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SOSIREi UDEI DELEUIII 
DE ACTIflJII II P.t.O.S.

La invitația Comitetului Central 
al Partidului Comunist Român, luni 
a sosit in Capitală, în schimb de 
experiență, o delegație de activiști 
ai Partidului Comunist al Uniunii 
Sovietice, condusă de V. M. Bușuev, 
membru al Comisiei centrale de re
vizie, a P.C.U.S., șeful secției indus
triei chimice a Comitetului Central 
al P.C.U.S.

La Gara de Nord, delegația a 
fost salutată de tovarășii Aldea Mi
litary membru al C.C. al P.C.R., 
Vasile Vlad, membru supleant al 
C.C. al P.C.R., șefi de secție la 
CC al P.C.R., Ion Bucur, prim-ad- 
jiunct de șef de secție la C.C. al 
P.C.R., de activiști de partid.

Au 'fost de față I. A. Iliuhin, în
sărcinat cu afaceri ad-interim al 
Uniunii Sovietice Ia București, și 
membri ai ambasadei.

(Agerpres)

SARDATORIREA ZILEI MINERIILU1
Pe aceleași 

realități 
laponi. E o dipiineață liniștită; 
** Si soarele își aduce, parcă, 

omagiul, prin lumina ce o dăruie 
acestor locuri, minerului — luptă
tor de feri din prima linie împo
triva unei lumi nedrepte, și com
batantului brav de azi, tot din pri
ma linie, pentru înălțarea (edifici
ilor unei lumi noi, luminoase.

Locurile au rămas aceleași. Di (Continuare in pag. 3-a)

Depuneri de corfcane Ia monumentul eroilor din curtea exploatării.

COMUNICAT 
privind vizita delegației Partidului Comunist 
din Danemarca în Republica Socialistă România

La invitația Comitetului Central 
al Partidului domunist Român, între 
31 iulie și 5 august a.c. o delega
ție a Partidului Comunist din Dane
marca, compusă din tovarășii Knud 
Jespersen, președintele Partidului 
Comunist din Danemarca, Poul Ema
nuel, membru al Comitetului Exe
cutiv, secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist din' Da
nemarca, și Jorgen Jensen, membra 
al Comitetului Executiv al Comi
tetului Central al Partidului Comu
nist din Danemarca, a făcut o vi
zită în Republica Socialistă^Româ
nia. In cursul vizitei, delegația 

locuri, 
în contrast

mineața e tot de august. Steagul 
roșu ce fîlfîie pe înălțimi repre
zintă acelaș stindard cai și cel ridi
cat în vîrful coșului din apropiere 
cu 37 de ani în urmă. Și totuși, în
tre imaginea de ieri și de azi a a-

Ion DUBEK

Partidului Comunist din Danemarca 
a făcut cunoștință cu realizările 
oamenilor muncii din Republica So
cialistă România, angajați în opera 
de desăvîrșire a construcției so
cialiste. Ea a vizitat obiective in
dustriale, agricole, culturale, sociale 
din orașul București și regiunile 
Dobrogea, Ploiești și Brașov, dînd 
o înaltă apreciere colectivelor de 
muncă și realizărilor lor. Pretutin
deni oaspeții danezi au fost întîm- 
pinați cu căldură și ospitalitate, ex
presie ■‘a sentimentelor de sinceră 
prietenie și solidaritate internațio- 
nalistă pe care .oamenii muncii din

Adunări festive
Duminică 7 august, în toate 

localitățile Văii Jiului au avut 
loc adunări festive consacrate 
sărbătoririi Zilei minerului. 
‘"’La Lupeni, în sala palatului 
cultural, în fața a numeroși 
mineri, tehnicieni și ingineri, 
preparatori și alți oameni ai 
muncii din localitate, a luat 
cuvînlul tovarășul David Ga
vrila, președintele Consiliului 
local al Uniunii generale a 
sindicatelor. Vorbitorul â re
liefat semnificația Sărbătoririi 
Zilei minerului; scoțînd în e- 
vidență stima și prețuirea de 
care se bucură minerii în pa
tria noastră.

In fața participanților la a- 
dunarea festivă de la Urfcani 
a vorbit despre importanța Zi
lei minerului tovarășul ing. 
Băltărețu Râul, membru al 
Consiliului local al Uniunii 
Generale a sindicatelor.

Anticipînd succesele viitoare
A extrage mai mult cărbune a 

devenit o deviză, un titlu de mîn- 
drie pentru flecare miner, pentru 
fiecare brigadă și sector de la E. M 
Lonea. Entuziasmul, bucuria dato
riei împlinite cu cinste s-au putut 
citi pe fețele tuturor celor care au 
participat la adunarea festivă în
chinată sărbătoririi Zilei minerului. 
De altfel acest sentiment a fost 

România Socialistă le nutresc fațX 
de comuniștii danezi și poporul da
nez, a relațiilor frățești existente 
între cele două partide.

In timpul vizitei, au avut loc 
convorbiri între delegația Partidu
lui Comunist Român și delegația 
Partidului Comunist din Danemarca.

Din partea română la convorbiri 
au participat tovarășii: Nicol-ae 
Ceaușesicu, secretar general al Co
mitetului Central al Partidului Co
munist Român, Alexandru Drăghici, 
membru al Comitetului Executiv și

(Continuare. in pag. 4-a)

al Consiliului local al 
Generale a sindicate- 

subliniat importantele 
obținute de minerii 

întrecerea so-

David Ioan
miner, E. M. Aninoasa 

Ordinul Muncii clasa Il-a

Aproape 500 mineri, metâ- 
lurgiști, tehnicieni, ingineri și 
alți oameni ai muncii din Pe
troșani și-au dat întâlnire în 
sala de festivități a Casei de 
cultură din localitate la adu
narea festivă consacrată Zilei 
minerului. In expunerea făcută 
cu acest prilej, tovarășul Dan 
Gavrilă, membru în Biroul e- 
xecutiv 

’Uniunii 
lor a 
succese 
Văii Jiului în 
cialistă ce se desfășoară în a- 
cest an, relevînd că în patria 
noastră minerii se bucură de 
cinstea și prețuirea întregului 
popor.

Adunările festive au fost ur
mate de bogate programe ar
tistice prezentate de către ar
tiștii amatori ai formațiilor sin
dicatelor.

Rădulescu Gheorghe 
geolog șef, C.C.V.J.

Ordinul Muncii clasa III-a

Mlclea Ioan III
- miner, E. M. Lonea 

Ordinul Muncii clasa III-a ,

, Bucinscbi Constantin
U-.R.U.M1P; 

clasa III-ape deplin justificat. In primele 7 
luni ale anului, colectivul E. M. 
Lonea a trimis uzinelor patriei 
17 248 tone de cărbune peste sar
cinile de plan. La această cantitate 
se mai adaugă încă 761 tone de 
cărbune extrase peste plan în in
tervalul de timp cuprins între 1—6 
august. Datorită acestor succese 
minerii de Ia Lonea se află în pre
zent pe primul loc în întrecerea 
socialistă cu exploatările carboni
fere din Valea Jiului.

Cunoscînd realizările prezente și 
anticipînd pe cele viitoare, minerii 
de la Lonea sînt hotărîți ca in lu
nile care urmează să nu-și precu
pețească eforturile spre a adăuga 
noi cantități de cărbune la cele ex
trase pînă acum peste plan. Hotă- 
rîrea de a respecta această dorință 
este cu fermitate susținută de an
gajamentele mobilizatoare pe care 
și le-au luat în adunarea festivă 
de duminică minerii distinși pen
tru merite deosebite.

