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Proletari clin toate țările, uniți-vă!

cînteia

P. Romine și delegația R. S. F. IugoslaviaIn timpul convorbirilor dintre delegația R.

Continuarea convorbirilor

dintre delegația R. P. Romine

pentru afacerile externe, B. 
Stoianovici, membru al Vecei 
Executive al R. S. Serbia, 
Mirko Tepavaț, secretar de 
Stat adjunct pentru afacerile 
externe, Arso Milatovici, am
basadorul R. S. F. Iugoslavia 
la București.

Ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne și secretarul 
de Stat pentru afacerile ex
terne al R. S. F. Iugoslavia au 
făcut un schimb de păreri 
privind relațiile dintre cele 
două țări, posibilitățile de ex
tindere a lor în viitor.

și delegația R.S.F. Iugoslavia Delegația de stat a R. P. Romine

tinereluluiIȘ'

BELGRAD 23 (Agerpres). 
— Sîmbătă dimineață, au con
tinuat la Belgrad convorbi
rile dintre delegațiile Repu
blicii Populare Romîne și Re
publicii Socialiste Federative 
Iugoslavia.

Din partea romînă au parti
cipat tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R., Ion Gheorghe Mau
rer, președintele Consiliului de 
miniștri, Emil Bodnăraș și A- 
lexandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, Au
rel Mălnășan, ambasadorul 
R. P. Romîne la Belgrad. A 
participat, de asemenea, An
drei Păcuraru, consilier.

Din partea iugoslavă au 
participat tovarășii Iosip Broz 
Tito, președintele R.S.F. Iu-

goslavia, secretar general al 
U.C.I., Edvard Kardeli, pre
ședintele Scupștinei Fede
rative a R. S. F. I., Petar 
Stambolici, președintele Ve
cei Executive Federative, 
Miloș Minici, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federative, 
Kocea Popovici, secretar de 
Stat pentru afacerile externe, 
Kiro Gligorov, secretar de Stat 
pentru finanțe, Marin Țetiriici, 
secretar de Stat pentru tran
sporturi 
Bogdan 
general 
R.S.F.I., : 
junct al 
pentru afaceri externe, Arso 
Milatovici, ambasadorul R.S.F. 
Iugoslavia la București.

După convorbiri, care s-au 
desfășurat îritr-o atmosferă 
prietenească, președintele 
Tito a reținut pe membrii de
legațiilor la dejun.

și telecomunicații, 
Țrnobrnia, secretar 

al președintelui 
Mirko Tepavaț, ad- 

I secretarului de Stat

Intilnire Al. Bîrlădeanu — M. Minici
BELGRAD 23 (Agerpres). — 

In cursul după-amiezii de 
sîmbătă, Alexandru Bîrlă
deanu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, a făcut 
o vizită lui Miloș Minici, vice
președintele Vecei Executive 
Federative.

Au mai participat persoane 
oficiale, consilieri și experți 
romîni și iugoslavi.

Alexandru Bîrlădeanu si 
Miloș Minici au făcut un 
schimb de păreri asupra pro
blemelor economice de interes 
comun pentru cele două țări.

Intilnire C. Mănescu — K. Popovici
BELGRAD 23 (Agerpres). — 

Tn cursul după-amiezii de sîm- 
bătă, ministrul afacerilor ex
terne al R. P. Romîne, Corne- 
liu Mănescu, a făcut o vizită 
secretarului de Stat pentru a- 
facerile externe al R.S.F. Iu
goslavia, Kocea Popovici.

Au fost de față Nicolae

Gheorghiu, adjunct al mini
strului minelor și energiei 
electrice, Aurel Mălnășan, 
ambasadorul R. P. Romîne la 
Belgrad, și funcționari supe
riori din Ministerul Afaceri
lor Externe.

Din partea iugoslavă au fost 
prezenți Marco Nikezici, ad
junct al secretarului de Stat

a plecat spre Sarajevo
BELGRAD 23 (Agerpres). - 

Delegația de stat a Republicii 
Populare Romîne condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului 
de Stat, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R. a plecat sîmbătp 
scara cu un tren special din 
Belgrad spre Saraievo.

împreună cu delegația romî- 
nă au plecat 
vicepreședintele 
tive Federative, 
soane oficiale.

Miloș Minici,'
Vecei Execu- 

și alte per-

La gara Topcider înalții 
oașpeți din Romînia au 
conduși de 
membru în Consiliul federației 
R.S.F.I., secretar al C.C. al U- 
niunii .Comuniștilor din Ser
bia, Veliko Zekovici, vicepre
ședinte al Vecei Executive Fe- 

’ derative, Avdo Humo, membru 
al Vecei Executive Federative, 
Voin Lukici, secretar de Stat 
pentru afacerile interne, dr. 
Milivoie Rukavina, secretar al 
Vecei Executive Federative, și 
alte personalități oficiale.

fost
Iovan Veselinov,
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Cuvîntul tehnicii 
moderne...

I

5 î
I

n anul curent, mina 
din Lupeni s-a îm
bogățit cu noi uti
laje. Numărul lo
comotivelor cu tro- ■ 
liu a ajuns la 10 
bucăți. Pentru a u- 

șura munca minerilor și a creș
te productivitatea s-a 
dus o nouă mașină 
cărcat, datorită căreia, 
de înaintare în galerii a crescut 
in perioada experimentării de 
la 40 de m lunar la 75 de metri, 
în abatajele frontale s-a extins 
și mai mult susținerea metalică 
care a permis nu numai econo
misirea unei mari cantități de 
material lemnos, ci și creșterea 
simțitoare a randamentului pe 
post. In primele 10 luni, din 
abatajele susținute metalic s-au 
extras cu 40 000 tone mai mult 
cărbune decît anul trecut. Au

intro- 
de în- 
viteza
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Lucrările agricole
de toamnă

fa-

a tractoare- 
agricole de 
Ploiești au 
lucrare, iar 

Suceava,

te- 
au

La Consiliul Superior al A- 
griculturii au fost centralizate 
datele cu privire la încheierea 
campaniei însămînțărilor de 
toamnă. Planul de însămîn- 
țare a griului, secarei și a al
tor culturi a fost depășit.

Datorită muncii perseveren
te a mecanizatorilor și colecti
viștilor, a îndrumării lor de 
către consiliile agricole și 
specialiștii din unități, însă
mînțările din toamna acestui 
an au fost executate la un ni
vel agrotehnic superior anilor 
precedenți deși condițiile cli
matice au fost mai puțin 
vorabile.

Lucrările de pregătire a 
renului și de însămînțare 
fost de mai bună calitate și 
aproape întreaga suprafață 
destinată culturii griului a 
fost însămînțată cu soiuri in
tensive și în perioade optime 
recomandate de către Institu
tul central de cercetări agri
cole, pe baza rezultatelor cer
cetărilor sale și a experienței 
unităților agricole socialiste.

în aceste zile, în toate re
giunile continuă pregătirile 
pentru asigurarea recoltei a- 
nului viitor. Arăturile pentru 
însămînțările de primăvară au 
fost executate pe mai mult de 
80 la sută din suprafața prevă
zută. Organizînd mai bine 
munca și folosind întreaga ca
pacitate de lucru 
lor, gospodăriile 
stat din regiunea 
terminat această 
cele din regiunile 
Oltenia și Argeș au efectuat-o 
în proporție de 95 la sută. De 
asemenea, gospodăriile colec
tive din regiunile București și 
Dobrogea au arat peste 90 la 
sută din terenurile stabilite.

Printr-o mai bună organi
zare și intensificarea muncii, 
arăturile pot fi terminate îna
inte de venirea iernii pe în
treaga suprafață în toate re
giunile, inclusiv în cele ră
mase în urmă : Iași, Crișana, 
Mureș-Autonomă Maghiară, 
Brașov și Maramureș.

(Agerpres)

Șeful de echipă Velimir Uroș — de la furnalul nr. 1 al Com
binatului siderurgic Reșița — luind probe în timpul scurgerii 

zgurei din furnal
Foto : AGERPRES

>> Săptămîna cărții Academiei R.P.R."
Sîmbătă, prima zi din „Săp- 

tămîna cărții Academiei R.P.R." 
— organizată cu prilejul Împli
nirii a 15 ani de activitate a 
Editurii Academiei — a avut 
loc, în sala CENTROCOOP din 
Capitală, deschid^iea festivă a 
Expoziției Cărții Academiei 
R.P.R. Au participat acad. lorgu

fost, de asemenea, armate meta
lic în' 10 luni peste 10 600, 
de m de galerie față de numai ’
9 000 de m arm'ați-în 1962. 1

Era< firesc, așadar,< ca ridica-

ducerea și comitetul sindicatu
lui în organizarea și deschide
rea cursurilor de ridicare a 
calificării. Organizațiile U. T.M. 
au mobilizat la aceste cursuri 
peste 860 de tineri mineri, me
canici, electricieni. La aceste 
cursuri s-a urmărit în primul 
rînd cunoașterea în detaliu a 
utilajelor din dotare, modul de 
lucru al acestora și posibilită
țile lor tehnice. S-a urmărit, de 
asemenea, însușirea metodelor 
de lucr.u.în condițiile extinderii 
armărilor metalice, ale tăierii,

metode s-au născut în perma
nență la Exploatarea minie
ră Lupeni. In sectorul 111 
de exemplu, sector cu pon
derea cea mai mare din Va
lea Jiului, brigăzile conduse de 
Sabin Ghioancă, loan Ghioan
că și Petre Constantin, au 
trecut la organizarea muncii 
pe schimburi in așa fel ca lin
iare schimb să „se. specializeze 
în executarea anumitor opera
ții. Graficele după care își des
fășoară echipele activitatea, 
prevăd sarcini diferite pentru

A devenit astfel cunoscută ini
țiativa iui Laszlo Ștefan de la 
Exploatarea minieră 
privind exploatarea a 
fîșii de cărbune 
gur schimb.
Dionisie și 
lin de la
Petroșani au

Petrila 
două 

într-un sin- 
Minerii Bartha 

Demeter Augus- 
mina Dilja din 
devenit cunoscuți 

pentru metodele 
înaintările rapide 
puțuri.

Pentru ca toate

lor privind 
în galerii și

aceste meto
de de muncă să devină 
al tuturor minerilor,

un bun 
în faja

PE FIECARE POST
RANDAMENTE SPORITE

rea calificării minerilor, specia
lizarea lor în folosirea tehnicii 
noi să se impună ca o necesi
tate de prim ordin. In ge
neral, noile mașini și uti
laje moderne, au fost date în 
seama minerilor tineri. Ei re
prezintă, de altfel, peste 75 la 
sută din totalul minerilor de 
aici. De aceea comitetul U.T.M. 
pe exploatare a sprijinit con-

încărcării și transportului meca
nic, ale aplicării perforajului ti
med la înaintările în galerii etc.

...Și al metodelor 
avansate de muncă
Introducerea pe scară largă a 

tehnicii noi în minerit cere me
tode corespunzătoare de orga
nizare a producției. Asemenea

fiecare schimb. în același sec
tor s-a însușit o bună experien
ță în executarea susținerii me
talice cu grinzi în consolă per
pendiculare pe frontul de lucru, 
metodă deosebit de productivă 
în exploatarea straturilor groa
se de cărbune de 70—100 de m. 
Multe metode avansate de 
muncă în abataje aparțin și 
altor mineri din Valea Jiului.

minie-conducerii Exploatării
re Lupeni, a comitetului sin
dicatului și a organizației 
U.T.M. s-a pus problema gene
ralizării și 
tor metode 
brigăzile. Au 
schimburi de 
cui de muncă, s-a discutat în 
brigăzi de producție. S-au or
ganizat schimburi de experien-

însușirii aces- 
de către toate 
fost organizate 
experiență la lo-

Iordan, vicepreședinte a! Aca
demiei R.P.R., al ți academicieni, 
membri corespondenți, repre
zentanți ai Comitetului de Stat 
pentru Cultură și Artă, directori 
ai institutelor de cercetări ale 
Academiei, directori, de edituri 
și alfi oameni de știință și cul
tură.

Acad. Ștefan Milcu, vicepre
ședinte al Academiei R.P.R., a 
vorbit despre activitatea editu
rii și a felicitat in numele Pre
zidiului Academiei R.P.R. pe lu
crătorii ei pentru realizările ob
ținute in decursul anilor.

Expoziții ale Cărții Acade
miei R. P. Romine s-au mai 
deschis ieri la Iași, Cluj, Timi
șoara și in alte centre din țară

(Agerpres)

Teatrul popular
de amatori din Tulcea

La Tulcea a avut loc sîmbă- 
tă seara spectacolul inaugural 
al primului teatru popular de 
amatori din Dobrogea. înfiin
țat pe lingă Casa raională de 
cultură din Tulcea, noul tea
tru și-a deschis stagiunea cu 
piesa „Febre" de Floria Lovi- 
nescu, pusă in scenă de regi
zorul Constantin Dinischiotu.

Colectivul noului teatru do
brogean numără peste 50 de 
artiști amatori. In repertoriul 
lui mai figurează piesele 
„Omul din Ceatal" de M. Da- 
vidoglu și „Taina" de Horia 
Stancu.

(Agerpres)

In timpul unei lecții la lnvă- 
tămintul agrozootehnic din 
G.A.C. „Brazdă nouă" din 
comuna Joița, raionul Răcari.

Foto : AGERPRES

ță șl demonstrații practice i 
la nivelul Combinatului car- ■ 
bonifer al Văii Jiului, cu j 
care prilej și-au împărtășit ex- ' 
periența lor șefii de brigăzi De- \ 
meter Augustin, Bartha Dioni- ) 
sie și Ghioancă Sabin. La a- \ 
ceste acțiuni au fost mobilizați ) 
sute de mineri de la Lupeni. ț 

în urma însușirii de către 
marea majoritate a minerilor 
de la Lupeni a celor mai pro
ductive metode de exploatare a 
cărbunelui și în urma folosirii 
cu maximum de randament a 
utilajelor din dotare, producti
vitatea muncii pe exploatare a 
crescut progresiv astfel că în 
trimestrul III acest principal 
indicator de plan a atins 1,215 
tone cărbune pe post.

