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Călduroasa primire tăcută oaspeților romînt in Bosnia și tlerțefiovlnâ
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O sarcină economică importantă

Folosirea la întreaga capacitateo

o •

Prima promoție 
de mecanici dieseliști

Dezvoltarea pu
ternică a trans- 
p—turilor este o 
urmare firească a 
puternicului avînt 
al economiei noas
tre socialiste. An 
dul și guvernul au alocat importan
te fonduri de investiții în scopul 
creșterii capacității de transporturi 
feroviare, rutiere și navale, 
meroase stații de cale ferată au 
sistematizate și centralizate, un 
portant număr de kilometri de 
au fost prevăzuți cu șine de 
greu, pentru a permite circulația 
trenurilor cu viteze mari. Calea fe
rată a primit noi vagoane de marfă 
de mare capacitate și locomotive 
Diesel-electrice, pînă la sfîrșitul a- 
nului 1963 o cincime din totalul 
traficului urmînd să fie remorcat 
cu aceste mijloace de tracțiune. 
Drumurile patriei — în mare măsu
ră modernizate — sînt străbătute de 
tot mai multe autocamioane, bas
culante, remorci auto ; flota fluvială 
a fost înzestrată cu noi remorche
re, mai puternice, dotate cu instala
ții radar pentru navigația în condi
ții de vizibilitate redusă, cu șlepuri 
de mare capacitate.

Pentru sectorul de transporturi, 
ultimele luni ale anului constituie o 
perioadă de intensă activitate, de
oarece apar transporturi suplimen
tare, legate de aprovizionările de 
iarnă, de recoltări și însămînțări în 
agricultură, de depășirea planului 
de producție în întreprinderile in
dustriale și de construcții-montaj. în 
consecință, lucrătorii din trans
porturi au luat din timp o serie de 
măsuri în scopul satisfacerii opera
tive și în bune condiții a cerințe
lor. O bună parte a lucrărilor de 
întreținere a căii ferate au fost exe
cutate încă în primul semestru al 
anului pentru reducerea restricții
lor de viteză și folosirea. mai bună 
a capacității secțiilor de circulație. 
Numeroase procese tehnologice au 
fost îmbunătățite. Parcul de. material 
rulant, precum și parcul auto și na
val au fost pregătite din vreme.

Cu toate măsurile luate, ultima 
parte a anului pune în fața lucră
torilor noștri sarcini suplimentare 
și deosebit de complexe. Aceste sar
cini nu se pot rezolva decît printr-o 
exemplară organizare a muncii în 
noduri și stații de cale ferată, în 
porturi și autobaze, printr-o între
ținere atentă a mijloacelor de trans
port. de încărcare-descărcare și prin 
folosirea lor la capacitățile reale.

Un volum important de trans
porturi se poate realiza prin utili
zarea mai gospodărească a mijloa
celor de transport existente. Expe
riența de pînă acum a dovedit că în 
sectorul transporturilor mai există 
rezerve pentru creșterea producti
vității și reducerea prețului de cost. 
Punerea în valoare a tuturor rezer
velor are o importanță deosebită în 
perioada vîrfului de trafic și de
pinde în primul rînd de buna orga
nizare, pînă în cele mai mici amă
nunte. a procesului de transport.

La calea ferată, principala rezer
vă a capacității de transport o cons
tituie reducerea rulajului vagoane- 
lor de marfă, adică a timpului din
tre două încărcări succesive. De a- 
ceea, în fața ceferiștilor stă sarcina 
reducerii continue a staționării va
goanelor la încărcare-descărcare și 
creșterea vitezei comerciale — com
ponente importante ale rulajului. 
Pentru reducerea staționării vagoa
nelor trebuie folosite mai bine uti
lajele de mecanizare din stațiile de 
încărcare-descărcare și transbor- 
dare. Cu toate că procentul de me
canizare în stațiile de transbordare 
a atins, la finele semestrului I 1963, 
procentul de 83 la sută din totalul 
operațiilor de încărcare-descărcare, 
staționarea n-a scăzut corespunză
tor în unele din aceste stații. Prin 
extinderea marșrutizării trenurilor, 
prin reducerea volumului de mane-
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vră în stațiile in
termediare și res
pectarea riguroasă 
a planului de for
mare a trenurilor, 
se poate obține o 

viteză comercială sporită șl un mai 
mare tonaj pe tren.

O atenție deosebită trebuie dată, 
la calea ferată, regularității circu
lației trenurilor. Cîteva minute de 
întârziere a unui tren pot produce 
întîrzierea altor zeci de trenuri în 
stațiile de legătură, ceea ce duce, în 
ultimă instanță, la mărirea rulaju
lui. în prezent trebuie depuse
forturi pentru realizarea unei re
gularități perfecte a circulației prin 
îmbunătățirea proceselor tehnologi
ce la compunerea și descompunerea 
garniturilor, la revizia tehnică a va
goanelor și locomotivelor, precum și 
prin eliminarea prelungirilor de 
timp de mers și a opririlor nejustifi
cate. Respectarea riguroasă a gra
ficelor de circulație, buna întreține
re a materialului rulant, sînt înda
toriri de cinste ale fiecărui ceferist.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii"). 
La Timișoara s-au terminat pri
mele cursuri de mecanici care 
vor deservi locomotivele Diesel- 
electrice. La aceste cursuri, care 
au durat două luni și jumătate, 
au participat cei mai buni meca
nici din depourile regionalei 
C.F.R. Timișoara.

în zilele care urmează, proas
peții absolvenți vor începe pe
rioada de practică, după care 
vor fi repartizați să lucreze pe 
locomotivele Diesel-electrice.

cu apă a orașelor. A fost îmbunătă
țită sursa de alimentare a Clujului — 
Florești — unde s-au construit noi 
puțuri și un mare rezervor, iar re
țeaua a fost prelungită cu încă 10 
km. In orașele Năsăud fi Sîngeorz- 
Băi s-au construit 6 rezervoare și 
s-a prelungit cu 6 km rețeaua de 
apă ; la Cîmpia Turzii s-a construit 
o stație de pompare și un rezervor, 
însemnate lucrări au fost efectuate 
în vederea mai bunei aprovizionări 
cu apă și la Zălau.

Se dezvoltă rețeaua 
de drumuri și șosele

e-
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Importante rezerve de capacități 

există și în transportul rutier. Una 
din ele, încă insuficient pusă în va
loare, este utilizarea remorcilor. în 
condițiile anului 1963, creșterea cu 
numai 1 la sută a coeficientului de 
utilizare a parcului de remorci re
prezintă un volum de 3 500 000 tone 
km în plus și o economie suplimen
tară la prețul de cost de peste 
1 000 000 de lei. Sînt întreprinderi de 
transporturi auto ca cele din Bucu
rești, Cluj, Mureș-Autonomă Maghia
ră și Ploiești, care utilizează bine 
remorcile ; numeroși șoferi trac
tează în mod curent cîte două 
remorci. Cu toate acestea, pe între
gul sector auto, coeficientul de uti
lizare a remorcilor este încă la un 
nivel scăzut, în primele 9 luni ale 
acestui an atingîndu-se doar 76 la 
sută față de prevederi. Direcția ge
nerală a transporturilor auto și în
treprinderile regionale de trans
porturi auto nu s-au ocupat de 
folosirea unui număr cît mai mare 
de remorci în campania de recoltare 
a cerealelor și în special a porum
bului, ceea ce ar fi dus la satisfa
cerea în mai mare măsură a cereri
lor suplimentare prezentate de bene
ficiari.

Folosirea autovehiculelor în două 
schimburi a constituit, de asemenea, 
un mijloc de sporire a capacități
lor de transport. Existența a peste 
1 300 de echipe de șoferi care lu
crează în două schimburi a avut 
rezultate pozitive. Această acțiune 
este în continuă creștere și se cere 
ca întreprinderile beneficiare să or
ganizeze locurile de muncă astfel 
îneît să permită și în schimbul doi 
realizarea unui randament la nive
lul celui din schimbul întîi.

îmbunătățirea indicilor de utili
zare a parcului de autovehicule și 
în special a parcului de remorci 
permite nu numai realizarea unui 
volum sporit de transporturi ci și 
reducerea consumului specific de 
benzină pe tonă și km. O reducere 
a consumului de benzină cu numai 
1 la sută reprezintă o economie a- 
nuală de 2 200 000 de lei pe întregul 
parc de deservire generală.

Este necesar ca întreprinderile re
gionale de transporturi auto să or
ganizeze mai bine transporturile, în 
așa fel îneît mijloacele auto să e- 
fectueze cît mai multe curse încăr
cate și la dus și la întors. Exemplul 
unor întreprinderi regionale de 
transporturi auto ca Argeș, Cluj, 
Hunedoara și Mureș-Autonomă 
Maghiară, cu un coeficient ridicat 
de utilizare a parcului și a capa
cității, trebuie să fie urmat și de 
celelalte întreprinderi din regiu
nile Oltenia, Galați și Dobro-

(Continuare în pag. III-a)

lml)iiiiâ(â{ircii aprovizionării 
cu apâ a orașelor

(coresp. „Scînteii") — In 
în orașele regiunii Cluj 

efectuat importante lucrări

CLUJ 
acest an, 
s-au 
pentru îmbunătățirea aprovizionării

de șosele și drumuri. De 
noua șosea dinspre Ră- 
tăiată în munte, a de- 

unul dintre cele mai pito- 
turistice din țară.
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(Foto : Agerprcs)

Construcții noi în cartierul Floreasca 
din Capitală.

Jihne pentru popularizarea 
metodelor înaintate

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — La 
consfătuirea tehnică organizată la ate
lierele de reparat automotoare din Bra
șov, pe tema : „Introducerea tehnolo
giilor moderne în turnătorii“ s-au pre
zentat imagini filmate privind aplica
rea unor metode avansate de turnare 
și noi procedee tehnologice. Vizionările 
au fost însoțite de referate explicative 
amănunțite. Au stîrnit un viu interes 
procedeele noi de turnare a segmenți- 
lor, metodele de separare a prafului în 
cubilouri și de sablare continuă în tobe 
rotative. Deosebit de interesant a fost 
și referatul Institutului politehnic din 
Brașov privitor la transmisiile cu roți 
dințate cu angrenaj, transmisii care se 
aplică cu succes la unele mari uzine 
din localitate.

Rețeaua de drumuri și șosele 
se dezvoltă continuu. In Moldova 
s-au construit și modernizat în 
ultimii zece ani peste 1 000 kilo
metri 
pildă, 
dăuți, 
venit
rești trasee 
Drumuri noi s-au construit și în* 
schelele petroliere Tîrgoviște, 
Berea, Boldești, Cîmpina, Moreni 
și în alte părți din regiunea Plo
iești, pentru a înlesni accesul la 
sonde și a asigura funcționarea 
neîntreruptă a acestora, pe orice 
vreme. In ultimii 15 ani, în sec
toarele petroliere din regiunea 
Ploiești, au fost construite sau în
treținute circa 1 200 km de dru
muri. Și în regiunea Maramureș, 
în anii din urmă, s-au construit 
și reparat numeroase șosele și 
drumuri. Ca urmare a folosirii 
amestecului pietrișului de rîu cu 
bitumină de Suplacu de Barcău, 
prețul de cost pe km de șosea re
parată s-a redus cu aproape 
50 000 lei. Procedee noi în lucră
rile de construcții și reparații a 
drumurilor și șoselelor vor fi 
extinse în anul viitor și pe alte 
rute din regiune. In acest scop, la 
Ardusat a început montarea wt.ei 
stații de malaxoare cu o mare 
capacitate de preparare a asfal
tului. Lucrări asemănătoare, în 
care sînt folosite procedee mo
derne în construcția și întreține
rea drumurilor și șoselelor se 
desfășoară și in alte regiuni ale 
țării.

SARAIEVO 24 — trimișii speciali 
Agerpres, S. Strujan și P. Popa, 
transmit :

Delegația de stat a R. P. Romîne, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Romîne, prim- 
secretar al C.C. al P.M.R., aflată în 
vizită în R.S.F. Iugoslavia, între
prinde o călătorie prin țară. Delega
ția este însoțită de tovarășii Milos 
Minici, vicepreședinte al Vecei Exe
cutive Federative, Mirko Tepavat, 
secretar de stat adjunct al afaceri
lor externe, Arso Milatovici, amba
sadorul R.S.F. Iugoslavia la Bucu
rești, general maior Petar Babici și 
alte persoane oficiale. Duminică di
mineața, delegația a sosit la Sara
ievo, capitala Republicii Socialiste 
Bosnia și Herțegovina.

în gara Saraievo, împodobită cu 
drapelele de stat romînești și iugo
slave, în întîmpinarea delegației au 
venit tovarășii Rato Dugonici, pre
ședintele Skupștinei Bosniei și Her- 
țegovinei. Blajo Djuricici, secretar 
organizatoric al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Bosnia și Herțegovi
na, Hasan Brkici, președintele Ve
cei Executive a Bosniei și Herțego- 
vinei, Niko Iurincici, vicepreședinte 
al Skupștinei Bosniei și Herțegovi- 
nei, general colonel Pero Kosorici, 
conducători ai organizațiilor obștești 
din republică, reprezentanți ai orga
nelor de stat și ai Uniunii Comuniș
tilor din Iugoslavia din 
orașul Saraievo, numeroși 
muncii.

Din tren coboară 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Maurer și ceilalți membri 
ai delegației romîne. Răsună o sal
vă de onoare. Se intonează imnurile 
de stat ale R. P. Romîne și R.S.F.

Iugoslavia. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej împreună cu tovară
șul Rato Dugonici trec în revistă 
compania de onoare. Un grup de 
pionieri oferă oaspeților buchete de 
flori. Locuitorii din Saraievo, unul 
din marile orașe ale Iugoslaviei, au 
salutat cu căldură, prietenește, pe 
solii țării noastre. în piața gării și 
pe străzile străbătute de convoiul de 
mașini, pe distanță de cîțiva kilo-

metri, zeci de mii de cetățeni flu* 
turau stegulețe romînești și iugosla
ve, ofereau flori. Pe pancarde erau 
înscrise urări de bun venit, chemări 
în cinstea prieteniei dintre cele două 
țări.

Așezat într-o regiune pitorească, 
fiind străjuit din toate părțile de 
piscurile munților, orașul Saraievo

raionul și 
oameni ai

tovarășii
Ion

(Continuare în pag. III-a)

Lu hidrocentrala do la Iablanita

Saraievo. Zeci de mii de oameni au salutat pe oaspeții romîni

Pentru realizarea 
sarcinilor trasa- /P •
te de partid și WJ/æOJ 
guvern privind bb
sporirea produc
ției agricole, Con
siliul agricol raio
nal Medgidia a- 
cordă o mare a- 
tenție îndrumării 
operative și concrete a activității gos
podăriilor colective din raion. încă 
de la constituire, consiliul agricol a 
căutat să cunoască cele mai impor
tante probleme legate de activita
tea unităților agricole socialiste. 
S-au studiat posibilitățile de sporire 
a producției agricole, experiența 
înaintată, problemele legate de 
munca de conducere, activitatea ca
drelor de ingineri și tehnicieni agro
nomi etc. Consiliul agricol raional 
este alcătuit din aproape 100 de in
gineri agronomi și zootehniști, pre
ședinți de gospodării colective, oa
meni care cunosc temeinic proble
mele agriculturii raionului.

în activitatea sa, consiliul agricol 
își concentrează eforturile spre rea
lizarea sarcinii principale: îndruma
rea gospodăriilor colective ca să fo
losească toate posibilitățile ce le au 
pentru sporirea continuă a produc
ției agricole. Noi avem un plan 
de perspectivă, defalcat pe secții, 
privind diferitele acțiuni care tre
buie întreprinse pentru sporirea 
producției. El cuprinde măsurile pri
vind îndrumarea consiliilor de con

obiectivai nostru principal
ducere ale gospo- ----------- mînță necesară la
dariilor, diferite hectar, în func-
ștudii care trebu- Dm activitatea Consiliului agricol! ție de condițiile 

pedoclimatice ale 
raiant'l medgidia fiecărei gospodă

rii. Membrii co- 
---- mitetului executiv 

al consiliului agri 
col au îndrumat și controlat pe te
ren felul cum sînt aplicate metode
le înaintate stabilite pe baza cer
cetărilor științifice și a experienței 
unităților fruntașe.

O problemă care a preocupat mult 
consiliul agricol și care a fost re
zolvată cu sprijinul specialiștilor 
este asigurarea semințelor, prin or
ganizarea producerii lor în gospo
dăriile colective. O parte a mem
brilor consiliului au fost trimiși 
în gospodăriile colective și au ana
lizat ce posibilități sînt în acest 
sens. S-a stabilit ca în fiecare uni
tate să se creeze loturi semincere. 
împreună cu inginerii gospodăriilor 
s-a stabilit și amplasamentul aces
tora. Așa s-a reușit ca la toate cul
turile, în afară de măzăriche, să-

ie făcute în unită
țile agricole de că
tre specialiști etc.

