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După cum s-a anunțat în ziare
le de ieri, în cursul după-amiezii 
de joi, tovarășii Nicolae Ceaușes- 
cu. Ion Gheorghe Maurer, Paul 
JNidulescu-Mizil și Manea Mănescu, 
care fac o vizită de cîteva zile în re
giunea Cluj, au fost oaspeții studen
ților. și cadrelor didactice universi
tare din acest important centru cultu
ral al României.

La intrarea Universității „Babeș- 
Bolyai" studenți și profesori, în 
nuiȚăr impresionant, veniți de Ia 
toate instituțiile de învățămînt su
perior din localitate, au făcut 
conducătorilor de partid și de stat 
o caldă și entuziastă primire. Ura- 
le și ovații puternice pentru partid 
și guvern, pentru România socia
listă răsună minute in șir. Un 
grup de tineri și tinere, fruntași la 
învățătură, înconjoară cu dragoste 
pe înalții oaspeți, oferindu-le flori, 
însoțiți de cadre didactice ale fa
cultăților clujene, oaspeții se în
dreaptă spre sala consiliului profe
soral printr-un adevărat culoar

viu, alcătuit din studenți care 
aclamă puternic. Intr-un nestăvi
lit entuziasm tineresc, ei dau 
glas sentimentelor de recunoș
tință și profund atașament față 
de partid, a cărui politică le-a 
asigurat lor, ca și întregului nos
tru tineret, o 
te sensuri și

In solemna
profesoral, la 
află tablourile 
de știință și 
foști profesori ai universității clu
jene, are loc o intîlnire a condu
cătorilor de partid cu rectori 
profesori din 
rior din Cluj.

Salutînd pe
C. Daicoviciu, 
ții „Babeș-Bolyai", a subliniat 
prezența conducătorilor de partid 
și de stat constituie o nouă con
firmare a înaltului interes pe 
care partidul îl poartă învățămîn- 
tului superior, promovării științei 
și culturii.

viață plină de înal- 
frumusețe.

sală a consiliului 
intrarea căreia se 
unor iluștri oameni 
cărturari ardeleni,

St
învățămîntul supe-

înalții oaspeți, acad, 
rectorul Universită- 

că

Vorbind despre dezvoltarea uni
versității, el a arătat că în mo
mentul de față aici își desfășoară 
activitatea 8 facultăți, cursurile la 
zi fiind 
studenți 
de alte 
dispune 
zestrate, 
numărul

Referindu-se la importanța uni
ficării celor două universități clu
jene, înfăptuită cu mai multi ani în 
urmă, vorbitorul a spus: Din a- 
ceasta nu am avut decît de ciș- 
tigat, atît din punct de vedere ma
terial și științific, cit și educa
tiv și politic. Este hbtărîrea una
nimă a membrilor corpului didac
tic de a-și îndeplini misiunea 
cît mai bine, la Un nivel cit 
înalt. Se muncește împreună, 
fac 
tie 
pe

urmate de peste 5 000 de 
— români, maghiari șl 
naționalități. Universitatea 
de 14 cămine modern în- 
aproape 70 la sută din 
studenților sînt bursieri.

lor 
mai 

se 
fră-excursii împreună, este o 

care se verifică și se întărește 
zi ce trece, un rezultat cu care

(Continuare în pag. 3-a)

Adunarea festivă din Capitală cu prilejul celei de-a
48-a aniversări a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie

In sala Teatrului Consiliului 
Central al Sindicatelor din Capi 
tai< a avut loc vineri după a- 
miază adunarea festivă consacrată 
celei de-a 48-a aniversări a Marii 
Revoluții Socialiste din Octombrie.

Pe fundalul. scenei, unde se 
af^a portretul lui Vladimir Ilici Le
nin, încadrat de drapelele de stat 
ale Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste și Republicii Socialiste 
România, erau înscrise datele fes
tive „1917-1965" și urarea: 
iască a 48-a aniversare 
Revoluții Socialiste din 
brie".

In prezidiul adunării au 
tovarășii Alexandru
Florian Dănălache, Mihai Dalea, I. 
K. Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, Gheorghe 
Necula, prim-secretar el Comitetu
lui regional București al P.C.R. 
Teodor Marinescu, președintele 
Comitetului de radiodifuziune si 
televiziune, Ion Pas, oreședintele 
Institutului român pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Ion Ma
rinescu, ministrul industriei meta 
lurgice, Dumitru Lazăr, șef adjunct 
de secție la C.C. al P.C.R., Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului aface-

„Tră 
a Marii 
Octorn-

luat loc
Bîrlădeanu,

rilor externe, Marin Fierea lones- 
cu, Vicepreședinte al Consiliului 
generai A.R.L.U.S., Alexandru Ba 
Iaci, vicepreședinte al Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, 
E. A. Vasiukova, conducătoarea de
legației Asociației de prietenie so- 
vieto-română, Eugenia Măndița, 
secretar al Comitetului orășenesc 
București al U.T.C., și Horea Pa 
trașcu, secretar al Comitetului de 
partid al Uzinelor „Republica".

In sală se aflau membri ai G.C. 
al P.C.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, conducători ai 
organizațiilor obștești și instituți
ilor centrale, oameni ai muncii 
din întreprinderile și instituțiile 
Capitalei, academicieni și alți oa
meni de știință și cultură, acti
viști de partid și de stat și ai or
ganizațiilor obștești, generali și 
ofițeri superiori, ziariști români și 
străini.

Era prezentă delegația Asocia
ției de prietenie sovieto-română, 
care se află în țara noastră pen 
tru a participa la manifestările 
prilejuite de cea de-a 48-a aniver
sare a Marii Revoluții Socialiste 
din Octombrie.

La adunare au participat, de a-

misiuni diplo- 
București 
Uniunii

imnurile

sl 
So-

de

semenea, șefii unor 
matice acreditați la 
membrii; Ambasadei 
vietice.

Au fost intonate
stat ale Republicii Socialiste Româ
nia și Uniunii Sovietice.

Despre cea de-a 48-a aniversare 
a Marii Revoluții Socialiste din 
Octombrie a vorbit tovarășul Flo
rian Dănălache, membru supleant 
al Comitetului Executiv al C.C. al 
P.C.R., prim-secretar al Comitetu
lui orășenesc București al P.C.R.

A luat apoi cuvîntul ambasado
rul extraordinar și plenipotențiar 
al Uniunii Sovietice în Republica 
Socialistă România, I. K. Jegalin.

In încheiere a fost prezentat un 
program artistic. (Agerpres)

Brigada de reparații 
turbine condusă de co
munistul Bușe Gheorghe, 
de la Termocentrala Pa- 
roșeni, lucrînd la revi
zia turbinei

♦ Palatul cultural din 
Lupeni, ora 20 — gală 
de box între formațiile 
Minerul din localitate și 
Metalurgistul Cugir.

ф Clubui sindicatelor 
din Petroșani, ora 19 — 
Seară literară

1 F
г JH

Mina Vulcan. Una din brigăzile care înregistrează depășiri substanMina Vulcan. Una din brigăzile care înregistrează depășiri substan
țiale este cea condusă de minerul Serban Nicolae, de Ia sectorul IV.

IN CLIȘEU: ortacii șefului de schimb Iordache loan, strînși ia sfat
țiale este cea condusă de minerul Serban Nicolae, de Ia sectorul IV.