Cărbunele anului 
viitor f 

Pentru anul 1964, minerilor ! 
din Lupeni le revin sarcini spo
rite. Ei vor trebui să extragă la 
anul cu 30 000 de tone de căr
bune mai mult decît în anul a- 
cesta. Productivitatea muncii va 
trebui să ajungă la 1,210 tone

LAL ROMULUS i
corespondentul

„Scînteii tineretului" 
pentru regiunea Hunedoara 
(Continuare în pag a Hl-a)

IN LEGĂTURĂ CU MOARTEA
LUI J. F. KENNEDY

TELEGRAME
Domnului 

LYNDON JOHNSON 
Președintele Statelor Unite ale Americii

Casa Albă 
Washington

Am aflat cu adîncă indignare și mîhnire despre actul criminal 
care a pus capăt vieții Președintelui Statelor Unite, John F. 
Kennedy.

în persoana Președintelui Kennedy, poporul american a pier
dut un remarcabil om de stat care a adus o contribuție de seamă 
la eforturile pentru rezolvarea pașnică a unor probleme liti
gioase, un conducător care a manifestat în momente grele pen
tru omenire un înalt simț de răspundere și o înțelegere realistă 
a necesității de a se găsi soluții rezonabile în scopul evitării 
unui război termonuclear.

în numele Consiliului de Stat, al Guvernului Republicii Popu
lare Romîne, al poporului romîn și al meu personal, vă transmit 
sincere condoleanțe Dumneavoastră și întregului popor 
american.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Domnului 
LYNDON JOHNSON 

Președintele Statelor Unite ale Americii

Casa Albă
Washington

Cu ocazia numirii dv. în funcția de președinte al Statelor 
Unite ale Americii vă rog să primiți sincerele mele felicitări.

Exprim speranța că relațiile dintre Republica Populară Romî- 
nă și Statele Unite ale Americii se vor dezvolta în mod favora
bil, în interesul țărilor noastre și al colaborării pașnice între 
popoare.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Doamnei 
JAQUELINE KENNEDY

Casa Albă 
Washington

Vă rog să primiți, stimată doamnă, expresia sincerelor mele 
condoleanțe pentru moartea tragică a soțului dv., eminentul om 
de stat american, fostul președinte al Statelor Unite ale Ameri
cii — John F. Kennedy.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Prezentarea de condoleanțe 
la Legația S. U. A.

din București
Simbata la amiază, Ștefan 

Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, președintele 
Marii Adunări Naționale a 
R. P. Romîne, Alexandru Dră- 
ghici, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri, și George 
Macovescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, au 
sosit la sediul legației S.U.A. 
la București, unde, în nume
le președintelui Consiliului de 
Stat al R.P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, al Consiliului

de Stat, al Marii Adunări Na
ționale, al guvernului și Mi
nisterului Afacerilor Externe, 
au exprimat condoleanțe mi
nistrului S.U.A., William A. 
Crawford, în legătură cu moar
tea tragică a președintelui 
Statelor Unite ale Americii, 
John F. Kennedy, victimă a u- 
nui atentat criminal.

S-a semnat în cartea de con
doleanțe deschisă la sediul le
gației.

(Agerpres)



Centenarul prof. dr. loan Cantacuzino ■

Pilda savantului-cetățean

Profesorul
Prof.Prof. dr.

HațiegcmuD. Danielopolu

„Pasiunea dominantă a vieții mele a fost cercetarea pro
blemelor științifice legate de problema vieții. Necunoscutul 
adine pe care ni-l oferă studiul naturii vii, a exercitat întot
deauna asupra mea. cea mai fermecătoare atracțiune".

In aceste cuvinte, rostite in tîrziul vieții, profesorul loan Can
tacuzino mărturisea crezul întregii sale activități dedicate din 
fragedă tinerețe pină la adinei bătrînețe științei, oamenilor.

Aniversăm astăzi 100 de ani de la nașterea savantului romin. 
fondator al școlii moderne de microbiologic și medicină expe
rimentală, om de știință și umanist cu profunde concepții de
mocratice, patriot înflăcărat. Adine legat de patria sa, loan 
Cantacuzino a desfășurat o vastă activitate didactică, științifică 
și organizatorică aducind o contribuție importantă la dezvolta
rea științelor medicale și biologice din țara noastră.

Elev al lui Mecinikov, Cantacuzino a continuat in unele dintre 
cercetările sale studiul problemelor preferate ale acestuia și a 
adus contribuții importante la studiul unor vâsle probleme me
dicale.

Dr. I. Cantacuzino a întemeiat o serie de publicații științifice 
printre care un loc deosebit, l-a ocupat „Archives de Biologie" 
care și-a cucerit un loc de cinste în mișcarea științifică interna
țională.

Anul 1921, reprezintă momentul creării celei mai importante 
dintre operele sale — ia ființă Institutul de seruri și vaccinuri 
căruia savantul ii va consacra pină la sfirșitul vieții sale. întrea
ga capacitate creatoare, remarcabilul său talent de organizator, 
minunatele sale însușiri didactice, institut ce constituie astăzi, 
întocmai cum a dorii-o întemeietorul său, loan Cantacuzino. un 
factor dintre cei mai activi in slujba ocrotirii sănătății poporu
lui nostru și a dezvoltării științei rominești.

Pentru meritele sale științifice, Ioan Cantacuzino a fost ales 
membru al Academiei Romine, al Academiei de Medicină din 
Paris, al Academiei de Medicină din Bruxelles, membru de 
onoare al Societății de biologie din Paris, și al altor foruri știin
țifice de pe întregul glob.

Cind, în ianuarie 1934 moartea il răpește din mijlocul activi
tăților sale științifice, dr. I. Cantacuzino lasă in urma sa o vastă 
moștenire științifică, luminoasa amintire a unui savant cetățean 
care și-a închinat viața nu numai cercetărilor de laborator, ci și 
operei de îmbunătățire a nivelului sanitar al maselor populare.

despre mașinile agricole 
studenților din grupa

Lecție 
ținută 
2204 anul II horticultura al In
stitutului agronomic „N. Băl- 

cescu" clin București.

Rînduri pentru
tinerii muncitori
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„Nu era ramură în biologie, 
care să nu exercite curiozitatea 
profesorului Cantacuzino, 
care să nu 
ginală".

in 
aibă o vedere ori-

Prof.

D Voinov
„Ceea ce l-a caracterizat pe 

dr. Cantacuzino în cel mai 
înalt grad a fost cultura lui 
biologică ; el a fost în adevăr 
un naturalist tot atît de distins 
pe cît fusese un medic de 
loare".

Prof.

M. Ciucd

va-

domeniul medicinei pre-„în 
ventive n-a fost o singură pro
blemă din complexul epidemio
logie din țara noastră la care 
prof. Cantacuzino să nu fi adus 
o vastă contribuție".

Artiști amatori 

în deplasare
Formația artistică a Școlii I 

medii din Ciacova a prezentat 
de curînd in sala căminului 
cultural din comuna Foeni, ra
ionul Timișoara, in fața a pes
te 200 de colectiviști un fru
mos program artistic. Suita de 
dansuri populare bănățene 
executate de elevii claselor a 
IX-a, a X-a și a Xl-a precum 
și piesa de teatru „Haiducii" 
de V. Eftimiu, care evocă un 
episod din lupta haiducilor îm
potriva asupririi sociale din 
trecutul istoric al patriei 
noastre, au fost mult apreciate 
dc spectatori. Printre cei mai 
buni interpreți s-au remarcat 
și elevii Jiva Viorel, Maria 
Stan, Ion Numiadi, Simion 
Murgu, Marieta Radovici și 
alții.

Această deplasare a fost fă
cută în cadrul activităților 
cultural-artistice pe care școa
la le întreprinde in satele și 
comunele natale ale elevilor. 
Pină acum, formația artistică 
respectivă a mai făcut 14 ase
menea deplasări.

MARIAN ADAM
colectivist

■
 ipărirea operei 

poetice a lui Miron

Radu Paraschives
cu în colecția de 
mare tiraj a Biblio
tecii pentru toți e 
un act de recu

noaștere a valorii creației unuia 
dintre cei mai interesanfi și mai 
originali scriitori romîni con
temporani. Fără a se remarca 
numaidecît printr-o excesivă 
fecunditate, el s-a impus în con
știința cititorilor prin calitatea 
scrierilor sale, prin actualitatea 
mesajului și adîncimea perspec
tivei, prin diversitatea modali
tății lolosite. Cele trei volume 
care stau la baza acestei ediții 
antologice reliefează un profil 
autentic aparte, vădind multila
terale disponibilități și iposta
zieri în funcție de realitățile is
torice concrete față de care își 
exprimă atitudinea și, firește, in 
funcție nu mai puțin de evolu
ția trăită de autorul însuși. Sub 
acest raport, fiecare volum a 
evidențiat laturi deosebite ale 
unei personalități artistice că
reia evenimentele i-au cerul 
să-și dezvăluie neîncetat alte 
însușiri și alte reacții, rămînînd 
însă în esență ea însăși. „De
clarația patetică", bunăoară, în- 
sumînd texte elaborate în ma
rea majoritate înainte de anii 
preluării puterii politice de că
tre clasa muncitoare, transcrie 
poziția lirică a lui Miron Radu 
Paraschivescu față de proble
mele ce agitau societatea noas
tră în acea vreme; „Clntice ți
gănești", prin simpatia manifes
tată față de o categorie socială 
socotită de burghezie și moșie- 
rime drept o paria, subliniază 
riposta antifascistă a poetului 
împotriva politicii de discrimi
nare rasială a guvernanților an- 
tonescieni; „Laude", în fine, e 
o emoționantă cintare a Romî- 
niei socialiste, a politicii înțe
lepte a partidului nostru, a as-

conștiința contemporanilor

„Ca biologist, savant, a prac
ticat nu știința pentru știință, 
ci știința cu rezultate practice".

Prof.

N. Gh. Lupu
li-„loan Cantacuzino nu și-a 

mitat preocupările la investiga
țiile de laborator, ci s-a stră
duit în permanență să realizeze 
o legătură cît mai strînsă și cît 
mai rodnică între cuceririle 
științei și necesitatea practicei. 
11 îndemna la aceasta suflu] de 
umanitate și generozitate de 
r are era animat și care din 
tinerețe îl apropiau așa de mult 
de mișcarea muncitorească".

Prof.

tecate, esențialul. A fost un 
prețuitor al ideilor inovatoare 
pe care le primea cu entuziasm 
ori de la cine ar fi venit ele. 
A știut să descopere, să inci- 
teze și să pună in valoare apti
tudinile creatoare ale colabora
torilor.

Era impunător și respira o 
bărbătească energie temperată 
de o privire de o rară bună
tate. Avea o putere de muncă 
puțin obișnuită, dind prin a- 
ceasta un exemplu permanent 
pentru împlinirea riguroasă a 
datoriei omului de știință a 
cărui activitate nu se măsoară 
cu ceasul.

îi erau cu totul străine spi
ritul de reclamă, dorința de 
notorietate și le respingea ca 
ceva nedemn pentru adevăratul 
om de știință".

Prof.

îmbogățește sufletul, lărgește 
marginile noțiunii de om, adau
gă cunoștințe noi și autentice 
la cele atît de bogate care îi 
veneau din domeniul științific 
Armonia lăuntrică a conforma
ției sale spirituale știe să... 
întregească și să fortifice 
știința prin artă, să făurească 
despre om, în genere, o idee 
mai înaltă, mai nobilă, mai 
adevărată. Prin preciziunea și 
varietatea atitor cunoștințe, 
prin autoritatea cu care el le 
mînuia, prin adîncimea senti
mentelor sale, prin încrederea 
în forțele active ale sufletului, 
prin optimism, profesorul 
tacuzino era un om al 
nașterii".

Prof.
Ăi. Rosetti

Tr. Săvulescu
înzestrat cu un spirit de 

clasică claritate desprindea cu 
ușurință din noianul de fapte 
și din haosul gindurilor ames-

G. Opretcu
„Pentru tot ce era frumos, el 

simțea o pornire neînfrînată... 
Toate formele de artă il atrag, 
aproape deopotrivă literatura 
ca și pictura, grafica, sculptura 
și mai ales muzica. Prin ele își

Can- 
Re-

cel„Profesor in înțelesul 
mai înalt al cuvîntului, profe
sorul Cantacuzino a știut să in
sufle elevilor săi, cărora le-a 
dat cea mai desăvîrșită pregă
tire tehnică, nobila pasiune a 
cercetării științifice unite cu 
prețuirea operelor de artă".

I 
I
I
1
I
I
1
I
I
I
!
I
I
I
I
I
I
I

Foto : AGERPRES

Succese 
ale ronsiriirhiriliir 

din Onești
încă 148 de apartamente au 

fost date de curînd în folosință 
locuitorilor orașului Onești. De 
la începutul anului și pină 
acum, harnicii constructori de 
pe Șantierul 3 oraș au terminat 
și predat 622 de apartamente, 
2 magazine, au betonat a doua 
magistrală a orașului, 
au primit în dar o școală de 
8 ani cu 16 clase, 
cartierul VIII. în primele 9 luni 
ale anului, producția globală a 
fost realizată în proporție de 
102,6 la sută, iar productivita
tea muncii de 108,7 Ia sută. La 
aceste rezultate au contribuit și 
numeroasele 
nalizări care 
lui economii 
362 552 lei.

La recenta
a organizației U.T.M. se subli
nia aportul tinerilor construc
tori care, alături de comuniști, 
de muncitori cu îndelungată 
experiență, au muncit cu entu
ziasm, efectuînd lucrări de 
bună calitate. Șefii de brigăzi 
Dumitru Novinschi, Mihai Ar- 
vinte și Ion Grădinaru s-au si
tuat lună de lună în fruntea în
trecerii socialiste.

Copiii

situată în

inovații și rațio- 
au adus șantieru- 

în valoare de

adunare generala

V. G.

Vedere exterioară a Combinai ului de Industrializarea lemnului Tg. Jiu.