Obținerea unor 
recolte mari este 
hotărîtă de aplicarea 
tregului complex de 
tehnice. De aceea, înainte 
timpul diferitelor campanii agricole 
trebuie luate măsuri operative pen
tru buna desfășurare a lucrărilor și 
lichidarea pe parcurs a eventuale
lor 
rol 
din 
ce 
ginerii 
nesc la sediul consiliului agricol ra
ional și împreună hotărăsc epoca 
optimă de executare a lucrărilor, 
folosirea rațională a forțelor de 
muncă de care dispunem etc. 
toamna aceasta, împreună cu 
drele de specialitate s-a stabilit 
pentru fiecare unitate adîncimea de 
semănat la grîu și cantitatea de să-

la timp a în- 
măsuri agro- 

și în

lipsuri. în această direcție un 
important îl au specialiștii 
gospodăriile colective. Iată de 

înaintea fiecărei campanii, in
și tehnicienii se întru-

In
ca-

mînța să se pro
ducă în gospodă- 

=«= riile colective.
Consiliul agri

col se preocupă și 
de rezolvarea u- 
nor probleme de 
perspectivă pri
vind activitatea 
gospodăriilor co- 

în raion erau unele gos- 
mai mici, insuficient dez- 
Specialiști, membri ai 

împreună cu condu- 
au

lective. 
podarii 
voltate.
consiliului, 
cerile gospodăriilor respective 
analizat posibilitățile de dezvoltare 
a acestor gospodării și au făcut re
comandări privind unirea unor gos
podării mici. în urma activității 
desfășurate de organele de partid și 
de consiliul agricol, membrii G.A.C. 
din Sibioara și din Oituz s-au con
vins că este în interesul lor să se 
unească într-o gospodărie colectivă 
mare și puternică. După unificarea 
acestor gospodării, s-a putut face o 
organizare mai bună a teritoriului, 
creîndu-se sole mai mari, a cres
cut gradul de mecanizare; a putut 
fi rezolvată mai bine și problema 
asigurării bazei furajere necesare 
dezvoltării sectorului zootehnic. Așa 
s-a - procedat și cu alte gospodării 
colective.

în raion erau unele unități cu po
ing. VICTOR NEGOIȚA

președintele Consiliului agricol 
raional Medgidia

(Continuare în pag. III-a)

Un aspect tot mai des întîlnit pe căile ferate : mari garnituri remorcate de locomotive Diesel-electrice. (Foto : A. CARTOJAN)

Schimb de experiență 
între casele-laborator

CALAFAT (coresp. „Scînteii"). — 
Consiliul agricol regional Oltenia a 
organizat ieri la G.A.C. „Viață nouă“ 
din Poiana Mare, raionul Calafat, un 
schimb de experiență privind activi
tatea celor 70 case-laborator exis
tente în gospodăriile colective din 
regiune. Au luat parte ingineri agro
nomi, medici veterinari, președinți 
și brigadieri din gospodăriile co
lective. Gazdele și-au informat pe 
larg oaspeții asupra activității ca- 
sei-laborator, înființată cu aproape 
10 ani în urmă. Le-au fost prezen
tate de asemenea loturile experi
mentale și fermele de animale, re
zultatele unor experiențe.

Numeroși participanți la schimbul 
de experiență au vorbit la rîndul lor 
despre activitatea caselor-laborator 
din unitățile unde lucrează, despre 
felul cum sînt aplicate în producție 
rezultatele obținute etc.

Delegația Republicii Populare Romîne 
la funeraliile lui John F. Kennedy

Delegația Republicii Populare Ro
mîne care va participa la funera
liile fostului președinte al Statelor 
Unite ale Americii, John F. Ken
nedy, este alcătuită din Gheorghe 
Gaston Marin, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, conducăto
rul delegației, Mircea Malița, ad
junct al ministrului afacerilor ex
terne, Mihai Hașeganu, ambasador 
extraordinar și plenipotențiar, re
prezentantul permanent al R. P. Ro
mîne la Organizația Națiunilor Uni
te, Petre Bălăceanu, trimisul ex
traordinar și' ministrul plenipoten
țiar al R. P. Romîne la Washington. 
Delegația este însoțită de Vasile 
Pungan, director în Ministerul Afa
cerilor Externe.

Duminică seara, la ora 19, membri 
ai delegației au părăsit Bucureștiul 
plecînd cu avionul spre Washing
ton.

La plecare, pe aeroportul Bănea- 
sa, se aflau Alexandru Drăghici, vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, Mihail Florescu, Dumitru Si- 
mulescu, miniștri, Emanoil Flores
cu, prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alte persoane 
oficiale.

A fost de față William A. Craw
ford, trimisul extraordinar și mi
nistrul plenipotențiar al S.U.A. la 
București. (Agerpres)
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PRIVIND IN PERSPECTIVĂ
A Ne scriu cadrele Centenarul nașterii profesorului Ion Cantacuzino

Printre gospodăriile agricole co
lective din raionul Segarcea, cea din 
comuna Giurgița ocupă un loc de 
frunte. Deși anul acesta timpul a 
fost secetos prin partea locului, to
tuși colectiviștii, aplicînd cu perse
verență metodele înaintate de lucru 
indicate de agronomi, au obținut, în 
comparație cu alți ani asemănători, 
producții sporite la toate culturile. 
Gospodăria colectivă a continuat să 
dezvolte fermele de animale, legu
micultura și alte ramuri de produc
ție. Ea a vîndut statului aproape 
1 000 tone grîu și porumb, 220 tone 
floarea-soarelui, 2 100 tone sfeclă de 
zahăr, 96 tone de carne, precum și 
însemnate cantități de lapte, lînă și 
alte produse, realizînd venituri în 
valoare de peste 4 milioane de lei.

Adunarea generală pentru da
rea de seamă și alegerea noului co
mitet de partid a scos în evidență 
contribuția organizației de partid la 
obținerea acestor rezultate. Deși nu 
a trecut decît un an de la înființa
rea organizațiilor de bază pe brigăzi 
și a comitetului de partid pe gospo
dărie, această nouă formă organiza
torică și-a dovedit pe deplin efica
citatea.

S-a creat posibilitatea ca organi
zația de partid să se ocupe mai bine 
de problemele întăririi economico- 
organizatorice a gospodăriei colec
tive, să urmărească îndeaproape în
deplinirea planului de producție, să 
repartizeze mai bine forțele în locu
rile hotărîtoare. Dacă înainte vre
me, cînd exista o singură organiza
ție de bază pe gospodărie, în birou 
activau 7 tovarăși, acum în comitetul 
de partid și în birourile organizații
lor de bază activează de patru ori 
mai mulți.
o mai bună planificare 
nizare a muncii de partid, 
control mai sistematic al îndeplini
rii hotărîrilor adoptate. Membrii 
comitetului de partid, repartizați pe 
organizații de bază și pe sectoare 
de producție, au sprijinit efectiv bi
rourile organizațiilor de bază să-și 
planifice judicios munca, să pună 
în dezbaterea adunărilor generale 
de partid problemele principale ale 
sectorului respectiv. Organizația de 
bază din sectorul zootehnic, de pil
dă, a analizat diferite aspecte ca :

La o adunare generală pen
tru darea de seamă șî alegerea 
comitetului de partid al gos

podăriei colective

pe

Acest lucru a permis 
și orga- 

un

permanentizarea și pregătirea în
grijitorilor de animale, crește
rea spiritului lor de răspun
dere în realizarea planului, asigura
rea bazei furajere și a luat de fie
care dată măsurile ce se impuneau. 
Exemplul personal al comuniștilor 
Nicolae Dan, Mihai Voinea, Florea 
Donoiu, Dumitru Șchiopu, Alexan
dru Ioancă, oameni care îngrijesc 
cu conștiinciozitate animalele și ob
țin producții mari de lapte și carne, 
i-a însuflețit în muncă pe toți co
lectiviștii de la ferme. Nu întîmplă- 
tor aproape jumătate din veniturile 
bănești obținute de gospodărie în a- 
cest an provin din sectorul zooteh
nic.

Cu bune rezultate a muncit și or
ganizația de bază din brigada de 
cîmp nr. 5 (secretar tov. Ilie Ma- 
nole). Prin exemplul lor personal și 
prin munca politică desfășurată cei 
22 de membri și candidați de partid 
din această brigadă i-au mobi
lizat pe colectiviștii din brigadă la 
executarea la timp și de bună cali
tate a tuturor lucrărilor agricole. 
Cînd seceta a început să-și arate col
ții, colectiviștii din această brigadă 
au hotărît să execute încă o lucrare 
cu sapa la culturile prășitoare. 
Toamna, munca le-a fost răsplătită. 
Ei au cules în plus, de pe terenuri 
cu calități similare cu ale celorlal
te brigăzi, zeci de tone porumb.

Comitetul de partid a dat un aju
tor concret, eficace, consiliului de 
conducere al gospodăriei. Foarte 
utilă s-a dovedit analiza referitoare 
la măsurile luate pentru strîngerea 
la timp și fără pierderi a culturilor 
tîrzii și pentru buna desfășurare a 
însămînțărilor de toamnă ; la aceas
tă analiză au participat, în afară de 
comitetul de partid, membrii con
siliului de conducere, membrii bi
rourilor organizațiilor de bază, bri
gadieri, tovarăși din activul fără 
partid și alți colectiviști fruntași. 
Ca urmare a bunei organizări a 
muncii, gospodăria a terminat lucră-

Rînduri despre frumos
Ne-am propus ca 

în obișnuita noastră 
rubrică săptămânală 
să dăm astăzi cuvîn
tul corespondenților 
voluntari pe o temă, 
ades întîlnită în scri
sorile primite la re
dacție : frumosul în 
viața de fiecare zi.

Preocuparea aceasta, cu totul fi
rească, oglindește largul orizont spi
ritual al oamenilor muncii care, 
făurind bunurile materiale, sînt tot 
mai mult receptivi la ceea ce îi în
conjoară, la ceea ce adaugă un plus 
de prospețime și poezie chiar acti
vității lor creatoare, vieții cotidiene. 
Nu este vorba, așa cum se va ve
dea, de altfel, din rîndurile așternu
te pe hîrtie de către corespondenții 
noștri, doar de imaginile strict vi
zuale, ci și de fapte care subliniază 
trăsăturile morale ale omului înain
tat, educat de partid.

Dar, să lăsăm să vorbească... scri
sorile.

Lăcătușul Dumitru Cazan, din 
Tg. Jiu, referindu-se la munca 
spornică a constructorilor, la succe
sele obținute de ei în întrecerea so
cialistă, se oprește la o latură im
portantă a activității lor : calitatea 
lucrărilor. „Un fapt grăitor în acest 
sens îl reprezintă frumusețea noii 
clădiri a oficiului P.T.T.R. din Tg. 
Jiu, a cărei execuție a fost făcută 
cu atîta atenție, îneît constructorii 
s-au depășit pe ei înșiși. Vă trimit 
și o fotografie (pe care o publicăm 
mai jos) pentru a ilustra cele spuse".

Tov. Petre Mechc, metodist la 
Casa regională a creației populare 
Oltenia, după ce arată transformă
rile petrecute în anii puterii popu
lare în comuna Corei, raionul Băi- 
lești, care devine tot mai frumoasăt 
datorită noilor case construite de 
colectiviști, plantărilor de pomi și a 
altor lucrări gospodărești, remarcă 
faptul că frumosul a pătruns în 
viața oamenilor de aici și datorită 
bogate* activități cultural-educative 
desfășurate la căminul din comună. 
Scrie tov. Meche : „Valentin Durle, 
mulgător la gospodăria colectivă, 
este printre cei mai vechi coriști. 
El și soția sa sînt nelipsiți de la re
petiții și spectacole". „După fiecare 
spectacol, arată tov. 
cu mai mult drag 

lucru și fac 
cu mai 

plăcere, 
la

xulul industrial de 
«g faianță și sticlă din

Sighișoara s-a vorOit 
Ct adeseori. Iată însă că
m în scrisoarea trimisă
A „Scînteii“ tov, Vale-
ȚiA rian

tor
referă

Babii, turnă- 
modelor, se 

la o altă 
latură a frumosului de la moderna 
unitate industrială sighișoreană. 
„Dacă intri în secția modele, bună
oară, te simți ca într-o seră. Pretu
tindeni se văd ghivece cu flori 
aranjate cu gust și bine îngrijite. 
De cîteva luni, maistrul P. Alexan
dru, împreună cu tot colectivul sec
ției, pregătește diferite desene exe
cutate pe plăci de faianță, pentru a 
împodobi prin muncă patriotică 
cantina complexului nostru. De alt
fel, imagini ale acestei lupte pentru 
frumos pot fi întîlnite pretutindeni 
la noi".

Vă prezentăm în rîndurile ce ur
mează un fragment din scrisoarea 
semnată de C. Zaharia, din Capita
lă : „De curînd, comuniștii de la de
poul C.F.R. Triaj l-au sărbătorit pe 
mecanicul pensionar Ion Niculăiasa, 
unul dintre cei mai vechi membri 
din organizația de bază de aici. Se
cretarul de partid i-a oferit un bu
chet de flori și a vorbit în cuvinte 
pline de căldură tinerilor membri 
de partid despre activitatea rodnică 
a sărbătoritului, exemplu în munca 
și în viața personală".

In încheierea acestei rubrici, iată 
emoționantele rînduri despre fru
musețea morală a unui om simplu 
al zilelor noastre : „In noaptea de 10 
spre 11 noiembrie la spitalul de 
copii din Tîrgoviște a fost adus în 
stare gravă un copil de 6 săptămîni. 
Sora medicală Claudia Bandol, 
uitînd de oboseală și de scurgerea 
orelor de serviciu, a vegheat cu dra
goste de mamă la căpătîiul micuțu
lui, pînă cînd viața i-a fost salvată. 
Despre frumusețea acestui gest, 
poate că băiețașul va afla cîndva, 
peste ani și ani, din povestea tată
lui său Ion Ani, tractorist în comu
na Bărbuleț", își încheie scrisoa
rea corespondentul voluntar Chelcan 
Gheorghe din Tîrgoviște.

ION MÄRGINEANU

rile de toamnă între primele 
raion.

In anul viitor, colectiviștii din 
Giurgița își propun să obțină rezul
tate și mai bune în toate do
meniile de activitate, pe baza apli
cării agrotehnicii înaintate, a extin
derii suprafeței arabile, a îngrășării 
terenurilor. Sectorul zootehnic se va 
dezvolta și el continuu. De la 620 
capete taurine, cîte are în prezent 
gospodăria, se prevede să se ajungă, 
la sfîrșitul anului viitor, la 785. Nu
mărul porcilor urmează să crească la 
1 550 capete, al oilor la 2 200. în 1964 
se vor crește cîte 600 păsări la suta 
de hectare, printre care un mare 
număr de rațe și gîște.

Tocmai în această perspectivă a 
dezbătut adunarea generală a comu
niștilor din gospodărie problemele 
activității de viitor, insistînd asupra 
sarcinilor care revin noului comitet 
de partid. Fiind conducătorul politic 
al masei de colectiviști, comitetul de 
partid va trebui să sprijine consi
liul de conducere în buna planifica
re și organizare a muncii în gospo
dărie, să mobilizeze pe toți colecti
viștii la realizarea planului de pro
ducție pe anul 1964.

Mai mulți vorbitori și-au exprimat 
dorința ca noul comitet de partid să 
îndrume în continuare organizațiile 
de bază pe brigăzi 
întăririi și creșterii continue 
rolului lor în viața gospodăriei. To
varășii Gh. Lughici și Gheorghița 
Calu au 
blul gospodăriei 
acest an numeroși 
partid din rîndurile celor mai buni 
colectiviști, unele organizații de 
bază, în special cele din brigăzile 
1, 2 și 3, nu au acordat atenția cu
venită acestei sarcini. Organizația de 
bază din brigada nr. 3 nu a primit 
în acest an decît un singur candidat 
de partid, deși în brigadă există 
destui oameni care doresc și merită 
să fie primiți în rîndurile partidu
lui. Vorbitorii au arătat că comitetul 
de partid nu a ajutat birourile orga
nizațiilor de bază să se orienteze 
spre primirea în partid a ce
lor mai bune colectiviste. In cuvîntul 
lor tov. Dumitru Craioveanu, C-tin 
Vața> Dumitru Predu și alți vorbi
tori au subliniat necesitatea ca, o- 
dată cu întărirea rîndurilor organi
zațiilor de bază, comitetul de partid 
să se ocupe mai mult de educarea 
comunistă a membrilor și candida- 
ților de partid, de ridicarea nivelu
lui lor politic-ideologic. Pornindu-se 
de la experiența bună de pînă a- 
cum, s-a cerut să se organizeze pen
tru noii membri și candidați de 
partid un număr mai mare de con
ferințe despre calitatea de membru 
de partid, despre problemele actuale 
ale politicii partidului etc.

