
Organ al Comitetului orășenesc P.M.t.

COMUNICAT
La invitația președintelui Consiliului Revoluționar al Uni 

unii Birmane, președintele Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Romine, Gheorghe Gheorghiu-Dej, împreună cu Ion 
Gheorghe Maurer, președintele Consiliului de Miniștri al R.P.R., 
vor face o vizită in Birmania de la 20 octombrie 1962 Ia 22 
octombrie 1962.

Joi după-amiază în sala 
Teatrului de stat din Petro
șani a avut loc adunarea fes
tivă consacrată deschiderii 
Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice. La adunare au luat parte 
tovarășii Lazăr David, prim- 
secretar al Comitetului orășe
nesc de partid, Ghioancă Vic
tor și Negruț Clement, secre
tari ai Comitetului orășenesc 
de partid, Blaj Traian, preșe
dintele Sfatului popular oră
șenesc Petroșani, conducători 

. ai instituțiilor de stat și ob- 
■ ștești, muncitori fruntași, in

telectuali, studenți.
4 La începutul festivității fan- 

Hfcra clubului central al sindi- 
■ catelor din Petroșani a into

nat imnurile de stat ale R.P.R. 
și U.RJS.S.

Adunarea a fost deschisă de 
tovarășul Benișek Mihai, se
cretarul consiliului orășenesc 
A.R.L.U.S. Petroșani.

A luat apoi cuvin tul tovară
șul Ghioancă Victor, secretar 
al Comitetului orășenesc de 
partid Petroșani care a vorbit 
despre marea prietenie romîno 
sovietică, prietenie care-și are 
izvorul în lupta de veacuri a 
celor două popoare pentru li
bertate și o viață mai bună, 
despre relațiile ce unesc cele 
două țări socialiste, relații de 
colaborare și întrajutorare re
ciprocă

Tovarășul Ghioancă Victor a 
trecut apoi în revistă roadele

bogate ale legăturii frățești 
care unesc țara noastră cu 
Uniunea Sovietică, subliniind 
realizările însemnate obținute 
de țara noastră datorită aju
torului neprecupețit al mare
lui popor sovietic.

La sfîrșitul cuvîntării, asis
tența a ovaționat îndelung 
pentru prietenia romîno-sovie- 
tică.

In încheierea adunării festi
ve a oamenilor muncii din Pe
troșani închinată „Lunii prie
teniei romîno-sovietice" a fost 
prezentat un frumos program 
artistic realizat cu concursul 
Clubului muncitoresc din 
can, a Teatrului de 
Școlii populare de 
Irealitate.

Randamente

stat 
artă

Vul- 
și a 
din

mari
III de laColectivul sectorului 

mina Petrila este cunoscut în Va
lea Jiului prin randamentele mari 
pe care le realizează. In luna sep
tembrie, de exemplu, minerii de 
aici au obținut un randament me
diu pe sector de 3,300 tone căr
bune pe post. Pe această bază, ei 
au extras peste planul lunar a- 
proape 3.000 tone 
S-au evidențiat în 
brigăzile minerilor 
Bartok Iosif, Purda 
altele care au lucrat 
de peste 7 tone cărbune pe post.

0-----------------„

Bine, dar se poate și mai bine

de cărbune, 
mod deosebit 
Cîșlaru loan, 
Constantin și 

cu randamente

Plecarea Inaiților oaspeți romloi din Indonezia
DJAKARTA 12 (Agerpres). 

De la trimisul special Ion Gă- 
lățeanu :

Ieri, 12 octombrie, a luat 
sfîrșit vizita în Indonezia a 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Populare Romine și a tovară
șilor Ion Gheorghe Maurer, 
președintele Consiliului de Mi 
niștri, și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe

La ora 6,30 ora locală, înal 
ții oaspeți romîni, însoțiți de 
președintele Sukarno, sosesc 
oe aeroportul Kemajoran din 
Djakarta, frumos împodobit 
cu steagurile alb-roșii ale In 
doneziei și steagurile tricolore 
ale Republicii Populare Ro
mine. Se aflau de față Leime- 
na. ministru prim ad-interim, 
Subandrio, locțiitor al minis 
trului prim, ministru al afa 
cerilor externe, Ichsan, secre
tar de stat, Sukrisno, amba 
sadorul Indoneziei la Bucu 
resti. membri ai pariamentu 
lui, membri ai Adunării Popu 
lare Consultative, oameni de 
Știință, artă și cultură. Erau, 
de asemenea, prezenți șefii

misiunilor diplomatice acredi 
tați la Djakarta, precum șî 
Pavel Silard, ambasadorul Re
publicii Populare Romine la 
Djakarta, și membrii amba
sadei.

In incinta aeroportului se 
adunaseră mii de oameni care 
aclamau, agitau pancarte de 
rămas bun și stegulețe. Pe clă
direa aeroportului erau așe 
zate portretele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și dr. 
Sukarno precum și o mare 
pancartă pe care scria : „Drum 
bun excelenței sale dl. Gheor 
ghe Gheorghiu-Dej, președin
tele Consiliului de Stat al Re 
publicii Populare Romine. Se 
lamat Djalan ! Drum bun I" 
Văzduhul răsună de acordurile 
a numeroase orchestre popu 
lare.

Inalții oaspeți romîni, îm 
Dreună cu președintele Su
karno, au trecut din nou prin 
tr-un coridor viu format din 
tineri și tinere în minunate 
costume naționale indoneziene 
— tradiționala „poartă a In 
doneziei" — îndreptîrsdu-se 
spre un lung umbrar. Oaspe
ților romîni le-au fost prinse

de gît ghirlande de flori. „Poar
ta Indoneziei" a rămas des
chisă în urma prietenilor din 
Romînia, ea este și mai larg 
deschisă decît înainte datori
tă acestei vizite, datorită înțe
legerii realizate între cele 
două părți.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, tovarășii Ion Gheor
ghe Maurer și Corneliu Mă
nescu și celelalte persoane ca 
re îi însoțesc și-au luat rămas 
bun de la persoanele oficiale 
indoneziene, de la șefii misiu
nilor diplomatice și de la 
membrii ambasadei romîne.

Apoi comandantul gărzii de 
onoare a prezentat raportul 
după care tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și dr. Sukarno 
au trecut în revistă garda.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, s-a apropiat de mi
crofon rostind o cuvîntare 'de 
rămas bun.

Ne luăm astăzi rămas bun 
după o ședere de 11 zile în 
Indonezia, a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej. In 
tot timpul cit am vizitat fru-

(Continuare în pag. 4-a)

Sosirea la Bombay
BOMBAY 12 

Trimisul special 
nu transmite :

La invitația 
Republicii India, 
palii

(Agerpres). 
Ion Gălățea-

Q seamă de realizări a ob
ținut și sectorul administrativ 
al minei Aninoasa. Folosind 
materiale recuperate muncito
rii din acest sector au con
struit în spatele puțului prin
cipal al minei un 
scurgere din beton 
200 m., au reparat două ma
gazii vechi situate Ia Iscroni, 
au construit o magazie nouă 
pentru depozitarea cimentului 

■•care este prevăzută cu utilaje 
’ automate pentru încărcări șî 

descărcări. Baia muncitorilor 
a fost reparată în interior și 
exterior, iar acoperișul refă
cut. La club, cămin și în clă
direa administrației, instala
țiile de încălzire centrală au 
fost verificate și puse la punct, 
iar în ateliere și birouri gea
murile lipsă au fost comple
tate.

canal de
lung de

Ținind cont de greutățile 
Intimpinate anul trecut, sec
torul administrativ al mine! 
Aninoasa a luat măsuri să se 
depoziteze de pe acum mari 
cantități de nisip și pietriș 
necesare lucrărilor de betona- 
re din subteran. La fel și în 
depozit armăturile de lemn 
dimensionate, bandajele și ju 
mătățile au fost pregătite 
pentru subteran. Dacă la a- 
ceste realizări s-ar adăuga 
mai grabnic repararea șopro - 
nului de 
struirea unui 
uscarea 
rampei 
Iscroni 
refugii 
alte localități care lucrează la 
Aninoasa, activitatea sectoru
lui administrativ al minei A- 
ninoasa ar fi și mai bună.

președintelui 
dr. Sarva- 

Radhakrishnan, vineri, 
după-amiază Ia ora 17,30 ora 
locală, (ora 14 ora Bucureștiu- 
lui), au sosit la Bombay pen
tru a vizita India, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, 
împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, și 
neliu Mănescu, ministrul 
cerilor externe.

