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Vizita conducătorilor 
de partid și de stat 

în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară
I Vineri după-amiază, mâi și mii 

de locuitori ai orașului Tg. Mureș 
■u întîmpiuat cu ovații pe tova
rășii Nicolae Ceaușescu, Emil Bod- 
năraș, Alexandru Drăghici, Janos 
Fazekaș, Mihai Gere, Virgil Tro- 
fin, care s-au îndreptat spre com
binatul de îngrășăminte azotoase.

O puternică unitate 
a industriei chimice

Nu a trecut nici un an de la pri
ma vizită a conducătorilor de 
partid și de stat la acest combinat, 

■Și iată că din nou muncitorii, teh- 
sirienii și inginerii acestui impor
tant obiectiv industrial îi pri
mesc cu fierbinte dragoste. 
In septembrie 1965, aici te întîm- 
pina freamătul specific marilor șan
tiere, fiind în toi lucrările de con
strucție și montare a instalațiilor 
și a agregatelor. Astăzi vizitatorii 
pătrund într-o vastă întreprindere 
cu mai multe fabrici care dau eco
nomiei noastre însemnate canti
tăți .de produse chimice. încă din 
acest an combinatul produce 90 000 
tone de amoniac, 120 000 tone de 
acid azotic, 150 000 tone de azotat 
de amoniu și alte cantități impor
tante de apă amoniacală și de o- 
xigen tehnic îmbuteliat

Datorită muncii entuziaste a mun
citorilor, inginerilor, tehnicienilor, 
colectivul Combinatului se mîndreș- 
te de pe acum cu Însemnate reali
zări. Astfel, la numai 7 zile de la 
punerea in funcțiune a fabricii de 
amoniac, au fost atinse capacită
țile de producție prevăzute în pro
iect la prima linie, iar la fabricile 
de acid azotic și azotat de amoniu 
'upă numai 12 zile de funcționare. 

«3a urmare, încă din prima lună de 
funcționare — luna iulie — a fost 
realizat și depășit planul produc
ției globale și marfă cu 7,4 la sută, 
fiind îndepliniți și ceilalți indica
tori de plan.

La intrarea în combinat condu
cătorii de partid și de stat sînt in- 
tîmpinați de tov. Constantin Scar- 
lat, ministrul industriei chimice. 
Oaspeții sînt invitați în fața 
unei machete, unde tov. Mircea 
Constantinescu, directorul combina
tului, prezintă etapele de dezvol
tare a acestei vaste întreprinderi. 
IU paralel cu punerea în funcțiune 
a prinielor fabrici, au început lu
crările eitapei a Il-a în care sînt 
prevăzute: o nouă fabrică de amo
niac cu o capacitate de 700 000 tone 
anual, triplarea producției la fabri
cile de acid azotic și de azotat de 
amoniu.

Intîmpinați pretutindeni cu căl
dură de către operatorii chimiști și 
constructori, oaspeții vizitează fa
brica de oxigen, instalația de con
versie a amoniacului, sala tablou
rilor de comandă automată și sec
ția de purificare a gazelor. Condu
cătorii de partid și de stat reco
mandă folosirea mai bună a rezer
velor interne de producție pentru 
reducerea prețului de cost al în- 
gf jăriintelor.
A

înaltă prefuire 
valorilor culturale

Orașul Tg. Mureș are multisecu
lare tradiții culturale, parte inte
grantă a vieții spirituale a poporu
lui nostru, tradiții care cunosc în 
anii construcției socialiste o puter- 
nică înflorire. El este un înfloritor

centru universitar, un important 
centru cufeural-antlstic.

Intre principalele lăcașuri de cul
tură ale orașului, la Ioc de ainste 
se află biblioteca documentară Te
lelei, pe care conducătorii de partid 
și de stat au vizitat-o în cursul 
după-amiezii. Această instituție în
temeiată la începutul veacului tre
cut și-a cîștigat un renume mon
dial datorită celor 40 000 volume 
oare cuprind opere științifice re
prezentative pentru secolele XV, 
XVI și XVII, ediții rare și un ma
re număr de incunabule.

Conducătorii de partid și de stat 
primesc explicații amănunțite asu
pra istoricului și valorii bibliotecii. 
Ei privesc cu interes prețioase 
tipărituri despre trecutul patriei 
noastre, descripții geografice și lu
crări de istorie, admiră tipăriturile 
vechi din cele mai vestite tipogra
fii ale lumii, marile valori artis
tice ale bibliotecii și o serie de 
manuscrise rare, printre care și 
cele ale Iui Farkaș și Ianoș Bolyai.

La încheierea vizitei, conducăto
rii de partid și de stat au scris în 
cartea de onoare a bibliotecii: „Cu 
deosebit interes am vizitat Biblio
teca Teleki, vechi lăcaș de cultură 
Care adăpostește un adevărat te
zaur al științei acumulate în de
cursul veacurilor, opere de inesti
mabilă valoare, mărturii ale dez
voltării culturii pe aceste melea
guri ale patriei noastre și univer
sale.

Apreciem grija deosebită cu ca
re sînt păstrate aceste comori ale 
culturii noastre și felicităm colec
tivul care lucrează aici pentru stră
daniile sale meritorii".

Printre 
constructorii 
de mobilă

In continuare, conducătorii de 
partid și de stat vizitează fabrica 
de mobilă „23 August", unitate în
ființată în 1950 pentru valorifica
rea superioară a uneia dintre cele 
mai de seamă avuții ale regiunii s 
lemnul pădurilor din munții Gur- 
ghiului, Călimanului și Harghitei. 
Utilajul modem, de înaltă tehnici
tate, priceperea și hărnicia colecti
vului de aici dau printr-o prelu
crare complexă lemnului de brad 
și fag formele suple și moderne 
ale mobilei, din producția căreia 
60 la sută e destinată exportului

La poarta fabricii, oaspeții sînt 
întîmpinați de tov. Mihai Suder. 
ministrul economiei forestiere, de 
directorul întreprinderii, Sigismund 
Frolich. Se vizitează unitatea de 
mobilă fină, oare se remarcă prin- 
tr-o înaltă mecanizare a procesu
lui de producție. Conducătorii de 
partid și de stat se opresc la ban
curile unde, cu îndemînare de ar
tiști, muncitorii lucrează mobila 
sculptată. Este vizitată apoi expo
ziția de prezentare a produselor 
fabricii.

Mîndri pe drept cuvînt de rea
lizările obținute, de bunele apre
cieri de care se bucură roadele 
muncii lor în țară și peste hotare 
muncitorii, tehnicienii și inginerii 
fabricii, care în primele șapte luni 
ale acestui an au reușit să depă
șească la toți indicii sarcinile de 

plan, au asigurat conducerea de 
partid, personal' pe tovarășul Ni
colae Ceaușescu, că preocuparea 
lor principală este în momentul de 
față îmbunătățirea calității mobilei, 
organizarea pe baze științifice a 
producției și a muncii;

Viitoarea față 
a orașului

Următorul popas conducătorii de 
partid și de stat îl fac la Palatul 
culturii din Tg. Mureș, remarcabil 
edificiu arhitectonic, a cărui fațadă 
este ornată cu prețioase statui, ba
soreliefuri și mozaicuri.

Intr-una din sălile palatului, 
oaspeților le este prezentată o ex
poziție privind sistematizarea ora
șului. Machete, schițe, planșe și 
fotografii oglindesc dezvoltarea im
petuoasă pe care a cunoscut-o Tîrgu 
Mureș în ultimii ani, ele prefigu- 
rînd, totodată, dimensiunile sale 
viitoare. Directorul adjunct al Di
recției de ■ sistematizare, arhitectu
ră- și proiectarea construcțiilor. 
Eugen Macavei, înfățișează condu
cătorilor de partid și de stat date 
despre obiectivele noi care îmbo
gățesc astăzi peisajul industrial al 
orașului, despre noile Cartiere de 
locuințe și așezăminte social-cultu- 
rale. In ultimul deceniu au fost 
date în folosință la Tg. Mureș 4 800 
de apartamente, 152 de săli de cla
să, spații comerciale, construc
ții social-culturale etc. Conform 
planului de sistematizare întocmit 
pe perioada 1966—1980, se prevede 
construirea în continuare a 24 000 
de apartamente, amenajarea a două 
zone industriale, noi parcuri spor
tive și locuri de agrement pe ma
lul Mureșului, noi artere de circu
lație, ridicarea de noi edificii cul
turale, printre care clădirea Tea
trului de stat.

Tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
Emil Bodnăraș, Alexandru Drăghici 
recomandă cu acest prilej specia
liștilor din Tîrgu Mureș să-și adu
că contribuția într-o măsură și mai 
mare la proiectarea viitoarelor con
strucții, să tină seama de specifi
cul arhitectural local și să folo
sească cît mai eficient terenul a- 
fectat construcțiilor.

★

Intr-un vast decor natural, pe 
scenă Teatrului de vară de pe pla
toul Cernești, vineri seara a avut 
loc un spectacol de gală. In Sune
tul fluierelor, sub lumina focurilor 
de tabără, zeci de călăreți îmbră- 
cațî în pitorești costume populare 
coboară de pe dealuri satutînd pe 
înalții oaspeți. Fetele de la Căpîina 
și bătrînii din Monor, dansatorii 
din Miercurea-Ciuc și Batoș, soliști 
vocali și instrumentiști, înfrățiți în 
joc și cîntec la fel ca și în muncă, 
ilustrează frumusețea și vitalitatea 
unei arte milenare.

La încheierea spectacolului, in- 
terpreților li se oferă un coș cu 
flori din partea înalților oaspeți.

In tot timpul vizitei conducăto
rilor de partid și de stat în orașul 
Tîrgu Mureș, populația orașului a 
făcut o caldă manifestație de dra-
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la mina Dîlja, cîteva momente înainte de a pleca în subteran.

O PREFAȚĂ DEMNĂ
DE ANII VIITORI

De curînd, oamenii care au 
un cuvînt hotărîtor în activita
tea exploatării — mineri, arti
ficieri, ingineri, maiștri — au 
participat, alături de membrii 
comitetelor de partid, sindica
tului și U.T.C., la plenara lăr
gită a comitetului de partid al 
minei Uricani. Au luat parte, 
de asemenea, o serie de cadre 
cu munci de răspundere pe li
nie de partid, sindicat și de 
stat (C.S.P., minister, C.C.V.J.). 
Tema pusă în discuție : cifrele 
de plan ale cincinalului la E.M. 
Uricani cu accent pe munca 
din anul 1967.

Se poate spune că, în gene
ral, la mina Uricani s-a por
nit... cu dreptul în cincinal. In 
primele șapte hmi s-au obținut 
rezultatei frumoase la produc
ția extrasă (plus 11200 tone), 
productivitate (cea mâl înaltă 
depășire din bazin), preț de 
cost (o economie de 1,7 mili
oane lei), lucrări de pregătiri 
(un plus de a- 
vansare de 142 
m 1). O prefa
ță demnă de 
viitorii ani ai 
cincinalului . . .
Toate aceste 
aspecte, legate 
de activitatea 
economică au 
fost tratate detaliat în refera
tul prezentat la plenară de că
tre ing. Colibaba Eugen, șeful 
exploatării.

Ce sarcini revin colectivului 
în anii viitori ? Sînt posibili
tăți a le realiza și ce va tre
bui făcut în acest scop ? In ce 
direcție va trebui acționat a- 
vînd în vedere că în cincinal 
minei îi revin sarcini sporite 
Ia majoritatea indicatorilor și 
că numai în 1967 producția 
extrasă va crește cu 50 000 de 
tone ?

La aceste întrebări au răs
puns, în parte, referatul și in 
mod deosebit participahții Ia 
discuții. Inginerii Farcaș Mihai 
și Fisgus Klaus, minerii Chi- 
rilă Mihai, Nistor loan și Hriț- 
can Vasile, tehnicianul Radu 
loan, secretarul i comitetului de 
partid Tomșa Octavian au a- 
rătat că întregul colectiv al 
exploatării participă cu însufle
țire la pregătirea condițiilor ca 
încă din* semestrul II să se lu
creze Ia nivelul anului 1967.

Numeroși participant Ia ple
nară, printre ‘care inginerii 
Cojocaru Toma, Apostu Victor 
și Chicinaș Vasile, minerii Mi
ron Constantin și Pînzaru A- 
lexandru au prezentat o sea
mă de propuneri valoroase 
care privesc dotarea sectoare
lor cu trolii și transportoare 
cu aer comprimat, îmbunătăți
rea alimentării cu energie e- 
lectrică prin grăbirea construc

DezBatersa sarcinilor 
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ției stațiilor de transformare 
din subteran și de Ia suprafa
ță, amenajarea unui subdepo- 
zit de explozivi, aprovizionarea 
corespunzătoare cu piese de 
schimb pentru repararea lăm
pilor cu benzină și sfredele 
armate cu plăcuțe vidia, re
zolvarea favorabilă a promisiu
nii conducerii C.C.V.J. de a-i 
repartiza minei Uricani o bri
gadă specializată în săparea 
de puțuri.

Mai mulți participanți la dis
cuții s-au referit la necesitatea 
de a se asigura pe mai depar
te condiții de muncă și viață 
corespunzătoare prin atacarea 
din timp a construcțiilor noilor 
locuințe, a băii, complexului 
administrativ, de a se îmbu
nătăți activitatea cantinei.

Luînd cuvîntul în încheierea 
dezbaterilor, ING. POPEANAȘ 
DUMITRU, șeful serviciului 
producție din C.C.V.J. și ING. 
ALMĂȘAN ȘTEFAN, activist 

al comitetului 
regional de par
tid, au dat in
dicații prețioa
se pentru desîă- 
șurarea muncii 
la un nivel co
respunzător sar
cinilor cincina
lului, accentu- 

înd în mod deosebit asupra ne
cesității de a se extrage produc
ția în mod ritmic, atenția ce 
va trebui acordată și în viitor 
respectării N.T.S., trecerii Ia 
salarizarea în acord a unei 
părți din personalul de la re
gie, folosirea integrală a tim
pului și forțelor de muncă, or
ganizării raționale a procesului 
de producție și valorificarea 
rezervelor existente Ia mina 
Uricani. S-au dat, de aseme
nea, indicații personalului me
diu și ingineresc să acorde o 
deosebită importanță folosirii 
utilajelor, asigurării condiți
ilor ca fiecare ' brigadă-" să-și' 
realizeze sarcinile, îmbunătăți
rii organizării muncii.

Tov. Almășan Ștefan a sub
liniat importanța ce o are, 
pentru asigurarea succeselor 
viitoare, acțiunea de mobilizare 
a întregului efectiv de sala- 
riați, repartizarea judicioa
să a membrilor de partid la 
locurile de muncă, organizarea 
superioară a întrecerii socia
liste, calificarea tinerilor mun
citori exprimîndu-și convinge
rea că minerii de la Uricani 
vor face totul să fie la înălți
mea sarcinilor ce le revin din 
cincinal.

F. V.
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CORESPONDENȚII VOLUNTARI

S®EA<S®B ROȘV

Corespondenți 
voluntari 

evidențlațl

CRONICARI AI FAPTELOR COTIDIENE
CU PASIUNE COMUNISTA

Ajutoare de nădejde ale ziarului, 
«delirai» baiomeire ale opiniei 
W‘t». vore«ponden|ii recunosc 
«iua de 13 august — Ziua presei 
wine -

pu- 
în 

ro- 
propria lor sărbătoare. Ri 

«M cei ca» observă cu atenție a- 
țMtiția »' dezvoltarea noului în cîm- 
pul un«»->> desl&șoara activitatea 
tatoemvazd prompt și cu răspundere 
«atei» largi de cititori. Scrisorile 
șotii* zilnic l« redacție poartă tem- 
Uâiura unor oameni care, cu mo- 
dcșție și hărnicie, semnalează ia 
timp, cele mai semnificative eveni- 
Mvnte înregistrate în întreprinderi și 
ittslitlițil. Cu pasiune comunistă, ei 
cîntăresc atent faptele zilei, le apre
ciază, adesea sini chiar părtași, par
ticipant direcți la ele, evidențiind 
supceșale obținute de colectivele de 
mUQCl aau șesizînd și înflorind ma
nifestările de indolență sau blrocra- 
tița Sciîaorile sosite de la cores- 
Fbitoonții din exploatării» miniere, 
prțpawț I, U,R.U.M,P, ți alte între- 
Ptiadan s> iiwtitutii din Valea Jiu
lui copșiițuie «n prețios sprijin în 
țclHțțatoa redșcțonaiă zilnică a zia
rului nostru.