Organizația de partid din gospodă
rie și-a propus să lucreze mai temei
nic cu 
drume 
U.T.M. 
cipare 
pe cei peste 400 de tineri, 
niștii au discutat și sarcinile care le 
revin pentru a asigura bunul mers 
al învățămîntului agrozootehnic, 
pentru intensificarea muncii cultu
ral-educative în perioada de iarnă.

Privind în viitor, comuniștii din 
Giurgița își organizează în așa fel 
activitatea îneît să poată înfăptui cu 
succes sărcinile întăririi și dezvol
tării continue a gospodăriei colec
tive.

didactice

în scopul
a

arătat că, deși pe ansam- 
au fost primiți în 

candidați de

activul fără de partid, să în- 
atent activitatea organizației 
pentru a atrage la o parti- 
activă în munca gospodăriei 

Comu-

NICOLAE BIVOLU 
RADU APOSTOL

la 
treaba 
multă 
cînd știu că 
programul artis
tic atît de frumos 
mi-am adus și eu 
contribuția".

Medicul N. Riti- 
voiu, din Capitală, 
preocupat de a se 
găsi noi mijloace 
de educație și de 
dezvoltare a gus
tului pentru ac
țiuni colective fru
moase și utile, fa
ce propunerea de 
a se studia posibi
litatea sădirii de 
conifere atît de-a 
lungul arterelor 
cît și în parcuri și 
grădini, prin a- 
ceasta aducîndu- 
se o contribuție de 
seamă atît la este
tica orașelor cît și 
la îmbunătățirea 
climatului.

Despre calitatea 
și aspectul tot 
mai plăcut al pro
duselor Comple-

PROPAGANDĂ PEDAGOGICĂ 
IN RÎNDURILE PĂRINȚILOR

La Pitești a avut loc recent o 
consfătuire regională privind activi
tatea lectoratelor pentru părinți din 
școli. Referatul, pe baza căruia s-au 
purtat discuțiile, a relevat expe
riența pozitivă dobîndită în acest 
domeniu în diferite școli din regiu
nea noastră. Abordînd laturi impor
tante ale muncii educative în fami
lie, referatele : „Exemplul părinți
lor în educarea elevilor“, „Pregăti
rea tinerilor pentru viață, pentru 
producție“ — la școlile medii nr. 1 
și 3 din Pitești, „Sprijinul pe care 
îl pot da elevilor părinții și gazdele 
în pregătirea lecțiilor“, „Programul 
de activitate al elevilor în perioada 
lucrărilor scrise“ — la Școala me
die nr. 2 din Rîmnicu Vîlcea ș. a. 
au stîrnit un viu interes. Te
matica a fost inspirată din pro
bleme concrete ale vieții școlilor 
respective sau din propunerile pă
rinților. La Școala de opt ani nr. 8 
din Pitești, la Școala pedagogică din 
Cîmpulung etc, în cadrul lectorate
lor s-a discutat cum pot fi formate 
elevilor deprinderi de muncă per
severentă, ritmică, de comportare 
civilizată în societate și cum se pot 
corecta unele deprinderi rele. Alcă
tuirea referatelor a fost încredin
țată unor profesori cu bogată expe
riență pedagogică.

MARIA I. ANCA 
învățătoare la Școala de opt 

nr. 8 din Pitești
ani

ÎNTILNIRE CU COLECTIVIȘTII
In școala noastră se organizează 

uneori întîlniri ale elevilor cu oa
meni ai muncii din diferite între
prinderi, cu colectiviști. Cu cîtva 
timp în urmă, elevii din clasa a 
Vil-a C s-au întîlnit cu colectiviști 
fruntași de la gospodăria colectivă 
din Urz.ic'eni. Cu acest prilej tinerii 
au aflat despre rezultatele obținute 
în muncă de colectiviști. Cîțiva e- 
levi au povestit apoi oaspeților des
pre activitatea lor școlară.

Ar fi bine dacă asemenea întîl
niri, care au o influență educativă 
pozitivă asupra elevilor, s-ar orga
niza mai des, trimestrial de pildă, 
pentru elevii din toate clasele.

Prof. GH. GHEORGHIU
Școala de opt ani din Urziceni, 

regiunea București

CABINETUL PEDAGOGIC
AL ȘCOLII

Ca și în anii trecuți, la cabinetul 
pedagogic al Școlii de opt ani din 
Satchinez se desfășoară o rodnică 
activitate. Periodic, aici se țin cons
fătuirile comisiei metodice și ale 
comisiei științifico-literare. Profeso
rii și învățătorii care pregătesc re
feratele pentru aceste consfătuiri au 
la dispoziție — selecționate de cabi
net — felurite materiale documen
tare din presa de specialitate. Oda
tă pe lună, la cabinetul pedagogic 
au loc ședințele consiliului profeso
ral. Se dezbat probleme privind în
drumarea elevilor în pregătirea lec
țiilor, educația comunistă în orele 
de dirigenție, colaborarea diriginți- 
lor cu organizația U.T.M. și de pio
nieri etc.

Prof. L. DUNAJECZ 
Școala de opt ani din Satchinez, 

raionul Sînnicoiau Mare

Un savant patriot
in acest sfîrșit de noiembrie se 

împlinesc o sută de ani de la naște
rea profesorului Ion Cantacuzino, 
unul dintre marii oameni de știință 
ai poporului nostru. „Savant, crea
tor de școală, organizator și înteme
ietor de instituții, renovator și însu- 
flețitor în toate“, așa l-a caracteri
zat cîndva acad. C. Ionescu-Mihă- 
iești, care îi fusese unul dintre co
laboratorii cei mai apropiați, iar 
mai tîrziu, continuator al operei 
sale. Autor a peste 120 de lucrări 
științifice, care au la bază o con
cepție biologică profund materia
listă, Ion Cantacuzino a adus o con
tribuție de seamă Ta dezvoltarea 
microbiologici, a medicinii preven
tive și a medicinii în general.

Studiile începute în țară, Canta
cuzino și le-a completat la Paris 
unde, încă de pe băncile liceului, 
leagă prietenii pe toată viața cu ço- 
legi care aveau să-și cîștige renume 
în literatură și știință — scriitorul 

matematicianulRomain Rolland, 
Hadamard și alții. 
Tot aici minează 
literele și filozo
fia, apoi științele 
naturale. După ce 
obține licența în 
aceste ramuri, se 
înscrie la medici
nă. Era epoca în 
care lucrările lui 
Ilia Mecinikov, 
descoperitorul fa- 
gocitozei, deschi
deau perspective 
noi științei și 
practicii medica
le. Acesta lucra 
atunci la Paris, la 
Institutul Pasteur. 
Cantacuzino în
tră în laborato
rul marelui bio
log rus, sub în
drumarea căruia 
își desfășoară cer
cetările și elabo
rează teza de doc
torat, consacrată problemei distruge
rii vibrionilor holerei în organism. 
Curînd după luarea doctoratului, se 
întoarce în țară, fiind numit profe
sor suplinitor de morfologie anima
lă la facultatea de științe naturale 
din Iași. Mai tîrziu, afirmîndu-se 
prin pregătirea sa științifică, i se în
credințează catedra de medicină ex
perimentală de la facultatea de me
dicină din București.

La București, pune bazele labo
ratorului de medicină experimen
tală care avea să devină mai tîrziu 
un important institut științific. In 
acest laborator, modest ca proporții, 
au venit să lucreze, atrași de perso
nalitatea profesorului și de atmos
fera de muncă entuziastă care dom
nea aici, numeroși tineri medici, în
tre care viitori academicieni care au 
adus o contribuție importantă la 
progresul științei romînești. „Cea 
mai mare bucurie a mea, spunea 
profesorul Cantacuzino, a fost de a 
împărtăși tineretului știința pe care 
o dobîndisem și de a deștepta în 
mintea lui dorința de a ști mai 
mult, de a-și adînci cunoștințele“. 
L-am cunoscut pe savant cînd eram 
student, apoi preparator în labora
tor. Urmărea mereu lucrările noas
tre, orice rezultat nou îl privea cu 
interes, îl discuta, ne încuraja.

Cum făcuse parte, în timpul stu
diilor la Paris, din cercul studenți- 

socialiști, întors în țară Ion

de acad. prof. dr.
MIHAI CIUCÄ

Cantacuzino se număra printre par
ticipant la ședințele cercului 
mînia Muncitoare“. Ziarul 
nia Muncitoare“ din 
1906 consemna poziția 
ră cu combaterea 
lichidarea completă a 
ci ale 
„numai 
tatea comunistă o va aduce. Pînă 
atunci trebuie luate măsuri igienice 
— zi de muncă mai mică, repaos 
regulat, salar îndestulător eter Cum 
acestea însă nu le-ar face patronii 
sau statul de la sine, muncitorimea 
trebuie să se organizeze în sindicate 
și să impună voința sa“.

In timpul răscoalelor țărănești din 
1907, simpatiile sale au fost de par
tea țărănimii obijduite. Intr-un ar
ticol publicat în „Viața romîneas
că“, el scria : „Treceau zile și zile,

„Ro- 
„Romî- 

26 februarie 
lui în legătu- 
tuberculozei : 
cauzelor so

aie unor asemenea boli 
soluția socialistă, socie-

partidele politice se succedau la gu
vern, încătușate de egoismul lor de 
clasă, sfîșiate de veșnicul conflict 
al intereselor personale, nepăsătoare 
și oarbe...“ Dorind să îndrepte cît 
de cît mizerabila stare sanitară în 
care se afla țara, acceptă în 1908 
direcția generală a serviciului sani
tar. în această calitate a depus o 
activitate deosebită.

Tot el a inițiat producția de se
ruri și vaccinuri în țară. în anul 
1904 a fost preparat serul antistrep- 
tococic, apoi cel antidizenteric. Mai 
tîrziu, prepararea vaccinurilor anti- 
tific șl aiitiholeric a devenit o preo
cupare importantă a colectivului la
boratorului de medicină experimen
tală. în tot acest timp lucrările ști
ințifice își urmau cursul, multe din
tre ele fiind legate nemijlocit de a- 
plicații practice.

Cu vaccin preparat în micul la
borator din București, în plin mediu 
epidemic, a putut fi stăvilită în 1913 
epidemia de holeră. Era o mare re
alizare a profesorului Cantacuzino. 
în perioada primului război mondial 
el conduce lupta împotriva tifosului 
exantematic și febrei recurente.

Cînd prietenul său, profesorul Cal
mette, a preconizat vaccinarea anti- 
tuberculoasă cu vaccin preparat din 
tulpină de bacii transformată de el 
și devenită avirulentă, dar vaccinan- 
tă, Cantacuzino a adus în țară tul
pina respectivă ; a organizat prepa-

Premieră teatrală

Durle, mă duc

Clădirea oficiului P.T.T.R. din Tg Jiu

Publicul Capitalei vede acum 
pentru întîla oară noul film pro
dus de Studioul cinematografic 
București : Tudor. Lungul metraj 
care se desfășoară în timp de trei 
ore, reprezintă faza pregătitoare a 
acțiunii lui Tudor Vladimirescu, 

' evenimentele memorabile ale anu
lui 1821, pînă la sacrificiul eroului. 
Este o înlănțuire de scene drama
tice, în timpul căreia tensiunea 
interesului nu slăbește nici un mi
nut. Filmul nu povestește, ci pre
zintă, cu un accent direct și săge
tător, întîmplări din epoca de răs
cruce în timpul căreia poporul ro- 
mîn dobîndește acea nouă con
știință a drepturilor lui 
naționale, care stă la 
progreselor lui de azi.

Ne găsim la sfîrșitul 
fanariote : țara gemea sub împila
rea unei clase stăpînitoare înstrăi
nate. Un tînăr din părțile Oltului, 
înapoiat de curînd din războiul 
ruso-turc, în timpul căruia cîști- 
gase grade militare în armata ru
sească, aude strigătul de durere al 
țării. Se punea la cale în aceeași 
vreme acțiunea de eliberare a gre- 

. cilor de sub apăsarea semilunei.
Țara din dreapta Oltului se ri

dică. Este ca o mare revărsare de 
ape. Marșul triumfal îl duce pe 
Tudor pînă în Capitala țării, unde 
el refuză tronul, pe care boierii îl 
oferă încercînd să-1 aducă sub in
fluența lor. Dar s-au ivit armatele 
grecești ale Eteriei, sub conduce
rea fraților Ipsilanti. Și cînd a- 
pare limpede că acțiunea lui Tu
dor nu se îndreaptă numai împo
triva puterii suzerane, dar are fi
nalități naționale și speciale opuse 
clasei stăpînitoare, se pune la cale 
uciderea eroului care cade sub lo
viturile foștilor lui aliați. Eroul se 
înălțase prin sprijinul maselor 
populare și se prăbușește prin tră
dare. Este un destin ca acela al 
tuturor eroilor naționali, care au 
provocat materia vechilor eposuri 
populare. Poporul a păstrat în ba
ladele lui amintirea domnului Tu
dor, ieșit din spița lui, integrat în 

. conștiința colectivă. Istoricii și 
poeții au evocat de mai multe ori 
uimitorul destin al lui Tudor. Fil

acad. TUDOR VIANU

sociale și 
originea

domniilor

mul de azi ni-1 aduce din nou în 
fața ochilor cu mijloacele artei 
celei mai noi, a celei cu o acțiune 
mai puternică asupra conștiinței 
publice.

Realizarea acestui film este o 
întreprindere complexă în care se 
cuvine a desluși partea de contri
buție a tuturor factorilor creației. 
Poetul filmului, Mihnea Gheor
ghiu, a pus la dispoziție un scena
riu astfel închegat, îneît unitatea 
naționalului și a socialului în ac
țiunea lui Tudor devine limpede 
pentru toți spectatorii. Este un 
poem cinematografic întocmit cu 
mare știință a gradațiilor, în for
me populare de limbă, cu o rară 
putere de evocare a oamenilor, a 
moravurilor, a țării vechi. Muzica 
lui Gheorghe Dumitrescu îl înso
țește aproape tot timpul cu sec
vențele ei melodice, în care folclo
rul și compoziția originală se îm
bină armonios. Știm cît datorește 
realizarea unui film regizorului a- 
cestuia, artistului care-și repre
zintă totalitatea văzută și dinami
că, alegînd imaginile, combinînd 
secvențele, găsind detaliile expre
sive, îndrumînd pe actori. Lucian 
Bratu a răspuns cu mare succes 
sarcinilor regiei. In viziunea lui, 
boierii și țăranii, orașul și satul, 
toate tipurile peisajului romînesc, 
toate anotimpurile, pitorescul veșt
mintelor și al obiceiurilor vremii, 
întreaga țară din pragul înnoirii ei 
trăiește cu un mare adevăr. Ac
torii Emanoil Petruț, George Vra- 
ca, Lica Gheorghiu, Alexandru 
Giugaru, Geo Barton, Olga Tudo- 
rache, Toma Dimitriu, Fory Eterle, 
Amza Pellea, Ion Bessoiu, Ernest 
Maftei, Ion Dichiseanu, Petre 
Gheorghiu, Luminița Iacobescu au 
jucat cu simplitate și adevăr, s-au 
încadrat fericit în ansamblu, și 
fiecare, în rolul său, a individuali
zat prin mască, prin expresie, prin 
joc, prin dicțiune, tipul uman și 
social pe care urma să-1 reprezin
te. Trebuie subliniate, de aseme
nea, meritele figurației, mai ales

în scenele de masă, frecvente și de 
o deosebită însemnătate în întrea
ga desfășurare a acțiunii. Unele 
din aceste scene grupează mii de 
oameni ; din vălmășagul lor se 
desprind, nu o dată, fizionomii do
tate cu o rară vigoare expresivă. 
Uneori aceste scene reproduc ca
racterele stilistice ale vechilor 
stampe sau ale unor imagini care 
amintesc pe ale maeștrilor picturii 
romînești. Scena băjenarilor, a in
terioarelor sau a sfatului de taină 
boieresc, a balului curții din Viena 
ne rămîn în amintire ca operele 
unor mari artiști.

Meritele artistice ale filmului 
determină, împreună, marea va
loare patriotică și educativă a a- 
cestei creații, în care sutele de 
mii de spectatori viitori din toate 
centrele țării, se vor pătrunde de 
dreptatea vechei, mîndrei cauze, 
din văpaia căreia n-au încetat să 
se împărtășească toate luptele po
porului romîn.

