
SOSIREA IA BELGRAD A DELEGAȚIEI 
DE SEAE A R. P. ROMlNE

Proletari din toate țările, uniți-văf

BELGRAD 22 (Agerpres). —
Vineri dimineață a sosit in 

capitala Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia, delega
ția de stat a Republicii Popu
lare Romine, condusă de to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, care la invitația președin
telui Iosip Broz Tito, va vizita 
R.S.F. Iugoslavia.

Delegația R. P. Romine, tre- 
cînd prin gara Timișoara, a 
fost salutată de reprezentanți 
ai organelor locale de partid 
ți de stat, precum și de nu
meroși oameni ai muncii. Tre
nul special, trecind frontiera,

Comuniștilor din Iugoslavia. 
Erau prezenți, de asemenea, 
Edvard Kardeli, președintele 
Skupștinei Federative, Petar 
Stambolici, președintele Vecei 
Executive Federative, Blajo 
Iovanovici, președintele Tri
bunalului constituțional al 
R.S.F. Iugoslavia, Lazar Koli- 
șevski, președintele Comitetu
lui Federativ al Uniunii Socia
liste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, Iovan Veselinov, 
secretar al C.C. al Uniunii Co
muniștilor din Serbia, Svetozar 
Vukmanovici-Tempo, președin
tele Consiliului Central al

Tito rostește un cuvînt de 
bun venit.

Dragă tovarășe Dej,
Dragi tovarăși membri ai 

delegației și oaspeți,
Tovarăși și tovarășe,
Mă bucur foarte mult că vă 

pot saluta aici pe dv. toți ca pe 
cei mai înalți reprezentanți ai 
Republicii Populare Romine 
prietene, și că vă pot ura să vă 
simțiți bine în țara noastră, să 
cunoașteți viața poporului no
stru, eforturile și succesele lui 
în construirea socialismului.

Vizita dv. în Iugoslavia va a- 
vea o mare însemnătate nu nu

cii Socialiste Federative Iugo
slavia, permiteți-mi ca în nu
mele delegației de stat a Re
publicii Populare Romîne să 
vă mulțumesc din toată inima 
pentru invitația de a vizita 
frumoasa dv. țară, pentru cu
vintele dv. de bun sosit și, 
totodată, să vă transmit un 
cald salut din partea poporu
lui romîn.

Sîntem bucuroși că vizita în 
Iugoslavia prietenă ne va da 
prilejul să cunoaștem îndea
proape realizările remarcabile 
obținute de oamenii muncii 
în construcția socialistă, efor-
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La sosire, In gara Belgrad 

(fotografia din stingă) 

Locuitorii Belgradului salută 

pe Înalți! oaspeți romîn!

(fotografia do sus)

La baza creșterii productivității 
în extracție și foraj

METODELE
MODERNE

a sosit în gara Virșeț, pe teri
toriul R.S.F. Iugoslavia. Clă
direa gării era pavoazată cu 
drapelele celor două state. Un 
mare număr de oameni ai 
muncii aflați pe peronul gării 
au întâmpinat cu căldură pe 
oaspeții români. In întâmpi
narea delegației R. P. Romîne 
au venit Miloș Minici, vice
președinte al Vecei Executive 
Federative, Radovan Vlaiko- 
vici, președintele Skupștinei 
Regiunii Autonome Voevodina, 
Bogoliub Stoianovici, membru 
în Vecea Executivă a R. S. 
Serbia, Aurel Trifun, deputat 
in Skupștina Federativă, dr. 
Serghie Makiedo, șeful proto
colului Secretariatului de stat 
pentru afacerile externe, și 
Djuro Alfirovici, consilier în 
Secretariatul de stat pentru 
afacerile externe. Ei au urcat 
in trenul special și au salutat 
cu cordialitate pe oaspeții ro- 
mîni. De asemenea, delegația 
romînă a fost salutată de re
prezentanți ai districtului și 
comunei Virșeț. După o scurtă 
oprire, delegația de stat a
R. P. Romîne și-a continuat 
călătoria spre Belgrad, însoțită 
de personalitățile iugoslave, 
care le-au urat bun sosit la 
Virșeț.

Cu mult înainte de sosirea 
trenului oficial, mii de locui
tori din capitala Iugoslaviei 
au venit în fața gării în aș
teptarea oaspeților. Ca și nu
meroase străzi principale ale 
Belgradului, clădirile din piața 
gării erau împodobite sărbă
torește cu drapelele celor 
două țări, cu urări de bun ve
nit adresate oaspeților și cu 
saluturi în cinstea priteniei 
romîno-iugoslave. In fața gă
rii, pe un panou, se afla scrisă, 
în limbile romînă și sîrbă, 
tradiționala urare: „Bine ați 
venit, dragi oaspeți!“. Pe o 
mare pinză roșie, arborată pe 
o clădire înaltă, erau înscrise 
cuvintele : „Salut tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne. prim-secretar 
al C.C. al P.M.R.‘<.

în întâmpinarea delegației 
romîne, pe peronul gării se 
afla tovarășul Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
secretar general al Uniunii

La masa

Toastul tovarășului
Iosip Broz Tito

Dragă tovarășe Dej,
Dragi tovarăși membri ai 

delegației romîne,
Tovarășe și tovarăși,

Este o mare plăcere pentru 
mine că, în numele poporului 
și guvernului Republicii So
cialiste Federative Iugoslavia, 
al Comitetului Central al U- 
niunli Comuniștilor și în nu
mele meu personal, pot să sa
lut în mijlocul nostru pe tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat al Republicii Populare 
Romîne, prim-secretar al Co
mitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, și pe 
ceilalți membri ai delegației 
romîne de stat și să le urez cel 
mai cordial bun sosit. In ace
lași timp, doresc să-mi exprim 
convingerea că cei mai înalți 
reprezentanți ai Republicii 
Populare Romîne vor fi în- 
timpinați pretutindeni cu cor
dialitate și căldură de poporul 
nostru, care nutrește senti
mente de prietenie față de po
porul romîn vecin.

Considerăm că această vizi
tă este rezultatul logic al re

Uniunii Sindicatelor din Iugo
slavia, Ivan Goșniak, se
cretar de stat pentru proble
mele apărării naționale, Kocea 
Popovici, secretar de stat pen
tru afacerile externe, membri 
ai Vecei Executive Federative, 
ai Skupștinei Federative, ge
nerali și ofițeri ai armatei iugo
slave, conducători ai organiza
țiilor obștești și ai instituțiilor 
centrale. Sînt prezenți mem
brii Ambasadei R. P. Romîne 
la Belgrad, șefi și membri ai 
misiunilor diplomatice acredi
tate în capitala Iugoslaviei. 
Pe peron se află, de asemenea, 
corespondenți ai presei iugo
slave, romîne și străine.

Oră 11, ora Belgradului. 
Trenul oficial intră în gară. 
Din tren coboară tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
ceilalți membri ai delegației, 
tovarășii : Ion Gheorghe
Maurer, președintele Consiliu
lui de Miniștri al R. P. 
Romîne, membru al Birou
lui Politic al C.C. al 
P.M.R., Emil Bodnăraș, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., 
Alexandru Bîrlădeanu, vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
precum și Aurel Mălnășan, am
basadorul R. P. Romîne la Bel
grad. Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și 
președintele Iosip Broz Tito își 
string cu căldură mâinile. 
Membrii delegației romîne se 
întrețin cordial timp de citeva 
minute cu conducătorii iugo
slavi. Se intonează imnurile 
de stat ale R. P. Romîne și 
R.S.F. Iugoslavia. Tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în
soțit de tovarășul Iosip Broz 
Tito trece în revistă garda de 
onoare. în semn de salut sînt 
trase salve de tun. Tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și celorlalți membri ai delega
ției romîne le sînt prezentate 
persoanele oficiale iugoslave 
venite în întâmpinare, precum 
și membrii corpului diploma
tic. La microfonul instalat pe 
peron, președintele Iosip Broz 

lațiilor tot mai bune dintre 
cele două țări ale noastre. Pe 
lîngă aceasta, pe noi ne leagă 
din trecut lupta comună pen
tru libertate și independență, 
iar astăzi țelurile comune în 
opera de construire a socialis
mului și năzuințele de a men
ține și consolida pacea în lu
me. Identitatea țelurilor noas
tre comune constituie baza fa
vorabilă pe care se dezvoltă 
relațiile dintre cele două țări 
socialiste ale noastre în direc
ția prieteniei sincere, a legătu
rilor de bună vecinătate și co
laborării reciproc avantajoase. 
Aceasta și-a găsit expresia în 
eforturile comune pentru o 
mai bună cunoaștere reciprocă 
și pentru o tot mai largă înțe
legere reciprocă.

Pe lîngă colaborarea tot mai 
extinsă și mai multilaterală în 
domeniul economic, științific, 
cultural și sportiv, aș dori, în 
mod deosebit, să subliniez ma
rea importanță a acordului 
privind construirea în comun 
a sistemului hidroenergetic și 
de navigație — Porțile de Fier.

(Continuare în vag a lll-a) 

mai pentru cele două țări ale 
noastre, deoarece noi vom avea 
discuții multilaterale despre 
colaborarea noastră de pînă a- 
cum și despre dezvoltarea în 
viitor a relațiilor noastre, 
vom face un schimb de păreri 
și în legătură cu menținerea 
păcii în lume, în legătură cu 
diferite probleme internațio
nale care privesc atît cele două 
țări ale noastre, cît și întreaga 
omenire. Știu că și poporul 
romîn, la fel ca și poporul Iu
goslaviei și toate popoarele 
lumii, depune în prezent efor
turi uriașe pentru a aduce o 
contribuție cît mai mare la 
menținerea păcii în lume, pen
tru a putea construi în pace 
viitorul său mai bun și mai fe
ricit. Voi fi foarte bucuros ca, 
împreună cu colaboratorii mei, 
să am prilejul să fac un 
schimb de păreri în legătură 
cu aceste probleme cu dv. și 
colaboratorii dv.

Bine ați venit! Vă urez pe
trecere bună în țara noastră.

Răspunde tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej

Dragă și stimate tovarășe 
Tito,

Dragi tovarăși și prieteni, 
Sosind în capitala Republi-

Au început convorbirile 
dintre delegația R.P. Romîne 
și delegația R.S.F.Iugoslavia

BELGRAD 22 (Agerpres).
Vineri după-amiază au început la Belgrad convorbirile între 

delegația R. P. Romîne, condusă de tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, președintele Consiliului de Stat ai R. P. Romîne, 
prim-secretar al C.C. al P.M.R., și delegația R.S.F. Iugoslavia, 
condusă de tovarășul Iosip Broz Tito, președintele R.S.F. Iugo
slavia, secretar general al U.C.I.

Din partea romînă au participat Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Miniștri, Emil Bodnăraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, Alexandru Bîrlădeanu, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri. Corneliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, și Aurel Mălnășan, ambasadorul R. P. Romîne la 
Belgrad.

Din partea iugoslavă au participat Edvard Kardeli, președin
tele Scupștinei Federative, Petar Stambolici, președintele Vecei 
Executive Federative, Bogdan Țrnobrnia, secretarul general al 
președintelui republicii și Arso Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

Convorbirea s-a desfășurat într-o atmosferă de înțelegere șl 
cordialitate.

de gală

Toastul tovarășului
Gheorghe Gheorghiu-Dej
Dragă tovarășe Tito,
Dragi tovarăși și prieteni,

Permiteți-mi să vă mulțu
mesc călduros pentru cuvintele 
frumoase, prietenești, pe care 
le-ați adresat poporului nostru, 
delegației noastre și mie per
sonal.

Mulțumesc, de asemenea, din 
toată inima populației Belgra
dului pentru primirea atît de 
cordială și sentimentele de sin
ceră prietenie pe care le-a 
manifestat la adresa noastră.

Vizita pe care delegația de 
stat a Republicii Populare Ro
mîne o face în Republica So
cialistă Federativă Iugoslavia 
va aduce, fără îndoială, o con
tribuție de seamă la dezvol
tarea colaborării dintre țările 
noastre socialiste, vecine și 
prietene.

Convorbirile și schimburile 
de păreri pe care ea le va pri
lejui ne vor permite să exami
năm stadiul în care se află 
relațiile dintre Iugoslavia și 
Romînia, perspectivele de dez
voltare a acestora, cît și unele 
probleme ale vieții internațio
nale. 

turile lor rodnice pentru în
florirea patriei.

Ne exprimăm satisfacția că 
între țările noastre s-au sta
tornicit bune relații de cola
borare, în continuă dezvolta
re, spre binele ambelor noas
tre popoare. O vie expresie a 
acestor relații prietenești o 
constituie hotărîrea guverne
lor noastre de a construi în 
comun importantul sistem 
hidroenergetic și de navigație 
— Porțile de Fier.

îngăduiți-ml să-mi exprim 
convingerea că vizita noastră 
în Iugoslavia, convorbirile pe 
care le vom avea cu dv. și cu 
ceilalți conducători iugoslavi 
vor constitui o nouă contribu
ție la dezvoltarea relațiilor 
frățești dintre popoarele și 
țările noastre, în interesul 
cauzei păcii și socialismului.

îndelungi aplauze și urale 
închinate prieteniei celor două 
popoare au subliniat cuvintele 
conducătorilor de stat ai celor 
două țări. Membrii delegației 
romîne, însoțiți de conducăto
rii iugoslavi, se îndreaptă apoi

(Continuare în pag a IlI-a)

Nutrim convingerea că a- 
ceste convorbiri prietenești 
vor fi rodnice, utile și se vor 
desfășura într-un spirit de în
țelegere reciprocă.

Atît Republica Populară 
Romînă, cît și Republica Socia
listă Federativă Iugoslavia, ca 
și celelalte țări socialiste se 
călăuzesc în relațiile interna
ționale după principiul coexi
stenței pașnice între toate sta
tele, fără deosebire de regim 
social. Eforturile țărilor so
cialiste, ale altor țări iubitoare 
de pace, ale tuturor forțelor 
păcii și progresului, pentru 
stabilirea unui climat de de
stindere, de înțelegere și cola
borare se bucură de simpatia 
și sprijinul tot mai activ al 
celor mai largi cercuri ale 
opiniei publice mondiale, al 
tuturor popoarelor lumii.

în timpurile noastre, cînd 
există armele termonucleare, 
cu o colosală forță de distru
gere, salvgardarea păcii con
stituie cea mai arzătoare pro
blemă ce se pune în fața uma
nității. Singura cale eficientă

(Continuare în pag a III-a}

P’I^EMIEK.A FILMULUI
LA C^AI1©VA

La cinematograful „Patria" 
din Craiova a fost prezentat 
vineri seara în premieră noul 
film romînesc „Tudor". înain
te de spectacol, președintele 
Consiliului cinematografiei 
Mihnea Gheorghiu a vorbit 
celor prezenți despre munca 
depusă pentru realizarea aces
tei producții a cinematografiei

Emisiune radiofonică dedicată

unor probleme economice
Este posibil ca la un schimb da 

experiență dintr-un anumit dome
niu să ia parta toți cei interesați ? 
La această Întrebare Radiodifuziu
nea a dat un răspuns concret, or- 
ganizind, In colaborare cu Direcția 
Generală Siderurgică din Ministe
rul Industriei Metalurgice, un 
schimb de experiență între Uzinele 
„Oțelul roșu" șl „Laminorul da 
tablă subțire" din Galați, pe tema 
„Creșterea indicilor de utilizare a 
laminoarelor și îmbunătățirea cali
tății laminatelor".

