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VIZITA DELE6ATIEI DE PARTID Șl GUVERNAMENTALE 
A REPUBLICII SOCIALISTE ROMÂNIA ÎN U. R. Ș. S.
Convorbiri între delegația de partid și guvernamentală a Republicii 
Socialiste România și conducători de partid și de stat sovietici

MOSCOVA 4 (Agerpres) de la tri
mișii noștri speciali:

La 4 septembrie au avut loc la 
Kremlin convorbiri între/delegația de 
partid și guvernamentală a Republi 
cii Socialiste România și conducători 
de partid și de stat sovietici.

Din partea română la convorbiri 
au participat tovarășii Nicolae 
Ceaușescu, secretar general al C.C. 
al P.C.R.. Ion Gheorghe Maurer, 
membru al Comitetului Executiv al
C.C.  al P.C.R., președintele Consiliu
lui de Miniștri al Republicii Socialis
te România, Gheorghe Apostol, mem
bru al Comitetului Executiv al C.C. 
al P.C.R., prim-vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Alexandru 
Bîrlădeanu, membru al Comitetului 
Executiv al C.C. al P.C.R., prim-vi
cepreședinte al Consiliului de Miniș

tri, Paul Niculescu-Mizil, membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
C.C. al P.C.R., Manea Mănescu, se
cretar al C.C. al P.C.R., Corneliu 
Mănescu, membru al C.C. al P.C.R., 
ministrul afacerilor externe, Nicolae 
Găină, membru al C.C. al P.C.R., 
ambasadorul Republicii Socialiste Ro
mânia in U.R.S.S., precum și Andrei 
Pâcuraru, membru al C.C. al P.C.R., 
șef de secție la C.C. al P.C.R.

Din partea sovietică au participat 
tovarășii L. I. Brejnev, prim-secretar 
al C.C. al P.C.U.S., A. N. Kosîghin, 
membru al Prezidiului С. C. al 
P.C.U.S., președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. V. Podgornîi, 
membru al Prezidiului și secretar al 
C.C. al P.C.U.S., A. N. Șelepin, mem
bru al Prezidiului și secretar al C.C. 
al P.C.U.S., I. V. Andropov, secre
tar al C.C. al P.C.U.S., V. N. Novi
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kov, membru al C.C. al P.C.U.S., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., P. F. Lomako mem
bru al C.C. al P.C.U.S., vicepreșe
dinte al Consiliului de Miniștri 
al U. R. S. S., A. A. Gromîko, mem
bru al С. C. al P. C. U. S„ mi
nistrul afacerilor externe al U.R.S.S., 
I.K. Jegalin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. in 
Republica Socialistă România.

In timpul convorbirilor, Care s-au 
desfășurat într-o atmosferă cordială, 
de prietenie frățească și înțelegere 
reciprocă, a avut loc un schimb ae 
păreri cu privire la problemele dez
voltării pe mai departe a relațiilor 
româno-sovietice, cu privire la pro
blemele actuale ale situației interna
ționale contemporane și ale mișcării 
comuniste și muncitorești internațio
nale.

Ce facem» TOVARĂȘI MIMAU,
Lăcătușii montatori din brigada lui Wiesenmaier Ervin, sînt pe 

terminate cu montajele în casa de mașini și turnul puțului Lonea 1Ц 
Iată-i într-o clipă de răgaz.

cu ritmicitatea producției?
In primele două zile ale lunii sep

tembrie, doar minerii de la Lonea 
și-au realizat și depășit sarcinile de 
plan. Celelalte exploatări au rămas 
datoare cji cite 70 pînă la 570 de 
toni® de cărbune. Cum se explică a- 
ceastă stare de lucruri ? Iată răs
punsurile primite de Ia conducerile 
unor exploatări și de la serviciul 
producției din cadrul C.C.VJ.

E. M. LONEA

Cum am reușii?
Despre felul cum a reușit co

lectivul minei Lonea să îndeplineas
că din primele zile sarcinile de plan, 
tovarășul inginer Feier Gheorghe, 
șeiul exploatării miniere Lonea, 
ne-a relatat următoarele :

— încă din luna august au intrat 
în funcțiune trei abataje: două la 

Inerente oricărui început de examen, emoțiile se risipesc o dată 
cu anunțarea subiectului.

începe etapa .hotărîtoare, de maximă chibzuință, de elaborare și 
de căutare a soluțiilor problemei.

Nu trebuie uitat nici un amănunt. Lucrarea trebuie să iie clară 
și precisă. Nu de altceva dar e concurs.

Aceste amănunte le sugerea zâ și iotogralia de iată, îniătișînd 
un aspect de la concursul de admitere în Institutul de mine din 

Petroșani.

jumătatea lunii, la sectorul I, și al
tul în decada a III-a la sectorul V. 
Am acordat o deosebită atenție a- 
provizionării ritmice cu vagonete 
goale și îmbunătățirii asistenței teh
nice în toate schimburile. De ase
menea, a fost asigurată cantitatea 
de lemn necesară realizării în mod 
ritmic a sarcinilor.

E, M. VULCAN

Un singur neajuns
Mina Vulcan a înregistrat un mi

nus de 207 tone în primele două 
zile. Iată cum explică această stare 
de lucruri tovarășul Brînzan Vasile 
inginerul șef al exploatării:

— Unul din locurile de muncă ce
le mai productive, abatajul cameră 
nr. 8 din sectorul III, a intrat în 

rambleu. Totodată, la sectoarele III 
și V s-au întîlnit lucifiări vechi care, 
mai ales în ultimele zile, au cauzat 
importante pierderi de producție.

In prezent se manifestă la noi un 
singur neajuns : este vorba de trans
portul lemnului din depozitul de la 
gară pînă Ia mină. Am cerut 
S.T.R.A.-ului trei, autocamioane. Dar, 
pînă la ora 8,30 nu ne-a sosit nici 
unul. In rest nu sînt probleme și

(Continuare în pag. 3-a)

Pregătiri intense în vederea deschiderii 
anului universitar la Institutul de mine 
din Petroșani

Creație a regimultfi democrat 
popular institutul de mine dă în fie
care an zeci de cadre de specialitate 
pentru conducerea diverselor sec
toare de activitate ale economiei 
noastre naționale. An de an, fiecare 
catedră, fiecare facultate din cadrul 
Institutului se străduiește să-și îm
bunătățească metodele și stilul de 
muncă, încît să corespundă exigen
telor actuale.

Pentru a crea studenților Condiții 
optime de viață și învățătură con
ducerea institutului, cu sprijinul co
mitetului orășenesc de,partid., a pus (Continuare in pag. 3-a)

Noul cămin studențesc.

Dezbaterea cifrelor de plan pe anul 1966 
la nivelul cadrelor de conducere din întreprinderi

La I. F. Petroșani
La întreprinderea forestieră din 

Petroșani a avut loc recent dezba
terea cifrelor de plan pe 1966.

Au luat parte membri ai comite
tului, de partid, sindicat și U.T.C., 
cadre de conducere, șefi de parchete 
și settoare forestiere.

la dispoziție săli de cursuri spați
oase, laboratoare dotate cu mașini 
și utilaje, cămine, cantine etc.

Prin rezultatele pe care le-a ob
ținut în formarea cadrelor necesare 
industriei noastre miniere institutul 
de mine se bucură de un binemeri
tat prestigiu, alături de celelalte in
stitute de învățămînt superior din 
țară.

Ce preocupă mai mult în această 
perioadă conducerea institutului ?

