascensiune spre noi succese
Din sarcinile trasate de Congre

sul al IX-lea al partidului nostru 
industriei carbonifere, în primul an 
al cincinalului, colectivului minei 
Lojjea îi ravine să extragă, în plus 
țață de anul trecut, 20 000 tone de 
cărbune. In dorința de a-și depăși 
obiectivele fixate, harnicul colectiv 
al minei s-a angajat să extragă 
5 000 de tone de cărbune peste 
sarcinile de plan din care 2 000 de 
tone pînă la 8 Mai, a 45-a aniver
sare a creării
P.C.R., să întrea- VIATA DF
că productivitatea - .
planificată cu 5
kg pe post, reducînd totodată 
jB£tul de cost cu 0,25 lei tonă, ob- 
^ptnd astfel 2051100 iei economii 
etn care pînă Ia 8 Mai 100 000 lei.

' Odată fixate obiectivele, cornile 
tul de partid al minei, organizațiile 
de bază au desfășurat o intensă 
muncă politică de masă pentru mo
bilizarea întregului colectiv al mi
nei la îndeplinirea și depășirea sar
cinilor de plan, a angajamentelor 
de întrecere.

La realizarea țelului propus au 
fost mobilizați toți comuniștii, to
varășii dim activul fără de partid, au 
fost îndrumate în această direcție 
organizațiile U.T.C. și sindicale, 
conducerile tehnico-admnistrative 
ale minei și sectoarelor. In fiecare 
abataj, la înaintări, peste tot acolo 
unde se hotărăște soarta produc
ției, comuniștii au mobilizat prin 
exemplul personal pe tovarășii lor 
de muncă la îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecere. împle
tirea strînsă a muncii politice cu 
sarcinile economice, îndrumarea con
ducerii tehnico-administrative de 
către comitetul de partid, analiza
rea celor mai importante probleme 
ale procesului de producție, urmată

LUCRARE APĂRUTE IN EDITURA POLITICA
Gh. Roșu

ACTIVUL OBȘTESC AL 
ORGANELOR LOCALE DE PARTID 

96 pag., 1,25 lei 
Lucrarea înfățișează aspecte din 

munca organelor și organizațiilor 
de parted din regiunea Bacău în 
ceea ce privește selecționarea, creș
terea și educarea activului obștesc 
de partid, înfățișează felul în care 
acest activ ajută organele de partid 
în rezolvarea cu tot mal multă 
competență a problemelor politioe- 
economice și cultural-educative. 

Ladislau Vass, Nicolae Vereș, Geza 
Vida, Aurel Vijoli, loan Voina, 
Marcu Witzman, Tăaase Zaharia.

In continuare s-a dat citire de
cretelor Consiliului de Stat prin 
care simt decorați cu Ordinele 
„Tudor Vladimirescu" clasele a 
IV-a și a V-a, „Steaua Re
publicii Socialiste România", „23 
August" și „Apărarea Patriei" 
membri ai C.C. al P.C.R., membri 
ai guvernului, numeroși veterani 
ai mișcării muncitorești din tara 
noastră, activiști pe tărâmul munci! 
de partid șî de stat, in economie 
și cultură, în organizațiile obștești.

laminarea distincțiilor a fost 
subliniată cu aplauze însuflețite.

Conducătorii partidului și statu
lui s-au întreținut cu cei decorați, 
felicltîndu-i și urîndu-le noi suc
cese în muncă și viață, sănătate și 
fericire personală.

Solemnitatea, desfășurată într-o 
atmosferă sărbătorească, a consti
tuit o puternică manifestare de 
dragoste și atașament pentru Parti
dul Comunist Român, pentru Co
mitetul său Centrail, o expresie vie 
a hotărîrli de a ridica pe noi culmi 
opera de construire a socialismului 
în patria noastră.

In toate centrele regionale au a- 
vut loc ieri solemnități, în cadrul 
cărora au fost înmânate unui ma
re număr de vechi militant! ai 
mișcării muncitorești din țara noas
tră, activiști ai organizațiilor de 
partid și obștești, lucrători din do
meniul economiei, științei și cultu
rii ordine și medalii ale Republicii 
Socialiste România, conferite cu 
prilejui celei de-a 45-a aniversări 
a Partidului Comunist Român.