Emisiunea a cuprins aspecte din 
cele două mari întreprinderi și a 
fost urmărită cu viu interes în au
diții colective din unitățile siderur

Folosirea energiei electrice 
în lucrările agricole

în regiunea Hunedoara s-au 
electrificat în acest an încă 20 
de sate, iar în alte 14 localități 
lucrările de electrificare sînt 
în toi. La Săulești, Ruși și Zei- 
cani se fac ultimele pregătiri 
în vederea racordării la linia 
de joasă tensiune. In anii pu
terii populare, în această parte 
a țării au fost electrificate de 
aproape 10 ori mai multe co
mune și sate decît în timpul 
regimului burghezo-moșieresc.

Electrificarea satelor a în

Construcții de beton.

romînești. La premieră au fost 
prezenți și numeroși cetățeni 
din Tîrgu Jiu și din satele 
Făcăi șl Preajba, care au fă
cut parte din figurația filmu
lui. Filmul „Tudor* s-a bucu
rat de un deosebit succes.

(Agerpres)

gice. Numeroși luminători, ingineri, 
maiștri și tehnicieni și-au exprimat 
părerile In legătură cu acest 
schimb de experiență șl cu rezer
vele interne existente In Întreprin
derile în care lucrează, pentru mal 
buna folosire a agregatelor.

(Agerpres)

FLORIN GHEORGHIU 
a cucerit titlul 

de campion mondial 
de șah Ia juniori 

Citiți în pag. a III-a amă
nunte îp legătură cu 
succesul tînărului șahist

lesnit folosirea pe scară tot 
mai largă a energiei electrice 
la diferite lucrări agricole. In 
gospodăriile agricole de stat și 
colective din regiune funcțio
nează numeroase utilaje și in
stalații acționate electric : to
cătoare de nutreț, pompe de 
irigat și de alimentare cu apă 
a sectoarelor zootehnice, insta
lații de muls, de administrare 
a hranei păsărilor etc.

(Agerpres)

Foto : O. PLECAN

Ii nțelegînd pe de-
I plin importanța 
sarcinilor ce ne-au

, revenit în acest 
i an, colectivul de 
muncitori, ingi
neri și tehnicieni 

din cadrul Trustului de ex- 
tracție-Tirgoviște, au obținut 
pînă în prezent realizări în
semnate. îmbucurător este 
faptul că în cele 10 luni care 
au trecut toate schelele de ex
tracție aparținînd trustului 
nostru, și-au depășit sarcinile 
de plan la toți indicatorii. A- 
ceasta a făcut ca în final să 
înregistrăm depășiri impor
tante atît în extracție cît și în 
sectorul de foraj. Ele se re
flectă de altfel, și în cei a- 
proape 5 250 metri forați în 
plus peste plan. Din totalul 
metrilor forați, peste 33 la sută 
s-au executat cu ajutorul tur
binei, obținîndu-se astfel o 
viteză de săpare care a depă
șit cu mult media realizată 
anul trecut. De altfel, aplicarea 
unor metode cu mare efica
citate economică, precum șl 
măsurile luate în fiecare 
schelă pentru creșterea pro
ductivității muncii ne-a dat 
posibilitatea ca în 9 luni să 
înregistrăm economii supli
mentare la prețul de cost de 
peste 3 170 000 lei.

Experiența obținută de co
lectivul nostru a demonstrat 
cu tărie că noile metode folo
site în extracție și foraj tre
buie dublate întotdeauna de 
măsuri tehnico-organizatorice 
care să asigure eficacitatea 
maximă a unei metode avan
sate sau a alteia. S-a dovedit

Ritm intens, 
arăturilor de toamnă!

Majoritatea gospodăriilor a- 
gricole de stat aparținînd tru
sturilor Sînnicolau Mare, Su
ceava, Turnu Severin și Plo
iești au terminat arăturile a- 
dînci pe suprafețele planifi
cate.

Ritmul acestei importante 
lucrări agricole s-a intensifi
cat în gospodăriile de stat din 
întreaga țară. Potrivit datelor 
primite de la Trustul central 
Gostat, numai în ultima săptă
mână au fost arate peste 
130 000 ha.

Cele mai mari suprafețe au 
realizat gospodăriile din ca
drul trusturilor Crișana, Con
stanța, Deta și Galați care au 
folosit mai judicios mașinile.

In scopul terminării în cît 
mai scurt timp a arăturilor 
adinei pe întreaga suprafață 
planificată, au fost luate mă
suri de ajutorare a unităților 
rămase în urmă. Astfel, gos
podăriile fruntașe au trimis, 
în unitățile care mai au de 
arat suprafețe mari de teren, 
peste 800 de tractoare.

•
Sprijiniți de mecanizatorii 

din S.M.T., colectiviștii din

Președintele Kennedy 
a fost asasinat

Agențiile de presă anunță că 
președintele S.U.A., John Ken
nedy a fost victima unui aten
tat. In timp ce efectua o vizită 
în orașul Dallas din Texas 
asasini necunoscuți au tras

Condoleanțe exprimate 
de președintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, lih. Gheorghiu-Dej

Seara tîrziu, Ia aflarea știrii 
despre moartea președintelui 
John Kennedy, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, a 
intrat în legătură telefonică 
cu însărcinatul cu afaceri al
S.U.A. la Belgrad, Eric Kocher, 
și i-a exprimat condoleanțe în 
numele său personal, al pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri, Ion Gheorghe Maurer, 
și al celorlalți membri ai de

astfel, pentru sectorul de fo
raj, că forajul cu turbina poa
te fi folosit indiferent de te
ren și adîncime, iar viteza de 
avansare poate crește în toate 
zonele hidrocarburate dar mai 
ales în cele dure cu condiția 
alegerii tipurilor adecvate de 
sape.

în sectorul de extracție, 
dintre principalele metode 
tehnologice moderne aplicate 
în ultimii ani în schelele noas
tre, injecția cu fluide în strat 
s-a dovedit a fi cea mai 
eficace în creșterea factorului 
de recuperare a țițeiului din 
zăcămînt. O contribuție în
semnată la aplicarea cu succes 
a acestei metode a adus-o 
grupul nostru de geologi care 
prin studiile făcute au indicat 
de fiecare dată, în funcție de 
starea sondei și forma geologi
că a zăcământului, cele mai 
bune soluții tehnologice.

Aminteam la început că 
toate schelele de extracție din 
cadrul trustului nostru și-au 
îndeplinit și depășit sarcinile 
de plan la principalii indica
tori. Aceasta nu înseamnă 
însă că nu au fost și perioade 
cînd un colectiv sau altul nu 
se încadra în planul zilnic de 
extracție. în luna octombrie, 
de pildă, din raportul zilnic 
de producție am constatat ră- 
mîneri în urmă la schela Mo- 
reni, conducerea de aici „sell

ing. ȘTEFAN COSTEA 
director

Trustul de extracție-Tîrgoviște

(Continuare în pag a III-a) 

regiunea Crișana grăbesc exe
cutarea arăturilor adinei de 
toamnă. Gospodăriile colec
tive din raionul Salonta, de 
exemplu, au terminat această 
lucrare cu 15 zile mai devreme 
decît prevedea angajamentul, 
iar în raioanele Șimleu, Criș 
și Ineu s-au arat 70—95 la 
sută din suprafețele planifi
cate. Pînă la 21 noiembrie 
G.A.C. din această regiune au 
executat arături adinei pe o 
suprafață de peste 78 la sută 
din suprafețele prevăzute.

ir
Mecanizatorii din Oltenia 

folosesc din plin capacitatea de 
lucru a tractoarelor, precum 
și timpul bun de lucru la 
executarea arăturilor de toam
nă. In raionul Balș, această 
lucrare s-a terminat, iar în 
raioanele Segarcea, Vînjul 
Mare, Băilești se ară ultimele 
suprafețe. Pînă la 21 noiem
brie în gospodăriile colective 
din regiune s-au arat 85 la suta 
din terenurile ce vor fi însă
mânțate în primăvara anului 
viitor.

(Agerpres)

focuri de armă asupra mașinii 
sale, rănindu-] în mod grav la 
cap. El a decedat cîtva timp 
după ce a fost transportat la 
spitalul din localitate.

legației de stat a țării noastre 
care se află la Belgrad.

Noi înfierăm cu toată tăria 
actul criminal care a pus ca
păt vieții unui mare om de 
stat american — a spus tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej.

însărcinatul cu afaceri al 
S.U.A. a mulțumit din toată 
inima pentru acest gest, care 
constituie o alinare pentru el 
în acest moment greu, și a 
arătat că va transmite aceste 
condoleanțe guvernului său la 
Washington.



rednitiei_ *
UWWWBMBI

Gageanu Octavian — Dră- 
gășani, Constantin Popescu — 
Timișoara, Mariana Stancu — 
Craiova

La concursul de admitere, 
la facultatea de teatru din ca
drul Institutului de artă tea
trală și cinematografică „I. L. 
Caragiale" din București, se 
susțin următoarele probe :

— Probă de aptitudini care 
va cuprinde :

a) control muzical (auz și 
memorie muzicală);

b) mișcare și comportare 
scenică (exerciții de încordare 
și relaxare musculară, exerci
ții de justificarea atitudinii și 
mișcării, exerciții de atenție și 
comportări cu obiecte, diverse 
ritmuri de mișcare cu scop, 
improvizație pe o temă pro
pusă de comisie etc.);

c) lectura artistică — un 
fragment propus de comisie ;

d) recitarea unei poezii sau 
fauble din literatura contem
porană sau clasică.

I
bi- 
în-

întâlnire cu scriitori 
bănățeni

— Probă de interpretare 
care va cuprinde:

a) recitarea unei fabule și a 
unei poezii din literatura con
temporană ;

b) recitarea unei fabule și a 
unei poezii din literatura cla
sică ;

c) Povestire din literatura 
contemporană sau clasică.

— Limba și literatura ro- 
mînă scris și oral.

In total 4 probe. Durata de 
studii 4 ani.

C. Bercscu — Smeeni, ra
ionul Buzău

Justiției, direcția 
civile, a comuni- 
nostru că propu-

Ministerul 
tribunalelor 
cat ziarului 
nerea dumneavoastră în legă
tură cu consemnarea părților 
în procesele de stare civilă 
este justă.

Astfel, pentru a se înlătura 
unele neajunsuri, s-a atras a- 
tenția judecătorilor ca în ho- 
tărîrile pe care le vor pronun
ța în materie de stare civilă, 
părțile să fie consemnate mai 
întîi cu numele și apoi cu pre
numele.

Maria Iordache — Arad

Timpul de muncă omis de 
către unitatea care v-a com
pletat carnetul de muncă poa
te fi înregistrat, pe baza acte
lor originale, de către unita
tea la care lucrați.

De jur-imprejur
— munții. La 

I poalele lor, ca
un amfiteatru, se a- 
șează orașul. Ajuns 
în centrul lui nu știi 
încotro să te în
drepți. Artere și 
străzi se întilnesc, 
se întretaie și se ra
mifică. Ghidul, a că
rui nevoie o simți a- 
tit de acut, îți apare 
deodată în fată. Este 
un panou mare, așe
zat lingă Teatrul de 
stat și care poartă 
un titlu edificator : 
„Dezvoltarea orașu
lui Piatra Neamț în
tre anii 1960—1965".

Cu linii drepte și 
simetrice, arhitectul 
a conturat imaginea 
orașului. Piața cen
trală din machetă, 
înconjurată din toa
te părjile de impu
nătoare magistrale 
de blocuri, îți aduce 
în față 
Bucureștilor. 
Turnul lui 
cel Mare ce 
de sute de 
mărturie 
lăm într-una din fos
tele cetă[i ale dom
nului Moldovei.

Admiri străzile 
largi, aleile spațioa
se, arhitectura mo
dernă a blocurilor 
din machetă și 
simți deodată nevo
ia unei confruntări. 
Întorci privirea de 
la machetă și scru
tezi orașul real. Con- 
stati, de fapt, că el 
a luat-o înaintea pla
nului din machetă.

imaginea 
Numai 
Ștefan 

dăinuie 
ani stă 

că ne af-

Piala e parca mai 
mare și mai frumoa
să. Palatul telefoa
nelor — construcție 
armonioasă și cu un 
bogat colorit — își 
dezvăluie in lumina 
densă a toamnei În
treaga frumusețe. 
Mai încolo, la ci fi va 
pași, îi fine tovără
șie Casa de cultură 
a sindicatelor. Pe șo
seaua ce vine din
spre Bicaz și taie o- 
rașul pînă în centru, 
nu întilneai acum 
cîțiva ani nici un 
bloc nou. Magistrala

Bicaz întins
„mărgăritarele" pînă 
aproape de piață. 18 
blocuri cu 371 de a- 
partamente se înaltă 
de-o parte și de alta 
a străzii. Pe partea 
cealaltă o „concu
rează", avînd chiar 
un oarecare avans, 
magistrala „llie Pin- 
tilie". Aici s-au con
struit 10 blocuri în- 
suinind 420 de apar
tamente. In zonele 
care vor uni cele 
două magistrale,
constructorii sînt în 
plină ascensiune
spre... înălțimi. La 4 
din cele 6 blocuri 
glisante cu 8 etaje și 
magazine la parter, 
aflate în zona de 
nord, se iac ultimele

finisări înainte de a 
li predate „la cheie". 
In zona de sud au 
lost ridicate alte 4 
blocuri. Pînă în pre
zent în orașul Pia
tra Neamț au fost 
construite peste 
1 200 de apartamen
te. Anul 1964 va îm
bogăți cu alte zeci 
de blocuri zestrea 
de construcții a ora
șului.

„Ghidul" —■ care 
ne-a informat cum 
va 
Neamf 
a iost 
centrul 
Ghidul 
condus 
de astăzi a iost tînă- 
rul arhitect Ștefan 
Gavrilescu. Acum 10 
ani, cînd s-a înscris 
la Institutul de con
strucții și arhitectu
ră din Capitală, ora
șul de pe Bistrița 
era tot așa cum l-a 
cunoscut Ștefan de 
mic copil — un oraș 
îmbătrinit de ani. 
Visa încă de atunci 
că orașul lui va înti
neri, va deveni mai 
frumos. Și iată că, 
terminînd institutul, 
a iost repartizat ca 
arhitect chiar în 
Piatra Neamț. Prin ' 
miinile lui trec acum 
proiectele după care 
se înalță noile con
strucții ale orașului. 
El însuși este 
din făuritorii 
Așa cum și-a 
de mic copil.

arăta Piatra 
în anul 1965 
macheta din 

orașului, 
care ne-a 

prin orașul

unul 
lor. 

dorii

C. PRIESCU

O dorință împhnită
De curînd, la căminul cultu

ral din comuna Tutana, raionul 
Curtea de Argeș, a lost insta
lat un aparat de proiecție. Ti
nerii și vîrsinicii s-au bucurat 
deopotrivă, deoarece de acum

Înainte vor putea viziona „la 
ei acasă" documentare, filme 
artistice, științifice, de desene 
animate ele.
FLORESCU P. GHEORGHE

corespondent voluntar

Un mare număr de colecti
viști din comuna Bozovici, re
giunea Banat, a participat ia 
întîlnirea cu scriitori bănă
țeni. Printre cei prezenți au 
fost peste 400 de tineri. Cu 
toții au ascultat cu o deosebită 
atenție fragmentele pe care 
scriitorii le-au citit din lucră
rile lor. Poetul Alexandru Je
beleanu a citit poeziile: „Scri
soarea”, „Fetele", iar Mircea 
Șerbănescu, fragmentul in 
proză, „Poștașul".