IN CLIȘEU: ortacii șefului de schimb Iordache loan, strînși la sfat

ACUM, însemnări pe marginea consfătuirii 
de producție de la mina Aninoasa

TRIMESTRUL IV!
Deși consfătuirea de producție 

în cadrul căreia s-a făcut bilanțul 
realizărilor colectivului minei Ani
noasa pe trimestrul III a.c. a fost 
ținută la sfîrșitul lunii octombrie, 
ea a purtat amprenta prezentului, 
a grijii pentru sarcinile de viitor. 
Referatul conducerii exploatării pre
zentat de tov. ing. Tarcea loan, dis
cuțiile purtate au pus în lumină 
realizările obținute în trimestrul III. 
Și realizările sînt într-adevăr va
loroase : mai bine de 7 000 tone de 
cărbune extrase peste plan pe baza 
creșterii productivității muncii cu 
51 kg. pe post față de nivelul pla
nificat, 357 900 lei economii la prețul 
de cost, producție de bună calitate.

Pozitiv ' este fapul că în cadrul 
consfătuirii au fost subliniate căile 
de obținere a acestor succese, ex
periența dobîndită. Și acest lucru es
te important, mai ales acum, cînd 
colectivul minei Aninoasa are de 
învins o serie de greutăți cauzate 
mai ales de condițiile de zăcămînt, 
cînd trebuie muncit mai susținut 
pentru a încheia trimestrul IV al

acestui an cu realizări care să în
cununeze munca rodnică desfășura
tă de acest colectiv în cursul șe- 
senalului.

Intr-adevăr, consfătuirea a avut 
darul de a sublinia încă o dată pro
blemele majore care stau în 
zent în fața colectivului minei 
noasa.

Adevăratul continui 
al ritmicității

pre- 
Ani-

deAtît în referatul prezentat 
tov. ing. Tarcea Ion, cît și în cel 
al tovarășului Feier ‘Г&агядЛе, pre
ședintele comitetului sindicatului,, a 
fost remarcat faptul, că în trimestrul 
III planul' a fost realizat în mod 
ritmic, lună de lună. încheierea fie
cărei luni cu planul de producție 
îndeplinit și depășit a dat colecti
vului minei Aninoasa posibilitatea 
de a extrage de la începutul anului

Ing. I. BRANEA
(Continuare tn pag. 3-a)

De la Cabinetul orășenesc de partid 
Petroșani

In atenția studenților Filialei Universității serale 
de marxism-leninism.

a țării — 
economice a partidului” și „Dezvolta- 
a agriculturii’ , se vor desfășura după

studenții anului III, secția economie, 
cu studenții anului II, sec(ia economie.

Seminariile Ia temele „Industrializarea - socialistă 
obiectiv centra! al politicii 
rea multilaterală, intensivă 
cum urmează :

LUNI: 8 noiembrie, cu
MARȚI: 9 noiembrie,
MIERCURI: 10 noiembrie cu studenții anului I, secția economie. 
JOI: 11 noiembrie cu studenții anului I, secția filozofie.
Seminariile se vor ține la cabinetul de partid începînd de la 
ora 16.

UNDE MERGEM ?
Azi

ф Teatrul de stat, 
ora 19 — „Medaliile bă- 
trînei" de J. M. Barrie 
și „Se face ziuă" de Za- 
haria Birsan.

Paroșeni — G.F.R. Petro
șani; Jiul II Petrila — 
Preparatorul Lupeni și 
Sănătatea Petroșani — 
Preparatorul Petrila.

lonea; Elevul Lonea — 
Elevul Petroșani; Lu
peni : Școaia profesiona
lă Lupeni — Școala pro
fesională Petroșani.

line
♦ Teatrul de stat, ora 

19 — „Medaliile bătri
nei" și „Se face ziuă".

♦ Ora 16, clubul mun
citoresc Lonea — faza 
orășenească a Festivalu
lui bienal de teatru I. L. 
Caragiale. Participă for
mația de teatru a clubu
lui muncitoresc din lo
calitate și a căminului 
cultural din Cimpa.

♦ Campionatul orășe
nesc de fotbal progra
mează Ia Vulcan, Pețri- 
la și Petroșani (terenul 
C.F.R.), ora 16, următoa
rele întîlniri: Energia

+ Clubul sindicatelor 
din Petroșani, ora 20 — 
reuniune tovărășească.

ф Teren Jiul Petro
șani — campionat re
gional de handbal : 30 
Decembrie Petroșani — 
Viitorul Vulcan (ora , 
10) și S.S.E. Petroșani 
— Minerul Aninoasa 
(ora 11); Lupeni, ora 11 : 
Straja — Victoria Că- 
lân.

♦ Sala de sport a 
ora 10 — cam

republican de 
categoria A, se- 
Il-a: Știința Pe- 

-— înainte Timi-

pionat 
volei, 
ria a 
troșâni 
șdara.

ф Școala generală Is- 
croni, ora 9 — „Cupa 7 
Noiembrie" la handbal. 
Participă echipele 
lor generale din 
Jiului.

școli- 
Valea

ф Campionat regio
nal de fotbal, ora 15 — 
Petroșani: Ștnnfa — Au
rul Brad; Lonea : Parîn- 
gul — Aurul Zlatna; 
Vulcan : Minerul — Tex
tila Sebeș.

orășe-
Lupeni 

Minerul II

ф Campionat orășe- 
, nesc de volei, ora 10 —

♦ Campionat 
nesc de fotbal la 
și Bănița : 
Lupeni — Minerul Pe
troșani (ora 11) și Mi
nerul Bănița — Con
structorul Petroșani (ora 
10). •. 1
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BRAȘOVUL
DE IERI Șl DE AZI

Intr-o zi însorită de toamnă.

In literatura noastră 
din secolele XIX fi XX. 
se găsesc pagini de o 
rară frumusețe în pare 
sint înfdjifgte aspecte 
ale peisajului romAnesc. 
Vasile AlecsandrJ, Ale- 
cu Russo, Aleatanaru 
Vlahuță, Calls trai Ho
gaș au avut 0 Odtvdfa* 
td pasiune pentru dru
meție.

Astăzi, dorința de a 
cunoaște natura și ma
rile înfăptuiri ale socia
lismului din jara noas
tră. este o caracteristi
ca generala a oameni
lor типец, л creșcut 
mult numărul drumeți
lor cu ranița in spate, 
care urcă potecile Car- 
pajilor printre brazii se
meți. In același timp a 
crescut și numărul celor 
care iac drumeție în au
tocare comode și In au
toturisme proprii. Toți 
aceștia cutreieră patria 
noastră in lung și-n lat 
minați de dorința de' a 
cunoaște istoria veche și 
nwă a României si de 
a. admira minunatele 
peisaje ede patriei,

îndemnat de aceste 
gtnduri am pornit la

drum in vara care a 
trecut eu autoturismul.

Itinerarul nostru a în
ceput cu vechiul centru 
cultural al Transilvaniei 
— Brașovul, Cel ca
re n-au văzut Brașo
vul tn anii de după eli
berate. пи-șl pot face o

NOTE 
DE CĂLĂTORIE

imagine afară a marilor 
transformări petrecute 
aici.

Qrașui Brașov, este 
una din inimile indus
triei noastre construc
toare de mașini. Rul
mentul, Metrom, Steagul 
Roșu, Tractorul, Parti
zanul sînt doar citeva 
dintre acestea.

In jurul uzinelor s-au 
construit șute de blocuri 
de locuințe, șeoli, teatre, 
cinematografe. Impresio
nantă este construcția 
naii gărt cu liniile ei ar
hitectonice moderne.

Alături de Brașovul 
nou. la Uscare pas se

văd urmei* trecutului. 
Descoperirile arheologi
ce de la Noua și din 
alte părți, demonstrează 
că Viața s-a desfășurat 
aici Încă din epoca neo
litică. In timpul arin- 
duifit feudale, Brașovul 
a devenit un important 
centru de legături co
merciale cu Țara Roind- 
nească *1 Moldova. Un 
monument medieval ca- 
raetttislic este Biserica 
Neagră a cărei conftruc- 
țle a început In secolul 
ХГѴ. Aici impresionea
ză măreția stilului gotic 
cu ogivele caracteristice, 
precum șt cu puternice
le contraforturi.