— Brigada noastră s-a angajat 
să extragă peste plan 500 tone de 
cărbune. De la începutul anului 
pînă în ziua de 6 august am dat 
peste plan 1 000 de tone. Pînă la 
fiifele anului vom extrage încă 200 
tone de cărbune peste prevederile 
planului — a spus minerul Poliduc 
Dionisie, șef de brigadă în secto
rul I al exploatării. Vom căuta să 
mulțumim prin muncă grijii ce

M. CHIOREANU

(Continuare in pag. 3-a)

Petrov Loghin 
miner, E. M. Aninoasa 

Ordinul Muncii clasa III-a

BORZA WIK-JBN 
inginar sef. E M Vu*»wn 
O alinul 1H-C



roșu

SPORT
Cupa Minerulw

Tradiționala competiție dgiată cu 
„Cupa Minerul", organizată de Clu
bul sportiv orășenesc Petroșani în 
colaborare cu Comitetul orășenesc 
U.T.C» a fost cîștlgată de sportivii 
Ipneni, învingători la trei din cele 
patru ramuri sportive, prevăzute în 
program.

Prin victoriile obținute de repre
zentativele minerilor loneni de fot
bal, popice șl volei, Asociația spor
tivă Parîngul Lonea a acumulat 
I PUrtcte, claeîndu-se pe locul I și 
cucerind, astfel „Cupa Minerul", e- 
diția 1966. Pe locul secund s-a da
tat Asociația sportivă Minerul Ani
noasa care a acumulat 7 puncte.

întrecerile etapei finale (orășe
nești) s-au disputat în patru loca
lități : Petrila — fotbal,. Lupeni 
— handbal; Aninoasa — volei și 
arena Utilajul Petroșani — popice. 
Iată cîteva aspecte de la desfășu
rarea întrecerilor:

a revenit sportivilor loneni
tului jucător Paraschiv Rusu (a în
scris 5 goluri) care a condus cu 
multă pricepere linia de atac, făcînd 
ca partida iS fi» la discreția echi
pei sale. Iată formația ciștigătorllor: 
Bordeanu Aurel, David Ioan, Dimiș 
lean, Feher Vasile, Modgraș Ioan, 
Martițiescu Ioan, Rad Aurel, Paras
chiv Rusu, Foca Gheorghe, Mun- 

‘t.oiu Gheorghe, Gruian Aurel. Qo-. 
r»«t arbitrajul lui Laiăr Nicola# din 
Petroșani.

î

FOTBAL

din faze

Terenul de fotbal din Petrila a 
găzduit duminică dimineața etapa 
finâiă (sistem eliminatoriu) a „Cu
pei Minerul", la care au participai 
reprwentatlvele asociațiilor sportive 
Preparația Petrila, Parîngul Lonea 
Și Minerul Aninoasa. Meciurile s-au 
bucurat de interes, jocurile fiind vi
zionate de numeroși spectatori. Cale 
'două partide disputate — prepara- 
ția Petrila cu Parîngul Lonea și Pa
rîngul Lonea cu Minerul Aninoasa 
<— au fost plăcute prin numărul 
mare de goluri înscrise
Spectaculoase, prin elanul și fante
zia tinerească. Nu au lipsit nici 
surprizele. Echipa locală, Preparația 
Petrila, recenta campioană orașe-, 
nească a Spartachiadei de vară, a- 
vantajată și prin găzduirea compe
tiției, a-fost eliminată de echipa Io
nelilor, respectiv selecționate sec
toarelor (sportivi nelegitimați) cu 
seojui de 2—1. au marcat: Marti- 
nfeaou Ioan și Paraschiv Rusu pen
tru Învingători, respectiv Costea 
pentru Preparația Petrila.

Finala competiției se anunța foar
te disputată. Lonenil trebuiau să 
susțină o nouă partidă cu echipa 
minerilor aninoseni. Victorie cu 
5—0 obținută de jucătorii loneni nu 
mal necesită comentarii. Totuși me
rită (evidențiată contribuția talenta-

voia
Etapa finală la volei s-a disputat 

pe terenul din Aninoasa între echi
pa minerilor din localitate și re
prezentativa minerilor din Lonea și 
s-a terminat cu surprinzătoarea 
victorie a oaspeților cu scorul ca
tegoric de 3—0. încă din primul set 
voleibaliștii din Lonea, mai bine 
pregătiți, își impun superioritatea, 
reușind să cîștige 
cu : 15—2; 15—4 Și

De menționat că 
frîngere a echipei
propriu în ultimii doi ani. iată eoni- 
ponentll echipei învingătoare : Pas
cale Mircea, Radu Radu, 
Gheorghe, Teică Constantin, 
Mihai, Georgescu Ioan, GOrfy Adal
bert, Bărbat Axantel.

14—15 (9—6); Minerul Aninoasa — 
Minerul Lupeni 10—8 si Voința Lu
peni — Minerul Lupeni 20—8 (7—6).

După stabilirea clasamentului, pri
mul loc a fost cucerit de Minerul 
Aninoasa, urmat de Voința Lupeni 
și Minerul Lupeni.

*
Pentru frumoasele succese obți

nut», sportivii loneni merită toate 
felicitările, atît el, cit și comitetul 
U.T.C. și consiliul asociației spor
tive, care au acordat toată atenția 
pregătirii și participării sportivilor 
la această competiție.

S. BÂLOI

La ștrandul din Lupan! animația de înotători a fost duminică mal 
mare ca de obicei.

lată-i pe cîțiva tineri demonstrîndu-și măiestria prin sărituri acro
batice de la trambulină. Foto: E. FRITSCH

Programul turului campionatului 
categoriei A, ediția 1966 — 1967

cele trei seturi 
15—12.
este prima în- 
locale pe teren

Diurn
Bolo '

POPICE

Arena Utilajul din Petroșani a 
fost gazda finalei la popice care s-a 
desfășurat între echipele Parîngul 
I.onea și Minerul Aninoasa. Cum 
era și de așteptat, victoria a fost 
obținută de jucătorii loneni la o di
ferență apieciabilă — 202 p.d. Re
zultatul final a fost de 1 905 p.d. 
Ja 1703 p,d. cit au realizat popi
carii aninoseni. La individual s-au 
evidențiat Balogh Iosif cu 409 și 
Torgk Aurel cu 405 p.d. de la în
vingători și Popa Mihai cu 36Ș p.d. 
de lș Minerul Aninoasa.

HANDBAL

întrecerile de handbal, la care au 
participat echipele: Minerul Ani
noasa, Minerul Lupeni și Voința 
Lupeni, s-au disputat pe terenul 
„Tineretul" din Lupeni.