(Ager.preș)

de măsuri concrete, au permis co
lectivului minei Lonea extragerea a 
13 000 tone de cărbune în plus de 
sarcinile de plan, realizarea unei 
.productivități de 1,255 tone/post, cu 

’66 de kilograme maa mare decît 
cea planificată pe primul trimestru, 
reducerea prețului de cost cu 1,35 
lei pe tona de cărbune. Aceste rea
lizări situează colectivul minei Lo
nea pe primul loc în întrecerea ce 
se desfășoară în întîmpinarea celei 

de-a 45-a aniver- 
PADȚin săria creării P.C.R. 
i Analizind stadiul

îndeplinirii sar
cinilor de plan, a angajamentelor 
de întrecere luate de colectivul mi
nei în cinstea zilei de 8 Mai, co
mitetul de partid a reliefat reali
zările, factorii care au concurat la 
obținerea lor. Aprecierea unanimă 
a fost însă că la E. M. Lonea exis
tă rezerve a căror valorificare poa
te asigura dezvoltarea succeselor de 
pînă acum. O mai bună organizare 
a muncii, ridicarea calificării, întă
rirea disciplinei și simțului de răs
pundere sînt doar cîteva din ele. 
Imbunătățindu-și mereu stilul de 
muncă, comitetul de partid, organi
zațiile de bază își vor întări rolul 
de conducător și îndrumător al în
tregii activități economice, vor con
tribui la dezvoltarea succeselor, iar 
ascensiunea colectivului minei Lo
nea spre noi succese va continua. 
Cu prilejul adunării festive închi
nate celei de-a 45-a aniversări a 
creării partidului nostru, minerii lo- 
neni și-au majorat angajamentele 
de înirecere la 16 000 tone de căr
bune peste sarcinile anuale de plan, 
la o productivitate mai mare cu 22 
kilograme pe post decît cea plani
ficată, la 410 000 lei economii la 
prețul de cost.

Ing. M. Tudose
SARCINA DE PARTID

96 pag., 1,25 lei
Broșura cuprinde însemnări pri

vind modul în care organizațiile 
de bază de la Uzinele 23 August 
din București încredințează mem
brilor sarcini de partid, felul iu 
care aceștia sînt controlați și aju
tați să le îndeplinească, formele 
prin care sînt popularitate și ex
tinse metodele bune de muncă.

Ithndre din pag. l-a)

attt exterior cit și la interior — 
după oare se va începe însemna
rea trunchiului lemnului in lacu
rile unde urmează a fi secționat.

LA FAG în primul rînd se sor
tează buștenii pentru derulaj în 
cantități nelimitate; după aceea se 
trece la sortarea buștenilor pentru 
cherestea. Materialul care nu co
respunde a fi sortat în unele din 
sortimentele de lemn de lucru ro
tund se fasonează în lemn despi
cat, din care se sortează în pri
mul rînd lobdele industriale pentru 
doage, lobdele pentru celuloză fag 
și lobdele PAL și PEL, iar restul 
se va introduce la lemn de foc. 
în cazul lemnului uscat, se vor 
sorta lobdele corespunzătoare pen
tru distilare.

In cadrul sectorului npștru, îm
bunătățirea calității sortimentelor a 
constituit o preocupare permanen
tă, ceea ce a condus la realizarea 
pe primul trimestru al anului în 
curs a sarcinilor calitative stabilite 
prin planul de stat. Astfel, volu
mul buștenilor de fag pentru in- 
dustriaiizare reprezintă (față de 38,6 
la sută sarcină planificată) un pro
cent de 53,2 la sută din totaJul de 
masă lemnoasă dată în producție. 
La buștenii de derulaj fag, față de 
sarcina planificată de 15,4 la sută

Investirea 
de atribute 
umane dă roade

(Urmate dm pag. 1-a)

Cui să dau și eu din tot ce am 
învățat ? Intre ei șînt băieți minu
nați ca Gurgu Petre, Vasiloni loan. 
Candor Mihai. Dar despre care aș 
putea spune că nu e bun ? Tinerii 
aceștia sînt o „materie primă" pe 
care o poți modela după dorință. 
De aceea am primit propunerea 
lor,

D rigada comunistului Petcu Lu- 
cian e tînără deci și la pro

priu și la figurat. Timpul va mări 
I cu siguranță zestrea experienței 

sale, Roadele, însă, se întrevăd de 
pe acum. In a doua jumătate a hii 
aprilie, brigada a realizat un indice 
pentru care poate să fie invidiată 
de multe brigăzi cu experiență: 
212 la sută.