ÎN „BIBLIOTECA PENTRU IOII

CREAȚIA LIRICĂ A LUI
M. R. PARASCHIVESCU

pirafiilor de mai bine și mai 
înalt ale constructorilor noii 
vieți. Indiferent de etapă, coor
donatele esenfiale ale viziunii 
sale rămîn partinitatea comu
nistă, patriotismul și umanismul 
socialist. Fenomenul e explica
bil la un poet care s-a format 
și s-a dezvoltat sub influenta 
directă a ideologiei revoluțio
nare a clasei muncitoare și care, 
prin poeme ca „Scrisoare in
tr-un pachet c.u alimente", „Va
sile Rotaru" (închinat memoriei 
lui Vasile Roaită), „Calea vir
gină", „Scrisoare de adio" și al
tele, scrise în 1935 sau 1936, 
și-a dat, ca să folosesc o expre
sie a d-saie, „examenul ele ad
mitere între poeții Uniunii Ti
nerelului Comunist din Romi- 
nia".

Asemenea altor colegi de ge
nerație aflafi încă din anii in
terbelici sub îndrumarea rodni
că a partidului, și Miron Radu 
Paraschivescu a debutat sub 
semnul romantismului revolu
ționar. „Declarația patetica', 
prin chiar titlul ei, atestă acest 
adevăr. Culegerea ne relevă un 
poet tribun și profet, atras ne
încetat de ispita de a purta dia
loguri ample cu umanitatea, lu- 
înd în dezbatere problemele 
destinului acesteia, indicînd căi 
de rezolvare a contradicțiilor și 
de eliberare din lanțuri a celor 
asupriți. Tonul, arată Radu Po

pescu in prefața prezentei edi
ții, e „larg oratoric, gesticulația 
desfășurată la maximum, expre
sia ceremonioasă", invocațiile 
solemne, „însoțite de refren sau 
leit-motiv-uri liturgice", limba
jul curent convertit în lozincă, 
avertisment sau imprecație. 
Poetul e, cum singur mărturi
sește în „Calea virgină", un 
„agitator" care, din dragoste 
pentru omenire a deprins „legi

că, siderală). Perspectivele des
chise sînt îndeobște ample 
pentru că poetul, operind cu 
detalii și cu analize, proiectează 
totul în spafii incomensurabile 
(cer, piimînt, omenire, timp etc.) 
prin care colindă suveran ver
bul său agitatoric.

Încă de pe acum, Miron Radu 
Paraschivescu ni se dezvăluie 
concomitent, intr-o manieră ce 
ni-l amintește pe Pablo Neru-

Cronica literară
le retoricei", „legile poeziei", 
„legile tovărășiei" și „legile 
luptei ascuțite, dirze", pentru 
a-i învăța că singura cale de 
eliberare este calea luptei revo
luționare. Poema e o urlă poe
tică și, ca și multe altele din cu
legere, un maniiest. Romantic, 
Miron Radu Paraschivescu pre
feră in atari cazuri imaginea ar
borescentă, despletită, adunîncl 
iu unul și același text, în casca
de dezlănțuite, asociații dintre 
cele mai neașteptate și mai re
velatorii, menite să aducă ală
turi, pentru a sugera amplitudi
nea și semnilicalia fenomenului 
leilectat, metaiore și comparații 
de cea mai variată sursă (geolo
gică, minerală, florală, zoologi-

da, ca un poet al elementelor 
Urii, mai precis ai acelora pe 
care el, inlerprellnd realitateu, 
le consideră ca atare. Un astfel 
de element, e, in primul rlnd, 
omul, delinil prin puterea lui de 
a iubi, de a uri, de a li tova
răș și de a schimba fala pămin- 
lului și a societății. Dar și pli
nea („plinea unanimă"}, apa, 
aerul, păminlul însuși, pomii, 
ploaia, femeia. Așadar, lot ceea 
ce poate rodi sau ajuta la per
petuarea vieții, ldeea de mater
nitate revine, de altfel des în 
creația lui Miron Radu Para
schivescu, dindu-i acesteia o 
notă particulară prin implicații
le generoase ce le cuprinde și 
prin valoarea de principiu ce o

capătă, în ipostaza ei de forță 
vitalii elementară. De unde, în
tre altele, și puternicul opti
mism ce animă viziunea poetu
lui.

în „Clntice țigănești", tipărite 
in 1941, filonul romantic capă
tă alte expresii. De data aceus- 
ta Miron Radu Paraschivescu a- 
pelează la folclorul mahalalei, 
pe care il tratează în spirit 
antonpannesc, valorificlndu-i 
substanța în cîntec de lume, 
romanță și baladă. Sugestia își 
are originea în cunoscutul „Ro- 
mancero gitan" al lui Federico 
Garda Lorca, cu care „Clntice- 
le țigănești" au multe puncte 
de legătura. Realitățile reflec
tate, cu împletirea de real și 
fantastic și cu limbajul presă
rat de cuvinte argotice, sînt 
însă autohtone. Mimînd moda
lități specifice creației orale ți
gănești, poetul tălmăcea, lnlr-o 
ionnulă de incontestabilă ori
ginalitate și frumusețe, drama
tica existentă socială a unui 
neam cu bogată viată sufle
tească. Balade ca „V tarta", 
„Cînlic de iată neagră", „Chi
tic de lună" și „Chitic de po- 
terași" sînt, în privin/a aceas
ta, antologice. Ca și nu pufine 
piese lirice incluse in culege
rea intitulată „Laude" și tipă
rită într-o ediție adăugită in 
1958. Cu excepția poemului pa
triotic de largă respirajie „Cin-

■
ă lilele calendarului 

sînt pe sfirșite; în

l curînd se va în
cheia un nou an 
de muncă rodnică.

I u Printre zecile de 
scrisori care so- 

sec zilnic pe adresa redacției, 
un număr destul de important 
cuprind vești despre activita
tea în producție a tinerilor 
din fabrici și uzine, din între
prinderile industriale.

Pentru înfăptuirea cu succes 
a sarcinilor de producție din 
anul acesta, baza desfășurării 
normale a producției anului 
viitor, s-au făcut și continuă 
să se facă pregătiri intense 
în toate uzinele.

In multe întreprinderi colec
tivele de muncitori, ingineri și 
tehnicieni au și terminat pre
gătirile în vederea asigurării 
unei producții ritmice încă din 
primele zile ale anului 1964. 
Despre acestea la redacție au 
sosit numeroase scrisori. Nc-a 
scris tovarășul Dumitru Purea, 
directorul Uzinei „Electropre- 
cizie"-Săcele, tovarășul Viorel 
Păcurar, secretarul comitetului 
U.T.M. de la Uzina Victoria 
Călan. Corespondentul nostru 
voluntar Ion 
Mirea face in- 
tr-una din scri
sorile sale . 
„îmbunătățirea 

calității produ
selor" o trece
re în revistă a

principalelor 
realizări obți
nute în 10 Juni 
de colectivul A- 
telierelor de 
reparat mate
rial rulant din 
Ploiești, pre- 
zentînd unele 
din măsurile a
căror aplicare va asigura buna 
desfășurare a planului produc
ției anului viitor.

Din scrisorile primite des
prindem și alte aspecte ale 
muncii tinerilor din fabrici și 

, uzine. Ion Ghineț din Banat ne 
scrie despre economisirea ma
terialului lemnos la mina Ani
na, Ion Protopopescu ne pre
zintă un tablou al ultimelor 
rezultate pe care le-a obținut 
în muncă colectivul său. Exem
plele pot continua.

lată, așadar, că acest sfîrșit 
de an oferă un bogat material 
faptic, care prilejuiește un bun 
teren pentru munca corespon
dentului voluntar. în afară de 
acestea, în problemele indus
triale ziarul a inițiat de mai 
multă vreme cîteva acțiuni ce 
se continuă și în prezent și 
care pot constitui teme despre 
care corespondenții voluntari 
ne pot informa. Să ne oprim, 
de pildă, la acțiunea „Tinerilor 
de pe șantiere — o temeinică 
pregătire profesională".

nind seama că pe șantierele 
de construcții organizarea ridi
cării calificării are un anumit 
caracter specific, ne-ar scrie 
tocmai despre măsurile care 
s-au luat în acest scop, despre 
felul cum sînt organizate și 
cum funcționează ele. De ase
menea, corespondenții noștri 
voluntari sînt rugați să scrie 
ziarului despre măsurile care 
s-au luat pe șantiere în vede
rea bunei desfășurări a proce
sului de producție și pe timpul 
friguros, despre acțiunile cul
tural-educative ce sînt organi
zate în această perioadă.

Mulți dintre corespondenții 
noștri voluntari ne-au scris 
despre felul cum sînt organi
zate cursurile de ridicarea ca
lificării în fabrici și uzine. Ast
fel de scrisori am primit de la 
corespondenții voluntari Florea 
Țistuleasa, Jean Vlșinică, Va
sile Ursu și mulți alții.

Aceste corespondențe, așa 
cum arătam mai sus, ne infor
mează despre felul cum se des
fășoară ridicarea calificării din 
fabrici și uzine. Este de
sigur un fapt îmbucurător. 
Sint insă destul de puține 
scrisori care ne aduc asemenea

mu ne cu — - 
CDUCSPOmTUL —volunmh

Prin această acțiune ziarul 
șf-a propus să contribuie la 
răspîndirea experienței înain
tate în organizarea cursurilor 
de ridicare a calificării pe | 
șantierele de construcții. In ca
drul acestei rubrici și-au spus 
părerea ingineri și tehnicieni, 
conducători de șantiere despre: 
a) cînd este mai bine să se țină 
cursurile de ridicare a califică
rii; b) durata cursurilor; c) con
ținutul tematic al acestora; d) 
cum este folosită cartea teh
nică etc. Ar fi bine dacă cores
pondenții noștri voluntari, ți-

-----e-----

Televiziune
DUMINICĂ 24 NOIEMBRIE

8,50 Gimnastica de înviorare la 
domiciliu. 9,00 Emisiunea pentru 
copii și tineretul școlar. 10,30 Re
țeta gospodinei. 11,00 Emisiunea 
pentru sate. 19,00 Jurnalul televi
ziunii. 19,15 filmul documentai 
„Trotușul și oamenii". 19,35 Con
certul mult visat. în încheiere : 
Buletin de știri, sport, buletin me
teorologic.

tarea Romhiiei", în care e evo
cată, în etape, istoria de eroice 
lupte pentru libertate a poporu
lui nostru, marea majoritate a 
textelor se referă direct la as
pecte concrete ale contempora
neității. Poetul aduce elogiul 
său partidului, socialismului, 
setei umane de mai bine și mai 
irumos, prefacerilor trăite de 
tara noastră în ultimele decenii, 
cîntă pe muncitorul din mină și 
uzină, pe țăranul stăpîn pe pă
minlul ce-1 lucrează, cartea, 
dragostea, florile. Versul nu se 
mai dezlănțuie însă retoric, hu- 
golian sau whittmanian, ca în 
„Declarația patetică". Patosul e 
acum reținut; zborul fanteziei 
e domolit de cerebralitate. Ten
siunea emoțională s-a păstrat 
însă, cîștigînd substantial în a- 
dirtciine. Poetul colindă mai 
puțin prin spații infinite ; ideea 
artistică e valorificată vertical, 
căpătînd astfel dimensiuni iilo- 
zoiice memorabile, ca în „Cinci 
toasturi de ziua partidului", 
„Statuie", „Unei flori", „Toam- 1 
na" ș.a.

Intr-un articol publicat pe 
vremuri in ziarul „Ecoul", Mi
ron Radu Paraschivescu făcea 
elogiul muncii poetice, punînd 
succesul marilor artiști sub 
seninul vechiului dicton latin 
„per aspera ad aslrant", Dru- , 
mul spre stele, spre limpezimi 
și străluciri e conditional de 
efort, de trudă migăloasă asu- 
pia manuscrisului. E una din
tre multele concluzii construc
tive pe care cititorul ie poate | 
trage și după lectura volumului 
antologic al lui Miron Radu 
Paraschivescu. Dictonul citat 
ar putea figura ca epigraf este
tic al creației poetice a aces
tuia. Pentru că frumusețea vet- j 
surilor sale a fost condițională | 
neîndoielnic de o exemplară 
conștiință artistică : de poet și 
de cetățean.

AUREL MARTIN

vești și de pe șantierele de 
construcții. Din partea cores
pondenților voluntari care își 
au locul de muncă pe șantiere 
așteptăm deci, în primul rînd, 
să informeze ziarul arătînd as
pecte legate de organizarea 
cursurilor de ridicare a califi
cării, de frecvența tinerilor Ia 
cursuri, de felul cum își însu
șesc aceștia cele predate și 
curii le aplică în procesul de 
producție.

Multe organizații U.T.M. au 
obținut o bogată experiență in 
antrenarea cît mai activă a ti
neretului în producție. Colec
tivele din întreprinderi au 
dobîndit anul acesta însemnate 
succese în obținerea de cît mai 
multe economii în producție. 
Metodele și procedeele avan
sate de lucru sint aplicate pe

scară tot mai largă. Coreț» 
pondenții voluntari pot torbi 
despre măsurile care s-au sta
bilit in secție sau uzina-res
pectivă pentru folosirea cit 
mai judicioasă a metalului, 
pentru buna gospodărire a- 
cestuia. La rubrica „Metalul 
poate fi șl mai bine gospodărit" 
pol scrie ziarului arătînd re
zultatele pe care colectivul din 
care fac parte le-a obținut, 
care este contribuția tinerilor, 
și despre alte probleme legate 
de utilizarea cît nai eiicienlă 
a metalului.

Succese deosebite se obțin 
în fabrici și uzine in realizarea 
unor produse de calitate supe
rioară. Zilnic apar noi metode, 
noi procedee care aplicate duc 
la o calitate mereu sporită a 
produselor. Și in această pri
vință, la rubrica permanentă a 
ziarului nostru „Calitatea aces
tui produs poate fi îmbunătă
țită" corespondenții noștri vo
luntari pot scrie note, știri, ar
ticole prin care să informeze 
cititorii despre măsurile care 
s-au luat sau care se impun a 
fi luate într-o întreprindere 
sau alta, pentru ca produsele 
să fie din ce în ce mai bune.

Corespondenții 
voluntari din 
industrie, au 
prilejul să scrie 
în această pe
rioadă despre 
acțiunile ce se 
întreprind pe 
linia muncii 
patriotice, des
pre inițiativa 
tinerilor de la 
Uzina „Autobu
zul" din Capi
tală, despre 
munca și răs
punderea omu
lui la volan,

cum își îngrijesc șoferii mași
nile, cum sînt respectate le
gile de circulație etc.