La această întrebare ne-? j-ăspuns 
I. GHINEA

Inginerul Bădica Nicolae, directo
rul întreprinderii, a prezentat în 
fața participanților. un referat în 
care a scos în evidență stadiul în
deplinirii sarcinilor de plan și a an
gajamentelor luate în întrecerea so
cialistă pe anul acesta și principalii 
indicatori de plan pe anul 1966.

Forestierii din bazinul Văii Jiului 
vor livra economiei noastre națio
nale în anul 1966 cu 19 000 m c masă 
lemnoasă mai mult decît anul acesta, 
producția marfă va înregistra o creș
tere valorică cu 4 400 000 de lei, 
productivitatea muncii v.a crește cu 
4,5 la sută, iar indicele de utilizare 
a masei lemnoase va spori cu 1,5 la 
sută față de realizările anului 1965.

Pentru îndeplinirea sarcinilor spo
rite, conducerea întreprinderii a pre
zentat un plan de măsuri tehnico-or- 
ganizatorice.

Participanții Ia discuții printre care 
Vișan Marin, șeful sectorului Lonea 
și Grecu Toma, șef de parchet în 
sectorul Polatiște, au făcut propuneri 
prețioase privind .valorificarea su
perioară a masei lemnoase, a orga
nizării muncii și au cerut conduce
rii să acorde mai mult sprijini teh
nic sectoarelor forestiere mai înde
părtate.

Participanții la dezbaterea cifrelor 
de plan și-au manifestat hotărîrea 
unanimă de a munci cu și mai mult 
spor pentru îndeplinirea și depășirea 
integrală a sarcinilor de plan pe anul 
1966.

Noi defergenfi fabricați 
la uzinele chimice 
„Dero" din Ploiești

„Derosol A" și „Derosol B“, sînt 
denumirile noilor detergenți: fabri
cați de uzinele chimice „Dero" din 
Ploiești. Aceste produse au o largă 
sferă de înlrebuințare. Datorită com
poziției lor chimice, înlocuiesc • cu 
succes soda calcinată și unele pro
duse din import folosite la curățirea 
autovehiculelor, vagoanelor și rezer
voarelor petroliere, motoarelor pen
tru tractoare, a pieselor în industria 
constructoare de mașini etc. ' Noii 
detergenți sînt mai ieftini, au cali
tăți superioare : hu lasă pete și nu 
curăță luciul. Primele cantități au 
fost livrate beneficiarilor, urmînd ca 
în curînd acești detergenți să fie 
puși în vînzare și pentru posesorii 
de automobile.



STBASUb ROȘU

CULTURĂ
ARTĂ

Privire asupra repertoriului 
noii stagiuni a teatrului

Pregătind a 1|.< stagiune, teatrul 
ѴІІІ Jiului are ÎB vedere sarcinile 
ИЙ® ЙІІ de un public care, Brin 
Spiritul Său efervescent, evoluat, a 
dobîbdit, an de un, q exigeați spo
rită Îb aprecierea operelor de artă. 
GOBlinua creștere a conștiinței șj ra
finarea gusțuițji impune pentru creș
teri necesitatea unei permanențe 
«utedepăsiri.

De aceea, includerea în repertoriul 
actual a unor autori si opere de 
WTț< valoare, artistică va servi tea
trului nostru în împlinirea menirii 
cale de adevărat focar de cultură, de 
mesager al ideilor înaintate.

Pornind d® la aceste criterii, s-a 
Considerat cș repertoriul teatrului 
trebuie Să promoveze O dramaturgie 
cît mai cuprinzătoare ca tematică. 
Sm și expresivitate, să vehiculez? 

pi puternic ancorate în contempo
raneitate, să aibă o cît mai mare ca* 
pșcitate de atragere și influențare, 
șă dea răspunsuri la problemele ma
jore ale vieții, să fie, într-un cuvînt, 
creații care să oglindească puternic 
omul și aspirațiile sale. A

De aci, alegerea noastră pentru 
noua stagiune s-a oprit la piesa „Faș- 

І
I

i

șacagiia" de Titus Peppviei, creație 
originală eontempmaeă a unui scri
itor de talent, q piesă c»re-»i duce 
eroii pe firul unei puternice con
fruntări, care șomează conștiințele 
Să iă atitudine.

„Passacaglia" va fi urmată de co
media „Cjâd vine barza" a drama
turgului france? Andră Roussin. 
Scrisă cu toatp uneltele meșteșugului 
acestui gen, piesa este p „nijda veri* 
taș'* a contradictoriei morale a vîr* 
furijor burgheziei occidentale, o ne
tă demascare, printr-o savuroasă suc* 
cesiune de situații-surpriză,

A treia premieră apropiată face 
cunoscută publicului cea mai re
centă creație dramatică a lui Aure} 
Baranga. E vorba de comedia „Sfin
te Mitică Blajinu", o ascuțită șarjă 
la adresa resturilor unor mentalități 
incompatibile eu viata noastră nouă. 
Virulenta satirei, umorul copios al 
replicii, neprevăzutul situațiilor șl 
expresivitatea caracterelor asigură 
acestei comedii, încă nereprezentată 
pe scenele teatrelor, un succes in
contestabil.

Cu .Лирдці drum ai âiet spre wp- 
te" teatrul aduce publicului său, 
pentru prima oară, e apară a mare
lui dramaturg american Bugdne 
O'Neil), Construită pe o formulă 
tfaditicmaiă, piesa reprezintă nivelul 
eel mai înalt de analiză aplicată a- 
supra unui univers uman dezechili. 
braț moral și nervos, de niște deter
minări și condiții sociale foarte pre
cise.

„Suflete tari" de eamil Petrescu, 
reconstituie în cadrul realității so
ciale românești dintre eele două 
războaie mondiale drama lui Julien

Vi rowamandSm elf iți»

CERCUL MAGIC de N. Mlrgeanu
colecția „Avenfur*’*

Intre două asasinaie cornișe în 
două lpcalităti aflate la o depăr
tare de cjteva sute de kilometri 
цпа de cealaltă, nu poale exista, 
aparent, vreo legătură. Investiga
țiile căpitanului Vigu, care cerce
tează primul caz, și ale lucrăto
rului însărcinat cu cercetarea îm
prejurărilor care au duș la înce
tarea din viață a celei de-a doua 
victime duc la descoperiri eu a- 
devărat surprinzătoare.

Sorel din „Roșu și negru , cunoscută 
spectatorilor din ieețură și ecraniza
rea rumenului lui Stendhal. lair-o 
formulă originală, drama supune dez
baterii problema reperturiler dintre 
ideea de absolut și realitatea umană, 
conflictul dintre ideal și real în 
conștiința eroilor.

în „Ațrisii" do Victor Bftwu es
te prelucrată, eu o contribuție per
sonală, legenda tragică a urmașilor 
lui Ațreu. Evenimentele se desfășoa
ră pe scepa epopeică § Iliadei și 
sînt străbătute de un zguduitor tra
gism.

Prin reducții și amplificări «Iе 
faptelor cu noi sensuri, epoca de 
decădere a imperiului roman ește 
evidențiată și stilizată de Friedrich 
Dtirrenmatt în comedia „Marele Ro
mulus", inclusă, de asemenea, în re
pertoriul actualei stagiuni. Faptele 
istorice, interpretate cu o optică, ®u 
mimai contemegranl dar ii psrșQ- 
nală, capătă sensuri și ВГОѴОЙСб ju
decăți în conștiința pmului 0618 le 
privește prin perspectiva unui mile
niu și jumătate de la consumarea 
lor.