— Cînd am încuviințat constitui
rea acestei brigăzi, spune șeful 
șantierului, nu bănuiam că se va 
impune atenției atît de repede, deși 
îl cunoașteam pe comunistul Petcu 
Lucian ca pe unul din meseriașii 
de bază ai șantierului. Randamentul 
și mai cu seamă calitatea lucrărilor 
pe care le realizează ea mi-au în
trecut așteptările.

M Ț teme de multi ani, comuniștii 
¥ de pe șantierele Văii Jiului, 

au investit intr-un om — Petcu 
Lucian — răbdare, încredere, dra
gostea da meserie și respect pen
tru muncă. Investiția a dat roadele 
dorite. Familia comuniștilor de pe 
șantiere l-a primit pe acest om în 
rîndurile sale,- s-a întîmplat mai 
demult.

Acum omul acela investește în 
altă generație, mai tînără, atribu
tele proprii omului nou, ale comu
nistului.

PROGRAM DE
7 mai

RADIO
PROGRAMUL I : 5,00 BULETIN

DE ȘTIRI; 5,05 Soliști și formații 
artistice de amatori; 5,30 Muzică 
ușoară; 5,40 Piese interpretate de 
fanfară; 5,50 Muzică distractivă; 
6,00 BUNĂ DIMINEAȚA PATRIE';
6.30 Jocuri populare,- 6,45 Salut vo
ios de pionier; 7,00 RADIOJUR
NAL. Sport, 7,15 Muzică ușoară;
7.30 Uverturi la operetele lui Slip- 
pe; 7,45 Muzică ușoară; 8,00 CU- 
VÎNTUL CARE MERGE LA INIMA
OAMENILOR; 8,30 La microfon, me
lodia preferată; 9,30 Selecțiuni 
opere 
zică 
fonică

din 
Mo
șim-

10,30
Suita
Grigorescu";

românești; 
ușoară; 11,00

„Picturi de
11,15 REVISTA LITERARĂ RADIO; 
12,00 ANII ÎMPLINIRILOR; 12,30 
Pagini orchestrale din operete,- 12,45 

dțn total bușteni și 6 la sută din 
total masă lemnoasă, a fost reali
zat un procent de 16,47 la sută dip 
total bușteni și, respectiv, 8,7 la 
sută din total masă lemnoasă. In 
ceea ce privește indicele total de 
utilizare ă masei lemnoase la ni
vel de sector, el a fost realizat în 
procent de 78 la sută.

La obținerea acestoi realizări au 
contribuit numeroși factori:

CREȘTEREA GRADULUI DE ME
CANIZARE în exploatările noastre 
a permis recoltarea și scoaterea 
materialului lemnos în condiții co
respunzătoare, evitîndu-se deprecie
rile prin corhănirea liberă și redu- 
cîndu-se la maximum consumurile 
specifice și pierderile de exploa
tare.

LĂRGIREA REȚELEI DE DRU
MURI AUTO pînă în inima parche
telor, ceea ce a făcut să se reducă 
distanțele de scos-aproipiat, scurtând 
prin aceasta ciclul de exploatare.

EXTINDEREA EXPLOATĂRII ÎN 
TRUNCHIURI LUNGI ȘI CATARGE. 
Prin această metodă șe schimbă lo
cul de sortare de la cioată în pă
dure la depozitul intermediar, unde 
sînt condiții tehnice mai bune pen
tru a se face o sortare cît mai ju
dicioasă și rațională.

ORGANIZAREA LUCRULUI ÎN 
BRIGĂZI CU PLATA ÎN ACORD 
GLOBAL care a permis antrenarea

C. C. V. J. Petroșani
Recrutează muncitori pentru cursurile 

de calificare în meseria de mecanic loco
motivă C. E R.

Condiții de admitere:

— Școala profesională și stagiu de:
— 1 an ca lăcătuș în depou și
— 1 an ca fochist pe locomotivă
Solicitanfil se vor adresa serviciului perso

nal din C.C.V.J. sir. 23 August nr. 2.

