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taMItra ■Kiilii le iitirle 
a Pertllilel [înmiii, 
i Bițcâr i rnolitiimre 

ți lenuratite din România
în cadrul multiplelor manifestări 

prin care întregul nostru popor în- 
tîmpină cu sărbătorească însufleți
re cea de-a 45-a aniversare a parti
dului, a avut loc, vineri la amiază, 
solemnitatea inaugurării noului 
MUZEU DE ISTORIE A PARTIDU
LUI COMUNIST, A MIȘCĂRII RE
VOLUȚIONARE ȘI DEMOCRATICE 
DIN ROMANIA.

La deschiderea muzeului au luat 
parte tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Chivu Stoica, Gheorghe Apostol, 
Alexandru Bîrlădeanu, Alexandru 
Drăghici, Petre Borilă, Constantin 
Drăgan, Gheorghe Rădulescu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălăjan, Ștefan Voi- 
tec, membri ai Comitetului Execu
tiv al C.C. al P.C.R., Iosif Banc, 
Maxim Berghianu, Petre Blajovici, 
Dumitru Coliu, Florian Dănălache, 
Janos Fazekas, Petre Lupu, Ilie 
Verdeț, Vasile Vîlcu, membri su- 
pleanți ai Comitetului Executiv al 
C.Cț. al P.C.R., Mihai Dalea, Manea 
Mănescu, Vasile Patilineț, Virgil 
Trofin, secretari ai C.C. al P.C.R, 
Ilie Murgulescu, vicepreședinte al 
Consiliului de Stat, Gheorghe Gas-
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Transmiterea adunării 
festive din Capitală 
oi prilejul aniversării 
creării P. C. R.

IN CINSTEA CELEI DE-A 45-A ANIVERSARI A PARTIDULUI
Adunări festive

Ieri după-amiază în cele mai încăpătoare săli din loca
litățile Văii Jiului — în palatul cultural din Lupeni, cine
matograful din Urieani, cluburile muncitorești din Vulcan, 
Aninoasa și Petrila, sala culturală din Lonea — au avut loc 
adunări festive consacrate 
dului Comunist Român.

celei de-a 45-a aniversări a Părti

Roade bogate în întrecere
1900 tone 
mai mult 
angajamentul

cărbune 
decîf

Succes de seamă 
raportat de constructoriI

Aproape 3 000 de oameni ai mun
cii au 
nerile 
roului 
partid 
ția deosebită a acestei mărețe săr
bători a partidului și poporului 
nostru.

La Urieani a conferențiat tovară
șul BLAJ TRAIAN, președintele 
Comitetului executiv al Sfatului 
popular orășenesc Petroșani, la Lu
peni tovarășul PÎINIȘOARĂ TITUS, 
secretar al Comitetului orășenesc 
Petroșani al P.C.R., Ia Vulcan tova
rășul GHIOANCĂ VICTOR, secre
tar al Comitetului orășenesc Petro
șani al P.C.R., la Aninoasa tovară
șul DAVID GAVRILA, președintele 
Consiliului local al sindicatelor, la 
Petrila tovarășul KARPINECZ IOAN, 
secretar al Comitetului orășenesc 
Petroșani al P.C.R. iar la Lonea to
varășul MAXIM MIHAI, prim-se- 
crefar al Comitetului orășenesc Pe
troșani al U.T.C.

Vorbitorii au evocat momente 
din activitatea v gloriosului nostru 
partid de-a lungul celor patru de
cenii și jumătate de 'slujire cu ne
țărmurit devotament a intereselor 
vitale ale poporului român, acțiu
nile de luptă ale muncitorilor mi
neri din Valea Jiului de pe tim
pul regimului burghezo-moșieresc 
împotriva exploatării și asupririi, 
pentru o viață mai bună — acțiuni 
organizate și conduse de partid — 
și au făcut un scurt bilanț al vic
toriilor istorice obținute de poporul 
nostru în construcția socialismului, 
al succeselor importante cu care 
oamenii muncii din acest bazin în-

audiat cu viu interes expu- 
făcute de către membrii Bi- 

Comitetului orășenesc de 
Petroșani despre semnifica-

8 mai. Cu emoție 
două episoade din 

Valea 
pagini 
clasei 
împo-

muncitorilor de la 
C.F.R. din aprilie —

Comitetului orășenesc

deosebite 
domeniile de ac-

adunările festive 
vii aplauze, de-

tîmpină ziua de 
au fost evocate 
lupta muncitorilor mineri din 
Jiului, care s-au înscris ca 
glorioase in istoria luptei 
munctoare din țara noastră
triva asupririi capitaliste și a răz
boiului : eroica grevă de Ia Lupeni 
din august 1929 și greva muncito
rilor mineri din Petrila, Aninoasa, 
Lupeni, a 
U.R.U.M.P. și 
mai 1941.

In numele
de partid Petroșani, vorbirii au 
felicitat cu căldură oamenii muncii 
din Valea Jiului pentru îndeplini
rea cu cinste a angajamentelor 
luate în întîmpinarea marii aniver
sări, pentru succesele 
obținute în toate 
tivitate.

Participanții Ia 
au subliniat, • prin
plina adeziune a oamenilor muncii 
din Valea Jiului față « de politica 
Partidului Comunist Român, hotă- 
rirea lor de a îndeplini exemplar 
toate sarcinile trasate de partid, 
de a aduce o - contribuție mereu 
sporită Ia înfăptuirea programului 
de înflorire multilaterală a Româ
niei socialiste adoptat de Congresul 
al IX-lea al P.C.R.

La începutul acestui, an, colecti
vul seotorului V de la mina Lonea 

angajat, printre altele, ca pînă 
8 mai să depășească sarcinile 
producția extrasă cu 400 tone 
cărbune. Intre timp minerii

Casa de cultură
în recepție*

de 
la 
si-

s-a 
din

s-a 
la 

. la 
de
aici au majorat angajamentul 
1 000 de tone. Cum se prezintă 
tuația în prezent ?

De-a lungul celor patru luni 
muncit cu spor; lună de lună,
abatajele seotorului a fost trimis la 
ziiuă cărbune peste prevederi. Iată 
și bilanțul: plus 2 900 tone cărbu
ne iar randamentul planificat de
pășit cu 60 kg pe post. Deci, cu 
1 900 tone cărbune mai mult decît 
angajamentul majorat. La succesul 
sectorului au contribuit îndeosebi 
brigăzile care au în frunte pe mi
nerii 
mion, 
gore.

In
consfătuirii de producție pe exploa
tare, colectivul sectorului a fost 
distins cu steagul roșu de evidențiat 
în întrecerea socialistă și și-a ma
jorat angajamentul anual inițial de 
la 1 000 tone

• tone.

Cosma Gheorghe, Petric Si- 
Petric Petru și Maxim Gri-

urmă cu trei zile, în cadrul

cărbune la 3 000 de

de

în
ale

ȘT. MIHAI
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Da ! 
foar-

17,
Și 

de

impermeabilă 
deci

mai bine și

Astăzi, în jurul orei 
posturile noastre de radio 
televiziune vor transmite 
la sala Palatului Republicii
Socialiste România adunarea 
festivă, organizată cu prilejul 
aniversării a 45 de ani de la 
crearea Partidului Comunist 
Român. '

RETUȘARI

Unde mergem miine?
școlarilor din Valea J-iu-

O nouă șariă de asfalt se aș teme pe șosea.»

„Paringul" din Petroșani 
pe masivul Paring, un

O La Lupeni are loc 
C.S.M. Reșița, din 

publican din categoria 
pere de la ora 17.

meciul de fotbal Minerul 
cadrul campionatului re- 
B seria a Ii-a, cu înce-

Aula Institutului de mine găzduiește, la 
ora 8, faza orășenească a concursului cultural- 
artistic al pionierilor și

* Asociația sportivă 
organizează, la ora 8, 
concurs de schi.

