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Vizita conducătorilor de partid 
$1 dc stat in regiunea Gala#

Importante porturi la Dunăre și, 
în același timp, orașe ale unei im
petuoase dezvoltări economice și ur
banistice, Galații și Brăila de azi 
înfățișează privirilor chipul lor în
noit din temelii. A rămas o amin
tire a trecutului, pe care generațiile 
mai tinere o află din povestirile ce- 
lor vîrstnici și din cărți, imaginea 
întunecată a acestor orașe în primii 
ani de după război, cu mormane de 
ruine și moloz, cu clădiri ciuruite 
și străzi sfîriecațe; după cum o a- 
mintire, a rămas viața grea din tre
cut a gemenilor muncii de aici. Ga
lații șf Brăila prezintă astăzi vizi
tatorului noi și vaste întreprinderi 
industriale, dotate cu utilaje la ni
velul tehnicii mondiale, mari cartie
re și ansambluri moderne de clă
diri, care produc o puternică impre
sie de prospețime și tinerețe. Toate 
acestea sînt roade ale politicii parti
dului de construcție socialistă, ale 
eforturilor depuse de oamenii mun
cii gălățeni și brăileni în uzine, fa
brici, pe șantiere.

In zilele de 29 și 30 septembrie 
locuitorii celor două orașe dunărene 
au avut în mijlocul lor oaspeți dragi. 
Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej. 
Chîvu Stoica, Alexandru Bîrlădeanu, 
Gh. Gaston Aîarin, Gogu Rădulescu, 
Gheorghe Rădoi, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Janoș Fa- 
zekaș, ministrul industriei alimenta
re, au fost însoțiți în ciirsul vizitei 
tor de tov. Constantin Scarlat, 
membru al C.C. al P.M.R., prim-se- 
cretar al Comitetului regional Galati 
al P.Ai.R., Constantin Dumitrache. 
președintele Comitetului Executiv al 
Sfatului popular regional Galați, și 
de alți reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat.

Ancorate în rada portului Galați, 
ca două surori gemene, cu profilul 
lor masiv și elegant, cu corpul de 
comandă strălucind alb în razele 
soarelui, de septembrie, navele „Ga
lați" și „Constanța", adevărați pio
nieri ai pescuitului nostru "oceanic 
au constituit primul obiectiv al vi
zitei. Pe bordul navei „Galați", con
ducătorii de partid și de stat au 
fost întîmpinațî de comandanții ce
lor două vase, Nicolae Milu și Vic
tor Orban, de ofițeri și echipaj.

Oaspeților le-a fost prezentată ca
bina de comandă, cu timona elec
trică, pilotul automat, aparatajul ra-

І »dar și celelalte aparate și instru
mente care asigură navigația pe 
orice mări și oceane și în orice con
diții atmosferice. Comandanții nave
lor raportează că, de la ieșirea din 
șantierul naval japonez Hitachi- 
Osaka, unde au fost executate, va
sul „Galați" a străbătut peste 25 
mii de mile marine, iar vasul „Con
stanța" peste 32 mii de mile mari

Comunistul Vîtcă loan împreună cu șeful de scHknb Brîndău Gheorghe într-o discuție la 
schimbarea șutului 2. Ei și-au îndeplinit planul încă din data de 25 septembrie a. c.

ne comportindu-se în mod excepțio
nal. In timpul vizitării stației de ra- 
diotelegrafie, înzestrată cu aparate 
de "mare precizie, tovarășul Ion Bre- 
zoianu, șef al stației și secretar al 
organizației de partid de pe vas i-a 
informat pe oaspeți că, datorită e- 
xactității cu care funcționează sta
ția, a putut fi evitat, în nordul O- 
ceanului Pacific, ciclonul Katy, ca
re venea din direcția Nord-Vest cu 
o viteză de 15 noduri.

Cu un deplasament de cîte 3 6Ѳ0 
tone, navele „Galați'1 și „Constan
ța" posedă o mare autonomie de 
navigație. Avînd capacitatea de a 
depozita cîte 900 tone combustibil, 
cantități îndestulătoare de alimente 
și apă potabilă, fiecare dintre cele 
două vase poate naviga 130— 140 
zile — durata unei curse de pescuit 
— fără a fi nevoie să intre în vreun 
port pentru aprovizionare.

Navele „Galați" și „Constanța" 
sînt adevărate uzine plutitoare.. Ca 
orice uzină, ele au diferite secții de 
producție și prelucrare. Prima este 
secția, de pescuit. Această operație 
care odinioară se executa manual, 
cu mari eforturi fizice este în pre
zent în întregime mecanizată. Trau- 
lul — un.năvod uriaș, lung de 70 
de metri și lat de 36 de metri, fa
bricat dintr-un material plastic deo
sebit de rezistent —■ este lansat d^ 
vinciuri în ocean, puțind" să" ajungă 
pînă la O adîncime de 4—500 metri 
Au fost cazuri — relatează membrii 
echipajului — etnd la o singură lan
sare s-au scos pînă la 5 vagoane de 
pește. Secția următoare este cea de 
preparare și filetare. Aicf instalații' 
ultramoderne spălă, jupoaie, filetează 
peștele. Următoarea etapă a proce
sului de producție o constituie tune
tele frigorifice, unde peștele este 
congelat rapid la —40 grade peri- 
fru a-și păstra neschimbate calită
țile de gust și nutritive, întocmai ca 
ale celui proaspăt. Peștele se 
transportă apoi în depozitul frigori
fic. unde este păstrat pînă la întoar
cerea în țară. O altă secție impor
tantă este, aceea care transformă 
deșeurile în făină de pește, produs 
de mare valoare pentru zootehnie 
Dintr-o singură cursă de pescuit 
nava poate aduce 900 tone de pește 
congelat, întreg sau filetat, 350 tone 
făină și 35 tone ulei de pește.

Comandanții celor două nave au 
relevat eu satisfacție comportarea 
excelentă a echipajelor în prima lor 
cursă de pescuit, care a constituit 
o adevărată școală de însușire a u- 
nei profesii noi, necunoscute pînă a- 
cum în țara noastră — pescuitul o- 
ceanic. Personalul marinăresc, teh
nic și de pescuit al fiecărei nave 
este alcătuit dio 85 de oameni, din
tre care o bună ,parte cu o înaltă
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calificare. —' ngineri tehnologi, fri
gorifici, de pescuit.. Toți membrii e- 
chipajelor subliniază cei doi co
mandanți s-au arătat în această
primă cursă la înălțimea misiunii 
încredințate, au înfruntat cu curaj 
și iscusință greutățile unei călăto
rii la mare distanță, pe un ocean șl 
în condiții atmosferice necunoscute 
lor pînă atunci, dînd dovadă dă o 
înaltă conștiință patriotică. Ei sînt 
gata să pornească într-o nouă cursă 
de pescuit spre a aproviziona țara 
noastră cu noi cantități de pește 0- 
ceanic, extrem de hrănitor, de făină 
și ulei de pește.

In timpul vizitei au fost prezen
tate mostre din diferite specii de 
pești pescuiți în Marea Behring și 
în nordul Pacificului : cod, biban de 
mare, stavride, pește roșu, paltus. 
peștele Thai etc. Aceste specii sînt 
foarte gustoase; multe dintre ele se 
aseamănă cu cele din apele noastre 
și pot fi preparate în cele mai felu
rite moduri.

In convorbirile pe care le-a avui 
cu comandanții' și cit membrii echi
pajului. tovarășul Gheorghe Glieor- ’ 
ghiu-Dej s-a Interesat îndeaproape 
de funcționarea mașinilor și a apa
ratelor. de condițiile de trai ale per
sonalului. de experiența dobîndită 
pînă acum de echipajele celor două 
nave, considerînd-o ca foarte preți
oasă pentru perspectivele de dezvol- 
.tare ■ a aceștei .noi ramuri de acțivi- 
tate economică. Cu ajutorul acestor 
nave și al echipajelor lor. care și-au 
însușit o meserie nouă, valoroasă; 

.se vor putea asigura cantități Лв*. 
semnate de noi produse de mare im
portanță pentru economia noastră.

Conducătorii de partid și de stat 
s-ati întreținut de asemenea, cu 
domnul Shoti Katzurada. inginerul 
de garanție al șantierelor furnizoare 

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
avut cuvinte de înaltă apreciere pen
tru calitatea tehnică a execuției na
velor, pentru munca desfășurată de 
întregul personal în cursul primei 
călătorii de pescuit la mare distanță 
de țărmurile patriei.