Cu microfonul prin sălile de con
cert ale Capitalei; 13,15 Revista re
vistelor economice; 13,30 Melodii 
de Ion Vasilescu, Vasile Vese- 
lovski, NIoru Demetriad, George Gri- 
goriu, Edmond Deda, Camelia Dăs
călescu, Eugen Teger; 14,00 LIBERI 
ȘI STĂPÎNI; 14,30 Răspunsuri mu
zicale iubitorilor de folclor; 15,00 
Melodii populare dobrogene; 15,15 
LITERATURA ROMÂNĂ ÎN PLINĂ 
ÎNFLORIRE; 15,45 Arii din operete.- 
16,00 TEMELII ȘI EDIFICII; 16,30 
Cîntece revoluționare; 16,45 Drag 
mi-e cînțecul și jocul; 17,00 Din 
muzica pentru pian a lui Beetho
ven,- 17,20 Ștafeta melodiilor; 17,45 
Piese corale românești; 18,00 TRA
SEELE LUMINII; 18,30 Album fol
cloric cu tineri interpret!; 19,00 

tuturor muncitorilor forestieri 
cadrul sectorului la întrecerea eo- 
cialistă care are criteriul principal 
creșterea continuă a calității pro
ducției.

ORGANIZAREA SORTĂRII RA
ȚIONALE a masei lemnoase prin 
încredințarea acestei munci la sor- 
ta-tori, primitori-expediatori, care e- 
fectuează operațiunea de sortare 
sub supravegherea continuă a 
maiștrilor și șefilor de parchete 
precum și dotarea depozitului fi
nal din Lupeni cu un sortator.

CREȘTEREA GRADULUI DE CA
LIFICARE a tehnicienilor și munci
torilor ca și stimularea muncitori
lor prin plătirea de premii brigăzi
lor care și-au realizat sarcinile ca
litative.

Pe linia îmbunătățirii calității 
sortimentelor lemnoase ne-au mai 
rămas însă multe de făcut. In vi
itor, se vor lua o serie de măsuri 
de ridicare a gradului de califica
re a tehnicienilor și muncitorilor 
noștri și instruirea lor periodică în 
problemele de sortare, înlocuirea 
tuturor instalațiilor de alunecare 
(scocuri) prin instalații cu cablu 
(funiculare), stimularea acelora ca
re au depus o muncă susținută în 
ridicarea calității producției, ridica
rea simțului de răspundere ai tu
turor membrilor colectivului nostru.

Muzică ușoară interpretată de Ilin- 
ca Cerbacev,- 19,15 Sport; 19,30 O 
melodie pe adresa dumneavoastră; 
20,00 RADIOGAZETA DE SEARĂ;
20,30 Muzică de dans de Sergiu 
Malagamba,- 20,45 Noapte bună, co
pii,- 20,55 Album de romanțe,- 21,15 
Ritm, gratie, armonie,- 22,00 RADIO
JURNAL; 22,20 Cocteil sonor,- 23,00 
Estrada nocturnă; 23,52 BULETIN 
DE ȘTIRI.

Cinemato&rafe
7 mai

PETROȘANI — 7 Noiembrie : Nu 
plînge Peter; Republica; învățăto
rul din Vigevano; CRIVIDIA ; Fe
meia necunoscută; LONEA — 7 
Noiembrie; Criminalul în vacanță; 
Minerul; Ultima cavalcadă spre 
Santa Cruz; LUPENI — Cultural: 
Winnetou.
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Sosirea la Hanoi a delegației de partid și guvernamentale 
a Republicii Socialiste România

liilli ptisooalilăli gerawe In rizili
li Emilia lonână Ut la Imna

Cuvîntările rostite de tovarășii Nguyen Duy Trinh 
și Emil Bodnăraș

HANOI 5 (Agerpres). — Tri- 
anaot special Al. Gâmipeanu, 
SraasKde. Joi seara a sosit 
la Hanoi delegația de partid 
si guvernamentală a Republicii Șo
cate'» România, condusă de to
varășa! Emil Bodnăraș, membru al 
Conrirer’jlui Executiv și ad Prezi- 
rFpru. Permanent al C.C. al P.C.R.. 
priijs-vicepreședinte al Consiliului 
de Xterștri al Republicii Socialiste 
Romania, care, la invitația Comite- 
tulnf Centrai al Partidului celor ce 
mncesc dsn Vietnam și a guver- 

Republicii Democrate Viet
nam, îace o vizită în această ța.ră.