Aeroportul din Bombay 
pavoazat cu drapelele de
ale Republicii Populare Romî
ne și Republicii India. In în
tâmpinarea conducătorilor de 
stat romîni au venit o mulți
me de oameni care aclamă și 
rostesc cuvinte de salut în 
cinstea oaspeților din Romî
nia, în cinstea prieteniei ro- 
mîno-indiene.

In momentul cînd avionul, 
care a străbătut de la Djakarta 
pînă la Bombay aproape 5.700 

de km., aterizea
ză, răsună 21 de 
salve de tun.

K. H. Chainani 
gîtul tovarășilor 

Gheorghiu-Dej și

Cor- 
afa-

este 
stat

la tericoane, con- 
cuptor pentru 

nisipului, pregătirea 
de descărcare de la 
și amenajarea unor 

pentru muncitorii din

Primiți in familia comuniștilor

In numele locuitorilor ora
șului Bombay și ai statului 
Maharashtra care numără pes
te 40.090.000 locuitori, inalții 
oaspeți romîni sînt salutați cu 
căldură de K. H. Chainani. 
guvernator al statului Maha
rashtra, și I. B. Chavan, minis
trul principal al statului. Gu
vernatorul 
prinde de 
Gheorghe
Ion Gheorghe Maurer tradițio
nalele ghirlande de flori, sim
bol al prieteniei. Ministrul 
principal I. B. Chavan a pre
zentat tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe 
Maurer și Corneliu Mănescu pe 
dr. N. Shah, primar al orașu
lui Bombay și alți reprezen
tanți ai orașului Bombay.

Se intonează imnurile de 
stat ale Republicii Populare 
Romîne și Republicii India. 
Comandantul gărzii de onoare 
prezintă raportul. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne 
împreună cu guvernatorul sta
tului au trecut în revistă gar
da de onoare, formată din os
tași ai forțelor maritime mi
litare.

Or fi ele meseriile fru
moase, dar aceea de mi
ner parcă le întrece pe 
toate. In adîncuri oame
nii se călesc, sînt mai 
uniți în. lupta împotriva 
stavilelor ce le pune în 
cale natura. Poate de 
aceea Conteanu Victor 
a îndrăgit atît de mult 
mineritul. Și cînd 
dragă meseria, o 
așa cum scrie la 
Lui Zold Francisc. 
cu experiență, a cărui bri
gadă lucrează într-unul 
din abatajele sectorului 
III al minei Vulcan îi 
plăcea spiritul organiza
tor al lui Victor, hărni
cia și 
lua 
Cînd s-a pus 
problema numirii unui șef 
de schimb în brigadă, 
Zold l-a propus fără să 
eyite pe Conteanu Vic
tor.

— Vezi Victore să nu

ți-e 
înveți 
carte, 
miner

--rajul lui de f 
pieptiș greutățile 

la sector

Conteanu Victor 
cîteva tone de 

de calitate pes- 
De cumva se în- 

în 
vreun

faci să-mi roșească obra
zul — i-a spus Zold.

— Mă voi strădui — 
răspunse simplu Victor. 
Și vorbele lui n-au fost 
aruncate în vînt. In fie
care șut, schimbul con
dus de 
extrăgea 
cărbune 
te plan,
tîmpla să mai scape 
cîte un vagonet 
bulgăr de șist mai mări
cel, Victor își dojenea 
calm ortacii.

— Apoi asta nu-i trea
bă. Noi trebuie să dăm 
cărbune curat cum îi au
rul și cînd colo uitați-vă 
cît e șistul. Ii critica deo
potrivă pe cei de la ort. 
pe ctațerist și pe vago
netarul de rol, că doar 
cu toți răspund de ca
litatea cărbunelui. Cei 
„cătăniți" nu mai aștep
tau să fie criticați pentru 
a doua oră. Alegeau SÎs*

tul de parcă aveau mag
net.

Cînd comuniștii din 
sector s-au prins la în
trecere pentru a întîmpi- 
na alegerile de partid 
dînd cărbune mult și bun 
peste plan, Conteanu 
Victor a rămas un pic pe 
aînduri și și-a zis.

— N-oi fi eu membru 
de partid dar un aseme
nea eveniment trebuie 
cinstit de toți așa cum 
se cuvine.

Conteanu le-a vorbit 
atunci ortacilor despre 
gîndurile lui. Cu toții 
au primit propunerea sa 
cu mult entuziasm. Din 
acea zi, munca în abatai 
s-a desfășurat cu și tna: 
multă însuflețire. Depăși 
tile de plan creșteau vă- 
zînd cu ochii. La sfîrșitul

D. CRIȘAN

(Continuare în pag. 3-a)

acesta în cartierul Vis-

a noului bloc. Magazi- 
ele în trimestrul curent.

Ministrul principal I, B. Cha
van, a prezentai apoi condu
cătorilor de stat romîni pe pre
ședintele Consiliului legislativ, 
pe miniștrii statuii» Maha
rashtra, precum și pe membrii 
consulatelor și reprezentanțe
lor comerciale cu sediul Ia 
Bombay.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, însoțit de guverna
torul H. K. Chainani și minis
trul principal I. B. Chavan, 
iau loc în mașini. Coloana de 
mașini oficiale 
spre reședința guvernatorului, 
unde oaspeții 
găzduiri în timpul șederii lor 
la Bombay.

De la aeroport pînă la Raj 
Bhavana — reședința guverna
torului — pe întreg parcursul 
care măsoară 35 de km., de-a 
lungul unui număr de străzi 
principale ale orașului, mii și 
mii de locuitori ai Bombay- 
ului au făcut o primire entu
ziastă, plină de căldură înal- 
ților oaspeți romîni. Pe multe 
clădiri de-a lungul parcursu
lui se puteau vedea steagurile 
celor două țări.

Presa din Bombay a publi
cat articole în cinstea oaspeți
lor romîni, precum și fotogra
fiile tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer.

se îndreaptă

romîni vor fi

Zilele trecute a fost dat in folosință blocul 
9 — cu magazine — din Lupeni, ultimul bloc 
prevăzut pentru anul 
coza.

IN CLIȘEU : Vedere 
nele vor fi predate și

O nouă hală 
la U. R. U. M. P.

Nu de mult, la Uzina de re
parat utilaj minier din Petro
șani a fost dată în folosință o 
hală nouă. Hala este în
zestrată cu 5 strunguri, 2\ 
mașini de găurit, polizoare,, 
bancuri de lucru etc. In noua 
hală condițiile de lucru sînt 
mult mai bune ca înainte.

Datorită noilor condiții de 
muncă și strădaniilor depuse, 
colectivul secției își depășește 
zilnic planul în medie cu 15 la' 
sută. In același timp pe secție 
s-au obținut economii de peste 
25.000 lei. Printre lucrările 
mai importante executate In 
ultimul timp de muncitorii 
secției se numără repararea a 
2 compresoare pentru minele 
Uricani și Vulcan.