Iată rezultatele înregistrate : Voin
ța Lupeni — Minerul Aninoasa

ETAPA I, MIERCURI 24 AUGUST
C-S.M.S. Iași — Steaua București 
Farul Constanța — Rapid București
U. T. Arad — Universitatea Cluj 
Jiul Petrila — Steagul roșu Brașov 
Politehnica Timișoara — Petrolul Ploiești 
Pșogresui București — Dinamo Pitești 
Dinamo București — Știința Craiova
ETAPA A II-A, DUMINICA 28 AUGUST
Dinamo Pitești — Dinamo București 
Steaua București — Politehnica Timișoara 
Știința Craiova — Jiul Petrila
Rapid București — U. T. Arad 
Universitatea Cluj — Progresul București 
Steagul roșu Brașov — Farul Constanța 
Petrolul Ploiești — C.S.M.S. Iași
ETAPA A III-A, DUMINICA 4 SEPTEMBRIE
Politehnica Timișoara — Steagul roșu Brașov 
U. T. Arad — Știința Craiova
Steaua' București — Dinamo București 
C.S.M.S. Iași — Dinamo Pitești

. Jiul Petrila — Petrolul Ploiești 
Progresul București — Rapid București 
Fanți Constanta — Universitatea Cluj
ETAPA A IV-A, DUMINICA 11 SEPTEMBRIE

Rapid București
— Farul Constanta 

Ploiești — U. Ț. Arad 
roșu Brașov — Steaua București 
București — Universitatea Cluj 
Pitești — Politehnica Timișoara 
Iași — Jiul Petrila

A V-A, MIERCURI 14 SEPTEMBRIE

ÎN „CUPA DE VARĂ" LA FOTBAL

Jiul a obținut
o victorie categorică

La sfîrșitul celor 90 de minute 
de joc, spectatorii au aplaudat cu 
căldură victoria Ia scor categoric a 
Jiului în fata U. T. Arad. Partida 
însă nu s-a ridicat la un nivel 
spectacular și fotbalistic deosebit. 
Sub aspect utilitar în schimb a 
avut un rol de seamă. Ea a permis 
verificarea lotului Jiului și a po- 
tehUalului iul de luptă, într-o în- 
tîlnțre directă, cu o echipă de ace
eași categorie și în același. timp, a 
i atribuit, firește, la omogenizarea 
formației noastre.

E drept Că din echipa arădană au 
lipsit multi titulari și că fără Țir- 
lea $1 Fioruț, ea a dat o replică cu 
mulț șub așteptați. Nu trebuie însă 
scăpat din vedere faptul că și 
U.T.A. a venit la Petroșani cu in
tenția de a-și verifica lotul și că 
„ndutfitlle'* introduse aveau tot in 
terșaul, și de altfel au și făcu)-o, de 
a arăta tot ce pot pentru a-și asi
gura un loc titular în eehipă. Si
tuația e fost întrucltva asemănătoare 
Și pentru Jiul.

...Primele momente ale partidei, 
au mal mult un caracter de studiu 
reciproc. Cel care și-au încheiat mai 
repede perioada tatonărilor 
jiulIșUi care 
niâ!
nea.
seria 
fac» 
trifpite cu precizie în careu Ia Ca- 
•andra, acesta, îl vede pe Sandu li
ber, Ii trimite în urmă și acesta șu-

în minutul 
atac colec- 
Nagy care 
cîtiva din

I

!

știința Craiova —
Progresul- București

■ Petrolul
Steagul
Dinamo
Dinamo
C.S.M.S.
ETAPA
U. T. Arad — Progresul București 
Petrolul Ploiești — Dinamo București 
Rapid București — C.S.M.S. Iași 
Farul Constanța — Dinamo Pitești 
Steaua București — Jiul Petrila 
Universitatea Cluj — Steagul roșu Brașov 
Politehnica Timișoara — știința Craiova
ETAPA A VI-A, DUMINICA 25 SEPTEMBRIE
Farul Constanța
C.S.M.Ș. Iași — U. T. Arad
Progresul București — Politehnice TlmlȘpara 
Dinamo București — Steagul roșu Brașov 
Universitatea Cluj — Știința Craiova 
Dinamo Pitești — Steaua București 
Jiul Petrila — Rapid București
ETAPA A VII-A, DUMINICĂ 2 OCTOMBRIE
Dinamo Pitești — Jiul Petrila
Steagul roșu Brașov — Petrolul Ploiești

Petrolul Ploiești

V. Ț. Arad — Farul Constanța 
Politehnica Timișoara — Universitatea Cluj 
Rapid București — Dinamo București 
Știința Craiova — C.S.M.S. Iași 
Progresul București — Steaua București
ETAPA A VIII-A, DUMINICA 9 OCTOMBR1I 
Steaua București — U, T. Arad
Rapid București — Dinamo Pitești 
Petrolul Ploiești — Universitatea Cluj 
C.S.M.S. Iași — Progresul București 
Jiul Petrila — Farul Constanța 
Politehnica Timișoara — Dinamo Buourești 
Știința Craiova — Steagul roșu Brașov 
ETAPA A IX-A, DUMINICA 23 OCTOMBRII 
Dipamo Pitești — Știința Craiova 
Universitatea Cluj — Steaua București 
Dinamo București — C.S.M.S. Iași 
Forul Constanta — Politehnica Timișoara 
Steagul roșu Brașov — Rapid București 
Progresul București — Petrolul Ploiești 
U. T. Arad — Jiul Petrila
ETAPA A X-A, DUMINICA 6 NOIEMBRIE
Rapid București — Universitatea Cluj 
Politehnica Timișoara — C.S.M.S. Iași 
Jiul Petrila —- Progresul București 
Steagul roșu Brașov — U. T. Arad 
Farul Constanța — Diname București 
Steaua București Știința Craiova 
Petrolul • Ploiești — Dinamo Pitești
ETAPA A Xl-A, MIERCURI 9 NOIEMBRIE
C.S.M.S, Iași — Forul Constanța 
Știința Craiova — Petrolul Ploiești 
Steaua București — Rapid București 
U, T. Așad — Politehnica Timișoara 
Universitatea Cluj — Jiul Petrila 
Dinamo Pitești — Steagul roșu Brașov 
Dinamo București — Progresul București
ETAPA A XII-A, DUMINICA 13 NOIEMBRIE 
Progresul București — Steagul roșu Brașov 
Dinamo Pitești — U. T. Arad
Farul Constanta — Știința Craiova 
Dinamo București — Jiul Petrila 
Politehnica Timișoara — Rapid București 
C.SM.Ș. Iași — Universitatea Cluj 
Petrolul Ploiești — Steaua București
ETAPA A XIIl-A, DUMINICA 20 NOIEMBRIE
U. T. Arad — Dinamo București 
Jiul Petrila — Politehnica Timișoara 
Steagul roșu Brașov — C.S.M.S. Iași 
Universitatea Cluj — Dinamo București 
Steaua București — Farul Constanța 
Rapid București — Petrolul Ploiești 
Știința Craiova — Progresul București

I

des loc 
Minutul 

celor 
o cursă

sînt 
tot 

Gor
din

încep să-și facă 
spre poarta lui
13 aduce primul

4 goluri. Martinovici 
frumoasă pe extremă,

tează cu sete, înscriind pe îîngă 
portarul arădan, căzut... pe gînduri ; 
1—0. Minutele trec, Jiul continuă 
să atace, dar fiecare jucător e prea 
îndrăgostit de minge, așa că apă
rătorii de la U.T.A. se descurcă des
tul de ușor. Urmarea : 
21 arădanii pornesc un 
tiv, mingea ajunge la 
îi salută din mers pe
jucătorii noștri, driblează și pe Ion 
Vasile. Mingea se îndrepta spre 
pogrtă dar Pop (de unde o fi ră
sărit!) are un cap salvator, scotînd 
de pe linia porții. Emoțiile au prins 
bine jiuliștilor pentru că peste citeva 
minute asistăm la un nou șut-bomba 
al lui Sandu. In minutul 35 scorul se 
majorează. Un atac, o invătmășeală 
în lata porții U.T.A., mai multe 
șuturi și unul din ele lovește un 
apărător. Gornea plonjează dar nu 
poate opri mingea decîț puțin după 
linia porții : 2—0.