Repertoriul mai înscrie și come
dia „in casa asta a dormit un zeu" 
a dramaturgului brazilian Guilher- 
me Figueiredo, plină de suculentă și 
baz, dar și de sensuri filozofice.

Considerăm că un asemenea reper
toriu va Oferi publigului cît țnai 
mglte drumuri spre frumusețile artei 
scenice, punîndu-1 în contact cu uni
versuri spirituale cît mai bogate și 
cîț mai variate.

D. CĂPITANU
secretar literar la Teatrul de stat

„Valea Jiului" Petroșani

Cartea arată realele virtuți 
de prozator ale autorului cu vo
cație in acest gen de literatură. Ea 
divulgă., totodată, caracterul nociv 
al eticii și „filozofiei" dezumani
zare a fascismului, care împinge 
pp un om de talent, cum ește Onu, 
la asasinat, la apte IndreBtat? îm
potriva patriei șale șt 11 duce pe 
drumul fără întoarcere al trădării 
propriului talent

PARTID
Tu, Oflri-ai făurit prin luptă omul, 
fui dlri al veaepriiaf viitoare
Ai fost și ești aevea CU№ e pomul 
In vară, plin de fruete-aromitoare.

Ca apa pentru gurile-nsețate 
învățătura ta a fest sg lie 
Intîiul gfnd aprins de libertate 
Și primul vers din marea poezie.

Tu oști cpi carp-a dăltuit frumosul 
In Inimile calde și cinstite.
Din tine s-a născut pe veci «цоеді 
Cu forța 1Щ da mfiB| bătătorite.

Ești flacăra nestinsă care arde 
ÎB fieoarș gigd ce țj șe-nchipă 
Și-ntrarlpatul viș cș-o șă ne poarte 
Prin spații siderale spre lumină.

pinca maria

Sâpțămîng viitoare pe ecranele cinematografelor din Petroșani

„Iutîlnire la Ischia”
„Iptilnire la Ischia", producție a 

studiourilor italiene, eșțe un film 
muzical се-și desfășoară acțiunea în 
peisajul pitoresc ai Itgiiei, dîndu-ne 
posibilitatea îptîlpirh CU cunoscutul 
Interpret și compozitor de muzică 
ușpară, Doiflenicg Modugno,

Letitig, o fetiță îji vîisță de 9 ani. 
fiicg celebrului cțnlăreț de muzică 
ușoară, Mjmmo Rotunpo, își prmează 
țațăj pesțe fot îp turneele îijtreprinșe 
de acesta.

Creșgîud fără mamă, Letitia ește 
Înzestrată cu o seriozitate și preco
citate deosebită, jn contrast cu su
perficialitatea exuberantă a tatălui 
SăU, veșnic priBS în aventuri ami
roase. De data aceasta însă Mimmo, 
Cățifid îptr-o șerlgasă capcană sen
timentală, s-a h©tgr|t șg ga însoare 
cu Mercedes, o bogată americană.

IN CUSEU; Q secvență din film.

„Romulus și Remus и
La cinematograful „7 Noiembrie" 

VB rula, Jncepînd de mîine, 6 sep
tembrie, o altă produeție a studiouri
lor italiene, filmul ,,Romulus și Re
mus".

Lețiției, viitoarea mamă îi devfițe 
antipatică din prima clipă. Ea își 
dă seama că Mercedes n-o va putea 
iubi. O hotăi e neașteptată și în
drăzneață ia naștere deodată în căp- 
șorul fetiței: să-i găseaseă tatălui ei 
o altă soție. Odată acest gind în
firipat, Letitia începe să acționeze. 
De aici o serie de întîmplări care 
mai de care mai ingenioase, mai pli
ne de haz Plise la cale de către pe
tiția, Și ceea ce și-a puș în gînd va 
reuși piuă Ia urmă să realizeze. To
tul se va sfîrși așa cum dorește Le
titia.

Pistributia filmului cuprinde prin
tre alții pe Domenico Modugno, An- 
toanella Lualdi, Caria Croacalo, ₽aol<? 
Ferrari.

Filmul va rula la cinematograful 
Republica.

Superproducție în сціогі, filmul 
,,Romulus și Remus" este transpune
rea pe ecran a binecunoscutei le
gende istorice despre întemeierea 
Romei-

Un afiș modest anunța „Bxpozi- 
fia de pictură și grafică a cenaeiu- 
ful U.A.P. Petroșani", deschisă pa 
perioada august-septembrie în salg 
Magheru din București.

Această încercare de expunere 
organizată în grup a u.a.p.-uIuî pe
troșani intr-o sală bucureștegrtg a 
însemnat un eveniment artistic, un 
succes substantial. Cocheta sală din 
centrul Capitalei s-a Împodobit cu 
lucrări veritabile de pictură și-și 
grefă mtndră pereții grei de fru
musețe.

La un fnal! pivei, expoziția lega
te in evidență multiple posibilități 
de exprimare, acuarela și uleiul, 
gravura fn metal, lemn sau lino
leum, desenul in tuș șau creion 
șlnt prezentate prin lucrări de o 
certă valoare.

Nota de ansamblu, ceea ce sur
prinde în mod plăcut vizitatorul, 
eșlș maniera modernă de ex
primare. Ideile, Îndrăzneț abordate, 
Vădesc pretenții justificate. îțpbi- 
nindu-șe armonios într-o vesta te- 
«rnffcă contemporană.

Omul de Qti, eu preocupările și 
aspirațiile safe, formează figura 
centrală в expoziției. Un clnt ăi 
muncii și ai іцЫгіі eterne, un imn 
de slavă închinai omului, iată ce 
«u vrut și au reușit ea creeze ar
tiștii plastici din Petroșani.

Fără a stabili o scară, de valori

O REUȘITĂ CARE OBLIGĂ
vom căuta să scoatem in evidentă 
ideile și modalitatea de exprima
re a mai multor lucrări expuse la 
recenta expoziție, reliefare pe ca
re o vom face prin prisma celui 
egre. gtrgs de artg penelului, ză
bovește efteva ore Ig sala Ma- 
gheru.

Gravurile In piatră ale lui Șzil- 
veszter 'Victor stau mărturie pute
rii dă înțelegere cu cgțe artiștu) 
explorează diferitele iorfe ale co
tidianului. „Natură ștaticg", lucrg. 
re în care o lampă de miner se 
învecinează firesc cu „Steagul ro
șu", sugerează legătura strînșă 
între Partidul Comunist Român, 
partid revoluționar marxișt-lenl- 
nișt șl eroica clasă muncitoare sau, 
де glie coordonate, legătura orga
nică dintre muncă și ideologie. 
„Primul aehimb" pe aduce In igtă 
dai tineri mineri, care, prin hotă- 
rfrea eu care pășesc spre mină, 
ne reamintește că pgtrig ește șt 
„tona de cărbune pește plan". Șe. 
tgg de cultura g țăranului ngșțru 
care a depășit negurile de ieri 
ește imari(4ieată eu a rgră mă
iestrie in gravura intitulată „Lec
tură". Atitudinea eroului scoate in 
evidență interesul stirnit de ear, 
tea deschisă in țăranul-cititor.