R. BALȘAN 
corespondent
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8Țintarul fosil
in laboratorul de geologie 

al I.M.P. există un țînțar-fo- 
sllă încrustat într-o bucată 
de chihlimbar. Mărturie a 
unui trecut geologic depăr
tat el servește azi ca obiect 
de studiu.

M-am întrebat cătînd răspuns 
— Tu biet țînțar ce-mi ești erou I

« 4 ♦ * * 
t
• Prin ce miracol ai ajuns
• Să ai un astfel de...cavou i 
î Ce catastrofă s-a~ntîmplat 
î Și cînd anume-n Univers ? 
i« De te-a păstrat nealterat 
j Necruțătorul vremii mers l 
’Te văd zglobiu plutind ușot 
£ Un minuscul elicopter 
? Aterizînd febril din zbor 
î In preajma unui conifer 
t Era probabil zi frumoasă
• In era ta îndepărtată 
t Cînd avalanșa rușinoasă 
J Te-a imobilizat de-odati î 
î Banal ca orișice țintar, 
« Cu silueta ta subțire 
4 Pw? străveziul chihlimbar

Te studiez plin de uimire.
• Cred că natura s-a distrat 
j Ori, poate n-a avut habar
• Că timpul poate fi-nfruntat 
J Atît de vajnic, de-un țintar 
J Ori conștientă fiind ai crede
• Că-n btilgărașul auriu 
Z Ea te-a păstrat intact se vede
• C-un scop precis, pe mai tîrziu

- j De-aceea azi cînd te privesc
• Îmi pari tot viu, deși ești mort
• Și-n starea asta-n mod firesc 
J Aduci științei un aport !
J I. SASARAN
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Cerință a cărei rezolvare întîrzie
De la Cimpu lui Neag un mare 

număr de mundtori ce lucrează 
pe șantierele de explorări și pe 
șantierele pentru construcția de 
drumuri forestiere fac zilnic nave
ta spre Uricani și Lupeni. Lor 
li se alătură și un număr de 40 
elevi care urmează cursurile școlii 
elementare (ciclul II) la Uricani. 
Qt a fost vară și frumos mun
citorii și elevii navetiști au mai 
încurcat-o ei cumva. Acum timpul 
s-a rărit și cei 10 km. dintre co
muna Cîmpu lui Neag și orașul 
nou Uricani nu mai pot fi străbă
tuți apostolește. Cum pe această 
rută nu circulă 
Sfatul popular 
Neag, părinții

nici un autobus 
din Cîmpu 

școlarilor
• •

lui 
și mai

Ș i-au uitat oare
In ziua de 7

menii muncii care locuiesc în car
tierul Livezeni au rămas fără pîi- 
ne. Acest lucru s-a întîmplat din 
vina întreprinderii de panificație 
Petroșani care nu a satisfăcut co
manda centrului de distribuție a 
plinii din cartier (unitatea 34). 

Nefiind primul caz de acest lei. 
tovarășa Vinereanu Irina, respon 
sabila centrului, s-a adresat con
ducerii întreprinderii de 
ție. Răspunsul a fost 
„N-am avut șofer".

In ultimele săptămîni 
vă însă și alte neajunsuri. De 
exemplu, la unitatea alimentară 
nr. 6 pîinea ajunge tîrziu, turtită, 
cu bucăți de coajă lipsă. De ne
ajunsuri asemănătoare se plîng și 
cetățenii care locuiesc în cartie
rul Dimitrov. Mai mult decît atît. 
la redacția ziarului sosesc recla
mați! în care gospodinele se plîng 
că găsesc în miezul plinii dife-- 
rite impurități. Oare de toate a-

------- „............. ..■-«»»# r-------

Noi descoperiri arheologice

octombrie a.c. oa

Magazinul-automat
Progress46 din Moscova

&
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panlficj- 
simplu •

se obser-

Cu prilejul săpăturilor care s-au 
efectuat la construirea centralei e- 
lectrice de la Tusimin, aici au 
fost descoperite cîteva mine care 
datează de 6.000 de aai.

Aceste mine, construite în pri- 
,tna perioadă a epocii de piatră, 
sînt cele mai vechi din Cehoslo
vacia și unele din cele mai vechi 
din lume în ce privește extracția 
de cremene.

Minele au o adîncîme de 3—4 
Zăcămintele de cremene de 

au fost folosite la construi"
m.
aid 
rea uneltelor din piatră.

înălțimea galeriilor este de 75— 
100 cm. Pînă acum au fost des
coperite opt mine. S-a stabilit că 
în acea perioadă cremenea se ex
trăgea pe o suprafață de 10.000 
m.p.

Săpăturile arheologice continuă.

Sinaia, denumită pe drept 
cuvint „Perla Carpaților", este 
așezată pe frumoasa Vale a 
Prahovei, acolo unde severi
tatea liniilor masivului Bucegi 
dispare, acolo unde lumina și 
ozonul sînt dăruite cu gene
rozitate celor ce iubesc na 
tura

De aici, zeci de turiști în
cercați, precum și novici în a- 
ceastă materie, pornesc zilnic, 
pe trasee bine marcate, spre 
culmile munților care, ca o 
chemare îmbietoare, se înalță 
semețe dincolo de plafonul de 
nori.

Unul din obiectivele turis
tice des vizitate este Virful 
cu Dor (2029 m.), care se află 
la est de Sinaia. Drumul ce 
duce spre acest virf, urcă de-a 
lungul Văii Pitorești a Peleșu- 
lui și se îndreaptă, prin nu
meroase serpentine, spre ho
telul alpin Cota-1400, de un
de, după un scurt popas, pe 
poteci de munte, intr-o oră și 
jumătate, poți ajunge la ținta 
amintită. Legenda spune că 
acest vîrf s-a zămislit din tru
pul pietrificat al ciobanului 
ce-și aștepta in zadar iubita. 
De aici și numele de Virful 
cu Dor.

Dacă pînă aici, turistul ne
inițiat a avut de învins un ur
cuș destul de greu, continua
rea drumului spre virful Pia
tra Arsă (2044 m.), care trece

tîrziu muncitorii s-au adresat în
treprinderii comunale orășenești 
Petroșani cu rugămintea de a rezol
va această problemă. Deși s-au 
scurs mai multe zile, conducerea 
I C.O. Petroșani nu a dat un răs
puns concret. Nelămuriți, atît lo
cuitorii din Cimpu lui Neag cit 
si cei peste 80 de mundtori și 
elevi care fac naveta spre Uri- 
cani și Lupeni își frămintă min
tea cu următoarea întrebare: Vor 

cînd 
le-a

tăce- 
pare,

fi păcăliți ca și anul trecut, 
în loc de autobuz, I.C.O., 
făcut numai promisiuni sau 
rea care numai de „aur" nu 
e de bun augur și promite rezol
varea transportului pe această ru
tă ?

angajamentul ?
ceste neajunsuri se 
tot șoferii ?

Consumatorii sînt 
tentați să creadă că 
muncitorilor de la 
de panificație Petroșani luat 
prilejul concursului pe țară a bru
tarilor a fost uitat. Așa să fie 
oare 5

fac vinovați

mai curtnd 
angajamentul 

întreprinderea 
cu

Multe sînt neobișnuite în acest 
magazin, deschis de curînd pe 
strada Cehov din Moscova. Chiar 
pe stradă la intrarea în maga
zin te întîmpină unul din vînză- 
torii lui mecanici. La orice oră 
din zi și noapte aid se poate a • 
chiziționa o sticlă de lapte la 
gheață, kefir etc. Iar la orele 
dimineața, cînd se deschid ușile 
magazinului integral automatizat 
..Progress" — primul din țară - 
intră în funcțiune alți 12 „vînză- 
tori automați".