După pauză se fac o serie de mo
dificări în ambele echipe. Jocul își 
pierde însă din spectaculozitatea 
primei reprize. In schimb nu ducem 
lipsă de goluri. Se mai înscriu încă 
două — unul în minutul 61 de că
tre Casandra ca urmare a unui 
schimb rapid între Crăciun, Pero- 
nescu și cel de-al doilea, în minu
tul 70, fiind „opera" lui Arnotzky, 
avînd coautor pe Peronescu. Atît. 
In rest, joc la mijlocul terenului fă
ră orizont.

BASCHET

C. COTOȘPAN

Fașă din meciul de baschet Jiul Petroșani —
S.S.E. Brașov, terminat cu victoria echipei brașovene.

Foto: E. FR

Jiul Petroșani 
pe locul
Timp de trei zile —• 

vineri, sîmbfltă si du
minică — s-a desfășurat 
pe terenul de baschet 
de la stadionul „Jiul" 
din Petroșani faza inter
regională la baschet fe
minin, pentru promova
rea în categoria A. Au 
fost prezente campioa
nele regiunilor Brașov, 
Ploiești «i Hunedoara. 
Este îmbucurător faptul 
că regiunea noastră a 
fost reprezentată de e- 
chlpa Jiul Petroșani, dar 
nu-i deloc îmbucurător 
faptul că fetele noastre 
n-au reușit si se califi
ce. Ele au luptat, o a- 
devărai, cu multi voin
ță, au aruncat Sn Între
cere toată capacitatea 
lor de luptă și de cu
noștințe, dar au trebuit 
si se mulțumească în 
final cu locul II, după 
Ș.S.E. Brașov și înaintea 
Ș.S.E. Ploiești

II
in 

putat 
Ș.S.E. 
Ploiești 
tig de 
din Brașov cu scorul de 
56—27.

In ziua a doua au m- 
trai în concurs și 
ehetballstele de la 
Petroșani care au 
învinse cu 40—32 
către S.S.E. Brașov.

Ultima zi de întreceri 
a opus echipele Jiul Pe
troșani — Ș.S.E. Ploiești, 
med care s-a tncheiăt 
cu rezultatul de 40—28 
în favoarea echipei lo
cale.

In urma acestor rezul
tate, locul I a revenit 
echipei Ș.S.E. Brașov, pe 
locul II s-a clasat for
mația Jiul Petroșani, iar 
locul III a fost ocupat 
de echipa Ș.S.E. PloieștL

prima zi s-a dis- 
întllnlrea dintre 
Brașov — Ș.S.E. 
care a dat clș- 
cșuză elevelor

oas» 
Jiul 
fost 

de
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SĂRBĂTORIREA ZILEI MJMRI1H
PE ACELEAȘI LOCURI, REALITĂȚI N CONTRAST

/Urmare din pag. l-a)

cestor Iccuri e o diferent! enormă 
— diferența dintre două lumi-

Ieri,1 aceste locuri au fost popu
late de o mulțime ce se tălăzuia îi 
valuri de ură si revoltă, de durere 
și disperare.

Azi, pe aceleași lacuri e tot 0 
Țjiulțime, dar o mulțime a învingg- 
torilcr, a minerilor lumii noi. Au 

i venit cu flori și cu demnitatea lor. 
purtînd în inimi/biruințele ce le mu 
cucerit șub conducerea comuniști 
lor.

Ț a locul unde cu 37 de ani în 
urmă liniștea dimineții de 

august a fost sfîșiată de strigăte de 
revolță și răpăitul armelor, răsună 
acordurile soiemne ale marșului fu
nebru. La placa comemorativă, pe 
cere s-au săpat cu litere de aur nu
mele martirilor, se depun coroane 
cu flori. Sînt de față tovarășii 
Ghloancă Victor, secretar al Comi
tetului orășenesc de partid, David 
Gavrilă, membru al Biroului Comi
tetului orășenesc de partid, pre
ședintele Consiliului local al 
U.G.S.R., Dan Vaier, membru al Bi
roului Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani, secretarul comite
tului orășenesc de partid Lupani 
Iliescu Gheorghe, director tehnic al 

( C.C.V.J., activiști de partid și de

ÎN POIANA
DE LÎNGĂ PEȘTERA BOLII

Străjuită de lainici tagi, stră
bătută de apa iute și limpede 
a piriului Galbena, poiana din 
apropierea Peșterii Bolii a găz
duit și duminică numeroși 
excursioniști. De astă dată a-, 
nimația a fost mai matei au 
venit aici, pentru . a petrece 
ziua lor în mijlocul naturii, 
multi dintre cei care muncesc 
in adîncul sau la suprafața 
minelor.

Inset it de membrii familiei, 
minerul Pohl Ioan, de la Pe
trila, obișnuiește să colinde 
duminicile cabanele din îm
prejurimile Petroșaniului) a- 
cum a ales drept Joc de popas 
primitoarea poiană de Ungă 
peșteră, așa aii procedat de 

î altfel și inginerul Dragomir 
/ Dumitru, maistrul principal 
; Cioric Ștefan, revizorul de pu

furi Ercsei Gheorghe, toți de 
la mina Dflja, maistrul meca
nic Brtnzan Victor de la mina 
Petrila.

Acs Alexandru, muncitor la 
preparafia din Petrila, a venit 
la iarbă verde însoțit de nu
meroși nepofl și cumnați, prin
tre care și Mat he Ludovic, lă
cătuș la secția construcții me
talice a U.R.U.MP.; sînt înto
vărășiți de niște rude sosite 
în vizită din Cehoslovacia.

Alături de oamenii de la mi
nă au venit să se destindă pe 
malul Galbenei lucrători de la 
IC.O., profesori, cooperatori, 

stat, veterani ai luptelor muncit©» 
rești, mineri lupeneni și de la cele
lalte exploatări din Valea Jiului, 
oameni ai muncii din întreprinde
rile orașului, pionieri. Au fost de 
pușe coroane de flori din partea 
Comitetului orășenesc de partid Pe
troșani, Consiliului local, Sfatului: 
popular orășenesc Petroșani, condu
cerii Combinatului carbonifer Va
lea Jiului, Comitetului orășenesc de 
partid și Sfatului popular Lupeni 
Comitetului de partid și conducerii 
minei Lupeni și a celorlalte unități 
miniere și uzine din cadrul C.C.V.J. 
Ați fost depuse, d® asemenea, jerbe 
de flori din partea unităților do 
pionieri din localitate.

După solemnitatea de la placa co
memorativă de Ja Uzina electrică, 
locul masacrului din 6 august 1Ș29, 
au fost depuse coroane de flori la 
monumentul eroilor din curtea mi
nei.

Întreaga atmosferă e solemnă.,
Urmașii eroilor își aduc oma

giul celor care s-au jertfit cu 37 de 
ani în urmă pentru o lume mai 
dreaptă, pentru un viitor însorit. 
Am surprins un grup de pionieri ce 
l-au înconjurat pe minerul pensio
nar Criștea Aron, participant la 
luptele greviste, Veteranul reînvie

muncitori de la I.L.L., pensio
nari și foarte mulți copii.