Șarje le asfalt si pricepere 
«|t (nitnitK li

Șoseaua proaspăt as
faltată se întinde ca o 
panglică lucioasă în 
fața mașinii. Autoturis
mul aleargă cu viteză, 
luind curbele cu 60 
km pe oră. Construc
ția șoselei o permite. 
In ondulații domoale, 
curbe line, șoseaua 
poartă pe automobilist 
prin relieful pitoresc 
prin care traversează 
Carpații, dezvăluindu-i 
omului de la volan noi 
și noi frumuseți 
naturii.

...Anticipație ? 
Insă, la un viitor
te apropiat. Pentru că 
zilele trecute s-au tur
nat primii metri pătrati 
de asfalt pe șoseaua în 
modernizare Petroșani 
— Crivadia care se în-

tinde pe o lungime 
peste 17 km, cuprinzînd 
pante abrupte.

Bănița — cumpăna 
apelor între Jiu și 
Strei, situată la 772 m 
altitudine. Aici este 
centrul șantierului, sta
ția de preparare a as
faltului. De dimineață
și pînă seara tîrzi-u,
cele două agregate var
să șarjă după șarjă as
faltul fierbinte, pe care 
basculante îl duc 
viteză pe teren...

Maistrul asfaltator. 
Manei Gustav, are o 
vechime de 36 ani în 
această meserie. Vasta 
experiență ii dă posi
bilitatea să organizeze 
lucrările de asfa+tare 
cu minuțiozitate, pentru 
asigurarea unei

calități a noii șosele.
— Sîntem într-o re

giune de munte, cu 
multă umezeală — spu
ne el. Deci, asfaltul 
trebuie să fie compact, 
să nu lase apa să pă
trundă în el ca apoi în 
perioada înghețului să 
se fărîme. In acest 
scop, față de 7,50 pro
cente grăsime, cum se 
face asfaltul în regiu
nile de șes, mai usca
te, aici îl facem cu 8,50 
procente. Șisturile bitu
minoase ce le folosim 
au avantajul de a se 
închide 
prezintă o suprafață o- 
mogenă, 
la apă — deci rezis
tență și condiții bune 
de circulație pentru ma
șini.

O contribuție impor-

♦ Uniunea Asociațiilor Studențești din Repu
blica Socialistă România organizează pe masivul 
Paring, în cinstea celei de-a 45-a aniversări a 
creării Partidului Comunist Român, un concurs 
de orientare turistică de gradul I. Concurent» — 
100 de reprezentanți ai centrelor universitare din 
țară — vor avea o- întîlnire în stea pe vîrfui 
Parîngul Mic.

Constructorii din Petroșani 
raportează un succes de sea
mă în cinstea aniversării parti
dului : încheierea lucrărilor de 
finisaj la noua Casă de cultu
ră și prezentarea ei Ia re
cepție !

Impunătorul edificiu de cul
tură din Petroșani cuprinde o 
sală de spectacole cu 800 de 
locuri, o sală de ședințe cu 
120 locuri, bibliotecă, sală de 
dans cu bar, săli pentru cer
curi de: muzică, foto, șah, 
remy, biliard, artă plastică și 
balet-copii. Scena are 270 m p 
suprafață apoi o fosă de or
chestră, 4 cabine pentru actori 
iar sala principală este prevă
zută cu cabine de proiecție 
cinematografică, orgă de lumini 
și de sonorizare.

Ritmul entuziasmului creator
• De trei ori anga

jamentul inițial
• De pe temelia 

succeselor de pî- 
nă acum oamenii 
privesc înainte

Q Spre noi cote ale 
vredniciei
IJ n cer înalt, senin, 

oameni veseli, en
tuziaști. Două fenomene 
ce se completează parcă 
reciproc, formînd un 
unitar — imaginea 
peniului acestor zile 
sorite de primăvară.

— Sînt zile luminoa
se... fierbinți chiar pen
tru noi, îmi spunea în 
curtea exploatării mine
rul Nicolae Oprea, unul 
din cei mai tineri bri
gadieri ai Lupeniului. Să 
vorbesc, bunăoară, de 
brigada mea. Ne-am an
gajat să realizăm o de
pășire în cinstea aniver
sării partidului de 300 
tone de cărbune. P’înă la 
1 Mai au ieșit din fron
talul nostru 350 tone în 
plus. Cum să nu fii deci 
vesel, optimist ? Plusul 
îl socotim doar un prim 
bilanț. Nici nu ne gîn- 
dim să nu ieșim primii 
pe sector pînă la sfîrși- 
tul anului. Sîntem toți 
tineri-, putere, voință a- 
vem, iar experiența pri
melor patru luni, cînd 
am lucrat ritmic — de
cadă de decadă — ne 
indică cu claritate în ce 
direcții avem de perse
verat.

Brigada tînărului iron- 
talist al sectorului III 
are intr-adevăr „rivali" 
serioși în lupta pentru 
primul loc în întrecere. 
Sînt minerii din brigă
zile conduse de Băcanu 
Sava și Sălăjan Dănilă 
din abatajele vecine, oa
meni la fel de cuteză
tori și de entuziaști. 
Care dintre brigăzi va 
cîștiga primii loc ? Ră- 
mîne de văzut. Ceea ce

tot 
Lu- 
în-

e însă cert : din înfrun- 
tarea minierească în ca
re s-au angajat brigă
zile, cîștigă întregul co
lectiv.

locți- 
de sectoi 

că angaja- 
al secte- 

lone — a 
în cinstea

'Tinărul inginer Ciun- 
* gan loan, 

itorul șefului 
ne-a informat 
mental inițial 
rului — 1 500 
fost realizat
aniversării partidului de 
3 ori. 4 500 tone au ex
tras peste plan de la în
ceputul anului minerii 
de la „III". De curînd 
angajamentul a fost mă
rit la 5 000 tone. Aceas
ta e ținta actuală spre 
escaladarea căreia pă
șesc de acum frontaliștii 
din acest sector. .

— Și totuși, cota, cea 
mai înaltă, am cucerit-o 
noi — ne-a declarat bri
gadierul 
sectorul 
plus de 
bilanțul
cele mai mari 
ale minei, al 
lui Petre 
Ghioancă Sabin, Ghioan- 
că loan și Rășitaru Ilie. 
Și acest colectiv și-a 
realizat, așadar, angaja
mentul — cele 10 000 to
ne cit își stabilise 
începutul anului, 
pășește spre viitor 
ambiții noi.

Tibil loan din 
V. Avem un 
24 500 tone. E 
minerilor din 

frontale 
ortacilor

Constantin,

la
Dat

cu

oa-

de

7eci, sute de 
meni să întrebi 

la această mare ex
ploatare în legătură cu
sentimentele ce-i animă 
în aceste zile îți vor 
răspunde în același fel: 
„Sîntem minări de suc
cesele repurtate pînă a- 
cum și 
rim noi 
ciei, să 
cinstim 
re a gloriosului nostru 
partid cu noi victorii în 
muncă".

— La noi s-a înscris 
o performanță veritabilă

hotăriți să cuce- 
eote ale vredni- 
ne afirmăm, să 

marea aniversa-

L D.