...Cu aceste consemnări nu 
am înserat decît o parte din 
problemele pe care ziarul nos
tru urmărește să le dezbată in 
coloanele sale în această peri
oadă în care în uzine și fa
brici, în întreprinderi și pe 
șantiere, oamenii muncii des
fășoară o susținută activitate 
pentru a încheia cu succese 
cit mai mari anul 1963.

Așteptăm de la coresponden
ții noștri voluntari cit mai 
multe scrisori prin care să facă 
cunoscută cititorilor munca 
rodnică care se desfășoară in 
fabricile și uzinele din patria 
noastră.

Vă urăm succese.

VASILE DINULESCU

Tudor (ambele serii) — ci
nemascop : Patria (10 ; 13,30 ; 
17 ; 20,30). A dispărut o navă : 
Republica (9,45 ; 13 ; 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). Ilarakiri — 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! : 
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
părat 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 ;

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), Al
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 
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 (16 ; 18,15 ; 20,30).
Electra : Bucegi (9,30 ; 11,30 ; 
13,45 ; 16 ; 18,15 ; 20,30). Dintele 
de aur : Unirea (16 ; 18 ; 20). 
Moby Dick : Vitan (15 ; 17 ; 19; 
20,45). La virata 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).

In cinstea colectiviștilor fruntași
La căminul cultural din co

muna Făcăieni, raionul Fetești, 
a fost organizată zilele trecute 
o seară dedicată fruntașilor re
coltelor bogate din cele două 
gospodării agricole colective 
din comună. Această manifes
tare culturală a fost pregătită 
de către conducerile celor două 
gospodării, în colaborare cu co
mitetul executiv al sfatului 
popular și al colectivului de 
muncă al căminului cultural.

Tovarășul Nicolae Gheorghe, 
președintele comitetului execu
tiv al sfatului popular comunal, 
a vorbit despre activitatea în
suflețită desiășurată de colec
tiviștii din cele două gospodării 
agricole colective, care au ob
ținut în acest an însemnate re
zultate in producție. Un merit 
de seamă l-au avut iruntașii,

cei sărbătoriți in seara respec
tivă. Ei au primit mulțumiri din 
partea consiliilor de conducere 
ale gospodăriilor colective, au 
fost felicitați de cei prezen/i, 
iar pionierii le-au oferit buche
te de flori. Printre sărbătoriți 
se numără tovarășii Miron Ion, 
Radu Virginia, Stan Elena, Stai- 
cu Neagu, Cucu fon, Eltimie 
Ștefan, Dănilă Șerban, Croitorii 
Șerban și alfi tineri colectiviști.

In cinstea fruntașilor recol
telor bogate a fost prezentat 
apoi un Irumos spectacol dat 
de echipele artistice și de co
rul căminului cultural. Apoi, 
artiștii amatori au prezentat un 
montaj literar-muzicai intitulat 
„I.enin e cu noi".

FRINCU C-TIN
brigadier

Peste 13 000 de auditori
BAIA MARE (de la cores

pondentul nostru). — In ulti
mul timp, brigăzile științifice 
din raionul Lăpuș, regiunea 
Maramureș, au ținut la cămi
nele culturale peste 100 expu
neri. Dintre acestea amintim 
doar cîteva : „Viață nouă in 
satele patriei", „Chipul moral 
al omului nou", „Respectarea 
legilor statldui — o datorie de 
onoare a fiecărui cetățean din 
R.P.R.". La această din urmă 
organizațiile U.T.M. din majo
ritatea satelor raionului Lăpuș

au mobilizat peste 5 000 de ti
neri.

Cu mare interes au fost au
diate expunerile .* „Educarea 
disciplinei la copii". „Părinți 
și profesori", „Din creațiile po
porului nostru in anii puterii 
populare" și „Mihail Emines - 
cu — luceafăr al poeziei romi
nești".

La expunerile ținute au par
ticipat 13 400 de colectiviști ti
neri și vîrstnici.



Premisele unei dezbateri
eficiente

rima conferință 
U.T.M. pentru da
re de seamă și a- 
legerea noilor or
gane conducătoa
re pe facultate a 
reunit la Institu

tul agronomic „N. Bălcescu" 
pe delegații studenților ute
miști ai Facultății de horticul
tură, facultate fruntașă pe ins
titut. Cînd conferința s-a ter
minat, este în afară de orice 
îndoială că participanții și-au 
spus cu convingere : „Acum 
știm mai bine ce experien
ță bună trebuie să conti
nuăm în acest an, ce lip
suri trebuie să înlăturăm, ce 
avem de făcut pentru ca mun
ca U.T.M. să aducă o contri
buție mai mare la ridicarea 
nivelului pregătirii profesio
nale și conștiinței studenților" 
O asemenea concluzie cores
punde pe deplin reușitei con
ferinței. Dar care au fost pre
misele acestei reușite ?

studenții facultății au obținut 
in general rezultate bune ; fa
cultatea este fruntașă pe ins
titut, majoritatea studenților 
au note peste 7, s-a redus mult 
numărul studenților repetenți. 
Darea de seamă a evidențiat 
rezultatele anilor I, II, III pre
cum și ale unor studenți. 
Pentru ca rezultatele bune 
și foarte bune la învăță
tură să predomine, darea de 
seamă recomandă ca organi
zațiile U.T.M. de ani să folo
sească experiența anilor II și 
III, care, în anul universitar 
trecut, și-au concentrat în
treaga atenție dezvoltării in
teresului studenților pentru 
munca personală. S-au folosit 
în acest scop dezbaterile din 
adunările de grupă, opinia co
lectivului, care și-a propus să 
nu admită nici unui student 
să se pregătească superficial. 
Darea de seamă și discuțiile, 
între care cuvîntul tovarășului

abaterile de la disciplină să- 
vîrșite în facultate, 
panți la conferință 
primat în cuvîntul 
probarea față de 
manifestări. O notă distonantă 
au făcut în conferință cuvinte
le lui Sandu Stan, fostul secre
tar al biroului U.T.M. al anului 
I, care a încercat să scuze sla
ba combativitate manifestată 
în an față de colegul lor, Decă 
Cornel, ba chiar să pună sub 
semnul îndoielii vinovăția lui. 
Este meritul conferinței de a 
fi discutat pe larg această po
ziție, de a fi explicat unde 
poate duce lipsa unei atitudini 
ferme față de cei ce dovedesc 
o conștiință înapoiată, tolera
rea abaterilor lor. Conferința a 
hotărît de-altfel să recomande 
organizației U.T.M. a anului II 
să discute atitudinea lui Cor
nel Decă.

Problema opiniei colectivu
lui a fost astfel larg analizată

Partici- 
și-au ex- 
lor deza- 
asemenea

I. Analiza problemelor esen
țiale

II. Stimularea spiritului cri
tic și opiniei colectivului

III. Preocuparea pentru sti
lul de muncă.

Să le examinăm pe rînd.
★

Conferința pe facultate re
prezintă urmarea firească a 
adunărilor de dare de seamă 
și alegeri ținute în anii de 
studiu. Dovedind o bună orien
tare, comitetul U.T.M. al Fa
cultății de horticultură a știut 
să folosească în darea de sea
mă nu numai problemele cu
noscute din întreaga sa activi
tate anterioară, dar și bogăția 
de aspecte actuale reieșite din 
dările de seamă și dezbaterile 
adunărilor pe an. Și totodată 
a organizat astfel materialul 
care a stat la baza discuțiilor 
din conferință, îneît el să nu 
repete problemele analizate 
într-un an sau altul, ci rfă le 
reia pe o treaptă mai înaltă, 
la nivelul facultății și să le 
dezvolte, subliniind probleme
le comune, esențiale.

în centrul problemelor pre
zentate spre dezbaterea confe
rinței a stat mai întîi activi
tatea desfășurată de organi
zația U.T.M. pentru educarea 
politico-ideologică a studenți
lor. S-a arătat rolul important 
pe care l-au avut în acest sens 
ciclurile de conferințe și vizi
tele la muzee și expoziții.

O analiză deosebită a fost 
făcută în darea de seamă pro
blemei însușirii științelor 
dale.

Au fost de asemenea exami
nate contribuția educativă a 
adunărilor generale U.T.M.

Dar ceea ce merită subliniat 
în mod deosebit este faptul că 
hnaliza făcută în darea de sea
mă și continuată prin dezba
terile din conferință nu s-a li
mitat la enumerarea principa
lelor acțiuni educative între
prinse, ci a urmărit rezulta
tele lor. Ca rezultat al muncii 
educative, al acțiunilor între
prinse de organizația U.T.M. 
și asociația studenților, și, în 
primul rînd, al activității neo
bosite a cadrelor didactice.

l»c nuiriîiutd
ț>i alegeri a
dc horticultura

so-

cuiiicriiifci jiculru dare dc scama
orgdiiizdtici l. T. '1. din Facultatea
a Institutului agronomic ,,V Balcestii"

decan Ghena Nicolae, au evi
dențiat, de asemenea, rezulta
tele bune obținute la practică, 
precum și comportarea demnă 
a studenților în afara facul
tății.

Valoarea dării de seamă și a 
discuțiilor din adunare constă 
însă nu numai în dezbaterea 
aspectelor esențiale ale rezul
tatelor muncii organizației 
U.T.M., dar și în preocuparea 
pentru scoaterea la iveală a 
neajunsurilor ce s-au manifes
tat pentru stimularea spiritu
lui critic și a opiniei. Aceasta 
a fost a doua premiză a reu
șitei conferinței.

★
In cuvîntul de concluzie la 

primul punct de pe ordinea de 
zi, tov. Gh. Șerban, secretar 
al comitetului U.T.M. al Cen
trului universitar București, a 
subliniat drept una dintre ca
racteristicile pozitive ale con
ferinței, combativitatea; spiri
tul critic manifestat în darea 
de seamă și în cuvîntul celor 
mai mulți participanți la 
cuții.

Important de subliniat 
preocuparea ca la fiecare 
blemă examinată să nu 
facă doar o enumerare de stu- 
denți evidențiați sau criticați, 
ci să se analizeze atitudinea 
luată de colectiv față de cei în 
cauză, modul în care s-a ma
nifestat opinia colectivă și e- 
fectele pe care le-a avut.

Totodată au fost supuse 
dezbaterilor atitudinile nega
tive manifestate de unii stu- 
denți.

Merită să ne oprim cu mai 
multă atenție asupra discuții
lor purtate în conferință în 
legătură cu atitudinea studen
tului Decă Cornel; atît în da
rea de seamă cît și în discuții 
s-au menționat atît comporta
rea sa nejustă în timpul pe
rioadei de practică, precum și

dis-

este 
pro

se

în conferință. în darea de sea
mă s-a arătat că „organizația 
U.T.M. educă membrii săi în 
spiritul folosirii criticii și au
tocriticii, al intransigenței față 
de lipsuri. Față de anii trecuți, 
se constată creșterea combati
vității, sporirea eficienței cri
ticii".

Merită 
critic de 
lectivele 
Nu în aceeași măsură au înțe
les să ia atitudine față de lip
suri studenții din fostul an IV.

Și în discuții s-au reluat di
ferite aspecte ale acestei pro
bleme. Tov. Monica Bistricea- 
nu a subliniat importanța 
combaterii așa-zisei „opinii" 
pe care reușesc s-o imprime în 
fața unor colegi tocmai ele
mentele indisciplinate și dato
ria studenților utemiști frun
tași de a afirma o adevărată 
opinie, care să contribuie la 
înlăturarea lipsurilor. Tovară
șul Kovacs Adorian, președin
tele Consiliului A. S. al facul
tății a subliniat efectul edu
cativ pe care critica aspră a 
tovarășilor l-a avut asupra u- 
nor studenți ca Dașoveanu 
Dumitru, Armeanu Ion, Frun- 
zetti Cristina și alții care și-au 
schimbat atitudinea, îndrep- 
tindu-și comportarea.

Au fost de asemenea discu
tate în conferință diferite as
pecte ale întăririi spiritului de 
colectiv în anul I și în alți ani 
și grupe. Prilejuind manifes
tarea spiritului critic față de 
lipsurile ce se mai manifestă 
— conferința a fost astfel un 
bun prilej de dezbatere a ce
lor mai indicate căi ale formă
rii și dezvoltării opiniei co
lective.

menționat spiritul 
care dau dovadă co- 
foștilor ani III și V.

★
Nu mai puțin : importantă 

între premizele reușitei confe
rinței este și aceea că s-au 
analizat pe larg problemele 
stilului de muncă al organelor 
U.T.M. și A.S.

S-a subliniat faptul că co
mitetul U.T.M. al facultății și 
membrii birourilor U.T.M- de

ani au muncit bine, au urmă
rit traducerea în viață a ho- 
tărîrilor adoptate și a sarcini
lor primite. Dintre metodele 
bune de muncă ce au fost fo
losite merită în mod deosebit 
menționată preocuparea comi
tetului U.T.M. pentru a anali
za și ajuta munca diferitelor 
resoarte și a birourilor de an. 
Bunea Aurel, secretarul bi
roului U.T.M. al anului III, și 
Leah Avram, secretarul birou
lui U.T.M. al anului IV au 
menționat ajutorul primit prin 
analiza activității organizații
lor U.T.M. respective de către 
comitetul U.T.M. pe facultate.

S-a subliniat însă că în 
munca secretarului U.T.M. al 
comitetului pe facultate — 
tov. Hățiș Dumitru — care în 
ansamblu a primit o apreciere 
pozitivă — s-a manifestat ten
dința greșită de a rezolva sar
cinile singur, fără a antrena 
pe toți membrii comitetului. 
Sectarismul, stilul ’ defectuos, 
de activitate al comitetului în 
ceea ce privește antrenarea 
efectivă a mai multor cadre în 
munca de organizație a avut 
unele urmări negative în pro
blemele muncii educative cît 
și în îndrumarea anului I. Da
rea de seamă și mai mulți 
vorbitori au criticat lipsurile 
tov. Obrejanu Laurențiu care 
râspunzînd de munca resortu
lui de propagandă și agitație 
n-a muncit cu spirit de răs
pundere, a neglijat îndeplini
rea la timp și în bune condi
ții a tuturor sarcinilor. Vorbi
tori ca Predi Constantin din 
anul II, Ivan Grigore și Iancu 
Victor 
despre 
U.T.M.