TIMIȘOARA (coresp. „Scînteii“). — 
La Teatrul de stat din Timișoara a 
avut loc zilele acestea premiera come
diei „Sonet pentru o păpușă“ de Ser
giu Fărcășan. Regia spectacolului este 
semnată de Dan Nasta, scenografia a- 
parține lui Virgil Miloia, iar muzica de 
scenă lui Elly Roman. Din distribuție 
fac parte Gheorghe Leahu, artist eme
rit, Ștefan Iordănescu, Alexandru Dra
gan, Gabriela Marinescu, Constantin 
Adamovici, Emil Reus, Daniel Pe
trescu și alții.

Teatru popular 
cu stagiune permanentă

TULCEA (coresp. „Scînteii"). — 
Ieri a avut loc la Tulcea inaugura
rea teatrului popular cu stagiune per
manentă care funcționează pe lingă 
casa raională de cultură din localita
te. Colectivul teatrului este alcătuit 
din 50 de actori amatori din între
prinderile și instituțiile tulcene. A fost 
prezentată piesa„Fehre“ de H. Lovi- 
nescu.

În sălile de concert
Joi, 28 noiembrie ora 

19,50 orchestra simfo
nică a Radioteleviziunii 
va prezenta în studioul 
din str. Al. Popov un 
concert simfonic sub 
conducerea dirijorului 
Iosif Conta. In program: 
Poemul eroic „Filimon 
Sîrbu“ de Dumitru Bu- 
ghici, Concertul nr. 2 
pentru pian și orchestră 
de Pascal Bentoiu. So
listă Henriette Mirvis 
(U.R.S.S.) — primă au
diție ; Șapte cîntece 
„Din ulița noastră“ pen
tru bariton și orchestră 
de Paul Constantinescu 
pe versuri de Cicerone 
Theodorescu. Solist: Ni
colae Gafton ; Suita a 
II-a din baletul „în
toarcerea din adîncuri"

Jora (primade Mihail 
audiție).

Sîmbătă 
ora 20, în 
str. Al. Popov va avea 
loc concertul orchestrei 
simfonice a Filarmonicii 
de Stat „George Enes- 
cu", dirijată de Nicolae 
Boboc. în program : 
Trei dansuri de Paul 
Constantinescu ; Con
certul pentru pian și or
chestră în Re major de 
Haydn. Solist : Corne
liu Gheorghiu ; „Appa
lachia“ de Delius (pri
ma audiție). Va cînta 
corul Filarmonicii diri
jat de D. D. Botez, ar
tist' emerit. Șase piese 
pentru orchestră op. 6 

Concertul 
duminică, 
ora 11 în

30 noiembrie 
studioul din

de Webern, 
se va repeta
1 decembrie, 
aceeași sală.

Tot duminică, ora 
20,30, în sala Dales va 
avea loc un recital de 
arii și duete dm opera 
„Trubadurul“ de Verdi. 
Vor interpreta : Elena 
Dima Toroiman, Milca 
Nistor, Mihail Amăutu 
artist emerit, Ion Falcu- 
lete.

La ora 20, în sala Pa
latului R. P. Romîne, 
orchestra „Barbu Lău- 
taru" va prezenta un 
concert de muzică popu
lară. Dirijor : Ionel Bu- 
dișteanu, artist al po
porului. Soliști : Angela 
Moldovan, artistă eme
rită, Maria Lătărețu, 
Ana Ispas, Emil Gavriș, 
Ion Cristoreanu, Vlad 
Dionisie, Damian Luca, 
artist emerit, și alții.

rarea vaccinului, apoi vaccinare gi 
masă și a publicat rezultate card au 
avut răsunet pe scară mondială : de 
patru ori mai puține îmbolnăviri de 
tuberculoză la cei vaccinați.

A luat ființă, în 1921, Institutul 
de seruri și vaccinuri. In cadrul 
noului institut, profesorul Canta
cuzino a lărgit cadrul cercetărilor 
științifice. Au luat amploare lucră
rile asupra scarlatinei, evidențiin- 
du-se așa numitul fenomen de „an
trenare a streptococilor". într-o lu
crare apărută în 1961 la New York 
sînt citate rezultatele acestor cer
cetări ale savantului romîn, subli- 
niindu-se actualitatea lor pentru 
studiile asupra transformării micro
bilor prin interacțiune genetică. în 
tratatul de imunologie al prof. L. A. 
Zilber din Moscova, lucrările lui Can
tacuzino formează o importantă par
te a capitolului dedicat cercetărilor 
asupra imunității la nevertebrate. In
tr-un articol publicat anul trecut pro
fesorul Bang de la Universitatea din 

Baltimore (S.U.A.) 
insistă asupra în
semnătății aces
tor lucrări, reco- 
mandînd reabor- 
darea lor cu mij
loacele tehnice 
moderne. Lucrări
le savantului și-au 
păstrat actualita
tea și în domeniul 
epidemiologiei, i- 
munității în tifos 
exantematic, le
pră, morvă, me
ningită cerebro- 
spinală.

Intensa activi
tate științifică și 
didactică, munca 
obștească — pro
fesorul Cantacuzi
no a fost și însu- 
flețitorul creării 
unei universități 
populare — nu 
l-au împiedicat să 

participe și la editarea „Revistei ști
ințelor medicale“, la înființarea re
vistei de cultură și literatură „Viața 
romînească“. Revista „Archives 
roumaines de pathologie expérimen
tale et microbiologie“, înființată de 
el, își continuă, de asemenea, apari
ția. De la aproape 500 de paginî pe 
an, cît avea această publicație în 
1928, ea și-a dublat în prezent volu
mul.

Activitatea institutului, 
„Institutul de microbiologie, 
zitologie și epidemiologie 
Cantacuzino“, a cunoscut un puter
nic impuls în anii regimului de de
mocrație populară. Baza lui 
rială a fost mult dezvoltată, 
rul secțiilor din institut a 
de la 8 în 1944 la 19, fiecare fiind 
înzestrată cu laboratoare moderne ; 
au fost construite pavilioane noi, 
iar altele modernizate. Față de 74 
în 1947, numărul produselor prepa
rate în institut se ridică astăzi la 
174. In institut s-au realizat vacci
nuri noi — împotriva poliomielitei, 
difteriei, tetanosului, tusei convul
sive, vaccin B.C.G. cu calități supe
rioare — precum și numeroase pro
duse pentru diagnosticarea bolilor 
bacteriene, virotice și parazitare. 
Institutul ce poartă astăzi numele 
marelui savant, profesorul I. Canta
cuzino, aduce astfel o contribuție 
mereu sporită la ocrotirea sănătății 
poporului, la dezvoltarea științei.

devenit 
para- 

„Dr. I.

mate- 
numă- 
crescut

CINEMft
Tudor (ambele serii) — cinemascop : Pa

tria (bd. Magheru 12—14) ; București (bd. 
6 Martie 6) ; Excelsior (bd. 1 Mai 174). 
Minna von Barnhelm : Republica (bd. Ma
gheru 2) ; Festiva! (bd. 6 Martie 14) ; Gri- 
vita (Calea Griviței — podul Basarab). Ah, 
acest tineret : Carpați (bd. Magheru 29) ; 
Feroviar (Calea Griviței 80) ; Aurora (bd. 
Dimitrov 118) ; Modern (Piața G. Coșbuc 1). 
A dispărut o navă : Tineretului (Calea Vic
toriei 48) : Bucegi (bd. 1 Mai 57) ; Înfrăți
rea între popoare (bd. Bucureștii-Noi) ; Fla
căra (Calea Dudești 22) ; Miorița (Calea 
Moșilor 127) ■ Floreasca (str. J. S. Bach 2) ; 
Flamura (Șos. Giurgiului 155). Jurămîntul 
soldatului Pooley : Capitol (bd. 6 Martie 
16) ; Tomis (Calea Văcărești 21) ; Melodia 
(Șos. Ștefan cel Mare, colț cu str. Lizeanu). 
Trei plus două — cinemascop : Victoria 
(bd. 6 Martie 7). Valsul nemuritor : Central 
(bd. 6 Martie 2) ; Lira (Calea 13 Septem
brie 196). Mi -am cumpărat un tată — cine
mascop : Lumina (bd. 6 Martie 12) ; Arta 
(Calea Călărași 153). Electra : Union (str. 
13 Decembrie 5—7). Program pentru copii 
(dimineața) ; Taxiul morlii (după-amiază) ; 
Doina (str. Doamnei 9). Imagini din Gre
cia ; Tn țara canibalilor ; Cearta ; 
Baricada vie : Timpuri Noi (bd. 6 
Martie 18). Cucerirea Everestului : Ciu
lești (Calea Ciulești 56). Harakiri — ci
nemascop : Dacia (Calea Griviței 137) ; 
Volga (Șos. I Pintilie 61) ; Luceafărul (Ca
lea Rahovei 118). Printre oameni bunii 
Buzești (str. Buzești 9—11) : Pacea (bd. Li
bertății 70—72). Vară și fum — cinema
scop Crîngași (Șos. Crîngași 42). Babette 
pleacă la război — cinemascop : Unirea 
(bd. 1 Mai 143). Codin : Munca (Șos Mi
hai Bravu 221). La vîrsta dragostei : Vitan 
(Calea Dudești 97) : Popular (str. Mătăss ri 
31). Contele de Monte Cristo (ambele serii) 
— cinemascop : Moșilor (Calea Moșilor 221). 
Ucigașul plătit — cinemascop : Viitorul 
(str. Mihail Eminescu 127). Oameni de afa
ceri : Colentina (Șos. Colentina 84). Rocco 
și frații săi (ambele serii): Progresul (Șos. 
Giurgiului 3). Cel mai mare spectacol : 
Drumul Serii (str. Drumul Serii 30). Bato 
toba — cinemascop : Ferentari (Ca
lea Ferentari 86).

TELEVIZIUNE - Orele 19,00 - Jur
nalul televiziunii. 19,10 — Pentru pionieri 
și școlari : „Construiți-vă singuri... un trenu- 
let electric“ (II). 19,30 — Filmul artistic 
Drumul spre chei. 21.00 — Muzică instru
mentală. 21.35 — Telesport. în încheiere : 
Buletin de știri și buletin meteorologic.

CUM VA FI VREMEA
Timpul probabil pentru zilele de 26, 27 

și 28 noiembrie. în țară : Vremea conti
nuă să se încălzească. Cerul va fi varia
bil, mai mult noros. Vor cădea ploi locale 
mai frecvente în jumătatea de nord a 
tării. Vînt potrivit din sud-vest. Tempe
ratura în creștere. Minimele vor fi cu
prinse între minus 2 și plus 6 grade, iar 
maximele între 7 și 17 grade. în Bucu
rești : Vremea continuă să se încălzească. 
Cerul .va fi variabil. Vînt slab pînă la po
trivit din sectorul vestic. Temperatura în 
creștere.
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impresionează prin varietatea stilu
rilor arhitectonice, care și-au pus 
pecetea asupra lui de-a lungul se
colelor. Dominante au devenit ' însă 
construcțiile noi. luminoase, de lo
cuințe și fabrici ridicate în ultimii 
ani. în timpul celui de-al doilea 
război mondial, Saraievo a fost cen
trul rezistenței forțelor progresiste 
și al luptelor de eliberare din Bos
nia și Herțegovina.

Bosnia și Herțegovina, republică 
situată în partea centrală a Iugo
slaviei, a jucat un rol de seamă în 
lupta de eliberare a țării de sub ju- 
Kul fascist.

în aceste zile din preajma sărbă
torii naționale a popoarelor iugo
slave, oamenii muncii își amintesc 
cu emoție de momentele istorice ale 
întrunirii de la Bihaci, în Bosnia a- 
puseană. a Consiliului antifascist de 
eliberare națională la 26 noiembrie 
1942. Un an mai tîrziu, în condițiile 
dezvoltării continue a luptei patrioți- 
lor iugoslavi, tot în Bosnia, în locali
tatea Iaițe, s-a format Comitetul Na
țional de Eliberare a Iugoslaviei, un 
adevărat guvern popular. Prin 
hotărîrile adoptate de reprezentanții 
tuturor popoarelor Iugoslaviei, în a- 
ceastă perioadă de lupte grele pen
tru libertate, împotriva fascismului, 
au fost puse bazele noului stat iugo
slav.

D?"ă natura a fost darnică cu Bos
nia și Herțegovina, înzestrînd-o cu 
multe bogății ale subsolului și fru
museți naturale de un farmec deo
sebit, istoria s-a dovedit aspră cu lo
cuitorii ei. Secole de ocupație străi
nă, ca și vechiul regim din Iugo
slavia au făcut din această parte a 
țării una din cele mai înapoiate din 
punct de vedere economic. Noua 
Iugoslavie a trecut cu hotărîre la va
lorificarea posibilităților de dezvol
tare industrială de care dispune a- 
ceastă republică, datorită importan
telor zăcăminte de cărbune, minereu 
de fier, bauxită, cupru, plumb etc., 
a resurselor energetice ale rîurilor 
de munte.

Membrii delegației romîne au luat 
cunoștință de una din realizările im
portante în dezvoltarea. economică a 
republicii, hidrocentrala de la Iabla- 
nița.

...Autostrada care duce la Iabla- 
nița se cațără pe munții înconjură
tori. șerpuitoare străbate tunele și 
viaducte, pătrunzînd pe valea rîului 
Neretva. Tumultuosul rîu de munte 
a fost însă prefăcut într-un lac liniș
tit, Pe o distanță de mulți kilometri, 
drumul merge pe marginea lacului 
creat de mîinile harnice ale con
structorilor iugoslavi, care au înăl
țat în calea apelor barajul de la Ia- 
blanița.

Membrii delegației romîne sînt sa

Folosirea la întreaga capacitate 
a mijloacelor de transport

orirea predîreției agr tab din raion — 
obiectivul nostru üriiiÈitiàl

(Urmare din pag. I-a)

gea, care nu s-au preocupat în 
suficientă măsură de aceste pro
bleme.

* *
Utilizarea gospodărească a mijloa

celor de transport și reducerea pre
țului de cost în transporturi intere
sează întreg ansamblul economiei 
naționale. Felul în care întreprinde
rile industriale, unitățile agricole și 
organizațiile comerciale utilizează 
mijloacele de transport se reflectă în 
creșterea sau micșorarea capacități
lor de transport.

Trebuie subliniată grija pe care 
unele ministere și întreprinderi o au 
pentru buna utilizare a mijloacelor 
de transport. Prin îmbunătățirea 
proceselor tehnologice, prin lărgirea 
fronturilor și organizarea echipelor 
pe schimburi la încărcare-descăr- 
care, precum și prin buna întreți
nere a liniilor de garaj, acțiune e- 
fectuată în comun cu organele căii 
ferate, la unele întreprinderi s-au 
obținut o serie de rezultate bune. 
De exemplu, în stația Ghighiu s-a 
realizat un spor de încărcare-des- 
cărcare de 48 de vagoane zilnic la 

. Rafinăria nr. 1, iar în stația Brazi 
țin spor de 96 vagoane pe zi la ra
finărie și la întreprinderea de a- 

‘provizionare cu materiale de cons
trucții. De asemenea, în urma unor 
acțiuni comune de îmbunătățire a 
proceselor tehnologice și de redu
cere a timpului de staționare, posi
bilitățile de încărcare au crescut la 
Combinatul de industrializare a 
lemnului-Preajba cu aproape sută 
la sută.

îmbunătățirea proceselor tehnolo
gice pe liniile ferate este posibilă 
și necesară și la marile combinate 
industriale Reșița și Hunedoara, care 
antrenează zilnic mii de vagoane, 
între cele două combinate și orga
nele căii ferate se încetățenise în- 
tr-un timp bunul obicei al consfă
tuirilor comune urmate de măsuri 
reciproce în vederea reducerii sta
ționării pe liniile ferate uzinale, ac
țiune care în ultimul timp nu s-a 
mai desfășurat cu regularitate. Com
binatul siderurgic Hunedoara ajun
sese astfel să nu mai plătească 
luni în șir nici un fel de lo
cație și să realizeze, în condi
țiile unui trafic sporit, zeci de 
mii de yagoane-oră economie. A- 

lutați la sosirea la hidrocentrală de 
conducătorii întreprinderii, de repre
zentanți ai organelor raionale de 
stat și al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. în fața unei machete, 
directorul întreprinderii, inginerul 
Ibro Imamovici, înfățișează oaspe
ților principalele date privind aceas
tă importantă întreprindere. Con
strucția hidrocentralei a început în 
1947, în condiții dificile, determinate 
de lipsa de specialiști, de mijloace 
mecanizate. Uzina a crescut o dată 
cu specialiștii, o dată cu dezvoltarea 
industriei iugoslave, cate a echi
pat-o cu cea mai mare parte a a- 
gregatelor și aparatajelor.