Au mai citit din creațiile 
lor, membri ai cenaclurilor 
literare din regiune, Nicolae 
Dolîngă. Popiți Grigore, Anas- 
tasiu Gheorghe.

FRANCJ8C STICA
elev

Dumitru Vasile, zugrav la 
T.R.C.L. Pitești, și Drejol 
Ion, muncitor la Baza de ca
rotaj și perforări Valea- 
Mare-Pitești sînt elevi în 
anul III Ia Școala populara 
de artă din Pitești. Amîndoi 
au îndrăgit pictura. lată-i în 
atelierul școlii, discutînd 
despre una din ultimele lor 

lucrări.
Foto : O. PLECAN
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TURA -1 lasiune? unui întreg colectiv
Fa- 
din 
de 
în 

re-

ranscriem dintr-o 
statistica recentă 
a bibliotecii 
bricii de țevi 
Roman : 72
seri literare
care s-au citit 

cenzii, s-au prezentat cărți, 
s-au recitat poezii, pentru 
4 000 de metalurgiști. 72 de în- 
tilniri cu eroi ai cărților.

Aceste acțiuni au netezit 
drumul celor 14 O00 de volu
me ale bibliotecii spre citito
rii din uzină. Membrii comi
siei concursului „Iubiți car
tea", activiști culturali din u- 
zină, n-au conceput munca cu 
cartea ca niște manifestări 
confecționate în serie, rupte de 
contextul preocupărilor celor 
pentru care sînt pregătite, ci 
ținînd în primul rînd cont de

Din noul peisaj al orașului Deva. Foto i AGERPRES

aceste preocupări. Să aruncăm 
o privire pe un plan al biblio
tecii întocmit în colaborare cu 
comitetul U.T.M. din uzină : 
Iată cîteva acțiuni din aceeași 
săptămînă : un concurs de po
ezie cu prilejul unei seri cul
tural-distractive ; prezentarea 
unui volum de însemnări de 
călătorie prins în mozaicul de 
rubrici al unui program edu
cativ intitulat „De toate pen
tru toți" ; un medalion Liviu 
Rebreanu, urmat de o ghici
toare literară din opera scrii
torului, precedat de un pro
gram de muzică populară ro- 
mînească ș.a.m.d. Planul aces
ta bogat nu se putea să nu a- 
tragă.

Și a atras. La secția filetaj 
s-au purtat discuțiile finale 
pe marginea bibliografiei con
cursului „Iubiți cartea" cu un 
număr de 13 tineri. Tuturor a- 
cestora li s-a făcut un „apel 
de onoare" în adunarea gene
rală deschisă a organizației de 
bază U.T.M. Apoi li s-au în- 
mînat în fața adunării carne
tele de purtători ai insignelor 
de „Prieten al cății".

După ce a fost prinsă la re
ver cea de-a treisprezecea in
signă, în adunare s-au ridicat 
cîteva mîini. Doisprezece ti
neri își manifestau dorința de 
a se pregăti pentru concursul 
„Iubiți cartea" și a cuceri in
signa de „Prieten al cărții".

Dar cum a muncit comisia 
concursului pentru antrenarea 
tuturor tinerilor din uzină la 
citirea literaturii ?

— Ca în orice muncă — ne 
spune Valentina Nicoară, 
membră a comisiei — și aici 
sînt necesare pasiunea și ini
țiativa. Trebuie să reușești să 
găsești cele mai bune soluții 
în stare să atragă tinerii la 
lectură, să știi să recomanzi o 
carte, să faci o recenzie inte
resantă.

Mai întîi, a fost necesară 
înțelegerea deplină de către 
toți tinerii a folosului partici
pării la concurs, a trezirii in
teresului față de comorile cu
prinse în cărți. Am făcut a- 
ceasta cu orice prilej ; în adu
nările generale U.T.M., la ga
zetele de perete, la stația de 
radioamplificare, în emisiuni-

Din experiența 
comisiei concursului 

„Iubiți cartea'* 
□ Fabricii de țevi 

din Roman

le săptămînale dedicate tine
retului, la panourile special a- 
menajate în secție, în discuții
le de la om la om. Agitația 
vizuală concepută atractiv, in
teresant, a avut un rol deose
bit de mobilizator. Dar, la un 
moment dat, numărul mare de 
tineri înscriși la concurs de
pășeau posibilitățile noastre de 
cuprindere. Nu reușeam să cu
noaștem nivelul de pregătire al 
tinerilor, nu puteam interveni 
cu cele mai eficiente forme de 
ajutorare. Am creat atunci co
misii pe secții, cărora le-am a- 
rătat concret cum trebuie să-și 
desfășoare activitatea. In pla
nurile lunare de muncă ale 
comisiilor fiecare membru a 
primit sarcini. In sprijinirea 
comisiilor au fost antrenați 
purtători mai vechi ai insig
nei, elevi de la liceul seral. 
S-a putut interveni astfel cu 
o formă sau alta de sprijini
re a cititorilor începători. Iată 
un exemplu concludent. în 
biblioteca volantă a secției fi
letai, volumele de versuri stă
teau neatinse. în fișele tine-

rilor din secție, abonați la 
blioteca clubului, rar erau 
scrise volumele vreunui poet. 
La discuțiile finale tinerii e- 
vitau să vorbească despre 
poezie. S-au organizat atunci 
cîteva seri de poezie, un mon
taj literar muzical „Februarie 
33“ ; cîțiva tineri, elevi la li
ceul seral, au recitat din cele 
mai frumoase versuri înscrise 
în bibliografia concursului, la 
serile cultural-distractive, au 
fost organizate concursuri ghi
citoare (pe bucăți de hîrtie sînt 
scrise întrebările și indicate 
trei soluții. Concurenții notau 
răspunsul exact).

Astfel de acțiuni tinerești, a- 
tractive au fost organizate în 
majoritatea secțiilor. Putem 
spune că fiecare secție s-a 
„specializat" în organizarea u- 
nei forme de manifestări. Ti
nerii din secția „mecanic șef' 
ne-au invitat la un montaj 
literar intitulat „Ororile răz
boiului oglindite în poezia lui 
Eugen Jebeleanu" ; cei din or
ganizația U.T.M. „administra
tiv" la un interesant concurs 
„Cine știe, răspunde" care a a- 
dus pe scenă eroi și întîm- 
plări din opera marelui dra
maturg I. L. Caragiale. Și dacă 
mai înainte, atunci cînd re
cenzia era singura formă de 
prezentare a cărții, eram ne- 
voiți să trimitem zeci de invi
tații prin toate secțiile uzinei, 
acum tinerii se invită singuri.

La multe din acțiunile orga
nizate de noi sînt prezenți și 
membrii cercului literar din 
uzină, artiștii amatori. De pil
dă, la un simpozion Cehov, e- 
conomistul Constantin Cordu- 
neanu a vorbit despre opera 
scriitorului, inginera Ștefania 
Covrig a prezentat nuvelele 
„Ordinul Ana" și „Salonul nr. 
6“, iar membrii formației de

teatru au dramatizat și inter
pretat cîteva din schițele lui 
Cehov. O seară interesantă, a- 
tractivă, care a adus în sală 
zeci de tineri din uzină.

Opt tineri, membri ai cer
cului literar, au prezentat în- 
tr-o altă seară, la club, un re
cital de versuri „Poeții lumii 
cîntă pacea“ secondat și de 
cîteva ilustrații muzicale.

Iată cum membrii formații
lor artistice, ai cercului lite
rar, cititori pasionați ai biblio
tecii, sprijină organizația 
U.T.M. în dezvoltarea dragos
tei pentru literatură, îmbogă
țind viața culturală a uzinei.

Oglinda întregii activități 
desfășurate, discuțiile finale, 
ne-au dovedit cît de necesară 
este organizarea 
acțiunilor, ; 
interesante 
vii, aprinse, 
de idei al 
comportarea 
realizarea artistică, sînt înso
țite de temeinice observații 
personale. La aceste discuții 
invităm și tineri care urmează 
să se prezinte în fața comisiei, 
tineri iubitori de literatură 
care găsesc în aceste exami
nări un prilej de a schimba 
impresii asupra cărților. înlă- 
turînd caracterul rigid al dis
cuțiilor, schimbînd chiar și lo
cul de desfășurare în sălile 
clubului — discuțiile finale 
devin tot mai atrăgătoare și 
mai interesante.

Rezultatul acestei munci a- 
pare cel mai concludent în fi
nalul statisticii pe care o ci
tam mai sus : 2 430 de cititori; 
14 000 de “ ..........
neri sînt 
„Prieten 
volume 
pentru bibliotecile personale.

VIORICA GRIGORESCU |

temeinică a 
găsirea celor mai 

forme. Discuțiile 
despre conținutul 
operelor, despre 

• eroilor, despre

cărți citite ; 600 ti- 
purtători ai insignei 
al cărții" ; 2 800 de
au fost cumpărate

Tudor (ambele serii) 
nemascop : Patria (10 ; 
17 ; 20,30). A dispărut o 
Republica (9,45 ; 13 ;

Carpați (10 ; 12 ; 14,15 ; 16,30 ;
18.45 ; 21), Festival (9,45 ; 12 ; 
14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21), înfră
țirea între popoare (13.30 ;
15.45 ; 18 ; 20,15). Mi-am cum-

tren din Gun Hill: Cultural (11; 
15; 17 ; 19 ; 21). E permis să 
calci pe iarbă : Dacia (9,45 ; 
12 ; 14.15 ; 16,30 ; 18.45 ; 21). 
Ucigașul plătit — cinemascop : 
Buzești (16 ; 18,15 ; 20,30), 
Popular (14,30 ; 16,30 ; 18,45 ; 
21). Baronul de Miinchausen : 
Crîngași 
Electra :
13,45 ; 16 
de aur :
Moby Dick : Vitan (15 ; 17 ; 19; 
20,45). La vîrsta dragostei : 
Miorița (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 18,15; 
20,30), Pacea (16 ; 18 ; 20). Dra
cul și cele zece porunci : Mun
ca : (15 ; 17 ; 19 ; 21).

14,15 ; 16,30 ; 18,45 ; 21). Printre 
oameni buni : Central (10,30 ; 
12,30 ; 14.30 ; 16,30 ; 18,30 ;
20,30), Flacăra (10 ; 12 ; 16 ; 18 ; 
20). Să ne trăiești, Gnat ! : Lu
mina (în continuare de la 10—■ 
14 ; 16 ; 18,15 ; 20,30), Luceafă
rul (16 ; 18,15 ; 20,30). Codin : 
Union (15 ; 17 ; 19 ; 21). Pro
gram pentru copii : (orele 10) 
și Valsul nemuritor : Doina 
(14,30 ; 16,30 ; 18,30 ; 20,30), Ar
ta (15 ; 17 ; 19 ; 21). Tintin și 
misterul „Linei de aur" : Tim
puri Noi (de la 10—17 în conti
nuare ; 19 ; 21). Bate toba — 
cinemascop : Giulești (10,30 ; 
12,30; 16,30; 18,30; 20,30), Dru
mul Serii (16 ; 18 ; 20). Ultimul

Ion Fieraru, Leu
— Caracal

(16 ; 18,15 ; 20,30).
Bucegi (9,30 ; 11,30 ; 
18,15 ; 20,30). Dintele 
Unirea (16 ; 18 ; 20).

pirat un tată — cinemascop : 
Tineretului (10 ; 12 ; 14 ; 16 ; 
18,15 ; 20,30), Grivița (10 ; 12 ; 
14,30 ; 16 ;30 18,30; 20,30). Elena 
din Troia : Victoria (9,45 ; 12 ;

Constantin

LE MATURITĂȚIILA PORȚI
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Gala(i — toamna 1963, pe unul din cheiurile portului. Foto : AGERPRES

în excursia pe 
propus să o faceți 
cu care prilej 
orașul Cluj, de 
vă va fi micul 
ristic „Clujul și
sale", apărut în Editura Me
ridiane.

care v-ați 
prin țară, 

veți vizita și 
un real folos 
îndreptar tu- 
împrejurimile

— ci- 
13,30 ; 
navă : 
14,15; 

16,45 ; 19 ; 21,15), Capitol (8,30;
10.30 ; 12,45 ; 15 ; 17,15 ; 19,30 ; 
21,45), Excelsior (9 ; 11,15 ;
13.30 ; 15,45 ; 18 ; 20,15), Fero
viar (10 ; 12,15 ; 14,30 ; 16,45 ; 
19 ; 21,15), Melodia (10 ; 12 ;
14.30 ; 16,45 ; 19 ; 21,15), Mo
dern (9,30 ; 11,30 ; 13,45 ; 16 ;
18.30 ; 20,45). Harakiri — cine
mascop : București (8,30 ; 11 ;
13.30 ; 16 ; 18,30 ; 21), Tomis
(8,30 ; 11 ; 13,30 ; 16 ; 18,30 ; 21), 
Aurora (10 ; 12.30 ; 15 ; 17,45 ; 
20,30), Flamura (10 ; 12,30 ; 15 ;
17.30 ; 20). Ah, acest tineret!:

i

Le-am luat cîte un interviu
— folosesc acest cuvînt 
care se potrivește mai bine 

momentelor solemne — la Școala 
populară de artă din Sibiu, prin
tre acorduri de violoncel, printre 
replici dramatice, printre vocalize 
și pași de dans. Faceți cunoștință 
cu ei.

i • ugenia Dan, colectivistă din 
/ , gospodăria Bradu — Avrig.

Anul I — Canto.
„De la ii ani visez să fiu ar

tistă. Ce înțelegeam eu, la ii ani, 
prin a fi artist, nu-mi mai aduc 
bine aminte. Dar atunci s-a în- 
tîmplat ceva extraordinar în viața 
mea : m-am auzit cîntînd la ra
dio. îmi aduc bine aminte, eram 
în cîmp la scos cartofii. Totodeau- 
na, cînd lucrez, cînt. Mi se pare 
că cel mai mult i se potrivește 
muncii, cîntecul. Cîntam și atunci. 
A oprit lingă noi o mașină cu 
niște tovarăși de ia radio. Mi-au 
spus să mai cînt. Am mai cîntat 
și „Bade, spiculeț de grîu" și 
„De la noi de la fereastră" ; m-au 
înregistrat...

De atunci, visul meu cel mai 
mare a fost să ajung artistă... N-ai 
trecut niciodată prin satul nostru? 
O, e un sat frumos și avem o gos
podărie fruntașă, de cînd ne-am 
unit cu cei de la Avrig. Dar co
munei noastre i s-a mai dus faima 
și pentru brigada artistică de 
agitație, anul acesta premiată, pe 
locul 1, la faza raională. La cămi
nul cultural merg de pe la io ani. 
Totdeauna m-am simțit acolo ca 
la un fel de școală. Am cîntat, am 
învățat din ce in ce mai mult să 
cînt. Dar am prins încredere mai 
ales de cînd cu gospodăria. Am 

devenit un fel de cîntăreață a ei. 
Mă simțeam și mîndră dar și răs
punzătoare de calitatea mea, în 
fața colectiviștilor.