Un 
constă 
mintelor pe care aceste orga
ne alese trebuie să le tragă 
din realizările și lipsurile 
muncii din trecut. Darea de 
seamă a subliniat în repetate 
rînduri sarcinile ce revin în 
acest sens noului comitet. Și 
în discuții s-au făcut unele 
propuneri privitoare la îmbu
nătățirea muncii profesionale, 
a formelor muncii de agitație 
a activității cu anul I, a acti
vității cultural-educative, a 
muncii social-gospodăreșți etc, 
Cu toate acestea, adoptarea 
unor măsuri concrete nu poate 
fi trecută printre meritele 
conferinței. Proiectul de hotă- 
rîre propus de comitetul 
U.T.M. excela prin prevederi 
generale, cu toate îmbunătă
țirile ce i s-au adus în urma 
discuțiilor. Este o datorie a 
noului comitet U.T.M. al Fa
cultății de horticultură să con
cretizeze aceste măsuri în așa 
fel îneît ele să constituie o 
îndrumare precisă a organiza
ției în' peep ce prjyșște. Iffibu- 
năiațjrgâ/.uncii .de viitor.

Rezultatele pozitive obțihute 
pînă în prezent de organizația 
U.T.M. a Facultății de horti
cultură la baza cărora se află 
permanenta ei îndrumare de 
către comitetul de partid — 
buna d^șfă'jițrâre a cșjjferin- 
ței de aUgefi, constituie un 
punct de plecare pentru o cer
tă îmbunătățire în viitor a ac
tivității organizatorice, pentru 
creșterea contribuției ei la 
formarea unor ingineri horti
cultori bine pregătiți.,

3ĂP1ĂMINA ECONOMIEI

au discutat pe larg 
munca comitetului 

în sprijinul anului I, 
merit al conferinței 
în sublinierea învăță-

M. RADU

Salina „Slănic Prahova" datează din anul 1685 și este una din 
cele mai mari exploatări de sare solidă din țară. Zilnic de 
aici — datorită procesului ridicat de mecanizare și auto
matizare — se extrag circa 60 vagoane de sare. In fotografiei 

o vedere de ansamblu a zone for de exploatare.
Foto t AGERPRES

a și în anii trecuți, 
între '24 și 30 no
iembrie, se desfășoa
ră pe întreg cuprin- 

I sol patriei noastre 
^tradiționala „Săptă- 

mînă a economiei". 
Este, firește, o bună tradiție, oca- 
zionînd trecerea în revistă a re
zultatelor obținute în acțiunea de 
economisire la C.E.C., un prilej în 
plus de educare a maselor largi de 
oameni ai muncii în spiritul gos
podăririi cu chibzuință a venituri
lor bănești.

Obținîndu-se rezultate de seamă 
în dezvoltarea economiei naționa
le, îndeplinindu-se punct cu punct 
programul înțelept elaborat de 
partid, a crescut totodată, de la an 
la an, venitul național al țării noa
stre, îmbunătățindu-se necontenit 
pe această bază nivelul de trai ma
terial și- cultural al populației. Creș
terea veniturilor bănești ale oame
nilor muncii permite satisfacerea 
sporită a nevoilor lor materiale, 
creînd în același timp posibilita
tea lărgirii tot mai mult a acțiu
nii- de economisire la C.E.C. Dcpu- 
nîndu-și o parte din veniturile bă
nești la C.E.C., oamenii, muncii au 
posibilitatea -de a-și cumpăra o- 
biecte de o valoare mai mare și 
pentru o folosință mai îndelunga
tă. Mijloacele bănești depuse spre 
păstrare sînt în același timp fo
losite de stâtul nostru democrat- 
popular în interesul întregii socie
tăți, pentru dezvoltarea economiei 
naționale. Spre deosebire de anul 
1938, de pildă, cînd Ia 61 locui
tori exista numai un singur depu
nător, astăzi pe întreaga țară re
vine în medie un libret C.E.C. la 
3 locuitori, iar la orașe un libret 
de economii la 1 locuitor. La a- 
ceasta se mai adaugă și un nu-

jpmt worn
• Astăzi p.e sta

dionul „Dinamo" 
din Capitală se 
desfășoară prime
le două meciuri 
din cadrul „Cupei 
de Toamnă'' 
fotbal. De 
9,45 se va 

jocul Dinamo-Steaua 
continuare întîlnirea 
Progresul.

In stapa a 11-a a campio
natului cat. A de fotbal se 
dispută astăzi 5 jocuri care 
vor avea loc în țară : Steagul 
Roșu Brașov-Farul Constanța; 
C.S.M.S. Iăși-Petrolul Ploiești; 
U. T. Arad-Știința 
șui Oradea-Știința 
ra ; Siderurgistul 
namo Pitești.

la 
la ora 

disputa 
iar în 
Rapid-

Cluj ; Cri- 
Timișoa- 

Galați-Di-

• Pierzînd cu 0—1 meciul 
derbi cu Palmeiras, cunoscu
ta echipă braziliană de 
bal F. C. Santos nu mai 
șanse de a cuceri titlul 
campioană a statului 
Paulo. Cîștigătoarea 
inter-eontinentale" a fost din 
nou lipsită de serviciile lui 
Pele, încă nerestabilit. San
tos cîștigase pînă acum de 
trei ori la rînd campionatul 
statului Sao Paulo. Lidera 
clasamentului este Palmeiras 
care nu mai poate ■pierde pfi- 
mul loc.

fot- 
are 
de 

Sab 
„Cupei

• Marți, de la ora 18,30, în 
sala sporturilor de la Flo- 
reasca se va desfășura întîl
nirea internațională feminină 
de handbal dintre echipele 
Rapid București și Subotița

(Iugoslavia) contînd pentru 
primul tur al „Cupei campio
nilor europeni". Returul se va 
disputa la Subotița la o dată 
care urmează să fie stabilită 
zilele acestea.

• In țontințiprea. turneului 
pe care-1 întreprinde în 
U.R.S.S., echipa canadiană de 
hochei pe gheață, „Wir âșor 
Bulldogs" ă jucat la Mosco
va cu Spartak, Hocheiștii so
vietici au terminat învingă
tori cu scorul de 6—2 (2—1;
3—0 ; 1—1). Aceasta a fost cea 
de a cincea înfrîngere conse
cutivă suferită de echipa ca
nadiană.

• Cu două run
de înainte de ter
minarea campio
natului republi
can feminin de 
șah, în clasament 
continuă să con
ducă maestra in
ternațională Alg-

xtindrei Nicolau cu un pro
centaj remarcabil ; țOă> ..punc
te din 13 posibile. Ea este ur
mată de Margareta Teodo- 
rescu 10 puncte, Rodica Rei- 
cher 9 pundte (1), 
Polihroniade 8,5 (1).

în cea de-a 13-a 
lexandra Nicolau a 
pe Marietă Ionescu, 
gareta Teodorescu a 
miză cu Aura Teodorescu. -

Elisabeta

rundă A- 
învins-o 

iar Mar- 
făcut re-

mutări pe Ludmila Postniko
va, Ivanona a cîștigat la Kan- 
torovici, Borisenko a pierdut 
la Skeghina. S-a dat remiză 
partida dintre 
Kazmină.

Ignatieva și

romînă de te- 
propus federa-

• Federația 
nis de masă a 
ției din R. D. Germană ca în
tîlnirea feminină Voința Bucu
rești—Se Einheît (Dresda) 
din cadrul „Cupei campioni
lor europeni" să se desfășoare 
la 21? ianuarie. Meciul va avea 
loc la Dresda deoarece echi'pa 
Voința- a susținut pe teren 
propriu întîlnirea din „sfer- 
turi"' cu Spartak Praga. Se 
așteaptă răspunsul forului din 
R. D. Germană. In 
privește echipa 
C.S.M. Cluj, ea va întîlni în 
sferturile de finală ale „.Cu
pei campionilor europeni" e- 
chipa P. S. Stuttgart. Meciul 
se va disputa la 28 decembrie 
la Stuttgart. în caz de victo
rie, C^Ș.M. Clui va juca cu 
Vereș iM^ftA’lBOdâpesta.

ceea ce 
masculină

Ieri dimineață a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre 
Varșovia, o delegație a Uniu
nii Tineretului Muncitor, care 
la invitația C.C. al Uniunii Ti
neretului Socialist Polonez, va 
face o vizită în R. P. Polonă. 
Delegația este condusă de tov. 
Gheorghe Matei, prim-secretar 
al Comitetului regional U.T.M. 
Brașov.

★
Lucrările celei de-a IX-a se

siuni științifice a cadrelor di
dactice de la Institutul medi- 
co-farmaceutic din București, 
au luat sfîrșit sîmbătă. In ul
tima zi a sesiunii a avut loc 
simpozionul „Mijloacele de 
diagnostic precoce în bolile 
cardio-vasculare". Numeroși 
academicieni, medici și cerce
tători au expus rezultatele in
vestigațiilor și studiilor lor, e- 
fectuate practic în clinici și 
laboratoare, asupra bolilor 
cardio-vasculare.

In cadrul ședințelor pe sec
ții au fost prezentate apoi 
peste 50 comunicări științifice 
din domeniile : morfofiziologiei 
normale și patologice, medici- 
nei interne, chirurgiei, farma
ciei, științelor sociale, endofo- 
tocinematografiei și endotele- 
viziunii.

★
• Conferința de medicină a 

culturii fizice și-a încheiat lu
crările. Timp de două zile, 
specialiștii prezenți la con
ferință au dezbătut proble
me fundamentale ale edu
cației fizice și sportului. Par- 
ticipanții la conferință au vi
zitat unități medico-sportive 
din Capitală, precum și cen
trul de antrenament și cerce
tări științifice „23 August", cu 
care prilej le-au fost prezen
tate aparate moderne pentru 
efectuarea de explorări func
ționale a circulației sîngelui, 
respirației și sistemului nervos 
la sportivi.

★
La institutul medico-farma- 

ceutic din Iași a avut loc un 
simpozion consacrat aniversă
rii a 100 de ani de la nașterea 
doctorului Ion Cantacuzino.

Despre viața și opera mare
lui savant romîn, au vorbit 
acad. V. Rășcanu, prof. dr. M. 
Franke, dr. N. Constantinescu, 
dr. I. Pencea și 
Gheorghiu.

★
Sesiunea a Ill-a

țifică a Combinatului poligrafic 
..Casa Scînteii" și-a încheiat sîm
bătă la amiază lucrările. în cursul

ultimelor două zile, partrcipanții 
— delegați ai Poligrafiilor din țara 
și ai întreprinderilor producătoare 
dc material tipografic, au făcut un 
bogat schimb de experiență pe 
profesii în secțiile combinatului. 
Ei s-au interesat îndeaproape de 
noile metode tehnologice aplicate 
aici și posibilitățile de extindere a 
acestora în întreprinderile în care 
lucrează, pentru îmbunătățirea 
continuă a reproducerilor policro
me, de artă și de prezentare a 
mărfurilor. In continuare, au fost 
expuse referatele științifice privind 
ilustrațiile policrome realizate la 
rotativa de ziare, executarea cu 
ajutorul tiparului adînc a coper
telor și planșelor policrome pen
tru reviste, rezultatele obținute în 
imprimarea unor lucrări policrome 
cu ajutorul tiparului în alb.

In încheierea sesiunii, partici- 
panții au vizionat filmul „Tehni
ca nouă", realizat de cineclubul 
combi natului.

★
Cea de-a doua sesiune de co

municări științifice a Institu
tului de cercetări alimentare 
care a avut loc în Capitală și-a 
încheiat lucrările.

(Agerpres)

(Urinare din pag. I)

dr. Melania

tehnico-știin-

cărbune pe post, iar prețul de 
cost pe tona de cărbune se va 
reduce cu 1,73 lei. In cea 
mai mare parte, noile cifre 
de plan se vor realiza pe seama 
introducerii în continuare a 
tehnicii noi în abataje și a folo
sirii pe scară și mai largă a 
metodelor avansate de muncă. 
Astfel minerii vor primi în do
tare o combină nouă de tăiat și 
încărcat cărbune de tip 1 K 52 
M și încă două pluguri de căr
bune de înaltă productivitate. 
Susținerile metalice se vor ex
tinde atît la înaintările în gale
rii cît și în abataje.

Folosind și în noul an expe
riența acumulată pînă în pre
zent, la E. M. din Lupeni va în
cepe în curînd o nouă serie de 
cursuri de specializare și ridi
care a calificării. In sectoarele 
unde vor intra utilaje și meca
nisme noi, minerii vor fi spe
cializați prin cursuri teoretice

In lumea atît de fascinantă a matematicii. In fotografie, doi pasionați matematicieni. 
Foto : N. STELORIAN

Pc are
și practice organizate în abata
je, în cunoașterea și mînuirea 
lor, iar în restul sectoarelor ac
centul deosebit va fi pus pe în
sușirea celor mai bune metode 
de exploatare a cărbunelui. Or
ganizațiile U.T.M. și-au propus 
să mobilizeze la aceste cursuri 
aproape 1 000 de tineri mineri.

La realizarea sarcinilor de 
pian pe anul viitor vor concu
ra peste 3 000 de tineri mineri, 
mecanici, electricieni, angajați 
în această exploatare minieră. 
Pentru creșterea contribuției 
lor la îndeplinirea ritmică a 
tuturor indicatorilor din planul 
de producție pe noul an, orga
nizației U.T.M. îi revine sarcina., 
să se preocupe încă de pe acum, 
în mod deosebit, de mobilizarea - 
lor la întrecerea socialistă or-; 
ganizată de sindicat. în această 
întrecere, fiecare tînăr miner

în parte trebuie să se prezinte 
cu un angajament concret, iz- 
vorît din sarcinile sale concre
te, din sarcinile brigăzii și sec
torului din care face parte. A- 
ceste angajamente trebuie să 
se refere atît la creșterea ran
damentului utilajului din dota
re, cit și la reducerea timpilor 
de execuție a diferitelor opera
țiuni, îndeosebi la armare și a 
economisirii materialelor (lemn, 
exploziv etc). Întrucît sarcinile 
pentru anul viitor sînt bine cu
noscute, organizațiile de bază 
U.T.M., în colaborare cu res
ponsabilii grupelor sindicale, 
cu șefii de brigăzi și de sec
toare să treacă imediat la aju
torarea tinerilor mineri în sta
bilirea acestor angajamente.