Pe culoarul ce duce spre uzina 
construită în adîncul muntelui, 
membrilor delegației romîne le este 
prezentat un basorelief metalic pe 
un perete. Gazdele arată că acesta 
amintește de un moment important 
al istoriei luptei de eliberare a po
poarelor Iugoslaviei. în timpul celei 
de-a patra ofensive a trupelor 
hitleriste împotriva armatei de eli
berare iugoslave, la indicația tova
rășului Tito, au fost aruncate în aer 
toate podurile peste Neretva, de la 
Konjik la Mostar. Inamicul a cre
zut că partizanii iugoslavi au re
nunțat la intenția de a trece rîul 
Neretva și a fost astfel derutat. La 
Iablanița însă, luptătorii au impro
vizat repede un pod, reușind să 
treacă de partea cealaltă a rîului. 
Basorelieful înfățișează, de aseme
nea, construcția hidrocentralei, mo
nument viu al forței creatoare a 
poporului eliberat. Oaspeții vizitea
ză apoi sălile turbinelor. Din cele 
șase agregate cu o putere de 180 
mW, 5 sînt produse de uzinele „Ra
de Koncear“ și „Litostroi“. Apa din 
lacul de acumulare pune în mișcare 
turbinele după ce străbate două tu
nele.

Oaspeții au vizitat puntea de co
mandă a agregatelor și apoi au 
mers la barajul hidrocentralei, 
înalt de 85 metri, barajul for
mează un lac de acumulare cu o 
capacitate de 320 000 000 mc apă și 
se întinde pe o lungime de 35 kilo
metri. în cursul vizitei, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și mem
brii delegației romîne s-au interesat 
de caracteristicile utilajului folosit, 
de măsurile luate pentru evitarea 
viiturilor, de proiectele pentru uti
lizarea completă a potențialului 
energetic al rîului Neretva. Gazdele 
au arătat că în această regiune se 
prevede construirea unor noi hidro
centrale care vor fi date în 
funcțiune în termen mai scurt da
torită experienței acumulate la Ia
blanița.

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, apreciind realizările construc
torilor de la Iablanița, a propus di

tît la Hunedoara, cît și la Reșița 
este posibilă o îmbunătățire a pro
ceselor tehnologice care ar duce 
atît la reducerea cheltuielilor de lo
cație cît și la sporirea, în mai mare 
măsură, a capacităților de transport. 
Locații de penalizare plătite pentru 
depășirea normelor de staționare au 
avut și uzine ca „Victoria“ Călan, 
„23 August“ București, Uzinele ■ de 
tractoare Brașov, Combinatul chi
mic Baia Mare și altele. Pe 
lîngă faptul că ele încarcă pre
țul de cost, aduc economiei națio
nale pierderi la capacitatea de 
transport, perturbații în aprovizio
narea cu materiale a întreprinderi
lor și în realizarea planurilor lor.

Buna utilizare a mijloacelor de 
transport reclamă, în același timp, 
lichidarea practicii transporturilor 
încrucișate, încă destul de numeroa
se. De exemplu, în Anina s-a depus 
o cerere de transport pentru lemn 
de mină cu destinația Oravița, în 
timp ce același lemn de mină urma 
să sosească la Anina din alte stații. 
Transportul de var pe care între
prinderea „Crișana“ voia să-l expe
dieze din stația Vața la Timișoara 
urma să se încrucișeze cu alte 
transporturi de var de la Căvăran 
la Arad. Deși un astfel de transport 
a fost refuzat de calea ferată în 
luna august ca nerațional, în luna 
septembrie s-a depus un plan de 
transport identic. Ocolul silvic Mihai 
Bravu a depus o cerere de trans
port de lemne de foc pentru stația 
Vidra, transport care urma să se în
crucișeze cu lemnele expedia
te din stația Comana pentru 
Giurgiu. Cereri de transporturi în
crucișate există și în transportul 
auto.

întreprinderile nu au nici un in
teres să efectueze asemenea trans
porturi neraționale, pentru că ele 
duc nemijlocit la scumpirea produ
selor, la utilizarea negospodărească 
a mijloacelor feroviare și auto.

Sînt cazuri cînd unele întreprin
deri solicită vagoane și renunță la 
ele abia atunci cînd acestea au so
sit la stația de încărcare. Acest fapt 
se reflectă negativ la utilizarea ca
pacității de transport, deoarece va
goanele trebuie dirijate din nou în 
stare goală, ceea ce înseamnă chel
tuieli suplimentare și pierdere de 
timp. Astfel de metode sînt practica
te de unele întreprinderi forestiere 

rectorului hidrocentralei să se întîl- 
nească cu constructori romîni din a- 
cest domeniu, să-și împărtășească 
reciproc experiența, să facă un 
schimb util de păreri.

De la Iablanița, coloana de ma
șini se îndreaptă către pitoreasca 
localitate Mostar. Locuitorii acestui 
oraș au făcut solilor poporului ro- 
mîn o primire emoționantă. Aproape 
întreaga populație a orașului a ie
șit pe străzi, alcătuind un adevărat 
culoar viu, fluturînd stegulețe ro- 
mînești și iugoslave. La balcoane, 
pe numeroase clădiri, locuitorii au 
scos covoare măiestrit lucrate, iar 
în calea mașinilor în care se aflau 
oaspeții au fost presărate flori.

Președintele Skupștinei raionale 
Mostar, Ivo Ierkici, a oferit în cin
stea oaspeților o masă care s-a des
fășurat într-o atmosferă caldă, prie
tenească.

în timpul vizitării orașului Mos
tar, membrii delegației romîne au 
vizitat podul vechi de unde provine 
și numele orașului, construit în se
colul al 15-lea. Membrilor delegației 
li s-a prezentat istoricul acestui pod, 
legat de lupta de veacuri a popoare
lor Iugoslaviei pentru libertate, 
în acest timp mii de locuitori, strînși 
pe străzi, i-au înconjurat cu multă 
căldură pe oaspeți, aplaudînd minute 
în șir. Membrii delegației romîne 
s-au oprit pe o străduță îngustă în 
stil oriental, unde, cu decenii în 
urmă, era cartierul meseriașilor. 
Aici a fost vizitată o bucătărie spe
cializată în mîncăruri orientale și o 
cafenea turcească cu un local de 
vară original săpat de ape în stîncă 
de-a lungul veacurilor și amenajat 
apoi de mîna omului. în timpul ca
niculelor, în acest local temperatura 
nu urcă aproape niciodată peste 10 
grade.

După aceea, un grup de pionieri a 
oferit membrilor delegației romîne 
flori. Din mulțimea de oameni strîn- 
să în jur s-au desprins trei tinere 
fete în pitorești costume naționale. 
Ele transmit membrilor delegației ro
mîne un călduros salut din partea 
locuitorilor orașului. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a mulțumit 
pentru primirea deosebit de caldă 
făcută solilor poporului romîn, urînd 
locuitorilor orașului Mostar prospe
ritate și fericire.

★
Președintele Skupștinei Republi

cii Socialiste Bosnia și Herțegovina, 
Rato Dugonici, a oferit duminică 
seara la Saraievo, în clădirea Vecei 
Executive Republicane, o masă în 
cinstea delegației de stat a R. P. Ro
mîne condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

în timpul mesei, care s-a desfășu
rat într-o atmosferă cordială, tova
rășii Rato Dugonici și Ion Gheorghe 
Maurer au rostit toasturi.

ca I.F.-Pitești și Stîlpeni, Fabrica 
de ciment Turda, care între 26 sep
tembrie și 2 octombrie a renunțat la 
86 de vagoane, întreprinderea 
„Fructexport“ care a renunțat la 34 
de vagoane după ce acestea fuse
seră duse la cerere în stațiile din
tre Buzău și Focșani.

Anulările de cereri de transport 
produc greutăți și întreprinderilor 
de transporturi auto. Unele șantiere 
de construcții-montaje ale Ministe
rului Industriei Petrolului și Chi
miei din regiunile Galați și Bacău, 
precum și unele unități ale Ministe
rului Economiei Forestiere din re
giunea Banat au renunțat la auto
camioane după ce acestea le fuse
seră puse la dispoziție.

Sînt cazuri în care unele între
prinderi, dintr-un greșit spirit de 
prevedere, prezintă cereri de trans
port mai mari decît le este necesar. 
Acest sistem produce o concentrare 
a mijloacelor de transport în unele 
regiuni în detrimentul altora.

S-a arătat mai sus că utilizarea 
autocamioanelor cu remorci este atît 
în folosul întreprinderilor de trans
porturi cît și al celor beneficiare, 
deoarece duce la reducerea pre
țului de cost. Multe unități ale 
M.I.P.C., precum și ale Aprozar-ului, 
solicită cu regularitate autocamioane 
cu remorci. în schimb, numeroase 
unități industriale și gospodării a- 
gricole de stat refuză utilizarea re
morcilor, deoarece nu se îngrijesc 
la timp de asigurarea mijloacelor 
de încărcare-descărcare. De aseme
nea, unele unități ale I.C.R.A. au 
creat serioase dificultăți întreprin
derilor de transport, datorită ne- 
asigurării la timp a mijloacelor de 
încărcare-descărcare.

★
Folosirea la capacitatea maximă 

a mijloacelor de transport constituie 
o problemă care interesează întrea
ga economie națională și de aceea 
solicităm întreprinderile și minis
terele de resort să sprijine efortu
rile lucrătorilor din transporturi în 
acțiunea de punere în valoare a re
zervelor existente. Printr-o mai 
strînsă colaborare între beneficiari 
și întreprinderile de transporturi, 
prin eliminarea deficiențelor care 
mai există se vor putea satisface în 
condiții tot mai bune cerințele mereu 
sporite de transport.

Inioimații
Duminică seara postul de televi

ziune București a transmis pentru a 
doua oară, prin Intervision șl Tele- 
star, aspecte din sala unde este de
pus sicriul cu corpul neînsuflețit al 
lui John F. Kennedy șl imagini din 
activitatea fostului președinte al 
S.U.A.

(Agerpres)
*

CRAIOVA (coresp .„Scînteii"), — 
Orchestra Filarmonicii de stat „Ol
tenia“ a prezentat duminică un con
cert, avînd ca solist pe violonistul 
Rudolf Balasz din R.S.F. Iugoslavia. 
Programul a cuprins lucrări de Zeno 
Vancea, Haydn, Ceaikovski și R. 
Strauss. Concertul, dirijat de Teodor 
Costin, s-a bucurat de succes.

★

IAȘI (coresp. „Scînteii“). — în sala 
Filarmonicii de stat „Moldova“ din 
Iași a avut loc ieri seara un con
cert coral festiv intitulat „Verdi- 
Wagner“. Acest concert a fost sus
ținut de corul „Gavril Musicescu“ al 
Filarmonicii de stat ieșene, în ca
drul manifestărilor culturale iniția
te de Consiliul Mondial al Păcii, cu 
prilejul împlinirii a 150 de ani de la 
nașterea compozitorilor Giuseppe 
Verdi și Richard Wagner. Concertul, 
al cărui program a cuprins lucrări 
ale marilor compozitori, a fost diri
jat de Ion Pavalache.

„Concursul speranțelor“ 5 meciuri în categoria A
Totul a fost frumos în acest 

„concurs al speranțelor", desfășu
rat sîmbătă și duminică la bazi
nul Floreasca : incinta pavoazată 
sărbătorește, publicul foarte tînăr 
și foarte entuziast, dinamismul 
întrecerii, variațiile neașteptate 
ale punctajului ! In cele din urmă, 
Clubul sportiv școlar București a 
cîștigat cu 114—109 în fața priete
nilor de la Clubul tinereții din 
Gottwaldov. Dar cu cîte emoții, 
după cîte peripeții... înaintea ulti
mei pfobe — 110 m bras băieți — 
balanța scorului la înot înclina cu 
două puncte în favoarea oaspeți
lor. Era greu de crezut că situația 
s-ar mai putea inversa, întrucît 
toată lumea aiiticipa succesul lui 
Litera (Gottwaldov) asupra lui 
Șoptereanu (București). Iată însă 
că, pe ultimii metri, cel de-al doi
lea reprezentant al C.S.S.B., Geor
ge Malarciuc reușește să smulgă 
două zecimi de secundă favoritu
lui cursei, aducînd astfel victoria 
culorilor noastre. Asemenea mo
mente dramatice au abundat, sco- 
țînd în evidență echilibrul de 
forțe și dîrzenia cu care și-au a- 
părat șansele tinerii concurenți. 
Dacă oaspeții s-au dovedit mai 
buni decît băieții noștri, bucureș- 
tencele au dominat întrecerea fe
minină, în ciuda prezenței excep
ționale a Măriei Kocendova, câști
gătoare a trei probe. în treacăt

(Urmare din pag. I-a)

sibilități mari de dezvoltare, dar in
suficient folosite. încă din 1962, co
mitetul executiv al consiliului agri
col raional a alcătuit colective care 
au mers în aceste gospodării pentru 
a analiza cauzele rămînerii lor în 
urmă. Unele aspecte necesitau o re
zolvare operativă. La gospodăriile 
colective Rasova, Dunărea, Gura 
Dobrogei, Casianu și altele s-a vă
zut că la întocmirea planurilor de 
producție nu se ține seama de con
dițiile naturale existente. La G.A.C. 
Rasova se cultivau suprafețe însem
nate cu unele plante care nu aveau 
condiții prielnice să dea recolte spo
rite. Gospodăria are însă condiții 
bune pentru creșterea animalelor, 
printre care o suprafață mare de pă
șune naturală, așezată pe marginea 
bălții. Consiliul de conducere al gos
podăriei a fost îndrumat să dezvolte 
ramurile pentru care are cele mai 
bune condiții. Anul acesta, colecti
viștii din Rasova au reașezat cultu
rile, acordînd mai multă atenție 
cultivării cerealelor și legumiculto
rii. Au dezvoltat și creșterea oilor (în 
prezent au 8 000 de capete) și a pă
sărilor de baltă. îndrumate de con
siliul agricol, și alte gospodării co
lective insuficient dezvoltate în anii 
trecuți au reușit să sporească pro
ducția vegetală și animală, ridicîn- 
du-se în rîndul unităților fruntașe.

O sarcină importantă care revine 
consiliului agricol raional este să 
răspîndească experiența înaintată. 
Noul apare în multe unități agri
cole, știința agricolă se îmbogățește 
cu fiecare zi. Avem datoria ca toate 
acestea să le aducem la cunoștința 
oamenilor muncii din agricultură, 
cadrelor de specialiști pentru a pu
tea fi însușite și aplicate în produc
ție. Consiliul agricol organizează 
schimburi de experiență, consfă
tuiri etc. Cum se fac acestea și ce 
scopuri urmăresc ? La gospodăriile 
colective care obțin rezultate bune 
în diferite sectoare se organizează 
vizite la care participă președin
ții .de gospodării colective, inginerii,

TELEGRAME EXTERNE
Declarația comuna polono-ungara
VARȘOVIA 24 (Agerpres). — Presa 

poloneză și cea ungară din 24 noiem
brie publică textul declarației comu
ne în legătură cu vizita în R. P. Un
gară a delegației de partid și guver
namentale a R. P. Polone.

în declarație se arată că tratati
vele dintre reprezentanții celor două 
țări au decurs în spiritul prieteniei 
sincere și înțelegerii reciproce fră
țești și au demonstrat unitatea de
plină a punctelor de vedere asupra 
tuturor problemelor discutate.

în declarație se subliniază, de ase
menea, dezvoltarea cu succes a rela
țiilor economice polono-ungare. Cele 
două părți au hotărît ca Comisia 
permanentă polono-ungară de cola
borare economică să elaboreze pro
iecte concrete privind adîncirea cola
borării între cele două țări.

Celelalte puncte ale declarației co
mune se referă la lărgirea schimbu
lui reciproc de mărfuri, coordonarea 
planurilor economice, dezvoltarea 
cooperării tehnico-științifice, precum 
și contacte culturale și turism.

în partea privitoare la situația in
ternațională se arată că problema 
principală a contemporaneității este 
lupta pentru menținerea păcii și 
preîntîmpinării războiului nuclear și 
se menționează că R. P. Ungară 
și R. P. Polonă sprijină întrutotul 

fie zis, duelul campioanei de ju
niori a R. S. Cehoslovace cu 
Cristina Balaban a oferit un 
spectacol rar întîlnit : toate cele 
opt lungimi de bazin au fost par
curse „cot la cot", iar cronome- 
trele au marcat același timp pen
tru ambele concurente : 3’47”7/10 !