Pjiptre numeroasele scrisori

bUcate, prin care corespondenții 
s-au evidențiat, menționăm cîteva; 
,G inițiativă lăudabilă** se intim 
lează corespondența prin care Șimo 
Ionii informează despre activitatea 
deputaților aninosent, dînd posibili 
tale cetățenilor din alte localități 
zi îmbrățișeze o nouă inițiativă 
gospodărească. Slot domne do re
marcat ssnriblIiUtea și mesajul vi
brant. adine uman al poeziilor 
„Cărări de demult" și „Sculptură'1 
scrise de Maria Pincă-

Despre preocupările minerilor din 
orașul nou Uricani, tn timpul lor 
liber ne-a scris cu regularitate Vale- 
riu Coandrăș. Cităm doar două din 
coreșpondenlele lui, din care reiese

preocuparea de a interpreta sensu. 
rile noi «le vieții de azi a minerilor 
— „Dialog despre cărți", „Ecouri 
tinere".

Dintre corespondențele primite de 
la proparația Coroeștl, termocentra
la Paroșenj șl Stalul popular dlo 
fupeni s-au remarcat încercările 
reușite de reportaje-porlreie ale co
respondenților Brîndușoiu Gheorgiie, 
{„Comunistul din secția spălare1-), 
l’opa Julius („Cunosc un om'') și 
Breben Petru („Ascensiune").

Pentru activitatea și succesele ob
ținute în munca lor nobilă, redacția 
urează tuturor corespondenților un 
cald salut tovărășesc,

V. STRAUT

O aniversare
emoționantă

Cifre ofeldrille 
patriei

Colectarea fierului vechi consti
tuie o preocupare pentru colecti
vul preparatlei din Petrila. Prepara
torii participă cu elan ia acțiunile 
întreprinse în vederea strîngerii 
metalelor vechi. De la începutul a- 
nulul și pînă in prezent preparato
rii de aici au colectat si expediat 
către l.C-M- Petroșani 978 tone 
fier vechi, precum și 18 tone fon- 
tȘ. )n acțiunea de colectare a fieru
lui vechi S-au evidențiat brigăzile 
conduse de Faur Mihai, Szăkacs 
Ioan, și tinerii din secțiile spălăto
rie, brichetai, transport și haldă.

BĂDUTA constantin

iQidache loan 
— instalator pe 
șantierul de 
construcții din 
Vulcan — unul 
din careșpon- 
dentil noștri de 
frun/e.

O MUNCĂ
Îndeplinită cu drag

Un tinăr CU trăsături frumoase, 
ochi pătrunzători, zimbet veșnic În
tipărit pe lafă- Așa fi se prezintă 
unul din cei mai activi corespon
denți ai ziarului nostru. Sub sem
nătura sa, BERTOTI IOAN, ați în- 
tllnit. desigur, în ziarele „Steagul 
roșu", „Munca", „Blăre", „Drumul 
socialismului" informații, însemnări 
reportaje, schițe de portret, toate 
tratind despre viața șl munca me 
talufglșților de ta U.R.U.M.P., în 
mijlocul cărora lucrează ca norme
lor tehnolog.

iertoti este corespondentul pa
sionat .pentru scris, pentru cuvfn- 
tui tipărit. Obișnuiește ca, după 
încheierea lucrului, să-și noteze 
tîntpliri, evenimente din viata 
zinet și astfel nu-i scapă nimic 
ar putea fi comunicat ziarului,

acest tel, cititorii au putut afla des
pre calitatea otelului turnat, lapte 
din Întrecerea socialistă, seraliștii 
uzinei, inovații și inovatori, deșii- 
surarea invățămintulut de partid. 
N-au scăpat de locul criticii aiei 
cet care obișnuieșc șâ mai lipseas
că nemotivat de la lucru, cauzele 
pentru care In unele secții rebu
turile continuă să lie ridicate, Daqă 
ai aduna toate scrisorile apărute 
de-a lungul • anilor fn coloanele 
ziarelor ai avea in tată o cronică 
vie a muncii din uzină, a creșteri
lor sau greutăților înțimpinate.

întocmirea unei corespondențe 
constituie pentru el a muncă înde
plinită eu drag. De 
cină de partid-

fapt «si* o S£»r-

PR. VET HO

Se conturează 
nouă corespon

dență. (Tehnicia
nul gertoti loan 
la masa de lu
cru).

<

Inovații valoroase
Piuă în prezent, la cabinetul teh

nic al prepafatiei din Petrlla s-au 
înregistrat 67 d© propuneri de ino
vații, din care 30 au fost aplicaie. 
iar 13 se află în experimentare.

Printre inovațiile aplicate recent 
se numără cele intitulate: „Cură
țirea automată a sitei curbe de ru
meguș", concepută de tinerii mai
ștri Filimon 
„Operația de 
de la banda 
„Modificarea
tare a ciurului rapid nr. 2" 
autor este lăcătușul șef de 
l a'Vullli Francisc și altele.

Uzina noastră se mîndrește și cu 
alti harnici căutători ai noului ca: 
Zlegnesnu Ștefan, Rad Cheorghe, 
Perdi Stefan, Horga Miron, Rădu- 
lescu Adrian si Moldovan Troian, 
care prin inovațiile loc au adus 
îmbunătățiri procesului de producție.

DOBOȘ EM1LIAN
ECOBESCU GHEQRGHE

Iosif și Zuba loan: 
curățire a sitei curbe 
de șist a spălătoriei"; 
jgheabului de alimen- 

a] cȘror 
echipă

In sala d» festivități au în
ceput so vină munaitort, mai
ștri- ingineri și funcționau din 
toate secțiile. Se părea că va 
avea ioc o consfătuire de pio- 
ducție obișnuită. Și totuși era 
ceva deoșebiț. in această adu
nare au lost sărbătoriți 17 
muncitori, maiștri șj ingineri 
care au împlinit 25 de ani de 
muncă la preparația cărbunelui 
din Lupepi. Festivitatea a lost 
simplă, Hreasicd, dar emoțio
nantă.

Muncitorii au venii sdd săr
bătorească pe tovarășii tor de 
muncă, pe prietenii lot, care 
de ani de zile ou f<jș( prșzenți 
mereu ia datorie, Este o pre
țuire, o apreciere a etpptuiui 
depus pentru eg întreprinderea 
lor sd lie la log de frunte, De 
aceea, tgv. Convin Sever, pre- 
ședințele comitetului sindicatu
lui pre pa rației, înainte de a 
nl-i face cunoscuti pe cei săr
bătoriți a spus :

—■ Astăzi este o ?i însemna
tă pentru colectivul nostru de 
muncă. Sărbătorim pe vetera
nii preparați»!, fa nomele co
mitetului sindicatului a feitcii 
și le urez noi succese tn 
muncă.

Apoi s-a dat eițirp celor săr
bătoriți mg. Pllip Gheorghs. 
mecanicul șei al prepara- 
țipi, Bis Nicoiae șl Aște- 
lean Aurel, tehnicieni electro
mecanic#, Eerobpta Die, Hroș- 
tea Mircea — maiștri, Rozek 
Anton separator. David A- 
lesandru — zidar, ffagpu Ba
sile — șudor, Muțiu Maria 
vuicanisafor, Bugheș AI»K(tri- 
dru ~ mecanic de locomotivă 
Bugheș Petru — electrician s 
alții. Gei sărbătoriți s-au apro
piat pe rină de masa prezidiu
lui și au primit eite o plachetă 
pe care, lingă fotografia pre- 
parației, o plăcuță atrelueitoa- 
re era străjuită de cunoscuta 
lampă de miner- In metalul 
alb, strălucitor, W lost săpate 
cuvintele: „Pentru munaa de
pusă în cei 25 de ani la pre- 
parația l-upeni". Această ete/i- 
tie a colectivului a produs 
multă emoție, firească de alt
fel. trădată de tremurul vocii 
celor care mulțumeau coiactu 
vujgi pentru placheta primna 
Bugheș Alexandru iufnd cu- 
vîntul a spus printre altele i

Vă muit urnesc din inimă 
pentru atenția oe ni s-a acot’ 
dat. B emoționantă clipei flaoaz, 
ta pentru noi. Ea este un sim
bol al muncii depuse în cei 35 
de ani la această întreprinde
re- îmi îndrept 
partidul nostru 
din toată inima

Au mai luat
Hrgștea Mirceâ, Hagiu Vasile. 
Pțs Nicoiae și David Alexan
dru.