De ig minerii „primului" schimb'', 
pgreg utmînd o șuită de idei vi
zitatorul se oprește în iațg lucră
rii lui Nagy Ervin intitulată „O- 
dihnă". După muncă, cei trei mi
neri care stau în centrul lucrării 
gustă binemeritatul moment de o- 
dihnă. Trei mineri care șe odih
nesc stînd Ies în poziții aproape 
identice, dar eîtă deosebire între

Carnet plastic

odihna unuia și a oelullglt 1 Pe 
fața fiecăruia șe citește un univers 
propriu de preocupări și totuși, 
cevg de domeniul esenței îi uneș
te, punîndu-r în slujba aceleiași 
idei, formind un grup unitar de 
conșiștențg m.onolituiui,

dxponatție mi Sșflagyl Adalbert 
vădeșc tehnica avansată pe ave 
o stăplnește ariiștui. „Peisaj", un 
veritabil colț din natură. „Petrila". 
lucrare care redă izbutit specificul 
urbaniștic gl localității, „ciăîle"- 
tablou în apropierea căruia ai în 
nări mirosul reavăn din „finul de 

curînd cosii", sînt executate în 

tiășătufi precise, fără șovăire șl 
pu yn apreelgbil simț al propar- 
țiilor.

Matyaș fosil expune lucrări vi
rile, ancorate solid în etica popu
lară. „Gîntec vînătorese" ește Un. 
eînieg dur și totuși oîntec-, figu
rile cenitgle împletesc bărbăția cu 
lirismul. „Siesta" sugerează ceva 
din mitica legendă a lui Anteu șt 
farmecă prin rabusiețe. „Artiști a- 
matori", gravură in lemn, repte- 
zenllnd o tțnără dansînd și un in- 
airumenllșt atrage prin șimplicita- 
tea șl finețea execuției.

Tețimann fosil, pregerțț în expo
ziție, expune un tablou intitulat 
„Minerul". Eroul lui Teilmann e 
mană ioiță. tar ochii mari au cal
mul hgtărîrii și al împlinirii. „La un 
sfat" surprinde prin intimismul 
imprimat lucrării. Dintre acuarelele 
șale am reținut ..Toamnă". Toam 
na, simbolizată de o tînără purtînd 
p» umăr un uroipr. este anoiimpu 
promisiunilor realizate. Ruginiul 
frunzelor moarte e tonic. Acua
rela „La ițvot" sg fgce remgrcgtă 
prin ținuta statuată a celor două 
tinere care poartă pe umeri vasele 
cu apă șl poate că te face să auzi. 

pe undeva pe gprogpe, șipotuj cris. 
talm al izvorului.

Din acuarelele B!enej Bignu am 
reținut iuergreg intitulată „bujori . 
Florile Elenei Bianu, cu un eplgrit 
de un izbitor autentic, au consis
tentă de fruct. Gravura în lino
leum intitulată „Spre поца școală", 
aduce în cadru exuberanta cîtorva 
Unei care, in pas de șotron, gră- 
bese spre noua școală.

Szilveszter-Peher Bcgterma înzes
trată cu un real talent, prezentă 
prin eîteva gravuri în metal, ex
pune lucrarea intitulată ,.0an^". 
un dans al grației și al tinereții. 
Fără a insista în detalii, autoarea 
reușește să redea eu măiestrie at ■ 
moșiera, iar privirea se învîftește 
e dgtă cu perecheg de dansatori.

Poate cele mai Bune lucrări șint 
cele expuse de Szilagyi Geza. Bxe- 
euția ireproșabilă a tabloului in
titulat „Flori" conferă lucrării o 
puternică impresie de autenticita
te. in fața lucrării intitulate „Vul
can". vizitatorul vibiează profund 
de o puternieă emoție artistică- 
Adevărata artg este prezentă în 
toate lucrările iui Șgilagyi la un 
potential ridicat.

Reușita d? ansamblu a acestei 
expoziții ește o reușită care obligă. .

M. STOIAN
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ѴІжіІа delegației
de partid și guvernamentale 

a Republicii Socialiste România 
în U.R.S.S.

Depunerea unei coreene de fieri
la Mausoleul lui V.

MOSCOVA 4 (Agerpres).
Ifl dimineața jsijej de 4 septembrie, 

delegația de părții Și guvernamenta
lă a Republicii Socialiste Rdipânis, 
ta fruste сц tovarășul Nieelae 
Ceaușei, secretar general al 
al P-O.R,. a depus p coroană de flori

Vizite la
ba L« !• Brejnev

, MQSCQVA 4 (Agerpres), De la 
trimișii noștri speciali:

Delegația de partid și guverna
mentală a Republicii Socialise Rp- 
mâniș, în frunte сц secretarul gene
ral ul Comitetului Central al Parti
dului Comunist Român, tovarășul Ni- 
colae Ceaușescu, a făcut la 4 sep
tembrie o vizită primului secretar al 
Comitetului Central al Partidului 
Comuujșț al Uniunii Sovietice, to
varășul L. I, Bre] nev. •

La vizită au luat parte tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer, membru ai 
Cpmițețului Executiv al C.C, al P.C.R., 
președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Socialiste România, 
Gheorghe Apostol, membru al Comi
tetului Executiv al C.C, al P.G,R.. 
prim-vicepreședinte al Cgnșilițjlui de 
Miniștri, Alexandru Rlrlldeanu, 
membru al Comitetului Exeeutiv al 
C.C. al P.C.R., prim-vieepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Paul Ni-

La A. I- Mikoian
In aceeași zi, delegația de partid și 

guvernamentală a Republicii Socia. 
liste România a făcut o vizită tova
rășului A. I. Mikoian, membru al 
Prezidiului Comitetului Central *1 
Partidului Comunist al Uniunii So
vietice, președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S.

Au fost de față tovarășii a. a. 
Qromike, memhru al C.C. al P.e.u.S.,

La A. M. Kosîghin
Tot Ja 4 septembrie, delegația de 

partid si guvernamentală a Republi
cii Socialiste România a făcut o vi
zită tovarășului A, N, Kosîghin, 
membru ql prezidiului Comitetului 
Central al Partidului Comunist al 

'r Uniunii Sovietice, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S.

Au fgșt de fată A. A, Gromiko, 
membru aj c,C. al P.C.U.S., minis

Dejun oferit în^cinstea 
delegației romane

MQ8CQVA 4 (Адегрш), 
comitetul Central al Partidului 

Comunist al Uniunii Sovietice și 
guvernul sovietie au oferit sîm- 
bătă, 4 septembrie, in Marele Pa
lat aj Kremlinului, un dejun in 
cinstea delegației de partid și gu
vernamentale a Republicii Socia- 
liste România în frunte cu tova
rășul Nicolae Ceaușescu, secretar 
general al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Român.

Din parteg română au partici
pat tovarășii ion Gheorghe Mau- 

?-4er, membru al Comitetului Exe- 
, cutiv al C.C. al P.C.R., președip- 

țejg Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, Ghe«r- 
ghe Apostol, membru al Comite
tului Executiv al C.C- al P.Q.R.. 
prifflrvieepteședinte aj Consiliului 
de Miniștri, Alexandru ВиіМеапи. 
membru al Comitetului Executiv 
ăl C-C. al P-C-R- prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri, 
Paul Njeuieșeu-Mmil. membru al 
Comitetului Executiv, secretar al 
CC-, al PC-R-, Manea Măheșcu, 
șecretar al CC- al P-C-R-, Corne
lia membru al C-C. al
P.C.R., ministrul afacerilor exter
ne, Nieolae Cuină, membru al C-C- 
al P.C.R., ambasadorul Republicii 
Socialiste România în Uniunea 
Sovietică, persoanele eare însoțesc 
''alegația și membri al Ambașa- 
*ej Republicii Socialiste România 
în U.R.S.S.

Din partea sovietică la dejun

I. Lenin
la Mausoleul Iul V. I, benin.

P« panglica tricoloră a coroanei 
era scris i „pin partea delegației de 
partid si guvernamentale a Republi
cii Socialiste România".