Publicul, alcătuit în cea mai 
mare parte din adepți înflăcărați 
ai înotului, între 7 și 17 ani, a 
subliniat cu aplauze, „la scenă 
deschisă“, disputele dintre Walter 
și Georgescu (de la care, însă, aș
teptam mult mai mult) dintre Ka
lina și Moraru, dintre Reznicenko 
și Mikuleikova... Și dacă meciurile 
de polo, cîștigate — ambele — de 
reprezentanții noștri, cu S—2 și 
6—1, și-au tăiat partea leului din 
ovațiile tribunelor, marea reușită 
a concursului rămîne aceea neîn
registrată pe file de arbitraj : îm
brățișarea dintre Zager al nostru 
și Pavel Bublik, după victoria ul
timului, la 100 m delfin, zîmbetul 
Havelkovei către învingătoarea 
cursei de 100 m spate, Monica Di- 
mescu — și altele asemenea... In
dependent de scorul final, laurii 
cei mai de preț au revenit tinere
ții, prieteniei, sportivității.

Nu putem adăuga decît dorința 
de a vedea cît mai numeroase 
concursuri de acest gen.

DAN DEȘLIU

brigadierii și o parte din colecti
viști. Fruntașii vorbesc oaspeților 
despre experiența lor. Asemenea ac
țiuni au fost organizate în nume
roase rînduri în raionul nostru. La 
gospodăria colectivă din satul Gher
ghina, care are o mare suprafață de 
vie și pomi fructiferi plantați în te
rase, a avut loc un schimb de ex
periență pe tema : „Cum se face 
terasarea terenurilor în pantă și a- 
vantajele ei“. La gospodăria colec
tivă Satu-Nou a avut loc un schimb 
de experiență în ce privește folosi
rea polietilenei în cultura legume
lor timpurii ; la gospodăria colec
tivă Mihail Kogălniceanu, crescă
toarele de păsări din raion au aflat 
metode noi de creștere și îngrijire 
a păsărilor. Inginerii agronomi și 
zootehniști din gospodăriile colec
tive, consiliile de conducere au fost 
îndrumați să urmărească aplicarea 
pe teren a celor învățate. în multe 
sectoare producțiile au crescut sim
țitor.

Schimburi de experiență au loc 
chiar și în cadrul ședințelor de con
siliu, cînd se dezbat probleme care îi 
interesează pe toți membrii consi
liului. într-o ședință s-a vorbit des
pre experiența gospodăriei colec
tive din Satu-Nou, care a realizat 
în primele 10 luni ale acestui an 
peste 2 000 litri lapte pe cap de 
vacă furajată. Gheorghe Balamaci, 
inginerul zootehnist al gospodăriei, 
a arătat cum a folosit masa verde, 
cum a asigurat rații echilibrate ; 
el a vorbit și despre permanentiza
rea îngrijitorilor. Inginerii, preșe
dinții de gospodării colective și bri
gadierii au aplicat cele învățate în 
unitățile lor. Mai trebuie adăugate 
și alte acțiuni : propaganda făcută 
în fiecare gospodărie cu ajutorul 
broșurilor și al cărților de speciali
tate, pregătirea cadrelor la Casa a- 
gronomului și preocuparea pentru 
buna desfășurare a învățămîntolui 
agrozootehnic de masă.

Consiliul agricol se străduiește să 
îmbunătățească stilul și metodele 
sale de muncă, pentru ridicarea 
continuă a nivelului agriculturii ra
ionului. 

propunerile U.R.S.S. cu privire la 
încheierea unui pact de neagresiune 
între statele participante la Trata
tul de la Varșovia și statele membre 
ale N.A.T.O.

Guvernele și popoarele celor două 
țări, se spune mai departe în de
clarație, sprijină popoarele Asiei, A- 
fricii și Americii Latine în lupta 
pentru independență, precum și în 
apărarea suveranității naționale ob
ținute.

Reprezentanții P.M.U.P. și P.M.S.U. 
au avut un larg schimb de păreri a- 
supra problemelor referitoare la re
lațiile dintre cele două partide fră
țești și asupra problemelor actuale 
ale mișcării muncitorești internațio
nale.

Cele două partide, se spune în de
clarație, înfăptuiesc în mod consec
vent sarcinile prevăzută în Declara
ția din 1957 și în Declarația din 
1960 ale Consfătuirilor reprezentan
ților partidelor comuniste și munci
torești.

în încheierea declarației se spune 
că Comitetul Central al P.M.U.P. și 
guvernul R. P. Polone au invitat o 
delegație de partid și guvernamen
tală a Republicii Populare Ungare 
să facă o vizită în Polonia. Partea 
ungară a acceptat cu satisfacție in
vitația.

C.S.M.S. — PETROLUL : 1—0
IAȘI (coresp. „Scînteii“). — Meciul 

de fotbal dintre echipele C.S.M.S. Iași 
și Petrolul Ploiești, desfășurat ieri pe 
stadionul „23 August“, a fost urmărit 
de peste 20 000 de spectatori iubitori ai 
acestui sport. Ieșenii au venit la sta
dion cu speranța că echipa lor favori
tă va reuși în sfîrșit să cîștige pe teren 
propriu, după înfrîngerile din ultimul 
timp.

Speranțele nu le-au fost deșarte, 
deoarece jucătorii de la C.S.M.S. au 
intrat pe teren hotărîți să obțină victo
ria. în prima repriză înaintașii echipei 
locale creează faze frumoase, dar nu 
reușesc să finalizeze pici o acțiune. La 
rîndul lor și oaspeții dau dovadă de 
multă ineficacitate, așa că în prima re
priză tabela de marcaj rămîne albă. în 
partea a doua a întîlnirii, jucătorii ie
șeni atacă mai insistent și reușesc să 
înscrie, în minutul 75, prin Danileț, u- 
nicul punct al acestei partide. Pînă la 
sfîrșit, tot jucătorii de la C.S.M.S. sînt 
acei care mai au cîteva ocazii să mă
rească rezultatul, dar nu reușesc din 
cauza impreciziei șuturilor lor spre 
poartă. Petroliștii au acționat în această 
repriză prin contraatacuri. Apărătorii e- 
chipei locale, și în ultimă instanță Con- 
stantinescu II, portarul echipei C.S.M.S., 
au reușit însă să clarifice situațiile 
create în careul lor. Partida a luat sfîr
șit cu scorul de 1—0 pentru C.S.M.S.
U.T.A. — ȘTIINȚA CLUJ : 2—0

ARAD (prin telefon). — Gazdele au 
obținut o victorie prețioasă pentru po
ziția lor în clasament, întrecînd cu sco
rul de 2—0 formația Știința Cluj. Cele 
două puncte din această partidă au fost 
înscrise de Țîrlea în minutul 32, cînd 
a transformat o lovitură de la 11 me
tri, și în minutul 66. Spectatorii au 
plecat de la acest meci mulțumiți nu
mai de rezultatul obținut de echipa lor 
favorită, nu însă și de spectacolul ofe
rit în general de fotbaliștii celor două 
formații. Nivelul tehnic al acestei întîl- 
niri a fost de o slabă factură tehnică.
FARUL — STEAGUL ROȘU: 1—0

BRAȘOV (coresp. „Scînteii“). — 
Miile de brașoveni aflați ieri pe sta
dionul „Tractorul“ au asistat la în
frângerea echipei lor favorite, Stea
gul roșu, în întîlnirea cu formația 
constănțeană Farul. De nerecunos
cut după meciul de la București, 
cînd a terminat la egalitate cu Pro
gresul, „unsprezecele“ brașovean a 
prestat un joc de o factură tehnică 
slabă. Fotbaliștii echipei gazdă au 
îngrămădit jocul, iar cînd au reușit 
să treacă de apărarea constănțea- 
nă, nu au avut finalitate.

Constănțenii au desfășurat un foc

PE S
© Echipa olimpică de fotbal a 

R. P. Romîne aflată la Torino și-a 
continuat pregătirile în vederea me
ciului cu Danemarca. Sîmbătă fot
baliștii romîni au susținut un meci 
de antrenament cu o selecționată lo
cală, pe care au întrecut-o cu 6—0.

® Pe stadionul Dinamo din Capi-

Finala campionatului de ciclo-cros
Pe un traseu nou din vecinătatea șo

selei Pantelimon s-a desfășurat ieri ul
timul concurs de ciclism din acest se
zon, faza finală a Campionatului R. P. 
Romîne de ciclo-cros.

Aproape 40 de cicliști reprezentanți 
ai cluburilor din Capitală și provincie 
au avut de parcurs de 8 ori un circuit 
lung de aproape 3 km, situat într-un 
teren variat cu multe porțiuni scurte de 
mers pe jos.

Din primul tur Baciu Constantin de 
la clubul „Steaua“ este cel care sé si
tuează în fruntea concurenților. El își 
creează un însemnat avans și pare să 
fie cîștigătorul concursului. Treptat, 
însă, de el se apropie Constantin Du
mitrescu (clubul „Olimpia“ București) 
care continuă să meargă în spatele lui 
Baciu pînă în turul șase cînd, atacă de
cis, îl depășește și în continuare ter
mină învingător cu un avans de peste 
30 secunde.

MaroC} Proteste împotriva 
arestării conducătorilor 

partidului comunist
RABAT 24 (Agerpres). — Ziarul 

„Al Moukafih“ continuă să publice 
declarații, scrisori, telegrame, în 
care opinia publică progresistă din 
țară protestează împotriva arestării 
ilegale a conducătorilor Partidului 
Comunist din Maroc — Aii Yata, 
prim-secretar, Abdel Salam Burqia 
și Abdallah Layachi, secretari ai 
C.C. al P.C. din Maroc.

„De o lună, scrie ziarul într-un 
articol redacțional, trèi patrioți ma
rocani, stimați și iubiți în țară pen
tru devotamentul lor față de cauza 
națională și pentru lupta lor neo
bosită în interesul maselor de oa
meni ai muncii, sînt deținuți în în
chisoare“. „De aceea, se subliniază 
în articol, toți democrații, toți pa- 
trioții marocani cer să fie puși în 
libertate conducătorii P.C.' din Ma
roc“.

mai simplu, cu contraatacuri pericu
loase pe extreme. în minutul 67, Tu
fan a înscris singurul punct din a- 
cest meci.

CRIȘUL —
ȘTIINȚA TIMIȘOARA : l—O

ORADEA (coresp. „Scînteii“). —> 
Deși din primele minute ale partidei 
oaspeții domină terenul de joc, con
struind numeroase faze periculoase, a- 
părarea orădeană neutralizează toate 
încercările studenților. Spre sfîrșitul 
primei reprize, gazdele își revin și pun 
la încercare poarta apărată de Urzicea- 
nu. Astfel, în minutul 41 Szakacs III 
pasează lui Iacob și acesta trage pu
ternic și înscrie: 1—0 pentru Crișul.

în minutul 72, arbitrul acordă o lo
vitură de la unsprezece metri, pe care 
Bakoș (Crișul) o ratează. în ultimele 
15 minute timișorenii par hotărîți să 
egaleze și, deși domină, nu reușesc a- 
ceasta.

JOC SLAB LA GALAȚI
GALAȚI (coresp. „Scînteii"). —1 

După cum începuse meciul, specta
torii prezenți pe stadionul „Dunărea“ 
din Galați înclinau să creadă că atît 
siderurgiștii, cît și dinamoviștii din 
Pitești vor să facă un meci de cali
tate. Se juca deschis, cu pase lungi 
și șuturi puternice la poartă. Daj to
tul a fost un foc de paie. După 10 
minute, piteștenii devin prudenți, se 
retrag în apărare, lăsînd în atac 
doar un singur jucător. Pe măsură 
ce se scurgea timpul, jocul devenea 
din ce în ce mai plicticos. în prima 
repriză am reținut doar două ocazii 
de a deschide scorul, ratate însă de 
Negrea și Zgardan. După pauză se 
joacă nervos, se comit multe du
rități. Trebuie spus că jocul a sufe
rit și din cauza arbitrajului neco
respunzător prestat de Alexandru 
Pîrvu (București), care a dat decizii 
eronate. Scorul a rămas alb pînă la 
sfîșitul partidei.

Rezultate în categoria B
SERIA I : Poiana Cîmpina-C.F.R. 

Pașcani 4—0 ; Știința București- 
Tractorul Brașov 2—1 ; Dinamo Ba- 
cău-Flacăra Moreni 2—0; Metalul 
Tîrgoviște-Știința-Craiova 3—1; Cea
hlăul P. Neamț-Metalul București 
4—0 ; Unirea Rm. Vîlcea-Știința Ga
lați 3—1.

SERIA II : Mureșul Tg. Mureș- 
Jiul Petrila 1—1 ; C.S.M. Cluj- 
A.S.M.D. Satu Mare 0—2; Arieșul 
Turda-C.S.M. Sibiu 2—0; A. S. Cu- 
gir-Minerul Baia Mare 1—0; C.F.R. 
Timișoara-Ind. Sîrmei 2—1; C.S.M. 
Reșița-Fl. roșie Oradea 4—0; Mine
rul Lupeni-Gaz Metan Mediaș 2—L

C U R T
tală ș-au disputat ieri două meciuri 
de fotbal pentru „Cupa de toamnă“. 
In prima întîlnire Steaua a învins 
Dinamo cu 3—1; iar Rapid pe Pro
gresul cu 3—2. învingătoare la un 
scor superior celui realizat de Ra
pid, echipa Steaua a cîștigat astfel 
„Cupa de toamnă“ din acest an.

La juniori, titlul de campion' a fost 
cîștigat de Gh. Radu de la clubul 
„Olimpia“ București.

A. IONESCU

PRONOSPORT
Concursul nr. 47 din 24 nov. 1963

C.F.R. Timișoara — Ind. Sîrmei 1
Mureșul — Jiul x
C.S.M Reșița — FI. Roșie Oradea 1
A. S Cugir — Minerul Baia Mare 1
Foresta — Chimia Făgăraș 2
Metalul Tîrgoviște — Știința Craiova 1
Milan — Juventus x
Fiorentina — Roma x
Messina — Internazionale 2
Mantova — Genoa x
Bologna — Lanerossi 1
Lazio — Catania x
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Azi, funeraliile lui John Kennedy
Bolit/ la Washington
WASHINGTON 24 — .Trimisul 

special Agerpres, C. Alexandroaie, 
transmite: Capitala Statelor Unite 
este în- doliu. încă din primele ore 
ale dimineții mulțimea a început să 
se adune în fața Casei Albe, unde 
se afla trupul neînsuflețit al fostului 
președinte Kennedy.

în jurul orei 13, sicriul a fost ri
dicat din Casa Albă și purtat de 
opt soldați în ținută de gală — re- 
prezentînd diversele arme ale arma
tei americane — pînă la un afet de 
tun tras de șase cai albi. După ce 
garda de onoare a prezentat arme
le, carul funebru a pornit spre Ca- 
pitoliu — sediul Congresului S.U.A. 
— unde sicriul a fost depus pe ca
tafalcul aflat în rotonda palatului.

Aici, pînă luni la prînz locuitori ai 
capitalei S.U.A. se vor perinda prin 
fața sicriului pentru a aduce un ul
tim omagiu fostului președinte Ken
nedy.

Luni, la orele amiezii, trupul ne
însuflețit al lui Kennedy va fi dus 
la cimitirul din Arlington unde, în 
prezenta familiei, a numeroșilor re
prezentanți ai vieții politice din 
S.U.A., a ■ reprezentanților guverne
lor din numeroase țări, va avea loc 
îphumarea.

Buletinul de știri al Casei Albe 
anunță că la 23 noiembrie Lyndon 
Johnson, președintele Statelor Unite, 
a dat publicității o proclamație adre
sată poporului american în care se 
spune.

„John Fitzgerald Kennedy, cel 
de-al 35-lea președinte al Statelor 
Unite, a fost răpit dintre noi prin- 
tr-un act care revoltă pe oamenii de 
bun simț de pretutindeni“, se arată 
în proclamație. Johnson l-a caracte
rizat pe Kennedy ca „un om al înțe
lepciunii și păcii". „Așa cum el în
suși nu s-a sustras de la răspunde
rile ce-i reveneau, ci le-a înfruntat 
cu curaj, el nu ar fi vrut ca noi să 
dăm înapoi de la continuarea operei 
întreprinse de el și care trebuie per
pétuais dincolo de acest ceas de 
trac e națională".

Noul președinte al S.U.A. a decla
rat ziua de 25 noiembrie — cînd vor 
avea loc funeraliile președintelui 
Kennedy — zi de doliu național pe 
tot cuprinsul Statelor Unite, și a 
chemat populația S.U.A. să aducă în 
această zi „omagiul său de iubire și 
respect memoriei unui om mare și 
bun“. „Invit — se spune mai departe 
în proclamație — popoarele din în
treaga lume, care împărtășesc dure
rea noastră, să ni se alăture în a- 
ceastă zi de doliu și amintire".