(Continuare în pag. 3-a)
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Pc șantierul mind Paroșcnl 

CPNIINI$III RĂSPUND PREZENT I
Mtfagnri Ieșite 

auuimat
Fnunagșele Bplg^guri ¥$« 

Jiului, pe carp yațyra dap 
Săct ie-a presărat ia lot pasul eu pri- 
VpMu de neasemuit, le-am cutreierat 

fragedă copilărie și le cutreier. 
fi «w fta4 any fpuay pin» cu 
țnede argint în păr. Contrastul 
datre ieri și azi e impresionant, 
fc locuri unde altădată nu era 
■Mic au răsărit în anii noștri cra
pe ji cartiere noi, edififjj sgcial- 
ca^grale, mipe și alte pgușțfjLjcții 
pa&fUiaie- Prin grija participi și 
Hrsin^ PdJBernlor fflyiipij jnglpa 
gwrjjg V4ii JițțJuj »y (,eșjț djn apo-

Acum, în preajma sărbătorii 
■fii de îfujBpp cpmppjștiJpF. între- 
oojpi ugștry popor — aniversarea a 
* de ani de Ja crearea Rartjdylui 
pȘfl»uni*ț Rmpân — am pornit d'n 
aog la drumeție prin frumoasa și 
bdȘfța V»le a Jjulyi, Am pornit 
fu gojința de a încerca șă creionez 
transformările ce au avut loc aici 
cub ochii noștri. Alegerea localită, 
fii sau măcar a unui singur o- 
bieețiv mi s-a părut treyba cea 
mai șrpa. Orașul you, Uripsjțj, mi
na de aici tînșră și ea, cartierele 
de blocuri din fiecare localitate 
minieră, preparația din Coroaști, 
puțurile moderne de extracție Ani- 
noasa sud și Lonea,- pașa da cul
tură din Petroșani sînt doar cîteva 
yip pbippiiveip djp care urms să 
aleg. Și totuși am ales Paroșeniul. 
Deși aici, numeric, construcțiile sînt 
puține, ele strălucesc pe harta Văii 
Jufloi fa niște sțelp de prim» ffiă- 
rime edipsînd cgiș cîteva căsuțe 
vechi risipite în vîlcele și pe costișe. 
T*fflWf«n(ra)a, i»r m3» PPU ȘWtje 
rul construcțiilor ijidțjșțfjale de lg 
supțafata viitoarei mine Paroșeyi 
au scos și aceste meleaguri dip gpo- 
nimat. Despre acest șantier șj ojp 
menii lui ce merg în litm cu pașii 
energici ai socialismului voi îm 
casca să scriu în rîndurile de m§i 
ioș.

r ■ r mi ■■ ■ mjji ~"

Vftimi de peste Jiu 
ai termocentralei

Cljdțrea impunătoare a termo- 
cgnțfalei eți construcții auxiliare 
domină ca un gigant împrejurimile. 
Pe ia începutul lunii noiembrie a 
anului 1963, de sus, din sala ța- 
bțourilor de comandă și a puter
nicelor turbine, epergețicienii au 
ț&iț pe celălalt ma) al Jiului pa
tru oameni îmbrăcați în salopete. 

Stația de compresoare de la mina P»r&șeni e gata de recepție.

Era maistrul comunist Bajura loan, 
Șută Marin, membru de partid și 
el, conducătorul unui excavator- 
dr»gl®§, îjdstfP) Balgițe Payel și 
buldozeristul Gagiu Genstantin. Ve
niseră șă organizeze șantierul,

■șr Uite că avem vecini, și-au 
spus enerșsijcippii bucuroși silind 
motivul venirii celor patru. In 
curînd înșă pel patru gp primit în
tăriri și munca de amenajare a 
șantierului a început eu forțe spo
rite.

Pe aici curgeau 
apele învolburate

mu i.

Jiul își purta la vale unda ape
lor învolburate nebănuind nimic 
din ceea ce s-a pus la eele spre 
a-1 muta din vechea-i albie pentru 
a face loc șantierului. Munca de 
schimbare a albiei și îndiguirea Jiu
lui a fost începută de brigada de 
zidari — pietrari a lgi Balaite Pa
ve). Forjele insă au crescut prin 
venirea pe șantier a brigăzii co
munistului Andreeșcu Nicolae. A 
crescut repede și numărul utilaje
lor și mașinilor, iar nucleul de 
partid a ajuns la 8 comuniști. 
Munca ș-a desfășurat cu spor. Pa
ralel cu îndiguirea Jiului se lucra 
și la construirea primelor baraca- 
mente. Q dată cu schimbarea al
biei Jiului, în octombrie 1964 în
cep lucrările unu» obiect impor
tant : instalația de extracție provi
zorie pentru puțul auxiliar și casa 
mașinilor cu caracter definitiv. 
Conducătorul lucrărilor de con
strucții, ale acestui obiecții, romii- 
yistnl Băiurq Joan, iar de montaj 
si insialațiii comunistul Bogățeanu 
Nicolae împreună prjgâțla epp- 
dpșg fie yieyihrul ne partid Nieo 
Igeșcu Miron.

Conform angajamentului de între
cere acest» lueră.ri au just predgfe 
I» dâțg de 30 lgnie 1905. 0 mică 
statistică este grăitoare în capa ce 
privește dinamic» dezvoltării șgyțțe- 
rplgj, Vajparea producției realiste 
îi} »nu| 1964 a fost de circa 6,5 pil 
lioane lei. In 1965 e» ș-a ridicat la 
peste 18 milioane, depj fie aproape 
trei ori mai mare. In gcelași gp 
ș-au atacat mas»v nil IP3Î puțin de 
13 obiective industriale importgnte 
Șțgția de compresoare, depozitul de 
materiale —, incintă, rețele de 
apă potabil» și industrială, ate
lierul electromecanic, calea ferătă 
normală de legătură 51 podul de 
peste Jiu sînt do»r cîteva din 
ele. Pe aici vor curge în curînd con
voaie de vagoane pline spre prepa
rare, cu cărbunele extras de mi
nerii celei mai tinere mine din Va

lea Jiului. Primele tone sînt pre
conizate să fie extrase, prin gale
riile de coastă, la începutul tri- 
mestului IV. Pjnă 1» sfirșițyl primu
lui an al cincinalului, potrivit pla- 
nificării, de aici vor fi extrase 
20 000 tone de cărbune. Va fj con
tribuția modestă a colectivului mir 
nei Pgroșenî la îndeplinirea sarci
nilor trasate industriei carbonifere 
de cel de-al IX-lea Congres al 
partidului.

Anul 1966, primul an al noului 
. iiicinal. Constructorii de pe șan
tierul de la Paroșeni au de predat 
pînă la șfîrșitul acestui an 7 o- 
biective din care unele de impor
tantă fheie pentru desfășurarea 
muncii în subteran. E vorba de 
ipștalația de însilozare a cărbune
lui, calea ferată îngustă între gale
riile de coastă și culbutor, lanțul 
elevator și zidurile de sprijin ne
cesare, C.F.N. și podul de pgște Jiu 
— toate cu termen de predare pînă 
la 30 octombrie. Constructorii au 
însă un angajament pe care vor 
să-i respecte; să termine acșște o- 
biective pînă la 20 august.

Clocotul trepidant al muncii de 
șantier se simte peste tot. Și 
cînd te gîndești că ny cu mult 
timp în urmă pe aici curgeau ape
le învolburate ale bătfînuluj Jiu.

Oamenii au crescut 
o dată cu șantierul

La început au fost patru, apoi 
unsprezece, iar acum sînt cu su
tele. Unii au venit de pe frumoa
sele plaiuri ale Moldovei, alții de 
pe cimpiile întinse ale Bărăganu
lui, ori din munții împăduriți ai 
Maramureșului. Oameni cp carac
tere și temperamente diferite, dm 
pătrunși cp tgtij <je aceiași dorință 
pg a merge ip film PP. pașii ener
gici aj socialismului, șă pună umă
rul ia industrializarea țării, ia in- 
flqrjfpa ej.

Mai acum rițiva ară, Myndja 
lapcy s-a angajat 1» Ț.C.M-M- cs 
muncitor necalificpt. Sfătuit de orga
nizația ge partid s-a înscris ațunc» 
la pursul de minim tehnic și iată-I 
calificat în meseria de instalator. 
Acum e șef de echipă și membru 
în birofll organizației de hază de 
parțjci, ținui din muncilprii de nă
dejde ai șantierului.

Dezvoltarea continuă g șantie- 
rglpi cerea însă în mod imperios 
npi și npi cadre calificate. I-a pro
punere» organizației de partid con
ducerea tehnico-administrațivă și 
grupa sindicală au înființat yn 
cyrș de calificgre do scurtă durată. 
Așa s-au calificat 15 zidari, 20 de 

dulgheri, »șa ș-a calificat ca lăcă- 
țyș Naharaniuc Nicolae și încă 
mulți ajții.