Delegația a fast însoțită de I, v. 
Andropov- secretar ai G.G- el ?.C-U.s.

Kremlin
culeșcu-Mizil, membru el Comitetului 
Executiv, secretar al C.C. al P.C.R., 
Manșa Mănescu, secretar al C.C- 
al P. C. R„ eorneliu Mățiescu, 
membru al G.C. al P.C.R. mi
nistrul afacerilor externe, Ni- 
colae Guină, membru al C.C. 
al P.C.R., ambasadorul ReppbJJgii So
cialiste România în U.R.S.S., membri 
ai delegației, precum și Andrei Pă- 
Gurarp, membru al C,c. ăl P.GR-- șef 
de secție la C.C. ai P.C.R.

Din parte» sgvietieă au fost d® 
fată tovarășii I. V. Andropov, se
cretar al C C. pl P.C.U.S., A, A, Gro- 
țnîkg, membru al G-C. gl p,c,u.s„ 
ministrul afaegriipî externe ai 
U,R,Ș.ș., i. K, Jegalin, membru ai 
С. С. «I ₽, G. U. 3- ambasadorul 
U.R.Ș.Ș, în Republica Socialistă Ro
mânia»

In timppl vizitei a avut loc o con
vorbire, care s-a desfășurat într-o 
atmosferă frățească, eordială.

ministrul afacerilor externe al 
U.R.S.S., I. K. Jegalin, membru al 
C.G. al P.C.U.S, -w amhmmdprui 
U.RS.S. în Republica Socialistă Ro
mâniși К. V- Rusalsoy, sef adjunct de 
secție la C-C. al EC-U-S-, i. T. Asta- 
vin, director în M.A.E. al U.R.S.S.

In timpul Ѵійіві, care s-a desfășu
rat într,o atmosferă caldă, eordială, 
a avut lpo o convorbire priete
nească.

trul afacerilor externe al U.R.S.S., 
I. K. Jegalin, membru al C.C. al 
P.C.U.S., ambasadorul U.R.S.S. în Re
publica Socialistă România, К. V. Ru
sakov, șef adjunct de secție la C.C. al 
P.C.U.S., S. T. Astavin, director în 
Ministerul Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

In timpul vizitei a avut loc o 
eonvorblre caldă, prietenească.

gu participat tovarășii L. I. Brej- 
nev, prim-secretar al C.C. al 
P.C.U.S»., A- J- Mikoian. membru 
ol Prezidiului C-C. al P-CW-S-, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.8., a. n, Kosî- 
ghin. membru ai Prezidiului C.C. 
al ₽.C.U§.f președintele Consiliu- 
lui de Miniștri al U.R.Ș.S., К- Ț. 
Mazurov, membru ol prezidiului 
C,C= ai P,C-U,ș.f prim-vicmpreșe- 
dlnte al Consiliului de Miniștri al 
U.R-S.s,, p, S- Poîianski, membru 
al prezidiului CC- al P-G.U.ș., vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.RS.S,, N. V. Podgornîj, 
A, n. Seiepin, membri ai Prețb 
diului, secretari ai С- C. al 
P.C.U.S., p. f. Ustinov, membru 
supleant al Prezidiului, secreta1, 
al C.C. al p.C.U.S,, V. p. Miava- 
nadze, membru supleant al Pre, 
zidiuiui q,c, al p,C,u,ș„ ргій-se- 
cfetar ai С. C,/ al P- C, din 
R.S.S. Gruzină, I. V. Andropov, 
A, P. Rudakoy, secretari ai C.C. 
ai p.c.u.s., a. A- mem
bru al C.C. al P.C.U.S., ministrul 
afacerilor externe al U.R.S.S., I.
K. Jegalin, membru al C.C. al 

P.C.U.Ș., ambasadorul U.R.S.S. în 
Republica Socialiști România, membri 
ai C.C. al P.C.U.Ș., ai Consiliului de 
Miniștri șj alte persoane oficiale.

In cursul dejunului, eare s-a 
desfășurat într-0 atmosferă caldă. 
Cordială, tovarășii Leonid Brejnev șl 
Nicolae Ceaușescu au rostit toas
turi.

Pregătiri intense în vederea deschiderii 
anului universitar ia Institutul de mine 
din Petroșani

(Urmare din pag. l-a) 

tovarășul Cpnstantinescu Iiie, pro
rectorul institutului î ,<ln atenția con
ducerii stau în primul rînd proble
mele legate de crearea condițiilor 
pentru desfășurarea unei activități 
noțmale încă de la începutul anului 
universitar. Pentru studenții restan- 
tieri, inel din 2§ augțtsl au lac con
sultații, iar Ia fiecare catedră aproa
pe în permanență pogte fi găsit un 
cadru didactic care acordă consulta
ții individuale.

încă de pe acum toate catedrele 
sînt asigurate cu cadrele necesare 
aprobate prin statele de funcțiune. 
Cadrele didactice lucrează intens la 
redactarea unor cursuri de speciali
tate cum sînt .„Curs de electronică", 
elaborat de țov, Saimac A- ,,Cule
gere de probleme de chimie organi
că și anorganică", redactat de tov. 
Georgescu A., și Stoica L., „Curs de 
mecanică teoretică" redactat de tov, 
Kecs Wilhelm și Darabont Alexan
dru.

Pentru 4 pune la îndemîna stu
denților un bogat material documen
tar, la cele peste 105 000 volume cu 
care este înzestrată biblioteca s-au 
mat abMugat eărti din literatura teh
nică și beletristică în valoare de 
peste 24 000 lei, iar în sala de lec
tură vor fi instalate mese specialo 
pentru studiul individual al stu. 
deniilor.

Prin laboratoarele 
Institutului...

Alături de celelalte mașini și 
utilaje existente, urmează șă se pună 
în funcțiune defectoscopul la labora
torul de rezistenta materialelor, un 
ciocan pneumatic de 150 kg și alte 
Utilaje. In scopul dotării, laboratoa
relor, pentru acest an au fost prevă
zute utilaje în valoare de peste 
500 0Q0 lei. Astfel studenților le vor 
Sta la îndemîna posibilități multiple 
de a îmbina în cadrul laboratoarelor 
cunoștințele teoretice cu cele prac
tice în vederea unei temeinice pre
gătiri profesionale.

Catedrele la lucru
In, prezent catedrele Și facultățile 

institutului de mine întocmesc pro
iectele de planuri de cercetare ști
ințifică pe perioada JQ§6-197Q,

Ca urmare a muncii depuee, pentru 
anul acesta au fost încheiate con
tracte cu o serie de întreprinderi.

Cu Combinatul carbonifer „Valea 
Jiului" au fpșt încheiate contracte de 
cercetare științifică pe tema : „Ela
borarea principiilor de calcul pentru 
tacheții limitatpri de cursă din tur
nurile de extracție", tema redactată 
de catedra de organe de mașini con
dusă de profesorul Pșul Eugen, „Stu
diul diametrului optim al găurilor de 
mină", elaborat de catedra de ma
șini miniere de șub conducerea con
ferențiarului universitar Brădeanu Ni
colae.

CoBtraeie similare au fost înche
iate cu Tru.ștu! minier Ardealul, cu 
Trustul minier Oltenia și alte uni
tăți economice. Așadar, studenților

Msgazfpefe spe

cializate așteap

tă ți g/e noul 

an școlar.

și cadrelor didactice încă de pe 
acum li se pregătește un cîmp vast 
de activitate, o tematică variată de 
cercetare științifică.