Pentru mine, îndrumările tova
rășului profesor Vasile Balteș, ac
tivist cultural de frunte la cămi
nul nostru, au fost cele dinții 
lecții. Apoi a fost la noi în sat, 
pentru instruirea echipei artistice 
tovarășul profesor Stoicescu, de la 
Școala populară de artă din Si
biu. Dumnealui mi-a vorbit pri
mul despre Școala populară de 
artă : „Trebuie s-o urmezi — spu
nea — trebuie să-ți cultivi vo
cea". Președintele nostru, Gheor
ghe Cermonea și instructorul de 
partid s-au sfătuit, într-o zi, pe 
vară, cu consiliul de conducere al 
gospodăriei. S-o trimitem la școa
lă ! — au hotărît ei. In toamnă 
am dat examen. Parcă văd și 
acum, comisia, profesorii, pianul 
mare în mijlocul sălii... Cum am 
cîntat ? Nu mai știu începutul, dar 
m-am auzit mai spre mijlocul 
cîntecului, cînd am prinș curaj 
și putere. Am reușit. Acum de 
2—3 ori pe săptămînă fac drumul 
la Sibiu, calc de 25 de km. Cos- 
podăria îmi plătește drumurile cu 
mașina, toți de la noi știu că 
merg să învăț să cînt.

(heorghe Drăgoiu, anul I la 
l Școala populară de artă, 
este electrician la Uzina de 

reparații Sibiu. Astăzi Gheorghe 
Drăgoiu a avut un succes. Acum, 
cînd își execută obișnuitele exerciții 
la acordeon, încă îl mai înfioară 
bucuria dc-acum cîteva ore. Poa
te că sentimentul acesta de încre
dere îl face să chite mai bine ca 
de obicei. Astăzi, electricianul de 

întreținere Drăgoiu, eu experiență 
doar de un an, după absolvirea 
școlii de meserii, a executat prima 
reparație capitală. In cîteva ore, 
compresorul, de care era atîta ne
voie, a fost reparat. Și cînd, după 
verificare, a putut să spună celor 
din jurul lui — gata, merge I 
(fusese prima lui lucrare atît de 
serioasă) s-a simțit fericit pentru 
o zi, pentru o săptămînă întreagă! 
Are să audă și bătrînul de la cei
lalți și o să fie mîndru de el (ta
tăl lui lucrează tot aici la Uzina 
de reparații).

Acordeonul e o mare pasiune a

Artiști 
de 18 ani

lui. Cel care i-a dat primele lecții 
a fost un prieten, Mircea Achim, 
acuni în anul III la Școala popu
lară de artă. El, Mircea Achim și 
încă patru tineri de vîrsta lor sînt 
prieteni foarte buni. împreună au 
urmat școala profesională, îm
preună fac excursii, merg la spec
tacole...

La 18 am totul e frumos, deo
sebit. Drăgoiu Gheorghe, colegii 
lui de la Școala populară de artă, 
tovarășii lui de uzină, la fel de 
tineri, își trăiesc această vîrstă din 
plin.

/Je Maria Luca o cunoști cu 
adevărat cînd o privești și 
o asculți cîntînd. Sînt oa

meni pe care-i exprimă, ce! mai 
bine arta lor. Maria Luca face 

parte din această categorie de 
oameni. De altfel, vorbește mai 
puțin decît tovarășele de vîrstă. 
Poate și pentru că este cea mai 
matură. Nu numai fața, ci și 
gîndirea ; nu numai vocea, ci și 
bucuriile.

Lingă pian apare subțiratică, 
părul blond, mult disciplinat, ți
nuta sobră ; cînd cîntă, vibrează 
toată ca un arbore de rezonanță. 
O aud și mă înfioară vocea ei 
inegală, febrilă, sclipitoare. Cred 
că toate la un loc anunță talen
tul autentic.

Sînt numai cîteva fraze în bio
grafia pe care ți-o schițează su
mar Mana Luca, ieșind din tăce
rile ei, cu timiditate — poate 
singura a vîrslei, timiditatea. De 
doi ani a absolvit școala profe
sională. E filatoare la Fabrica 
„11 Iunie'-Cisnădie. Anul 111 la 
Școala populată de artă, clasa 
canto ; e în clasa a IX-a la liceul 
seral.

Ii privesc miinile care stăpînesc 
mașinile, acolo la fabrică, mîini 
subțiri, îndemînatice, hotărîte ; 
acum odihnesc pe marginea pia
nului. Cîntecul „Mîndruliță de la 
munte" — o prelucrare de folclor 
de Gh. Ștefănescu — auzit de atîtea 
ori, îmi pare că acum îl ascult 
prima dată. Pentru că vocea ei îl 
înnoiește. Soprană lirică... Are un 
model pe care îl urmează, o maes- 
tră căreia ar vrea să-i semene : 
Arta Florescu.

Peste cîțiva ani, am s-o ascult 
undeva pe o scenă. Marele vis al 
Măriei Luca este Conservatorul. 
Acum are 18 ani. E printre prime
le la locul ei de muncă, are note 

foarte bune Ia cursul seral, curînd 
va absolvi școala populară de artă.

Al patrulea artist de 18 ani, 
pe care vi-1 prezint în a- 
cest grupaj, este Miron Ion, 

dansator, anul II și tot de doi ani 
strungar la Uzinele „Independen
ța'. La strungul lui apare într-un 
fel : cum e cam subțirel și de sta
tură numai mijlocie, i se vede 
doar capul. Părul creț, negru, ochi 
mari, atenți, obrazul mînjit pe ici 
pe colo și seriozitatea, ridicată la 
pătrat. Are ceva de copil care-și 
dă silința să pară om mare, acolo, 
la mașina lui. Cînd dansează e și 
așa și altfel : ritmul „ardclenelor" 
și „bărbuncului", iureșul jocului îi 
arată, întreagă, tinerețea celor 18 
ani, firea veselă, deschisă. Miron 
Ion e socotit unul dintre dansa
torii talentați ai anului II la Școa
la populară de artă. Tovarășa 
profesoară Eliad îl cunoaște pe 
Miron și de la echipa de dansuri 
a uzinei, fiind instructoarca aces
tei echipe.

Chiar în seara aceea echipa de 
dansuri a Uzinelor „Independența" 
mărită de la 12 perechi, ia 20, se 
strîngea pentru a începe să lucre
ze un dan6 mai greu. E vorba de 
dansul cu temă „La 18 ani", pre
gătit anume pentru sărbătorirea 
majoratului în uzină. Printre dan
satori, iată-1 și pe Miron Ion. Va 
fi și el unul dintre cei sărbătoriți, 

Și dansul acesta, 
florile, felicitările, 
pe acum obrazul

în decembrie, 
pașii de vals, 
fi aprind de
smead, copilăresc și serios.

FLORENȚA ALRU

A apărut revista 
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C. BUZDUGAN — Pasiune de con
structor.
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DIN EXPERIENȚA ACTIVITĂȚII 
PIONIEREȘTI

D. HODINĂ — îndrumăm activita
tea pionierească ; B. CARA- 
GIALE — După vacanță...

RĂSPUNDEM LA ÎNTREBĂRILE 
CITITORILOR
DIN SCRISORILE SOSITE LA 
REDACȚIE

Venituri mari
din sectorul legumicol

Colectiviștii din comuna Vă- 
răști, raionul Oltenița, sînt 
vestiți, de multă vreme, ca 
buni legumicultori. Această 
tradiție frumoasă și-au im
pus-o prin muncă, iar rezulta
tele muncii lor le-au dat de 
mult dreptul la mîndrie.

Și anul acesta, colectiviștii 
au cultivat cu legume și zar
zavaturi o suprafață de 270 ha. 
Aceasta le-a adus venituri 
mari. Numai de pe cele 25 ha 
cultivate cu roșii timpurii ei 
au recoltat 750 tone, din vîn-

Au asigurat hrana animalelor 
pentru iarnă

Colectiviștii din Cîndești, ra
ionul Buhuși, și-au mărit, în 
ultimul timp, șeptelul de ani
male. Ei au ajuns să aibă as
tăzi 540 bovine (din care 151 
vaci de lapte), 360 ovine, 174 
porcine și 1 335 păsări. Pentru 
aceasta colectiviștii s-au îngri
jit din timp să asigure anima
lelor o hrană consistentă și 
îndestulătoare pentru perioa
da de iarnă. Ei au strîns 500 
tone fin natural, 1 126 tone 
grosiere, 500 tone porumb si
loz și 484 tone de concentrate. 

zarea cărora au obținut 
1 211 000 lei. Venituri frumoase 
s-au obținut și de pe suprafe
țele cultivate cu celelalte le
gume.

în acest sezon de toamnă 
tîrzie, cînd... se numără bo
bocii, colectiviștii au totalizat 
suma de 5 235 494 lei, venit ob
ținut numai din sectorul le
gumicol.

ȘERBAN IL1E 
corespondent voluntar

Alte 80 tone borhot de sfeclă 
vor completa baza furajeră.

Pentru buna iernare a ani
malelor, colectiviștii au termi
nat și construcția celor 5 graj
duri, la înălțarea cărora s-au 
folosit pe scară largă materia
le din resurse locale.

La realizarea acestora a 
participat un număr foarte 
mare de tineri. S-au eviden
țiat în mod deosebit tinerii 
Nistor Vasile, Dumbravă Con
stantin, Ciolan Vasile și alții.

TAC HE VASILACHE 
colectivist



SOSIREA LA BELGRAD A DELEGAȚIEI 
DE SLAT A R. P. ROMtNE

(Urmare din pag. I)
spre ieșirea principală a gării 
Belgrad. In piața gării o mare 
mulțime de cetățeni au venit 
să salute pe oaspeți. Deși era 
zi de lucru, aici, ca și pe stră
zile capitalei Iugoslaviei, ca 
pretutindeni în gări, în piețe, 
la toate punctele de oprire 
populația a ieșit în număr 
mare să salute delegația ro- 
mînă, aclamînd îndelung pe 
oaspeți. In primirea plină de 
căldură, în aplauzele și ura
tele cetățenilor iugoslavi își 
găsesc expresie sentimentele 
de prietenie față de poporul 
romîn și dorința ca această 
vizită să contribuie la strîn- 
gerca legăturilor de prietenie 
și la dezvoltarea multilaterală 
a relațiilor dintre cele două 
țări.

In drumul spre reședință, 
zecile de mii de locuitori ai 
Belgradului au salutat cu în
suflețire pe oaspeții romîni, 
fluturînd stegulețe românești 
și iugoslave și buchete de 
flori.

La o oră și jumătate de la 
sosire, delegația de stat a țării 
noastre a vizitat noul cartier 
al Belgradului care se con
struiește pe malul sting al Sa- 
vei. Oaspeții romîni au fost 
însoțiți de Petar Stambolici, 
președintele Vecei Executive 
Federative precum și de alte 
persoane oficiale iugoslave.

A devenit o tradiție pentru 
locuitorii Belgradului să invite 
pe cei mai de seamă oaspeți 
ai R.S.F. Iugoslavia să sădeas

Toastul tovarășului 
Iosif Broz Tito

Toastul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

(Urmare din vag. I)

Realizarea acestui mare obiec
tiv pe Dunăre va reprezenta 
un pas însemnat înainte în 
consolidarea economică pe mai 
departe a tarilor noastre, o 
punte a prieteniei și un exem
plu de colaborare intre țările 
și popoarele noastre socialiste, 
în același timp, prin soluțiile 
sale privind navigația, acest 
obiectiv important va oferi 
posibilități noi și mult mai 
favorabile pentru exploatarea 
acestei mari și importante căi 
de navigație internațională și 
va aduce foloase directe tutu
ror țărilor cointeresate.

Dragi prieteni,

Cred că împărtășiți părerea 
noastră că există condiții fa
vorabile pentru colaborarea 
economică și în alte domenii, 
și că, prin eforturi comune, 
vom găsi forme noi de cola
borare, fapt care va dezvolta 
și mai mult relațiile noastre 
de bună vecinătate. Succesele 
țârilor noastre în dezvoltarea 
economică oferă pentru aceas
ta posibilități favorabile.

Popoarele iugoslave urmă
resc cu mare interes și simpa
tie construirea socialismului 
și a relațiilor sociale socialiste 
în Republica Populară Romî
nă. Ne bucurăm sincer de ma
rile succese pe care poporul 
romîn, sub conducerea parti
dului și guvernului său. le-a 
obținut în dezvoltarea econo
mică și, mai ales, în industria
lizarea țării.

Ne bucurăm, dragă tova
rășe Dej, că, împreună cu dis
tinșii membri ai delegației 
dumneavoastră, veți vizita din 
nou unele regiuni ale țării 
noastre și că veți putea cu
noaște viața și munca popoa
relor noastre și rezultatele 
construcției socialiste în țara 
noastră. Noi, de asemenea, ne 
mîndrim cu rezultatele obți
nute în dezvoltarea noastră 
economică și socială. In ciuda 
diferitelor greutăți pe care 
le-am întîmpinat, am reușit să 
îmbunătățim simțitor condiții
le de viață ale oamenilor mun
cii de la noi. Ne aflăm într-uri 
proces intens de dezvoltare a 
relațiilor socialiste în care, 
datorită autoconducerii mun
citorești și sociale, se manifes
tă tot mai mult inițiativa 
creatoare și rolul activ al oa
menilor muncii, ceea ce ne 
oferă o garanție pentru și mai 
mari succese viitoare.

Indiferent de condițiile spe
cifice și de experiența proprie, 
construirea socialismului re
prezintă țelul comun al po
poarelor noastre. Ținînd sea
ma de aceasta, considerăm că 
asemenea întîlniri și schim
buri de păreri prietenești sînt 
foarte utile și necesare pentru 
realizarea acestor țeluri co
mune.

Cele două țări ale noastre,

Vineri dimineața s-a înapo
iat de la Berlin delegația de 
oameni de știință condusă de 
prof. Nicolae Giosan, prim- 
vicepreședinte a! Consiliului 
Superior al Agriculturii, direc
torul Institutului Central de 
cercetări agricole, care a par
ticipat la sesiunea științifică 
și ședința festivă organizată 
cu prilejul celei de a 12-a ani
versări a Academiei de Științe 
Agricole a R D. Germane.

Cu prilejul adunării festive 
s-a acordat acad. prof. Nicolae 
Cernescu titlul de membru co
respondent al Academiei Ger
mane de Științe Agricole.

•fr
Misiunea economică italiană, 

condusă de senatorul Gino 

că in amintirea vizitelor lor 
arbori în „Parcul prieteniei'’ 
din acest cartier al Belgradu
lui. Tovarășul Gheorghe 
GheorghM-Dej a sădit în acest 
parc un tei alături de arborii 
sădiți de alți șefi de state 
care au vizitat R. S. F. Iu
goslavia. După sădire, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și ceilalți membri ai delegației 
au semnat în cartea de onoare. 
Populația noului cartier, prin
tre care se vedeau mulți pio
nieri, au făcut o caldă mani
festație de simpatie delegației 
romîne.