De îa aeroport, convoiul de ma
suri, in care au luat Ioc membrii 
delegației și persoanele oficiale ca
re s-au întîmpinat, s-a îndreptat 
spre D-ata Teatrului municipal din 
Hano . Orașul era împodobit cu lo- 
lănci de salut în cinstea delegației 
de partid și guvernamentale româ
ne. a prieteniei dintre popoarele 
mană-, și vietnamez, cu drapelele 
de stat ale Republicii Socialiste 
Rcsânia și Republicii Democrate 
Vietnam.

Im piața Teatrului municipal a 
avut loc primirea oficială a dele
gație'. Erau prezenți, în afara ce
lor care au întâmpinat delegația la 
aeroport, membri ai Comitetului 
Central al Partidului celor ce mun
cesc Pin Vietnam, membri ai gu
vernului Republicii Democrate Viet
nam, reprezentanți ai organizațiilor 
de masă, numeroși locuitori ai o- 
rgsuhii. De asemenea, erau de faiță 
seiu misiunilor diplomatice acredi
tați Ia Hanoi și membri ai amba
sadei române.

Orchestra militară a intonat im
nurile de stat ale Republicii So- 
csriiste România și Republicii De
mocrate Vietnam.

Tovarășul Emil Bodnăraș a tre
cut în revistă compania de onoare.

La tribună a urcat Nguyen Duy 
Trinh, membru al Biroului Politic 
al C.C. al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri și miniș
trii al afacerilor externe al R. D. 
Vietnam, care, adresîndu-se oaspe
ților, a spus :

Dragă tovarășe Emil Bodnăraș,
Dragi tovarăși din delegația de 

partid și guvernamentală română, 
Dragi tovarăși și prieteni.
Cu mare bucurie primește astăzi 

poporul vietnamez delegația de 
partid și guvernamentală română, 
condusă de către tovarășul Emil 
Bodnăraș, care face o vi
zită prietenească in Republica 
Democrată Vietnam. In numele po
porului vietnamez, al Partidului ce
lor ce Muncesc din Vietnam și al 
guvernului Republicii Democrate 
Vietnam, adresez salutările mele 
călduroase tovarășului Emil Bodnă
raș și celorlalți tovarăși din dele
gație.

In momentul în care imperialiș
tii americani intensifică și lărgesc 
războiul lor de agresiune în Viet
nam, trimiterea unei delegații in 
țara noastră de către Partidul Co
munist Român constituie o vie ilus
trare a aprobării și puternicului 
sprijin al celor 19 milioane de frați 
români față de lupta poporulu' 
nostru împotriva imperialiștilor a- 
mericani, pentru salvarea națio
nală.

Prezenta vizită a delegației de 
partid și guvernamentale române 
va stimula întregul nostru popor 
in hotărirea de a învinge pe agre

sorul american, pentru a ap3ra nor
dul Vietnamului socialist, a elibera 
sudul Vietnamului și a Ie îndrepta 
spre unificarea națională și a con
tribui la salvgardarea păcii în sud- 
estul asiatic și în lume.

Cu toate că Vietnamul și Româ
nia sint separate de zeci de mii de 
kilometri, popoarele noastre sint 
unite printr-o veche solidaritate 
frățească, care urmărește același 
scop — construirea socialismului și 
care combat același dușman — im
perialismul în frunte cu imperialis
mul american.

Vizita în Vietnam a delegației 
de partid și guvernamentale româ
ne va stringe și mai mult profunda 
prietenie, colaborarea și ajutorarea 
reciprocă dintre cele două popoare 
ale noastre in lupta comună pen
tru pace, independență națională, 
democrație și socialism.

Urăm tovarășului Emil Bodnăraș 
și celorlalți tovarăși din delegație 
multă sănătate și mult succes in 
vizita lor de prietenie în țara noas
tră.