Organizației U.T.M. de la Ex
ploatarea minieră Lupeni — se
cretar al comitetului pe exploa-

tare Mihai Dumitru — îi mai 
revine ca sarcină de mare răs
pundere desfășurarea unei per
manente munci politice în rîn- 
dul tinerilor pentru întărirea 
disciplinei acestora în produc
ție. Cîteva absențe nemotivate 
de la șut sau nefolosirea judi
cioasă a orelor de producție, in
fluențează în mod cît se poate 
de negativ asupra productivită
ții muncii. Or, asemenea abateri 
se mai manifestă încă, așa cum 
a reieșit recent din dezbaterile 
adunărilor generale U.T.M. pen
tru darea de seamă și alegeri, 
în toate sectoarele. Cu acești 
tineri trebuie desfășurată o 
muncă de educare mai califi
cată, trebuie încercate toate 
formele muncii educative. Un 
accent deosebit trebuie pus pe 
munca cu fiecare caz în parte, 
precum și pe ajuțorul întregu
lui colectiv, în sinul căruia se 
vor manifesta cazuri de aba
tere de la disciplina în pro
ducție.

• în campionatul feminin 
de șah al U.R.S.S. s-au desfă
șurat pînă acum 5 runde. Pe 
primul loc fără nici o întrîri- 
gere, cu 4.5 puncte, sâ ? află 
maestra - gruzină Ala Ceai- 
kovskala. Locul doi este ocu
pat de Valentin» Kozlovskaia 
cu 4 puncte.

în runda a 5-a lidera cla
samentului a învins-o în 26 de

• Cei mai buni cicliști din 
țară se vor întrece astăzi 
dimineață în finala ulti
mului campionat al . sezonu
lui : ciclocrosul. Alergători 
-din București, Cluj, Brăila, 
Blctieștif^BirașosrtuȘi Tg. Mureș 
vor-lupta pentru cucerirea 
tricoului în prezent în posesia 
campionului Constantin Du- 
.mitrescu (Olimpia), Alături de 
Dumitrescu la startul probei 
"se vor alinia alți alergători cu 
șanse serioase ca Șerban Ră- 
duleseu (Olimpia), Ion Braha- 
ru (Voința), C. Baciu (Steaua), 
Gh. Neagoe. (Steaua) etc. Tra
seul măsoară 24 km. în „des
chidere" de la oră 9,30 două 
probe pentru juniori cat. I și 
Il-a.

Sate racordate la sistemul 
energetic

SUCEAVA (de la cores
pondentul nostru). Satul E- 
pureni, raionul Săveni, este 
al 19-lea sat din regiunea 
Suceava, racordat în acest an 
la sistemul energetic național. 
De curînd au fost puse sub ten
siune și liniile ce leagă satele 
Oniceni și Antoceni, raionul

național
Fălticeni, Agafton, raionul Bo
toșani.

In prezent, în regiunea Su
ceava există 176 sate electrifi
cate. In încă 10 sate se lucrea
ză la electrificare și racordare 
la sistemul energetic național, 
lucrări ce vor fi terminate 
pînă la sfîrșitul anului.

Anunț„RECONSTRUCȚIA"
Fabrica de Celuloză și Ilîrtie Piatra Neamț, reg. Bacău 
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Angajeazâ imediat
— Inginer mecanic
— Inginer energetic (turbine — cazane)

Pentru orice informații suplimentare vă adresați Ia sediul 
întreprinderii.

A H
C ombinatul Siderurgic

ingineri metaiurgiști 
ingineri 
ingineri 
ingineri 
ingineri 
ingineri 
ingineri 
ingineri 
ingineri 
maiștri mecanici 
maiștri lăcătuși 
maiștri electricieni 
maiștri strungari 
maiștri 
maiștri 
maiștri 
maiștri 
tehnicieni 
tehnicieni 
tehnicieni 
tehnicieni

siderurgiști 
mecanici 
electromecanici 
oțelari 
furnaliști 
diriginți de șantier 
proiectanți 
în exploatare căi ferate

apeducteri 
oțelari 
furnaliști 
repararea vagoanelor

I
II
proiectanți I 
proiectanți II

măr important de depunători ca- 
re-și economisesc veniturile bă
nești pe obligațiuni C.E.C. In mul
te regiuni ale țării, cum sînt Bra
șov și Dobrogea, există un libret 
de economii la 2 locuitori, iar în 
regiunile Argeș, Bacău, Banat, 
București, Cluj, Galați, Hunedoa
ra, Mureș-Autonomă Maghiară, 
Oltenia, Ploiești și Suceava revine 
un libret de economii la fiecare al 
treilea locuitor.

Venind în întîmpinarea nevoilor 
populației, Casa de Economii și 
Consemnațiuni își dezvoltă necon
tenit rețeaua unităților sale proprii 
și mandatare. De la începutul a- 
nului și pînă în prezent, de pildă, 
au fost înființate 283 unități pro
prii C.E.C. și unități C.E.C.-P.T.T.R., 
ghișee C.E.C. în întreprinderi, in
stituții, unități agricole socialiste 
și mandatari comunali care efec
tuează toate operațiunile necesa
re. Se perfecționează, de aseme
nea, continuu formele de econo
misire cu scopul de a răspunde 
preferințelor diverse ale numeroa
selor categorii de depunători și să 
creeze un imbold în buna gospo
dărie a veniturilor bănești ale 
populației.

Printre oamenii muncii care-și 
economisesc o parte din venituri
le personale la C.E.C. sînt și nu
meroși tineri. Educați dc organiza
țiile U.T.M. în spiritul gospodări
rii cu chibzuință a materiilor pri
me și a materialelor cu care lu
crează la locul lor de muncă, tine
rii sînt în același timp convinși că 
spiritul gospodăresc, economic, Ie 
este necesar și în viața personală. 
Trebuie arătat de altfel că educa
rea tineretului în acest spirit con
stituie o parte de nedespărțit a 
procesului formării conștiinței 
lor, un mijloc important de edu
cație patriotică.

Săptămîna economiei constituie 
încă un prilej în acest sens, un 
mijloc de dezvoltare a acțiunii de 
economisire a veniturilor persona
le ale oamenilor muncii prin Casa 
de Economii și Consemnațiuni.

Numirea noului 
ambasador al R. P. R, 

în R. India
Prin decret al Consiliului 

de Stat al Republicii Populare 
Romîne, tovarășul Aurel Arde- 
leanu a fost numit în calitate 
de ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al R.P. 
în Repubica India, 
tovarășului Iancu 
care a primit o altă 
nare.

Romîne 
în locul 
Horațiu, 
însărci-

♦

Noi prieteni
ai cărții

In sala de festivități de la 
Găgeni-Ploiești s-a adunat 170 
de tineri constructori. în rîn- 
durile ,din fpțp au luat loc zi
darul Constantin Dima, dul
gherul Ion Branga, tîmplarul 
Gheorghe Stancu, sudorul 
Constantin Cheșca și încă 21 
de utemiști. Cu puține zile în 
urmă, ei se prezentaseră în 
fața comisiei concursului „Iu
biți cartea", pentru discuția fi
nală! Ferul în cafe a decurs 
discuția" a dovedit că fiecare 

din cei 25 de tineri construc
tori merită să primească insig
na de „prieten al cărții". Și 
iată-i acum prezenți la adu
narea festivă. în aplauzele tu
turor, celor 25 tineri le-au fost 
înmînate insigna și brevetul 
cuvenite. Numărul „prieteni
lor cărții" de la întreprinde
rea de construcții nr. 1 Plo
iești a crescut astfel cu noi 
purtători ai insignei.

DOCHIA MARINESCU 
bibliotecară

Tîrg de legume
și fructe

TIMIȘOARA (de la cores
pondentul nostru). — Oficiul 
de legume și fructe Timișoa
ra al cooperației de consum a 
organizat în Piața N. Bălces- 
cu din Timișoara, un tîrg de 
legume și fructe. Pentru cele 
3 zile cît ține tîrgul, s-au pre
gătit pentru vînzare 50 de tone 
cartofi, 15 tone fasole uscată, 
30 tone diverse legume, 15 
tone varză proaspătă, un va
gon de conserve, 20 tone mere, 
5 tone gutui etc. La tîrg sînt 
prezente și G.A.C. din comu
nele Ghiroda, Diniaș, Sag, Iz- 
vin etc. care vor prezenta can
tități însemnate de legume și 
fructe. Pentru asigurarea cu 
cantitatea corespunzătoare de 
legume și fructe pentru iarnă, 
O.L.F. Timișoara a mai orga
nizat două asemenea tîrguri în 
alte piețe, urmînd ca în zilele 
următoare, să mai aibă loc 
un tîrg și în piața Unirii.

T
Hunedoara angajează imediat:

U N

șefi serviciu linie 
șef secție 
șef sector 
controlori 
instructor 
desenatori 
șef reparații vagoane 
șefi rev. vagoane C.F.R. 
șefi stații C. Ferate 
subșefi de stație C. Ferate 
șefi serviciu Exploat. C.F. 
picheri 
contabili șefi cu studii superioare sau medii 
economiști principali 
merceologi pr.

C.T.
S.C.B. 
coordonatori

pr. I.

Informații suplimentare se primesc de la 
C.S.H. Serviciul Personal pe telefon inte- 

- rior 42 unde se adresează cererile și auto
biografia solicitanților.
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După moartea tragică Sesiunea 0. N. S.

Presa iugoslavă despre vizita
delegației de stat
a R. P. Romine

a lui J. F. Kennedy
WASHINGTON 23 (Ager

pres). — Avionul special „Air 
Force-1", care a transportat 
din Dallas sicriul cu corpul 
neînsuflețit al lui John Ken
nedy, a aterizat vineri sea
ra la baza aeriană Andrews. 
Rămășițele pămîntești ale pre
ședintelui Kennedy au fost 
aduse Ia Casa Albă. Sîm
bătă familia regretatului pre
ședinte, noul președinte Lyn
don Johnson și membrii gu
vernului, membrii celor două 
Camere ale Congresului S.U.A 
ai Curții Supreme, 
natorii celor 50 de 
derale, precum și 
Corpului diplomatic 
la Washington au 
omagiu, înclinîndu-se la cata
falcul lui John Kennedy. O 
mare mulțime de oameni s-a 
adunat tăcută și îndurerată în 
fața Casei Albe. în orașele din 
S.U.A., drapelele au fost cobo- 
rîte în bernă. La New York, 
la fel ca și la Washington și 
în celelalte orașe, reclamele 
luminoase au fost stinse. Clo
potele bisericilor au răsunat 
prelung. Guvernatorii

guver- 
state fe- 
membrii 

acreditați 
adus un

mai

multor state federale au pro
clamat doliu pe timp de o 
lună.

Duminică, corpul neînsufle
țit al regretatului președinte 
va fi transportat la Capitoliu, 
sediul Congresului S.U.A. Pu
blicul va avea acces la cata
falc în cursul zilei de dumi
nică și luni dimineața, iar fu
neraliile vor avea loc luni la 
amiază, la catedrala romano- 
catolică St. Matthews. Ziua de 
luni a fost proclamată zi de 
doliu național în S.U.A.

Noul președinte al S.U.A., 
Lyndon Johnson, care va func
ționa în actuala legislatură, a- 
dică pînă la începutul anului 
1965, a depus jurămîntul la 
bordul avionului cu care a 
fost adus John Kennedy la 
Washington.

Membrii Senatului, din care 
John Kennedy a făcut parte 
pînă la alegerea sa ca pre
ședinte în noiembrie 1960, 
și-au exprimat profunda lor 
emoție și consternare la moar
tea tragică a președintelui.

Cele două Camere și-au între
rupt imediat dezbaterile, în 
semn de doliu. Congresul nu 
va ține ședințele prevăzute 
pentru săptămîna viitoare.

Conform prevederilor cons
tituționale americane, în urma 
preluării de către vicepreșe
dinte a funcției de președinte 
al Statelor Unite, vicepreșe
dinte a devenit John McCor
mack, președintele Camerei 
Reprezentanților. McCormack, 
avocat și expert în probleme 
fiscale, are 72 ani și este de 
34 ani membru al Camerei 
Reprezentanților.

★
WASHINGTON. — La ședin

ța din 23 noiembrie a guvernu
lui S.U.A., președintele L. John
son a solicitat pe membrii gu
vernului să rămînă Ia posturile 
lor.

In ntimele tuturor membrilor 
guvernului, D. Rusk, secretarul 
de slat al S.U.A., și A. Steven
son, reprezentantul S.U.A. la 
O.N.U., au încredințat pe pre
ședinte de sprijinul lor și au 
acceptat să rămînă Ia posturile 
lor.

In Comitetul nr. 2: proiect de rezoluție
inițiat de delegația R. P. Romîne
in problema cooperării economice

internaționale
YORK 23. — Trimisul 
Agerpres, C. Alexan- 
transmite : Comitetul

Declarații și mesaje ale unor
pre- 

Unite,
încetarea din viață a 

ședintelui Statelor 
John Kennedy, în urma unui 
atac criminal, a produs o pro
fundă mîhnire și indignare în 
lumea întreagă.

La New York, Washington 
și în alte orașe ale S.U.A. 
opinia publică americană își 
exprimă îndurerarea pentru 
dispariția tragică a președin
telui Kennedy și înfierează pe 
autorii crimei.

Lyndon Johnson, noul pre
ședinte al S.U.A., a declarat 
la sosirea pe aeroportul An
drews de lingă Washington : 
„Este un moment greu pentru 
întregul popor. Am suferit o 
pierdere care nu poate fi ex
primată în cuvinte”.

Pastorul Martin Luther 
King, unul din conducătorii 
mișcării pentru drepturile 
populației de culoare, a decla
rat la Atlanta că John Ken
nedy „a fost un președinte 
mare și plin de abnegație".

„împreună cu toți america
nii împărtășim nemărginita 
durere în legătură cu odioasa 
asasinare a președintelui John 
Kennedy — se spune într-o 
declarație dată publicității de 
Partidul Comunist din S.U.A. 
Acest asasinat este rezultatul 
activității criminale a forțelor

și de extremă 
care nu 
la nimic

profasciste 
dreaptă, a rasiștilor, 
se dau înlături de 
pentru a submina instituțiile 
democratice ale țării, a pune 
sub amenințare pacea mondi
ală și a întoarce roata istoriei".