Pentru a realiza acest magazin 
constructorii de mașini au trebuit 
să rezolve multe probleme dif>- 
ficile. In practica construcției ck 
mașini destinate comerțului nu 
existau asemenea automate.

Automatele de la magazinul < 
„Progress" încasează banii, livrea- . 

§ ză marfa cumpărată, dau rest, i 
8 schimbă monedele și chiar anunță . 
8 cumpărătorul dacă el a făcut o ; 
8 greșeală de calcul. Funcționarea ; 
8 tuturor automatelor, care vind 60 ; 
8 de feluri de mărfuri, este contro- ; 
o lată în permanentă de un dispo- ; 
8 zitiv special.
o Iată unul dintre aceste auto- 
8 mate. Aid se pot cumpăra brîn- 
8 zeturi, lapte condensat, maioneză. 
8 Deasupra fiecăreia, din aceste 
8 mărfuri se află un tabel luminat 
g care indică prețul ei. Mecanisme* 
° le indică orice defecțiune, chiar 
® cea mai neînsemnată, și transmit 
Q
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la pupitrul central informații cu 
privire la desfășurarea comerțu
lui. Acolo într-o mică încăpere 
învecinată cu magazinul se adună 
informațiile despre toate opera
țiile comerdale. Contoarele indi
că suma încasată de automat, 
dacă o marfă s-a epuizat.

In spatele mecanismelor se 
frigiderele.

Și personalul magazinului
neobișnuit. Majoritatea lucrători
lor sînt ingineri, mecanici, elec- 
trideni. Ei supraveghează func
ționarea automatelor și a „aju
toarelor" acestora — a micilor 
mașini instalate, de asemenea, in 
magazin pentru schimbarea mone
delor de orice valoare.
0000400000000000 oooooooooo C&OO-M
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Masivul Retezat e apreciat unanim drept unul dintre cele 
mai frumoase și mai interesante puncte turistice ale țării noas
tre. Aici aproape in orice anotimp zeci și sute de oameni ai 
muncii vin să se recreeze și să admire farmecul văilor gla
ciale, mulțimea lacurilor alpine, sălbăticia Incîntătoare a piscu
rilor de piatră ce sfidează Înălțimile.

IN CLIȘEU : Lacul Lia, unul din cele 82 lacuri alpine din 
Retezat.

DOUA ZILE PRIN
pe versantul răsăritean al 
muntelui Furnica, îl oferă sa
tisfacția unei veritabile plim
bări, bineînțeles pe lingă per
spectiva minunată care incln 
tă privirile. Virful Piatra Ar
să (o stincă golașă pe care 
nu crește nimic, de unde i se 
trage șl denumirea) rămlne In 
stingă, ca apoi să se ivească, 
în drum spre cabana cu ace 
lași nume, o panoramă nouă, 
de-a dreptul uimitoare. De 
departe, la Început ca niște 
insulițe de un verde închis, 
care contrastează puternic cu 
nuanțele șl culorile din jur. 
se zăresc tufărișurile de jne- 
penl, fragment de tablou pi 
toresc al florei specifice aces
tor locuri. In mijlocul imen 
sei insule veșnic verzi este si 
tuată cabana Piatra Arsă.

Masivul muntos din dreapta 
Prahovei, din care face parte 
și Piatra Arsă, are o structură 
geologică deosebit de intere 
sântă, rolul de bază avîndu-1 
conglomeratele, formațiunile 
calcaroase și gresiile micacee 
(roci cu conținut mare de mi
că). Calcarele jurasice apar 
fie sub forma unor lentile u- 
riașe (V. Zgarburei, V. Pele- 
șuiul), fie insular (Babele, 
Padina Crucii, Doamnele). Iu 
zona interioară a munți Ier

Piatra Arsă și Jepi domină 
gresiile micacee.

Urmînd drumul spre Virful 
Caraiman (2325 m.), rămlne 
in stingă virful Jepii Mici 
(2143 m.), după ce, aproape in 
linie dreaptă cu cabana Pia
tra Arsă, priveliștea oferită de 
Jepii Mari (2075 m) a satisfă
cut pe deplin curiozitatea ce
lor ce sint prieteni ai munți
lor.

De la cabana Caraiman, un 
drum anevoios duce spre Mo
numentul eroilor, trecînd pe 
versantul sudic al masivului 
(numit de localnici brlnă, iar 
de neinițiați pur și simplu, 
birnă). Mai mult decit oriun 
de. în mijlocul acestor dimen 
siuni imense, distanțele, apa 
rent, sint neînsemnate. Privind 
spre Monumentul eroilor ai 
impresia că te afli la cîțiva 
pași de el, realitatea însă e 
alta. Este necesară o oră de 
mers spre a ajunge la el. Mo 
numentul, care privit din Si
naia sau Bușteni, pare a fi de 
vreun metru, iar de la cabana 
Caraiman îți face impresia că 
are vreo trei metri, în realita
te depășește 40 de metri! E 
o construcție solidă care re
zistă vînturilor deosebit de 
puternice care străbat culmile. 
De la monument se deschide

BUCEGI
o priveliște maiestoasă asupra 
localităților aflate la sud ; 
Sinaia, Poiana Țapului, Buș
teni, Azuga. Casele par a fi 
cutii minuscule, iar șoselele 
fire argintii bine orînduite.

De la monument, un drum 
ușor accesibil duce la cabana 
Babele (2200 m.), unde, chiar 
In fața cabanei, se află cele 
trei formații jurasice insulare 
de calcar. Aici se întîlnesc 
mulți excursioniști. Fiecare 
dorește să imortalizeze pe pe
liculă clipa în care a avut pri
lejul să fie la înălțimea oferi 
tă de vestitele... babe.

In apropiere, alte grupuri 
asaltează cu aparatele foto
grafice o stincă singuratică — 
Sfinxul — astfel denumită 
pentru forma sa.

Prima zi în Bucegi e pe știr 
site. Se apropie seara. Unii po
posesc la cabana Babele, alții, 
dornici să vadă cit mai multe, 
pornesc spre cabana Peștera 
una din cele mai bine amena 
jate cabane.

După o noapte de odihnă 
reconfortantă, a doua zi, cu 
„statul major" stabilit la ca
bana Peștera, se poate între 
prinde o excursie spre virful 
Omul (2506 m.), cel mai înalt 
vîrf al Carpaților. De pe acest 
punct culminant se deschide

Mică publicitate
• T.A.P.L. Petroșani anunță di-) 

entela că a găsit un nou mijloc de 
informare pentru unitățile srie 
prin firme... întunecoase.

Procedeul „experimentat" la co-1 
fetăria „Trandafirul" și restauram’ 
tul „Straja" dîn Vulcan s-a dove
dit a da rezultatele scontate.

Cei interesați pot să se 
meze mai detailat la...fața 
lui.

• Serviciul de normare al
rului I A de la mina Lupeni roa
gă pe această cale angajații secto
rului să contribuie cu cretă și- 
bunăvoință la punerea la punct a 
graficului sectorului întrucît în bi
roul sectorului nu se găsesc ase
menea „materiale*' absolut nece
sare pentru completarea graficu
lui. Ofertele se depun direct la... 
sector.

• Conducerea I.C.O. Petroșani a- 
nunță pasagerii amatori de emoții 
tari care fac ruta Petroșani—Pe
tr ila pe autobuzul nr. 50.816, că 
in autobuzul respectiv există o 
bancă „călătoare", cu ajutorul că
reia pasagerii care se folosesc
ea pot face echilibristică la to;re 
pornirile și opririle autobuzului.

Informații suplimentare pot ti 
luate chiar în autobuzul respectiv.

-=O-----

Ce știți și ce nu știți
Este oare curată apa de ploaie? 