„Eu am învățat meseria șpa 
jșis comunistul Mandig Jancu — 
acum e rîpdul mpu șă împărtășesc 
tiperilor d»n experiența acumy- 
l»tș“. Cym jptreaga brigadă era 
formată numai din tineri, i-a învă
țat meseria pe țgțj, Și ialâ-i pe 
Rcncea Dumitru, ilanciu loan, Po- 
pgyici Constantin, Nțandia Io»n și 
Poppșcu Vasile învățînd tainele me
seriei de iyștalator, așa cum au 
învățat de la B»)ajțp Pavel, zidări- 
tul tinerii Senea Ghegfghe, Voich»- 
(ojU Jlie, Diaconu Flpreș și Adre- 
fșpy Constantin.

Muncitorii au crescut pe șantier 
din puppt de vedere profesional și 
paralel pu aceasta le-a crescut cgn- 
șțjipța. De acest lucru S’» ocupat 
in permatteptă și cu simt de răs
pundere organizația de b»»ă- Cul
tivarea acestor calități specifice p- 
muJui liber stăpîp pOTpUnca $ă; 
a dragostei fată de șantier s-a fă
cut pp răbdare și cu migală- Cei 
care aveau unele abateri erau 
chemați în fata biroului organiza
ției de b»ză. Aid. Bajurg loan, 
Brîndusă Aurică Mandia Iancu, 
Dașcălu loan și Udreșeu Constan
tin le arătau părintește lipsurile în- 
drumîndu-i pe calea cea bună.

Conștiința și dragostea fată de 
șantier se vede în momentele de 
grea cumpănă, Ip viata șantierului 
au existat două asemenea momen
te, în octombrie 1964 și junie 1965 
Ploile torențiale au mărit debițul 
apelor Jiului amenintînd întregii} 
șapțier. Utilajele și materialele de 
construcții erau îp pericol. Organi
zația de ba?ă și conducerea șam 
tigrului au lansat un apel pentru 
salvarea lpr. Au răspuns cu toții 
c» un șingpr om- După q muncă 
cu adevărat titanică utilajele și 
materialele au fost evacuate.

Școala pe înălțimi 
de beton 51 oțel

Podul de peste Jiu, pe care vor 
:rece spre preparația din Corcești 
vagoanele încărcate cu bulgări stră
lucitori de cărbune, se înalță soli
tar deasupra apelor Jiului. Pînă să 
ajungă aici s-a depus însă o mun
că încordată. Echipa de dulgheri 
» comunistului Udrescu Constan
tin Jucr» ]a executarea cofrajgior 
imnUu infrastructura podului.

Potrivit documentației, săpăturile 
fundației la pilă și cule® trebuiau 
efectuate fiind sprijinite cy cadre 
si palplane, ceea ce ducea la un 
yelum mare de mupcă și de consum 
de material lemnos. Gîndirea colec- 
tiyș 9 fost prezent» și aigi. Cop- 
HUltîndU’Se cu organizația de partid, 
cerîpd părerea jhpncițarilgr cu u 
înaltă calificare si experiență, con
ducerea șantierului » aplicat meto
da săpării deschise cy devierea 
provizorie a cursului apelor Jiu» 
hit Soluția a fost acceptată de be- 
nețieiar prin dirigintele de șantier 
Fada» Andrei. Si munca a îneeput, 
RwUtelul ? Reducere» cu o lună 
a termenului lucrărilor respective

Cițiya lăcătpși 
împreugă cif Popa 
Ioan, șeful bri
găzii, studiind 
schița de montaj 
a pârtii metalice 
a podului.

și economisirea de material lemnos 
în valoare de 50 000 lei. Succesul 
e și el colecțiv. L» el au contri
buit și tovarășii din sectorul de 
uțijaje — transport pupînd la dis
poziție, pentru devierea albiei Jjp- 
lui, buldozere, benzi transportoare, 
elecțro-pompe și o macara tip „Pio- 
nier“,

O dată spartă gheața, gindirea 
colectivă a pornit mai departe. -Stu
diind literatura de specialitate și 
adgptînd soluții la specificul de 
aici, montarea podului s-a făcut 
direct jp cale. Montarea țabieruluî 
unui asemenea pod cu o deschi
dere de 80 de metri liniari se facp 
de obicei in 8 luni, Angajamentyl 
brigăzii de Jăcătyși — mentori 
condusă de comunistul Popa Ioap 
este de » mont» tabieryl în 5 Iun). 
Prima deschidere de 50 de metri 
Un cu lot dinadinsul s-o asambleze
complet îp cinstea zilei de 8 Mai, 
a 45-a aniversare a creării parti
dului nostru. Cu entuziasmul cu
care lucrează dulgherii Pppescu 
loan și Ujhely Emeric, Szilagy Z»- 
harie, montatorii Dozsa Ladislau 
Dgzsa Arpad și ceilalți membri ai 
brigăzii în frunte cu Popa Ioan, nu 
incape îndoială că angajamentul 
v» fi îndeplinit.

Sus pe înălțimile scheletului me
talic, ce se oglindește în ape}e 
Jiului, nu e numă» o șepală a cu
rajului, măiestriei profesionale și 
hărniciei, ci a aplicării în pracțiq^ji 
a gîndirii colective creatoare.

Se șlefiilește 
al doilea diamant 
al Paroșeniulul

Termocentrala, primul diamant al 
Paroșeniului a fost șlefuit pe ulti
ma sa fată o dată cu terminarea 
lucrărilor de montare a turbinei de 
150 de megavați. Acum se slgfu- 
ieșțe cel de-al doilea, mina de aici. 
Prima față a noului diamant, stația 
de compresoare a viitoarei mine, a 
fost șlefuită artistic sub conduce
rea maistrului Ufsache Ștefan. Șle
fuitori) Stănescu loan, dulgher, Ran- 
cea Gheorghe, betonist, Andreeșcu 
Nicolae, sudor și alți șefi de bri
gadă împreypă cu tovarășii lor de 
muncă.

In stație — curățenie de farma
cie, miros de vopsea si lumină 
fluorescentă. Cei patru plămîni u- 
riași, cu o capacitate de 45 mc de 
ger pe minyt, censtruiți la Reșița, 
ap fost deja rodaU Și pus» o peri
oadă chiar în sarcină pompînd ae
rul comprimat în subteran spre a-i 
ajuta pe mineri- In fata colectivu
lui stau însă obiective multe și im
portante, Peste cîțiva ani, cînd (ga
te vor fi terminate, inclusiv ame
najările pe verticală în moderna 
incintă a tinerei mine din Paroșeni 
peisajul industrial se va împleti cu 
cel al unui parc. Constructorii de 
pe lotul T.C.M.M. de aiei, în fryn- 
țe cu inginerul Răduleseu Emil, 
vor pleca să atace alte obiective 
Industriale miniere cu satisfacția 
datoriei împlinite.

D. CRIȘAN



Ritmul entuziasmului creator Șarje de asfalt și pricepere 
de constructor In doze mari

I. mi

Kzsauz 13 brigăzi* cori 
ăe feros Cosutaft- 
Pcx Nroaiae ș< 

' mMirx Amwci «j rfspB- 
-gr -crtdamen-
» -ecori — cu cite 2 
»« 3>e BP9 țpai mm- 
fccr ne* prevâizae. a- 
aes zesîe < tone pe 
me daetg/M ingi-

sectaiuAu VIII.
Sac esăres* etic jertfei 

^Jlipfe aph- 
i* scopul valoriii - 

atsa ar Jcrg a rezerve- 
ier »rar« de lotosîre 
Vță Ei*® a ueafeler din 
daî-are. In prismil rind. e 
.orba irssâ de elanul 

de entuțiias- 
lor creator — fac

tor hatăritor in obținerea 
stKceselc.- colectivului.

Ce succese va aduce 
de miine I Răspun

sul se iormulează de pe 
acum. Brigada t i năruirii 
IMsyi) Mihai pregătește 
deschiderea unui irontal 
de 150 m lungime ce va 
ii dotat cu plugul Lobe 
Hebbel.