Președintele S.U.A., Lyndon John
son, a convocat la Casa Albă, în 
după-amiaza zilei de 24 noiembrie, 
pe toți consilierii fostului președin
te, John Kennedy, care au partici
pat la conferința asupra Vietnamu
lui de sud, care a avut loc recent la 
Honolulu.

Comentarii ale presei internaționale
Personalitatea lui John Kennedy 

și activitatea sa politică, circum
stanțele asasinării lui continuă să 
se afle în atenția opiniei publice a- 
mericane și internaționale.

Ziarul „NEW YORK HERALD 
TRIBUNE" arată că „desfășurarea 
evenimentelor va putea demonstra 
dacă John Kennedy a reușit în a 
orienta politica americană spre 
instaurarea păcii în lume. Dar, ceea 
ce se poate spune în mod cert este 
că Kennedy a încercat s-o instau
reze. El reușise în mod neîndoielnic 
să aducă în exercitarea președinției 
o mare sumă de talente politice, de 
elocință și putere de muncă“. Zia
rul exprimă în continuare speranța 
că politica noului președinte va 
sluji țara.

încă sub lovitura stupoarei și du
rerii, națiunea americană — scrie 
ziarul „NEW YORK TIMES", se 
străduiește să-și revină după pier
derea suferită prin moartea pre
ședintelui Kennedy. După ce relevă 
într-un articol calitățile fostului pre
ședinte, ziarul scrie într-un alt edi
torial că Lyndon Johnson trebuie 
să-și asume „impresionante răspun
deri" atît în probleme externe cît și 
interne.

într-un articol trimis din At
lanta (statul Georgia) cunoscu
tul ziarist american Ralph Mc 
Gill, care colaborează la o serie de 
ziare, scrie : „începînd cu Little 
Rock (localitatea unde au avut loc 
importante incidente rasiste — 
rî.r.) a devenit evident că există 
persoane care vor face uz de dina
mită și de arme ' împotriva legii. 
Unii dinamitau școlile în care copii 
își pierdeau viața. Ne obișnuisem 
tot mai mult să vedem pe ecranele 
televizoarelor noastre... chipuri cris
pate de furie ale unor tineri și a- 
dulți care proferau cele mai mon
struoase amenințări împotriva țării 
și a conducătorilor ei. Toate acestea 
sînt părți componente ale tabloului 
urii, care a înveninat țara în aseme
nea măsură, îneît în Texas pre
ședintele a putut fi ucis". Mc Gill 
subliniază că „extremiștii" dețin 
uneori funcții înalte în S.U.A. și 
„adeseori în spatele organizațiilor 
celor mai extremiste stau importan
te forțe financiare".

„Sînt convins că acest lucru (asa
sinarea președintelui Kennedy — 
n.r.) l-au făcut „turbații“, care au an
gajat pentru această crimă îngrozi
toare încă un „turbat“, a declarat 
Buckley, redactor la revista „Natioj 
nal Revue“. „Americanii trebuie să 
reflecteze la activitatea grupurilor 
care îi ațîță pe adepții lor la ase
menea acțiuni“, a declarat primarul 
orașului Los Angeles.

Corespondentul din Washington al 
ziarului „PRAVDA", S. Vișnevski, 
scrie . „La Washington fiecare știe 
prea bine în ce atmosferă politică a 
avut loc acest atentat. Elementele ra
ționale ale politicii lui Kennedy au 
stîrnit mîme în rîndul cercurilor „ul
tra“, care și-au intensificat activita

Participarea unor personalități oficiale din diferite țări
WASHINGTON 24 (Agerpres). — 

în semn de înalt omagiu, la fune
raliile fostului președinte al S.U.A., 
J. F. Kennedy, și-au anunțat parti
ciparea delegații din numeroase sta
te ale lumii. După cum anunță Casa 
Albă, din delegații vor face parte 
conducători de state și guverne, mi
niștri și alte înalte personalități ofi
ciale.

Delegația Uniunii Sovietice va fi 
condusă de Anastas Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. Din Franța a ple
cat ypre Washington delegația fran
ceză condusă de președintele de 
Gaulle. Primul- ministru, Alee Dou- 
glas-Home, va reprezenta Anglia la 
funeralii.

Din Austria va participa cancela
rul federal Alfons Gorbach, din Bel
gia — regele Baudouin, din Brazilia 
— ministrul afacerilor externe, A- 
raujo Castro, din R. P. Bulgaria — 
reprezentantul permanent la O.N.U., «’ 
Milko Tarabanov, din Cambodgia — 
primul ministru, Norodom Kantol,

Lee Oswald a
DALLAS 24 (Agerpres). — La 24 

noiembrie Lee Harvey Oswald, acu
zat de.a-1 fi asasinat pe președin
tele Kennedy, a fost împușcat în 
clipa cînd era scos din închisoarea 
municipală din Dallas, pentru a fi 
transferat, la închisoarea districtua
lă. Oswald, care a fost atins în ab
domen, a fost transportat de ur
gență la același spital unde a’ dece
dat președintele Kennedy. Persona
lul medical al spitalului a făcut in
tervențiile necesare, dar datorită 
rănii grave căpătate, acesta a înce
tat din viață la o jumătate de oră 
de la internare.

Persoana care a tras în Oswald a 
fost arestată chiar în momentul co
miterii asasinatului. Agenția France 
Presse, relatează rä asasinul se nu
mește Jack Ruby și este proprieta
rul unui bar de noapte din Dallas.

Agenția Associated Press relevă 
că atentatorul, în ciuda măsurilor 
excepționale de securitate luate de 
poliția din Dallas, a reușit să se 
strecoare printre ziariști și polițiști 
și să tragă focurile de armă care au 
provocat moartea lui Oswald.

împușcarea lui Oswald a putut fi 
urmărită pe ecranele de televiziune 
de mii de persoane din Statele Uni
te. Atît rețeaua N.B.C. cît și rețeaua 
C.B.S. își aveau aparatele proiec
tate spre această scenă cînd s-a în- 
tîmplat acțiunea.

Trimisul special la Dallas al agen
ției France Presse scrie în legătură 
cu acest asasinat : »Este sigur că a- 
tentatul împotriva lui Oswald a fost 
premeditat de asasin. Dë la începu
tul anchetei, acesta se amesteca de
seori printre ziariști și polițiști. Du
minică dimineața, în ciuda strictelor 
măsuri de precauție luate, el a reu
șit să fie primit în închisoare și se 
afla chiar pe locul de trecere al lui 

tea. Președintele era învinuit sus și 
tare de „slăbiciune" față de „roșii“, 
criticat că este capitulard etc. Ofen
siva elementelor „ultra“ este inspi
rată și organizată de grupările a- 
gresive ale capitalului monopolist, 
care se bazează în statele de sud și 
mai ales în Texas pe „rechinii pe
trolului“.

Focul asupra președintelui este un 
foc îndreptat spre acele elemente 
realiste și lucide care își fac drum 
în viața americană. Iată de ce crima 
din Dallas a stîrnit d' -ere și mînie 
în rîndul americanilor .

„O crimă monstruoasă“, se intitu
lează articolul transmis din New 
York, de corespondentul „PRAV- 
DEI“, Boris Strelnikov. După ce re
latează amănunte în legătură cu a- 
sasinarea președintelui Kennedy, 
autorul scrie : „Se spune că servi
ciul de siguranță l-a rugat pe pre
ședinte să amîne călătoria în Texas 
care trebuia întreprinsă în interes 
electoral.

în America oricine știe că în 
Texas; în acest „stat veșnic republi
can“, cum este denumit êl aici, și-au 
făcut cuib elementele cele mai reac
ționare, cele mai turbate — adepții 
lui Birch, ai senatorului Goldwater 
și cunoscutului general rebel și rasist 
Walker. Numai cu o lună în urmă, 
în același Dallas din Texas, elemen
te „ultra“ l-au lovit pe reprezentan
tul american la O.N.U., Stevenson. 
Semnificativ este că, atacîndu-1 pe 
Stevenson, huliganii au strigat : 
„înlături cu coexistența ! înlături 
O.N.U. ! Jos cu trădătorul de Ken
nedy !“..

în continuare, referindu-se la ști- 
rile contradictorii care au fost puse 
în circulație în legătură cu Lee 
Oswald, corespondentul scrie : „Cu 
cît se comunică mai multe a- 
mănunte, cu atît mai tenebroasă și 
suspectă apare toată această istorie. 
Din relatările bazate pe declarațiile 
funcționarilor poliției din Dallas, re
iese deocamdată clar un singur lu
cru și anume că poliția încearcă în 
scop vădit provocator să implice 
partidul comunist în asasinarea pre
ședintelui. Șeful poliției din Dallas 
i-a asigurat pe corespondenți că 
Oswald ar fi „recunoscut că este co
munist“.

Asasinarea președintelui S. U. A. 
este o crimă monstruoasă care a 
uluit întreaga lume și indignarea a- 
mericanilor este ușor de înțeles. 
Dar metoda acestui act terorist nu 
mai constituie o noutate pentru Sta
tele Unite. Ea amintește de alte acte, 
firește, mai mărunte, de acțiunile 
bandelor de gangsteri ale căror 
fire duc deseori la cercuri de extre
mă dreaptă foarte sus-puse care le 
ocrotesc“.

în cadrul unui discurs radiotelevi
zat, sîmbătă seara primul ministru 
Fidel Castro și-a exprimat dezapro
barea față de asasinarea președinte
lui Kennedy și a spus că aceasta este 
„o știre gravă și proastă“. „Oamenii 
încearcă un sentiment de indignare 
față de un asemenea asasinat“. 

din Canada — primul ministru Les
ter Pearson, din Danemarca — pri
mul ministru Otto Krag, din R. F. 
Germană — președintele H. Lübke 
și cancelarul Ludwig Erhard, din 
Grecia — regina Frederika și vice- 
premierul și ministrul de externe 
Sofocles Venizelos, din Irlanda — 
președintele De Valéra, din R.S.F. 
Iugoslavia — președintele Vecei 
Executive Federative Petar Stambo- 
lici, din India — d-na Laksmi Pan
dit, reprezentanta Indiei la O.N.U., 
din Japonia — primul ministru 
Ikeda, din Norvegia — premierul 
Gerhardsen, din R. P. Polonă — 
vicepreședintele Consiliului de Mi
niștri Piotr Jaroszewicz, din Repu
blica Arabă Unită — ministrul afa
cerilor externe, Fawzi, din Suedia — 
primul ministru Tage Erlander, din 
Turcia — primul ministru Ismet
Inönü-

Lista delegațiilor la funeraliile lui 
J. F. Kennedy cuprinde și numeroși 
alți reprezentanți ai diferitelor țări 
ale lumii.

fost asasinat
Oswald. Ruby este proprietarul unul 
bar de noapte și împărțea cu gene
rozitate presei și polițiștilor invitații 
ale localului pentru ca aceștia să 
vină „să bea un pahar".

Ora transferării lui Oswald era 
cunoscută de toți... Polițiștii, înar
mați cu puști, erau postați la inter
secții. în subsolul închisorii nu au 
fost admiși decît ziariștii care ur
măreau ancheta de la început.

Prezența lui Ruby nu a părut 
neobișnuită deoarece se spune că 
fiind „proprietar de cabaret, el lu
cra și cu poliția".

După cum se știe, Lee Harvey 
Oswald a fost arestat la puțin timp 
după asasinarea președintelui Ken
nedy în timp ce se afla într-un ci
nematograf din Dallas, situat la a- 
proape 6 km de locul crimei. După 
cum relevă agenția Associated 
Press, Oswald a negat cu vehemen
ță la toate interogatoriile că ar avea 
vreun amestec în asasinarea pre
ședintelui Kennedy sau în eveni
mentele legate de acest asasinat.

Motivele uciderii lui Oswald ră- 
mîn misterioase, menționează agen
ția France Presse, care în reporta
jul transmis din Dallas, adaugă că 
„un avocat din Dallas, Droby, a de
clarat că Ruby avea un cazier judi
ciar încărcat și că l-a apărat pentru 
delicte (bătăi și răniri) și mai multe 
încălcări la regulamentele privind 
localurile de noapte. în continuare, 
agenția subliniază că în momentul 
cînd acest avocat, vorbea, un poli
țist l-a informat că soția sa a pri
mit două telefoane „din partea unor 
persoane care au proferat amenin
țări". D-na Droby a declarat că 
unul dintre interlocutori i-a spus : 
„Dacă acceptă să-1 apere pe asasi
nul lui Oswald, soțul dv. va fi ur
mătorul care va muri".

După ce s-a referit la aspectele 
ostile ale politicii administrațiilor 
Eisenhower și Kennedy față de 
Cuba, Castro a arătat în continuare 
că adversarii politici ai lui Kennedy 
l-au criticat pentru că „nu a adoptat 
o politică de război“. „De pildă pro
misiunea făcută de Kennedy în 
cursul crizei din octombrie de a nu 
invada Cuba a fost unul din punc
tele cele mai criticate de reacționa
rii adversari ai lui Kennedy. Trata
tul pentru interzicerea experiențelor 
nucleare a fost un alt punct în pri
vința căruia Kennedy a fost criti
cat". De asemenea, elementele reac
ționare din S.U.A. s-au opus legilor 
pentru drepturile cetățenești.

împușcătura — a spus Fidel Castro 
— arată că forțele reacționare ex
tremiste sînt active în S.U.A.“

Primul ministru cubanez a acuzat 
„cercurile de dreapta cele mai 
reacționare" din S.U.A. de a fi 
încercat să-1 prezinte pe asasinul 
președintelui Kennedy drept un 
„castrist comunist și prosovietic". 
El a spus în încheiere că asasinatul 
constituie rezultatul unui „complot 
al cercurilor de extremă dreaptă" 
din S.U.A.

Ziarul iugoslav „BORBA“ scrie 
că asasinul președintelui Ken
nedy, oricare i-ar fi datele biogra
fice, face parte din ucigașii legați de 
„cercurile care vedeau cu ochi răi 
politica pașnică a președintelui 
Kennedy“. „Ne rămîne, menționea
ză în încheiere ziarul „Borba“, să 
urăm din tot sufletul ca toți oame
nii din lume, și, în primul rînd a- 
mericanii, care au susținut în mod 
sincer eforturile președintelui Ken
nedy în favoarea păcii și înțelege
rii internaționale, să împiedice pe 
asasini de a triumfa și să pună ca
păt isteriei ațîțătorilor la război".

în articolul consacrat memoriei 
defunctului președinte al S.U.A., 
ziarul „AL AHRAM“ din Cairo 
scrie : „Cel mai bun omagiu pe care 
poporul american îl poate aduce 
memoriei lui Kennedy este de a 
continua și dezvolta politica sa. 
Glonțul care i-a provocat moartea 
tragică nu era îndreptat numai îm
potriva persoanei președintelui 
S.U.A., ci și împotriva politicii sale 
rezonabile".

Comentînd politica lui Kennedy, 
ziarul englez „THE OBSERVER" 
scrie printre altele că pentru prima 
oară a apărut posibilitatea ca în 
unele probleme internaționale S.U.A. 
și U.R.S.S. să urmărească un obiec
tiv comun fie chiar și limitat. A- 
ceasta s-a concretizat în tratatul cu 
privire la interzicerea parțială a ex
periențelor nucleare, care a generat 
sentimentul că „s-ar putea deschide 
o perioadă nouă și că situația se pre
ta foarte bine la inițiative constructi
ve". La rîndul său „SUNDAY TI
MES“, referindu-se la viitor, subli
niază că „trebuie să se continue 
opera de înțelegere la care a parti
cipat președintele Kennedy“,

Lucrările conferinței F A O
ROMA 24 (Agerpres). — In con

tinuarea lucrărilor Conferinței Or
ganizației Națiunilor Unite pentru 
agricultură și alimentație (FAO) au 
fost dezbătute probleme legate de 
necesitatea adoptării unor măsuri în 
favoarea dezvoltării comerțului in
ternațional și a menținerii unui e- 
chilibru al prețurilor agricole prin- 
tr-o rațională repartizare a ajutoa
relor alimentare acordate țărilor 
care au nevoie. Vorbitorii s-au re
ferit la necesitatea pregătirii unor 
propuneri concrete din partea FAO 
pentru viitoarea Conferință mon
dială pentru comerț și dezvoltare, 
care se va deschide sub auspiciile 
O.N.U. în primăvara viitoare la Ge
neva.