O mandolină atacă melodia... 
„Cîntă o mandolină"; atenția 
se îndreaptă apoi către un 
chitarist. Femeile fac un timp 
plajă, apoi joacă... iotbal. ARH 
s-au retras la umbră in tovă-' 
rășia unei reviste „Flacăra", 
unui joc de rummy sau șah. 
Șpre miezul zilei, razele soa
relui devin deosebit de fier
binți. Soluția este găsită cu 
repeziciune : vizitarea peșterii. 
Se aprind torte, cei îndrăzneți 
trec perechi-peiechi peste cele 
două fire metalice aruncate 
de-a curmezișul apei, iar alții, 
pentru a evita riscul, trec di
rect prin apa rece.

Vine apoi rtndul irigărilor 
pregătite la dogoarea jarului. 
Unii ciocnesc sticle cu bere, 
alții preferă să-și astîmpere 
setea cu apa rece a izvorului 
din apropiere.

Și preocupările dinaintea 
primului încep să se repete, 
întrucîtva, și în după-amiaza 
zilei; bineînțeles nu cu) ace
lași elan — fotbal, volei 
rummy, scurte excursii prin 
împrejurimi, copiii nu pot re
zista ispitei de a se scălda în 
pîrtu. Așa pînă la sosirea serii.

Mal este necesar să facem 
mențiunea că „a fost o zi plă
cută11 ?

F. V. 

în fața pionierilor momente din 
lupta eroică de aneum 37 de ani, po
vestește despre Vitos Gavrilă, evo
că confruntarea minerilor cu o lump 
ce a dispărut pentru totdeauna. Din 
aceste confruntări au rămas însă 
idealurile, idealuri dragi, ce șe me
tamorfozează în realitatea zilelor de 
astăzi, în realitatea lumii socialiste. 
O dovadă grăitoare a acestei me
tamorfoze e și cinstirea ce șe aduce 
celor care duc mai departe stindar
dul de luptă din trecut și 11 ridică 
prin eroismul cotidian al muncii 
constructive tot mai SUS. cinstirea 
urmașilor luptelor din 1&29, al mi
nerului societății socialiste a avut 
loc la Lupeni într-0 atmosferă țu 
adevărat sărbătorească- In sala Pa
latului cultural înconjurați cu căl
dură și adincul respect ce le poartă 
partidul, statul și întregul popor 
celor ce scot din adîncuri bogăția 
pământului, minerii cei mai destoi
nici sînt distinși CU ordine șl me
dalii, sînt felicitați, li se string mîi- 
nile.

T -am avut ca interlocutor pe 
unul din cei distinși cu Or

dinul Muncii clasa III»a, brigadie
rul Avram Vasile, după ce cobo- 
rîse de la prezidiu cu fața îmbu
jorată de emoția momentului.

— Ce pot răspunde deeît că sini 
fericit și profund mișcat ca un om 
care se bucură de apreciere, de 
stimă. Sînt mîndru că sînt miner... 
Doresc să muncesc cu și mai multă 
rîvhă spre a răsplăti cinstirea ce mi 
se aduce- ce ni se aduce nouă mi
nerilor.

—• Trăiesc cel mai frumos moment 
din viată — ne-a declarat brigadie
rul Nicolae Oprea, un alt miner 
distins cu Ordinul Muncii.. Piștirjcțki 
e un puternic imbold spre a obține 
în noul frontal, dotat cu utilaje mo
derne’ în care voi hiera în curînd, 
cu. brigada ce o conduc, realizări si 
mai mari.

Jncă un interlocutor, lînărul in
giner Meiuș Emilian, distins cți Me
dalia Muncii.

— Am fost miner. Azi sînt ingi
ner, șeful sectorului de investiții. Am 
parcurs, cum s-ar zice, un dram 
mereu ascendent. Nu rai-a fost ușor, 
dgr posibil și după mine necesar, 
spre a fi ir. pas cu dezvoltarea mi
nei. Cea mai mare satisfacție a 
mea : că mî-am adus contribuția la 
această dezvoltare iar în viitor p 
voi aduce și mai mult...

A m privit în sală la sute de
■L* mineri lupeneni, fețele lor 

trădînd satisfacții și bucurii. Sînt 
bucurii ale miarilor împliniri, aie 
victoriilor ce le înscrie azi detașa
mentul minerilor în Istoria poporului 
român, după pagini scrise cu litere 
de foc tie către înaintași. Sînt bu
curii ale realităților de mîine, ce 
prind tot mai mult contur, în urma 
marșului impetuos ce-1 parcurgem 
spre viitor, sub același stindard lu
minos — al partidului comunist - 
marș în care detașamentul brav al 
minerilor își ocupă locul cu demni

Pe estrada
din parcul orașului

Fundalul estradei a- 
menajate în parcul o- 
tașuîul Lupeni a îm- 
PfUmutat pentru aceas
ta zi de sărbătoare mi
nerească roșul maci
lor de cimp. Cit pri
vește pe artiștii ama
tori, ei au {imit ca prin 
intermediul versului șl 
cîntecului să dea glas 
dragostei lor pentru 
acei care scot din g- 
dincuri cărbunele e- 
nergie primară a indus
triei noastre socialiste.

De Ziua minerului 
formațiile artistice ale 
clubului din localitate 
au ales cele mai fru
moase cînteee populare 
și de muzică ușoară, 
doine și versuri, ro
manțe și potpuriuri în
drăgite de oamenii 
muncii și le-au înmă
nuncheat într-un bu
chet pe egre l-au ofe
rit de pe estradă săr
bătoriților, ou măiestrie 
artistică.

,.,Pe estradă a urcat 
o tînără cu ochi de 
tăciune. Glasul ei g 
vibrat plin de emoție 
la primele strgfe reci

tate din „Cinteeul mi
nerului" de Maria Ba- 
nuș. Apoi căutînd par
că pe cineva printre 
miile de spectatori, 
ochii ei negri și-au o- 
dihnil privirile pe piep
tul plin de decorații ai 
ugui miner. De aceas
tă dată, glasul i s-a 
cristalizat și plin de 
căldură a recitat „Ne 
e drag de cărbune cum 
sună / Ne e drag aba
tajul și mina f Ca mai
ca bătrțnă și bună / Ne 
e dragă, ne e dragă 
lumina".

Un ropot de aplauze 
a răsplătit-o pe tînăra 
recitatoare Moisiuc Ma
ria, încurajind totoda
tă O altă tînără — Căl- 
dărar Maria — care 
pentru prima dată as
tăzi și-a făcut apariția 
pe scenă, Fată cu ple
te negre a cîntat o 
doină dragă tatălui ei, 
minerul Căldărar Con
stantin pentru cate a 
fost mult aplaudată de 
spectatori- După aceas
ta, acompaniată de or
chestra de muzică popu
lară, ea a clntat cu

vocea-i de soprană el- 
tava cîntece populat» 
de pe meleagurile nd« 
tale.

Pe estrada din țwsai 
orașului au evoluat șl 
soliștii vocali de mu
zică populată și ușoa
ră Bogdan Maria 0 
altă fată de miner —. 
vagonetarul Qiucă Nh 
colae, electricianul Fer
eau Gheorghe, munci- 
toatele Serfezeu Ma
ria, Eke Terezia și 
Munteanu Marieta, stu
dentul Bumbes Nyllen, 
Cioeiu Dumitru, lucră
tor în panificație si 
multi alții, di, ea și 
fanfara și orchestrele 
de muzică populară. fi 
ușoară care i-au acom
paniat, au prezentat 
sărbătoriților și fami
liilor Igr un buchet de 
melodii dintre cele mai 
dragi minerilor, creînf 
o atmosferă plăcută id 
petrecerea cîmpenșas- 
că organizată eu pri
lejul Zilei minerului.