Brașovul este unul din 
cele mai vechi centre 
culturale ale Transilva
niei, Aici s-a stabilit 
tn secolul XVI diaconul 
Cores; și a scos d.e sub 
teascurile tiparniței șale 
primele cărți tipărite in 
limba română, ajutat fi
ind de „Lucaci Hrăjilă", 
judele Brașovului. Aces
te cărți n-au fost răs
pândite numai în Ardeal. 
Ele au tost trecute pes
te munți în Țara Româ
nească și Moldova. Fo
losirea acelorași cărți 
în toate cele trei prin
cipate românești a con, 
tributt Ia întărirea uni
tății limbii române vor-

bite pe întreg teritoriu) 
patriei noastre.

Brașovul este deci un 
important centru turistic, 
împrejurimile iul îți o- 
terâ o deosebiți îneîn- 
tare. in apropiere este 
situată Poiana Brașov, 
un adevărat orășel spor
tiv. De aici, telefericul 
ti urcă pe turiști pe 
muntele Postăvarul (1 802 
m) de unde li se des
chide p priveliște ineîn- 
tătoate asupra întregii 
Țări q Bîrsei.

De la Brașov ne în
dreptăm, pe q șosea as- 
faltatd care străbate Șe
sul Frumos, spre Pasul 
Qituz, care trece Carpa- 
fii Orientali, spre Tazlău 
și Valea Șiretului și ia- 
lă-ne in bătrina și fru
moasa Moldovă. Dar 
despre vestigiile trecu
tului de aici și înnoirile ț 
de pe aceste meleaguri 
petrecute în anii noștri 
vom relata într-unul din 
viticolele viitoare.

ION DANCU 
prpfesor

Hotelul «Continental" din Cluj.

DIN LUMEA ȘTIINȚEI $1 TEHNICII FEL DE FEL
Asia călătorește

a-

Mineral necunoscut

istoria 
și Asia 

cu peste 
de loc

CLUJ
Bitrînul oraș 

de pe rial So
meșul Mic, te 
Intîmplnă astăzi 
cu tinerețea sa 
viguroasă, cu e- 
leganța sa îmbie
toare. Clădirile 
impunătoare din 
centrul orașului.

Recent, nava engleză de cerce
tări (.Discovery*1 a efectuat o serie 
de cercetări geofizice pe fundul 
Mării Roșii.

Printre altele, geofizicienii au des
coperit la o adîncime de 2 000 m un 
curent de apă caldă cu o tempera
tură de aproximativ 40 grade C. 
Oamenii de știință au explicat ori
ginea acestei termocentrale subma
rin* I fundul mării este plin de cră
pături, prin care căldura din adîn- 
ciinile Pămîntului se împrăștie în 
jur. Aceasta contribuie la deplasarea 
energică a magmei sub continentul 
african. Din această cauză, Pe
ninsula Arabică se depărtează în 
fiecare an de Africa cu circa 1 cm. 
De la apariția omului pe Pămînt 
(perioadă neînsemnată în 
planetei noastre), Africa 
s-au îndepărtat una de alta 
10 km, ceea ce nu este 
puțin.

natul capătă, după numai două se
cunde, legătura cu oricare din abo
nați! de la cinci telefoane diferite.

Aparatul funcționează conectat 
la conductele pentru iluminatul e- 
lectrie cu tensiunea de 120-500 V. 
Aparatele telefonice se conectează 
direct la rețeaua electrică. Noul 
parataj va fi produs la Odesa.

Tînărul geolog sovietic Alexandr 
Portnov a descoperit un mineral 
necunoscut pînă acum. Portnov a 
făcut cercetări în regiunea premun- 
togșă din nordul Baicalului, unde se 
spune că se întilnesc aproape toate 
elementele din tabloul lui Mende
leev.

Atentla geologului a fost atrasă 
de niște cristale negre, asemănă
toare cu bucățile de antracit, înfipte 
în sterilul 
o analiză 
mineralul 
naturală,

♦ In S.U.A. va fi put în vlnxare 
un nou tip de țigări. Filtrul lor va 
conține niște minuscule capsule cu 
apă care vor putea fi aparte prin- 
tr-o simplă apasare. In felul acesta, 
fumătorii vor putea degusta un 
fum „puf", răcoros și satisfăcător, 
după cum se arată în reclame.

♦ Blondele, care s-au scăldat 
în piscina din localitatea Prinevil
le (S.I.I.A.) au avut o surpriză ne
plăcută. Ieșind din apă, ele au con
statat că părul lor a căpătat cu
loarea verde. Această schimbare 
inoportună se datorește. pare-se, 
dezinfectantului folosit ia acest ba
zin, Mai neplăcut este laptul că 
culoarea „normală" nu va reveni 
decit după opt zile.

♦ Federația națională a rîsulul 
(S.UA.) a lansat уд доц gen de 
concurs: cea mai bună glumă din 
America. Concursul durează de o 
săpțămînă. O condiție sine qua 
non; relatarea nu trebuie să du
reze mai mult de trei minute.

Convorbire telefonică 
prin rețea electrică

■ Specialiștii sovietici au propus un 
nou tip de telefon, foarte comod 
pentru regiunii* rurale, care nu 
are nevoie de o rețea specială, Ri- 
dicînd receptorul telefonului, abo

de culoare deschisă. La 
atentă s-a constatat qă 
reprezintă o combinație 
necu

noscută oameni
lor de știință, de 
zinc, fier și ti
tan.

Noul mineral 
a fost denumit 
landanit, în cin
stea academicia
nului t. Landâu.

ÎN MUSCEL 
Au TRĂIT 
TIDRI...

PARCUL 
DENDR0L06IC 
DIN 6UR6HIU

CEA MAI VECHE 
SCRISOARE 
DIN ROMANIA

0 
PLASTICIANÂ 
ORIGINALĂ

construite în sti
luri arhitectonice 
dintre cele mai 
diferite ale seco
lelor XVII și 
XVIII, te incin
tă prin gran
doarea forme
lor decorative, 
prin monumenta
litatea lor. Ală
turi de aceasta, se 
înaltă Ia tot pa
sul blocuri noi, 
ingenios pastela
te, cu multe к ni
vele, dînd far
mer și prospeți
me unuia dintre 
cele mai mari o- 
rase ale țării. Li
nia modernă si 
larghețea stră- ' 
zilor, elegantele 
blocuri de locu
ințe înșirate de-a 
lungul Someșu
lui ca niște sal
be strălucitoare, 
noile cartiere, în
tre care Grigo 
rescu au înfăți
șarea unor ade
vărate bijuterii, 
bulevardele stră
juite de arbor* 
falnici, parcul 
sportiv, grădina 
botanică — cea 
mai veche de a- 
cest fel din țară 
și una dintre 
cele mai intere
sante din Euro

Problem iil-Mslatâ «ăzotă te writatarljtl

hm Smith:
— Opta/ Pria cerc I

Au trăit tigri pe me
leagurile tării noas
tre? Paleontologii răs
pund afirmativ. In spri
jinul acestei confirmări, 
ei aduc ultima desco
perire făcută la Poe- 
nari de cercetătorii 
Muzeului raional Cîin- 
pulung Muscel. Aceș
tia, tn timp ce efec
tuau săpături arheolo
gice, au dat pe neaș
teptate peșțe rămăși
țele străvechi ale unui 
animal carnivor. Studi
ile au arătat că oasele 
aparțin unui mamifer 
dintr-o specie core a 
trăit pe aceste melea
guri acum un milion 
de ani, Aceăt* anima
le, rude străvechi al* 
actualului tigru, erau 
pe atunți în ultima lor 
fază de dezvoltare, a- 
vînd mărimea unui leu 
și colți mari și ascuțit! 
ca niște pumnale. Res
turile animalului găsit 
s-au păstrat bine.