„Sînt profund mîhnit de ști
rea morții tragice a eminen
tului om de stat, domnul John 
Fitzgerald Kennedy, președin
tele S.U.A. — se spune în te
legrama adresată de N. S. 
Hrușciov lui Lyndon Johnson. 
Moartea lui este o lovitură 
grea dată tuturor oamenilor 
cărora le este scumpă cauza 
păcii și colaborării sovieto- 
americane".

Fostul prim-ministru al Ma
rii Britanii, Winston Churchill, 
a spus : „Cei care vor veni 
după Kennedy vor trebui să 
lupte și mai mult pentru a 
realiza idealurile de pace, de 
fericire și demnitate omenea
scă cărora li s-a dedicat pre
ședintele”. Filozoful' englez și 
activist pe tărîm obștesc, 
Bertrand Russel a declarat: 
„Consider că el (Kennedy) a 
tins cu sinceritate spre un a- 
cord cu U.R.S.S. și sper că 
succesorul său îi va continua 
politica”.

In mesajul său de condo
leanțe, președintele R.S.F. Iu-

personalități
goslavia, Iosip Broz Tito, a- 
rată că John Kennedy „a fost 
un om de stat care a depus 
eforturi pentru îmbunătățirea 
relațiilor internaționale".

Carlos Lechuga, reprezen
tantul permanent al Cubei la 
O.N.U., a declarat: „Am aflat 
cu adîncă tristețe despre 
moartea tragică a președinte
lui Kennedy. Toți oamenii ci
vilizați vor fi întotdeauna 
întristați de asemenea eveni
mente. Delegația noastră la 
O.N.U. ține să afirme că acea
stă declarație exprimă senti
mentele poporului și guvernu
lui din Cuba”.

Telegrame și mesaje de con
doleanțe au fost trimise la 
Casa Albă de președinți de 
state și conducători de guver
ne din diferite țări ale lumii, 
lideri politici, personalități ști
ințifice și culturale, organizații 
politice și obștești etc.

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

I

Ecouri în presa mondiala
Agențiile de presă, ziarele, 

posturile de radio și televizi
unea consacră ample comen
tarii morții tragice a președin
telui Kennedy, în care se re
levă personalitatea omului po
litic dispărut, contribuția sa 
la eforturile pentru îmbunătă
țirea atmosferei internaționale.

Ziarele „New York Times”, 
sub titlul „Lumina rațiunii” 
scrie: „Știrea de necrezut, 
uluitoare care s-a abătut a- 
supra America și lumii vi
neri după-amiază, este greu de 
înțeles. La mai multe ore după 
acest eveniment, era încă a- 
proape de neconceput că John 
Kennedy, președintele Statelor 
Unite zace acum ucis de glon- 
tele unui asasin". Ziarul își ex
primă speranța că cuvintele și 
spiritul acestui președinte vor 
călăuzi țara atît pe plan in
tern, cît și în relațiile interna
ționale.

Presa din Moscova a consa
crat un loc important știrilor 
privind asasinarea criminală a 
președintelui Kennedy. In 
biografia publicată, „Pravda” 
îl caracterizează ca „un emi
nent om de stat american” și 
arată că acesta „a subliniat că 
toate țările sînt profund inte
resate în mod reciproc într-o 
politică justă și adevărată de
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Cercetările pentru 
descoperirea asasinului

pace și încetarea cursei înar
mărilor”.

Ziarul francez „l’Aurore" 
scrie intr-un editorial că fo
stul președinte a contribuit la 
crearea unei situații interna
ționale în care „națiunile a- 
junseseră să respire mai în 
voie".

In cotidianele britanice se 
subliniază aportul lui Kennedy 
la însănătoșirea climatului 
internațional. „Dacă războiul 
rece este mai puțin rece — 
scrie „Daily Herald" — acest 
lucru se datorește faptului că 
J. F. Kennedy s-a arătat gata 
să vină în întâmpinarea lui 
N. S. Hrușciov la jumătatea 
drumului”.

în legătură cu moartea tra
gică a președintelui J. F. Ken
nedy, Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, a trimis secre
tarului de stat al S.U.A., Dean 
Rusk, o telegramă în care sînt 
exprimate sincere condoleanțe.

(Agerpres)

La postul de televiziune
București

(Agerpres)

Postul de televiziune Bucu
rești a transmis sîmbătă la ora 
17,30 de la Washington prin 
Telestar, un reportaj înfățișînd 
imagini de la depunerea la 
Casa Albă a corpului neînsu
flețit al președintelui John 
Kennedy.

De asemenea a fost prezen
tat un film documentar cu- 
prinzînd momente din activi
tatea prezidențială a lui John 
Kennedy.

(Agerpres)

WASHINGTON 23 (Ager
pres). — Poliția orașului Dal
las a arestat pe Lee Harvey 
Oswald în vîrstă de 24 ani, 
bănuit de asasinarea președin
telui Kennedy. Acest tînăr a 
fost arestat în localul cinema
tografului „Texas'1, aflat la o 
distanță de aproximativ 6 kilo
metri de locul unde a fost 
omorît președintele S.U.A.

După un interogatoriu care 
a durat aproape zece ore, el a 
fost pus oficial sub acuzare de 
asasinarea lui John Kennedy. 
El este acuzat, de asemenea, de 
asasinarea unui polițist. Șeful 
poliției din Dallas, J. Carry a 
precizat că la anchetă au 
participat agenți ai F.B.I. și ai 
serviciilor secrete.

Henry Wade, procuror din 
Dallas, a declarat că afacerea 
va fi prezentată unui juriu de 
punere sub acuzație, probabil 
în cursul săptămînii viitoare. 
El a adăugat că lipsesc încă a- 
mănunte în cadrul anchetei și 
a refuzat să precizeze dacă au 
fost luate amprentele digitale 
de pe arma cu care a fost co
mis atentatul.

Căpitanul de poliție Will 
Fritz a declarat că Oswald nu 
a mărturisit nimic, nu a sem
nat nimic și a negat că ar fi 
participat la asasinarea pre
ședintelui.

Agențiile de presă occiden
tale continuă să transmită știri 
contradictorii privitoare la 
Oswald.

NEW 
special 
droaie, 
numărul doi pentru probleme
le economice și financiare al 
Adunării Generale a O.N.U. a 
luat în dezbatere la 22 noiem
brie proiectul de rezoluție ini
țiat de delegația R.P. Romîne 
și prezentat Comitetului îm
preună cu alte șapte delegații, 
privitor la declarația asupra 
cooperării economice interna
ționale. Proiectul de rezoluție 
cere conferinței O.N.U. pentru 
comerț și dezvoltare de la Ge
neva să contribuie la accele
rarea elaborării unei declara
ții privind principiile de coo
perare economică între state.

Luînd cuvîntul pentru a 
prezenta Comitetului proiectul 
de rezoluție, reprezentantul 
romîn TITUS CRISTUREANU. 
a declarat că delegația romînă 
consideră că O.N.U. are intere
sul și răspunderea urmăririi 
îndeaproape a elaborării com
plete a acestor principii care 
să poată constitui un îndrep
tar în relațiile dintre toate 
statele, indiferent de gradul 
lor de dezvoltare economică 
sau a regimului lor social e- 
conomic. Vorbitorul a amintit 
faptul 
pus în 
borării 
perare
nală, prezentînd în acest sens 
un proiect de rezoluție la 
15 octombrie 1957. în cadrul 
acelorași lucrări, Romînia a 
devenit coautoare la un proiect 
de rezoluție similar elaborat 
de Mexic, document adoptat în 
unanimitate de delegațiile 
participante. în încheiere, de-

că delegația romînă a 
discuție problema ela- 
unor principii de coo- 
economică internațio-

legatul romîn a expus clauze
le cuprinse în proiectul de re
zoluție.

Luînd cuvîntul la dezbateri, 
reprezentantul Salvadorului a 
declarat că după părerea lui 
este „binevenită inițiativa Ro- 
mîniei și nu voi ezita să votez 
în favoarea acestui proiect de 
rezoluție. Consider, de aseme
nea. că nu este cazul să se 
prelungească discuția pe mar
ginea proiectului, dat fiind ca
litatea și scopul pe care-1 ur
mărește’.

Reprezentantul Nigeriei, 
care a urmat la cuvînt, a spus: 
„Țin să mă alătur pe de-a-n- 
tregul celor spuse de delegatul 
Salvadorului. Voi vota în fa
voarea acestui proiect de rezo
luție și îmi exprim speranța 
că nu se vor ridica obiecții din 
partea vreunei delegații. Feli
cit delegația romînă pentru 
prezentarea acestui proiect de 
rezoluție".

Reprezentantul Tunisiei a 
declarat: „Felicit cordial Ro- 
mînia pentru inițiativa luată 
și sînt gata să sprijin acest do
cument, căci în problemele re
lațiilor economice și ale coope
rării internaționale el se iden
tifică cu aspirațiile noastre. A- 
ceastă inițiativă este foarte 
bună’.

Reprezentantul Statelor U- 
nite, care a luat cuvîntul ulti
mul în ședința din dimineața 
de 22 noiembrie, și-a exprimat 
speranța că Comitetul pregă
titor al Conferinței Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvol
tare cît și conferința însăși vor 
accelera lucrările la care se 
referă proiectul de rezoluție 
prezentat de Romînia.

Conferința de presă
a președintelui Irakului

BAGDAD. — La Bagdad a 
avut loc o conferință de presă 
a președintelui Irakului, ma
reșalul Aref. Președintele Aref 
a declarat că linia politică pe 
care o va urma noul guvern 
în relațiile cu țările străine 
constă în „a căuta prietenia 
tuturor popoarelor care iubesc 
pacea, pentru a stabili coexis
tența pașnică, a menține neu
tralitatea țării și a duce o po
litică de neangajare. Intențio
năm, de asemenea, a spus el, 
să sprijinim Organizația Na
țiunilor Unite". •

„Un alt obiectiv al noului 
guvern, a declarat el, îl con
stituie completa unitate ara
bă". în această problemă, pre
ședintele a afirmat că „Irakul 
va rămîne credincios atît de
clarației privind unitatea ara
bă, semnată la 17 aprilie la 
Cairo de către reprezentanții 
R.A.U., Siriei și Irakului, cît și 
acordurilor încheiate cu Siria". 
„Irakul, a adăugat el, va conti-

nua convorbirile atît cu Egip
tul, cît și cu Siria".

Referindu-se la ajutorul 
străin pentru dezvoltarea eco
nomică a Irakului, el a spus ; 
„Orice ajutor ni se va acorda 
pentru dezvoltarea noastră, va 
fi bine venit, indiferent care 
ar fi sursa, dar cu condiția ca 
el să nu fie legat de nici o 
clauză politică".

Fiind întrebat despre poziția 
pe care o va adopta guvernul 
față de kurzi, președintele a 
declarat: „Am trăit întotdea
una cu kurzii ca frații și aso- 
ciați. Vom continua să trăim 
astfel, deoarece facem parte 
din aceeași familie și în cu- 
rînd regiunea din nordul țării 
va fi reconstruită".

Fiind întrebat dacă partidele 
politice din Irak vor fi auto
rizate să-și reia actiyitatea, 
el a declarat că „înainte de a 
da un răspuns, problema me
rită să fie studiată cu atenție".
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BELGRAD 23 (Agerpres). — 
întreaga presă iugoslavă, pos
turile de radio și televiziune se 
ocupă pe larg de vizita pe care 
delegația de stat a R. P. Ro
mîne o face în R.S.F. Iugosla
via. Reportaje publicate pe pri
mele pagini ale ziarelor de sîm
bătă relatează, sub titluri mari, 
despre sosirea înalților oaspeți, 
prezintă desfășurarea primei 
zile a acestei vizite și publică 
textele cuvîntărilor celor 
conducători de stat.

Presa iugoslavă arată că 
tîlnirea dintre conducătorul 
legației de stat a R. P. Romîne, 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, și cei
lalți membri ai delegației cu 
conducătorii iugoslavi, în frunte 
cu I. B. Tito, a fost „cordială și 
prietenească".

Această atmosferă de priete
nie cu care delegația romînă a 
fost înconjurată din primul mo
ment al pășirii ei pe pămîntul 
iugoslav este relevată în una
nimitate de toate ziarele iugos
lave. Belgradul, scrie „Borba", 
„a salutat cu căldură și cordia
litate pe oaspeții din Romînia". 
Ziarul relevă că în cuvintele de 
bun sosit, cu care Belgradul s-a 
împodobit cu acest prilej, „se 
exprimă satisfacția pentru sosi
rea înalților oaspeți din Romî
nia prietenă". „Cetățenii capi
talei iugoslave, arată ziarul, au 
ieșit în masă pe străzi pentru 
a-și manifesta sentimentele de

doi

în- 
de-

prietenie față de poporul romîn, 
ale cărui realizări și succese în 
construirea socialismului Ie ur
măresc cu mare interes și cu o 
sinceră simpatie”.

Ziarul „Politika" arată că a- 
clamațiile adresate de cetățenii 
Belgradului oaspeților din Ro
mînia au fost o expresie „a 
dorinței lor ca această vizită să 
constituie încă o contribuție la 
dezvoltarea relațiilor de bună- 
vecinătate și la colaborarea 
dintre cele două țări socialiste".

„Slobodna Dalmația" subli
niază că relațiile dintre cele 
două țări prezintă „în ultimii 
ani tabloul unei linii ascenden
te, vădindu-se tendința de a se 
găsi cu atenție noi domenii de 
colaborare".

Arătînd că vizita delegației 
de stat a R. P. Romîne survine 
într-un moment cînd „lupta 
pentru pace în diferite părți ale 
lumii dă roade", ziarul „Oslo- 
bojdenie" din Saraievo, scoate 
în evidență faptul că „noua în- 
tilnire dintre președintele Tito 
și Gh. Gheorghiu-Dej poate să 
contribuie la acest proces pozi
tiv nu numai în Balcani, ci și 
în întreaga lume". Apoi, refe
rindu-se la politica externă a 
țării noastre, ziarul scrie în 
continuare : „Se pot cita nu
meroase documente romînești, 
cuvîntări ale conducătorilor de 
stat romîni și acțiuni concrete 
în cadrul O.N.U., cît și în alte

foruri care dovedesc existența 
unei politici clar formulate. A- 
ceasta este o politică de pace, 
de afirmare a principiului că în 
lumea actuală problemele tre
buie să se rezolve exclusiv pe 
calea tratativelor, în interesul 
asigurării păcii. Baza acestei 
politici o formează principiile 
coexistenței pașnice între țări 
cu orînduiri diferite. Ea se pro
nunță pentru dezarmare, pentru 
crearea de zone denuclearizate, 
pentru democratizarea relațiilor 
economice internaționale, pen
tru întărirea O.N.U., pentru re
glementarea pașnică a proble
melor actuale".