☆

Continuindu-șî vizita la Galați, 
conducătorii de partid și de stat au 
fost oaspeții muncitorilor și tehni
cienilor de pe șantierul marelui cen
tru siderurgic gălățean, . Intîmpinați 
de tovarășii S. Liveanu. director 
general și Șt. Rădulescu. secretar al 
Comitetului de partid, care au pre
zentat stadiul în care se află în pre
zent lucrările, oaspeții au vizitat cî-
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Came^: Prima zi de studenție

Anul XVI 
XXI Nr. 4653 Izbînzi în adîncurile Lazului

_ a răsărit Parîngul, singuratec 
șt solemn, înspre apus Rete

zatul împodobit pe creste cu adevă
rate creneluri. Munții pitorești, pa
jiștile întinse, pădurile viu colorate 
in aceste zile de .toamnă, iată prive
liștea pe cere o întrezărești în toată 
splendoarea ei de pe dealul Lazului, 
minunat loc de contemplare a fru
museților Văii Jiului. Dar, în afară 
de panorama ce ți se deschide de pe 
această îhălțifne, te impresionează 
și frumusețile create de om. De pe 
dealul Lazului se profilează pe ză
rile albastre și pe decorul verde al 
munților din jur silueta zveltă a 
unul puț de extracție. E ca un uriaș 
semn de exclamare avînd menirea să 
atragă luarea aminte a trecătorilor 
asupra marilor transformări ce se 
petrec pe aceste locuri.

In cronica, faptelor de seama
realizate aici in adîncurile

Lazului două se impun cu deose
bire. Prima este cea săvîrșită de mi
nerii din brigada lui Bartha Dioni
sie, oestiții săpători de puțuri. In- 
chipuiți-vă un turn înalt de 501 me
tri împungind cerul ca un pinten. O 
adevărată lucrare de artă. Bn ase
menea turn au construit minerii lui 
Bartha. Numai că turnul nu se vede. 
El este adine înfipt în pămînt, este 
construit de la .pziuă" spre inima pă- 
mlntului. Iată adevărata operă de 
artă — rodul luptei temerare des
fășurate de ortacii lui Bartha timp

dm adîncurile Lazului, mineri dinO papte din cuceritorii îzbînzilor 
brigada lui- Bărtha EMonisîe. 1 

de multe luni cu lumea subpămân
teană.

Angajamentul de a termina 
puțul la o adîncime de 445 m, 
cit se prevăzuse inițial, pînă la 
23 August a. c. a fost înfăptuit încă 
din 18 iulie; în 28 august puțul a 
ajuns1 ta, cota finală, a fost săpat și 
betonat pînă la adîncimea de 501 
metri. Brigada a înaintat prin stîn- 
cile subterane cîte. 43 m l îți fiecare 
lună. Iată o dovadă a cutezanței și 
dîrzeniei cu care Nistor loan, Sze- 
kely losif, Madaraș' Lazar, Dozsa 
Geza și ceilalți mineri din brigadă, 
in-, fr-unte-cu Bartha Dionisie, briga
dierul, au dat un nou examen. Cu 
aceeași pasiune și perseverență bri
gada mqntează în prezent moazele 

Festivitatea de deschide
re a anului universitar se 
terminase. Studenții anilor 
II—V au trecut in- amfi
teatre. începea prima oră 
de curs din anul universi- 
taț. Studenții din, anul I 
au mai rămas puțin în 
aulă. ’După ce li s-au adus 
la cunoștință unele instruc
țiuni interne, au fost repar
tizați pe grupe și conduși 
în amfiteatre. Aveau sa. 
pornească pe drumul celor 
5 ani de studenție, la ca
pătul cărora îi • așteaptă 
satisfacția visului împlinit: 
titlul, diploma de ingineri

Prima zi de curs se ter- 
jninase. Spre ieșire își fă
ceau loc încet studenții din 
anul I. Pe uși, afișe mari 
anunțau interesante acțiuni 
cultural-sportive la care 
erau invitați „bobocii".

A intrat în tradiția in
stitutului ca în-fiecare an, 
studenții din anul I. „bo
bocii" cum le spun cei 
mari, să fie primiți cu sim
patie. înconjurați cu căl
dură de către „veterani".

Așa că... După-amiază 
pe stadionul Jiul — „ma
re" meci de fotbal.

Pe una din uși, de pe 
un dreptunghi de hîrtie ro- 
șîe, litere de-o șchioapă a- 
nunțau: „Atențiune. bo
boci 1 Diseară vă invităm 
la . dans".

Desigur că „bobocii" 
n-aveau să refuze invita- 

’ ția „veteranilor" și, seara 
puteau fi văzuți în iureșul 
dansului, legînd cunoștințe, 
prietenii, discutînd lucruri 

. care îi interesau în noua 
. lor activitate.

Au fost prezenți la prima 
oră de curs, ia meciul de

și ghidajele metalice ale puțului pe 
care va aluneca lin skipul.

Dzbînda minerilor lui Bartha 
Dionisie a coincis cu o altă 

victorie obținută in adîncurile La
zului de minerii sectorului de inves
tiții de la mina Aninoasa. Puțul sud 
va deveni principala cale de extrac
ție a exploatării. Pentru aceasta 
însă este necesar ca puțul să fie le
gat de arterele minei. Iată deci încă 
o lucrare de o deosebită importanță, 
executată simultan cu săparea pu
țului. Lucrarea — galeria de legă
tură a minei cu puțul sud, a înce
put, de asemenea, cu mai multe luni 
în urmă din circuitul puțului Ani
noasa nord.

Mai mult ca la alte lucrări, săpa
rea galeriei a fost precedată de vas
te lucrări topografice. Măsurătorile 
au fost pornite de la suprafață, co
ordonatele au fost transmise în sub
teran prin puțul principal. Pe tra
seul stabilit de topografi, o mină de 
oameni, brigada minerului Gaboș A- 
lexandru, a pornit apoi la lungul său 
drum de 2,5 km pentru a înfrunta 
stincile, liniștea și bezna milenară 
a lumii subpămîntene, cu ținta: pu
țul sud. Să ne închipuim o expediție 
care ia cu asalt in toiul nopții o pă
dure deasă încă nestrăbătută de ni
meni, urmărind o țintă îndepărtată. 
La o asemenea expediție a pornit și 
brigada lui Gaboș. Dar ea nu a a- 
vut de înfruntat arborii seculari ci 

stincile de la 500 m adîncime, oiitu- 
rile de apă, emanațiile de. metan.

Brigada a primit o misiune pre
cisă și de o deosebită răspundere: 
să înainteze spre ținta stabilită pe 
traseul prevăzut, respectind direcția 
și panta indicate de topografi. Ale
gerea lui Gaboș Alexandru la aceas
tă lucrare s-a făcut tocmai pe con
siderentul calităților deosebite pe 
care le-a dovedit în repetate rînduri: 
'pricepere in meserie, iscusință, bun 
■organizator. Și brigadierul, împreună 
cu ortacii lui, și-au dovedit încă o- 
dată calitățile amintite. Oamenii au 
croit cu. succes noul drum al cărbu
nelui. realizlnd o viteză medie de

I. DUBEK

(Continuare in pag. 3-a)

fotbal și la prima seară 
de dans numeroși „boboci" 
printre care Turcu Emilian, 
.Marinică Gheorghe, Bulbu, 
can Nicolae. Grămadă Ro
mulus, Cerbu Dorina, Boiț 
.Mariana, Voiyilescu Costel, 
Herescu Constantin, Bîscă 
Vasile, Stoica loan, Oșan 
Victor.

„Bobocii" au pășit în 
prima zi de studenție, ti
mizi, emoționați, dar bu
curoși că sînt studenți, că 
visurile lor prind tot mai 
mult contur.

Așa s-a consumat prima 
filă din calendarul anului 
universitar 1964—1965 pen
tru studenții din anul I, 
pentru cei 300 de tineri ca
re la I octombrie au făcut 
primii pași în studenție la 
L.M.P.

G. DINU



STRASUL roșu

La Muzeul etnografie 
al Transilvaniei

Dovadă a prezentei vikingilor în America
O minusculă roată din piatră, des

coperită în Terra Nova, constituie, 
i potrivit unui raport pe care l-a pu
blicat Societatea Națională de Geo
grafie din S.U.A., dovada sau mai 
exact ultima dintre dovezile că 
Crisțofor Columb n-a fost primul 
descoperitor al Americii. Roata, ca
re este făcută din sîlicat de magne
ziu și aluminiu și are un diametru 
mai mic de un centimetru, este în- 
trutotul similară celor găsite în a- 
șezările vikingilpr.