— Aici ne pregătim să 
doborîm recordul obținui 
de minerii din Sărmășag 
cate au atins, în abate- 
iele Ironțgie o viteză de 
avansare de 53 m 1 pe 
lună. De aceea, vom 
porni încă din această 
turm. o dată cu deschide-

„Sfatul gospodinei4’
De doua ori pe lună, 

circumscripția Il-g sani
tară din orașul Petroșani 
găzduiește cursul „Sta
lul gospodine'", organi
zat de Comitetul orășe
nesc al femeilor. Cursan
te ? 15 tinere mame, iar 
lectori — doctorița Popa 
Teodora, medicul pedia
tru al circumscripției și 
ajutoarea sa, asistenta 
de ocrotire Ivan Zorica.

Din lecțiile de pină a- 
cum, participantele la 
curs au învățat multe 
lucruri folositoare. Ele 
Ou primit cunoștințe pre
țioase privind alcătuirea 
meniului, cp alimentele 
șă nu piardă ia gătit 
din valoarea lor nutriti
vă și să conțfnă necesa
rul de proteine, calorii 
săruri minerale, vitami
ne și grăsimi. Copiii 
cursantelor Căprarii Ro- 
dica, Mrleg Maria, &u- 
Zar iu Roza, Ciogcă Irina 
și ai celorlalte care au 
pgrticjpat cu regularitate 
la „Statui gospodinei" 
gu numai de cîșțjggț de 
pe urma preiioaselar în
vățăminte primite de 

rt9 frontalului 
40DO Ușii pe 
ot # abataj" ■

cu tfgviza 
zj fi ari-

4 se me ne a f
de afirmare4 se me ne a planuri 
de afirmare au ș> 

z celelalte colective. Pe 
teme Ița succeselor de 
pina acum 1 iecarg sen
ior, liecaze brigiplă prj- 
yește înainte, își mobi
lizează rezervele, jși va
lorifică entuziasmul crea
tor pentru a dobîndi noi 
șucceșe în iptrecere.

La sectorul IV, redre
sat după cîteva luni de 
insuccese, se pregătește 
introducerea armării me
talice cu ștîlpi Q,?, ”- 
in al doilea mare iron- 
tgl a) stratului 5-, e o 
mgsură prpmița,oare, ce 
va chezășui viitoarele 
șucceșe ale acestui co
lectiv entuziast în spo
rirea producției și g pro
ductivității muncii-

La sectorul i, minerii 
raportează de asemenea, 
un bilanț îmbucurător-, 
s-au exțraș peste plan 
mai bine de 3 000 tope 
cărbune de la începutul 
anului, 
pentru 
succes, 
several 
pentru 
tehnice 
ale unor realizări și țnai 
însemnate.

— Nici nu pe gîndim 
sg avem în fașțțjl tri
mestrelor vreo decadă și 
nici cel puțin o zi cg

Paralel cu lupta 
cucerirea acestui 
colectivul a per- 

Cu străduință 
a pune bazele 
și organizatariee

mamele lor la cursul 
„Sfatul gospodinei". In 
fotografia de sus foto
reporterul nostru l-a 
surprins pe micuțul Cioa
că Adrian gusli nd una 
din preparatele pregătite 
ia „Sfatul gospodinei'1.

In orele de activitate 
ale cursului doctori-- 
ța Popa Teodora le ex
plică cursantelor in 
ce constă dereglarea tu
bului digestiv, cauzele 
apariției dispepșiilor și 
care sint mijloacele de 
prevenire, iar în caz de 
îmbolnăvire, regimul die
tetic care trebuie aplicat 
copilului in astfel de 
cazuri și multe alte no
țiuni medica-sanitare.

Scopul cursurilor „S>ă- 
tul gospodinei" fiind im 
ștrulrea teoretică și 
practică a marnelor asu
pra alimeniării și îngri
jirii copilului, asupra 
Păstrării igienei în 1q- 
cuință. asemenea eutiUfi 
folositoare inițiate de 
comitetele de femei ar 
fi bine sa Ițe înaintate 
in leal» cartierele foc*J- 
HMiter Vdii JMui- 

pianul sa nu fie realizai 
in mod ritmic, pe spune 
eu convingere tehnisianul 
Ngav Carpi, locțiitorul 
șefului de sector.

jm tăcut o vizită 
* * și la sectorul XII, 
pgff»pi/ cO>re veghea- 
zi și noapte pe arte- 

o
30

ea 
cărbunele 
dec) ffli- 
cu spor, 
oamenii 

transport

la 
ța 
rele de transport de 
lungime ce întrece 
km prin labirintul sub
teran gi gceștgi mari ex
ploatări.

— Culbuțăm țițniC cile 
5 500 vggonete, Uflgon 
ajungem și la 6 000- Este 
un trim iară precedent 
la ijii/ia noastră, ne spu
ne tehnicianul Suba Mir- 
ceg, jocțiitotul șefului de 
sector. E] înseamnă 
din abataje 
curge... giriă, 
nerii lucrează 
și că noi 
sectorului de 
șlniem lg înălțimea exi
gentelor ritmului verti
ginos ce domnește în 
abatajele exploatării. Și 
gvepi tpată siguranța că 
acest ritm îl vom men
ține și în continuare.

ogmenji privesc ma- 
inte, cu optimism și cer
titudinea viitoarelor suc
cese. Tovarășul ing. Ci- 
riperu Vasile, șeful ex
ploatării, ne-a relatat des
pre măsurile tehnico-orga- 
nizgtorice ce le aplică în 
prgzenț conducerea mi
nei spre a pune o teme
lie solidă realizărilor din 

In editura politica a apărut:
„Documente din isteria Mișcării Muncitorești 
din România. 1916-1921“

792 pag., 17 lei 
Qpcumenteje cuprinse în acest volmn ilustrea

ză principalele acțiuni ale ofasei nogstre nju.nci 
tpgre, ale organizațiilor sale din perioada pre
mergătoare creării P.C.R., pregătirea și desfă
șurarea Congresului din mai 1921, care a hotă 
rît transformarea partidului socialist în partid 
comunist — partid revoluționar al clasei munci
toare. întemeiat pe învățătura njarxist-leninistă

CONSUMATORII
In magazinele O, €. L. Alimentara 

găsifi în permanentă un bogat sorti* 
ment de produse zaharoase;

ȘERBET De cacao, iămîie, portoca'e, vanilie, zahăr ars 

BISCUIȚI Oega, citro, extra, victoria, cu cacao 

CARAMELE Cu lapte, cu cacao, cu fructe, dragguri 
CIOCOLATĂ Cu vanilie, moca, amăruie, extra fină, menaj 

RAHAT Cu alune, cu nucă, cu fructe, bomboane

PROGRAM
8 mai

PRQQRAMUL I. 0,00 BU
LETIN DE ȘTIRI; 6,05 Cfln- 
cart de diminuată; 7,00 RA
DIOJURNAL, Buletin meteo- 
rutier. SUMARUL PRESEI; 
7,23 „Parțid iubit, mîndria 
tării-' — emisiune de cântece,- 
7,30 Orchestre de muzică 
populară; 7,50 TRANSMITEM 
PENTRU SATE; 8,30 „Floarea 
albastră" — operetă radiofo
nică de Aurel Giroveanu 
9,45 Trei interpreți din trei 
regiuni folclorice; 10,00 Cîn- 
tecul săptămînii: „Lumina ta. 
Partid" de Radu Paladj; 10,40 
Ilustrate muzicale; 11,30 
„E primăvară" — muzică u- 
șaară; 12,00 DE TOATE PEN
TRU TOȚI; 13,00 RADIOJUR-

DE RADIO
NAI.. Buletin meteoroAgic, 
13,13 Concertul melodiilor 
preferate; 14,15 Maeștri ai 
ariei noastre populare : Au
relia Fătu-Răduțu, Nicu Stă- 
nescu, Alexandru Grozuță. 
Iliuță Rudăreanu, Darpian Lu
ca; 15,00 Varietăți muzicale,- 
15,30 Surprize duminicale — 
muzică ușoară; 16,15 SPORT 
SI MUZICĂ; 19,15 Răspun
suri mușucale iubitorilor de 
folclor; 19,45 Șlagăre... șlagă
re; 20,00 RADIOJURNAL. 
Sport; 20,15 Teatru radiofo
nic : „INTÎLNIRE PESTE
ANI"; 31,35 Muzică ușoară ro. 
mânească; 22,00 RADIOJUR
NAL.. Șp®rt. Buletin meteoro
logic; 22,25 IiMfație la daaș;

23,20 Simfonia I în Si bemol 
major de Schumann; 23,52 
BULEȚIN DE ȘTIRI.