La Gurghlu, In regiu
nea Mureș-Autonomă 
Maghiară, există un 
întins parc dendrolo- 
gic. El datează din 
mijlocul secolului al 
ХѴЦІ-lea. Pe o supra
față de 18 hectare, a- 
cesța cuprinde peste 
250 de «pecii de ar
bori, din we circ* 
130 exotici. Ca *i par
cul dendrologic de la 
Simeria, regiunea Hu
nedoara, acest rar mo
nument al naturii atra
ge numeroși specialiști 
și turiști. Bl pot admi
ra alei ciudatul „ginco 
Biloba", un arbor* ca
re prezintă atît carac
terele rășinoastlor, cît 
șl ale foioaselor, ori
ginar din China. Este 
present și „arborele 
de plută** ca *1 lemnul 
de „hiqori" din Ame
rica de nord, Salcimul 
japonez, alunul turcesc, 
sînt alt* clteva curio
zități.

Una dintre primele 
scrisori pe hîrtle din 
tara noastră datează 
din 1404 și este o e- 
plstolă comună a pir- 
gerului Ulrich și vistie
rului Giurgiu, adresa
tă din Moldova jude
lui Bistriței. Un alt a- 
semenea manuscris pe 
hfrtie este o scrisoare 
din 14 iulie 1429. sem
nată d* Alexandru cel 
Bun. Studiul acestor 
scrisori a relevat un 
amănunt interesant. 
Colii* da htrtie an im
primat* tn filigran ar
mele Moldovei. Tradi
ția vremii era ca in- 
Semnele național* ele 
unui stat aă a* pună 
numai pa htrtie fabri
cată tn țara respecti
vă. Concluzia trasă de 
cercetători *at* că și 
tn Moldova *• produ
cea htrtie

Cecilia Silveanu din 
Galați are o pasiune 
neobișnuită. Cu ajuto
rul unor păpuși, create 
de ea, reproduce sce
ne din literatura clasi
că și contemporană. 
Dar, ceea ce retine în
deosebi atenția asupra 
creației sale, este nu 
numai tematica abor
dată, ct și materialele 
folosite. Ultima sa lu
crare artistică, de e- 
xemplu, înfățișează doi 
pescari concentrați a- 
supra unditelor arun
cat* tn apă, eroi oi u- 
noi povestiri sadov*- 
nlene. In execuția lor, 
artista amatoare a fo
losit tn exclusivitate... 
sfoară. Din același ma
terial a realizat șl un 
peisaj pitoresc de 
toamnă. Din solzi de 
pește a făcut un gin
gaș buchet de tranda
firi, iar din foi de cea- 
Й, mici și grațioase 

lerlne.

pa — toate fac 
din Cluj >»bu 
dintre cele mai 
frumoase orașe 
are țării noastre. 

Totodată. Clu
jul este si un 
important centru 
cultural, Indus 
trial *1 comer 
<4*1. Aici se afla 
numeroase cine 
matoqrafe. trei 
teatre șl două o 
pere, o orchestră 
simfonică, mai 
multe muzae. h* 
biletecl si ifisti 
tute de tnvăță- 
mtht superior, U- 
niversttate* „Ba- 
beș-Bolyai**, pre
cum și numeroa 
se fabrici, uzine. 
Întreprinderi și. 
instituții.

S.UA


lizito coMocâtorUor de partid șl de stat In regiunea Cluj
(Urmare din pag. i-л)

n» mîndrim cu adevărat. Și din 
acest punct de vedere ne îndrep
tăm cu recunoștință privirea că
tre partid, care ne-a ajutat prin- 
tr-o politică școlară la cel mal 
inalt nivel.

Vorbitorul s-« referit apoi pe 
larg la înalta răspundere eare 
revine cidrWor didactice universi
tare In asigurarea unei strîBse Îm
pletiri a invățămîntului cu sarci
nile concrete ale dezvoltări» eco
nomiei și culturii, în formarea de 
tineri temeinic pregătiți profesio
nal, cu o înaltă ținută morală, ce
tățeni demni ai României socia
liste

A luat apoi cuvîntul acad, Aure) 
Moga, rectorul Institutului de me- 

^dfeină și farmacie, care a scos in 
evidență rezultatele pozitive ob
ținute în pregătirea profesională 
a studenților, Îndeosebi din ulti
mii ani, ca rezultat al unei lndru- 

' mări atente din partea cadrelor 
didactice și a unei activități prac- 

, tice comune a studenților șl pro
fesărilor în clinjcile orașului. El 
s-a referit apoi la necesitatea îm
bunătățirii continue a metodelor de 
predare și formelor organizatorice 
în învățămîntul superior medical.

Prof. Alexandru Domes, rectorul 
Institutului politehnic, a arătat că 
Institutul, deși tînăr, cuprinde în 
momentul de față circa 2 400 de 
ștudențl. Subliniind contribuția pe 
care cadrele didactice și șțudentii 
institutului au adus-o la rezolva
rea unor probleme tehnice com- 

-- plex» ridicate de întreprinderi din 
localitate, el a arătat necesitatea 
unei evidențe exacte a potenția
lului științific al regiunii, în vede
rea utilizării lui cu maximum de 
eficacitate.

In cuvîntul său, prof. Emil Ne- 
gruțiu, rectorul Institutului agrono
mic „dr. Petru Groza", a arătat că 
această instituție de învățămînt su
perior, care împlinește 100 do ani 
de existență, a pregătit in anii pu
terii populare mai mulți specialiști 
decît în 75 de ani sub regimul 
burghezo-moșieresc. Vorbind apoi 
despre importanta unei legături tot 
mai strînse a învătămîntului su- 
p« kior agricol cu cerințele practice 
«^‘producției, el a subliniat impor
tanta stațiilor pilot, dotate cu 
utilaje moderne, fabricate în țâră, 
în care viitorii ingineri agronomi 
să lucreze sub conducerea nemij
locită a profesorilor lor.

A luat apoi cuvîntul prof. Da- 
.. niel Popescu, rectorul Institutului 

de arte plastice „Ion Andreescu" 
El a arătat că studierea organiza
tă a documentelor celui de-al 
IX-lea Congres al partidului, ca 
și concluziile intîlniril conducăto
rilor de partid și de stat cu oa
meni de cultură șl artă, au avut 
un rol deosebit de important în 
munca de îndrumare a studenților, 
în promovarea unei arte și concep
ții artistice strips legate de reali
tățile tării și poporului nosțru. Vor
bitorul a subliniat totodată necesi
tatea îmbogățirii materialelor do
cumentare ale bibliotecilor univer
sitare cu cele mai noi lucrări din 
domeniul artei,

Prof. Liviu Comes, prorector al 
Conservatorului „Gheorghe Dima", 
a vorbit oaspeților despre unele 
probleme privind legarea mai strîn- 
să a procesului de invățămînt de 

, cerințele artei din țara noastră, 
j El s-a referit la crearea unui eh- 

mat științific si în acest domeniu 
z prin organizarea periodică a unor 

sesiuni științifice de specialitate și 
editarea unor noi lucrări de mu
zicologie.

Referindu-se la colaborarea din
tre cadrele didactice, dintre stu- 
denți de diferite naționalități —- 
prof. Ioan Demeter, prorector al

Laborator»» de cofetă
rie Petroșani. Peste cl- 
teva тіпше mașina va 
transporta prăjiturile 
oroaspete ia cofetării șl 
alte unități ae deservi
re. Ir» răgazul pe care-» 
mai au, lucratoarele la
boratorului, Albăstroiu 
Rozalia și brndre Ileana 
(cele două din dreapta) 

r\ iac ultimele îetușări la 
У, produse.