Nu. In 10 kg. de apă de ploaie 
există în medie 340 gr. 
rite corpuri străine.

☆

Un om consumă între 
litri de apă în 24 de ore. La Tro
pice se consumă aproape 7 litri 
în 24 de ore.

de dife

ri
2.5 și 4

o perspectivă de neasemuită 
măreție asupra Țării Bîrsel și 
a unei părți din Podișul Tran 
silvaniei. Bineînțeles, aceasta 
se intîmplă numai în zilele se 
nine.

In apropierea cabanei Peș
tera se află peștera Ialomiței 
o interesantă formație carsti 
că (grote, galerii, o rețea hi 
drografică subterană cu mic 
lacuri, iar către fund bogati 
concrețiuni calcaroase de for 
me variate).

La Întoarcerea spre Sinaia 
pe la cabana Piatra Arsă, p 
drumul ce duce la cabana Po 
iana Stînel, se poate admir 
priveliștea sălbatică, coborîn 
pe o cărare abruptă cu nu 
meroase serpentine. Pretutln 
deni se întîlnesc plante speci 
fice zonei alpine. Privirile sir 
atrase mai ales de ciulinii ai 
ginții, de violetul cirlîgelor lo

De la această cabană pin 
Ia Sinaia nu mai e de mei 
decît o oră. Dar e greu. Nu 
vorba de drum, ci de altcev 
Excursionlstului. satisfăci 
pentru că a văzut tot ce-i m 
frumos în masiv, îi surit 
perspectiva odihnei, care paj 
insă departe, mai departe chî 
decit la Începutul urcușul 
spre Virful cu Dor...

...Un pic de oboseală, d 
merită...

VICTOR FtJLEȘI



Iluminat fluorescent 
ta Aninoasa

In comuna Aninoasa a fost in- 
Jltrodus recent iluminatul fluores- 
Tccnt. Au fost plantați 14 stîlpi cu 

lămpi fluorescente. Iluminatul flu
orescent va continua să se extindă. 
La această acțiune au contribuit 
prin muncă voluntară mulți din 
cetățenii comunei. Printre aceștia 
se numără Binder Ștefan, Iosif To
ma, Tudoroiu Aurel, Pop Andrei, 
Burlec Nicolae și Coc Sabin. Tot 
cu ajutorul cetățenilor s-a terminat 
de curînd asfaltarea trotuarului pe 
o porțiune de peste 700 m.

- - - - o- - - -
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barăci de 
prilej s-a 
de 15.000

Arabe Yemen 
guvernului Re- 
Yemen de a 

relațiile

Reactorul 
tom ic de 
Tromba y din 
propiere 
Bombay.

In pas cu cerințele
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lunii septembrie, comuniștii 
sectorul IU al minei Vulcan 
întrunit să discute într-o a-

Strungarii Ambruș 
Mardarg C-tin, Grecu 

Silagy Alexandru, 
Aurel din aceeași sec-

Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Arabe 
Yemen, Abdullah al Sallal a 
trimis președintelui Consiliului 
de Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Ion Gheorghe 
Maurer o telegramă în care 
anunță proclamarea la 26 
septembrie 1962 a Republicii 
Arabe Yemen.

La această telegramă, pre
ședintele Consiliului de Miniș
tri al R. P. Romîne, Ion Gheor
ghe Maurer a adresat urmă
torul răspuns : „Guvernul Re
publicii Populare Romîne, lu- 
înd cunoștință de proclama-

Zilele acestea sectorul ad
ministrativ al minei Uricani 
se preocupă de realizarea în
tocmai a obiectivelor prevă
zute în planul de aprovizio
nare șl pregătire pentru iarnă.

Pînă acum s-a terminat re- 
amenajarea căminelor, apro
vizionarea lor cu combustibil 
pentru foc. repararea și lăr
girea depozitului de alimente 
pentru cantina minieră, con-

Primiți în familia comuniștilor
(Urmare din pag. l-a)

lui august ele se cifrau numai 
schimbul lui la 158 de tone 
cărbune. Apoi in septembrie la 
ceasta cantitate s-a adăugat alta. 
Zold Francisc il privea cu coada 
ochiului și zîmbea mulțumit zi- 
cîndu-și în gînd. Bun băiat Vic
tor ăsta. Merită să fie membru de 
partid. De atunci comunistul Zold 
Francisc s-a ocupat mai mult de 
educarea politică a lui Victor. In- 
tr-una din zile a deschis discuția.

— Ce zici Victore, vii in fa
milia noastră, a comuniștilor ?

— Eu ? Sînt eu oare demn de 
această cinste ?

— Păi analizează-te și tu si 
trage concluzia. Eu unul as zice 
să-ți pregătești documentele. Frun
taș in muncă ești, de ridicarea ca
lificării tinerilor te ocupi, de 

g exemplu în muncă și viața nar- 
> ticulară dai dovadă, iar după cite 

știu te-ai achitat și de sarcinile 
pe care le-ai avut în activul fără 
de partid.

...Intr-una din zilele de la sfîr-
_=©=_ ------- .
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La odihnă și tratament
Și in acest an, din rîndul sa- 

lariaților de la I.I.L. „6 August" 
Petroșani un număr de 50 lucrători 
au plecat la odihnă și tratament 
în stațiunile balneo-climaterice din 
țară.

Printre ei se numără fruntașii 
în producție Marinescu Nicolae, 
Udroiu Constantin și Gulyas Ro
zalia care au fost pe litoral.

C. ION 
corespondent

șirul 
din 
s-au 
dunăre generală extraordinară re- 
rerea de primire în partid a lui 
Conteanu Victor. In aceeași adu
nare s-a discutat și cererea de 
primire in partid a lui Buciunea 
Dumitru, șef de schimb în brigada 
lui Drob Gheorghe.

Zold Francisc, Farcaș Laurențiu 
și alți membri de partid care au 
luat cuvîntul le-au apreciat în mod 
just calitățile dar i-au și criticat 
pentru unele lipsuri. Cu toții 
fost de acord cu primirea lor ’di
rect în rindurile membrilor de 
partid. Emoția noilor membri de 
partid n-a fost mică. Cînd au luat 
cuvîntul să mulțumească pentru 
încrederea acordată glasul le vi
bra de emoție. Ei s-au angajat 
să muncească în așa fel în cit să 
fie mereu exemplu.

..Jn abatajele unde lucrează, 
brigăzile conduse de Zold Fran
cisc și Drob Gheorghe ca și în în
treg sectorul III, munca se des
fășoară cu și mai mult spor. E șî 
normal. Familia comuniștilor de 
aici a sporit cu încă doi mineri 
de nădejde și acesta nu-i puțin 
lucru.

0=

Deșeurile vor deveni 
materiale de construcții !

Călăuziți de această idee, pes
te 20 de tineri de pe șantie
rul Coroești au întreprins zi
lele trecute o acțiune de colectare 
a tuturor deșeurilor de tier ră
mase tu 
trucții și 
la nimic, 
cată, in
să colecteze o cantitate de 7.000 
kg. deșeuri de fier, pe care au 
predat-o l.C.M.-ului.

La această acțiune au muncit 
eu entuziasm tinerii Udrescu Cons, 
tantin, tdistor Maria, Mpcanu Va- 
silica. Burcec. Dumitru și alții.

la materialele de cons 
care nu se puteau folosi 
Adunînd bucată cu bu~ 
scurt timp ei au reușit

k

rea Republicii 
și de dorința 
publicii Arabe 
menține și dezvolta 
de prietenie și colaborare în
tre statele noastre, declară că 
recunoaște guvernul Republicii 
Arabe Yemen.