Descoperirea a fost făcută de Алее 
Stine Ingștad, arheolog norvegian, 
într-un orășel de pescari pe locul 
căruia se crede că a fost o tabără 
a vikingilor, cu 500 de ani înaintea 
sosirii în America a celebrului na
vigator, Crisțofor Columb.

Societatea Națională de Geogra
fie declară că este vorba de una 
dintre cele mai mari descoperiri ar
heologice făcute pint în prezent în 
America de Nord.

ȘTIAȚI CA
• Intr-un secol arderea cărbune

lui și petrolului în întreprinderile 
industriale a făcut să crească cu 
13 la sută conținutul 
carbon a! atmosferei 
temperatura 
jumătate de

Dezvoltat și îmbogățit în anii re 
gimului democrat popular prin uni 
ficarea mai multor colecții, lărgirea 
cercetărilor științifice pe teren și a 
chiziționarea unui însemnat număr 
de exponate, Muzeul etnografic al 
Transilvaniei constituie pentru toți 
oamenii muncii ce vizitează orașul

meșteșugurile (prelucrarea pieilor, 
lemnăritul, pietrăritul, olăritul, iar 
mai târziu fierăritul) oglindesc uria
șul pas realizat în traiul și cultura 
omului, hărnicia și dragostea lui ne
contenită pentru util, practic și fru- 

Burduful pentru păstrat apa, 
de grîne, teascul, toate

mos.
zdrobitorul

Triburi de giganfi
Un grup de exploratori brazilieni 

au descoperit în regiunea Xingu de 
Sus (Brazilia) șase triburi de in
dieni, dintre care unul este compus 
din giganți a căror 
șește 2 metri. Aceștia

înălțime depă-
nu sînt de loc

Limba etruscilor

similari faimoșilor vatuși din Africa, 
care sînt și ei foarte înalți, dar în 
același timp foarte slabi.

Se menționează că giganții din 
Brazilia sînt deosebit de 
puternici.

masivi șl

med ie cu 
grad ?

în bioxid de 
și a ridicat 
aproximativ o

de oxigen provoacă în* Excesul 
patrimoniul genetic schimbări asemă
nătoare cu cele pe care le determină 
radioactivitatea, afirmă trei savanți 
de la State College din Washing
ton ? Supunînd boabe de orz aflate 
într-o atmosferă de oxigen pur la 
presiune de 100 de livre pe un țol 
pătrat, ei au constatat o serie de mu
tații genetice.

• Deși producția de antibiotice pe 
scară industrială a început în R.P. 
Chineză 
țări, ea 
nevoile

mai tîrziu decît în alte 
acoperă astăzi în întregime 

țării ?

fiecare zi, unu la sută din

Limba și scrierea 
unul dintre cele mai 
care au populat regiunea Apeninilor 
în antichitate — a constituit o e- 
nigmă vreme de mai bine de două 
mii de ani. Omul de știință ucrai
nean Alexei Harsekin șeful catedrei 
de limbi străine de la Institutul pe
dagogic din orașul Kremeno, 
juns la concluzia ca cuvintele 
dei“, „luna" și alte cîteva din 
etruscă se pronunță la fel 
limba armeană. Harsekin a 
ipoteza că limba etruscă ar face

etruscilor — 
vechi popoare

indo-euro- 
studii dee

a a-
„bor- 
limba 
ca în 
emis

parte din grupul limbilor 
pene. Folosind numeroase 
pre etrușci scrise de diferjți autori 
în diferite timpuri, Harsekin a ela
borat o metodă complexă cu ajuto
rul căreia intenționează să descifre
ze manuscrisele etrusce. El conside
ră că săpăturile arheologice efectua
te pe locul anticelor așezări etrusce 
vor prezenta un interes mai mare 
pentru științăS-în comparație cu ma
nuscrisele descoperite în cavouri și 
necropole, manuscrise care ar avea 
doar un caracter ritual.

• In
globulele noastre roșii dispar și tre
buie să fie înlocuite prin globule 
noi ? Anemia poate rezulta așadar 
din dispariția prea rapidă a globu
lelor existente, fie din insuficienta 
producție a globulelor noi.

• Un simplu guturai poate fi cau-
za unei sincope mortale pentru 
nătorii submarini care coboară 
peste 10 metri î

vî-
la

• In momentul cînd rezervele de

PRECOCITATE
La vîrsta de 3 ani Luigi Solano 

(italia) a participat la un concurs 
radiofonic la care a citat numele a 
40 de opere literare italiene și străi
ne și capitalele a 60 de țări. Cîțiva 
ani mai tîrziu, Luigi a
Roma franceza și engleza 
școală frecventată numai de 
La 9 ani a primit diploma de 
vire a acestei școli,
este în vîrstă de 13 ani și 
vitat la Universitatea din 
(S.U.A.) ca audient.

☆

studiat la 
într-o 
adulți. 
absol- 
LuigiAcum

a fost in-
AAichigan

că de la patru ani trigonometrie și 
alfabetul grec, a reușit cu succes la 
examenul de admitere la Universita
tea de Colorado (S.U.A.). Tinerei 
candidate admise i s-a recomandat 
totuși să-și amîne intrarea în uni
versitate — tocmai datorită vîrstei 
ei prea fragede — și să urmeze 
deocamdată 
terraediare.

cursurile unei școli in-

hidrogen din Soare vbr fi epuizate, 
astrul care luminează și încălzește 
Pămîntul ar putea exploda ca o stea 
nova" ? -Explozia ar proiecta 

spațiu materie 
dilatîndu-se ar 
za Pămîntul", 
măm. Soarele 
cinei miliarde 
ilor de tip „nova" nu va avea 
decît peste alți 5 miliarde de ani 
mai devreme.

în 
gazoasă arzînd care, 
înveli și „ar vapori- 
Dar să nu ne alar- 
nostru are „abia" 

de ani. Faza explozi- 
„nova" loc 

cel

(de 12

UNDE MERGEM?
Un colectiv al

Sandra Louise Samborn 
ani) pe care tatăl ei a învățat-o în-

Admîrînd frumusețile naturii și gi
ganticele lucrări făurite de om pe 
defileul Jiului.

TEATRU: 
trului de stat „Valea Jiului" va 
zenta la ora 10 comedia „Noaptea 
regilor" de W. Shakespeare. Seara, 
la ora 20, va avea loc premiera cu 
piesa „Fii cuminte, Crisțofor" de 
Aurel Baranga. Regia aparține Ma- 
riettel Sadova, iar scenografia lui 
Mircea Marosin.

tea- 
pre-

ca-Celelalte echipe din Valea Jiului 
re activează în campionatul regional 
își vor disputa meciurile după curo 
urmează: Minerul Vulcan — Prepa

ratorul Petriia și 
Aurul Zlatna.

Pa ringul Lonea

HANDBAL IN 
ieții vor juca în

FOTBAL: Jiul Petriia va juca pe 
stadionul din Petroșani în compania 
fotbaliștilor de la Recolta Cărei. Me
ciul începe la ora 16. Irr deschidere, 
la ora 14, Știința Petroșani va în
tâlni echipa Refractara Alba Iulia.

7: In timp ce bă- 
deplasare la Dina

mo Brașov, fetele de la 
troșani vor primi replica 
telor de la Constructorul 
Meciul începe la ora II.
vor juca în deschidere, în cadrul cam-'*’ 
pîonatului regional, echipele S.S.E. ' 
II Petroșani — S.S.E. Deva. ,

S.S.E. Pe- 
handbalis- 
Timtșoara. 
La ora 10

î însemnare

exponatele Muzeului etnografic al Transilva-

atrac-
expo-

IN CLIȘEU: Gîteva din 
niei (secția a ULa).