VICTORIA GILE8SU

CONSTANTIN DANILA
tehnician principal B. M. Anjngața

EMIUAN DOBOȘ
lăcătuș praparația Pet.rțila

VICTORIA GILESCU
planificatoare preparația Lupeui

profil

glndul te 
drag, fi spun 
— mulțumesc 
cuvîntul Iov.

PETRU BREBEN
tehnician Sfatul popular Lupeni

Hărnicie și răspundere
COANDRĂȘ VAJ.ERIU este' cei mai tînlir corespondent al ziarului 

noul oraș — Uricani. Scrisorile
sînt pătrunse de dragostea fată de OM, Coandrăș Valerin

din
rului
este autorul unor relatări pozitive despre mersul întrecerii socialiste de ia 
seina Uricani. el semnează în paginile ziarului însemnări de la club și 
din cotidianul acestui oraș de la poalele Retezatului, dar el și critică eu 
fermitate atitudinea retrogradă a uimi oameni In relațiile cu semenii lor

Deși tovarășul Coandrăș se află in! vacantă — el fiind etov la 
Școala tehnică de topografie din Petroșani — scrisorile sale nu întîrxie 
să apară la redacție cu regularitate, de cile trei orj pe șăpțămînă tratind 
probleme de actualitate. Hărnicia lui șl răspunderea de care dă 
dovadă în tratarea problemelor | situează printre corespondenții de frun 
te ai ziarului nostru.

trimis» de el 8ie-

GHEORGHE BRÎNDUȘOIU
dișpocer preparația CorceștiMargarete MICA



Vizita conducătorilor de partid și de stat 
în regiunea Mureș-Autonomă Maghiară

feirm«fe din l'Si

goste și devotament pentru Parti, 
dul Comunist
Comitetul său

Româp, în frunțe cu
Centrai, pentru ta'

florirea continuă a patriei noastre 
— Republica Socialistă România. 
Piuă seara tîrziu, pe strjajle ora= 
șului au răsunat urale și aclamații 
au domnit eînfeCttl ȘÎ dBBSUl.

La Gheorghieni
_Jfl cea de-a doua zi a vizitei pe 
bara a întreprind ta regiunea Mu- 
„eș-Autonomă Maghiară, tovarășii 
'Ntaotae Ceaușeșcy, Emil Bodnăraș, 
Alexandru Drăghici, Jaajos Fazekas. 
M>hai Gere, Virgil Tirofin au sosit 
șimbăta dimineața la Gheorghieni, 
însoțiți de tovarășii Nicolae Ve- 
reș, prim-9epretar ai comitetului 
regional de partid, Bnaniș Ladișlau, 
președintele sfatului popular regie 
Bal, șj de aRi conducători Oi orga 
actor locale de partid și de stat.

2orii acestei zile de sărbătoare 
au găsit pe oamenii locurilor de 
aici, săteni din Tulgheș, Remetea, 
Dfcăij, Lăzarea, ca și pe cei din 
Joseni, Borzonț sau Ciumani, în 
dram spre Gheorghieni. Albul de nea 
șl portului românesc cu alese cusături 
segre, cum se obișnuiește ta mun
te, se îngemănează ou roșul sau 
verdele aprins al costumului popu
lar al oamenilor munci; de națio 
aaiitațe maghiară, Cu toții au ținu» 
să^ fie împreună la această sârbe 
(gum, după cum înfrățiți muncesc

- și trăiesc laolaltă, fiecara ou tata 
'j celui, cu graiul său. Astăzi, îi stă

pânesc aceleași gînduri și simțăminte 
cărora ta daugtas în limba română 
sau limba maghiară: „Trăiască pa
tria noastră scumpă România so
cialistă", „Trăiască partidul nostru 
comunist". Simțăminte izvorîte din 
adîncul inimii, a căror dogoare se 
simte din plin atunci când în mij
locul lor sosesc conducători; parti
dului și statului.

La coborîrea din treia, urale și 
aclamații vibrează îndtawg în ae 
rul tare de munte. După cum se 
obișnuiește pe aici, nu lipsesc tra
diționalele fanfare, aie cărat eîn- 
tece fatregeec atmosfera de sărbă
toare. Conducătorii de; partid și 
de stat sînt salutați în numele lo
cuitorilor de primul seeratar aj co
mitetului raional de partid. Ieșit 
Bwtan, 
popular 
par. Și 
garmiar 
țitor buchete de flori, pMă ramerta 
și/>re pe ștergare, care stat tase- 
tițef de binețele bătrinului Balazs 

; Gsiki Lajos din Remetea și aie ță- 
1 răncii Lina Colceriu din Voșlobeni. 

■J Oaspeții gustă, de asemenea, din 
colacul secuiese. De la gară și 
piuă în centrul orașului, cale de 
mai bine de 3 km, conducătorii de 
partid și de stat străbat o adevă
rată magistrală vie, însuflețită de 
entuziasmul zecilor de mii de oa
meni. Dintr-o mașină deschisă, oas
peții răspund aeestei ealde mani
festări de dragoste.

Aceeași primire entuziastă în 
Piața Libertății, unde are lee un 
miting. După salutul rostit de pri
mul secretar al Comitetului raional 
de partid, Iosif Burlan, a vorbit in 
limba maghiară muncitorul fores
tier Hunyadl Laszio.

Intîmpinat ou aolamații și urale 
prelungi, a luat cuvîntul tovarășul 
NICOLAE CEAUSESCU.

Raionul dv., orașul Gheorghieni 
— a spus vorbitorul — a cunoscut 
in anii construcției socialiste o 
frumoasă dezvoltare, ca și întreaga 
regiune Mureș-Autonomă Maghia
ră, ca și întreaga noastră patrie, 
Socialismul a deschis căile înfloririi 
continue a orașelor și satelor, ridică
rii continue a bunăstării materiale 
și a nivelului de cultură al tuturor 
oamenilor muncii din România- A- 
cestea slnt rodul politicii juste a 
partidului nostru comunist, oare, 
în întreaga sa activitate, se că
lăuzește după interesele întregului 
popor și face totul spre a-i asigura 
• viață înfloritoare, îmbelșugată.

O dată cu înlăturarea claselor 
exploatatoare a fost lichidată pen
tru totdeauna șl asuprirea națio
nală și inegalitatea intra oameni, 
s-au deschis căile pentru adevăra
ta egalțțațe în drepturi între toți 
oamenii muncii, indiferent de na
ționalitate, adevărata egalitate con- 
stînd în drepturile și posibilitatea 
tuturor cetățenilor patriei de a se

j

de președintele sfatului 
al raionului, Szekely @a«- 

de alți reprezentanți aj gr- 
tocale- Stat. oferite oospe-

semn de amintire a vlătei ier- Ln 
dram spse parc, numeroși oameni 
se desprind din mulțime, le adre
sează oafde urări, izvorîte dip a- 
dtacn) inimii t „Bine ați venit ta 
noi, vă rugăm să poftiți în fiecare 
an ta noi; ori<?jț ați y de ocupai;" 

in tâmp oe se îndreaptă spre ma
șini, oaspeții sînt atrași în vîrteju! 
une; hore, ee se transformă apoi 
intr-un ceardaș. Despărțirea de 
cuitorii orașului Gheorghieni 
prilejuit emoționante momente 
Fămas bun. .Bțringerl călduroase
mînă, copii ridicați spre oaspeți 
spre a fi îmbrățișați, urări și hi 
neta, flori de cimp oferite din ini
mă, șîgț țbt atîtea mărite de dra
goste ce au putut fi întîlnite g. 
întregul- parcu-țs, la fiecare pgș, 

fe drumul ce străbate, după ie 
șirea din oraș, mănoasa eimpie 
depresiunii GheorghienUșr. «trăim 
tă la orizont de crestele muntilgr 
au ieșit cu mic cu mare, locuitorii 
satelor din aceste părți. Oameni ai

bucura dl11 plin de roadele muncii 
lor, de a-și pune munca, pricepe
rea în serviciul dezvoltări; ka'iei 
materiale a socialismului, ridicării 
wltte, științei, de *-»i desfășura 
activitatea în orice sector, în în 
treprțpderi, agricultură, învățăm in
și știință.