Adresînd poporului yemenit 
urări de prosperitate și succes 
în consolidarea independentei 
sale naționale, vă asigur tot
odată că guvernul romîn do
rește ca relațiile dintre Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Arabă Yemen să se 
dezvolte spre binele popoare
lor noastre și al păcii în lume“.

struirea unei noi magazii pen
tru utilaje electrice (realiza
tă din materiale recuperate) 
și însilozarea furajelor pentru 
animale.

De asemenea, a fost reor
ganizat depozitul de lemne 
unde întreaga cantitate de 
cherestea și lemn rotund a fost 
stivuită după un plan bine 
chibzuit.

Venind în ajutorul sectoru
lui administrativ, numeroși 
muncitori din subteran și de 
la suprafața minei au parti
cipat voluntar la diferite ac
țiuni printre care și la aceea 
de demolare a unor 
la puțuri. Cu acest 
colectat o cantitate 
kg. fier vechi.

Moscheea 
ma Masjid 
Delhi, construi
tă în 1650.

Biblioteca In
stitutului agri- 

Delhi.

Acoperirea
centralelor termice

Toamna frumoasă, cu zile 
senine, creează condiții bune 
de lucru pe toate șantierele 
din Valea Jiului. Ca urmare, 
constructorii execută din plin 
betonări, zidării, finisaje ex
terioare și interioare, lucrări 
terasiere, montaje etc.

Una din sarcinile urgente 
pe care trebuie să o rezolve 
constructorii in aceste zile 
este acoperirea noilor blocuri. 
Intr-adevăr din cele 1.000 a- 
Dartamente care urmează să 
fie date în folosință pînă la 
sfîrșitul anului curent, mal 
mult de 800 apartamente (20 
de blocuri) încă nu au acope 
rîșul pus. Aceasta crează pe
ricole serioase și întîrzie mult 
executarea finisajelor interioa 
re (tencuieli, vopsitorii, zugră
veli).
acoperirii 
rezolvată 
prafului 
vește ca
mic, se desfășoară încet, iar 
plăcuțele de beton pentru »-

Din păcate, problema 
blocurilor încă nu-1 
complet. Producția 
hidrofob, care ser- 
strat izolator ter-

A

In întîmpinarea 
alegerilor U. T. M

La U.R.U.M.P., tinerii dir 
secția mecanică muncesc ct 
multă însuflețire pentru a în- 
tîmpina alegerea organelor 
conducătoare U.T.M. cu noi 
realizări în producție.

Organizîndu-și bine activi
tatea la locul de muncă, ti
nerii forjori Gherghel Emeric, 
Gaidoș Andrei și Ută loan 
și-au depășit cu 40 la sută 
sarcinile de plan pe luna sep
tembrie. 
Martin.
Pavel, 
Stoicoiu 
ție și-au depășit planul la lu
crările avute pe luna septem
brie cu 35 la sută.

I. BERTOTT 
corespondent

.gsgșgsșgsasgșasșga

noilor blocuri și terminarea
— sarcini urgente ale constructorilor
coperire continuă să aibe o 
porozitate mare.

Cele mai multe greutăți le 
provoacă lipsa prafului hidro
fob. Conducerile trustului șî’ 
grupului de construcții au luat 
(mult prea tîrziu) măsuri ea 
acest praf să fie preparat din 
cenușă uscată de la termocen 
trala Paroșeni. Cu sprijinul 
conducerii termocentralei s-a 
făcut o instalație de captare 
a cenușii uscate de la un e- 
lement 
3. Insă 
25—35 
24 ore 
sar. Dacă și in săptămînile ur 
mătoare se merge cu un ritm 
așa de scăzut cînd vor fi pro
duse cele 1.800 tone praf W 
drofob necesar șantierelor din 
Valea Jiului ?
la... 31 
mal fi 
curile. 
date ?

Este 
constructori 
toată seriozitatea posibilitatea

al bateriei cazanului 
randamentul este slab ; 
tone cenușă uscată în 
față de 60 tone nece-

decembrie. 
atunci 

finisate

Poate tocmai
Cînd vor 

acoperite blo- 
interior, pre-’

necesar
să

ea tehnicienii 
studieze cu

producerii acestui praf hidro
fob din cenușă umedă, luată 
din depozitul de cenușă al 
termocentralei Paroșeni. Este 
adevărat că această cenușă u- 
medă trebuie uscată — ceea 
ce sporește costul prafului 
hidrofob. Pentru uscat s-ar 
putea folosi cu succes un a- 
gregat „Reizen" de asfaltare, 
care are o mare capacitate 
de producție, iarna produci nd 
praf hidrofob pentru blocuri 
iar vara asfalt pentru șosele !

A doua problemă o consti 
tuie punerea cît mal curînd 
în funcțiune a centralelor ter
mice de la Petrila, Petroșani 
și Lupeni pentru ca noile a- 
partamente să aibă căldură. 
Aici este vorba numai de mă
suri organizatorice, preocupare 
continuă 
live. De 
termică 
Brala II 
betoane, 
fum etc., 
noapte. La acest lot este însă 
repartizat numai un singur

față de aceste obiec- 
exemplu, la centrala 
a cartierului noii 

din Lupeni se toarnă 
se zidește coșul de 

lucrîndu-se zi șl

maistru. Cum poate el îndru-i 
ma și supraveghea ritmul, caJ 
lltatea lucrului executat zi și 
noaptea ? Să stea 24 de ore 
pe șantier ? Asemenea situa
ție este și la centrala ternrică 
de pe șantierul Petroșani. De 
aceea, la aceste puncte de Iu-a 
cru este necesar să fie asi- 
gurată o asistență tehnică con-i 
tinuă.

La fel, pentru construcția 
celor trei centrale termice 
trebuie repartizați cei mal 
buni muncitori constructori, 
asigurată o bună aproviziona
re cu materiale, iar lucrările 
de montaj să fie organizate 
obligatoriu în trei schlmburij 
in cursul lunii noiembrie, toa
te aceste centrale termice trei' 
buie să intre în funcțiune.

Montarea acoperișurilor și 
punerea în funcțiune a cen
tralelor termice de la noile 
blocuri — iată sarcinile ur
gente ce stau în fața construc
torilor din Valea Jiului în pe
rioada actuală. Realizarea lot? 
cu prioritate va asigura darea 
in folosință a noilor aparta^ 
mente pentru mineri 1

ȘT. MIHAI

ir
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Bravo pentru „Rapsodia RomînăPlecarea inolțllor oaspeți romîni din Indonezia
(Urinare din pag. l-a) 

moașa dv. țară am simțit că 
ne aflăm între prieteni ade- 
vărați și sinceri. Ținem să vă 
exprimăm cele mai calde mul
țumiri și recunoștința noastră 
pentru atenția cu care am fost 
înconjurați de președintele 
Sukarno și de colaboratorii 
săi, de reprezentanții organi
zațiilor obștești, de opinia pu
blică. Am putea spune că am 
trăit aceste zile mereu îm - 
preună, aproape unii de alții, 
convinși de marea importan
ță pe care o au pentru buna 
înțelegere și conlucrare între 
popoare contactele personale 
între conducătorii de stat. Vor 
rămîne de neuitat pentru noi 
întîlnirile cu populația din 
Djakarta, Djatiluhur, Bogor, 
Bandung, Djokdjakarta, Den 
Pasar, Tampaksiring. Căldura 
cu care am fost pretutindeni 
întîmpinați ne-a făcut să 
simțim cît de puternic bate 
inima indonezienilor pentru 
prietenia cu poporul nostru.

Am avut, a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, con
vorbiri rodnice desfășurate în- 
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere deplină în proble-> 
mele internaționale la ordinea 
zilei și în problemele relațiilor 
dintre Romînia și 
Rezultatele acestor 
au fost cuprinse în 
romîno-indoneziană,

Indonezia, 
convorbiri 
Declarația 
în Proto-

---------------0

Escală la
RANGOON 12 (Agerpres). 