Cinematografe
PETROȘANI — 7 Noiem

brie : Nu plânge Peter; Re
publica: învățătorul din Vii- 
gevgno; LIVEZENI: Sărutul: 
ANINOAȘA : Cartierul vese
liei; PAROȘENI; Runda 6-a,- 
CR'IVIDIA; Femeia necu
noscută; VULCAN : Cîntînd 
despre Arizona; URICANI: 
Drum periculos; PETRII A : 
Căpitanul zero,- LONEA — 
Minerul -• Ultima cavalcada 
spre Sanița Cruzf BĂRBĂ- 
TENI; America, America,- LXJ- 
PENI — Cultural: Credeți 
mă, oamepi; Muncitoresc: 
laupjA..

I. R.
Petroșani 

angajează 
de urgenfă 

aducători auto
Informații la telefon 

240.

trimestrele următoare. 
Se perseveraagg îndep* 
ttebi pentru recuperarea 
răminertior in urmă din 
primele două luni ale a- 
nului la lucrările de pre
gătiți. Linia de front vo 
li asigurată, iar redresm 
rea sectorului de trans
port va permite, și in 
continuare, aproviziona
rea optimă a locurilor 
de muncă; se prevăd noi 
măsuri pentru extinderea 
susținerii moderne, a 
prpcedeelgr avansate. 
Sini măsuri ge își yor 
dovedi cu siguranță e- 
ficiența... Succesele noas
tre au însă un izvor și 
mai sigur — entuziasmul 
robust ai întregului co
lectiv al minei Lupeni, 
entuziasm întreținut, ca 
o flacără vie, de organi
zațiile de pațtid, de co
muniștii acestei mari ex
ploatări — ne spune 
încheiere șeful minei.

Entuziasmul creator 
minerilor lupeneni 
găsește expresia și 
recenta lor hotărîre 
a majora angajamentul 
anual de întrecere de la 
5 OQQ ia 6 OQ0 tppe, pre
cum și in „plusurile" 
create zi de zi în aba
tajele minei și adâugjale 
„plusului" de 4 200 tone 
realizat în 'primele patru 
luni ale anului, plusuri 
ce ridică prestigiul co
lectivului la noi valori 
ale vredniciei.

in

al 
își 
in 
de

Deschidere^ Muzeului de istorie 
a Partidului Comunist, 

a mișcării revoluționare 
și democratice din România

iUrmgre dip pag, l-a)

ton Marin și Roman Moldpvan, vi
cepreședinți ai Consiliului de Mi- 
niștri, membri ai C-C. al P.C.R., ai 
Consiliului de Sfat și ai Consiliu
lui de Miniștri, numeroși vechi mi- 
lifanți ai mișcării muncitorești din 
țara noastră — activiști de partid 
șl de Stat, oameni de artă și citl- 
fară, ziariști.

La festivitate au participat șefi 
ai misiunilor diplomatice acreditați 
la București, precum și corespon
denți ai presei, străine.

Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu laie 
panglica inaugurală deschizînd ofi
cial muzeul. Apoi, cei prezenti vi
zitează muzeul.

După încheierea vizitei conducă
torii de parțid și de stat semnea
ză în „Cartea de Aur" a muzeului. 
Tovarășul Nicolae Ceaușeșcu feli
cită colectivul de organizare pentru 
munca depusă.

(Ager preș)

(Urmgre d<n pag. l-s/ 

tâflll l« asfaltarea dru 
mulai o aduc echipa 
lui Cojanu Constantin 
Si faborșflfa gafa» Sil
via — gphfal vigilent 
al calității !

— Preocuparea noas
tră centrală o consti
tuie in prezent pregă
tirea înainte a terenu
lui pentru șșfalfaria — 
spune inginerul Cer- 
neanu Iosif — șeful 
șaiUierfaU) pentru ipo- 
derplzafafl șoselei. In 
pepsi scop, căutăm să 
folosim chiar porțiuni 
mai reduse dacă nu 4- 
vem gaia tronsoane în
tregi de drum. Maistrul 
Todan Eugen are sar« 
cina specfală de a co
ordona acpasfă acțiune, 
pe cînd maiștrii Marin 
Nipglae și Dumitrescu 
Marin execută, cu e- 
chipele afectate lor, 
lucrările de ansamblu 

,.. i? ■ •
D ACĂ CONSTMAf I ABM ERl. tA EQCUL 

DE rttm UNDE Ml MSl CHEMAlIRlBTRU"; 
PUȘCXRf,REfUZMI EXEEUIAREA BUȘClSlI^ 
PIUA CE LOCUI DE tiUnCĂ nUMM-PREÎItlIhERICOE

TOVARÂSI^„./z/AA-r

în cadrgl finisajului 
gegeral.

O activitate susți
nută se desfășoară și 
î?} alte puncțg ale tra- 
suului. La îtidul de spri
jin al serpentinei „Boii", 
echipa de zidari în pia
tră a lui Sz.dx; Sigis
mund u eSHCUtaf pumai 
în lupa aprilie 230 m c 
zidărie, urmînd ca în- 
tr-p șăptățdnă să ter
mine întreaga lucrare. 
De asemenea, merită 
o mențiune lotul de 
montaj care la viaduc
tul Crivadig Q început 
demontarea cofrajului 
de ța marele pod de 
beton arcuit peste pră
pastia de aici,- la punc
tul „canton Bănită", 
puternicul buldozer „S 
1 300“ de fabricație ro
mânească, a început 
umplerea terenului pen
tru platforma șoselei; 
pe porțiunea Petroșani 
— Peștera Belii s-a dat 

în circulație întreg tra
seul nou; la Merișor 
s-a început montarea 
bordurilor pentru asfal
tarea de tronsoane în
tregi de șosea.

★
Activitatea construc

torilor șoselei ridfaă și 
unele probleme. Astfel, 
autocoloana D.R.Ț.A. 
nu șe schiță îpcă sa
tisfăcător de sarcinile 
de transport ee-i revin, 
din care cauză pu pot 
fi asigurate cu mașini 
toate punctele de lu
cru, Și ritmul dp liyra- 
re a materialelor — jn 
special borduri pentru 
pregătirea terenului în 
vederea asfaltării — 
este slab, iar stația <e 
combustibil «s|e Într-o 
stare necorespunzătoa
re. Rezolvarea ațpștpr 
probleme trebuie șă 
preocupe mai ©Uit 
cei în cauză.



Vizita delegației de partid și guvernamentale 
române la Hanoi
începerea convorbirilor oficiale

HANOI 6. — Trimisul special, Al 
Gmpeanc. transmite : La 6 mai, au 
i i,c". convorbirile între delega
ția de partid și guvernamentală a 
B«)ii ÎTiri Socialiste România și 
deâegatia Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam și a guvernului 
R. Dl Vietnam.

Din Dartea română participă to
varășii : Emil Bodnăraș, membru al 
Comitetului Executiv și al Prezi- 
dfemm permanent al C.C. al P.C.R., 
prim-vicepreședinte al 
de Miniștri 
România, 
membru al 
secretar al 
colonel Ion
al P.C.R., adjunct 
forțelor armate, Vasile Vlad, mem
bra supleant al C.C. al P.C.R., șef 
de secție la C.C. al P.C.R., Vasile 
Gtîga, adjunct al ministrului aface
rilor externe, și Ion Moangă, am
basadorii Republicii Socialiste Ro
mânia la Hanoi.