Cifre grăitoare...
In acest an, studenții vț>r primi 

uniforme îp valoare de pește 
1 400 000 lei, iar aproape 3 000 Q00 
lei vor fi alocați numai pentru burse.

Anul acesta se dă în .folosința 
studenților un nou cămin cu 408 pa
turi, pentru a cărui construcție s-au 
cheltuit cea. 3 50Q 000 lei, în afara 
mobilierului eoraplet nou сц care vor 
fj dotate camerele.

In cele 3 cămine ale institutului

In afenfia organizațiilor
Ițieă din primele zile ale noului an 

uqiversitar organizația U.Ț.C. și Aso
ciația Studenților vor trebui șă des
fășoare o muncă susținută pentru a 
sădi în conștiința fiecărui student 
răspunderea de a-și însuși temeinic 
cunoștințele teeretlee și practice pe- 
cesare. Studenții din anii mai mari 
să se ocupe cp grijă d§ îndrumarea 
și ajutorarea studenților din anii 
miel Și îndeosebi a celor din anul I 
care au nevoie de sfatul, ajutorul 
și experiența celor mari.

Organizația U.Ț.C. și A.S. împreu
nă cu cadrele didactice vor trebui 
să desfășoare în așa fel munca îneît 
să dezvolte în mai mare măsură la 
ștudenți dragostea fată de speciali
tatea aleasă.

I ------------

Ce facem, tovarăși mineri, 
cu ritmicitatea producției?

fUtmare din pag. l-ai

avem convingerea eă săptămîna vi
itoare situația se va îmbunătăți.

E. M. ANINOASA

Peste doua zile 
ne redresâm

Aici, după ce în luna august la 
plusul de 9 730 tone cumulate pe 6 
ІЦПІ S-ap mai adăugat alțe 1 990 de 
tone, îp prjmele Zile s-a înregistrat 
un minus de Ș46 tone cțe cărbupe.

— Ap Intrat în rambleu cîteva 
fronturi de lucru și altele sînt în 
atacare -- ne explică tovarășul le- 
drer Iosif, șeful exploatării miniere 
Aninoașa. Alte probleme deosebite 
nu sș ridică în ceea ce privește 
transportul, aprovizionarea, ețc, și 
în următoarele două zile pișnul va 
fi îndeplinit.

Posibilitățile s 
existente să fie 
folosite din plin

In încheierea raidului nostru ne>am 
adresat tovarășului popțanăș Dumi
tru, șeful serviciului producție din 
C.C.V J. , 

vor locul un număr de 1100 ștu- 
denți.

Așa cum prevăd hotărîrile eelui 
de-al IX-lea Congres al P.C.R. sta
tul nostru va face și in continuare e- 
forturi deosebite pentru lărgirea ba
zei materiale în cadrul institutelor 
de învătămînt superior, pentry pre
gătirea unuj mare număr de specia
liști în toate domeniile de activitate.

Răspunzînd acestei griji studenții 
manifestă □ profundă recunoștință 
pentru’’condițiile create. Anul geoșta 
la examenul de admitere s-ац pre
zentat un mare număr de candidați. 
Cu teții se deelară îneîntați de ефп- 
dltiile minunate create pentru îuvă- 
tămînt. .. ■ «»

U.T.C. Șl A.S.
Djn păcate, mai sînt unii studenh, 

puțipi la număr, care încă înainte 
de a absolvi institutul își fac diferi
te planuri asupra locurilor de muncă 
unde ar dori sa lucreze și nu aeeio 
unde se simte necesară prezența 
lor.

Or, datoria organizațiilor U.T.G. 
este de a explica cu răbdare stu
denților încă din primii ani de fa
cultate că ei trebuie să-și aducă a- 
portul în unitățile economieg con
form specialității lor.

Va trebui ș| muncim în așa fel 
tncît să facem cunoscut studenților 
tradițiile de muncă și luptă 
ale minerilor din Valea Jiului,

La toate exploatările miniere 
din bazin șe resimte lipsa de efec. 
tlve, Ip privința asigurării liniei 
front, aprovizionării eu material iem> 
nos și desfășurării transportului ntl 
se ridică probleme deosebite. Alte 
cauze care explică neîndșplinirea în 
mod ritmic a sarcinilor: la Petrii* 
s-a executat de curînd trecerea țrans. 
portului de la orizontul XII la ori. 
zonlul XIV și urmează ca utilajele 
de la noul orizont să fie redate; le 
Dîlja, lucrările veehi continuă s| 
ofere surprize; colectivul minei Vul. 
can va trebui să impulsioneze lueră. 
rile pe stratul 15 și 18,- minerii din 
Lppeni au întîmpinat greutăți din 
cauza trecerii peste axe colectoare 
iar în stratul 5, la un abataj fren. 
tal, zăcămîntul s-a subțiat în mod 
subit, dar, la Lupeni se resimte ÎS 
mod deosebit lipsa de efectiv,

Сц toata această staFe de lucruri, 
pe ansamblul combinatului, excep- 
tind deocamdată mina Vulcan, e« 
Xișlă în viitor posibilități de înde- 
niinire rjțmică a șatcihilor, Va tre« 
bui numai ca aceste țj©ȘÎb!lillți Șl 
fje folosite din plin.

NOTA REDACȚIEI: SĂ FIE FO. 
EOSITE ACESTE POSIBILITĂȚI, TO
VARĂȘI DIN CONDUCEREA C.C.V.J. 
ȘI DIN CONDUCERILE EXPLOATA- 
RILOR !
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Siioafia. din Vietnam
SAIGON 4 (Agerpres).
Agențiile de presă semnalează că 

în ultimele 24 de ore, operațiu
nile militare au fost concentrate în
deosebi în regiunea deltei fluviu
lui Mekong. Potrivit comunicate
lor militare guvernamentale și a- 
mericane, în aceste lupte au fost 
angajate 5 batalioane guvernamen
tale, . o brigadă fluvială și elicop
tere americane. Se semnalează, de 
asemenea, atacul întreprins de 
forțele patriotice în regiunea si
tuată la circa 200 km sud-est de 
Saigon împotriva unor posturi gu
vernamentale întărite. Pierderile 
suferite de garnizoana atacată, 
transmite agenția France Presse 
din Saigon, sînt considerabile.

In cursul zilei de sîmbătă, avi
oane americane strategice de tipul 
„B-52" au decolat de la baza din 
Guam efectuînd noi bombardamen
te asupra regiunii Quang Tin, 
precum și asupra altor Idealități 
din zona platourilor centrale, un
de se consideră că există poziții 

Noi măsuri ale 
de la Saigon

SAIGON 4 (Agerpres).
Intr-o ședință prezidată de șeful 

statului, generalul Nguyen Van 
Thiec, guvernul'militar de la Sai
gon a adoptat hotărîrea „de a 
zdrobi fără ezitare orice manifes
tare de împotrivire față de gu
vern". Măsurile adoptate de gu
vern, caracterizate de agențiile de 
preeă occidentale ca fiind „extrem 
de drastice", se îndreaptă împotri
va instituțiilor de invățămînt su
perior, unde „mocnește nemulțu
mirea și ostilitatea față de unii 
lideri militari, printre care însuși 
șeful statului, ■ Nguyen Van Thieu".
Unități mobile de poliție vor ține 
sub strictă supraveghere așa nu-

In Bolivia unitățile militare 
au ocupat mai multe mine

LA PAZ 4 (Agerpres)
Poliția boliviana a reprimat vi

neri o mare manifestație a stu
denților și elevilor care a avut 
loc pe străzile principale din La 
Paz în semn de protest împotriva 
insuficienței localurilor de școală. 
Cei aproximativ o. mie de stu- 
denți și elevi, însoțiți de ■ profe
sorii lor, au ripostat cu vehemență 
la intervenția poliției, care a fo
losit grenade lacrimogene și arun
cătoare de flăcări pentru a-i îm
prăștia pe demonstranți. Evenimen

MONTREAL. — In Quebec a 
fost constituit un nou partid poli
tic — „Blocul Quebectilui", care 
preconizează ca „prin intermediul 
unei noi constituții să se asigure 
și unitatea integrală a celor două 
națiuni (populația de limbă fran
ceză și cea de limbă engleză 
— N.R.) în cadrul administrației 
țării".