A luat apoi cuvîntuil tovarășul 
Emil Bodnăraș, care a spus :

Dragă tovarășe Nguyen Duy 
Trinh,

Dragi tovarăși și prieteni,
Pășind pe pămintul Vietnamului 

eroic, adresez în numele Comitetu
lui Central al Partidului Comunist 
Român, al Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România și 
al întregului popor român un în
flăcărat salut frățesc Partidului ce 
lor ce muncesc din Vietnam, gu
vernului Republicii Democrate Viet
nam, viteazului popor vietnamez. 
Vă mulțumim din inimă pentru in
vitația de a vizita Republica Demo
crată Vietnam, pentru primirea deo
sebit de ospitalieră și cuvintele 
calde rostite aici Ia adresa Parti
dului Comunist Român, Ia adresa 
țării și poporului român. Ne expri
măm bucuria că avem prilejul să 
fim in mijlocul dv., să cunoaștem 
nemijlocit lupta plină de înălțător 
eroism pentru apărarea patriei, rea
lizările remarcabile obținute de har
nicul și înzestratul dv. popor în o- 
pera de construcție socialistă.

Delegația noastră de partid și 
guvernamentală are misiunea de a 
aduce mesajul de prietenie frățeas
că și solidaritate al Partidului Co
munist Român, al guvernului și al 
tuturor oamenilor muncii din Româ
nia socialistă cu lupta neînfricată 
a poporului vietnamez împotriva 
agresiunii imperialismului american. 
Această luptă plină de dîrzenie 
constituie o măreață epopee a zile
lor noastre, urmărită cu admirație 
și adîncă simpatie de toate țările 
socialiste frățești, de popoarele din 
întreaga lume. Poporul român, parti
dul comunist, guvernul țării noas
tre sînt din toată inima alături de 
voi, sprijină pe deplin lupta voas
tră dreaptă. România socialistă a- 
cordă și va acorda pînă Ia capăt 
întreg ajutorul său tovărășesc în
cercatului popor vietnamez care 
apără libertatea, suveranitatea și 
integritatea țării, dreptul de a dis
pune singur asupra destinelor sale.

Războiul sălbatic dus de Statele 
Unite ale Americii in Vietnamul de 
sud, bombardamentele barbare asu
pra teritoriului Republicii Democra
te Vietnam — stat socialist, su
veran și independent — constituie 
o crimă împotriva poporului viet
namez și a umanității, o încălcare 
grosolană a normelor elementare 
ale dreptului internațional, o gra
vă amenințare la adresa păcii în 
lume. Sub masca vorbăriei despre 
pace, imperialiștii americani inten
sifică intervenția militară împotri
va compatroților dv. din Vietnamul 
de sud, pășind mai departe pe ca

lea escaladării războiului în Repu
blica Democrată Vietnam. Aceasta 
atrage în tot mai mare măsură o- 
probiul popoarelor, al opiniei pu
blice mondiale.

Sîntem aici, dragi tovarăși, pen
tru a reafirma poziția Partidului Co
munist Român, a guvernului Repu
blicii Socialiste România și a în
tregului popor român de condam
nare severă a agresiunii militare a 
Statelor Unite ale Americii. Spri
jinim întru totul poziția guvernu
lui Republicii Democrate Vietnam 
și cea a Frontului Național de Eli
berare — unicul reprezentant legi
tim al poporului din Vietnamul de 
sud. Trebuie să se pună capăt ata
curilor aeriene și oricăror acțiuni 
de încălcare a suveranității și se
curității Republicii Democrate Viet
nam. să fie retrase trupele State
lor Unite ale Americii și ale sate
liților lor din Vietnamul de sud, să 
se aplice prevederile acordurilor 
de la Geneva ! Să fie respectat 
dreptul sacru al poporului vietna
mez de a-și hotărî singur soarta, 
fără vreun amestec din afară, con
form voinței și intereselor sale !

Ne exprimăm convingerea fermă 
că lupta eroică a poporului vietna
mez pentru independență și suvera
nitate națională, pentru unitatea și 
integritatea teritorială a patriei 
sale va triumfa.