In același timp, o comisie a FAO 
a aprobat o rezoluție prin care se 
cere FAO să-și lărgească activitatea

Aspect de la o demonstrație pentru 
dezarmare care a avut loc recent în 

orașul francez Le Havre.

Reuniunea partizanilor 
păcii la Londra

LONDRA 24 (Agerpres). — în 
continuarea lucrărilor Congresului 
pentru pace și dezarmare de la Lon
dra au luat cuvîntul delegați din 
S.U.A., Franța, R.F.G., Canada și 
din alte state, care au vorbit des
pre lupta dusă de organizațiile par
tizanilor păcii din aceste țări în ve
derea însănătoșirii climatului inter
național.

Delegatul Greciei, Stamatis Mer- 
kuris, membru al parlamentului, a 
subliniat în cuvîntul său că parti
zanii păcii din Grecia luptă pentru 
dezarmare, pentru crearea unor 
zone denuclearizate.

în cuvîntul său, d-na Banting, 
fruntașa mișcării pentru libertatea 
africanilor din R.S.A., a înfierat po
litica de apartheid dusă de guver
nul Verwoerd.

într-o rezoluție adoptată în una
nimitate, Congresul a condamnat 
rasismul din R.S.A. și a cerut să fie 
îndeplinite rezoluțiile Consiliului 
de Securitate al O.N.U. în problema 
politicii rasiste a Republicii Sud- 
Africane.

Congresul își continuă lucrările.

Măsuri împotriva 
„gărzii nationale“ 

în Irak
BEIRUT 24 (Agerpres). — Guver

natorul militar al Irakului, genera
lul Rashid Misleh, a .ordonat condu
cătorilor departamentelor guverna
mentale, instituțiilor publice, deca
nilor facultăților și conducătorilor 
școlilor să nu reprimească la locu
rile lor de muncă pe foștii membri 
ai „gărzii naționale" baasiste pînă. 
ce nu vor prezenta noile cărți de 
identitate eliberate de autoritățile 
irakiene. Pentru eliberarea acestor 
cărți de identitate, foștii membri ai 
„gărzii naționale" baasiste vor tre
bui să prezinte autorităților în drept 
toate armele și echipamentul militar 
aflat asupra lor. Generalul Misleh a 
ordonat să nu se elibereze nici un 
fel de carte de identitate acelora 
care nu se supun dispozițiilor sale.

NEW YORK. — La O.N.U. s-a de
clarat oficial că ședința Consiliului de 
Securitate în problema politicii de a- 
partheid, dusă de guvernul R.S.A., va 
avea loc la 26 noiembrie ora 15,30 (ora 
New York-ului). Consiliul de Securita
te urma să se întrunească la 25 noiem
brie, dar ședința a fost amînată din 
cauza funeraliilor președintelui S.U.A., 
John Kennedy.

PARIS. — La Paris și-a încheiat 
lucrările Congresul uniunii sindicale 
„Force Ouvrière“. Congresul a adop
tat o serie de rezoluții în problemele 
situației internaționale, pronunțîn- 
du-se în favoarea tratativelor, pentru 
realizarea unei dezarmări generale și 
condamnînd regimul franchist din 
Spania. Contrar părerii exprimate de 
un număr mare de participant la 
congres, conducerea uniunii a reușit 
să impună o rezoluție ostilă apropie
rii de CGT.

NAIROBI. Ministrul afacerilor ex
terne al Somaliei, Abdullahi Issa 
Mahmud, care se află într-o vizită ofi
cială în Kenya, a avut convorbiri cu 
primul ministru al Kenyei, Jomo Ke
nyatta. Cei doi oameni de stat au su
bliniat, într-o conferință de presă, do

în domeniul pescuitului. Comisia a 
scos în evidență necesitatea coope
rării internaționale în scopul îmbu
nătățirii metodelor de exploatare a 
resurselor de pește ale tuturor ță
rilor.

După cum relatează agenția MEN, 
o altă comisie a FAO, Comisia nr. 3, 
a aprobat cu 52 de voturi pentru, 
contra 28 și două abțineri, un a- 
mendament la statutul FAO. Amen
damentul se referă la posibilitatea 
excluderii din FAO cu două treimi 
din voturi a acelor state care nu 
respectă principiile de dreptate și 
libertăți democratice. Amendamen
tul, apreciază agenția MEN, are 
drept scop să permită excluderea 
Africii de Sud din FAO, ca urmare 
a politicii de apartheid promovate 
de guvernul rasist al primului mi
nistru Verwoerd.

Documentar FILIPINELE
Agențiile de presă relatează că în 

ultimele luni guvernul filipinez a 
împrumutat de la băncile particu
lare circa 100 000 000 de pesos pen
tru a putea face față fenomenelor 
tot mai accentuate de inflație și 
pentru a-și putea acoperi cheltuie
lile. La prima vedere, faptul acesta 
pare curios. Se știe că Republica 
Filipine este o țară bogată. Presa 
din unele țări capitaliste (care dețin 
poziții predominante în economia 
ei) o prezintă ca pe o țară a „pros
perității“. un „model“ pentru cele
lalte state din această parte a lumii. 
Realitatea este însă că, în ciuda 
marilor, lor bogății, Filipinele pot fi 
numite mai curînd o țară a contras
telor în care, — după cum afirma 
ziarul vest-german „Die Welt“ — 
„bogății sînt prea bogați, iar săracii 
sînt prea săraci“.

Arhipelagul filipinez, așezat în 
partea de sud-est a Asiei, este for
mat din 7 083 de insule, avînd o su
prafață totală de 299 681 kmp și 
circa 28 000 000 locuitori. Lanțurile 
muntoase 'sînt acoperite de păduri 
tropicale veșnic verzi, pămîntul este 
fertil, iar subsolul conține numeroa
se bogății (aur, argint, crom, cupru 
etc.). în perioada dominației coloni
ale care a durat peste patru secole, 
au fost jefuite cantități uriașe din 
bogățiile țării. Sub presiunea luptei 
de eliberare a poporului filipinez, în 
1946, Filipinelor li s-a „dăruit“ inde
pendența. Dar de fapt țara a rămas 
aservită mai departe monopolurilor 
străine, care continuă să exploateze 
principalele surse de materii prime.

Agricultura, principala ramură a 
economiei filipineze, care asigură 
cea mai mare parte din venitul na
țional, este extrem de înapoiată. Mo
șierii și plantatorii — autohtoni și 
străini — stăpînesc 95 la sută din 
pămînturile fertile, în timp ce mili
oane de țărani sînt nevoiți să accepte 
condițiile înrobitoare ale arendași
lor și cămătarilor. Industria, formată 
din mici fabrici textile, alimentare, 
distilerii de alcool, manufacturi de 
tutun etc., dă numai 20 la sută din 
venitul național.

Fiind supuși unei duble exploa
tări, oamenii muncii filipinezi au o

rința țărilor lor de a întreține pe viitor 
relații prietenești. Relevînd că între 
Kenya și Etiopia s-a realizat un acord 
cu privire la problemele de frontieră 
și a fost încheiat un pact mutual de 
apărare, primul ministru al Kenyei și-a 
exprimat speranța că un asemenea 
pact ar putea fi încheiat și cu So
malia.

AMSTERDAM. — Găsind noi date 
legate de descoperirea unuia din au
torii arestării Annei Frank — fostul 
ofițer al Gestapoului, Karl Silberbauer 
— autoritățile olandeze au ordonat re
deschiderea anchetei privitoare la uci
derea ei de către naziști. Agenția UPI 
relatează din Viena că după ce autori
tățile austriece au hotărît să suspende 
din funcție pe Karl Silberbauer, ofițer 
de poliție, acesta a dispărut din Vie
na. Anterior, el recunoscuse că s-a a- 
flat printre cei care au procedat la a- 
restarea Annei Frank.

CONAKRY. După cum relatează co
respondentul din Conakry al agenției 
M.E.N., secretarul general al Parti
dului african al independenței Guineei 
Portugheze și insulelor Capului Verde 
a dat publicității o declarație în care 
se arată că detașamentele de patrioți

În favoarea extinderii relațiilor 
cu țările socialiste

BONN 24 (Agerpres). — Thomas 
Dehler, vicepreședintele Bundesta- 
gului, luînd cuvîntul la posturile de 
radio vest-germane, și-a exprimat 
satisfacția în legătură cu schimbul 
dș misiuni comerciale dintre R. F. 
Germană și o serie de țări socia
liste. El a subliniat că în urma sta
bilirii relațiilor economice cu ar

Daapă alegerile
TOKIO 24 (Agerpres). — După 

cum transmite agenția U.P.I., Parti
dul liberal-democrat din Japonia 
care a cîștigat recentele alegeri cu o 
majoritate destul de confortabilă, a 
anunțat. că a hotărît convocarea Die
tei japoneze, într-o sesiune specială 
la 4 decembrie.

Partidul liberal-democrat, care 
este partidul de guvernămînt din 
Japonia, a anunțat că intenționează 
să organizeze Camera Inferioară a 
Parlamentului la 6. decembrie și pri
mul ministru să fie ales la 7 decem
brie.

Acfiuni ale patrioților sud-vietnamezi
SAIGON 24 (Agerpres). — După 

cum anunță agenția Associated 
Press, trupele de partizani din Viet
namul de sud au lansat, la 24 no
iembrie. un puternic atac asupra 
unei poziții a trupelor guvernamen
tale sud-vietnameze, situată la 25 
de mile nord-vest de Saigon.

Citind surse din capitala țării, 
Associated Press relatează că parti
zanii au ocupat poziția deținută de 

situație materială din ce în ce mai 
grea. Un milion de șomeri totali și 
cîteva milioane de șomeri parțiali, 
urcarea rapidă a prețurilor la măr
furile de primă, necesitate — iată 
semnele caracteristice ale situației 
actuale din Filipine. „Milioane de 
oameni din țara noastră sînt flă- 
mînzi în permanență, de la venirea 
lor pe lume ba chiar înainte de a 
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se naște" — se spune într-un arti
col din săptămînalul filipinez „Exa
miner". Iar revista „Far Eastern 
Economic Review“ din Hongkong 
scria referitor la situația din Fili
pine : „Muncitorul de rînd face cu 
greu față cerințelor vieții. Salariul 
său reprezintă doar 2,5 pesos pe zi, 
în timp ce rația de orez de calitate 
inferioară, necesar pentru hrană, 
costă o treime din această sumă. 
Cea mai mare parte din cîștigul 
său abia ajunge pentru plata chi
riei, consumului de apă, lumină 
etc.".

La 12 noiembrie. în Filipine au a- 
vut loc alegeri parțiale pentru consi

au .atacat o unitate militară portughe
ză în localitatea Kazin (Guineea Por
tugheză) pricinuind inamicului mari 
pierderi. In declarație se subliniază că 
și în alte regiuni ale țării au avut loc 
lupte între patrioți și detașamentele 
colonialiștilor portughezi.

HAVANA. La Universitatea din Ha
vana s-a deschis seminarul studenți
lor din țările Americii Latine în ca
drul căruia va fi discutată problema 
rolului studenților din America La
tină în viața societății și în dezvolta
rea culturii naționale.

ADEN. — La 24 noiembrie a avut 
loc o întrunire a liderilor Congresu
lui sindicatelor din Aden (ATUC) în 
cursul căreia s-a hotărît continuarea 
actualei greve a lucrătorilor de la 
baza militară britanică aflată în ca
pitala țării. După cum se știe, la 23 
noiembrie, aproximativ 6 000 de mun
citori de la baza militară britanică 
din Aden au declarat grevă pentru a 
determina ■ Comandamentul britanic 
pentru Orientul Mijlociu să accepte 
cererile lor cu caracter revendicativ.

PARIS. Pianiștii sovietici Viktor 
Eresko și Oxana Iablonskaia au fost 

ceste țări trebuie să fie stabilite șî 
relații consulare și diplomatice. 
După cum a declarat Dehler este 
necesar să se întreprindă eforturi 
în vederea înlăturării „doctrinei 
Hallstein“ (potrivit acestei doctrine 
R.F.G. nu trebuie să stabilească re
lații cu țările care recunosc R.D.G. 
— N.R.).

dl si J a 3» ©M â a
Citind surse oficiale de la Tokio, 

agenția U.P.I. relevă că problema 
primului ministru este de pe acuÂ 
rezolvată. Actualul prim-ministru, 
Hayato Ikeda, va rămîne în această 
funcție. Aceleași surse au dezvăluit 
că Ikeda va reține în viitorul guvern 
pe toți membrii actualului cabinet.

în același timp, partidul a anunțat 
că. potrivit unui decret imperial, la 
25 noiembrie urmează să fie date 
publicității o serie de măsuri privind 
suplimentarea bugetului pe anul fis
cal 1963.

trupele guvernamentale, făcînd nu
meroși prizonieri.

Un purtător de cuvînt din Saigon 
a relevat că, în cursul săptămînii 
trecute, partizanii sud-vietnamezi 
și-au intensificat acțiunile lor îm
potriva regimului sud-vietnamez. 
Potrivit declarațiilor sale, ca ur
mare a ciocnirilor care au avut loc, 
trupele guvernamentale au pierdut 
641 de soldați.

liile municipale, precum și pentru 
8 din cele 24 locuri ale senatului. 
După două zile de la începerea nu
mărării voturilor, comisia electorală 
a ordonat întreruperea acestei ope
rații deoarece au fost constatate u- 
nele „greșeli“, datôrate „oboselii" 
funcționarilor, urmînd ca numără
toarea să fie reluată ulterior. De 
fapt, este vorba de o mane
vră a partidului liberal de gu
vernămînt, care, după numă
rarea a mai mult de jumătate din 
voturi, și-a văzut amenințate pla
nurile de a obține o majoritate în 
senat și un vot masiv în favoarea 
politicii actualei administrații. în 
timpul campaniei electorale din 
1961. Macapagal, actualul președin
te al Filipinelor, s-a prezentat drept 
„candidat al oamenilor din colibe". 
Odată venit la putere, guvernul lui 
Macapagal a promis un nou program 
economic și o reformă agrară, care 
au rămas însă simple promisiuni. 
Deși de atunci au trecut aproape doi 
ani situația din țară nu s-a îmbună
tățit. Mai mult, ca urmare a acordu
rilor bazate pe inegalitate, impuse de 
monopolurile imperialiste și a chel
tuielilor costisitoare făcute de Fili
pine pentru întreținerea bazelor mi
litare ale blocului S.E.A.T.O., aflate 
pe teritoriul său, situația economică 
și financiară a țării se înrăutățește 
an de an.

Acțiunile de protest ale maselor 
muncitoare pentru revendicări eco
nomice, drepturi și libertăți de
mocratice devin tot mai frecvente. 
Greva docherilor filipinezi, care a 
avut loc în vara aceasta, s-a bucu
rat de un larg sprijin din partea 
păturilor largi de oameni ai muncii 
din diferite domenii de activitate. 
Interzicerea activității sindicatelor 
care apără interesele oamenilor 
muncii, represiunile din partea Co
misiei de anchetare a „activității 
antifilipineze“ și celelalte forme de 
stăvilire a activității forțelor pro
gresiste nu au. darul de a înlătura 
cauzele nemulțumirilor maselor 
populare și ale crizei economice din 
țară.

A. CONSTANTIN

distinși cu primele două premii la 
concursul internațional de vioară și 
pian „Marguerite Long-Jacques Thi
baud".

BONN. Președintele Republicii Fe
derale Germane, Heinrich Lübke, s-a 
reîntors la Bonn după o vizită oficială 
de aproape o lună în Iran, Indonezia, 
Hongkong, Japonia și Filipine. După 
cum s-a mai anunțat, călătoria lui 
Lübke a avut scopul de a strînge le
găturile cu o serie de țări asiatice. A- 
numite cercuri politice subliniază că 
această vizită a mai urmărit crearea 
unor condiții favorabile pentru „in
tensificarea relațiilor comerciale cu 
țările vizitate“.

ADDIS ABEBA. La 23 noiembrie 
în Etiopia au fost inaugurate simultan 
patru aeroporturi moderne — la Addis 
Abeba, Asmara, Aimma și Diredawa. 
împăratul Haile Selassie a inaugurat 
noul aeroport internațional de la Ad
dis Abeba, care va lega capitala țării 
cu alte capitale africane și europene, 
iar pe rețeaua internă cu 23 de orașe.

PARIS. La 23 noiembrie au luat 
sfîrșit la Nisa lucrările celui de-al 
IlI-lea congres al U.N.R. (Uniunea 
pentru noua republică), partidul de 
guvernămînt din Franța. în ședința 
de închidere a luat cuvîntul Roger 
Frey, ministrul afacerilor interne, care 
a definit orientarea partidului. Con
gresul l-a reales pe Jacques Baumel 
în funcția de secretar general al parti
dului.
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