îsluj un interesant punct de 
ție. in număr de peste 25 000,
natele, adăpostite într-un edificiu, e> 
însuși monument istoric, (Palatul Re
dout) oferă posibilitatea cunoașterii 
în amănunțime a culturii materiale 
a poporului roinîn și a minorităților 
naționale de pe întreg teritoriul Tran
silvaniei. Grupate într-o strictă or
dine științifică, exponatele din săli 
le aflate la parter dau o amplă ima
gine asupra unor ocupații primitive 
limitate îndeosebi la pescuit și vî- 
nătoare. Mult mai evoluate creșterea 
animalelor, agricultura și ocupațiile 
lor anexe in care plugul, grapa, tă 
vălugul de lemn se prezintă pentru 
un lung șir de api ca unele din сек
та! importante unelte ale omului, 
readuc în minte lupta și viața plici 
de greutăți ale acelora care ne-au 
precedat. Reconstituite pe baza in
contestabilelor mărturii materialo,

cioplite cu iscusință din trunchiuri
le arborilor indigeni, coasa făurită 
la nicovală care în vremuri de res
triște nu a cosit numai griul, șutele 
de obiecte de uz casnic încrustate 
artistic cu diferite motive, vădesc bu
nul gust și imaginația creatoare a 
artei populare. Rezervată special pen
tru zeci de costume, ultima sală 
de la parter-renrezintă p'-fnirile popu
lare ale populației din Transilvania 
de-a lungul veacurilor.

La etaj, plin străduința întregu
lui colectiv de conducere al muzeu
lui, s-a amenajat și deschis de cu- 
rînd o admirabilă expoziție 
grafii. Ele reliefează, de la 
rire și pînă la conservare, 
complex al muncii muzeale
zările obținute în cei 20 de ani de 
la eliberare.

A. NI8HIF0REL

de foto- 
descope- 
întregul 
și reali-

ANECDOTEV
' Talentul nu se moștenește

...Intr-o zi veni în vizită la Rossini 
nepotul compozitorului Meyerbeer 
pentru a-i prezenta partitura unui 
marș funebru ce-1 eompusese 
moartea unchiului său,

Rossini străbătu calm partitura 
apoi zise clătniînd din cap t

— E o lucrare bună, dar ar fi fost 
și mai bună dacă ați fi murit dv și 
ar fi compus unchiul dv marșul fu
nebru...

Ș>

(p Bucătăreasa și chimia
I Marele chimist suedez Berzelius 
trăia și lucra într-o locuință extrem

de modestă. Laboratorul său era 
instalat în bucătărie, iar singurul 
său asistent era credincioasa bueă- 
tăreasă Anna.

„Ce meserie are stăpînul tău ?“ — 
a întrebat-o odată o vecină pe bu
cătăreasă. f

„El este un chimist reputat", a '' 
răspuns aceasta.

„Dar ce înseamnă asta, ce face 
el ?“

„Ga
Anna
mare,
mai mică și din nou într-o sticlă și 
mai mică".

„Ce se întâmplă apoi cu asta -
„Apei aruncă totul afară I"

să răspund exact — i-a spus 
— el pune ceva într-o sticlă 
apoi î! toarnă într-o sticlă

; „Glumă" cizmărească
Din toamna anului trecut nu 

mai trecusem de loc pragul secției 
( de cizmărie din complexul mește- 
Ișugăresc „Sprijinul minier" din 

Lupeni. Cum aveam însă de repa
rat mai multe perechi de pantofi, 
iată-mă apelînd din nou la servi
ciile acelor care anul trecut m-au 
deservit conform așteptărilor. (Ui
tasem că de atunci a 
an I). Socoteala făcută 
s-a potrivit de loc cu 
târg. Spre necazul meu 
altora, hotărîrea de .a 
nele neajunsuri ale anotimpului 
friguros s-a dovedit atât de neave
nită îneît proverbiala pățanie a 
lui Eremia cel care a intrat «u 
oiștea în gard pare floare la ure
che față de a mea. Iată pe scurt 
faptele: Intrat în secția de cizmă- 

( rie, m-am înființat la tovarășul
Dușe Sheorghe. După ce i-am pre-

trecut un 
acasă nu 
cea din... 
și... hazul 

preveni u-

zentat încălțămintea care trebuia 
reparată și după ce vrînd-nevrînd 
am asistat la o caustică discuție 
între acesta și doi client! nemul
țumiți (atunci încă nu știam de 
ce!) m-am grăbit să iau bonul și 
să plec. Asigurările responsabilu
lui, comportarea sa politicoasă mă 
făcuseră chiar să fluier de bucu
rie pe drum (de unde puteam ști 
bietul de mine că fluieram a pa
gubă I).

Nu mai povestesc că la data fi
xată (și încă în multe alte dăți) 
venind să-mi ridic încălțămintea 
am găsti-o în același loc unde o 
lăsasem la început și nici de fap
tul că tov. Dușe Gheorghe, care 
auzind despre ce este vorba se 
uita la mine ca la unul picat din 
lună. Relatez numai că, după ce 
găurisem o pereche de pingele tot 
umblînd pe la complex am primit

în sfîrșit, încălțările reparate. A 
doua zi Іе-ат șl încălțat. Gînd te 
paște însă ghinionul n-ai ce-i face 
și gata. Au fost deajuns cîțiva 
pași încolo și încoace prin atelier 
că ortacii de breaslă, de la primul 
și p-înă la ultimul, să izbucnească 
în nestăvilite hohote de rîs. Ră
măsesem la unul din pantofi fără 
talpă. Acum cînd de la această 
întâmplare au trecut mai multe 
zile (timp în care aș fi avut și eu j

1
i 

ț 
J t j 

o grozavă poftă să le repar cizma- ? 
rilor din complex un pardesiu, o c 
haină sau cel puțin o pereche de 
pantaloni tot atât de bine cum S 
mi-au reparat și ei mie pantofii I) S 
și necazul meu de la început s-a 
mal potolit, întreb: oare respon
sabilul, cei care răspund de cali
tatea reparațiilor executate nu 
nici o vină ? Șl dacă au de ce 
iau măsuri pentru a împiedica 
semenea neajunsuri ?

Mark Twain

au 
nu 
a-

) 

> 1 
c 1 
4 J 
\ f 
)

A. NICULESCU

Mark Twain și doctorul

Г Scriitorul Stnerican
J-a dus la doctor căruia i s-a plîns
în termenii următori: „Am dureri 
la umeri. Cînd aduc brațul drept 
înapoi, apoi cel stâng și, în sfîrșit 
cu amindouă miinile descriu un se
micerc, încheieturile umerilor mă 
dor foarte tare".

„Dar domnule Twain — i-a spus 
medicul — pentru ce trebuie să fa
ceți asemenea mișcări ? Doar nu sîn- 
feți artist 1“

Twain a rămas puțin gînditor a- 
poi l-a întrebat pe medic:

„Domnule doctor, puteți să-mi 
spuneți cum vă îmbrăcați paltonul 
atunci cînd nu este nimeni m apro
piere să vă ajute?"

,.-i



LA I. F. РЕГИОНАМ

Se pregătesc condițiile pentru realizarea 
planului pe anul viitor

Luna septembrie a fiecărui an con 
stituie începutul unui nou an fores
tier, prilej de analiză a activității 
pe 8 luni și de stabilire a măsuri
lor in vederea îndeplinirii integrale 
a sarcinilor de plan anuale. Gu a- 
ceeași ocazie se pun bazele noului 
an de producție, începîndu-se pregă
tirile parchetelor care fac obiectul 
exploatării anului următor.

Pe primele opt luni ale anului eu 
rent, colectivul de muncitori din în
treprinderea noastră a obținut rezul
tate frumoase în realizarea planului 
de producție- Astfel, producția globa
lă a fost realizată în proporție de 
aproape 103 la sută, iar producția 
marfă în proporție de 108 la sută. 
Ga urmare, s-au dat peste plan pro
duse forestiere în valoare de 563 000 
lei la producția globală și în va
loare de 2 349 000 lei la producția 
marfă. Și pe sortimente, în bună par
te, planul a fost îndeplinit. Aceasta 
se datorește în bună măsură faptu
lui ,tă indicele de utilizare a lem- 
miiffl de lucru la lag pe primul se
mestru al anului a fost reaHzat în 
proporție de aproape 70 la sută față 
de 67,52 la sută cît era planificat.

Succesele colectivului nostru sînt 
umbrite însă de rezultatele nesatisfâ- 
cătoare și cu mult sub posibilități la 
exploatarea sortimentului de bușteni 
de deruiaj fag, unde planul a fost 
realizat numai în proporție de 77 
la sută. Nesatisfăcător în această di 
recție au muncit sectoarele de ex
ploatare Lonea și Roșia, care înregis
trează cele mai mari restanțe. în
deplinirea planului zilnic la acest 
sortiment în perioada ce a mai ră
mas pînă la sfîrșitul anului, precum 
și recuperarea restanțelor vor trebui 
să preocupe mai mult aceste două 
sectoare.