Din partea vietnameză iau parte 
tovarășii : Fam Van Dong, membru 
ai Biroului Politic al C.C. al Parti- 
<fcilui celor ce muncesc din Viet- 
mo. președintele Consiliului de

Consiliului 
al Republicii Socialiste 
Paul Niculescu-Mizil, 
Comitetului Executiv, 

C.C. al P.C.R., general- 
Ioniță, membru al C.C 

al ministrului

Miniștri al R. D. Vietnam, Nguyen 
Duy Trinh, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri și mi
nistru al afacerilor externe, al R. D. 
Vietnam, Le Thanh Nghi, membru 
al Biroului Politic al C.C. al Parti
dului celor ce muncesc din Viet
nam, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. D. Vietnam, Hoang 
Van Hoan, membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, vicepreșe-

dinte al Comitetului Permanent al 
Adunării Naționale a R. D. Viet
nam, Tranh Quy Hai, membru su
pleant al C.C. al Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam, adjunct 
al ministrului apărării naționale, 
Hoang Van Tien, adjunct al mi
nistrului afacerilor externe, și Hoang 
Tu, ambasadorul R. D. Vietnam la 
București.

In cursul convorbirilor, delega
țiile au făcut un schimb de păreri 
asupra problemelor care interesea
ză cele două,

Convorbirile1 
tr-o atmosferă 
dială.

PEKIN 6 Corespondentul Ager
pres, I. Gălățeanu, transmite: Vi
neri după-amiază a sosit la Pekin 
delegația Uniunii Ziariștilor din Re
publica Socialistă România, condusă 
de Nestor Ignat, președintele uniu
nii, care la invitația Uniunii Ziariș
tilor din China 
ra prietenă.

La aeroport 
tîmpinată de U
Uniunii Ziariștilor din China și redac
tor șef al ziarului „Jenminjibao", 
redactori șefi ai ziarelor centrale, 
reprezentanți ai Radiodifuziunii și 
Ministerului de Externe.

face o vizită în ta-

delegația a fost în- 
Len-și, președintele

partide și guverne, 
s-au desfășurat în- 
prietenească, cor-

„Cosmos-117“
MOSCOVA 6 (Agerpres). 

După cum transmite agenția 
TASS, la 6 mai în Uniunea So
vietică a fost lansat satelitul 
artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-117*'. La bordul satelitului 
sînt instalate aparate științifice 
destinate continuării cercetări
lor spațiului cosmic. Aparatele 
funcționează normal.

Un centru de calcul și coor
donare prelucrează informațiile 
primite.

Depunerea unei coroane 
la Monumentul eroilor din
HANOI 6. — Trimisul special Al. 

Cîmpeanu, transmite: Vineri după- 
amiază, delegația de partid și gu
vernamentală a Republicii Socia
liste România, condusă de tovară
șul Emil Bcdnăraș, a. depus o co
roană la Monumentul eroilor din 
Mai Dich, localitate situată la cir
ca 10 km de Hanoi, 
este ridicat în cinstea 
pentru libertatea și

Monumentul 
eroilor căzuti 
independenta

Mai Dich
războiului de rezis-

a fost însoțită de 
Trinh, membru al Bi- 
al C.C. al. Partidului

Declarația M.A.E. al R.D. Vietnam

Delegația guvernamentală română a 
nzina „Ordjonikidze“ din Moscova

vizitat

patriei în timpul revoluției din au
gust 1945 și 
tență.

Delegația
Nguyen Duy 
roului Politic

.celor ce muncesc din Vietnam, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al afacerilor ex
terne al R. D. Vietnam, Tran Duy 
Tung, președintele Comitetului ad
ministrativ al orașului Hanoi, și 
Hoang Tu, ambasadorul R. D. Viet
nam la București.

Armatei Populare 
in

și 
Mi- 

al 
in- 
a;le

împotriva Vietnamu- 
ca document oficial

HANOI 6 (Agerpres). — Misiu
nea de legătură a înaltului Co
mandament al 
Vietnameze a remis Comisiei
ternaționale de supraveghere 
control în Vietnam declarația 
nisterului Afacerilor Externe 
R. D. Vietnam în legătură cu 
tensificarea acțiunilor agresive 
Statelor Unite 
lui de nord, 
al misiunii.

Misiunea de 
ultimele zile
și-au intensificat atacurile aeriene

legătură arată că în 
agresorii americani

împotriva teritoriului R. D. Viet
nam, folosind pentru mitralierea și 
bombardarea centrelor populate și 
obiectivelor economice din provin
ciile Quang Binh, Ninh Binh, a o- 
rașelor Nam Dinh, De Vinh etc. 
bombardiere de tipul B-52.

Aceste acțiuni, se subliniază în 
declarație, constituie noi pași pe 
calea lărgirii războiului dip* Viet
nam, un atentat la suveranitatea și 

*■ 
integritatea teritorială a R. D. Viet
nam și o violare gravă a acordu
rilor de la Geneva din 1954 cu pri
vire la Vietnam.

MOSCOVA 6. — Co
respondentul Agerpres, 
S. Podină, transmite : 
Delegația guvernamen
tală română condusă 
de Mihai Marinescu, 
ministrul industriei con
strucțiilor de mașini.

care a participat la 
deschiderea expoziției 
economice a României, 
a făcut vineri o vizită 
la uzina constructoare 
de mașini-unel-te „Ord- 
jonikidze" din Moscova.

Delegația a fost In-

de B. A. Bori-soțită
sov, adjunct al minis
trului comerțului exte
rior al U.R.S.S. și de 
Nicolae Picioruș, con
silier comercial al Am
basadei Române din 
Moscova.

Vizita la Muzeul 
revoluției

Primirea ambasadorului 
Teodor Marinescu la Kremlin

MOSCOVA 
respondentu-1 
S. Podină, 
La 6 mai, 
rinescu, 
Republicii 
România 
Sovietică, < 
ia Kremlin in audien
tă de prezentare de 
către Ivan Spiridonov, 
președintele Sovietului

6. — Co-
Agerpres, 

, transmite : 
Teodor Ma- 
ambasadorul

Socialiste 
în Uniunea 
a fost primit

Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. In 
tmpul vizitei a avut 
loc o convorbire, care 
s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prie
tenească.

In cursul convorbirii 
s-a subliniat, printre 
altele, că expoziția e- 
conomică a Republicii 
Socialiste România

deschisă recent la Mos
cova, precum și vizita 
pe care o delegație 
parlamentară română 
urmează s-o facă anul 
acesta în U.R.S.S. vor 
contribui la întărirea 
continuă a prieteniei 
frățești dintre popoa
rele României și Uniu
nii Sovietice, la lărgi
rea colaborării lor.

In continuare, delegația a vizitat 
Muzeul revoluției. Oaspeților li s-au 
înfățișat aspecte din lupta grea și 
îndelungată pe care poporul viet
namez a dus-o pentru cucerirea in
dependenței naționale și unificarea 
patriei. Cîteva săli oglindesc mo
mente din opera construcției socia
liste în Vietnamul de nord. Sînt 
prezentate aspecte din lupta pentru 
eliberarea Vietnamului de sud, pen
tru apărarea țării împotriva agre
siunii americane.

Oaspeții au semnat în cartea 
onoare.

La sfîrșitul vizitei, delegația 
oferit muzeului în dar drapelul
stat al Republicii Socialiste Româ
nia și o machetă a Monumentului 
eroilor patriei.

dp

a 
de

U Than! s-a înapoiat la New York
NEW YORK 6 (Agerpres). — Se

cretarul general al O.N.U., U Thant, 
s-a înapoiat joi seara la New York 
după o călătorie în Anglia, Franța 
și Elveția. Intr-c scurtă declarație 
făcută pe aeroport, el a spus că în 
cursul întrevederilor avute la Lon
dra. cu primul ministru englez, Ha
rold Wilson, au fost examinate pro-

Rhodesiei și Ciprului, iar 
a trecut în revistă, îm- 

cu generalul de Gaulle, 
vietnameză. Referindu-se 

ultimă problemă,

blemele 
la Paris 
preună 
problema 
la această ultimă problemă, U 
Thant a spus că ,,nu ar fi realist 
ca O.N.LT. să trimită observatori la 
Saigon pentru a supraveghea desfă
șurarea alegerilor din Vietnamul de 
sud".