Universității „Baboș-Boiyai", a ară
tat că datorită dorinței și străda
niei comune a tuturor cadrelor di
dactice și studenților clujeni — ro
mâni maghiari și de alte naționa
lități — care lucrează cot la cot. 
această colaborare se bazează pe 
o trainică și sinceră frăție. Vorbi
torul a scos în evidență grija deo
sebită pe care partidul și statul o 
acordă asigurării deplinei egalități 
în drepturi a tuturor cetățenilor 
patriei noastre, adinciril și dez
voltării continue a frăției dintre 
poporul român și naționalitățile 
conlocuitoare, fapt subliniat și cu 
prilejul înttlnirilor dintre conducă
torii de partid și de stat și oame
nii de știință, eultură și artă, în 
documentele celui de-al IX-lea 
Congres al P.C.R., precum și în 
raportul prezentat cu privire la 
proiectul noii noastre Constituții.

Despre dezvoltarea impetuoasă a 
activității de cercetare științifică și 
despre rezultatele obținute de ea 
menii de știință din Cluj în acest 
domeniu, a vorbit acad. Raluca Rt- 
pan, președintele Filialei Acade
miei Republicii Socialiste România 
Vorbitoarea a scos în evidentă 
sprijinul permanent primit din par
tea partidului și statului nostru de 
către oamenii de știință clujeni, 
Ea s-a referit apoi la necesitatea 
unei mai bune coordonări a acti
vității științifice și la dotarea unor 
institute cu apartaj modern.

In numele studenților clujeni au 
luat cuvîntul Șteluta Almășan, de 
la Facultatea de filologie și A- 
dalbert Ladanyi, de la Institutul 
agronomie, care au arătat că gri
jii purtate de partid, prin asigura
rea unor condiții deosebite d,^ 
viață șl învățătură tuturor studen 
ților, fără deosebire de naționalita
te, studenții ti răspund prin dra
goste și devotament față de partid 
și România Socialistă. Ei au subli
niat că documentele Congresului 
ai IX-lea al Partidului constituie un 
îndreptar In întreaga activitate a 
studenților. ■

Primit cu vii și puternice aplau 
ze, a luat apoi cuvîntul tovarășul 
Nicolae Ceaușeseu. Mulțumind 
pentru cuvintele de înaltă apre
ciere rostite de cadrele didactice și 
oamenii de știință clujeni: ia adle- 
aa partidului nostru, vorbitorul a 
subliniat că primirea călduroasă fă
cută de profesorii și studenții clu 
Jeni, ca și de întreaga populați" 
a orașului, constituie o expresie 
vie a puternicului atașament al oa
menilor muncii din orașul Cluj 
față de politica justă a Partidu
lui Comunist Român și a Comite 
tuluî său Central,

Relevînd suctsele obținute de 
institutele de invățămînt superior 
din oraș, secretarul general al C.C 
al P.C.R. a arătat că Clujul — 
vechi centru cultural al țării — s-a 
dezvoltat continuu în anii regimu
lui nostru socialist, ocupînd în 
prezent un loc de cinste In an
samblu] științei și culturii din ța 
ra noastră. Vorbitorul a scos în 
evidență preocuparea cadrelor ca
re lucrează în acest -entru uni

versitar pentru ridicară* nivelului 
învătămîntului și al cercetărilor 
științifice pe o treapta din ее în 
ce mai înaltă, pentru sporirea con
tribuției lor la realizai ea progra
mului trasat de Congresul parti
dului, Mersul înainte, în ritm ra
pid, al îndățămîntului șl științei 
constituie un factor de o deosebită 
importanță pentru înfăptuirea sar
cinilor pe care partidul și fe-a 
propus — înaintarea poporului 
nostru pe drumul socialismului și 
comunismului. Așa cum s-a subli
niat și la Congres, a spus ver 
bitprul, în condițiile de astăzi, ale 
unui avînt puternic al științei și 
culturii, socialismul și comunismul 
nu șe pot înfăptui decît pe baza 
șl prin contribuția celei mai înain 
tate științe. De aici și preocupa
rea, grija permanentă a partidu
lui, a conduceri» sale pentru dea 
voltarea învătăpiiatuiui și științei.

Referindu-se apoi la faptul că 
în cadrul discuției s-a vorbit eu 
căldură despre sorijinul dat de 
partid pentru asigurarea condițiilor 
necesare bunei desfășurări a proce
sului de învătămînt ș» * ci» cotării 
științifice, tovarășul Nicolae Ceau
sescu a arătat că și în viitor asi
gurarea bazei materiale a învătă
mîntului și științei va sta în cen 
trul atenției partidului și guvernu
lui. Problemele activității științifi
ce, preocuparea nentru o ma» bu
nă coordonare a cercetărilor își 
vor găsi eurînd rezolvarea prin 
crearea Consiliului national al cer
cetărilor științifice. Vorbitorul a 
subliniat necesitatea unei tot mși 
bune îmbinări a cercetării funda
mentale cu practica, a dezvoltării 
colaborării și coordonării în dome
niul activității științifice.

Privitor la pregătirea studenților, 
secretarul general al C.C. al P.C.R. 
a subliniat că economia, cultura 
și știința, întreaga dezvoltare a tă
rii. cer Cadre competente. cu c 
pregătire din ce în ce mai înaltă. 
Scoțînd în evidentă rezultatele po
zitive obținute de centrul univer-

ACUM, PE
(Urmare din pag. l-a)

și pînă în prezent aproape 14 (XX) 
tone de cărbune peste plan.

Ritmicitatea însă are un conținut 
mai adine și înțelegerea acestui 
continui este esențială pentru orga
nizarea corespunzătoare a procesu
lui de producție. A îndeplini planul 
ritmic înseamnă a-1 realiza ZI DE 
ZI, de la început pînă la sîirșitul lunii. 
Acest mod de a realiza planul ex
clude epuizantele salturi de sfîrșit 
de lună, exclude teama că o defec
țiune a instalațiilor de transport te 
aruncă în rîțidul celor rămași în ur
mă. Iar colectivul minei Aninoasa a 
trăit nu o dată asemenea emoții!

Una din condițiile de bază ale 
realizării ritmice a planului este 
sprijinirea tuturor brigăzilor pentru 
a-și îndeplini sarcinile de plan. 
In cadrul consfătuiri» de producție 

elțar Cluj in munca de formare « 
unor specialiști cu q bună prfegă 
tir» profesională, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a relevat grija ce о ma- 
nifestă corpul didactic din Cluj 
pentru continua ridicare a nivelului 
învățământului și a chemat toate 
cadrele didactice să depună efor
turi în această direcție, sa mani
feste o exigentă tot »nai mare in 
munca de pregătire a viitoarelor 
cadre de specialiști.

Ocupîndu-se de problemele mun
cii educative în rtndul tineretu
lui studențesc, vorbitorul « subli
niat rezultatele bune obținute in 
această privință, ca urmate a mun
cii depuse ațît de corpul profe
soral cît și de organizațiile ob
ștești — U.T.C., asociațiile stu
dențești — sub conducerea orga
nizațiilor de partid. Tineretul uni
versitar fai însușește cu șirguință 
cunoștințe bogate, depune c-orturl 
pentru ridicarea nivelului său de 
pregătire profesională șl de eultu
ră generală.

Secretarul general el G C. al 
P.C.R. a remarcat cu satisfacție că 
intre tinerii români, maghiari, 
germani și de alte naționalități exis
tă un spirit de colabjiare fră
țească și că munca, învățătura 
in comun »e dovedesc a H calea 
cea măi justă pentru ca toți ti
nerii să se simtă dip țoate puncte
le de vedere cetățeni egali ai 
României socialiste, să ia pa»te ac
tivă la întreaga activitate — pro
fesională și politică — fără nici 
o deosebire de naționalitate Й1 a 
arătat că la Cluj, de multă vre
me lucrează, învață, locuiesc îm
preună oameni de diferite naționa
lități. Acest lucru este un retnl 
tat a dezvoltării istorice. Pornind 
de la realitatea obiectivă că aici 
trăiesc români, maghiari si ger
mani, că vor trăi in -onținuaie 
împreună, partidul și guvernul asi
gură toate condițiile ca ei «8 »e 
simtă și să acționeze întotdeauna 
In strînșă unitate, ca cetățeni de
plin egali în drepturi =»i patriei 
noastre.