M. LUPENEANU

Anficipînd succesele viitoare
(Urmare din pag. 1-a)

ne-o poartă partidul și statul nos
tru socialist.

și angajamentul luat de brigadie
rul Farcaș loan din sectorul III al 
exploatării vădește dorința fierbin
te a minerilor loneni de a păstra 
și pe mai departe primul loc în 
întrecere, do a spori realizările ob
ținute pînă acum.

— Angajamentul luăt în acest 
an l-am întrecut pînă în prezent

de două ori — a arătat în cuvân
tul său comunistul Farcaș loan. 
Ținînd seama de posibilitățile lip» 
cplui de muncă, ne angajăm ea 
pînă la sfîrșitul anului să dăm pes
te plan încă 400 tone de cărbuae.

Dorința nestăvilită de a speri 
necontenit realizările de pînă acum 
a răzbătut și din angajamentele 
minerilor Miclea Ioan, Baciu loan, 
Huică Victor, Zfigan Uie, Sălișteww 
Ioan și ale celorlalți care au luat 
euvîntul în adunarea festivă.

tatea tradițională.

Doar cițiva din excursioniștii care duminică au poposit la poiana de lingă Peștera Bolii.
--------------— Foto: PR. VETRO

Muncitori, tehnicieni și ingineri 
distinși cu Medalia Muncii 
cu prilejul Zilei minerului
(Urmare din numărul anterior)

E. M. Vulcan î Niculăiaeă P. 
Gheorghe, Fgchețe Ș. Ioan, Si
ma G. Ilie, CI-,creches J. Ioan, 
Mayer A. Alexandru,. Marghl- 
tan I. Tiberiu, Buciunea I. Du
mitru, Mllea N. Dumitru, Cos
tachi C. Gheorghe, Pavel C. 
Mihaf, Cazemir G. Mihai, Iosip 
G. Petru, Bălțatu V. Ioan

E. M. Lupeni: Abrudean S- 
Florean, Ardei A. Petre, Bră- 
tianu C. Ioan, Cirdei N. Mihai, 
Cretu I. Mihai, Dabelea D. 
Ioan, Dineu C. Gheorghe, Gher
ghină N. Petre, Meiuș D. Emi
lian, Onuț I. Ioan, Popescu M. 
Ioan, Pirvu I, Pantelie, Rus D. 

Vașile, Solomon D. Ioan, Stu* 
păru Gh, Iulian, Tibil St. J08JI 

E. M. Uricani: Chirilj I.
Mihai, Scorpie V. Gheorghe, 
Enache L. Dumitru

Preparația Petrila: Maior A-
Iosif

Preparația Coroești: Haber
P. Francisc

Preparația Lupeni: Hroștea 
C. Nicolae, Ionici I. Adrian, 
Racolța I. Iosif

U.R.U.M.P. : Popeșcu S. Vic
tor, Mfhăllă A. Alexandru, Cră
ciun D. Dumitru

C.C.V.J.: K&rm&czky. I. loșn, 
Moșescu C. George, Pădure A. 
Ioan
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! COMUNICAT TELEGRAME EXTERNE

din Danemarca în Republica Socialistă România |
din pag. l-a)j (Urinare

al Prezidiului 
al? Comitetului 
IțțvtComunist Român, Ieonte Răulu, 
membru al Comitetului Executiv, 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român, Mihai 
D^9ea, secretar al Comitetului Cen
trii al Partidului Comunist Român, 
Ghizela Vass, membru al Comite
tului Central al Paitidului Comunist 
Român, șef de secție la Comitetul 
Cșnțral al Partidului Comunist Ro- 
naa.

în cursul convorbirilor, părțile 
e-<u informat reciproc asupra acti- 
vi&ții celor două partide și au fă- 
cuțun larg schimb de păreri cu 
privite la probleme de interes co- 
Diun. Ja. dezvoltarea în continuare â 
relațiilor dintre cele două partide, 
cu privire Ia probleme ale situației 
internaționale actuale, ale mișcării 
cdtnuniste și muncitorești.

ip cadrul convorbirilor, tovarășii 
dâifezî au înfățișat lupte dusă de 
Partidul -Comunist din Danemarca 
pentru interesele economice și drep- 
turile sociale și democratice ale 
maselor muncitoare, pentru apăra
rea păcii și zădărnicirea planurilor 
agresive ale imperialismului, pentru 
independență națională, pentru uni
tatea clasei muncitoare, a tuturor 
forțelor animate de dorința nobilă 
de ă~ asigura poporului danez un 
viitor pașnic și fericit.
’ Delegația română a informat pe 
Oaspeți despre principalele preocu
pări ' ale partidului și oamenilor 
muncii din Republica Socialistă Ro- 
mâjlia pentru transpunerea în viată 
a-,hotărîrilor celui de-al IX-lea Con
gres al Partidului Comunist Român. 
Ea a exprimat sentimentele de sim
patie inlernaționalistă cu care po- 
pohil român urmărește activitatea 
desfășurată de comuniștii danezi și 
Je-a urat noi succese în lupta de
dicată înfăptuirii idealurilor socia
liste - ale clasei muncitoare, apără
rii' intereselor fundamentale 
poporului danez.
-' In timpul vizitei făcute în 
delegația Partidului Comunist 
Danemarca a constatat entuziasmul 
și1 hotărîrea cu care oamenii mun- 
cri, ’ poporul român luptă pentru 
înfăptuirea hotărîrilor celui de-al 
IJ(-lea Congres al Partidului Coinu- 
nist Român, pentru defeăvîrșirea con
strucției socialiste în Republica So- 
eiălistă România.
■. Reprezentanții celor două partide 
țâ-âu exprimat satisfacția pentru re- 
îițțiiie frățești de prietenie existen
te între Partidul Comunist Român 
și Partidul Comunist din Danemar
ca’și au subliniat necesitatea dez
voltării- în continuare a acestor re- 
lstii prin intensificarea contactelor, 
a schimbului de experiență 
păreri.
’ Partidul Comunist Român și 

dul Comunist din Danemarca 
detă că una din trăsăturile

■ nante ale situației internaționale ac
tuale este creșterea forțelor care 
militează pentru menținerea și con- 
splidarea păcii. Pentru asigurarea 
securității popoarelor, împotriva po
liticii imperialiste de agresiune se 
tidică cu hotărîre statele socialiste 
cu uriașa lor putere economică și 
politică, clasa muncitoare interna
țională în frunte cu partidele comu
niste, noile state care și-au cucerit 
în ultimii ani independența, mișcarea 
de eliberare națională, forțele pro
gresiste și democratice din întreaga 
lume.

Principala piedică în calea norma- 
b®3ril relațiilor internaționale o 
constituie politica cercurilor impe- 
n^iliste, în primul rînd a imperia
lismului american, care, încercînd să 
ee opună progresului societății, as
pirațiilor popoarelor spre eliberare 
națională și socială, recurg la acțiuni 
agresive, întrețin încordarea în rela- 
țtfle dintre state, se amestecă bru
tal în treburile ^nterne ale unor 

RfiDAGȚIA $1 ADMINISTRAȚIA t Petroșani, str. Republicii nr. 56 Tel. interurban 322. automat 269.

Permanent, secretar 
Central al Partidu-

ale

tară,
din

și de

Parti- 
consi- 
domi-

state suverane, pun la cale com
ploturi în diferite țări din Asia, 
Africa și America Latină, susțin 
pretutindeni forțele reacționare și 
sprijină regimuri corupte, urîte da 
popoare.