★

La amiază, președintele 
R. S. F. Iugoslavia, secretarul 
general al Uniunii Comuniști
lor din Iugoslavia, Iosip Broz 
Tito, a oferit, în clădirea Ve
cei Executive Federative, o 
masă de gală în cinstea pre
ședintelui Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne, 
prim-secretar al Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. In timpul me
sei tovarășii Iosip Broz Tito 
și Gheorghe Gheorghiu-Dej 
au rostit toasturi. Masa a de
curs într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

în cursul după-amiezii, 
membrii delegației romîne, în
soțiți de persoane oficiale 
iugoslave, s-au deplasat în 
apropierea Belgradului, la Mo
numentul Eroului Necunoscut 
de pe colina Avala. Acest mo
nument, creație în granit și 
marmoră a marelui sculptor 

devotate cauzei păcii și coexis
tenței pașnice, au vădit o 
mare apropiere și identitate 
a pozițiilor lor în cele mai im
portante probleme internațio
nale. în prezent, cînd în lume 
s-au întărit considerabil forțe
le păcii și cînd se produce în 
tot mai mare măsură po
larizarea între forțele care sînt 
pentru înțelegere pașnică și 
cele care sînt pentru continua
rea și ațîțarea războiului rece, 
Iugoslavia și Romînia sprijină 
activ acțiunile pentru întări
rea încrederii internaționale și 
slăbirea încordării, pentru de
zarmare generală ți totală. 
De aceea, ele au sprijinit și 
Tratatul încheiat recent la 
Moscova cu privire la interzi
cerea experiențelor nucleare 
în atmosferă, Cosmos și sub 
apă. Constat cu satisfacție că 
țările noastre participă activ 
și la pregătirile pentru apro
piata conferință mondială cu 
privire la comerț și dezvoltare, 
sub egida O.N.U.. deoarece în 
interesul nostru comun este 
dezvoltarea pe baza egalității 
în drepturi, a colaborării eco
nomice internaționale, înlătu
rarea discriminării și obstaco
lelor artificiale și ajutorarea 
eficientă pentru dezvoltarea 
țărilor în curs de dezvoltare.

Cele două țări ale noastre 
aduc o contribuție deosebită 
la dezvoltarea colaborării paș
nice în Balcani. Pe lîngă alte 
inițiative pozitive în această 
privință, aș vrea să amintesc 
în mod deosebit dorința țărilor 
noastre ca această regiune să 
fie declarată zonă denucleari- 
zată. De asemenea, noi spriji
nim toate celelalte propuneri 
de creare a unor asemenea 
zone denuclearizate și în alte 
părți ale lumii.

Dragă tovarășe Dej,

Sîntem ferm convinși că vi
zita dumneavoastră și apro
piatele noastre convorbiri vor 
contribui la consolidarea pe 
mai departe a relațiilor de 
prietenie și de bună vecină
tate, precum și la lărgirea co
laborării multilaterale între 
Republica Socialistă Federati
vă Iugoslavia și Republica 
Populară Romîriă. Considerăm 
că schimbul nostru de păreri 
va avea o mare importanță 
pentru o mai bună cunoaștere 
reciprocă, o mai deplină înțe
legere și pentru intensificarea 
eforturilor noastre în lupta 
pentru pace și socialism.

Urîndu-vă să vă petreceți 
timpul în mod plăcut în țara 
noastră, ridic acest pahar pen
tru progresul poporului ro
mîn prieten, pentru prietenia 
sinceră și colaborarea multi
laterală dintre cele două țări 
socialiste ale noastre, în sănă
tatea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și a celorlalți 
oaspeți din Republica Popu
lară Romînă.

INFORMAȚII
Zannini, care se află în țara 
noastră a fost primită vineri 
de Ion Cîmpeanu, secretar ge
neral al Ministerului Comerțu
lui Exterior. Au fost prezenți 
funcționari superiori din acest 
minister și directori ai unor 
întreprinderi de stat pentru 
comerțul exterior.

Erau de față dr. Alberto Pa- 
veri Fontana, ministrul Italiei 
la București și membri ai le
gației.

A început în Capitală a IX-a 
sesiune științifică a cadrelor 
didactice de la Institutul de 
medicină și farmacie din 
București. Ea este consacrată 
memoriei iluștrilor profesori 
și savanți romîni Gh. Mari

Ivan Mestrovici, situat la 20 
km spre sud de Belgrad, pe 
muntele Avala, acoperit de 
parcuri și crînguri, domină 
peisajul înconjurător. Pe aces
te locuri, în 1944, au avut loc 
mari bătălii împotriva ocu- 
panților fasciști pentru elibe
rarea Belgradului. Cariatidele 
sale înfățișează chipuri de ti
nere fete simbolizînd diferitele 
popoare ale Iugoslaviei.

Delegația romînă depune o 
coroană de flori pe ale cărei 
panglici sînt scrise cuvintele : 
„Glorie veșnică luptătorilor 
iugoslavi căzuți pentru liber
tate". După depunerea coroa
nei, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a rostit: „Sla
vă celor care s-au jertfit pen
tru eliberarea Iugoslaviei în 
lupta împotriva fascismului". 
Cei prezenți păstrează un mo
ment de reculegere. Sînt into
nate imnurile de stat al» 
R. P. Romîne și al. R.S.F., 
Iugoslavia. Membrii delegației 
semnează apoi în cartea me- 
morială care se află în incinta 
monumentului.

Coloana de mașini se în
dreaptă apoi spre Monumen
tul Eliberatorilor Belgradului 
— 1944. Cinstind memoria ce
lor căzuți în eroicele lupte din 
toamna anului 1944 pentru 
eliberarea capitalei Iugoslaviei 
de sub jugul fascist, Monu
mentul evocă în basorelieful 
din piatra albă momente din 
acele zile de neuitat. Pe zidul 
de granit o inscripție aminteș
te că în lupta pentru elibera
rea orașului și-au dat viața 
2 953 luptători, ai Armatei

(Urmare din vag. I) 

pentru excluderea definitivă a 
războaielor din viața societății 
este dezarmarea generală și 
totală. Sprijinul de care s-a 
bucurat programul de dezar
mare generală și totală pre
zentat de guvernul Uniunii 
Sovietice la O.N.U., faptul că 
necesitatea dezarmării gene
rale și totale a fost unanim re
cunoscută de statele membre 
ale Organizației Națiunilor 
Unite demonstrează ce înrîu- 
rire puternică exercită în zi
lele noastre ideea dezarmării.

Alături de celelalte state 
socialiste, Republica Populară 
Romînă sprijină activ orice 
pas, orice măsură care poate 
contribui la realizarea acestui 
obiectiv măreț, la destinderea 
în relațiile între state, la 
rezolvarea pe calea tratative
lor a tuturor problemelor 
internaționale litigioase.

Desigur, pentru aceasta se 
cer eforturi unite și perseve
rente ale forțelor păcii, vigi
lență față de acțiunile cercu
rilor imperialiste agresive, ad
versare ale păcii și libertății 
popoarelor.

încheierea Tratatului pentru 
interzicerea experiențelor cu 
arma nucleară în cele trei me
dii este un rezultat concret al 
luptei pentru afirmarea prin
cipiilor coexistenței pașnice în 
viața internațională. Țara noa
stră se numără printre primii 
semnatari ai acestui Tratat, pe 
care și-au pus semnătura peste 
100 de state — mărturie a 
ecoului puternic pe care 
l-a stîrnit în întreaga lume.

Ne este cunoscut că guver
nul Republicii Socialiste Fe
derative Iugoslavia acordă, ca 
și noi, prețuirea cuvenită Tra
tatului, ca un pas însemnat pe 
calea destinderii internațio
nale, care deschide perspec
tive favorabile pentru a se 
înainta mai departe în această 
direcție.

O importantă contribuție la 
îmbunătățirea climatului inter
național în această parte a 
lumii ar aduce transformarea 
Balcanilor într-o zonă a pă
cii, colaborării și bunei con
viețuiri.

Ne exprimăm satisfacția că 
pentru soluționarea acestei 
probleme ca și a altor pro
bleme actuale ale relațiilor 
internaționale, țările noastre 
socialiste, guvernele lor mili
tează împreună ca parte com
ponentă și activă a forțelor 
care acționează pentru asigu
rarea păcii și a progresului 
social.

nescu și I. Cantacuzino, de la 
a căror naștere se împlinesc 
100 de ani.

După ședința de deschidere, 
în care au fost expuse refera
te dedicate centenarului celor 
doi mari oameni de știință 
a avut loc simpozionul „Me
canismele homeostaziei".

Au luat parte Voinea Mari
nescu, ministrul sănătății și 
prevederilor sociale, acad. Șt. 
Milcu, vicepreședinte al Aca
demiei R.P. Romîne, acad. Șt. 
S. Nicolau, președintele secției 
medicale a Academiei, repre
zentanți ai Ministerului Invă- 
mîntului, academicieni, profe
sori, oameni de știință, dele
gați ai institutelor de medicină 

Populare de Eliberare Națio
nală a Iugoslaviei și 913 ostași 
ai Armatei Sovietice.

în acordurile imnului luptă
torilor căzuți, delegația de 
stat a R. P. Romîne depune o 
coroană de flori pe a cărei 
panglică se află inscripția 
„Slavă eroilor eliberatori ai 
Belgradului". Se intonează 
imnurile de stat ale R. P. Ro
mîne și R.S.F. Iugoslavia, iar 
garda militară de onoare sa
lută pe eroii căzuți, prin salve 
de armă. Se păstrează un mi
nut de reculegere.

Membrii delegației străbat 
aleile cimitirului. Se semnează 
in Cartea memorială a Monu
mentului.

'Vizitele la Monumentul E- 
roului Necunoscut și la Monu
mentul Eliberatorilor Belgra
dului au constituit momente 
emoționante de omagiu adus 
luptătorilor căzuți în lupta 
pentru eliberarea Iugoslaviei 
de sub jugul fascist.

Prima zi a vizitei delegației 
de stat a R. P. Romîne a pri
lejuit manifestarea prieteniei 
dintre cele două popoare le
gate prin țelurile comune ale 
picii și socialismului.

★
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Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și ceilalți membri 
ai delegației R. P. Romîne au 
făcut vineri după-amiază o 
vizită președintelui Iosip Broz 
Tito și soției sale.

Vizita a decurs într-o atmo
sferă prietenească.

Stimate tovarășe Tito,
Stimați tovarăși,

Relațiile de colaborare din
tre țările noastre au cunoscut 
în ultimii ani o dezvoltare 
incontestabilă. A sporit și e în 
continuă creștere volumul 
schimburilor economice. Exis
tă, fără îndoială, largi pers
pective de dezvoltare în con
tinuare a acestor relații, co
respunzător cu posibilitățile de 
care dispun țările noastre.

Un lucru deosebit de impor
tant pe care aș dori să-1 sub
liniez în această ordine de 
idei, este acordul privind con
struirea în comun a comple
xului hidroenergetic de la Por
țile de Fier. Se înfăptuiesc 
astfel hotărîrile pe care le-am 
semnat în 1956 la București 
și Brioni. Nu este necesar să 
insist aici asupra marii în
semnătăți economice pe care o 
are această construcție pentru 
Iugoslavia și Romînia, precum 
și pentru îmbunătățirea navi
gației pe Dunăre.

Sîntem convinși că această 
lucrare de mari proporții, ce 
va fi înfăptuită în colaborare 
de către proiectanții, construc
torii și specialiștii romîni și 
iugoslavi, va acționa ca un 
factor de seamă al intensifi
cării colaborării dintre țările 
noastre.

Și în domeniul legăturilor 
dintre organizațiile obștești, al 
schimburilor culturale și știin
țifice au fost obținute rezultate 
pozitive. Dezvoltarea în conti
nuare a acestor legături și 
schimburi va constitui o con
tribuție de preț Ia cunoașterea 
reciprocă dintre popoarele 
noastre, la întărirea relațiilor 
lor de prietenie, la temelia că
rora se află țelul comun — con
struirea socialismului, aspira
ția comună către asigurarea 
păcii și prieteniei între po
poare.

Permiteți-mi să toastez pen
tru prosperitatea Republicii 
Socialiste Federative Iugosla
via.

Pentru noi succese ale po
porului iugoslav care, avînd în 
fruntea sa Uniunea Comuniști
lor din Iugoslavia, muncește cu 
avînt pentru dezvoltarea eco
nomiei și culturii, pentru fău
rirea bunăstării, pentru con
struirea socialismului.

In sănătatea dv., tovarășe 
Tito, și a celorlalți conducători 
iugoslavi.

Pentru prietenia și colabo
rarea tovărășească, rodnică, 
dintre popoarele și țările noa
stre.

Pentru triumful cauzei so
cialismului și păcii.

și farmacie din țară, medici, 
studenți.

Vineri după-amiază au fost 
prezentate pe secții peste 70 
comunicări științifice din do
meniul morfofiziologiei nor
male și patologice, medicinii 
interne, chirurgiei, igienei și 
sănătății publice, farmaciei și 
științelor sociale.

Lucrările sesiunii continuă.
★

Cintăreața franceză Dalida 
și-a început turneul în țara 
noastră cu un concert prezen
tat vineri seara în sala Pala
tului R. P. Romîne.

(Agerpres)

întreprinderea „1 Septembrie"- 
Satu Mate, produce o gamă 
largă de mașini de gătit cu 
gaze lichefiate și cu combusti
bil solid. Ultimele tipuri de 
aragaz: „Someș” și „Carpați", 
sînt mult solicitate de cumpă

rători.

(Foto : AGERPRES)

nodernuâri

dc drumuri și șosele

în ultimul deceniu în Mol
dova s-au construit și moder
nizat mai mult de 1 000 kilo
metri de șosele și drumuri. De 
la Mărășești-Iași, Bacău-Bi- 
caz, Adjud-Onești-Brețcu, 
Gura Humorului-Cîmpulung- 
Vatra Dornei și între multe 
alte localități se circulă acum 
pe șosele noi, moderne. Șo
seaua dintre Sadova și Ră
dăuți, tăiată în munte, a de
venit unul din cele mai pito
rești trasee turistice din țară.

Folosind pămînturl și nisi
puri stabilizate, din surse lo
cale apropiate, perfecționînd 
rețetele de betoane asfaltice și 
a celor de ciment, întrebuin- 
țînd utilaje grele, constructo
rii de drumuri au redus pre
țul de cost și au sporit simți
tor calitatea lucrărilor.

(Agerpres)

La baza creșterii productivității 
în extracție și foraj

METODELE MODERNE
JUUULWUUUUUUUULWUL^ SJUL^StlCJU.

(Urmare din pag. I)

pase" din mînă controlul pro
ducției. Din această cauză cî- 
teva zile schela s-a găsit sub 
plan. Analiza cauzelor ne-a 
dat posibilitatea să tragem 
învățăminte prețioase. în ex
tracție îndeplinirea planului, 
mai mult decit în oricare sec
tor de producție, trebuie ur
mărită zilnic, iar defecțiunile 
tehnice trebuie remediate cu 
maximum de operativitate. 
Am dat acest exemplu pentru 
a demonstra că în cadrul unui 
colectiv pot interveni la un 
moment dat și unele greutăți. 
Ceea ce mi se pare esențial în 
aceste cazuri este faptul că 
apelînd la forțele colectivului 
lucrurile pot intra în scurt 
timp pe făgașul normal. Așa 
au stat lucrurile și în cazul pe 
care-l aminteam la schela 
Moreni, unde sondorii de aici, 
tineri și virstnici au reușit ca 
într-un timp foarte scurt să 
aducă planul de producție la 
zi, recuperîndu-se astfel can
titățile de țiței pierdute.