TRIMESTRUL IV!
s-a atras atenția asupra faptului că 
22, 7 la sută din numărul brigăzi
lor de la Aninoasa rămîn sub 
plan, procentul cel mai mare fiind 
la investiți» (30%) si în sectorul II 
(41.6%).

De ce un număr destul de ridicat 
de brigăzi rămin in urmă ?

Răspunsul la această întrebare îl 
găsim în faptul că multe brigăzi lu
crează efectiv cu un număr mai mic 
de mineri decît cel planificat, în 
slaba preocupare a conducerii sec
torului VII pentru aprovizionarea 
corespunzătoare cu material lemnos, 
în absențele nemotivate și în defi
ciențele care există în folosirea tim
pului de lucru, precum și în nerea- 
lîzarea, In unele sectoare, a lucră
rilor de pregătiri. Aceste deficiente 
tac ca unele brigăzi care au dove
dit că siiit capabile să îndeplineas
că sarcinile de plan se numără as
tăzi printre cele rămase în urmă.

Esențial pentru sprijinirea brigă
zilor rămase îi» urmă, pentru asi
gurarea îndeplinirii ritmice a sarci
nilor de plan, a angajamentelor de 
întrecere este extinderea metodelor 
și inițiativelor valoroase. In secto- 
rul I își croiește drum tot mai larg 
inițiativa „două cimpuri pe schimb 
și aripă în abatajele cameră". Dar de 
ce nu șl în celelalte sectoare ? îm
părtășind celorlalți participant la 
consfătuire modul în cate conduce
rea sectorului III a căutat șă asi- 
gure condiții pentru realizarea pla. 
nulul, tov. ing. Popa Ion,' șeful sec
torului III spuneș : „In abatajele de 
pe stratul îl am Îmbunătățit ilumi
natul, aprovizionarea, deservirea 
brigăzilor, am intensificat îndruma
rea și controlul. Drept rezultat, pro
cesul de producție șe desfășoară în 
condițiuni mal bune, realizările bri
găzilor cresc11.

Cerințele viitorului 
apropiat

In exploatarea minieră sarcinile 
prezentului se ințerpătrund mal mult 
ea oriunde eu cele de viitor. Preve
derile noului cincinal, ale Directive
lor Congresului al IX-lea al P.C.R.

Tovarășul Nicoiee Ce&iiștșcu a 
subliniat că In ragiuua* Cluj, ca 
șl în olt» regiuni ale țării, deph 
na egalitate în drepturi și cola
borarea frățească dintre oamenii 
muncii femani și cei de alte națio
nalități constituie un rezultat al 
politicii consecvent marxisț-lepl- 
niste a partidului nostru, arată jus
tețea acestei politici, atitudinea 
profund internationalists a Parti
dului Comunist Român Partidul 
nostru ve milita în continuare cu 
toată energia pentru Întărirea fră
ției dintre poporul român și națio
nalitățile conlocuitoare.

Vorbitorul s-a referit apei la ne
cesitatea creșterii și formării de 
noi cadre de cercetători în toate 
domeniile științei și tehnicii, oa
meni care dovedesc aptitudini, 
dragoste și hotărî re de a lucra în 
acest domeniu. Profesorii generație» 
noastre trebuie м pregătească, 
stăpîniți de un înalt spirit pa
triotic, noi cadre de cercetători 
care să ridice la un nivel și mai 
înalt știința și cultura din țara 
noastră.

In încheiere, tovarășul Nicolae 
Ceaușeseu a urat cadrelor didac
tice, oamenilor de știință și cultu
ră, tuturor studenților clujeni mul
tă sănătate, noi succese în acti
vitatea lor închinată prosperității 
scumpei noastre patrii.

După această întî'nlie cu cadre
le didactice, conducătorii de partid 
și de stat au vizitat laboratoarele 
de mineralogie și de fizica cor
purilor solide din cadrul univer
sității. întretinîndu se coi dial cu 
profesori și studenti înainte de 
plecare, tovarășul Nicolae Ceauses
cu a urat spor la muncă și la învă
țătură miilor de student» care au 
salutat pe conducătorii de partid 
și de stat.

Vizita la universitate a prile
juit momente impresionante de 
fierbinte dragoste și profund ata
șament ffl cadrelor didactice, oa
menilor de știință ș» studentimii 
clujene față de Partidul Comunist 
Român și Comitetul său Central.

pun în fata minerilor sarcini de mare 
răspundere. Certitudinea îndeplinirii 
acestor prevederi o constituie reali
zarea integrală a planului lucrărilor 
de investiții și de pregătiri. La Ani- 
noașa atît lucrările de investiții, cît 
și cele de pregătiri sînt rămase în 
urmă. Tovarășul Barna loan, secre
tarul comitetului de partid, a che
mat conducerea minei, comitetul 
sindicatului, cadrele tehnice șă des
fășoare sub conducerea organizației 
de partid o muncă neobosită pen
tru recuperarea rămîner-ii In urmă 
Ia lucrările de Investiții și pregătiri, 
deoarece numai astfel poate fi asi
gurată linia de front corespunză
toare realizării sarcinilor sporite de 
viitor. Tov. ing. Andreescu arăta în 
cadrul consfătuirii că sectorul de 
investiții își poate realiza sarcinile 
dacă 1 sa repartizează efectivul ne
cesar, dacă vor fl eliminate defi
cientele care au existat în aprovi
zionare cu agregate de betonare, cu 
lemn, bandaje ețe. Aceste cerințe 
pot și trebuie să fie asigurate! Con
ducerile sectoarelor trebuie șă se 
preocupe în aceeași măsură de bu
nul mers al muncii atît în abataje, 
pentru realizarea planului de pro
ducție, cît și la lucrările de pregă
tiri, care deschid drum spre fron
turile de muncă ale viitorului cin
cinal I

In cadrul consfătuirii 
de producție au fost de
cernate drapele de sec
toare evidențiate în în
trecerea socialistă colec
tivelor sectoarelor I și 
1П de producție, secto
rului VI transport și sec
torului ѴПІ electromeca
nic.

O binemeritată răs
plată pentru realizările 
obținute și, in același 
timp, imbold de muncă 
plină de avînt pentru 
îndeplinirea sarcinilor 
pe trimestrul ГѴ, pentru 
pregătirea îndeplinirii cu 
succes a sarcinilor nou
lui cincinal !
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Delețatia uluială 
a tării oiaitre primită 
la tio Ei-lal

PEKIN 5 (Agerpres).
La 5 noiembrie, Ciu En-lai, pre

mierul Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, a primit pe membrii dele
gației culturale a Republicii Socia
liste România, condusă de Ion Mo
rarii, vicepreședintele Comitetului 
de Stat pentru Cultură și Artă, cu 
care a avut, o convorbire cordială, 
prietenească.

Au mai fost prezenți Și Si-min, 
adjunct al ministrului culturii al 
R. P. Chineze, și alte persoane o- 
ficiale, precum și Dumitru Gheor
ghiu, ambasadorul României la Pe
kin.