Intre Partidul Comunist Român și 
Partidul celor ce muncesc din Viet
nam, între Republica Socialistă 
România și Republica Democrată 
Vietnam s-a statornicit și se dez
voltă o prietenie frățească, traini
că. Relațiile dintre partidele si ță
rile noastre sînt cimentate de ideo
logia comună — învățătura marxist- 
leninistă, de scopul comun al po
poarelor noastre — construirea so
cialismului. Sîntem încredințați că 
vizita delegației noastre de partid 
și guvernamentale, întîlnirile pe ca
re le vom avea cu conducătorii 
partidului și guvernului dv., cu oa
menii muncii, vor face și mai pu
ternică prietenia noastră, în intere
sul ambelor țări și popoare, al în
tăririi unității țărilor socialiste, a 
partidelor comuniste și muncitorești, 
a tuturor forțelor antiimperialiste, 
al cauzei socialismului și păcii.

Vă urăm, dragi tovarăși, succes 
deplin în lupta pe care o duceți 
împotriva agresorilor imperialiști ! 
Noi realizări in opera de construire 
a socialismului, în îndepHnirea sar
cinilor noului plan de doi ani ! Iz- 
bînzi cît mai mari în apărarea și 
întărirea patriei voastre socialiste !

Trăiască Partidul celor ce mun
cesc din Vietnam, trăiască eroicul 
popor vietnamez ! Trăiască priete
nia frățească dintre poporul român 
și poporul vietnamez ! Cauza dreap
tă a libertății și a independenței 
poporului vietnamez va învinge !

Cu vî nit ariile au fost subliniate, în 
repetate rînduri, de puternice a- 
plauze.

In cîteva rînduri
• KHANG KHAY. Postul de ra

dio Patet Lao a făcut cunoscut că 
în ziua de 30 aprilie forțele patrio
tice din provincia Sam Neua au do- 
borît două bombardiere americane 
de tipul „F-105" și au avariat al
tele. Avioanele agresoare au bom
bardat regiuni locuite din această 
provincie.
• WASHINGTON. Administrația 

națională pentru problemele aero
nauticii și cercetarea spațiului cos
mic (N.A.S.A.) a anunțat că Argen
tina a lansat cu succes prima din- 
tr-o serie de rachete meteorologi
ce, experiență realizată în cadrul 
unui program comun de cercetări 
cu Brazilia și S.U A. Aceasta a

HANOVRA 5 (Agerpres). — Mier
curi după-amiază, prof. dr. Ludwig 
Erhard, cancelarul Republicii Fede
rale Germane, însoțit de ministrul 
economiei Landului Saxoniei Infe
rioare, Moeller, au vizitat expozi
ția Republicii Socialiste România 
la Tîrgul de la Hanovra. Oaspeții 
s-au oprit în special la instalația 
de foraj 3 DH—200, interesîndu-se 
de unele caracteristici tehnice și 
de modul de funcționare. La ple
care, cancelarul federal a declarat: 
„Instalația de foraj demonstrează o 
tehnică înaltă pe care România o 
are în domeniul industriei extrac
ției petrolului, a construcției uti

jawa Erupția vulcanului Kelud
• Peste 100 de victime omenești

DJAKARTA 5 (Agerpres). — Du
pă cum anunță agenția Antara, vul
canul Kelud din insula Jawa de 
vest, care a început să erupă cu 
o săptămînă în urmă, a provocat 
mari daune. Peste 100 de persoane 
și-au pierdut viața, aproximativ 
1 000 de ha de culturi de orez, plan
tații, de cafea și ceai au fost distru
se de lavă, iar 600 de case și po-

INTREVEDERI 
GRECO-TURCE

ATENA 5 (Agerpres). — Primul 
ministru al Greciei, Stephanopoulos, 
a avut joi o a doua întrevedere 
cu ambasadorul Turciei la Atena, 
Turan Tuluy, asupra relațiilor gre
ce-turce.

Noile discuții, intervenite la un 
interval de cîteva zile, sînt inter
pretate de observatorii politici ca 
avlnd ca scop reluarea tratative
lor oficiale între cele două guver
ne asupra problemei cipriote.