Dezvoltarea istorică a făcut ca 
pe apesțe meleaguri ș§ trăiască 
mpraună români, maghiari, g@r- 

mani. împreună ei au făurit toate 
bogățiile care se găsesc aici. îm
preună au dus lupte grele împo
triva asupritorilor — fabricanții și 
moșierii români, maghiari, germani 
etc., care s-au unit pentru a ex
ploata pe oamenii muncii indife
rent de naționalitate. Numai stă-- 
pînitorii voiau să învrăjbească oa
menii mute de diferite naționali
tăți, pentru a-i putea asupri w< 
ușor și pe. unii și pe alții- Noi am 
lichidat această stare de lucruri 
Acesta este rezultatul luptei co
mune a oameaUer muncii, români 
maghiari, germani, oare înfrățiți 
mină în mînă, au izgonit pe ex 
ploatatori și-și făuresc o viață li 
beră in România socialistă.

ta continuare, tovarășul NIOOLAI 
GBAUNEâeu a spus; Am realizat 
muite în gnii șoctaljsmului, «fel 
mai avem încă multe de făcut. Mal 
simt și neajunsuri în munca noaș 
tră, mai trebuie să depunem tacă 
mwlte eforturi pentru a ridica in
dustria, agricultura, Ramul dv.. 
după cite știu, are condiții bune 
pentru dezvoltarea agriculturii, în
deosebi a creșterii animatalor. A- șj Mircea Angeleseu, secretar șl 
veți o industrie forestieră paterni 
că, aveți condiții ca în anii noulpi 
cincinal să aduceți o contribuție 
mai mare l-a dezvoltarea ^economie, 
raionului, a regiunii, a întregi; țări 
a întregii noastre activități de de 
săvîrșire a construcției socialiste, 
de ridicare a bunăstării poporului 
pe o treaptă superioară, Sîptem 
convinși că cetățenii raionului și 
orașului Gheorghieni nu vor pre
cupeți eforturile în această operă 

Noua Constituție a României so
cialiste — a subliniat în continua 
re vorbitorul — garantează și asi 
gură drapturi și posibilități egale 
pentru toți cetățenii patriei noas
tre. fără deosebire de națio®njitate 
de a-și manifesta priceperea, forța 
în toate domeniile de activitate, Se 
mai întîmplă, ici colo, unele nea
junsuri, uneje lipsuri, Se mai pot 
găsi oameni cu concepții înapoiate :

1 mai poț exista manifestări greșite, 
fie ale unui român față de up ma
ghiar, fie ale unui maghiar față de 
un român, dar toate acestea aînt 
rămășițe ale trecutului și ele tre
buie Înlăturate cu desăvîrșira. Ffă' 
ția de nezdruncinat între toți oa
menii muncii din patria noastră, 
fără deosebire de naționalitate, «e 
întărește continuu; numai strîns u- 
niți, înfrățiți, cot la cot, puntad 
toată priceperea ta serviciul con
strucției socialiste, vom reuși să 
realizăm mai iute sarcinile puse de 
Congresul al iX-lea, să facem ea 
tara noastră să devină mai bogată, 
mai înfloritoare, ca viața fiecărui 
cetățean al patriei noastre să de
vină mai îmbelșugată, tată ce pro
gram minunat avem de înfăptuit 
împreună- In încheiere, tovarășul 
Nicolae Ceaușescu a spus : Urez 
tuturor locuitorilor orașului ci ra
ionului Gheorghieni multe succese 
în activitatea lor, §ă se întărească 
continuu prietenia șj frăția dintre 
toți cetățenii, indiferent de națio
nalitate, unitatea în munca și lupta 
comună pentru desăvlrșjrea con
strucției socialismului.

Cuvintele secretarului general ai 
C.C. oii P.e.R. au fost viu aplaudate 
Se înalță urale, răsună ovații pen
tru patria scumpă, Republica So
cialistă România, pentru 
Comunist Român.

La dorința locuitorilor 
conducătorii de partid și 
stat invitați apoi să planteze un 
brad în parcul din localitate, în

Partidul

orașului, 
de stat

lo-
a

de
fie

pădurii din tată îg fjg, o; au Ctostit 
trecerea oaspeților 6U OFCUFi de CV’ 
tină, în al căror verde crud au îm
pletit roșul aprins al gargfjțelor 
sălbatice sau plantînd de,g lungul 
șoselei nenumărate crengi de mes- 
țștei. podoabă a acestor locuri

In Valea sțrimbă, țn centrul cp 
urnei, cgndugățgrij de partid ?i de 
stat coboară din mapri, fiind invi
tați de familia Forika Mihai, țărani 
eagporatari din «ceste părți, șp guste 
din roadele pămintului. din palin
ca ture tăcută aici, ta Intrarea în 
șalul Voatatel- calea mașinilor 
este barau de u» grup mare de să
teni, Se gpd răsuRîfld acordurile 
Horei Uite, Oaspeții se întrețin 
îndelung cu familiile de regperațgri 
cored înconjoară. îmbrăe-ați țg fru
moase straie populare, Încinși cu 
tricolor. Tot în această gomună 
gaspețji poposesc din nou gustind 
din tufea și PÎlMă acgștgr leșuri 
pe carp ie oferă Aurel 
ea Ang și alții.

Intîlnire eu studenjîi
aflăm pe tacuri «Ilbde jn 
și balade, in legende șțrâ- 
Ne îndreptăm șpre tacul di

Ne 
doine 
vechi- 
unde țîșnesc, ca doi frați buni, Mu
reșul și Oltul, iar dincolo de această 
cumpănă a apelor, de pe culmea 
Pietrei Singuratice, sg zărește 
Ceahlăul in toată măreția sa

Pe aceste meleaguri de o rara 
rumuaețe, jg apropierea Izvorului 

Mureșului, sule de studenți din în
treaga tară își petre® vacanta. Zvon 
de eîRțecp vestește din depărtare 
prezenta taberei lgr. In drum spre 
Miercurea Giwc, conducătorii de 
partid si de stat se opresc pentru 
eîteva clipe aici. jn țnțîmpinarea 
ier ap jașiț Cogțin Nădejde, ad
junct al ministrului învălămîntatai.

C,G. al U.T.C., președintele U-A.JLR-, 
sute de Studenți, Entuziasmul tine
resc pe care-1 prilejuiește vizita 
oaspeților culminează cu „Gaudea- 
mus igityr*'. Conducătorii de partid 
și de stat vizitează tabăra, se inte
resează îndeaproape de condițiile 
create, de felul cum își petrec tim
pul Și ÎSÎ reimprespătează forțele 
studenții aftati aici. In tata careu
lui de, anuare, oaspeții stat salutați 
de Alexandru Ignat, secretar al 
[I.A.Ș.R,, director ti: taberei. Studen- 
ții EUaabeța Gheorghiu, de la Uni
versitatea „Al, I- Gusta1’ din Iași, si 
Kikely Pali, de lg l.M.F. Tg, Mu
reș, exprimă ta cuvinte emoționante 
bucuria tinerilor de a avea în mii- 
locul lor pe conducătorii de partid 
si de 
pentru 
că își 
slujba 
pășirii

Primit cp mare însuflețire, a luat 
cuvîntul tovarășul Nicolae Ceaușes- 
cn. După ce a subliniat justețea 
felului în care este organizată acti
vitatea în tabără prin îmbinarea 
odihnei cu schimbul de experiență, 
privind desfășurarea studiului ,jp'

stat, mulțumesc din inimă 
condițiile create, „sigurind 

vor pupe toate forțele în 
poporului, a înfloririi și pfe- 
patrjei dragi.

S«ciu, Țja-

«ursitor și activitatea 
studențești în diferita 
versitare, vorbitorul s-a referit 1Ș 
șarcinile puse 
fXriea al P.e.R.