Pentru pregătirea noului an de pro
ducție, conducerea întreprinderii

izbînzi în ad incurile 
Lazului

{Urmare din pag. l-a)

înaintare de 60 m l în galerie du
blă. In ultimele zile ale lunii tre
cute, lucrarea s-a apropiat de ulti
ma ei fază: joncțiunea cu puțul sud. 
Adevărate zile de emoții și tensiune 
atlt pentru mineri cit și pentru to- 
pografi. Ar fi fost de ajuns o cit de 
mică derriere a galeriei de la direc
ția indicată și lucrarea, a cărei va
loare se ridică la multe milioane de 
lei, ar fi fost compromisă. A venit 
și ziua mult așteptată. După toate 
calculele distanța dintre galerie și 
puț s-a redus la cițiva metri. S-a 
forat gaura de probă. A nimerit l 
După 4 metri, floarea sfredehdui a 
pătruns in gol. A fost un semn, o 
confirmare a izbinzii. A urmat o bă
tălie dîrză pentru a sfărima porțiu
nea de stirică de 4 metri ce a med 
despărțit ortul de puț. Perforatoa
rele au mușcat cu îndărătnicie din 
roca dură. Apoi cîteva rînduri 
pușcături executate cu mare 
(ie și victorie f Oare ce au 
minerit Makiliuc Gheorghe, 
loan și Tudor ache Gheorghe 
mentul Bind la ortul pușcat 
deschis golul prin 
săpat de ortacii lui 
le-au fost scăldate de 
proaspăt ? Nu-i greu

Joncțiunea a reușit,
S-ar putea spune. Iată izbînda care 
justifică pe deplin bucuria, mindria, 
satisfacția unei misiuni 
întocmai — sentimente 
trăiesc membrii brigăzii 
topografii din colectivul 
ing. Nicoară Mircea, care a proiec
tat lucrarea. Au făurit drumul sub
teran, galeria, sub bolțile căreia vor 
curge zi și noapte spre puț convoaie 
nesfîrșite de vagonete cu cărbune, 
un adevărat fluviu negru izvorît din 
abatajele Aninoasei.

Este aproape ziua clnd puțul sud, 
complet terminat, își va îndeplini 
misiunea — ca principala cale de 
extracție a minei va aduce la ziuă 
rodul muncii minerilor. Tot atunci 
vor porni și funiile de oțel ale fu- 
nicularului care va purta peste dea
luri și văi cărbunele, rodul muncii 
ndnerilor spre noua preparație de la 
Coroești.

de 
precau- 

simțtt 
Șalău 

in mo
li s-a

care din puțul 
Bartha fețele 
aerul rece și 

de închipuit, 
la milimetru

îndeplinite 
pe care le 
precum și 
condus de

de măsuri 
întocmirea, 
actelor de

noastre a luat 0 serie 
printre care menționăm ; 
verificarea și Aprobarea 
punere în valoare a masei lemnoase 
destinate exportării în anul ea ur
mează; stabilirea proceselor tehnolo
gice la cele 57 parchete ce fac o- 
biectul exploatării anului 1965; în
tocmirea devizelor de parchet la un 
număr de 25 parchete, dîndu-se prio
ritate parchetelor a căror exploatare 
începe în. trimestrul IV a.c.; execu
tarea principalelor instalații de scoa 
tere (funiculare, drumuri de scos-a- 
propiat) apoi cabane etc. în special 
la parchetele ce urmează a se da 
în producție in trimestrele 1 și Ii 
1965; eșalonarea parchetelor pe tri 
inestre; stabilirea de stocuri pe faze 
pentru fiecare parchet; stabilirea nu 
mărului de muncitori pe meserii și 
parchete, încheindu-se contracte de 
muncă cu serviciile regionale ale 
forțelor de muncă. Totodată o aten
ție deosebită se acordă stocurilor in 
depozite intermediare la sortimentul 
lemn rotund de fag ia care am sla

ba Școala elementară de muzică și artă plastică din Petroșani, nume
roși elevi învață tehnica solfegierii, te'mica culorilor și a penelului. Eleva 
Săsăran Mihaela din clasa a VHI-a a Școlii generale de 8 ani nr. 4 Pe
troșani urmează de 4 ani cursul de pian, Tiumărîndu-se printre cele 
mai bune eleve ale clasei. Iat-о exersînd, urmărită cu atenție de către 
profesoara Leea Margareta.

7

№ semn de
In sala frumos împodobită și-au 

făcut pe rînd apariția cei mai vîr- 
stnici locuitori ai localității: pen
sionarii. Zile întregi, s-a pregătit 
comitetul sindicatului să le iaca 
o surpriză. S-au pregătit cadouri, 
flori, multe flori, simbol al recu
noștinței și prețuirii celor care de
cenii întregi au muncit în subte
ran smulgînd pămîntului bogățiile.

Odată cu inserarea, în jurul me-

(
î
7
S
r
(
x
7
I
1 ---------- — ------------------- , ... ,------- --------
g selor din sală, erau prezenți mai 

bine de 250 pensionari. Mulți din
tre ei, printre care Smida Iosif I, 
Musca Iosif, Rojnic losif, Turlea 
Petru au fost vestiți șefi de bri
gadă care la gurile de mină Jieț,

primele orizonturi, primele dru
muri subterane spre zăcămintele 
de cărbune. In timp ce pensionarii 
își depanau firul amintirilor din 
tinerețe, în sală își făcu apariția, 
în ritmul sacadat al trompetelor, 
un grup de 22 pionieri.

După tradiționalul „Salut voios 
de pionier" eleva Focșăneanu Emi
lia, in numele pionierilor și șco
larilor din localitate, a felicitat căl
duros pe cei sărbătoriți.

Apoi tovarășul Hlopețchi Vasile, 
vicepreședintele comitetului sindica
tului minei Lonea a inmînat mai
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( multor pensionari printre care to- 
( varăsilor Boer Emerik și Kuron

a.c.
mc.

2200
Cîmpu

în fața

biiit ca piuă Ia 31 decembrie 
să realizăm un volum de 8 800 
Din această cantitate, seetorul Lonea 
II va stoca 1500 mc, Roșia - 
mc. Lupeni — 2800 mc și 
lui Neag 2300 mc.

Printre alte sarcini ce stau 
colectivului din întreprinderea noas
tră se numără dotarea cu forțe de 
munca necesare a tuturor parchete
lor destinate producției din trim es
eul IV, construirea de urgență a fu- 

nicularelor Rostoveanu din sectorul 
Cîmpu lui Neag și Straja din Lu
peni, terminarea construirii halei ga
terului Lonea și montarea gaterului 
Cîmpu lui 
puțin două 
care să le

îndrumat 
colectivul 
și depăși 
din anul 
lași timp 
anului ce

Neag, repararea a cel 
motoare de funicular pe 
avem de rezervă.
de comitetul de partid,

întreprinderii va Îndeplini 
sarcinile ce i-au rămas 
acesta, pregătind în ace- 

în mod temeinic producția 
urmează.

SIRBL1 MIRCEA
inginer șef — 1. E. Petroșani

recunoștință
Sigismund flori, distincții pentru 
activitatea obștească desfășurată, 
pentru faptul că acești doi tova
răși, împreună cu soțiile lor au 
sărbătorit „nunta de aur" — 50 de 
ani de căsătorie. Cînd și-a auzit 
numele, Boer Emeric, un bărbat 
scund, cu părul cărunt a spus: 
„Sînt mindru că am ajuns să tră
iesc la virata de 78 de ani in pa
tria noastră socialistă, cînd omul 
și munca sa sînt atit de prețuite 
Mulțumesc din inimă partidului -și 
guvernului pentru faptul că în cei 
19 ani de cînd am intrat 
sie nu am avut in casă 
fericire, belșug, la fel ca 
peste 500 de pensionari din

Aceleași clipe emoționante le-au 
trăit și pensionarii Faur loan, Ve
kony losif, lvan Ludovic, Berei 
Gheorghe, Imre Ștefan, Mihai Pe
tru și aiți veterani, cărora de ase
menea le-au fost decernate distinc
ții pentru activitatea obștească. Al
tor mineri pensionari, printre care 
tovarășilor Smida Iosif I, Rojnic 
losif și Tamași Francisc li s-a ofe
rit în semn de recunoștință pen
tru activitatea obștească desfășurată 
cile o statuetă din bronz repre 
zentînd un miner, ghivece cu flori.

După ce orchestra de muzică 
populară a clubului a interpretat 
citeva melodii preferate ale реп-

în pen 
decît 

toți cci 
Lunea".