In aceste împrejurări, cele două 
partide consideră că preîntîrnpina- 
rea pericolului de agresiune, asi
gurarea securității, crearea unui 
cadru prielnic pentru pace și dez
voltarea colaborării constituie o 
năzuință și o îndatorire comună a 
tuturor popoarelor europene. Sta
tornicirea unui climat de destin
dere în Europa ar avea o impor
tanță deosebită pentru asigurarea 
păcii în întreaga lume.

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Danemarca con
sideră că pentru realizarea secu
rității europene 
sebită prezintă 
neeuropene de 
tuturor trupelor 
granițelor naționale, lichidarea ba
zelor militare străine de pe teri
toriul altor state, împiedicarea ac
cesului forțelor militariste din R.F. 
Germană la arma atomică, crearea 
unor zone denuclearizate ca o mă
sură parțială de dezarmare și de 
frînare a cursei înarmărilor. Pentru 
a determina înfăptuirea acestor de
ziderate deosebit de importante 
sînt acțiunile maselor pqj^ulare, ale 
forțelor antiimperialiste și 
re de pace. O măsură 
pentru slăbirea încordării 
în Europa ar constitui-o 
țarea concomitentă a blocului agre
siv N.A.T.O. și a Tratatului de 
Varșovia.

Cele două partide consideră 
în cadrul securității europene 
vor crea condiții pentru soluțio
narea 
du-se 
celor 
blica 
dinții
Republica Federală Germană. Este 
deosebit de important să se exclu
dă posibilitatea ca revanșismul ger
man să mai poată provoca vreoda
tă declanșarea unui nou război 
mondial, deschizîndu-se totodată 
poporului german perspectiva de 
a-și aduce contribuția activă la a- 
sigurarea păcii și securității euro
pene, Ia întreaga viață economică 
și politică a continentului euro
pean.

Cele două părți consideră că o 
cerință esențială a colaborării in
ternaționale și a menținerii păcii 
in Europa și în întreaga lume o 
constituie respectarea în relațiile 
dintre state a principiilor suvera
nității, independenței, egalității în 
drepturi, neamestecului în treburile 
interne și ale avantajului reciproc, 
respectarea dreptului fiecărui 
de a-și hotărî singur soarta 
a-și alege calea dezvoltării 
ce, economice și sociale, 
punzător voinței, intereselor 
pirațiîlor sale.

Exprimîndu-și din nou solidarita
tea frățească cu lupta dreaptă și e- 
roică a poporului vietnamez, Parti
dul Comunist Român și Partidul 
Comunist din Danemarca condam
nă cu toată hotărîrea agresiunea 
Statelor Unite ale Americii în Viet
nam și cer ca S.U.A. să pună ca
păt imediat, definitiv și necondi
ționat bombardamentelor asupra 
Republicii Democrate Vietnam, să 
înceteze intervenția armată în Viet
namul de Sud, să respecte acordu
rile de la Geneva cu privire la 
Vietnam, să-și retragă trupele și 
armamentul lor și trupele sateliți
lor lor din Vietnamul de sud, să 
lichideze toate bazele militare ame
ricane din această țară, să recunoas
că Frontul Național de Eliberare 
drept singurul reprezentant auten
tic al populației din Vietnamul de 
sud, să recunoască dreptul poporu
lui vietnamez de a-și hotărî pro
pria soartă fără amestec din afară.

o importantă deo- 
retragerea trupelor 
pe continent și a 
străine în limitele

iubiloa- 
radicală 
militare 
desfiin-

la

că
se

problemei germane, pornin- 
de la realitatea existentei 

două state germane: Repu- 
Democrată Germană — cel 
stat socialist german — și

popor 
și de 
politi- 
cores- 
și as-

de [ălie aviația ameți tană
Cele două partide susțin în intre- I 
gime programul în patru puncte« 
al guvernului Republicii Democrate 1 
Vietnam și declarația în cinci pune- | 
te a Frontului Național de 
rare din Vietnamul de sud.

Partidul Comunist Român și 
dul Comunist din Danemarca sus- 
țin cu toată căldura și își exprimă 9 
—I.'J— i deplină cu lupta po- ■ 

Asia, Africa și Ame- ' 
împotriva colonialis- 1

Elibe-

Parii- I
solidaritatea 
poarelor din 
rica Latină . ____ _ _______  _
mului și ne Colonialismului, pentru I 
cucerirea și consolidarea indepen
denței și suveranității naționale. I 
pentru dezvoltarea de sine stătă- | 
toare a economiei și culturii lor pe 1 
drumul progresului social.

Partidul Comunist Român și Parti- • 
dul Comunist din Danemarca con- ■ 
sideră că o importanță hotărîtoare ■ 
pentru restabilirea și întărirea uni- ■ 
tații mișcării comuniste și muncite- ■ 
reștl are respectarea în raporturile I 
dintre partide a principiilor înde- I 
pendenței, egalității în drepturi, a 
respectului reciproc, neamestecului f 
în treburile interne, respectării I 
fiecărui partid de a hotărî singur & 
asupra politicii și activității sale S 
practice. j

Partidului comunist, forțelor re- ■ 
voluționare și patriotice din fieca- | 
re țară le aparțin în exclusivitate i 
dreptul de a elabora linia politică, 
strategia și tactica revoluționară a 
clasei muncitoare, metodele și for
mele de luptă, pe baza aplicării 
creatoare a adevărurilor generale 
ale marxism-leninismului la condi
țiile concrete din țara respectivă.

Ca urmare a condițiilor foarte | 
complexe, de o mare diversitate, I 
în care fiecare partid își desfășoa- I 
ră activitatea, intre partidele co- g 
muniste pot să apară neconcordan- I 
țe de' vederi cu privire la Undid | 
probleme ale dezvoltării sociale - 
contemporane. Aceasta nu trebpip j 
însă să afecteze relațiile dintre ele. |

Partidul Comunist Român și Parti
dul Comunist din Danemarca con
sideră că deosebirile de vederi, 
problemele divergente trebuie dis
cutate în spirit constructiv, tovără
șesc, de respect și înțelegere reci
procă, de la partid la partid, de la 
conducere la conducere. Interesele 
și scopurile ce unesc partidele co
muniste sub steagul marxism-leni- 
nismuluî și internaționalismului pro- f 
ietar sînt mai presus decî-t otice Ș 
deosebiri de păreri.

In prezent, partidelor comuniste ■ 
și muncitorești le revin sarcini de I 
mare răspundere în lupta pe care 
o duc în fruntea maselor populare J 
pentru libertate, independență na- f 
țională, democrație și progres so- 
cial, pentru apărarea păcii, împo- f 
triva planurilor agresive ale cercu- 9 
rilor imperialiste, pentru transfer- J‘ 
marea socialistă a societății. Con- " 
diția esențială a înfăptuirii cu suc- 
ces a acestor sarcini o constituie j 
unitatea mișcării comuniste 
citorești internaționale, a 
forțelor antiimperialiste.

Considerînd că fiecare 
mare sau mic, are datoria 
ționalistă de a depune toate efor
turile pentru a-și aduce contribuția 
activă la întărirea unității și 
ziunii mișcării comuniste și 
citorești internaționale, cele 
partide își reafirmă hotărîrea 
acționa cu consecvență în această 
direcție.