SOFIA. — Industria extractivă 
I din R. P. Bulgaria a înregistrat 
succese în ultima perioadă. Ex
tracția minereului de metale fe
roase a crescut în primele șapte 
luni ale anului cu 235,2 la sută, 
iar extracția minereului de me
tale neferoase — cu 130,1 la su
tă, față de aceeași perioadă a 
anului trecut. In cursul acestui 
an se construiesc 53 de întreprin
deri miniere.

VARȘOVIA. — La invitația lui 
Adam Rapacki, ministrul de ex
terne al R. P. Polone, Michael 
Stewart, ministrul de externe al 
Marii Britanii, va face o vizită 
oficială în Polonia între 17 și 21 
septembrie a.c.

BUDAPESTA. — La invitația mi
nistrului comerțului exterior al 

intărite ale patrioților sud-viet- 
namezi.

HANOI 4 (Agerpres).
Citind agenția „Eliberarea", a- 

genția V.N.A. a dat publicității o 
declarație a Frontului Național de 
Eliberare din Vietnamul de sud 
în care sînt condamnate bombar
damentele întreprinse de aviația 
americană asupra barajelor din 
unele provincii ale R.D. Vietnam. 
In declarație sînt amintite, în
deosebi, distrugerile provocate prin 
bombardarea barajelor de la Ban 
Thach, Bai Thuong și Quy Xa, din 
provincia Thanh Hoa, precum șl 
a celor din provincia Nghe An. 
Prin asemenea acte, se spune în 
declarație. Statele Unite încearcă 
să constfingă poporul vietnamez 
să accepte perpetuarea divizării 
țării și menținerii ocupației ameri
cane în Vietnamul de sud. Fron
tul Național de Eliberare arată 
că S.U.A. nu pot scăpa de răspun
dere pentru acțiunile lor.

regimului

mitele „zone de activitate milita
ră, care sînt create pe majoritatea 
teritoriului ocupat de trupele gu
vernamentale". Potrivit agenției 
Reuter, generalul Thiu a declarat 
furios că „poliția capătă dreptul 
de a organiza descinderi la orice 
oră din zi și noapte la domicili
ile celor care s-au manifestat, sau 
sînt suspecți de a se manifesta în 
mod ostil la adresa guvernului". 
Grevele și adunările publice, ci
tirea ziarelor și a literaturii ne
cenzurate de poliție, menționează 
agenția, îi fac pasibili de pedepse 
grele (inclusiv pedeapsa cu moar
tea) pe cetățenii sud-vietnamezl 
în cauză.

tele din La Paz, petrecute vineri, 
au accentuat și mai mult încorda
rea care domnește de mai multă 
vreme în întreaga țară. Autorită
țile militare au trimis de urgentă 

noi unități militare care au ocupat 
minele din Siglo Veihte, și Hu- 
manuni. Minerii de aici anunțase
ră o grevă generală în semn de 
protest împotriva menținerii sub 
stare de arest a liderilor lor sin
dicali și a concedierilor masive în 
industria minieră.

R. P. Ungare, Jozsef Biro, la 3 
septembrie a sosit la Budapesta o 
delegație din Tanzania, în frunte 

cu A. M. Babu, ministrul comer
țului și cooperativelor. Agenția 
M.T.I. menționează că cele două 
părți vor duce tratative în vede

PE SCURT • PE SCURT
rea încheierii unor acorduri co
merciale.

PRAGÂ. — Einar Olgeirsson, 
președintele Partidului socialist 
din Islanda, care se află într-o 
vizită in R. S. Cehoslovacă, s-a 
întîlnit cu Vladimir Kouky, se

cretar al C.C. al P.C. din Cehos
lovacia.

BUDAPESTA. — Agenția M.T.I. 
anunță că la invitația Comitetu- 
lui Central al Partidului Comu
nist Francez, la 3 septembrie a 
plecat la Paris o delegație a 
P.M.S.U. condusă de Zoltan Ko- 

mocsin, membru al Biroului Po
litic și secretar al С. C. al 
P.M.S.U.

CIUDAD DE GUATEMALA. — 
Revista „El Grafico", care apare

SANTO DOMINGO

duvernul provizoriu a fost instalat
SANTO DOMINGO 4 (Agerpres).
După o criză politică care a durat 

peste patru luni, la Santo Domingo 
a fost instalat vineri guvernul pro
vizoriu dominican condus de Hector 
Garcia-Godoy, ministru al afacerilor 
externe în guvernul fostului preșe
dinte Juan Bosch. In cuvîntarea 
inaugurală, Godoy a promis că gu
vernul său „va fi absolut imparțial" 
și va depune toate eforturile pentru 
organizarea alegerilor generale în
tr-o perioadă de nouă luni. El a che
mat poporul dominican să se uneas
că „pentru a face ca perioada de ră- 
mînere a trupelor intervenționiste 
străine în țară să fie cit mai scurtă 
posibil".

Instalarea guvernului provizoriu 
dominican, instituit după o formulă 
propusă de O.S.A., pentru a se ieși 
din actuala criză, a avut 
loc după tratative îndelunga
te purtate de Comisia de me
diere a O.S.A. cu reprezentanții gu
vernului constitutionalist și ai juntei 
militaro-civile. Noul guvern va dis
cuta cu reprezentanții O.S.A. pro-

Incidentele 
din Cașmir

SRINAGAR 4 (AgerpFes).
Vineri au continuat în Cașmir 

incidentele armate între forțe 
indiene și pakistaneze. Surse din 
Delhi au declarat ca trupe in
diene au pătruns în partea pakis
taneză a acestui teritoriu, în timp 
Ce în numeroase puncte de fron
tieră sînt concentrate trupe pa
kistaneze. In mima luptelor, atît 
de-o parte cît și de alta s-au în
registrat numeroși morți, răniți 
și pierderi materiale.

Inalții comisari britanici din 
Delhi și Caraci au înminat gu
vernelor respective un mesaj din 
partea primului ministru Harold 

Wilson, care a cerut președintelui 
Ayub Khan și primului ministru 
Shastri să dea curs apelului lui 
U Thant, secretarul general al 
O.N.U., și să ordone încetarea fo
cului. Totodată, primul ministru 
Canadian Lester Pearson a decla
rat că este gata să-și ofere bu
nele oficii pentru rezolvarea con
flictului indo-pakistanez.

la Ciudad de Guatemala, scrie 
că se pare că actorul american 
de cinema Steve Cochran, parte.- 
nerul Alidei Vali din filmul „Stri
gătul", ar fi murit otrăvit. Revis
ta susține că la autopsie au 
fost găsite urme de arsenic.

Steve Cochran a murit la 15 
iunie la bordul yăchtului său în 
drum spre Costa Rica. Medicul 
Care a constatat decesul a indi
cat că actorul a încetat din viață 
probabil ca urmare a unui edem 
pulmonar.