Ѵіхйа conducătorilor de partid 
|l dc Hat in rcgiHBco oala*

(V г тяга din pag. l-a)

teva, dintre obiectivele șantierului.
In hala - construcțiilor metali

ce, sute de nWBKitori și tehni
cieni au fScai o calda primire tova
rășului Gh. Gheorghîu Dej și celor
lalți oaspeți. Aici, în acest sector 
nou construit, care impresionează 
prin nivelul tehnic ai mașinilor și 
utilajelor, prin largile spații produc
tive, se realizează anual 10 mii tone 
de construcții metalice, dintre care 
cea mal mare parte aînt, în prezent, 
destinate viitorului laminor. Condu
cătorii de partid și de stat exami
nează cu atenție produsele, apre
ciind măiestria profesională cu 
stnt executate și, în același 
recomandind colectivului o 
continuă pentru realizarea unei 
te productivități a muncii și a 
calități ireproșabile a lucrărilor.

Stfrtd de- verfjă cu tineri elevi ai 
școlii profesionale de pe lingă com
binat aflați la orele lor de practică, 
primul secretar al G.C. al P.M.R. sa 
interesează de rezultatele obținute 
la învățătură, de condițiile care le 
sînt asigurate în școală, adreșîndu- 
le imboldul de a-și 
verență o cit mai 
profesională.

Pe o întindere de 
se distinge profilul 
viitorului laminor, 
eînt înfățișate fundațiile viitoarelor 
agregate, a căror montare va înce 
pe în trimestrul IV al acestui an 
Peste tot domnește ritmul febril al 
acestui vast șantier : mașini de 
re capacitate tasează păfljîntul,

care 
timp, 
grijă 
înal-
unel

însuși cu perse 
bună calificare

zeci de hectare 
impunător al 
Oaspeților le

ma-
al-

în- 
luna 

de
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Cu planul lunar 
îndeplinit

Colectivul minei Lonea și-a 
deplinit planul de producție pe 
septembrie cu trei zile înainte 
termen. In dimineața zilei de
septembrie planul lunar era reali
zat în proporție de 102 la sută. Cele 
mai frumoase realizări au fost ob
ținute de sectoarele II, IV și I, care 
au realizat planul lunar de produc
ție in proporție de 111,8, 110,6 și,
respectiv. 103.9 la sută.

Printre brigăzile de mineri care 
au dat însemnate cantități de căr
bune peste plan se numără cele 
conduse de Miclea Ioan, Borș Hris- 
tache, Burdea Nicpiae și altele. Co
lectivul nostru este hoterît să ob
țină noi succese în muncă pentru 
a-și îndeplini planul anual de pro
ducție înainte de termen.

ȘTEFAN NAGY 
corespondent

sioaarilor a început desfășurarea 
unui concurs „Cine știe, cîștigă !'* 
pe teme privind acordarea pensi
ilor în trecut și prezent. La între
bările puse, minerul pensionar 
Musca losif din Cimpa a răspuns 
fără greșeală. Pe locurile doi și 
trei s-au situat pensionarii Mihal 
Petru și Vekony losif. Toți cei 
trei cîștigători ai concursului au 
fost premiat!. Apoi a fost înmînată 
o diplomă și o garnitură de șah 
veteranului Schiler losif, care a cîș- 
tigat primul loc la concursul de 
șah rezervat pensionarilor. In ace
eași reuniune au maj primit diplo
me din partea comitetului sindica
tului tov. Berei Ioan pentru locul 
doi la șah, precum și pensionarul 
Szatori Oskar, ciștigătorul concur
sului de biliard organizat pentru 
pensionari.

Unu) dintre colțurile sălii a fost 
rezervat expoziției de fotografii 

realizată cu exponate aduse de pen
sionari. Toți cei prezenți la reu
niune au cercetat cu atenție foto
grafiile care tratau aspecte 
munca și viața minerilor din tre
cut șl prezent. Cele mai frumoase 
și interesante fotografii au fost 
premiate.

Infățișînd această inițiativă a co
mitetului sindicatului minei Lonea 
o supunem atenției celorlalte sin
dicate din Valea Jiului.

din

Z. ȘUȘTAC 

==—

tele toarnă betonul, la a taălțtae 
de citeva zeci de metri te aontda- 
ză podurile rulante. Conducerea teh
nică a combinatului explică oaspe
ților, cu ajutorul unui’plan al lami
norului, amplasarea utilajelor.

Următorul obiectiv al vizitei est» 
complexul chimic Brăila. Aici, condu
cătorii de partid și de stat sînt pri
miți de tovarășii Gheorghe Mateescu, 
inginer șef al combinatului de celu
loză și hîrtie, Ion Radulescu, ingi
ner șef al combinatului de fibre ar
tificiale, Traian Bigan, directorul 
întreprinderii de construcții și mon
taje, precum și de reprezentanți ai 
organelor locale de partid și de stat.

Oaspeții s-au oprit la fabrica da 
fibre din celuloză. De la uriașii ci
lindri rotativi, unde materia primă 
suferă primele transformări, și pînă 
la mașinile de filat, în care celuloza 
îa aspectul firului subțire și elastic, 
se perindă prin fața privirilor întreg 
procesul de producție al acestei în
treprinderi. Se vizitează apoi labora
toarele fabricii. Oaspeții se intere
sează de mersul producției, de cali
ficarea personalului.

in tot răstimpul călătoriei, con
ducătorii de partid și de stat au fost 
salutați cu multă căldură de oame
nii muncii din întreprinderile vizita
te, precum și de numeroși locuitori 
ai orașelor Galați și Brăila.

16,30
18,30 Cărți 
Aspecte de 

economiei 
„Am îndră- 

— emisiune *de mu

PROGRAM DE RADIO
4 octombrie

PROGRAMUL I. 8,00 Sumarul 
presei centrale, 8,30 Teatru la mi
crofon pentru copii, 9,30 Cu cînte- 
cul și jocul pe întinsul patriei, 10,00 
Muzică din opere, 11,03 Pagini a- 
lese din operete. 11,30 Soliști de 
muzică populara, 12,00 „Rebus me
lodii" — emisiune de muzică ușoa
ră, 13,10 De toate pentru toți, 14,00 
Din melodiile populare îndrăgite de 
ascultători, 15,30 Frumoasă ne este 
tinerețea — program de cîntece, 16,00 
Interpret de muzică ușoară, 
Transmisiune sportivă, 
care vă așteaptă, 19,10 
la Expoziția realizărilor 
naționale a R.P.R., 19,30 
git o melodie" 
zică ușoară romînească, 20,05 Tea
tru la microfon: „Doctor în filaeo- 
fie“. Comedie de Branislav Nnșfci, 
22,20 Muzică de dans. PROGRAMUL 
II. 8.00 Clubul voioșiei, 8,30 Melo
dii de estradă, 9,00 Muzică dto o- 
pere cerută de ascultători, 10,60 Me
lodii populare, 16,33 Muzică ușoară, 
12,00 Pagini din operete. 13,15 ®ti- 
tă orchestra de muzică populară а 
Radiotelevîziunii, 13,45 Muzică o- 
șoară interpretată de Aida Moga, 
14,15 Cine știe cîștigă 1 15,00 Mu
zică ușoară. 15,30 Pagini din mu
zica de operă, 16,30 Muzică popu
lară. 17,25 Recital Zenaida Pally, 
18,00 Bin folclorul muzical al po
poarelor, 18,35 Muzică ușoară, 19.05 
Seară de romanțe, 19,30 Arii și duete 
din operete, 20,00 „Melodia și in
terpretul preferai" — muzică ușoa
ră romînească, 20,36 Muzică de 
dans, 21,30 Calendar literar al lunii 
octombrie. Prezentare de Titel Goa- 
stantinescu, 21,45 Muzică de dane.

de afaceri; LONEA

Cinematografe
4 octombrie

PETROȘANI — 7 NOIEMBRIE: 
Liturghia de la miezul nopții; RE
PUBLICA : Fata din casa roșie; PE- 
TR1LA : Oameni
MINERUL : Unde i generalul; 7 NO
IEMBRIE : Cerul și mocirla; LCVE- 
ZENI : Qivitoc; 1SCRONI; Dragoste 
lungă de-o seară; ANINOASA: Taxiul 
morții : PAROȘENI : Scano Boa; 
LUPENI : — CULTURAL : Arhiva 
secretă de pe Elba.
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liafâ IMi di pallid si it slat 
a I. P. Me in I. P. Uiiiiâ

PEKIN 2. Corespondentul Ager
pres, Emil Soran, transmite:

Delegația de partid și de stat a 
R. P. Romîne în frunte cu tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
a vizitat vineri dimineața comuna 
populară „Prietenia chino-romînă", din 
apropierea Pekinului. Delegația a fost 
însoțită de Li Sien-Nien, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. Chi
nez, vicepremier al Consiliului de 
Stat al R. P. Chineze, Țatt Fan, pri
mar adjunct al orașului Pekin, Lu 
Pin, președintele Asociației de prie
tenie chino-romînă și de alte persoa
ne oficiale.