Extinderea aplicării metode
lor tehnologice avansate atît 
în sectorul extracție cit și in 
sectorul foraj n-a fost un lu
cru ușor. Noi am întocmit din 
vreme un plan amănunțit de 
măsuri tehnico-organizatoric.e, 
plan care urmărește această 
problemă în perspectivă. Din 
acest motiv multe din aceste 
măsuri vor fi întâlnite și în 
planul pe care l-am întocmit 
pentru anul 1964. Așa. de pil
dă, efectuarea probelor de 
producție pînă la situația de
finitivă la toate sondele cu

»PORT'>POftT
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Florin Gheorghiu

campion mondial

de șah la juniori
Aseară, Ia 

Vrnjacka Ban
ja, s-a jucat 
ultima partidă 
a meciului de 
baraj pentru 
titlul mondial 
juniori dintre 

și ceho- 
In-

deschiderii

de șah la
Florin Gheorghiu 
slovacul Michael Janata, 
tr-o variantă a
Reti, după îndelungi manevre 
poziționale, arbitrii au consem
nat remiza la mutarea 41. Me
ciul se termină astfel la egali
tate (2—2) și potrivit hotărîrii 
Federației internaționale de 
șah (F.I.D.E.) titlul se atribuie 
lui Florin Gheorghiu care, în 
turneul final al campionatului, 
a obținut un punctaj mal bun 
al coeficienților după sistemul 
Sonneborn. Tînărul șahist ro
mîn încheie astfel cu un suc
ces strălucit, neînvins în toate 
partidele susținute, pasionan
ta întrecere pentru titlul mon
dial de șah la juniori. Florin 
Gheorghiu este primul șahist 
romîn care-și înscrie numele 
pe lista campionilor mondiali 
de șah. Este o victorie de mare 
prestigiu pentru tînăra miș
care șahistă din R. P. Romînă.

Noul campion mondial, Flo
rin Gheorghiu, student în anul 
III la Institutul de limbă și li
teratura romînă, are 19 ani. 
El s-a afirmat ca un talent vi
guros încă de la o vîrstă fra
gedă, cîștigînd pe cînd avea 
12 ani titlul de campion al 
orașului său natal, Ploiești. La 
16 ani, tînărul elev de liceu 
cucerea titlul de campion al 
țării, performanță ce avea s-o 
mai repete și în 1962. Florin 
Gheorghiu a jucat cu succes 
în selecționatele țării noastre 
la campionatul mondial stu
dențesc de la Leningrad și la 
Olimpiada de șah de la Varna.

(Agerpres)

forajul terminat în vederea 
creșterii rezervelor planificate 
și a eliberării de noi locații 
pentru activitatea de foraj, 
constituie un obiectiv pe care 
l-am urmărit cu toată atenția 
anul acesta și care va sta în 
centrul preocupărilor noastre 
viitoare. Și aceasta nu este 
decit un singur exemplu. Pla
nul nostru de masuri tehnico- 
organizatorice cuprinde peste 
70 de asemenea prevederi.

Pentru anul viitor ne-am 
dat seama că măsurile tehnice 
trebuie întregite. Cea mai ma
re greutate pe care a trebuit 
s-o învingem constă în faptul 
că nu toți muncitorii noștri 
sînt deprinși cu noutățile teh
nice care au apărut în sectoa
rele de extracție și foraj. Iată 
de ce a fost necesar ca încă 
de pe acum să întocmim un 
amplu plan de „școlarizare" 
pentru toate categoriile de 
muncitori din schelele noastre. 
Este prevăzut ca prin aceste 
forme de ridicare a calificării 
să treacă peste 4 500 de son
dori. Cum mai bine de 83 la 
sută din totalul muncitorilor 
din schele sînt tineri, este les
ne de înțeles că în această di
recție vom cere mai mult 
sprijin din partea organizației
U.T.M. Nici cadrele inginerești 
nu vor fi neglijate. Pentru a- 
ceștia, pentru început au fost 
organizate cursuri de perfec
ționare, de studiere și cunoaș
tere a structurii straturilor și 
a formațiunilor geologice de 
pe teritoriul pe carc-și desfă
șoară activitatea trustul nos
tru de extracție. Desigur aces
te acțiuni vor fi continuate și

Vineri a părăsit 
Capitala cu avionul, 
plecînd spre Torino, 
echipa olimpică de 
fotbal a R.P. Romîne 
care va susține la 28 
noiembrie meciul de 
baraj cu echipa Da
nemarcei în prelimi
nariile turneului olim
pic de fotbal. Au fă
cut deplasarea urmă
torii 18 jucători: Mîn- 
dru, Adamache (por
tari), Popa, C. Dan, 
Caricaș, Ivan, Greavu 

t

(fundași), Petru Emil, 
Koszka, Seredai (mij
locași), Pîrcălab, Con
stantin, Varga, Voi
nea, I. Ionescu, Dridea 
I, Crăiniceanu, Sasu 
(înaintași). Fotbaliștii 
romîni vor susține 
astăzi un meci de an
trenament cu forma
ția secundă a clubu
lui Torino. Duminică 
ei vor asista la me

ciul A. C. Milano— 
Juventus, după care 
își vor continua pre
gătirile la Torino.

★
După cum se știe 

Uniunea europeană de 
fotbal a aprobat orga
nizarea unui meci în
tre reprezentativa Iu
goslaviei și selecțio
nata Europei. Această 
interesantă întîlnire 
fotbalistică se va dis
puta la 8 aprilie la 
Belgrad pe noul sta
dion Steaua Roșie 
care are o capacitate 
de 110 000 de locuri. 
Uniunea europeană de 
fotbal va trimite fe
derațiilor naționale 
instrucțiuni pentru 
recomandarea celor 
mai buni jucători care 
ar putea să facă par
te din selecționata 
Europei.

★
Selecționata de ho

chei pe gheață a 
R. S. F. Iugoslavia va 
susține la 30 noiem
brie și 1 decembrie 
două partide interna
ționale cu reprezenta

Semnarea unui protocol privind Intllnirile sportivi 
intre R. P. Romînă și R.S.F. Iugoslavia pe anul 1964

Intre 18 și 20 noiembrie 1963 
a avut loc la București o în
tîlnire între reprezentanții 
Uniunii de Cultură Fizică și 
Sport din R.P. Romînă și ai 
Uniunii Organizațiilor de 
Cultură Fizică și Sport din 
R.S.F. Iugoslavia în vederea 
stabilirii întîlnirilor sportive 
dintre cele două organizații pe 
anul 1964.

în cadrul discuțiilor purtate, 
care s-au desfășurat într-o at
mosferă prietenească, părțile 
au constatat cu satisfacție că

TENIS DE MASĂ

Voința București —
Spartak Sokolovo 5-0

Sala sporturilor Floreasca a 
găzduit ieri seară întîlnirea 
internațională de tenis de 
masă dintre echipele feminine 
Voința București și Spartak 
Sokolovo Praga din cadrul 
sferturilor de finală ale 

întregite, urmărind să infor
măm operativ cadrele tehnice 
cu tot ce este nou în petrol.

De ce am considerat noi că 
una din principalele probleme 
de care trebuie să ne ocupăm 
în perspectivă o constituie 
tocmai îmbunătățirea cuno
ștințelor profesionale. Să luăm 
un exemplu. In schelele noas
tre atât în cele de la Moreni, 
Gura Ocniței cit și Tîrgoviște 
extinderea injecției în straturi 
cu apă, pentru intensificarea 
extracției și mărirea factoru
lui final de recuperare are o 
importanță deosebită pentru 
creșterea producției de țiței. 
Acum cînd, se fac pregătiri 
(stația pentru injecție se gă
sește în faza finală) pentru 
aplicarea pe scară industrială 
a acestui sistem se înțelege cit 
de necesar este ca nu numai 
sondorii-șefi să cunoască a- 
ceastă metodă, ci toți sondorii, 
toți lucrătorii din extracție. 
Asemenea cunoștințe vor fi 
transmise prin intermediul 
cursurilor de ridicare a califi
cării la care ne-am propus să 
cuprindem toți sondorii. Se
parat, vor fi înființate cursuri 
pentru brigadieri și sondori- 
șefi, pentru troliști-manetiști, 
pentru mecanici, electricieni 
etc. Organizațiile U.T.M. din 
schele, care ne-a venit în 
ajutor și anul acesta mobili- 
zînd la cursuri și urmărind fe
lul cum tinerii se pregătesc, 
au posibilitatea ca în viitor să 
desfășoare o activitate și mai 
bună. Mi-aș îngădui să su
gerez ca una din problemele 
de care să se ocupe cu toată 

tivele R. P. Romîne și 
Austriei. Primul meci 
va avea loc la Jcse- 
nice, iar cel de-al doi
lea la Salzburg. In 
vederea acestor întîl
niri, antrenorul iugo
slav Jovan Tomici a 
selecționat un lot de 
17 jucători de le clu
burile Olimpia — Lju
bljana, Jesenice, Stea
ua Roșie Belgrad, 
O.H.K. Beograd, Med- 
vescak Zagreb. Prin
tre selecționați se 
află și cunoscuții in
ternaționali Fele, Tis- 
sler, Ravnikar, Smo- 
lej, Andjelici.

*
Federațiile de pati

naj din R.D. Germană 
și R. F. Germană au 
căzut de acord să 
formeze o echipă co
mună de patinaj artis
tic pentru Jocurile 
Olimpice de la Inn
sbruck.

(Agerpres)

legăturile sportive și colabora
rea dintre cele două organiza
ții s-au dezvoltat și întărit.

Cu această ocazie s-a sem
nat protocolul întîlnirilor spor
tive dintre cele două țări pe 
anul 1964.

Din partea romînă protoco
lul a fost semnat de Ion Ba
laș, vicepreședinte al U.C.F.S., 
iar din partea iugoslavă de 
Kocea Ioncici, membru în 
Comitetul executiv al uniunii 
sportive.

(Agerpres)

„Cupei campionilor europeni". 
Jucătoarele bucureștene au 
obținut victoria cu scorul de 
5—0, fără să piardă nici-un 
set.

In urma acestei victorii, e- 
chipa Voința s-a calificat în 
semifinalele competiției ur- 
mînd să întîlnească echipa
S. K. Einheit (R. D. Germană). 
Meciul va avea loc probabil la 
21 ianuarie în orașul Drezda. 
în cea de-a doua semifinală
T. T.K. Kiev va juca cu forma
ția Voros Meteor-Budapesta, 
din care fac parte Eva Foeldi 
și Kerekeșne.

In ceea ce privește „Cupa 
campionilor europeni” la mas
culin echipa C.S.M. Cluj va 
juca la 28 decembrie la Sttut- 
gart cu echipa P. S. Sttutgart.

(Agerpres)
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Inițiere în tainele telecomu- )I 
nicațiilor. Un aspect din | 
activitatea Casei pionierilor

din Brașov
Foto : N. STELORIAN

atenția în viitor organizațiile 
U.T.M. din schele, să consti
tuie educarea tinerilor în 
spiritul respectării și întăririi 
disciplinei socialiste. Fac a- 
ceastă remarcă deoarece în 
ultimul timp am observat o 
anumită molcșeală în această 
direcție. In munca sondorului, 
respectarea disciplinei mani- 

' festată sub toate aspectele, 
are o importanță deosebită. 
Organizațiile U.T.M. din sche
lele noastre au demonstrat nu 
odată că știu și pot să stimu
leze la tineri tocmai acele 
elemente care să-i mobilizeze 
cit mai activ la îndeplinirea 
sarcinilor de producție.

In fața colectivului nostru 
stau și pentru anul ce vine 
sarcini importante. Aș aminti 
una singură. Planul la foraj 
crește cu 7.77 la sută. Din to
talul metrilor forați peste 55 
la sută va trebui să-i execu
tăm cu ajutorul turbinei. 
Pentru o eficiență și mal mare 
a acestei metode, precum și a 
celorlalte prevăzute a se anti
ca în extracție și foraj aștep
tăm din partea organizației 
U.T.M. să mobilizeze și mai 
mult pe tineri pentru ca a- 
ceștia să devină cu adevărat 
promotorii noului.

Colectivul trustului nostru 
de extracție este hotărit să 
muncească și in viitor cu ab
negație pentru a încheia cu 
bine planul de producție din 
anul acesta, asigurind astfel 
condițiile necesare unei bunt 
desfășurări a producției anului 
viitor încă din primele zile alt 
lui 1964.
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Zilele culturii romînești
în Franța

Președintele Kennedy Sesiunea O N. U

a fost asasinat
WASHINGTON 22 (Ager

pres). — La 22 noiembrie, pre
ședintele S.U.A., John Fitz
gerald Kennedy, a fost asasi
nat în orașul Dallas, din sta
tul Texas.

Președintele se îndrepta cu 
automobilul, împreună cu so
ția și cu alte personalități ofi
ciale, spre locul unde urma să 
aibă loc o recepție dată în cin
stea sa de autoritățile orașului 
Dallas și unde trebuia să ro
stească o cuvîntare. La ora 
12,30, ora locală, (20,30 ora 
Bucureștiului), în timp
convoiul de mașini parcurgea 
cartierele mărginașe ale ora-

ce

șuiul, asasini neidentificați 
încă au tras focuri de armă 
asupra automobilului deschis 
in care se afla președintele, 
rănindu-1 grav la cap. Asasi
nii au ales o porțiune a șose
lei puțin populată, în timp ce 
la mică distanță de locul cri
mei se aflau mii de locuitori 
ai orașului veniți să-1 întâm
pine pe președinte. Guverna
torul statului Texas, John 
Connally, care se afla în ace
lași automobil, a fost de ase
menea rănit.

Președintele a fost transpor
tat de urgență la spitalul din 
Dallas. Cu toate intervențiile

Ședința de doliu la O. N. U
celor 111 state 
la cea de-a 

a Adunării 
O.N.U. s-au

la lucrările O.N.U. in 
îngrozitorului eveni-

momentul de recule

NEW YORK 22 (Agerpres). 
— Delegații 
participante 
18-a sesiune 
Generale a
întrunit într-o ședință de do
liu în memoria președintelui 
S.U.A., John Fitzgerald Ken
nedy.

Președintele Adunării, Car
los Sosa Rodriguez, deschizînd 
ședința a spus: „Trebuie 
să-mi îndeplinesc dureroasa 
obligație de a anunța moartea 
tragică a președintelui S.U.A., 
Kennedy, asasinat astăzi la 
Dallas (statul Texas). Cred că 
exprim sentimentul nostru co
mun transmițînd vicepreședin
telui S.U.A., Lyndon Johnson, 
guvernului S.U.A. și familiei 
lui John Kennedy condolean- 
țele noastre”.

Secretarul general al O.N.U., 
U Thant a exprimat „profunda 
durere resimțită de toți parti-

cipanții 
urma 
ment”.

După 
gere în memoria președintelui,
ședința Adunării Generale a 
O.N.U. a fost apoi suspendată 
în semn de doliu.

Steagurile celor 111 țări 
membre ale O.N.U. arborate la 
sediul Organizației Națiunilor 
Unite sînt coborîte în bernă. 

înainte de începerea ședin
ței, șefii delegațiilor țărilor 
membre ale O.N.U., printre 
care și Mircea Malița, adjunct 
al ministrului afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, au pre
zentat condoleanțe lui Adlai 
Stevenson, reprezentantul per
manent al Statelor Unite la 
O.N.U.

Delegația romină, a spus 
Mircea Malița, este profund 
mișcată de știrea tragică a 
morții președintelui Kennedy.

medicale efectuate, viața pre
ședintelui nu a putut fi sal
vată. Intr-un comunicat ofi
cial al Casei Albe se arată că 
el a decedat în jurul orei 13.

Agențiile de presă anunță 
că membrii gărzii președinte
lui au avut un schimb de 
focuri cu asasinii. Doi membri 
ai gărzii au fost uciși. Ulterior, 
poliția a arestat un tînăr care 
avea asupra sa un revolver. 
El a negat însă că ar avea 
vreo legătură cu asasinarea 
președintelui. Autoritățile fac 
cercetări intense pentru a des
coperi pe ucigași.