Programul de 
nomiei. culturii, 
sibilităti nelimitate tineretului nos
tru de 0’Și afirma și dezvolta ta
lentele Și aptitudinile, Jnvăfînd, tre
buie să vă străduiți să vă însușiți 
tot ceea ce ește maț nou în știința 
«ț în cultura națională si univer
sală. Patria noastră, socialismul, co
munismul ay nevoie de oameni pri
ceputa alăptai pe atiintă si cultură, 
pentru că numai în acest fel vom 
reuai să ridicăm edificiul socialis
mului în patria noastră la înălțimea 
cerințelor contemporane, «a ne apra 
eiem a1 aă ajungem ia nivelul tarilor 
«u e oivilisatle ai o cultură avan
sată, lațg de ce partidul nostru a- 
cordș g atentie ațît de mare tavă- 
tamîtaului, științei și culturii, de 
ce se fac eforturi materiale ațjt 
de mari pentru dezvoltarea tar.

Aveți condiții bune de învăță
tură. Știm că mai sînț și unele lip
suri. Dar condițiile de astăzi sînt 
incomparabil mai bune decît cele pe 
carp le-au avut studenții îp țrecițt. 
Trehuie să folosiți la maximum con
dițiile ejțișțențe, aș§ cyțp șînt, §ă 
vă străduiți să învățat! cit mai mult 
C-Î mai bine, Este o obligație cetă
țenească și socială a fiecărui cetă
țean ai patriei noastre, șj mai cu 
sconta a liocărta tînăr, de a se pre
găti, de a sluji cu toată priceperea, 
ch toată dragostea, cu toată cre
dința, patria si poporul-

ta continuare, tovarășul Ntaotae 
Geaușeaeu a spus; „Atai stated stu- 
denți și activiști ai u.Ț.c. din taste 
centrele universitare din țară, ro
mâni, maghiari, germani și de alte 
naitanalități,

Aceasta esta o dovadă a condiți
ilor și raaHtățjipr noi din România 
socialista, a egalității depline În

așpeiatiil&r 
eșfitfe tfRi-

de Congresul al 
în fața tineretului, 
dezvoltare a eco- 
tenței creează go-

drepturi între țeb eetăteiiii patriei 
noastre- Bate datoria țlnereSului. în
deosebi a tineretului universitar, a 
intelectualilor de ffiîine, de a aplica 
ta prataieă ptaltfea partidului nos
tru de întărire a unității și frăției 
între oamenii mute, indiferent de 
Raționalitate, pentru că numai înfră
țiți. muncind eet ta col. syb cendu- 
_erea partidului, vom rauș» șș ob
ținem suqggșe și mai mari în cgn- 
țittuctta ștealismufei. țp • înflorirea 
patriei",

Refețtadu-șe ta unele probltaue 
infernatlertate, vorbitorul a sublirttal 
gă partidul și guvernul nostru și-_au 
adus contribuția ta elaborarea da- 
cumontetor adepta te recent la Cpb- 
șfătuirea de la Bupwesți a Comi
tatului Politic cmmultatlv ai stately 
participante ta Tratatul de ta Var
șovia, documente menite șă ser
vească interesele păcii și colaboră
rii între popoarele din Europa și 
întreaga lume. Tot ceea ce facem 
noi pentru a dezvolta ©cenogita. 
pentru a ridiea cultura, știința, pen
tru a întări puterea oeehmfea șl 
politică a tării neaștre, este În ace
lași timp o contribuție la înlălir?-! 
puternicului sistem mondial socia
list, a ferțeler 
treagă.

Amintind de 
fgc delegațiile 
țări și de 
na în țara 
Geșușeseu 
activitate 
partidului 
te îndreptată spre întărirea colabo
rării eu țările socialista, a unității 
țărilor seoialjate, a mișoării comu
nista și mute°reșUi spre înțărirea- 
colaborării cu toate statele indife
rent de orînduirea lor socială. A- 
ceastă activitate corespunde spiri
tului solidarității internaționale a 
celor ce muncese, al unirii tțițyrQr 
ferțeler anilhnneriaiișțe, al lupt#! 
oeniru asigurarea păcii în lume. 
Partidul și guvernul acționează ast
fel pentru a asigyța poporului no#». 
Ini, tineretului, eosditii pe mute 
pașnică, posibilitatea să învețe, «ă 
se desvplte, pentru a ridica patria 
pe culmile înalle ale progresului, 
astfel ea poporul nostru ș$ Bă* 
seassă mîndru în rîndul națiunilor 
ararialiste, al națiunilor din întreaga 
lume, ca un popor oare îsț educe 
caniFibutia ta dezvoltarea eiviliw 
tlei. ta victoria comunismului, ta 
încheiere, secretarul general șl 
C.C al P-G.R, a urat riudențliof 
petrecere bună în tabără, suoce»® 
la învățătură și în viață.

Momentele setamme prilejuite de 
înlilnlrea de ta careu fac i«e apoi 
unei spontane sărbători- Tineri și 
tinere invită în horă pe oaspeți, 
condueîndu-i apoi

Și

păcii din lumea fn-

vizitele pe care le 
române in diferite 

vizitele delegațiilor »trăi- 
naastră, tovarășul Nieplae 

a șubiiniat că întreaga 
politică, diplomatică a 

și guvernului neșțru «J-

eu un adevărat 
jcm spre ioșlreaalai de eîntee 

din tabără.
Conducătorii 

și-au continuat 
de la Bălan.

(Continuarea 
ducătorilor de 
regiunea Mtireș.Aptanamd Maghfe- 
ră o vom publica în numărul Viifefl

partid șide
drumul spre

de stat 
minele

relatării vjfjfei ««■ 
POflld Si de afet în
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zică populară; 14,00 BULETIN DE 
STIR-I. Buletin meteo-rutier; 14,08 
Muzică de estradă; 14,38 Pagini din 
opereta „Frumoasa Galateea'1 de 
Suppe,- 15,00 Cîntece populare de 
dragoste,- 15,30 Caleidoscop muzi
cal,- 16,00 RADIOJURNAL. Spoit. 
Buletin meteorologic,- 16,15 Mggfeă 
ușoară,- 16,3Q LECTURĂ FOILETON 
PENTRU TINBRU ASCULTĂTORI; 
16,40 Cîntece și jocuri; 16,50 Cîn- 
tecul săptânînii „Cîntareș tării"; 
17,00 Șirag de melodii. 17.10 QDĂ 
VITEJILOR; 17,40 „Cîntece fără cu
vinte" de Mendelssohn Bartholdy; 
17,50 Medalion muzical Emanuel I°- 
neșcu; 18,0Q BULETIN DE ȘTIRI; 
18,05 IN JURUL GLOBULUI; 18,15 
Muzică ușoară; 18,25 Melodii popu
lare; 18,40 RITMURILE CINCINA
LULUI; 19,00 O melodie pe adresa 
dumneavoastră; ta,?Q Varietăți mu 
zicale; 20.00 RADIOGAZETA DE 
SEARA; 20,20 Sport. Post-Serlptum; 
20,30 Concert de melodii romăftCȘti; 
21,05 Cine știe crștlgă; 21,35 MA
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PB ȘTIRI; 8,00 Program muzical de 
dimineață; 6,00 Sport Buletin mc- 
teo-rutier; 6,15 Program muzical 
de dimineață; 7,00 RADIOJURNAL. 
Buletin meteo-rutier; 7,15 Marșuri 
pentru fanfară; 7,3Q Ginsprezece 
minute cu muzica ușoara; 7,45 Sa
lut voios de pionier; 8,00 suma
rul ZIARULUI „SCINTEJA”; 8,06 
Muzică populară, 8,30 La microfon, 
melodia preferată; 9,30 Sfatul me
dicului ; Reumatismul și tratamen
tul său cu factori naturalii 9.35 
Jocuri; 9,45 Interpretul șăpțămîmi 
Dan Iordăchescu, i0.°Q BULETIN 
DE ȘTIRI; 10.03 Program de ctnte- 
cef 10,30 ROZA V1NTURILQR „Pe 
potecile vacanței"; 11,20 Afiș ra
diofonie; 11,30 Pe portativ, tine
rețea !| 11,45 Doine șl jocuri popu
lare; 12,00 BULETIN DB ȘTIRI, Bu
letin meteorologic; 12,10 Arii din 
opere; 12,25 Un animator al muzi
cii corale: Dariu Pop; 13,15 For
mații de muzică ușoară; 13,30 MU-