Delegația a fost întîmpinată de 
conducerea și de numeroși membri

ai comunei. Oaspeții au luat cunoș
tință de activitatea Comunei și au 
vizitat brigăzi de producție, atelie
re, magazinul cooperativei, policli
nica, precum și locuințe ale mem
brilor Comunei. Atît la sosire, cît și 
pe tot parcursul vizitei, membrilor 
delegației li s-a făcut o primire cal
dă, cordială.

In cursul după-amiezii, delegația 
a vizitat Muzeul Militar al Revolu
ției Populare Chineze.

In seara aceleiași zile, membrii 
delegației au asistat la un spectacol 
festiv de cîntece și dansuri, prezen
tat în sala mare a Palatului Adu
nării Reprezentanților Populari pe 
întreaga Chină, în cinstea celei de-a 
15-a aniversări a Republicii Popu
lare Chineze.

Willi Stoph a sosit la Moscova

Sarcinile 
economiei

MOSCOVA 2 (Agerpres).
Prezidiul C.C. al P.C.U.S. și Con

siliul de Miniștri al U.R.S.S. au dis
cutat recent direcțiile și sarcinile 
planificării dezvoltării economiei în 
perioada următoare. La ședință a 
luat cuvîntul N. Hrușciov.

„Planurile noastre sînt îndeplini
te cu succes", a declarat el. In primii 
cinci ani ai septenalului (1959— 
1965) industria a realizat peste plan 
produse în valoare de 37 miliarde 
rable.

Șeful guvernului sovietic a subli
niat că anul acesta s-a obținut o 
recoltă bună. încă de pe acum sta
tul a achiziționat de la sovhozuri și 
de la colhozuri mai multe cereale 
decît în oricare din anii trecuți.

Dezvoltând' mai departe producția 
mijloacelor de producție, trebuie să

dezvoltării
IF. R. S. S.
se prevadă accelerarea dezvoltării 
mijloacelor de consum. Firește că 
și în aceste condiții trebuie menți
nută întotdeauna la nivelul cuvenit 
apărarea țării, a declarat N. Hruș
ciov.

Vorbitorul a subliniat importanța 
folosirii juste a investițiilor capitale. 
El a spus că întreprinderile care se 
construiesc în prezent trebuie să co
respundă nivelului tehnic contempo
ran și celor mai reușite prototipuri 
mondiale.

Nici o țară, nici măcar cea mai 
dezvoltată, nu va putea să progre
seze rapid, dacă nu va folosi cu pri
cepere realizările gîndirii tehnico-ști. 
ințifice mondiale.

Vorbitorul a relevat oportunitatea 
elaborării unui nou plan de perspec
tivă pe o perioadă mai îndelungată.

Declara|ia 
lui K. Kaunda

LUSAKA 2 (Agerpres).
Primul ministru al Rhodesiei de 

nord, Kenneth Kaunda, a declarat 
că după ce țara sa va obține inde
pendența, la 24 octombrie, va orga
niza un referendum național în le
gătură cu drepturile trustului „Bri
tish South Africa Company" de a 
exploata resursele minerale ale ță
rii sale. „Aceasta este singura cale 
de a convinge anumite cercuri eă 
poporul nord-rhodesian este hotărît 
să dispună singur de bogățiile țării 
sale", a spus Kaunda. Primul minis
tru și-a exprimat convingerea că 
„poziția guvernului său este în de
plină concordanță cu voința poporu
lui".

MOSCOVA 2 (Agerpres).
Willi. Stoph, președintele Consiliu

lui de Aliniștri al R. D. Germane, 
membru al Biroului Politic ai C.C. 
al P.S.U.G., care a sosit la 1 octom
brie la Moscova în fruntea unei, de
legații de partid și guvernamentale, 
va participa la deschiderea expozi

ției „15 ani ai Republicii Democrate 
Germane" a făcut o vizită lui Anas
tas Mikoian, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
In cursul aceleiași zile, Willi Stoph 
a avut o întrevedere cu Alexei Ко. 
sîghin, prim-vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

LUPTE ÎN CONGO
LEOPOLDVILLE 2 (Agerpres).

Un comunicat al P. S. I.
ROMA 2 (Agerpres).
La Roma a avut loc ședința di

recțiunii Partidului socialist italian, 
in care s-a analizat situația politică 
a țării. In urma ședinței a fost dai 
publicității un comunicat in care se 
spune că „rezultatele Congresului 
național al Partidului democrat-creș- 
tm și lipsa unei majorități hotărîte. 
care să susțină politica de centru-

stînga, au determinat o serie de in
certitudini și de preocupări". Se a- 
rată, de asemenea, că P.S.I. consi
deră că sarcina de a pune capăt a- 
cestor incertitudini îi revine Consi
liului național democrat-creștin. In 
problema președinției republicii, di
recțiunea P.S.I. și-a reconfirmat pă
rerea că situația creată în urma 
bolii președintelui Segni trebuie re
zolvată cît mai urgent.

Lupte grele au avut loc în cursul 
după-amiezii de joi în apropiere de 
capitala provinciei Kivu. Bukavu, 
transmite agenția Associated Press. 
Agenția adaugă că „trupele concen
trate în garnizoana Bukavu includ 
în prezent numeroși mercenari albi", 
sosiți din Republica Sud-Africană 
și dintr-o serie de țări europene. A- 
proximativ .1 000 de soldați făcînd 
parte din forțele armate răsculate 
au încercat să ocupe podul Nzibira, 
important punct strategic din apro

pierea orașului Bukavu. Forțele gu
vernamentale au aruncat în luptă im
portante unități motorizate sprijini
te de avioane „T 38“. Ambele părți 
au suferit pierderi importante.

Trupele guvernamentale au între
prins mari „acțiuni de curățire" în 
rîndul populației civile, arestînd și 
torturînd pe cei bănuiți de simpatie 
față de forțele răsculate. Un număr 
de 300 de congolezi s-au refugiat în 
cursul zilei de joî în Sudan, unde 
autoritățile au hotărît să le acorde 
asistența necesară.

Colaborare militarăy 
între Portugalia țj 

și Rhodesia de sud
DAR-ES-SALAM 2 (Agerpres).
Intre Portugalia și Rhodesia de 

sud a fost semnat un tratat secret 
cu privire la colaborarea’ politică și 
militară, se arată într-o declarație 
dată publicității la Dar-Es-Salăm de 
către Frontul de eliberare al Mo- 
zambicului, organizație politică care 
se pronunță pentru acordarea inde
pendenței acestei țări.

Nu de mult, se precizează în de
clarație, numeroase trupe portughe
ze au fost trimise la frontiera Rho
desiei de sud. Aceasta înseamnă că 
patrioții africani din Zimbabwe (de
numire africană a Rhodesiei de sud) 
vor trebui să lupte și împotriva ar
matei portugheze.

CiivîniRreâ lui Lal Bahadur Shastri
Comunicat comun olandezo-vest-german

BONN 2 (Agerpres).
, Joi a luat sfîrșit la Bonn vizita 
oficială în Republica Federală Ger
mană a primului ministru olandez 
Victor Marijnen și a ministrului de 
externe, Joseph Luns.

In comunicatul comun dat publi
cității se arată că în discuțiile pur
tate între conducătorii vest-germani 
și olandezi, au fost studiate proble
me privind dezvoltarea comunității 
economice vest-europene, fuzionarea

executivelor C.E.E., C.E.C.O. și Eu
ratom, ,probleme privind N.A.T.O., 
relațiile Est-Vest etc.

Referindu-se la problema tratati
velor tarifare dintre S.U.A. și Piața 
comună, cunoscute și sub denumi
rea de runda Kennedy, comunicatul 
arată că „cele două guverne sînt 
conștiente de importanța deosebită 
a acestor tratative și se vor strădui 
să ajute la încheierea lor cu suc
ces".