Trupul neînsuflețit al pre
ședintelui a fost transportat în 
aceeași zi la Washington.

In S.U.A. drapelele au fost 
coborîte în bernă. Senatul s-a 
întrunit în ședință extraordi
nară. La New York și în alte 
orașe americane activitatea 
comercială a încetat în semn 
de doliu. Cinci membri ai gu
vernului american aflați în 
străinătate, printre care secre
tarul de stat Dean Rusk au 
fost rechemați de urgență Ia 
Washington. Ei se aflau în 
drum spre Tokio pentru a lua 
parte la o întîlnire cu membri 
ai guvernului japonez.

★
In urma asasinării președin

telui Kennedy, vicepreședin
tele S.U.A., Lyndon Baines 
Johnson, a devenit, con
form prevederilor constitu
ției S.U.A., președinte al Sta
telor Unite. Preluarea oficială 
a funcției de președinte a avut 
loc în cursul după-amiezii zi
lei de 22 noiembrie, prin de
punerea de către Johnson a 
jurămîntului legal.

NEW 
special 
droaie 
Generală a O.N.U. a adoptat 
în unanimitate o rezoluție pro
clamând anul 1965 — care 
marchează a 20-a aniversare 
a creării Organizației Națiuni
lor Unite — drept An al cola
borării internaționale.

Delegatul R. P. Romîne, A. 
Cristescu, a subliniat că pro
clamarea anului 1965 — drept 
An al colaborării internațio
nale poate juca un rol pozi
tiv în îmbunătățirea situației 

| internaționale. El a relevat că 
desfășurarea celei de-a 20-a 
sesiuni a Adunării Generale Ia 

| nivelul șefilor de state și de 
guverne, ar putea marca, prin 
hotărîrile pe care le-ar adopta 
în problemele fundamentale 
ale vieții internaționale, un 
punct de cotitură în istoria 
O.N.U. Guvernul romîn. a spus 
el, urmărește cu atenție acți
unile menite să contribuie la 
realizarea principiilor și sco
purilor O.N.U. și le acordă 
sprijinul său deplin, în confor
mitate cu politica sa de apă
rare a păcii, de dezvoltare 
continuă a colaborării interna
ționale multilaterale cu toate 
statele. In acest spirit R. P. 
Romină a depus și depune 
eforturi pentru a-și aduce a- 
portul la rezolvarea probleme
lor importante ale timpului 
nostru, la statornicirea unui 
climat favorabil soluționării 
lor, atât în zona geografică

YORK 22 — Trimisul 
Agerpres C. Alexan- 

transmite : Adunarea

din care face parte, cit și în 
lumea întreagă.

NEW YORK 22 (Agerpres). 
In ședința din 21 noiembrie, 
peste 50 de țări au prezentat 
Comitetului de tutelă și pentru 
problemele teritoriilor neauto
nome al O.N.U. un proiect de 
rezoluție comun cu privire la 
coloniile portugheze.

Adunarea Generală, se sub
liniază în proiect, cere Consi
liului de Securitate să examine
ze nelntirziat problema terito
riilor de sub dominație portu
gheză și să adopte măsurile ne
cesare pentru a asigura tradu
cerea in viață a propriilor sale 
hotărîri și mai ales a acelora 
care sînt prevăzute in rezoluția 
Consiliului de Securitate din 31 
iulie 1963.

NEW YORK. — La New 
York s-a dat publicității ordi
nea de zi preliminară a ședin
ței Consiliului de Securitate 
fixată pentru data de 25 no
iembrie. Ședința este convoca
tă la cererea unui grup de 32 
țări afro-asiatice pentru adop
tarea unor măsuri suplimenta
re împotriva guvernului rasist 
al Republicii Sud-Africane. 
Ordinea de zi va cuprinde : 
discutarea scrisorii reprezen
tanților acestor țări din 23 oc
tombrie, prin care se cere con
vocarea Consiliului de Securi
tate, scrisoarea din 11 iulie a 
celor 32 țări africane adresată
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președintelui Consiliului de 
Securitate și raportul secreta
rului general al O.N.U., U 
Thant, despre politica de a- 
partheid a guvernului R.S.A. 
Acest raport se va referi la re
zoluția Consiliului de Securi
tate din 7 august prin care se 
cerea tuturor statelor să înce
teze neîntîrziat orice livrări 
de armament către Republica 
Sud-Africană. pentru a-1 de
termina pe Verwoerd să re
nunțe la politica de apartheid. 
Totodată, rezoluția din 7 au
gust exprima regretul Consi
liului de Securitate în legătură 
cu faptul că anumite țări în
curajează guvernul R.S.A. în 
promovarea politicii rasiale.

PARIS 22 Corespondentul 
Agerpres, Georges Dascal, 
transmite: In seara zilei de 21 
noiembrie, ministrul R. P. Ro
mine la Paris, dr. Victor Dimi- 
triu, a oferit o recepție In sa
loanele legației, în cinstea de
legației culturale romîne cale 
participă Ia „Zilele culturii ro- 
mînești" în Franța, compusă din 
academicienii Tudor Vianu, 
Theodor Burghele șl Nicolae 
Petrulian.

Au fost de față : Jean Basde- 
vânt, directorul general pentru 
problemele culturale și tehnice 
din Ministerul Afacerilor Ex
terne al Franței, Jean Louis 
Vigier, președintele grupului 
parlamentar de prietenie „Fran- 
ța-Romînia" (din Senat), Rene

Maheu, director general al 
U.N.E.S.C.O., Jean Orcel, direc
torul Școlii de Înalte Studii, 
Pierre Rotuthier, directorul La
boratorului de geologie aplica
tă de la Facultatea de științe, 
scenaristul Henri Colpl, F. Gau- 
bin, șeful Serviciului artistic de 
la Quai d'Orsay, ziariști și alte 
persoane ale vieții cultura
le din capitala Franței.

Recepția a decurs într-o at
mosferă prietenească.

★

La 22 noiembrie ziarele 
iranceze „Le Monde", „La Quo- 
tidienne" și „l'Humanitd" au 
publicat relatări privind desfă
șurarea „Zilelor culturii romi- 
nești" în Franța.

Un deputat britanic descrie represiunile

Ultimele lucrări la o nouă 
construcție din R. P. Polonă.

Foto: C.A.F. VARȘOVIA

antidemocratice din Spania
LONDRA 22 (Agerpres). — 

Membrul laburist al Parla
mentului britanic, Dick Ta
verne, care s-a înapoiat re
cent din Spania, a confirmat 
tratamentul brutal la care sînt 
supuși minerii din Asturia a-

ROMA. — Luînd cuvîntul la 
cea de-a 12-a sesiune a Confe
rinței organizației pentru ali
mentație și agricultură (F.A.O.j 
a O.N.U., B. R. Sen, directorul 
general al acestei organizații, a 
cerut conferinței să adopte 
pentru exercițiul financiar 
1964—1965 un buget de 
38 973 500 dolari, ceea ce re
prezintă o creștere cu 25 la 
rută față de bugetul precedent. 
Reierindu-se la producția agri
colă, Sen a declarat că in Asia 
și în Extremul Orient producția 
pe cap de locuitor a scăzut în 
raport cu aceea de acum doi 
ani. Totodată, directorul gene
ral F.A.O. a precizat că scăde
rea prețurilor produselor agri
cole în ultimii ani a creat difi
cultăți considerabile majorității 
(arilor pe cale de dezvoltare. 
Lucrările conferinței vor con
tinua pînă la 5 decembrie.

cu țările arabe eliberate, mai 
ales R.A.U., Siria, Algeria, și 
Yemen-ul'. El a arătat că gu
vernul Irakului va face totul 
pentru ca declarația privind 
crearea unei noi republici ara
be unite, semnată la 17 aprilie 
1963 la Cairo de reprezentan
ții R.A.U., Siriei și Irakului, 
să devină „punctul de pornire 
spre unitatea panarabă'. Poli
tica externă a Irakului, a de
clarat Yehia, se va baza pe 
neutralitatea pozitivă.

LAGOS. — Ministrul de stat a! 
Nigeriei, Bamalll Nuhu. a anunfat 
că comisia de arbitraj a celor șapte 
state africane desemnată de confe
rința miniștrilor de externe de !a 
Addis Abeba a statelor membre ale 
Organizației Unității Africane pen
tru a media în conflictul de fron
tieră aigero-marocan. se va întruni 
la 2 decembrie la Abidjan.

VIENA. — La 21 noiembrie 
a avut loc la Wiener Boule
vard Biihne premiera comedi
ei lui Tudor Mușatescu „Tita
nic vals". Spectacolul s-a 
bucurat de un deosebit suc
ces, publicul aplaudînd la sce
nă deschisă momentele mai 
importante ale piesei. La spec
tacolul de premieră au asistat 
personalități ale vieții cultu
rale și artistice din Austria, 
șefi ai unor misiuni diploma
tice acreditați la Vicna, zia
riști. De asemenea, a fost pre
zent ambasadorul R.P. Romî
ne la Viena, ing. Mircea Ochea- 
nă, precum și alți membri ai 
ambasadei romîne. Directorul 
artistic al ansamblului Wiener 
Boulevard Biihne, Ștefan Hor- 
vay, a declarat că este entu
ziasmat de piesa lui Tudor 
Mușatescu „Titanic vals", care 
este una din cele mai bune co
medii pe care Ie-a cunoscut în 
ultimii ani. „Autorul romîn 
reușește, cu o deosebită măie
strie, să trateze probleme ma
jore într-o formă subtilă, ac
cesibilă marelui public".

BEIRUT. — La 22 noiembrie. 
Libanul a sărbătorit cea de-a 
20-a aniversare a proclamării 
independenței. In seara zilei 
de 21 noiembrie, președintele 
Libanului, Fuad Chehab, a 
rostit „un mesaj către națiu
nea libaneză". Președintele li
banez a arătat în acest mesaj 
că Libanul s-a pronunțat și se 
pronunță pentru relații cu 
toate țările lumii și în special 
cu țările arabe.

In capitala Libanului a avut 
loc vineri o paradă militară 
la care au participat președin
tele Fuad Chehab, membrii 
guvernului, deputați în parla
ment și membri ai misiuni
lor diplomatice acreditați la 
Beirut.

americano-sovietică — o adu
nare cu prilejul aniversării a 
30 ani de la data stabilirii re
lațiilor diplomatice între S.U.A. 
și Uniunea Sovietică. Ambasa
dorul U.R.S.S. la Washington, 
A. F. Dobrînin, a dat citire u- 
nui mesaj al lui N. S. Hrușciov 
care arată că în prezent, cînd 
s-au făcut primii pași în di
recția destinderii încordării, 
este deosebit de important ca 
Statele Unite ale America și 
Uniunea Sovietică să-și ic
nească eforturile în lupta pen
tru însănătoșirea continuă a 
climatului internațional și a 
soluționării pașnice a proble
melor litigioase. La adunare au 
luat cuvîntul dr. Corllis La- 
mout, președintele Consiliului 
pentru prietenia americano- 
sovietică, N. N. Blohin, pre
ședintele Institutului pentru 
relațiile 
precum 
mișcării femeilor pentru pace 
și organizațiilor mișcării popu
lației de culoare.

VARȘOVIA 22 (Agerpres). 
Intre 16 și 20 noiembrie 1963, 
a avut loc la Varșovia cea 
de-a 16-a ședință a Comisiei 
permanente pentru industria 
carboniferă a Consiliului de 
Ajutor Economic Reciproc.

La ședință au luat parte de
legațiile R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovace, R. D. Germane, 
R. P. Polone, R. P. Romîne, 
R. P. Ungare și Uniunii Sovie
tice.

Comisia a Examinat sarcini
le sale care decurg din hotă
rîrile sesiunii a XVIII a 
C.A.E.R. și ședinței a IX-a a 
Comitetului Executiv, precum 
și alte probleme.

A fost, de asemenea, exami
nat și aprobat planul de lucru 
al Comisiei pe anul 1964.

Ședința s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de prietenie și 
înțelegere reciprocă.

restați de poliția spaniolă. 
Informațiile au fost obținute 
cu mari dificultăți, iar majori
tatea surselor nu au putut fi 
menționate. El a reușit însă să 
verifice mai multe cazuri de 
torturi sălbatice așa 
fost menționate în recentul 
protest al scriitorilor 
lectualilor spanioli.

Deputatul laburist arată că 
grevele din Asturia par să se 
fi încheiat, dar alte greve 
sporadice se produc în alte 
puncte, iar muncitorii din con
strucții din Saragossa au fost 
„înterogați" după procedeele 
obișnuite.

Deși cei arestați nu pot fl 
deținuți în mod legal la pos
turile de poliție decît 72 de 
ore, ei sînt de cele mai multe 
ori reținuți pînă la șapte zile. 
Nimeni nu îndrăznește să ur
mărească pe membrii poliției.

Cenzura este totală. Pedepse 
grele sînt aplicate pentru răs- 
pmdirea de propagandă ilega
lă, mai cu seamă „răspîndi- 
rea de zvonuri tendențioase 
de natură să discrediteze sta
tul". Unul din cei patru juriști 
deținuți în închisoarea din 
Burgos Ispășește o pedeapsă 
de 20 de ani în baza unei a- 
semenea acuzații, iar intelec
tualii care au semnat protes
tul în legătură cu minerii din 
Asturia urmează să fie jude
cați tot pentru astfel de acu
zații.

sovieto-americane,
și reprezentanți ai

WASHINGTON. — După cum 
transmite agenția Associated Press, 
senatorul J. W. Fulbright, preșe
dintele Comisiei senatoriale pentru 
afacerile externe, s-a pronunțat la 
21 noiembrie in favoarea lărgirii 
comerjului Statelor Unite cu Uniu
nea Sovietică și cu celelalte țări 
socialiste. ..Comerțul — a spus el 
— este una din numeroasele căi 
prin intermediul căreia pot II re
duse animozitățile și normalizate 
relațiile noastre 
liste".

cu lările soda-

— La Moscova 
o culegere de 

lui

A

întrevedere Erhard —de Gaulle
PARIS 22 (Agerpres). — La 

Paris s-au încheiat tratativele 
franco—vest-germane la care 
au participat timp de două zile 
președintele Franței, de Gaul
le și cancelarul R. F. Germa
ne, Ludwig Erhard. La această 
primă întâlnire de lucru dintre 
cei doi oameni de stat au par
ticipat, de asemenea, numeroși 
membri ai guvernelor celor

Rezultatul alegerilor 
din Japonia

CALCUTTA, — Cosmonauții so
vietici Valentina Nikolaeva-Tereș- 
kova, Andrian Nikolaev șl Valeri 
Bîkovskl, care au Întreprins o vizi
tă de două zile în 
Ia 21 noiembrie Ia

Nepal, au sosit 
Calcutta.

22 noiembrie.

OSLO. — Organizația nor
vegiană „Campania împotriva 
armei nucleare" a inițiat o 
discuție pe tema „Nordul Eu
ropei — zonă denuclearizată". 
Majoritatea participanților la 
discuție au ajuns la concluzia 
că transformarea nordului Eu
ropei intr-o zonă denucleari
zată ar fi de mare însemnă
tate pentru destinderea încor
dării internaționale și ar con
tribui la soluționarea proble
mei dezarmării generale.

PEKIN. — La
a fost semnat la Pekin tratatul 
cu privire la frontiera dintre 
Republica Populară Chineză 
și Regatul Afganistan.