De la trimișii speciali:
Vineri 12 octombrie între 

orele 11,30 și 12,45 ora locală, 
avionul cu care călătoreau to
varășul GheoTghe Gheorghiu- 
Dej împreună cu tovarășii Ion 
Gheorghe Maurer și Corneliu 
Mănescu, a făcut o escală pe 
aeroportul din capitala Uniu
nii Birmane.

In întîmpinare, pe aeropor
tul din Rangoon au venit ge
neralul de brigadă Aung Gyi, 
președintele ad-interim 
Consiliului Revoluționar
Birmania și ministru al dez
voltării comerțului și indus -

al 
din

îngrozi - 
împotriva 

libertăților

Sute de mineri 
din Asturia deportați 
de Franco în diferite 
regiuni ale Spaniei 
PARIS 12 (Agerpres). 
Autoritățile franchiste din 

Spania au deportat în dife
rite regiuni ale Spaniei sute 
de mineri din Asturia, care 
au participat activ la puter
nica mișcare revendicativă 
din nordul Spaniei în pri
măvara și în toamna aces- 
,tui an.

Prin această măsură re
presivă tiranul poporului 
spaniol, Franco, încearcă să 
frîngă voința fermă de luptă 
a proletariatului spaniol îm
potriva condițiilor 
toare de trai și 
încălcării tuturor 
democratice.

După grevele 
poliția secretă franchistă a 
ridicat peste 300 mineri din 
Asturia. Ei au fost depor
tați la Orense și Lugo (în 
nord-vestul Spaniei), iar unii 
dintre ei la Cuenca, la sud- 
est de Madrid. La sfîrșitul 
lunii septembrie un mare 
grup de mineri au fost de
portați la Segovia — oraș 
situat la poalele munților 
Sierra de Guadarrama.

In Asturia, oamenii mun
cii duc o luptă dîrză pentru 
readucerea pe meleagurile 
natale a muncitorilor de
portați. 

din august

colul cu privire la desfășura
rea și dezvoltarea în continua
re a colaborării economice șl 
tehnice între Romînia și In
donezia și în acordul comer
cial pe durată între țările 
noastre pe perioada 1963-1965. 
Președintele Consiliului de 
Stat a arătat că toate aces 
tea deschid noi perspective 
pentru dezvoltarea relațiilor 
politice, economice, culturale 
între statele și popoarele noas 
tre

In încheiere, tovarășul Gheor 
ghe Gheorghiu-Dej a spus : 
Ca și dv. regretăm profund că 
timpul șederii noastre în In 
donezia a fost atît de scurt. 
Dar așa cum v-ați exprimat 
la banchetul de seară, mult 
stimate bung Karno, acum ne 
spunem la revedere. Ne vom 
reîntîlni cît de curînd.

A luat apoi cuvîntul pre 
ședințele Sukarno.

In cuvîntarea sa de răspuns, 
președintele Republicii Indo 
nezia dr. Sukarno și-a expri 
mat regretul că președintele 
Consiliului de Stat ai 
bliciî Populare Romîne, 
ghe Gheorghiu-Dej, și 
nele care-1 însoțesc nu 
tut sta în Indonezia mai 
de 11 zile.

In timpul vizitei lor, a 
tat președintele Sukarno, 
ducătorii romîni nu au putut 
vedea decît o parte din pă- 
mîntul Indoneziei și din lo

Repu- 
Gheor- 
persoa- 
au pu- 

mult

ară 
cotn-

Rangoon
triei, U Thi Han, ministrul a- 
facerilor externe, Saw Mynt, 
ministrul informațiilor. Au 
fost, de asemenea, prezenți 
șefi ai misiunilor diplomatice 
acreditați la Rangoon. A fost 
prezent Iosif Zeleneac, însăr
cinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Romîne în Birmania.

Din partea președintelui 
Consiliului Revoluționar al 
Uniunii Birmane, generalul Ne 
Win, care se reîntoarce peste 
o zi în Birmania, generalul de 
brigadă Aung Gyi a transmis 
tovarășului Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej un călduros salut și 
i-a comunicat că președintele 
Consiliului Revoluționar îl aș
teaptă pe curînd în Birmania.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a rugat pe președin
tele ad-interim al Consiliului 
Revoluționar să transmită ge
neralului Ne Win urările sale 
de bine și sănătate și și-a ex
primat satisfacția sa și a to
varășilor Ion Gheorghe Maurer 
și Corneliu Mănescu pentru 
faptul că vor avea în curînd 
prilejul să aibă la Rangoon 
uri schimb de vederi cu gene
ralul Ne Wirt și cu alte ofi
cialități birmaneze.

•••*

Chemarea adresată de Biroul Politic 
al C. C. al P. C. Francez 

poporului francez
PARIS 12 (Agerpres).
La 11 octombrie a avut loc 

o ședință a Biroului Politic al 
P.O. Francez, prezidată de 
Maurice Thorez, secretar ge
neral al P.O. Francez. La șe
dință a fost examinată situa
ția politică din țară, precum 
și problema desfășurării cam
paniei de pregătire în vederea 
referendumului din 28 octom
brie.

In declarația Biroului Poli
tic al P.C. Francez se arată că 
de Gaulle insistînd să se țină 
plebiscitul scontează să obți
nă întreaga libertate de ac
țiune numai pentru a modi
fica forma de alegere a șefu
lui statului și a-și asuma pu
terea absolută, dar și pentru 
continuarea și adîncireă poli
ticii care contravine în toate 

cuitorii săi. In acest scurt răs 
timp totuși „ați fost martori 
pretutindeni cum sute de mii 
de indonezieni v-au salutat 
cu lozinca Merdeka (liberta
te). Poporul indonezian știe că 
libertatea este, de asemenea, 
lozinca dv. și a poporului ro 
mîn", a subliniat președintele 
Sukarno. Indonezia și Romî
nia a spus în continuare dr. 
Sukarno „fac parte amîndouă 
din rîndurile forțelor care s-au 
trezit la viață pe arena isto
riei, din rîndurile popoarelor 
care luptă pentru libertate, 
prosperitate și pace“.

Dr. Sukarno a declarat că 
„glasul prieteniei dintre po
poarele noastre nu este un 
glas artificial. El nu va amuți 
niciodată". Vizita conducăto
rilor romîni a slujit la întă
rirea acestor legături de prie
tenie.

Președintele Indoneziei a 
comparat prietenia romîno-in
doneziană cu „un curcubeu 
alcătuit din idealuri și idei 
comune formînd o punte peste 
întinderile oceanelor și ale 
continentului asiatic, întinderi 
care ne separă".

„Dragi prieteni, în curînd 
ne vom întîlni din nou, umăr 
la umăr într-o lume nouă șl 
mai bună".

Au fost intonate imnurile de 
stat ale Republicii Indonezia 
și Republicii Populare Romî
ne. in timpul intonării imnu
rilor s-au tras 21 de salve de 
salut.

Președintele Sukarno i-a în
soțit pe tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor- 
ghe Maurer pînă Ia avion, unde 
și-au luat un călduros rămas 
bun. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej s-a îmbrățișat 
cu dr. Sukarno. Apoi oaspeții 
romîni s-au urcat în avion 
care și-a luat zborul la ora 
7,15.

Avionul la bordul căruia au 
călătorit tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și Ion Gheor
ghe Maurer a fost însoțit pînă 
la frontiera de stat a indone
ziei de o formație de avioane 
militare ale forțelor armate 
ale Republicii Indonezia.