SANTIAGO DE CHILE. — Ploi 
torențiale s-au abătut de 
48 de ore asupra nor
dului republicii Chile, una din 
puținele regiuni ale acestei țări 
care nu a fost lovită de inundați
ile, furtunile și avalanșele de la 
sfirșitul lunii trecute. Autoritățile 
au anunțat că noile calamități au 
provocat mari pagube materiale. 
Zece muncitori au fost îngropați 
de o avalanșă in apropiere de 
frontiera cu Bolivia.

blema retragerii forțelor interameri- 
cane din această țară, Deocamdată 
nu s-a anunțat lista membrilor ca
binetului. In aceeași zi, a avut loc 
o ceremonie, în cadrul căreia guver
nul constitutionalist, condus de colo
nelul Francisco Caamano, și-a pre
zentat demisia în fața membrilor 
Congresului dominican, ce funcțio
nase în perioada mandatului fostului 
președinte Juan Bosfh. Luînd cuvîn- 
tul în fața mulțimii adunate în Piața 
Constituției, colonelul Caamano a 
chemat la continuarea luptei, pînă 
Ia retragerea tuturor trupelor inter
venționiste din tară și a instaurării 
libertăților democratice și drepturilor 
omului, A urmat o manifestație în 
favoarea forțelor constituționaliste. 
După aprecierile agenției France 
Presse, la manifestație au participat 
150 000 de persoane.

Activitatea porturilor argentiniene 
paralizată de grevă

BUENOS AIRES 4 (Agerpres).
Traficul maritim continuă să 

fie paralizat în toate porturile ar
gentiniene ca urmare a grevei, 
pe termen nelimitat, declarată de 
mașiniștii din marina comercială. 
Mișcarea grevistă a cuprins, de 
asemenea, navele petroliere care 
transportă combustibilul necesar 
fabricilor din țară. Observatorii 
din Buenos Aires consideră că, 
dacă nu va interveni o soluționa

BELGRAP

Congresul mondial al populației
BELGRAD 4 (Agerpres).
După cum s-a mai anunțat, la Bel

grad șe desfășoară sub auspiciile 
O.N.U., Congresul mondial al popu
lației, care reunește peste 1 000 de 
delegați din 70 de țări. Lucrările 
Congresului sînt îndreptate în direc
ția îmbunătățirii cunoașterii proble
melor privind populația, îndeosebi 
aspectele demografice în condițiile 
de dezvoltare economică și socială 
contemporană. Congresul dezbate 
trei mari grupe de probleme : aspec
te demografice propriu-zise, inci
dentele social-economice determinate 
de creșterea populației, aspecte me
teorologice.

In ședințele de pînă acum au fost 
discutate probleme ca : factorii ce 
influențează nivelul ridicat sau scă
zut al fecundității în diferite regiuni 
ale lumii; metode de măsurare și 
analiză a factorilor care influențează 
asupra creșterii și structurii popu
lației ; reglementarea marii familii;

ANKARA. — In apropiere de 
Kahta, provincia Adiyaman din 
sud estul Turciei, s-a răsturnat un 
camion care transporta un număr 
de muncitori agricoli. Ca urmare, 
28 de persoane au fost grav ră
nite, iar alte 9 au murit.

JOHANESBURG. — La un miting 
care a avut loc la Capetown, arhi
episcopul bisericii anglicane a de
clarat că în Republica sud-Africa- 
nă la fiecare 44 de cetățeni re
vine un deținut. El a arătat că, 
în comparație cu anul 1954, nu
mărul deținuțflor a crescut de 
două ori, ajungînd astăzi la 
70 000 de persoane.
. WASHINGTON. — In S.U.A. a 
fost aprobat programul de cer
cetări în domeniul construirii unor 
mijloace foarte rapide de trans

port feroviar. Programul prevede, 
printre altele, crearea unei linii 
ferate între Washington și Bos
ton pe care vor circula trenuri 
cu o viteză de cca. 240 km pe 
oră. Ulterior linii asemănătoare 
vor fi construite și între Chicago 
și Milwaukee, precum și între 
San Francisco și Los Angeles.

Declarația președintelui 
Makarios

NICOSIA 4 (Agerpres).
Intr-un interviu acordat unui 

.reporter al televiziunii italiene, 
președintele Ciprului, Makarios, a 
declarat că guvernul cipriot nu se 
va opune unei înlocuiri, la ju
mătatea acestei luni, a unei părți 
a contingentului turc din insulă. 
Potrivit tratatului de alianță în
cheiat cu Ciprul, Grecia și Turcia 
au dreptul să mențină trupe în 
insulă, jumătate din contingentul 
turc de 600 militari fiind înlocuit 
la fiecare șase luni. Răspunzînd 
la o întrebare, președintele a spus 
că nu consideră că „problema Ci
prului trebuie rezolvată prin for
ță". El a adăugat că dacă țara sa 
va rămîne independentă „ciprioțil 
de origină turcă se vor bucura de 
autonomie în domeniile religiei, 
educației, statutului personal șl 
relațiilor culturale".

re rapidă a grevei, se va ajunge 
la paralizarea întregii activități 
economice.

Guvernul a ordonat reducerea 
cantităților de combustibil folosite 

de centralele electrice din interio
rul țării. De asemenea, s-a anun
țat că marile exploatări petro
liere din Comodoro Rivadavia sînt 
amenințate să-și restrîngă activi
tatea, din cauza lipsei navelor 

pentru transportul petrolului ex
tras.

genetica populației; nivelul și t 
dințele mortalității ; îmbunătățir 
condițiilor sanitare pe plan econo
mic și social; migrațiile interne, res
pectiv migrațiile din regiunile ru
rale spre centrele urbane; aspecte 
demografice ale dezvoltării urbane 
și construcției de locuințe; progre
se ale cercetării și pregătirii cadre
lor de demografi în țările în curs de 
dezvoltare; perspective și tendințe 
de viitor în evoluția populației; as
pecte demografice ale progreselor 
învățămîntului.

Specialiștii români prezenți la Con
gres au prezentat spre examinare cî- 
teva comunicări legate de aceste 
probleme. Ei au luat parte activă la 
discuțiile ce au avut Ioc în cadrul 
congresului.

Vremea rea continuă 
să persiste 
în vestul Europei

PARIS 4 (Agerpres).
Capriciile vremii continuă să să 

facă simțite în Europa occidentală și 
centrală. Numărul morților de pe ur
ma Inundațiilor și a furtunilor din 
Italia a depășit 40. In Austria, inun
dațiile au făcut primele victime ome
nești ; în Carinthiă trei muncitori au 
fost îngropați de vii de o uriașă 
alunecare de teren, iar în Tirol un 
membru al rinei echipe de salvare . 
fost luat de torent. Ninsorile timpuri 
care au căzut în munții Elveției au 
blocat o serie de stațiuni. In prezent 
sînt în curs lucrări de degajare a 
drumurilor de acces spre aceste sta
țiuni. In Anglia, unde pînă nu de
mult a fost timp frumos; au început 
să cadă ploi abundente, în comi
tatele Kent și Surrey fiind semnalate 
grave inundații. Chiar la Londra ploi
le torențiale au făcut dificilă circu
lația. Ploi și furtuni au fost semna
late și în Franța, Spania, Belgia, 
Luxemburg și Olanda.

In schimb, pe Coasta de Azur, în 
sudul Spaniei și în Insulele Baleare, 
soarele continuă să încălzească gene
ros plajele spre satisfacția turiști
lor. In Portugalia se resimte chiar e 
lipsă acută de apă ca urmare a unei 
secete prelungite.
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