MAIA — I960. Înregistrări din «OH- 
certul de închidere al celui d@*«i 
IV-lea Concurs si Festival de m«’ 
zică ușeară românească,- 23,OG RA
DIOJURNAL, Sport, Buletin meteo
rologic; 22,20 Evantai muitaslt 33,82 
BULETIN PE ȘTIRI.
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Cultural; Angelica marchiza tags- 
ritari Muncitoresc i 8QQ de leghe 
pe Amaseane; băRbATINIt SUb 
gâtul; URIQANII Trageți ta Sta

nislas,



VIETNAMUL DE SUDvizita delegației
M.A.N. în U.R.S.S
1 fALTA — 13. Trimisul special

Agerpres, Florea Țuiu, transmite . 
Delegația Marii Adunări Naționale 
a'1 Republicii Socialiste România, 
condusă de Gh. Necula, vicepre
ședinte al Marii Adunări Naționale, 
a’ părăsit sîmbătă dimineața Lenin
gradul, continuîndu-și vizita în U- 
niunea Sovietică. Oaspeții români 
au fost conduși Ia aeroport de 
<3. Romanov, secretar al Comitetu
lui regional Leningrad al P.C.U.S., 
Â. Sizov, președintele Comitetului 
Executiv al Sovietului orășenesc Le 
ningrad, de deputați și reprezentanți 
ai oamenilor muncii.

al WnMil
francez

— Corespondentul A- 
Gheorghiu, transmite : 

„Journal officiele" a publicat un 
dtecret al Ministerului de interne 
francez prin care se interzice pe 
întregul teritoriu al Franței circu
lația, distribuirea și punerea în vîn- 
zare a publicației ciankaișiste 
„Tchon Fa Tao Pao", editată la Pa
rts in limbile chineză și franceză. 
Potrivit procedurii obișnuite, în 
aeest domeniu, decizia a fost luată 
de către Ministerul de interne după 
avizul Ministerului Afacerilor Ex
terne.

Al.

In aceeași zi, delegația română a 
sosit pe calea aerului la Simfero
pol, în Crimeea. La sosire erau pre- 
zenți A. Moiseev, vicepreședinte al 
Comitetului Executiv al Sovietului 
regional Crimeea, deputat în Sovie
tul Suprem al R.S.S. Ucraina, E. Za- 
kutnaia, deputat în Sovietul Suprem 
al U.R.S.S., M. Lozovoi, președin
tele Comitetului Executiv al So
vietului orășenesc Simferopol, 1. Ka- 
roli, președinte al Comitetului Exe
cutiv al Sovietului orășenesc Ialta. 
Un grup de pionieri a înmînat oas
peților flori.

De la aeroport, delegația română 
a plecat la lalta, stațiune balneo-cli- 
materică situată pe litoralul Mării 
Negre. La Hotel „Ucraina", oaspe
ții au luat parte la o masă oferită 
de Comitetul executiv al Sovietu
lui regional Crimeea, la care A. Moi
seev, vicepreședinte al Comitetului 

Sovietului regional 
Gh. Necula au rostit

Executiv al 
Crimeea, și 
toasturi.

Pariul a fost achitat
OTTAWA 13 (Agerpres). — Pri- 

nHil ministru canadian, Lester Pear
son a expediat omologului său bri
tanic, Harold Willson, un cec în va
loare de... cinci dolari, reprezen
tând miza pariului pe care cei doi 
prim-miniștri l-au făcut cu ocazia 
finalei campionatului mondial. Pear
son pariase 5 dolari pe echipa Re
publicii Federale Germane, dar în 
același timp și-a exprimat speranța 
că va cîștiga 
ceea' ce îi va 
buie cu cinci 
rea deficitului 
tănice".

Purtători de
canadian au spus că premierul Wil
lson nu a făcut cunoscut dacă va 
accepta sau nu cei cinci dolari ai 
lui Pearson, dar acesta din urmă a 
hotărît totuși să-și plătească dato
ria.

echipa Marii Britanii, 
da prilejul să contri- 
dolari la „soluționa- 
balanței de plăți bri-

cuvînt al guvernului

Nemulfumifi 
de brutalitățile 
gardienilor

13 (Agerpres). — 
penitenciarul din 

Massachusetts) s-au

NEW YORK 
Deținutii de la 
Walpole (statul 
răsculat împotriva administrației pe
nitenciarului, fiind nemulțumiți de 
brutalitățile gardienilor. Trei dintre 
gardieni au fost uciși, spitalul în
chisorii trecînd sub controlul deți- 
nuților.

GANBERRA 13 (Agerpres). — Ho
tărîrea ilegală a guvernului aus
tralian de a chema sub arme străinii 
în vîrstă de 20 de ani, oare locuiesc 
pe teritoriul acestei țări, a trezit o 
aflîncă nemulțumire în rîndul sute- 
tpr de mii de imigranți.

Cele mai mari comunități, reunite 
fn zeci de organizații de masă, au 
declanșat o campanie de strîngere 
de semnături pe o petiție de pro
test adresată guvernului australian.

Liderul Partidului laburist din

Tactica atacurilor surpriză 
continuă cu succes

SAIGON 13 (Agerpres). — Pe 
frontul sud-vietnamez pafrioții con
tinuă cu succes tactica atacurilor 
surpriză: după cum menționează de 
la Saigon corespondentul agenției 
France Presse, vineri dimineața un 
gruc de 15 patrioți au atacat prin 
surprindere punctul de comandament 
al operației Colorado, situat la trei 
km de Tam Ky. Numeroși ameri
cani au fost răniți. Se menționează, 
de asemenea, pagube importante 
provocate bazei de elicoptere din 
apropiere.

Referindu-se la victoriile dobîn- 
dite de patrioți în cursul lunii iu
lie în diferite regiuni sud-vietna- 
meze, agenția V.NA relatează că 
în provincia Quang Ngai au 
scoși din luptă peste 1 274 de 
tari americani și saigonezi. In 
lași timp au fost distruse sau 
riate numeroase vehicule
americane sau saigoneze, 9 avioane 
au fost doborîte iar o mare canti
tate de arme și muniții a fost cap
turată.

fost 
mili- 
ace- 
ava-

militarc

Autorizație pentru extinderea agresiunii
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

Purtătorul de cuvînt al Departa
mentului de Stat al S.U.A. a confir
mat vineri că Pentagonul a autori-

O hotărîre a Subcomitetului nr. 1 
al Comitetului celor 24 al O.hi.U.

ex-
în- 
în

(Agerpres). — 
al Comitetului 
pentru lichida- 
a hotărît să

Sfînta Elena, 
subliniat că 

să adopte o 
oblige Anglia

Guvernul cambodgian 
a anulai vizila 
lui Harriman 
în această fără

de către 
Norod&m 
vizitei lui 
itinerant 

prevăzută

NEW YORK 13 
Subcomitetul nr. 1 
celor 24 al O.N.U. 
rea colonialismului
recomande includerea pe ordinea de 
z! a Adunării Generale a O.N.U. a 
problemei activității societăților 
străine — engleze, americane, vest- 
germane — pe teritoriile coloniale 
din sudul Africii. Delegații Tanza
niei, Mali, U.R.S.S., Iugoslaviei și 
ai altor țări au criticat aspru aceas
tă activitate și consecințele ei gra
ve pentru popoarele acestor co
lonii.

Subcomitetul nr. 1 a discutat, de 
asemenea, problema insulelor Mau-

riciu, Seychelles și 
Delegatul sovietic a 
subcomitetul trebuie 
hotărîre prin care să
să acorde acestor colonii indepen
dența pe baza unor alegeri gene
rale, să înapoieze populației băști
nașe toate pămînturile care i-au fost 
răpite, să retragă de pe insule toate 
trupele 
zele și

străine și să lichideze ba- 
cOnâtrucțiile militare.

z”i pe comandanții trupelor ameri
cane dislocate în Vietnamul de 
sud să pătrundă pe teritoriile țărilor 
vecine „pentru a asigura securita
tea trupelor lor". Noile „precizări" 
sînt puse în legătură cu intențiile 
cercurilor Pentagonului de a 
tinde conflictul din Vietnam în 
treaga Asie de sud-est. Pînă
prezent, relevă agenția France Pres- 

‘ se, această autorizație s-a aplicat, 
în. cazul Cambodgiei. Aceeași agen-. 
ție menționează că la ultima sa con
ferință de presă, secretarul de stat 
al S.U.A., Dean Rusk, nu a exclus 
posibilitatea unei intervenții a tru
pelor terestre americane în zona 
demilitarizată dintre R« D. Vietnam 
și Vietnamul de sud de la paralela 
17.