SITUAȚIA DIN YEMEN
SANAA 12 (Agerpres).
La 11 octombrie, la Sanaa a 

avut loc o ședință a Consiliu
lui Comandamentului revolu
ționar al Republicii Arabe Ye
men sub președinția primului 
ministru As-Sallal, lă cate s-a 
discutat situația militară la 
frontierele Republicii Yemen.

După cum anunță agenția 
M.E.N., după ședință vicepre
ședintele Consiliului de Miniș-

domeniile intereselor clasei 
muncitoare, țărănimii munci
toare și întregului popor fran
cez.

In prezent, cea mai impor
tantă sarcină, care corespunde 
în cel mai înalt grad interese
lor poporului și națiunii, se 
subliniază în declarație, este 
de a face totul pentru înfrân
gerea lui de Gaulle la refe
rendum.

Biroul Politic al P.C. Fran
cez salută organizațiile P.C. 
Francez, S.F.I.O., Partidului 
Socialist Unificat, partidului 
radicalilor și radical-socialiști- 
lor și celorlalte uniuni demo
cratice care în multe regiuni 
ale țării acționează în comun, 
îndemnînd poporul să res
pingă proiectul lui de Gaulle.

NEW. YORK 12 (Agerpres).
In continuarea turneului pe 

care îl întreprinde în statele 
Unite, Ansamblul romîn de 
cîntece și dansuri „Rapsodia 
Romînă" a prezentat specta
cole în orașele Carvalley și 
Berkeley.

Referindu-se la spectacolele 
artiștilor romîni, ziarul din 
orașul Carvalley scrie printre 
altele : „Muzica romînilor este 
pasionantă și plină de vioi
ciune. Dansurile lor sînt mi
nunate și mulți dintre muzi
cieni și dansatori au un ritm 
care pur și simplu taie răsu
flarea spectatorilor". Apreciind 
în mod deosebit dansurile pre
zentate, ziarul subliniază că 
„coregrafia a fost extrem de 
atrăgătoare, unul dintre cele 
mai strălucite numere fiind 
„Tablouri din Galeria națio
nală", în care un grup de 
'tablouri au prins viață. Cos
tumele au culori minunate și 
sînt lucrate cu un gust uimi-

Guvernul brazilian a hotărîi să extindă 
comerful Braziliei
RIO DE JANEIRO 12 (A- 

gerpres).
Guvernul brazilian a hotă

rât să extindă comerțul Bra
ziliei cu țările socialiste. Pri
mul ministru a însărcinat per-

-=0=_ ---------

A. A. Gromîko i-a vizitat 
pe Ben Bella și SekuTure

NEW YORK 12 (Agerpres). 
TASS transmite:

La 11 octombrie, A. A. Gro
mîko, ministrul afacerilor ex
terne al U.R.s.S., șeful dele
gației sovietice la a XVH-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U., a făcut o vizită lui A. 
Ben Bella, președintele Consi
liului de Miniștri al Republicii 
Democrate Populare Algeria.

in aceeași zi, A. A. Gromîko 
ă vizitat pe Seku Ture', pre
ședintele Republicii Guineea, 
cu care a avut Oi convorbire 
prietenească.

I—:---- =------

tri El-Baidany, a declarat că 
consiliul a luat măsurile ne
cesare pentru lichidarea a- 
gresiunii militare împotriva 
Yemenului.

Agenția anunță de aseme
nea că în regiunea orașului 
Maarib trupele guvernamen
tale yemenite au nimicit de
tașamentele înarmate care au 
pătruns pe teritoriul yemenit 
din protectoratul englez Bei- 
han. Agenția relatează că co
mandamentul armatei yeme
nite a trimis de urgență în 
regiunea orașului Maarib noi 
întăriri pentru curățirea aces
tei regiuni de bandele de a- 
gresorî în decurs de trei zile. î •

Forțele patriotice din Vietnamul de sud 
dau lovituri grele regimului dictatorial 
SAIGON 12 (Agerpres).
Forțele patriotice din Viet

namul de sud își intensifică 
lupta împotriva regimului dic
tatorial 
Potrivit 
presă a 
ramezi 
mele nouă luni în partea cen
trală a Vietnamului de sud au 
avut loc numeroase acțiuni de 
protest împotriva dictaturii la 
care au luat parte peste 
500.000 de oameni, in aceeași 
perioadă au fost ’ distruse 101 
„sate strategice", 420 de for-

al lui Ngo Dinh Diem, 
relatărilor agenției de 
patrioților sud-viet- 

„Eliberarea", în ulti-

ca

tor". In ce privește partea 
susținută de orchestră, ziarul 
scrie: „Ionel Budișteanu 
dirijor al orchestrei a apărut 
drept un muzician excelent. 
Budișteanu a condus executa
rea „Ciocîrliei" cu propria sa 
vioară și în afară de faptul 
că aceasta este o reprezenta
ție plină de virtuozitate de la 
început și pînă la sfîrșit, u- 
morul unui cor închipuit al 
ciocîrliilor a fost de o con
strucție seînteietoare".

După spectacolul care a a- 
vut loc în orașul Berkeley, zia
rul „Berkeley Daily Gazette" 
a publicat două articole elo
gioase intitulate „Muzică și
dansuri de bună calitate" și 
„Ansamblul romîn a înregis
trat un mare succes aici". 
După ce face o serie de apre
cieri elogioase, 
tiștilor romîni, 
„Este o trupă 
nu trebuie să 
Bravo pentru 
mînă".

>
la adresa ar- 

ziarul încheie \ 
splendidă carcA - 
fie neglijată, ți 

„Rapsodia Ro- w

O

document difuzat 
de către Ministerul 
Externe al Braziliei,

cu fările socialiste
soane competente să traducă 
în fapt această hotărâre a gu
vernului.

Intr-un 
ziariștilor 
Afacerilor
se spune că piețele țărilor so
cialiste pot ușura situația grea 
care s-a creat în domeniul 
comerțului exterior al țării, în 
primul rând din cauza redu
cerii simțitoare a prețurilor Ia 
principalele mărfuri de export 
braziliene.

Economia țărilor socialiste, 
se spune în documentul difu
zat de Ministerul Afacerilor^ 
Externe, crește în ritm rapid. 
In ultimii ani comerțul Bra
ziliei cu țările socialiste a 
crescut aproape de trei ori. 
Brazilia poate dubla volumul 
comercial cu aceste țări.

: CRISTOPH GBENYE
I A DECLARAT GREVA FOAMEIî
* LEOPOLDVILLE 12 (Ager- *
f preș). — TASS transmite: •
* Cristoph Gbenye, urmașul *
* lui Patrice Lumumba în func- J 
ț ția de președinte al Partidu- J
* lui „Mișcarea Națională Con- ! 
ț goleză", a declarat greva î

foamei în semn de protest f 
împotriva arestării sale ile- J 
gale de către serviciul de si- ♦ 
guranță. j

Reprezentanți ai diferitelor * 
partide din țară ău adresat Z 
președinților Camerei Depu- * 
taților și Senatului din Par- » 
iamentul congelez scrisori în j 
care protestează împotriva j 
arestării deputatului Gbenye j

* și cer totodată punerea lui J
j în libertate. •

-•-♦-♦«-o e ♦ o

*

»
T

I

tificații, 291 posturi de obser
vare și numeroase lagăre de 
concentrare. In luptele care 
au avut loc între forțele pa
triotice și armata dictatoru
lui comandată de militari a- 
mericani au fost omorîți și 
răniți 10.459 de diemiști, iar 
2.040 au fost făcuți prizonieri. 
De asemenea, au fost captu
rate 2.000 de arme, au fost do
borâte 11 avioane de luptă, iar 
alte 21 au fost avariate. De 41 
partea patrioților au trecut 
4.176 de soldați diemiști și 
650 de militari ai așa zisei 
„gărzi civile".
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