In Cipru situația a devenit 
din nou încordată

• Incidente grave între ciprioții greci și turci din 
Famagusta

• Ședința extraordinară a*1 guvernului turc
• Declarația vicepreședintelui Consiliului de Miniștri 

al Greciei
NICOSIA 5 (Agerpres).
Agențiile de presă informează 

că în Cipru, după aproape un 
an de calm relativ, situația a de
venit din nou extrem de încor
dată. Cauza înrăutățirii situației 
se datorește izbucnirii unor in
cidente grave între ciprioții greci 
și cei turci din Famagusta, al 
doilea oraș ca importantă din 
insulă. In ciuda încercărilor re
prezentanților forțelor O.N.U. din 
insulă de a pune capăt acestor in
cidente, schimburile de focuri din
tre cele două comunități au con
tinuat, înregistrîndu-se victime o- 
menești. Joi seara, schimbul de fo
curi a durat o oră și jumătate, 
soldîndu-se cu rănirea a patru ci- 
prioți turci și a doi ciprioți greci.

In fața acestei situații guvernul 
turc a ținut o ședință extraordi
nară în cursul căreia s-a hotărît 
ca reprezentantul Turciei la O.N.U. 
să informeze Consiliul de Securi
tate despre evoluția evenimentelor 
din insulă și să ceară convocarea 
acestuia. De asemenea, s-a hotă
rît, după cum informează agenția 
Reuter, să se informeze Consiliul 
permanent al N.A.T.O. pentru ca 
acesta să ia în considerare situa
ția creată.

După ședința Consiliului de Mi
niștri, Ihsan Caglayangil, minis
trul afacerilor externe, și Haluk 
Bayulken, secretar general în mi
nisterul afacerilor externe, i-au 
convocat succesiv pe ambasadorii 
Statelor Unite, Marii Britanii și 
Greciei, cărora le-au cerut să in
tervină pentru a se pune capăt 
incidentelor și a se respecta ho- 
tărîrea de încetare a focului.

Joi seara a avut loc la Ankara 
o întrunire a statului major gene
ral turc prezidată de generalul Re- 
fik Tulga, adjunct al șefului sta
tului major general turc în ca-

Stare excepționala 
în Rhodesia de sud

SALISBURY 5 (Agerpres).
Guvernul Rhodesiei de sud a in

stituit în țară starea excepțională 
pe o perioadă de trei luni. Repre
zentantul guvernului sud-rhodesian. 
care a anunțat acest lucru, a spus 
că starea excepțională a fost insti
tuită datorită unor acțiuni care ar 
periclita securitatea țării.

Observatorii de presă africani 
consideră această măsură a guver
nului rasist sud-rhodesian drept un 
preludiu pentru declararea unila
terală a independenței Rhodesiei 
de sud în condițiile actualei con
stituții care privează populația 
băștinașă de drepturile politice e- 
lementare.

PHENIAN

Plecarea tovarășului Gheorghe Apostol 
spre patrie

PHENIAN 5. Trimisul special I. 
Cîrje transmite :

Vineri dimineața, tovarășul Gheor- 
ghe Apostol, prim-vicepreședinto 
al Consiliului de Miniștri al Re
publicii Socialiste România, care la 
invitația Cabinetului de Miniștri 
al R.P.D. Coreene a făcut o vizită 
în tara prietenă, a plecat din Phe
nian spre patrie.

La aeroport, oaspetele român a 
fost condus de tovarășii Kim Cean 
Man, Kim Guan Hiop, vicepreșe- 

drul căruia s-au discutat măsurile 
care ar urma să fie întreprinse de 
Turcia pentru a se pune capăt in
cidentelor.

La Atena, vicepreședintele Con
siliului de Miniștri și ministrul a- 
facerilor externe, Elias Tsirimokos, 
a făcut o declarație unei delega
ții a E.D.A. în care a afirmat că 
guvernul grec nu va interveni în 
treburile interne ale Ciprului. „Gu
vernul grec, a precizat el, luptă 
alături de poporul cipriot care 
este reprezentat de guvernul său 
legal pentru a atinge scopul co
mun al independentei fără obsta
cole".

Noi atacuri ale forțelor patriotice 
sud-vietnameze

SAIGON 5 (Agerpres).
O companie întărită a forțelor 

de eliberare din Vietnamul de sud 
a atacat vineri dimineața postul 
Întărit al trupelor americane aero
purtate de la Ben Tre, la aproxi
mativ 45 mile de Saigon. Purtăto
rul de cuvînt al trupelor america
ne a declarat că pagubele supor
tate în urma acestui atac al parti
zanilor sînt considerabile.

Agențiile de presă menționează 
că în ultimul timp starea de con
fuzie ce domnește în rîndul trupe 
lor americane din Vietnamul de 
sud s-a concretizat printr-o serie 
de pierderi serioase. Joi, două e- 
licoptere americane, care se întor-

ф TOKIO. — întreprinderea ce
hoslovacă de comerț exterior „Stroj- 
export" a încheiat cu firma japo
neză „Hitachi" un contract de 
cumpărare a unui număr de 10 000 
aparate de radio cu tranzistori.

ф CIUDAD DE MEXICO. — Un 
avion argentinian ce se îndrepta 
spre S.U.A. a dispărut în zona ca
nalului Panama. La bordul aparatu
lui se găseau 60 de militari.

ф PARIS. — Un comunicat co
mun al guvernului maltez și co
mandamentului N.A.T.O. anunță 
realizarea unui acord privind men
ținerea bazelor navale atlantice în 
Malta. Comunicatul a fost dat pu
blicității la sfîrșitul tratativelor ca
re s-au desfășurat între reprezen
tanți ai guvernului maltez și ai co
mandamentului N.A.T.O., în vede
rea reglementării statutului baze

ф BERLINUL OCCIDENTAL. — Manuscrisul original al 
celebrei compoziții a lui Beethoven „Sonata Kreutzer" a fost 
viiîdut joi la licitație în Berlinul occidental pentru suma de 
105 000 mărci. Se știe că sonata a fost dedicată inițial violo
nistului Bridgetower, dar după O dispută cu acesta compozi
torul a dedicat-o violonistului Rodolphe Kreutzer.

dinți ai Cabinetului de Miniștri, 
Han San Du, ministrul finanțelor, 
Pak Sen Cer, ministrul afacerilor 
externe, miniștri, conducători ai u- 
nor organizații obștești, șefi ai mi
siunilor diplomatice acreditați la 
Phenian, numeroși oameni ai 
muncii.

Au fost de față Manole Bodnă- 
raș, ambasadorul Republicii Socia
liste România la Phenian, și mem
brii ambasadei, precum și Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R.P.D. Coreene 
la București.

☆ ~ '

MOSCOVA. Corespondentul A- 
gerpres, S. Podină, transmite:

La 5 noiembrie, în drum spre pa
trie, tovarășul Gheorghe Apostol 
a sosit la Moscova.

La aeroportul Vnukovo au venit 
în întîmpinare К. T. Mazurov, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., L. F. Ili- 
ciov, locțiitor al ministrului aface
rilor externe, și alte persoane ofi
ciale.

Au fost de față, de asemenea, 
Nicolae Guină, ambasadorul Româ
niei în U.R.S.S., și membri ai am
basadelor Republicii Socialiste Ro- 
tnâiîia. și R.P.D. Coreene.

К. T. Mazurov a oferit în cinstea 
Oaspetelui roiiiân un prînz care 
s-a desfășurat într-o atmosferă cal
dă, prietenească.

In aceeași zi, tovarășul Gheorghe 
Apostol a plecat din Moscova spre 
București.

CeaU dintr-o „misiune de recunoaș
tere", au fost surprinse de focul 
artileriei antiaeriene a forțelor pa
triotice. Deși nu au fost lovite, e- 
licopterele s-au ciocnit și s-au pră
bușit în flăcări. O rachetă aflată 
la bordul unuia a explodat. între
gul echipaj aflat la bordul elicop
terelor a fost ucis. Agenția Asso
ciated Press relatează, de aseme
nea, că o unitate de artilerie sud- 
coreeană, care operează în Vietna
mul de sud a deschis focul împo
triva... diviziei aeropurtate ameri
cane, din apropierea orașului Qui 
Nhon. Un număr de șase soldați a- 
mericani au fost uciși, iar nume
roși alții răniți.

lor N.AT.O. din Malta după cuce
rirea independenței de către a- 
ceastă. insulă.