Sute de mii de tineri
părăsesc

NEW YORK 5 (Agerpres). — Mi
nisterul Muncii din Statele Unite a 
anunțat că in perioada octombrie 
1964 — octombrie 1965 au părăsit 
școlile medii aproximativ 680 000 
de tineri, deoarece nu au dispus 
de mijloacele financiare necesare

RHODESIA

Post de poliție atacat de patriofi
DAR-ES-SALAAM 5 (Agerpres) 

Un purtător de cuvint al grupării 
politice Uniunea națională africană 
Zimbabwe (Z.A.N.U.) a declarat ia 
Dar-Es-Salaam că în Rhodesia popu
lația neagră participă din ce în ce 
mai mult la acțiuni de subminare 
a regimului rasist al lui Ian Smith. 
El a afirmat că în regiunea bara

fost prima din cele 13 rachete me
teorologice care urmează să fie 
lansate de Argentina în cursul a- 
cestui an.
• CHICAGO. . Consiliul național 

pentru problemele securității circu
lației a anunțat că în primul tri
mestru al anului 1966 uin număr de 
1 710 persoane au fost ucise în 
cursul accidentelor de circulație din 
S.U.A.
• PHENIAN. Guvernul Republi

cii Populare Democrate Coreene și 
Comitetul Central al Frontului Na
tional de Eliberare din Vietnamul 
de sud au căzut de acord asupra 
deschiderii unei misiuni permanen
te a Frontului Național de Elibera

lajului petrolier. Felicitări construc
torilor români".

In aceeași zi, expoziția română 
a fost vizitată de către dr. Berthold 
Beltz, directorul general al Concer
nului Krupp. Oaspetele s-a întreți
nut cu specialiștii și tehnicenii ro
mâni, cerîndu-le o serie de expli
cații tehnice asupra instalației de 
foraj și tractoarelor prezentate. Ex- . 
primîindu-și impresiile despre expo- 1 
ziția românească, dr. Berthodr Beîtz i 
a spus : „România se afirmă tot 
mai mult ca o țară cu o industrie 
în plină dezvoltare. Expoziția dv. 
la Hanovra confirmă acest lucru, 
făcînd să crească prestigiul țării 
peste hotare".

• Mari pagube materiale

duri au fost distruse în întregime. 
Șuvoaiele de lavă au distrus în în
tregime o localitate situartă în ime
diata apropiere a craterului vulca
nului.

Totodată, se anunță că în Jawa 
a început să erupă vulcaqtj Me
rapi. Nu se cunosc deoi mdată 
daunele materiale provocată de e- 
rupția noului vulcan.
__________ • 
Un studiu istoric 
care acuză

-AMSTERDAM 5 (Agerpres). — 
Un studiu istoric dat publicității de 
Institutul pentru documentare de 
război din Olanda a stabilit că nu
mărul olandezilor deportați la mun
că forțată în Germania în anii ce
lui de-al doilea război mondial s-a 
ridicat la 560 000. Dintre aceștia, 
aproximativ 8 500 și-au .pierdut 
viața.

Studiul amintit a stabilit, de ase
menea, că la sfîrșitul războiului e- 
xistau în Germania peste 34 000 000 
de prizonieri și deportați la muncă 
forțată.

americani
școlile medii. De ce ?

pentru a-și plăti taxele școlăriși 
pentru a-și procura materialele ne
cesare procesului de învățămînt. 
Se precizează că numărul elevilor 
care au abandonat școlile medii a 
fost cu 75 000 mai mare decât în a- 
nul școlar precedent.

jului de la Kariba, un grup de pa- 
trioți africani a atacat un post de 
poliție. Cinci dintre apărătorii pos
tului au fost uciși Același purtă
tor de cuvînt a arătat că poliția 
lui Smith, dotată după cum se știe 
cu arme moderne, întreprinde ade
vărate vînători a luptătorilor pentru 
independenta țării.

re din Vietnamul de sud în R.P.D. 
Coreeană, în vederea întăririi con
tinue și dezvoltării relațiilor de 
prietenie și a solidarității de luptă 
dintre popoarele din R.P.D. Coreea
nă și Vietnamul de sud.

O LONDRA. In Scoția au aviit 
loc săptămîna. aceasta alegeri mu
nicipale. In mod surprinzător, labu
riștii au înregistrat pierderi consi
derabile. Ei nu mai dețin majorita
tea în două municipalități și au 
pierdut, de asemenea, 27 de locuri 
în diverse consilii municipale din 
Scoția.
• ADDIS ABEBA. La 5 mai, po

porul din Etiopia a sărbătorit a 
25-a aniversare a eliberării țării de 
sub ocupația trupelor fasciste ale 
lui Mussolini. In Întreaga țară timp 
de trei zile au avut loc festivități 
consacrate acestui eveniment.
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