Guatemala

Regimul militar a 
noului Congres

predat puterile

ca

CIUDAD DE GUATEMALA 6 (A- 
gerpres). — In cadrul unei cere
monii care a avut loc joi la Ciudad 
de Guatemala, regimul militar con
dus de colonelul Enrique Peralta 
Azurdia, a predat puterile noului 
Congres guatemalez desemnat
urmare a alegerilor din urmă cu 
două luni. Concomitent, a intrat în 
vigoare noua constituție a țării. De
putății urmează să se întrunească 
luni pentru a alege pe noul pre
ședinte al Guatemalei. In cercurile 
observatorilor se consideră că de
semnarea în această funcție a lui 
Julio Cesar Mendez Montenegro, 
care a candidat din partea Parti
dului revoluționar, poate fi consi
derată drept sigură, întrucît, deși 
rai a reușit să obțină majoritatea

de două treimi necesară, 30 din 
cei 55 de membri ai noului Con
gres provin din partidul său. Al 
doilea candidat la președinție este 
colonelul Juan de Dios Aguilar.

Intre timp, s-a anunțat că minis
trul informațiilor, Balthazar Mora
les, și președintele Curții Supreme 
al Guatemalei, Romeo Augusto de 
Leon, au fost răpiți de la locuința 
lor înaintea intrării în vigoare a 
noii Constituții. O organizație care 
conduce lupta de partizani împotriva 
regimului a comunicat telefonic mai 
multor ziare că cei doi se află în 
captivitate și vor fi eliberați numai 
dacă autoritățile vor pane în liber
tate 21 deținuți politici acuzați de 
complicitate cu partizaniL
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Hotărîrea Franței n-a 
pentru Washington

WASHINGTON 6 (Agerpres). — 
Hotărîrea Franței de a supune de 
acum înainte survolurile spațiului 
aerian francez de către avioanele 
țărilor membre ale N.A.T.O. unei 
autorizații lunare și nu anuale, cum 
șe făcea pînă în prezent, a fost 
primită la Washington fără emoție, 
relevă agenția France. Presse. Casa 
Albă, Departamentul de Stat 
Pentagonul au refuzat 
ment să facă vreun
menționînd numai că această hotă- 
rîre se află în studiu. Se remarcă, 
din surse oficiale, menționează a- 
genția France Presse, că inițiativa 
Franței nu a fost de natură să sur-

Și. 
pentru mo- 
comentariu,

SCURTE ȘTIRI
• BUDAPESTA. La Budapesta a început cea 

de-a I doua Conferință pentru problemele con
strucțiilor de locuințe. La lucrări participă spe
cialiști din Austria, Bulgaria, Cehoslovacia, Da
nemarca. Finlanda, Iugoslavia, Polonia, R. D. 
Germană, R. F. Germană, Italia, Franța, U.R.S.S. 
Din. Republica Socialistă România participă arh. 
Șerban Ignace, șef de secție în Comitetul de stat 
pentru construcții, arhitectură și sistematizare.
• DELHI. Potrivit agenției Press Trust of In

dia, guvernul statului indian Bengalul de vest a 
dat o dispoziție privind eliberarea din închisoare 
a ultimilor 411 deținuți politici, printre care se 
numără și SI de comuniști arestați pe baza „legii 
privind apărarea Indiei".

$ CAIRO. La Cairo s-au 
celei de-a Vl-a Conferințe a 
cepute la 1 mai. La lucrări 
ximativ 150 de delegate din 
weit, Liban, Siria, Libia și R.A.U. Participantele 
la conferință au adoptat o serie de rezoluții pri
vind participarea femeilor 'a activitatea politică 
și socială a țărilor din care fac parte. A fost a- 
doptată o rezoluție cerînd egalitatea femeii cu 
bărbatul in domeniul politic, economic și social
• NEW YORK. Cursurile acțiunilor la bursa 

din New York au înregistrat țoi cea mai mare 
scădere de Ia 22 noiembrie 1963, dala asasinării 
președintelui Kennedy. Indicele valorilor indus
triale Dow Jones a scăzut cu peste 15 puncte 
ajungînd, pentru prima oară de la 1 septembrie 
1P65 sub 900 puncte.
• WASHINGTON. Ministerul apărării al S.U.A. 

a făcut miercuri comenzi militare in valoare de 
55 milioane de dolari unor firme americane care 
fabrică proiectile și bombe, pentru aproviziona
rea trupelor americane dizlocate în Vietnamul 
de sud. Comenzile de armament și echipament 
militar cu destinația trupele americane din Viet
namul de sud sînt puse în legătură cu intențiile 
Administrației de a intensifica războiul de agre
siune din Vietnam.

încheiat lucrările 
femeilor arabe, în- 
au participat apro- 
Irak, Iordania, Ku-

M. 58. Tei. _ interurban 322, automat 269.

fost o surpriză

autoritățile americane, întru- 
astfel de eventualitate se 

în vedere de mai mult

prindă 
cît o 
avea 
timp. Se recunoaște, totuși, că a-
ceastă hotărîre a Franței va în
greuna și mai mult negocierile în 
problema N.A.T.O. dintre Franța și 
celelalte țări membre ale alianțeL

Potrivit cercurilor diplomatice din 
Washington, hotărîrea Franței se 
înscrie în cadrul eforturilor gu
vernului francez de a duce pînă la 
capăt măsurile privind retragerea de 
pe teritoriul său a forțelor arAie 
și a instalațiilor N.A.T.O. V

Adevăruri
neplăcute 
în occident

(Agerpres;. 
„Adevăruri 
ziarul 

publică 
lui Maurice

„Le 
sub

PARIS 6 
Sub titlul 
neplăcute". 
Monde" 
semnătura
Duverget un amplu ar
ticol, în care se arată că 
întreaga Europă occiden
tală este îngrijorată de 
evoluția poziției Germa
niei occidentale în ca
drul alianței occidentale. 
„Adevărata îngrijorare 
(pentru Europa occiden
tală — N. R.), scrie zia
rul, o constituie Repu
blica federală. Există în
grijorarea ca 
dobîndească 
independență, 
și forță care
teamă. La douăzeci 
ani după război, în 
treaga Europă domnește 
neîncrederea față de 
Germania (occidentală). 
Nu se vorbește nicioda
tă oficial despre acest 
lucru-, dar există o preo
cupare permanentă 
această privință".

Pentru țările vest-eu- 
ropene, primejdia princi
pală o reprezintă, după 
părerea autorului, situa
ția în care Germania oc
cidentală ar obține „o 
primejdioasă libertate de 
acțiune". EI atrage aten
ția asupra unui fapt pe

ea să nu-ș 
mai multă 

influență 
să inspire 

de 
in-

în

care, pînă acum, occi
dentalii au căutat să-l 
țină ascuns,: „de la sfîr- 
șitul războiului rece" in
tegrarea (vest) europe
nilor a servit nu atit în
tăririi apărării Occiden
tului, cit apărării Euro
pei împotriva ambițiilor 
(vest) germane".

După ce arată că, du
pă felul in care au evo
luat lucrurile, „integra
rea occidentală a spri
jinit revanșismul (vest) 
german, dindu-i cauțiu
nea morală a Occiden
tului". articolul sublinia
ză în continuare : „Re
publica Federală Germa
nă nu mai trebuie lăsată 
să creadă, fără riscul u- 
nei grave primejdii, că 
Duterile occidentale ar 
sprijini într-adevăr pre
tențiile sale de a repre
zenta întreaga Germanie 
și de a 
bună zi 
mocrată 
cum să 
asupra promisiunilor im
prudente făcute de atita 
timp ?". Referindu-se la 
calea de rezolvare a 
problemei germane, arti
colul subliniază în în
cheiere : „Germanii clar
văzători și rezonabili în
cep să înțeleagă că sin
gura soluție (pentru uni
tatea Germaniei — N.R.) 
constă probabil 
lung proces 
re a celor
germane, în 
apropieri a 
părți ale Europe?'.

absorbi intr-o 
Republica De- 

Germană. Dar 
revenim astăzi

fnfr-un 
de apropie- 
două 
cadrul 
celor

state
unei 

doua
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