Vizita delegației Partidului Co
munist din Danemarca, discuțiile 
care au avut loc au constituit un 
prilej de cunoaștere mai profundă | 
a preocupărilor și activității comu- J 
niști-lor români și danezi, reprezen- 
tînd o contribuție importantă la a 
întărirea și dezvoltarea continuă a • 
legăturilor frățești dintre Partidul | 
Comunist Român și Partidul Comu- j 
nist* din Danemarca, la întărirea 
unității mișcării comuniste și mun
citorești internaționale.
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Declarația guvernului
VARȘOVIA 8 (Agerpres). — A- 

genția P.A.P. a dat publicității o 
declarație a guvernului R. P. Po
lone în care se arată că reprezen
tanți ai Poloniei, împreună cu re
prezentanți ai Indiei și Canadei — 
în calitate de membri ai Comisiei 
internaționale de supraveghere 
control în Cambodgia au făcut
cererea guvernului Cambodgiei o 
inspecție în localitatea Thalok — 
Trash, situată la 1 km de granița 
cu Vietnamul de sud. Această loca
litate a fost bombardată de avioane 
americane la 31 iulie și Ia 2 au
gust, în timp ce comisia se îndrepta 
spre Thalok — Trash și apoi în 
timp ce comisia se afla la fața lo
cului.

Guvernul R. P. Polone, se spune 
în declarație, califică aceste fapte 
drept acte de agresiune de netăgă-

Și a guvernului R.

duit ale S.U.A. împotriva teritoriu
lui Regatului Cambodgiei, drept o 
nouă încălcare barbară a hotărîri- 
lor cuprinse în acordurile de la 
Geneva, drept un act dușmănos îm-, 
potriva Comisiei internaționale de 
supraveghere și control și a vieții - 
membrilor ei.

Subliniind că întreaga răspundere 
pentru acest act și pentru alte acte 
de agresiune ale S.U.A. în peninsu
la Indochina revine guvernului Sta
telor Unite, guvernul R. P. Polone 
s-a adresat pe căi diplomatice gu
vernelor Marii Britanii și U.R.S.S., 
— copreședinți ai Conferinței de la 
Geneva — precum și guvernelor 
Indiei și Canadei, ca membre ale 
Comisiei internaționale, cerîndu-le 
să condamne încălcarea sistematică 
a acordurilor de la Geneva de că
tre guvernul S.U.A.

» —
HANOI 8 (Agerpres). — Ministe

rul Afacerilor Externe al R. D. 
Vietnam a dat publicității o declara
ție, în care condamnă bombardarea 
unei zone populate a teritoriului 
cambodgian de către aviația mili
tară americană și saigoneză. Subli
niind că acest acț constituie o în
călcare gravă a suveranității și in
tegrității. teritoriale a statului cam
bodgian, o violare a acordurilor de 
la Geneva din 1954 cu privire la 
Indochina și a tuturor normelor 
dreptului internațional, în declarație 
se arată că guvernul R. D. Vietnam 
și poporul vietnamez sprijină pe de
plin poziția justă a guvernului cam-

D. Vietnam
bodgian formulată în declarația sa 
din 3 august și cere încetarea ime
diată a tuturor actelor agresive pro
vocatoare îndreptate împotriva Cam
bodgiei.

¥

PEKIN 8 (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că Ministerul 
Afacerilor Externe al R.P. Chineze a 
dat publicității o declarație, spriji
nind declarația din 3 august a gu
vernului cambodgian care condamnă 
bombardarea de către aviația mili
tară amarichnă și saigoneză a unei 
zone populate a teritoriului acestei 
țări.

Consultările guvernului american 
pentru crearea unui bloc militar 
similar cu N.A.T.O în America Latină

DE JANEIRO 8 (Agerpres), 
„Journal do Brasil" infor- 
că guvernul american a în 

consultări cu guvernele țări

RIO
Ziarul 
tnează 
ceput
lor latino-americane privind crearea 
unui bloc militar „similar pactului 
N.A.T.O." in emisfera americană 
In intențiile oficialităților america 
ne. pentru realizarea acestui bloc 
militar, actuala Organizație a Sta
telor Americane (O.S.A.) ar trebui 
transformată într-o organizație mi
litară care să aibă la dispoziție o 
forță interamericană permanentă cu 
dreptul de a interveni în orice țară 
latino-americană. Ziarul menționea
ză o declarație în acest sens făcută 
recent de secretarul de stat al 
S.U.A., Dean Rusk, în fața Congre
sului american. Același ziar subli
niază că pînă în prezent singura 
țară care și-a dat adeziunea la 
crearea unui astfel de pact militar 
este Brazilia, 
număr de țări 
pectiv Chile, 
ru, Columbia, 
și Venezuela
cordul față de aceste planuri ale 
guvernului american.

La rîndul său, revista mexicană 
„Siempre" scrie într-un editorial a- 
părut în ultimul său număr că

„poporul și guvernul mexican se 
opun categoric propunerii ameri
cane de creare a unui astfel de 
bloc militar pe continentul latino- 
american". Revista menționează că 
.inspiratorii blocului urmăresc le
galizarea intervenției Statelor Unite 
ale Americii în treburile interne ale 

. țărilor latino-americane", așa cum.
s-a petrecut de altfel în Republic# 
Dominicană.

în schimb un mare 
latino-americane, res- 
Uruguay, Mexic, Pe- 
Ecuador, Costa Rica 
și-au exprimat deza-

Kenya : Alțl lideri 
ai opoziției arestați

NAIROBI 8 (Agerpres). — Poli
ția din Kenya, care, potrivit agen
ției United Press International, a 
început o campanie de suprimare a 
„activităților subversive", a arestat 
la sfîrșitul săptămînii trecute alte 
două persoane. Una dintre aceste 
două persoane este Dennis Akumu, 
un binecunoscut lider sindical din 
această țară, iar alta este 
Ongare, adjunct al șefului 
rului financiar al partidului 
nea poporului din Kenya —
creat prin separarea ;de partidul de 
guvernămînt a unei grupări condu
să de fostul vicepreședinte kenyan 
Oginga Odinga.

Moses 
secto- 
Uniu- 
partid

ÎN CÎTEVA
navale 

(R.F.G.) 
de pes- 
peștel.ui

construită

• BONN. La șantierele 
„Howaldswerke" din Kiel 
a fost lansată ia apă nava 
cuit și de prelucrare a 
„Leningradskaia Slava"
pentru Uniunea Sovietică. Agenția 
TASS anunță că această navă este 
una din cele opt de același tip co
mandate de Uniunea Sovietică șan
tierelor navale din R. F. Germană

0 TOKIO. Ca urmare a tempe
raturii extrem de ridicate care a 
făcut ca peste 1 500 000 
nezi să invadeze plăjile 
scăpa de căldură, 72 de 
s-au înecat, iar alte 30 au 
dispărute.

_ —~ â
de japo 
pentru a 
persoane 
fost date

RÎNDURI
YORK, Consiliul n-ațio- 
securitatea circulației a 

că în primele șase luni 
în Statele Unite în ac-

• NEW 
nai pentru 
comunicat 
ale anului
cidente de circulație și-au pierdut 
viața 23 570 persoane. Această cifră 
este, potrivit consiliului, cea mai 
ridicată din istoria S.U.A.

Q MOSCOVA. La 8 august in 
Uniunea Sovietică a fost lansat sa
telitul artificial al Pămîntului „Cos- 
mos-127" la bordul căruia este in
stalată aparatură științifică desti
nată cercetării spațiului cosmic în 
conformitate cu programul anunțat 
de agenția TASS la 16 martie 1962.
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