FNOM PENH 13 (Agerpres.). —• 
După ce a luat cunoștință de decla
rațiile făcute de Departamentul de 
Stat ți misiunea americană la Sfi- 

-gen în legătură cu atacarea satului 
cambodgian Thlok Trach 
aviația americană, prințul 
Sianuk a anunțat anularea 
A. Harriman, ambasador 
al S.UA., în Gambodgia 
pentru luna septembrie.

Relevînd că această vizită fusese 
stabilită la cererea părții america
ne, pi intui Sianuk a afirmat că es
te grav faptul că guvernul S.U.A. 
a transmis „profundele lui regrete*' 
victimelor atacului, diplomaților și 
observatorilor internaționali — aflati 
aici pentru a constata care este a- 
devărul în problema incidențelor 
militare de. la frontiera cambodgiano- 
sud-vietnameză, omițînd să prezinte 
aceste „regrete", principalului inte
resat — guvernul cambodgian.

Norodom Sianuk și-a exprimat, de 
asemenea, nemulțumirea față de 
faptul că S.U.A. folosesc hărțj ale 
Vietnamului de sud în care sîAtaCU- 
prinse nu numai cîteva insule cam
bodgiene revendicate de guvernul 
de la Saigon, dar și o serie de 
sate cambodgiene nerevendicate în 
mod oficial și că, în acest fel, este 
încurajată agresivitatea și expasio- 
nismul militariștilor de la Saigon.

Ințr~un an,
140 condamnări 
la moarte

Politia londoneză 
în căutarea unui 
grup de criminali

LONDRA 13 (Agerpres). — Da 
vineri după-amiaz3, întreaga poliție 
londoneză se găsește mobilizată în- 
tr-o vastă operație pentru descope
rirea unui grup de criminali care 
au ucis în cartierul Shepherds Bush 
trei polițiști. Cei trei membri ai 
politiei londoneze au fost uciși cu 
focuri de revolver în apropierea în
chisorii Wormwood Scrubs în mo
mentul -cînd se îndreptau spre o 
mașină suspectă. Știrea asasinării în 
plină zi a celor 3 polițiști — crimă 
apreciată a fi fără precedent în 
Anglia în ultima jumătate de secol 
— a produs o vie emoție printre 
locuitorii capitalei engleze. Ministrul 
de interne Roy Jenkins și-a între
rupt vacanța și de sîmbătă diminea
ța va controla personal campania 
polițienească împotriva grupului de 
asasini.

Primele cercetări nu au dat pînă 
aicum vreun rezultat.

Australia, Arthur Calwell a con
damnat, într-o declarație, hotărîrea 
ilegală a guvernului său privind re
crutarea imigranților.

Ziarele cele mai influente pu
blică la locuri de frunte hotărîrea 
guvernului italian de a finanța că
lătoria de înapoiere în patrie a ita
lienilor imigranți în Australia, sus
ceptibili de a fi recrutați în armata 
australiană. Proteste au sosit și din 
Grecia, Olanda, Franța și din alte 
țărL

Un nou act samavolnic 
al regimului de la
CAPETOWN 13 (Agerpres). — Mi

nistrul de justiție din R.S.A., Vor
ster, a anunțat vineri intrarea în 
vigoare a unui amendament la 
așâ-zisa „lege pentru suprimarea 
comunismului". Potrivit acesteia, mi- 
nistrlil va avea puterea de a scoate 
din funcție brice jurist
„de stînga". Deși nu a fost comu
nicat textul integral 
mentului, agenția U.P.I. menționează 
că el conține și termene prin care 
se lărgesc motivele pe baza cărora 
pot fi expulzați din R.S.A.. cetățeni 
nevinovați.

De fapt, este 
samavolnic ce

Pretoria
selor legi, amendamente și ordo
nanțe ale regimului fascist de la 
Pretoria prin care acesta își „legi
ferează" teroarea rasistă ce o prac
tică în țară.

JOHANNESBURG 13 (Agerpres). 
140 de-persoane au fost condamnate 
Ia moarte în Republica sud-africană 
în cursul unui an (30 iunie 1965 
— 30 iunie 1966), a recunoscut vi
neri ministrul de justiție Vorster 
în cadrul unei sesiuni a parlamen
tului de la Johannesburg. Răspun- 
zînd ia o întrebare pusă de Helen 
Suzman, membru al parlamentului 
șî reprezentantă a opoziției, Vors
ter a precizat că dintre cei c^dam- 
naii 99 sînt africani.

considerat

al amenda-

vorba de un nou act 
se adaugă numeroa-

Acțiuni îmbibate
WASHINGTON 13 (Agerpres). — 

Guvernul american încearcă să pre
gătească opinia publică pentru o 
iiouu creștere masivă a efectivelor 
americane dislocate în Asia de 
sud-est, a declarat vineri, într-un

Un mesaj al F.L.O.S.Y. 
U Thantadresat lui

CAIRO 13 (Agerpres). — 
mesaj adresat secretarului 
al O.N.U.,

Intr-un 
general 

U Thant, Frontul de 
eliberare a sudului ocupat al Ye
menului (F.L.O.S.Y), respinge con
ținutul recentului memorandum al 
Marii Britanii privind trimiterea u- 
nei misiuni speciale a Națiunilor 
Unite în Aden.

In mesaj se subliniază că Frontul 
de eliberare a sudului ocupat al 
Yemenului, în calitatea sa de repre
zentant legitim al poporului din A- 
rabla de sud, sprijină rezoluțiile 
O.N.U. din noiembrie 1965 și cele 
ale Comitetului O.N.U. pentru de
colonizare care recomandă, printre 
altele, lichidarea stării de urgență, 
eliberarea deținuților politici, orga
nizarea de alegeri generale care 
trebuie să fie urmate de acorda
rea unei adevărate independențe a- 
cestor teritorii.

După cum se știe, Marea Brita- 
nie a adresat recent o scrisoare 
O.N.U., în care a anunțat că ac
ceptă trimiterea unei misiuni spe
ciale în Aden cu scopul de a stu-
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de imoralitate

dia măsurile practice privind acor
darea independentei Arabiei de sud 
cu condiția ca responsabilitățile sale 
în domeniul securității să fie limi
tate sau abandonate.

discurs pronunțat la Washington, 
senatorul Wayne Morse. Aceasta 
înseamnă, a spus el, o nouă etapă 
spre invazia teritoriului R. D. Viet
nam. Senatorul a menționat, '.of
ertată, pericolele pe care le implică 
o asemenea acțiune agresivă a 
S.U.A. în A.sia de sud-est. El a 
condamnat intervenția S.U.A. în 
Vietnam, declarînd că acest război 
este imoral și că guvernul ame
rican și-a legat interesele de un 
tiran în persoana generalului sai- 
gonez, Nguyen Cao Ky. „Acțiu
nile noastre în Vietnam sînt îmbi
bate de imoralitate și aceasta o știe 
întreaga Asie și întreaga Europă", 
a spus el în încheiere.

Consecinfâ a devalorizării 
monedei naționale argenfiniene

BUENOS AIRES 13 (Agerpres). — 
Creșterea excesivă a costului vie
ții în Argentina, consecință a noii 
devalorizări a monedei naționale ar
gentiniene, a făcut obiectul reuniu
nii ministeriale, convocată de pre
ședintele Juan Carlos Ongania în 
cursul zilei de vineri. La reuniune 
s-a hotărît să se propună indus
triașilor „să consimtă la o redu
cere a beneficiilor obținute". S-a 
preconizat modificarea legii asupra 
monopolurilor, în sensul încurajării 
concurenței, precum și modificarea 
normelor vamale.

Referindu-se la sporirea prețurilor 
din Argentina, ziarul „Cronica ,

afirmă că aceasta va avea drept 
consecință o scădere cu aproxima
tiv șapte la sută a salariilor reale.

De altfel, din Buenos Aires se 
anunță că la puține zile după de
precierea pesoului, prețul curentu
lui electric a crescut cu 31 Ia sută, 
al medicamentelor cu 12 la sută, al 
serviciilor telefonice cu 8 la sută 
și al diferitelor servicii de asistență 
medicală cu 9 la sută. Autoritățile 
argentiniene au publicat o notă ofi
cială, prin care 
terea prețului 
aproximativ 25 
cu 30 Ia sută.

se autorizează cres- 
la combustibil cu 

la sută, iar al apel
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