Tratatul intră în vigoare cu 
începere de la data semnării.

MOSCOVA, 
a fost editată 
nuvele și povestiri ale 
Octav Pancu-Iași, Mihai Sto- 
ian și Titel Constantinescu. 
Culegerea este intitulată „Lim
bajul culorilor" și se adresează 
celor mici. In rîndul cititorilor 
sovietici literatura beletristică 
romînească se bucură de apre
ciere. O mărturie în acest sens 
o constituie faptul că în anii 
puterii sovietice au fost editate, 
în 21 de limbi ale popoarelor 
sovietice, cărți ale unor scrii
tori romini, cu un tiraj de 13 
milioane de exemplare.

TOKIO 22 (Agerpres). — La 
22 noiembrie, la Tokio au fost 
cate publicității rezultatele o- 
ficiale ale alegerilor parlamen
tare din Japonia. Potrivit re
zultatelor, din cele 467 locuri 
din Camera Inferioară a Par
lamentului, Partidul liberal
democrat al lui Ikeda a obți
nut 283 (față de 296 locuri de
ținute pînă la alegeri), Parti
dul socialist — 144 locuri, 
Partidul socialismului demo
cratic 23 locuri, Partidul co
munist — 5 locuri (față de 3 
locuri cît a avut pînă la ale
geri) și independenții — 12 
locuri.

Guvernul japonez a adoptat 
în aceeași zi o hotărîre cu pri
vire la convocarea la 4 de
cembrie a sesiunii speciale 
parlamentare. La această se
siune vor fi aleși președintele 
și vicepreședintele Camerei 
Inferioare și va fi format noul 
guvern.

două țări, printre care primul 
ministru francez Pompidou, 
ministrul de externe al Fran
ței, Couve de Murville, minis
trul afacerilor externe al R.F. 
Germane, Schroeder și alții.

Atît în comunicatul final cît 
șl în declarațiile oficiale se 
confirmă faptul că în cursul 
întrevederilor dintre cele două 
delegații „au fost trecute în 
revistă principalele probleme 
referitoare la situația politică 
internațională".

După cum relatează agenția 
France Presse, din comunica
tul comun reiese că cei doi 
interlocutori au fost de acord 
asupra necesității „adoptării, 
în termenele stabilite, a anga
jamentelor în domeniul pro
blemei agricole și financiare, 
rămase în suspensie', și au 
declarat că „trebuie să se de
pună toate eforturile necesare 
în vederea asigurării succesu
lui lucrărilor de la Bruxelles".

Comunicatul se referă și la 
viitoarele negocieri dintre Sta
tele Unite și Piața comună cu 
privire la tarifele vamale, sub
liniind că între cele două gu
verne „vor continua tratati
vele privind poziția pe care o 
vor adopta față de problemele 
ridicate de S.U.A.'.

Agenția France Presse a- 
nunță că la sfîrșțtul vizitei 
sale la Paris, cancelarul R. F. 
Germane, Erhard a precizat în 
cadrul unui dejun care a avut 
loc la Asociația coresponden
ților de presă diplomatici că 
„Republica Federală Germană 
este vital interesată ca dialo
gul între Est și Vest să nu fie 
întrerupt șl că guvernul R. F. 
Germane nu se opune contac
telor cu Uniunea Sovietică'.

și inte-

cum au

Proiect uc lege

rclcritor

la drepturile civile
WASHINGTON 22 (Ager

pres). — La 21 noiembrie, co
mitetul judiciar al Camerei 
Reprezentanților a publicat 
raportul său cu privire la pro
iectul de lege referitor la 
drepturile civile ale populației 
de culoare.

Raportul recomandă proiec
tul ca fiind măsura constitu
țională menită să facă față 
unei probleme urgente și cît se 
poate de serioase.

Proiectul, se spune în ra
port, „va reduce obstacolele 
discriminatorii în calea exer
citării dreptului la vot... va 
interzice discriminarea în fo
losirea brațelor de muncă... va 
grăbi lichidarea discriminării 
în învățămîntul public".

Nouă membri ai comitetu
lui, care reprezintă statele su
dice, au prezentat un contra- 
raport în care se opun adop
tării acestui proiect de lege.

Proiectul va fi trimis acum 
spre examinare comitetului de 
regulamente al Camerei îna
inte de a fi dezbătut în ședin
ță plenară.

Buletinul de știri al Casei 
Albe relatează că numeroși 
congresmeni se îndoiesc că 
proiectul va fi adoptat încă în 
cursul actualei sesiuni a Con
gresului care se încheie la 20 
decembrie. In cazul cînd nu va 
putea fi votat, proiectul de 
lege urmează să fie discutat 
în continuare la sesiunea ur
mătoare, care începe în ianua
rie viitor.

Comentînd campania din 
ajunul alegerilor pentru
Adunarea națională sud- 

coreeană, care vor avea loc la 
26 noiembrie, ziarul „New 
York Times" subliniază că în 
centrul dezbaterii publice stau 
„problemele economice și sta
bilitatea politică". Ales recent 
președinte al Coreei de sud, 
arată ziarul, Pak Cijan Hi nu 
face nimic pentru a reduce 
urmările grave ale inflației și 
ale instabilității politice. Pre
țurile au crescut cu mai bine 
de 50 la sută față de anul tre
cut, iar guvernul a recurs la 
măsuri de austeritate, care au 
dus la o scădere considerabilă 
a nivelului de trai. Dată fiind 
această situație, există posibi
litatea ca majoritatea locurilor 
în Adunarea Națională sud- 
coreeană să fie ocupate de 
partidele politice civile de o- 
poziție care, obținînd două 
treimi din locuri, „ar putea 
iniția modificări în constituție 
și submina autoritatea preșe
dintelui". Iată de ce, în ac
tuala campanie electorală, ce 
se apropie de sfirșit, generalul 
Pak Cijan Hi se străduiește să 
cîștige de partea partidului 
său un număr cit mai mare de

alegători. Teama lui este jus
tificată și de faptul că dețint 
funcția de președinte ca ur
mare a alegerilor din 15 oc
tombrie, cînd el a obținut 
numai numărul-limită de vo
turi. In discursurile rostite în 
cadrul campaniei electorale în 
orașul Pusan, el a promis for
marea unui guvern „pannațio- 
nal“ în care să fie incluși și 
reprezentanți ai altor partide. 
El a promis, de asemenea, să 
ia măsuri pentru oprirea creș
terii vertiginoase a prețurilor. 
Se înțelege — subliniază zia
rul — că aceste „mari promi
siuni" sînt determinate de 
lupta grea pe care partidul 
său trebuie s-o ducă în actuala 
campanie electorală și la ale
gerile din 26 noiembrie, cu
noscut fiind faptul că la ale
gerile prezidențiale a fost con
statată o orientare spre parti
dul de opoziție care își desfă
șoară lupta sub lozinca „acți
uni contra dictaturii și autori
tarismului".

După cum scria și revista 
,„U. S. News and World Fee
port', „cîștigăarea unei majo
rități în Adunarea Națională 
nu va fi prea lesnicioasă".

DJAKARTA. — Botaniștii 
îomîni, prof. dr. Ion Tarnav- 
schi și lectorul universitar Ra
liu Onoriu, care sc află într-o 
vizită în Indonezia, s-au întâl
nit la 18 noiembrie cu condu
cerea instituțiilor botanice și 
de biologic din Bogor. La în
tâlnire au participat Soetomo, 
președintele Institutului națio
nal de biologie, alți oameni de 
știință, cercetători, cadre di
dactice, botaniști și biologi. 
Prof. dr. Tarnavschi a făcut o 
expunere cu privire Ia dez

voltarea învățămîntului în R.P. 
Romină, Ia cercetările științi
fice și pregătirea de cadre în 
domeniul biologici vegetale.

BAGDAD. — Politica guver
nului Irakului, a declarat la o 
conferință de presă primul mi
nistru al Irakului, generalul 
Taher Yehia, se va baza pe 
năzuința spre unitatea arabă 
Și spre „întărirea colaborării

ANKARA. — La Ankara au 
fost date publicității rezulta
tele parțiale ale alegerilor mu
nicipale care au avut loc la 17 
noiembrie. După cum 
mite agenția France Presse, 
rezultatele din 66 de vilaiete 
(din totalul de 67) sînt urmă
toarele : Partidul dreptății 
(principalul partid din opoziție) 
a obținut 4 254 211 voturi din 
9 244 531 voturi; F 
publican al poporului (princi
palul partid de guvernămînt) 
a ( 
tidul Turciei__
tal) — 594 910 voturi;
dependenții — 394 049 ’ 
Partidul național (de opoziție) 
— 281 917 voturi; Partidul ță
rănesc ( 
260 489 voturi și______ ____
citoresc din Turcia (de opozi
ție), care a i 
numai în nouă vjlaiete, ___
ținut 35 507 voturi. Agenția 
France Presse subliniază că 
două dintre partidele de co
aliție — Partidul Turciei noi 
și Partidul țărănesc — și-au 
anunțat hotărîrea de a se re
trage din guvernul de coali
ție format în prezent cu Par
tidul republican al poporului.

trans-
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NEW YORK. — In sala Car
negie Hall din New York a a- 
vut loc — din inițiativa Consi
liului național pentru prietenia

peste 3 km de la suprafața 
Oceanului Pacific și la o de
părtare de aproximativ 180 km 
de coasta Californiei.

Expoziție 
Alfred de Vigny

Manuscrise interesante

La Matenadaran (arhivele 
de stat) din orașul Ere
van — capitala R. S. S. 

Armene — se păstrează ma
nuscrise vechi armene și gre
cești, persane și siriene.

Printre manuscrisele păs
trate se află un manuscris gi
gant care cîntărește 34 kilogra
me și unul liliputan, care ar 
putea încăpea într-o cutie de 
chibrituri. Pentru pergamen
tul necesar manuscrisului u- 
riaș au trebuit sacrificați 600 
de viței. El a fost scris în anul 
1204 la mînăstirea Arkeloz și 
povestește despre o bătălie la 
care se pare că a fost martor 
cronicarul însuși. Din manu
scris mai aflăm că seldciucii 
au asasinat în 1204 pe proprie
tarul acestui pergament uriaș 
și au furat această carte valo
roasă. Armenii au răscumpă
rat-o cu 4 000 de drahme.

Cînd a izbucnit primul răz
boi mondial, cartea se afla de 
700 de ani la mînăstirea Arke-

loz. De groaza turcilor, popu
lația armeană a fugit la multe 
sute de kilometri depărtare în 
munți. Două femei fugare au 
înnoptat o dată la mînăstirea 
Arkeloz, unde, în biserica pă
răsită de călugări, ele au des
coperit acest manuscris uriaș. 
Pentru a putea transporta car
tea extrem de grea, ele au îm
părțit-o în două. O parte au 
luat-o cu ele, iar restul l-au 
înfășurat în niște haine și l-au 
lăsat la marginea drumului. 
La Tbilisi au predat manuscri
sul societății de etnografie.

A doua jumătate a valoro
sului manuscris a fost găsită 
mai tîrziu și predată unei so
cietăți filantropice din Baku. 
Cîțiva ani mai tîrziu, cele 
două părți ale manuscrisului 
au fost reunite la Matena- 
daran.

Manuscrisul liliputan 
cu 200 de ani mai 
uriașul său frate, 
zintă un calendar 
pe care negustorii
ei în călătorii pentru

omite pe drum vreo sărbătoa
re religioasă. •

în prezent, zeci de oameni 
de știință studiază atent tex
tele vechilor papirusuri și per
gamente din care află viața și 
istoria secolelor trecute.

Seismograf experimental 
pe fundul oceanului

este 
tânăr decît 
El repre- 

din acelea 
le luau cu 

a nu

Oamenii de știință ameri
cani lucrează în prezent 
la experimentarea unui 

seismograf, instalat pe fundul 
oceanului, care să poată deo
sebi experiențele nucleare sub
terane de mișcările seismice 
provocate de cutremurele de 
pămînt.

Referindu-se la acest seis
mograf, directorul observato
rului geologic „Lamont" 
Universității din Columbia, 
declarat că noul seismograf 
fi instalat la o adîncime

al
a

va
de

poet francez 
la „Touring 
lost deschisă 
conține nu-

u ocazia comemorării a o 
sută de ani de Ia moar
tea marelui

Alfred de Vigny, 
Club" din Paris a 
o expoziție care
meroase documente de familie, 
autografe și manuscrise aparți- 
nlnd Iul Alfred de Vigny.

Cu această ocazie, scriitorul 
Andre Wurmser a ținut o con
ferință pe tema: „Alfred 
Vigny, om șl poet".

Succese în tratarea 
leucemiel

de

Dr. Ralph Johnson, cerce
tător principal la Insti
tutul național al cance

rului din Bethsheda, Mary
land, a anunțat că a reușit să 
vindece într-o proporție de 
70 la sută un grup de șoareci 
cărora le-a fost provocat în 
mod artificial cancerul sînge- 
lui, cunoscut sub numele de 
leucemie. Animalele au fost 
supuse unui tratament combi-
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nat de chemo și radioterapie. 
Pînă în prezent nu se cunoaș
te un tratament pentru vinde
carea definitivă a leucemiei. 
Experiențele experimentale și 
clinice, a spus dr. Johnson, 
au arătat că sistemul nervos 
central este la unii pacienți u- 
nicul rezervor al ultimelor ce
lule leucemice după tratamen
tul chemoterapic. De aceea 
după acest tratament se impu
ne un tratament cu radiații la 
creier și de-a lungul coloanei 
vertebrale.

Dr. Johnson a anuțat că a- 
cest tratament combinat a în
ceput să fie experimentat în 
ultimele săptămîni și pe oa
meni. Pînă în prezent nu s-au 
constatat reacții negative.

Se va prăbuși turnul 
din Pisa ?

La o recentă consfătuire a 
specialiștilor în arte pla-
slice, organizată la Mi

lano, prof. Gustavo Colonetti a 
arătat că trebuie intervenit de 
urgență pentru a se împiedica 
prăbușirea turnului 
care, pe an ce trece, 
tot mai mult.

Faruri pentru

Divorț

Charles Woodcook a îna
intat recent unui tribu
nal american o cerere de 

divorț, motivată prin aceea că 
la două săptămîni după căsă
torie (care a avut loc în anul 
1899) soția sa a plecat de a- 
casă și nu s-a mai întors. Char
les a așteptat-o cu răbdare timp 
de 64 de ani. In cele din urmă 
s-a hotărît să intenteze divor
țul, care a fost pronunțat în fa
voarea sa.

din Pisa, 
se Înclină

vaci

Conform unei hotărîri lua
te recent de autoritățile 
cîtorva comitate engleze, 

vacile care trec în amurg pe 
autostrăzi trebuie să poarte 
neapărat un tar alb în față și 
unul roșu în spate.

Este curios că hotărîrea a 
fost luată la cererea automo- 
biliștilor, deoarece în ultimul 
timp pe drumurile Angliei s-au 
întâmplat cazuri de ciocniri în
tre autovehicule și vite cor
nute „pietoni”, de cele mai 
multe ori avînd de suferit auto
mobilele.

Un teatru 
din secolul III î.e.n.
Țn timpul unor săpături e-
/ fectuate în localitatea 

Cesme din Turcia au fost 
descoperite zidurile unei fortă
rețe și ale unui teatru cu 2 000 
de locuri, datină aproximativ 
din secolul III înaintea erei 
noastre.