ф BONN. — Procuratura din lan
dul vest-german Schleswig Holstein 
a deschis o nouă anchetă împo
triva fostului amiral nazist KarI 
Doenitz, care a preluat funcția de 
șef al statului nazist după sinuci

derea lui Hitler. Ancheta se refe
ră la executarea la 6 mai 1945 a 
locotenentului de marină Asmus 
Jepsen. acuzat de a fi dezertat 
din trupele hitleriste. Doenitz a 
respins cererea de grațiere, ordo- 
nînd executarea lui Jepsen.

La procesul de la Nurnberg, Doe
nitz fusese condamnat pentru cri

VEȘTI DIN UNIUNEA SOVIETICA
Cifre semnificative 
despre puternica dezvoltare 
a industriei carbonifere

MOSCOVA 5 (Agerpres).
Intr-o convorbire cu un cores

pondent TASS, Nikolai Melnikov, 
președintele Comitetului de stat 
pentru industria combustibilului, a 
declarat că „în cursul septenalului 
în U.R.S.S. se vor extrage peste 
planul anual 65 milioane tone căr
bune". Au fost mecanizate complet 
asemenea procese din mină care 
necesită un mare volum de muncă 
ca tăierea și transportul cărbune
lui. precum și încărcarea lui în 
vagoanele de cale ferată. In ex
ploatări lucrează peste 5 000 de 
combine, 17 000 locomotive electri
ce, 6 000 mașini de încărcat și mul 
te alte utilaje.

In Uniunea Sovietică există pes
te 60 000 de mine mecanizate com
plexe.

In viitor cea mai mare dezvol
tare va căpăta metoda înaintată 
de extracție a cărbunelui prin ca
riere la zi. In prezent, în U.R.S.S. 
există peste 60 exploatări la zi. 
Anul acesta se va obțjne prin me
toda la zi aproximativ o pătrime 
din întreaga cantitate de cărbune 
extras.

Uniunea Sovietică deține primul 
loc în lume în ce privește volumul 
extracției de cărbune. In fiecare 
zi minele și carierele la zi dau a- 
proximativ 1900 000 tone combus 
tibil.

La terminarea lucrărilor
Consiliului ministerial al U.E.0

HAGA 5 (Agerpres).
Consiliul ministerial al Uniunii 

Europei occidentale (U.E.O.), întru
nit joi la Haga, și-a terminat lucră
rile într-o singură zi. Principalele 
probleme aflate în discuție au fost 
cele referitoare la politica mondia
lă, precum și cele privind relațiile 
economice dintre țările membre ale 
acestui organism (cele șase state 
membre ale Pieței comune, precum 
și Anglia).

Abordînd partea politică a ordi- 
nei sale de zi. Consiliul ministe
rial a ascultat diverse expuneri re
feritoare în special la relațiile din
tre Est și Vest. Astfel, ministrul de 
externe britanic Michael Stewart, 
a declarat că în prezent este im
portant să se mențină contactele sta
bilite cu Ii R.S.S. și celelalte țări 
socialiste. L-a rîndul său, secretarul 
de stat frangez pentru afaceri ex
terne, Habib Deloncle, a subliniat 

me de război la 10 ani închi
soare.

ф SOFIA. — In R. P. Bulgaria 
a fost înregistrată zilele acestea o 
temperatură neobișnuit de ridicată. 
La 4 noiembrie termometrul a în
registrat la Haskovo 27 grade. Ia 
Plovdiv — 26 grade, la Varna ■— 
25 grade

Potrivit datelor furnizate de Ser
viciul central hidrometeorologic 
bulgar, încălzirea timpului se da- 
torește pătrunderii în Peninsula 
Balcanică dinspre vest-nord-vest a 
unei mase de aer cald și umed 
mediteranian.

ф CAIRO. — La Cairo a fost dat 
publicității un comunicat al Fron
tului Națonal de Eliberare din Ara
bia de sud, în care se arată că 
patrioții arabi au scos din luptă 
22 de soldați englezi, respectiv 15

Un film 
despre Marx și Engels

MOSCOVA 5 (Agerpres).
Cineaștii sovietici au transpus 

pentru prima oară pe ecran figurile 
creatorilor comunismului științific 
Marx și Engels în filmul „Un an cît 
o viață", ultima realizare a stu- 
dioului cinematografic „Mosfilm”. 
Scenariul filmului a fost scris de 
cunoscuta scriitoare sovietică Galina 
Serebriakova, după romanul propriu 
„Răpirea focului". Regia filmului a- 
parține cunoscutului regizor Grigori 
Rosal.

Acțiunea filmului cuprinde un 
singur an din viața lui Marx și 
Engels, anul revoluționar 1848 plin 
de evenimente de neuitat, printre 
care și apariția „Manifestului co
munist".

Experiență interesantă 
cu o rachetă geofizică

MOSCOVA 5 (Agerpres).
Un grup de cercetători sovietici 

au efectuat o experiență interesantă 
pentru studierea atmosferei. O ra
chetă geofizică a ridicat la mare 
înălțime o stație automată cu o greu
tate, împreună cu aparatajul, de apro
ximativ 360 kg.

Prelucrarea rezultatelor obținute 
a dat o imagine asupra dehsității 
atmosferei la înălțimi de peste 200 
km și a permis să se tragă conclu
zia că există o concordanță între 
densitatea ei și activitatea solară: 
o dată cu slăbirea activității sola
re, densitatea atmosferei se reduce 
simțitor.

că există condiții favorabile pentru 
o „normalizare progresivă a relați
ilor dintre statele occidentale și sta
tele răsăritene ale Europei", г.

Reprezentantul francez s-a " pro
nunțat pentru recunoașterea drep
turilor legitime ale R.P. Chineze la 
O.N.U., punct de vedere împărtă
șit și de colegul său britanic Mic
hael Stewart.

Ministrul de externe britanic 3 
făcut o expunere amănunțită a pro-‘ 
blemei rhodesiene. El a făcut cu
noscut că guvernul său va fi gata 
să ia măsurile de sancțiuni anun
țate, în cazul în care guvernul ra
sist sud-rhodesian va proclama în 
mod unilateral independența. Majo
ritatea delegaților au asigurat pe 
reprezentantul britanic că vor spri
jini poziția sa.

Viitoarea întrunire a Consiliului 
Ministerial al U.E.O. va avea loc 
în luna februarie 1966 la Londra.

morți și 7 răniți. Au fost distruse, 
de asemenea, 3 care blindate, 4 
depozite de muniții și alte mijloace 
de luptă.

♦ NEW YORK. — Cunoscutul 
luptător pentru drepturile populației 
de culoare, pastorul american Mar
tin Luther King, laureat al Premiu
lui Nobel pentru pace, a declarat 
joi că a acceptat să ia parte la des
chiderea Congresului anual al Uniu
nii naționale a studenților sud-afri- 
cani, care va avea loc in iulie 
1966. King a menționat că este per
fect conștient de dificultățile pe 
care le va întîmpina acceptînd a- 
ceastă invitație.

ф BI.ANTYRE. — Primul minis
tru al statului Malawi, Hastings 
Banda, a propus Zambiei să utili
zeze căile ferate din țara sa în ca
zul cînd comunicațiile zambiene ar 
fi perturbate datorită unei even
tuale declarații unilaterale a inde
pendentei Rhodesiei de sud.

Un grup de experți zambieni 
urmează să plece în Malawi pen
tru studierea acestei probleme.
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