DELHI 2 (Agerpres).
Intr-o cuvîntare rostită joi seara 

în fața parlamentarilor din partea 
partidului Congresul Național In
dian, primul ministru Lal Bahadur 
Shastri a declarat că în ultimul timp 
au apărut simptome încurajatoare 
în rezolvarea conflictului dintre In-

PROCESUL LUI FELICE IPPOLITO
ROMA 2 (Agerpres).
Agenția France Press anunță că 

procurorul tribunalului din Roma, 
unde se judecă procesul intentat 
profesorului Felice Ippolito, fost se
cretar general al Comisiei pentru e- 
nergia atomică a Italiei. învinuit de 
delapidarea unei sume de 9,3 mili
arde lire, a cerut, condamnarea in
culpatului la 20 de ani închisoare. 
Procurorul a cerut 7 ani și trei luni

închisoare pentru Girolamo Ippolito, 
tatăl profesorului, și pedepse între 
10 luni și șapte ani și trei luni pen
tru ceilalți opt acuzați, implicați în 
afacerea Ippolito.

Pe de altă parte, procurorul a ce- 
iut amenzi de cîte 16 milioană lire 
pentru Felice și Girolamo Ippolito și 
amenzi variind între 400 000 lire și 
16 milioane jlire pentru ceilalți opt 
inculpați.

Cresc prețurile alimentelor 
în Europa occidentală

HAMBURG 2 (Agerpres).
Intr-un raport dat publicității la 

Hamburg de Institutul de economie 
mondială se semnalează o creștere 
apreciabilă a prețurilor la produsele 
alimentare în țările din Europa oc
cidentală. Potrivit raportului, prețu
rile au crescut cu șapte la sută în 
lunile din această vară, în compa
rație cu perioada corespunzătoare a 
anului trecut. Institutul • respectiv 
consideră că oferta nu este în mă
sură să satisfacă cererile și reco
mandă, în acest sens, guvernelor să 
adopte măsuri menite să înlăture 
obstacolele care frînează importurile.

dia și Pakistan, care începînd din 
anul 1947 constituie așa-numita pro
blemă a Cașmirului. El a spus că 
atitudinea președintelui pakistanez 
„este constructivă în această privin
ță". Totodată, Shastri a spus depu- 
taților că a acceptat invitația pre
ședintelui pakistanez, Ayub Khan 
de a face o vizită la Caraci la 12 
octombrie, după ce va participa ia 
conferința țărilor neangajate ce se 
deschide la Cairo.

Aceasta va fi prima întîlnire a șe
filor de state și guverne din cele 
două țări, consacrată rezolvării pro
blemei Cașmirului,

Arestări în Ecuador
QUITO 2 (Agerpres).
In urma complotului antiguverna

mental descoperit în Eciiador, junta 
militară a procedat la o serie de a- 
restări în rîndurile fruntașilor parti
dului conservator și ai adepților 
fostului președinte Maria Velasco 
Ibarra, care a fost răsturnat și de
portat. Intr-un comunicat oficial se 
anunță că printre cei arestați se 
află oameni politici cunoscuți. i ca 
Ramir Borja, Gonzalo Almeida și 
Jorge Burano, toți „velasquișt^'. Ea 
Guayaquil, principalul port al țării, 
junta militară a ordonat dizolvarea 
consiliului municipal acuzat eă a 
adoptat o atitudine „fățiș subversi
vă" față de junta militară.
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Уп-ера S-au încheiat lucrările simpozionului 
international Mihail Eminescu

încheiat lucră- 
internațional 

organizat cu 
75 de ani de 
poet, sub aus-

Alexandru RossetiȚ conf. univ. 
Zoe Dumitrescu- Bușulenga și conf. 
univ. Mircea Zaciu.

Lucrările au fost conduse • de 
prof. Angelo Monteverdi, președin
tele Academiei Dei Lincei, și de 
prof. Rosa del Conte, șeful cate
drei de limbă și literatură romină

ÎN CÎTEVA
DUBLIN. Potrivit datelor oficiale, 

balanța comercială a Irlandei a în
registrat un deficit crescînd în pri
mele opt luni ale anului curent. In 
timp ce exporturile au crescut cu 18,5 
milioane lire sterline, volumul impor
turilor s-a mărit cu 35 milioane lire 
sterline. Deficitul se ridică la 87,5 
milioane lire sterline și este cu 16 
milioane lire sterline mai mare decît 
deficitul înregistrat în aceeași peri
oadă a anului 1963.

NEW YORK. Comisia americană 
pentru energia atomică a amînat 
pentru ■ a cincea oară explozia nu
cleară subterană, care urma să aibă 
loc în minele de sare din Tatum, in 
apropiere de Hatiesburg, statul Mis
sissippi, din cauza uraganului „Hil
da", care se apropie amenințător 
de coastele Golfului Mexic. In pre
zent viteza uraganului este de 160 
km pe oră.

CAIRO. Emirul Saleh Ben Isa, 
reprezentantul la Cairo al. Frontului 
de eliberare a Omanului, a dat pu
blicității ■ o declarație în care, refe- 
rindu-se la lupta crescîndă; de eli
berare națională dim Oman, preci
zează că „scopul ei este crearea 
unei republici pe baze democratice". 
Declarația cere analizarea amănun
țită și o justă înțelegere a proble-

RÎNPURI 
mei Omanului la apropiata sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. și 
sprijinirea poporului omanez în do- 
bîndîrea independenței.

NEW YORK. Glare Boothe Luce, 
fost ambasador al S.U.A. în Italia, 
s-a înapoiat la New York venind 
din Europa occidentală unde a ac
tivat la constituirea unor comitete 
în favoarea lui Goldwater în rîndu
rile americanilor din Europa. D-na 
Boothe Luce s-a plîns de faptul că 
„senatorul Goldwater nu este înțeles 
de europeni". «•>

WASHINGTON. Departamentul de 
Stat a confirmat că două avioane 
de antrenament de tip „t-28“, putînd 
servi ca avioane de vînătoare și 
bombardament, au sosit în mod clan
destin în Haiti venind dintr-un punct 
..neidentificat" din Statele Unite. La 
Departamentul de Stat se precizea
ză că vînzarea acestor avioane nu 
a fost autorizată și că o anchetă 
este în curs. Guvernul haitian a 
vrut să cumpere în luna iulie de la 
o societate, din Houston, Texas, cir
ca 30 de avioane „t-28“ de ocazie 
pentru suma de 250 000 dolari, pre- 
zentînd o cerere de licență b Wa
shington, dar cererea a fost res
pinsă.

s-a referit la stadiul în care se 
află in prezent lucrările la' dicțio
narul Eminescu, precum și la o e 
diție critică a operei sale. Partici- 
panții au prezentat sugestii intere* 
sarde în legătură cu probleme 
traducerilor din Eminescu.

Conf. unic. Zoe Dufiutrescu- 
Bdșulenga a prezentat o comuni
care intitulată „Eminescu ‘ și ro
mantismul european"; Cuvîntul ac 
încheiere a lucrărilor Simpozionu
lui internațional Eminescu a fost 
rostit de conf. univ. Mircea Zaciu.

Lucrările simpozionului s-au des
fășurat intr^o atmosferă deosebit 
de călduroasă. Toți participanta 
au adus o contribuție de seatnă la 
cunoașterea și răspîndirea operei 
eminesciene.
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•pentru U.N.E.S.C.O.
♦ La Simpozion au luat parte nu-
4 meroși specialiști ai operei enii- 
X nesciene de la universități din di-
♦ ferite orașe afe lumii у Roma, Pa-
♦ riSj, Londra, Washington, Monaco, 
4 Atena, Budapesta, Praga și altele.

Bin partea Universității din Bu- 
f^curești a participat o delegație de
♦ profesori compusă din: acad. prof.
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VENEȚIA 2 (Agerpres).
La Veneția s-au 

rile Simpozionului 
Mihail Eminescu, 
prilejul împlinirii a 
la moartea marelui
piciile Academiei Dei Lincei, U- 
rțiversității din. Roma, Ministeru
lui Invățămîntului Public din Ha- de la Universitatea din Roma, 
lia și Comisiei naționale italiene lntr-o cuvintare rostită în cadrul 

lucrărilor simpozionului, prof. An
gelo Monteverdi a subUniat impor
tanța operei eminesciene in dez
voltarea schimburilor culturale: 
italo-romine. S-a dat apoi citire ■ 
sonetului lui Eminescu „Veneția".

Acad, prof. Alexandru, Rosseti a 
prezentat două comunicări. Una 
despre „Evoluția expresiei emines
ciene". Cea de-a doua comunicare
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