Relevînd semnificația vizitei 
delegației romîne de stat în Iu
goslavia, postul de radio Zagreb 
amintea, într-un comentar trans
mis în cursul zilei de sîmbătă, 
că încă în cuvîntările de salut 
din gara Belgrad și apoi în toas
turile rostite la masa de gală 
„s-au atins probleme contempo
rane de cea mai mare irhpor- 
tanță pentru omenire : proble
ma păcii și a coexistenței paș
nice".

Ziarele iugoslave publică, de 
asemenea, numeroase fotografii 
înfățișînd primele întîlnlri din
tre membrii delegației de stat 
a R. P. Romîne și conducători 
iugoslavi, cît și diferite imagini 
ale vizitelor făcute de oaspeții 
romîni în capitala țării vecine.

Zilele culturii romanești"
în Franța

PARIS 23 (Agerpres). — In 
cadrul „Zilelor culturii ro- 
mînești” în Franța, acad. prof. 
Tudor Vianu a ținut în amfi
teatrul Facultății de litere și 
științe umaniste a Universității 
din Paris o conferință întitu
lată „Literatura romînă și li
teratura universală”. Tudor 
Vianu a fost prezentat de An
dre Aimard, decanul Facultă
ții de litere și științe umaniste 
de la Sorbona.

La conferință au participat 
Pierre Etiemble, șeful catedrei 
de literatură comparată de la 
Sorbona, Andre Mirambel, di
rectorul Scolii de limbi orien
tale din Paris și al Institutului 
Balcanic, prof. Alain Guiller- 
mou, șeful catedrei de limbă 
și literatură romînă de la 
Sorbona, profesori și studenți. 
A fost de față, de asemenea, 
dr. Victor Dimitriu, ministrul 
R. P. Romîne la Paris.

După conferința care a fost

primită cu multă căldură, 
prof. Alain Guillermou a mul
țumit conferențiarului în nu
mele profesorilor și studenți
lor de la Sorbona.

★
PARIS 23 (Agerpres). — La 

Paris a fost inaugurat „Tea
trul 347” condus de actorul și 
regizorul Marcel Lupovici. 
După cum reiese din progra
mul și repertoriul anunțat, 
noul teatru își propune să pro
moveze arta realistă militantă 
și înaripată de înalte idei 
umanitare.

Printre cei zece membri fon
datori de onoare — figuri 
proeminente ale artei teatrale 
mondiale ca Stanislavski, Pier
re Renoir, Jacques Copeau și 
alții, ale căror nume sînt 
scrise cu litere de aur în in
teriorul sălii de spectacole — 
se numără și George Vraca, 
artist al poporului din R. 
Romînă.

Tineri portughezi s-au alăturat forțelor 
patriotice din Guineea portugheză

L
a Conakry a avut loc 
conferință de presă 
care au luat 

doi militari portughezi, 
nandez Vas și Fernando Pon
tez, care au trecut de partea 
patrioților din Guineea portu

gheză.
La începutul anului acești 

doi tineri studenți au fost mo
bilizați cu forța și trimiși să

o 
la 

cuvîntul 
Fer-
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BRUXELLES. — Cu ocazia 

plecării definitive din Belgia, 
ministrul R. P. Romîne la 
Bruxelles, Pavel Babuci, a fost 
primit de Paul Henry Spaak, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri și ministru 
al afacerilor străine.

In timpul întrevederii care 
s-a desfășurat într-o atmosfe
ră cordială, au fost abordate 
probleme privind dezvoltarea 
relațiilor romîno-belgiene.

LONDRA — La Londra au 
început lucrările unui congres 
pentru pace și dezarmare. In 
cursul celor două zile cît va 
dura congresul, cei peste 400 
de delegați vor examina dife
rite probleme internaționale, 
vor stabili căile continuării 
luptei pentru slăbirea încordă
rii internaționale, pentru pace 
și dezarmare.

MADRID. — După cum a- 
nunță agenția Associated 
Press, guvernul franchist a 
dat publicității un decret, în 
baza căruia minerii din mine
le de cărbune, plumb și pota
siu vor fi obligați pe viitor să 
satisfacă serviciul militar. 
Pînă acum, din motive econo
mice, ei erau scutiți de servi
ciul militar. Observatori locali 
apreciază că noua lege este o 
măsură antigrevistă, cu aju
torul căreia autoritățile fran- 
chiste intenționează să pună 
stavilă acțiunilor revendicati
ve ale clasei muncitoare spa
niole, în special, acțiunilor din 
bazinele carbonifere din Astu- 
ria, unde muncește mai mult 
de jumătate din numărul 
tal al muncitorilor mineri 
Spania.

to- 
din

BOGOTA. — Un grup 
membri ai Parlamentului 
lumbian au prezentat Came
rei Reprezentanților Congre-

de
co-

p.

Semnarea
unui protocol 

între R. P. Romînă
si Guineea

CONAKRY. — La 22 noiem
brie la Ministerul Afacerilor 
Externe al Republicii Guineea 
a avut loc semnarea unui pro
tocol între R.P. Romînă și Re
publica Guineea cu privire la 
acordarea de asistență tehni
că în domeniul imprimeriei. 
Protocolul a fost semnat de 
Camara Nene Khali, secretar 
general adjunct al guvernului 
Republicii Guineea, și Gh. Po
pescu, ambasadorul R.P. Ro
mîne la Conakry.

în discursul ținut cu acest 
prilej Camara Nene Khali a 
vorbit despre relațiile priete
nești existente între cele două 
țări și a subliniat calitatea a- 
sistenței acordate de R.P. Ro
mînă.

sultei Național un proiect de 
rezoluție în favoarea stabilirii 
relațiilor diplomatice și comer
ciale cu țările socialiste.

Columbia, se subliniază în 
proiectul de rezoluție, nu are 
nici un motiv să se abțină de 
la stabilirea unor relații di
plomatice și comerciale cu ță
rile socialiste.

In încheiere, parlamentarii 
propun Federației industriași
lor din Columbia să deschidă 
agenții de comerț în capitalele 
țărilor socialiste.

CARACAS. — Politia și gărzile 
naționale din Caracas au început 
vineri percheziții pe scară largă 
și arestări în cadrul campaniei de 
represiuni antidemocratice, declan
șate de regimul președintelui Be
tancourt în preajma alegerilor pre
zidențiale de la 1 decembrie. Po
trivit agenției Associated Press, po
litia a percheziționat casă cu casă 
în cartierele muncitorești unde s-au 
produs în ultimele zile ciocniri în
tre demonstranți antiguvernamen
tali și armată. Au lost arestate nu
meroase persoane.

LONDRA. — Intr-un apel 
adresat săptămînalului „Tri
bune" de o organizație pentru 
strîngerea de fonduri în vede
rea ajutorării victimelor per
secuțiilor rasiale ale guvernu
lui din Africa de sud, se pre
zintă următorul bilanț al te
rorii întocmit pentru perioada 
ianuarie—august 1963 : 36 con
damnări la moarte, dintre care 
patru au și fost executate ; 6 
condamnări la închisoare pe 
viață; 33 de condamnări la ter
mene cu închisoare variind 
între 20 de ani și 18 luni; 544 
persoane aflate în închisoare 
în baza cunoscutei legi a „în
temnițării fără proces" ; 165 de 
cetățeni albi și de culoare sînt 
judecați pentru acuzații pasi
bile de pedeapsa cu moartea.

ATENA. — Ministrul coor
donării economiei al Gre-
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ciei Mavros, s-a întors re
cent de la Paris, unde 
a avut întrevederi cu repre
zentanți ai N.A.T.O., O.E.C.D. 
și ai Pieței comune, în vede
rea obținerii unui ajutor pen
tru Grecia. El a arătat că a 
prezentat la Paris în mod 
realist situația economică și 
nevoile Greciei și a adăugat că 
părerile Greciei „au fost pri
mite cu înțelegere".

Referindu-se la situația e- 
conomică a Greciei, Mavros a 
arătat că în timp ce țările eu
ropene progresează din punct 
de vedere economic, Grecia 
este în impas. Ministrul coor
donării economiei a declarat 
că guvernul este hotărît să 
dezvolte economia, folosind 
toate resursele pentru a asi
gura accelerarea ritmului de 
dezvoltare economică a Gre
ciei.

SAIGON. — Agenția Associated 
Press relatează că vineri. în orașul 
Hue din Vietnamul de sud, peste 
5 000 de locuitori ai orașului au 
participat la o demonstrație, cerind 
pedepsirea adepților fostului guver
nator al Vietnamului central, Ngo 
Dinh Cahn, fratele lui Ngo Dinh 
Diem,

BUDAPESTA. — La 23 
noiembrie a părăsit Budapes
ta, plecînd spre patrie, dele
gația de activiști de partid ai 
P.C.U.S., în frunte cu V. P. 
Mjavanadze, membru supleant 
al Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
prim-secretar
din Gruzia. Delegația 
zitat R. P. Ungară, la 
tația C.C. al Partidului 
citoresc Socialist Ungar.

al C.C. al P.C. 
a vi- 
invi-

Mun-

BONN — Primarul Berli
nului Occidental, Willy Brandt 
și-a încheiat la 22 noiembrie 
vizita de aproximativ trei săp- 
tămîni intr-o serie de țări a- 
fricane,

COLOMBO. — Răspunzind invi
tației primului ministru al Ceylo
nului, Sirimavo Bandaranaike. Cos- 
monauții sovietici Valentina Niko. 
laeva Tereșkova, A. 
V. Bikovski au sosit 
brie la Colombo.

Nikolaev si 
la 23 noiem-

Bale din EI-BERNA. — Orașul 
vetia.a inreglslrat cea mai ridicată 
temperatură pentru acest anotimp 
din ultimii 208 ani. Marii și 
miercuri temperatura la Bale era 
de 15 grade C.

PRAGA — Agenția C.T.K. 
relatează că în Cehia de nord 
s-a dezlănțuit o puternică fur
tună care a provocat dificul
tăți în desfășurarea lucrărilor 
agricole de toamnă și a trans
porturilor. Viteza vîntului a 
atins 130 km pe oră.

BUENOS AIRES. — După cum 
transmite agenția Associated Press, 
guvernul argentinian a introdus o 
acțiune judiciară împotriva a trei 
societăți străine de forări petrolie
re. dintre care două nord-ameri- 
cane și una italiană. Această acți
une urmează hotărîrii guvernului 
de a anula contractele încheiate cu 
toate societățile petroliere străine.

lupte în Guineea portughe
ză. Tot ceea ce au văzut în 
această țară i-a determinat să 
treacă de partea populației 
pentru „a participa activ, așa 
după cum au declarat ei, la 
lupta poporului guineez împo
triva dominației coloniale, îm
potriva sărăciei și suferințe
lor".

..Sîntem împotriva războiu- 
colonial, au declarat cei 
tineri. Războiul colonial 
Guineea portugheză nu 
nimic comun cu interesele

------•------

Comunicat
comun

sovieto-iranian

lui 
doi 
din 
are
poporului portughez. Războiul 
ruinează economia Portugaliei 
și face imposibilă stabilirea de 
legături pe o bază nouă cu 
țările africane".

MOSCOVA. — Cu prilejul 
încheierii vizitei în Iran a lui 
Leonid Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S., a fost dat publici
tății un comunicat comun in 
care se arată că a avut loc un 
schimb de păreri util în pro
blemele actuale ale situației 
internaționale, precum și în 
problemele dezvoltării relații
lor sovieto-iraniene.

Uniunea Sovietică și Iranul 
își reafirmă hotărirea de a 
consolida relațiile de prietenie 
pe baza respectului reciproc 
și de a dezvolta relațiile eco
nomice și culturale dintre cele 
două țări.

COPENHAGA. — După cam a- 
nunță corespondentul din Copen
haga al agenției France Presse, a- 
supra Danemarcei s-au abătut în 
ultimele zile ploi puternice care au 
provocat mari inundații în regiu
nile de vest ale țării. Furtuna vio
lentă care bîntuie coastele daneze 
aducînd imense cantități de apă a 
agravat și mai mult situația. Po 
trivit agenției, străzile localității 
Lemvig s-au transformat în adevă
rate rîuri. Numeroase imobile sînt 
inundate. Autoritățile daneze au 
luat măsuri urgente trimițînd echi
pe de salvare in localitățile cele 
mai afectate de inundații. Nu se 
semnalează victime omenești.

BONN. — Ministrul coope
rării economice al R.F. Ger
mane, Walter Scheel, a pără
sit Bonn-ul pe calea aerului 
pentru o vizită oficială de 17 
Zile în India și Nepal.

Din relatările agenției Asso
ciated Press reiese că în timpul 
vizitei sale, Scheel intențio
nează să discute posibilitățile 
unei eventuale creșteri a in
vestițiilor vest-germane în cele 
două țări.

MOSCOVA. — Specialiștii so
vietici au creat un model al celulei 
creierului uman. Modelul poale e- 
lectua cele patru operații aritmeti
ce și chiar unele operații de mate
matică superioară. Celula artificială 
este în stare să distingă semnalele 
care vin din exterior.

Acesta este. primul model de neu
ron creat în U.R.S.S., apropiat de 
celula nervoasă vie. EI are dimen
siunea unui aparat de radio cu 
Iranzistori. In aparat este instalat 
un dispozitiv electronic.

NEW YORK. — Agenția U- 
nited Press International anun
ță că statele participante la 
Conferința pentru dezarmare

de la Geneva au hotărit relua
rea lucrărilor Comitetului celor 
18 state la 21 ianuarie 1964.

Consultările pentru formarea
noului guvern italian

ROMA 23 (Agerpres). — 
Aldo Moro, însărcinat cu for
marea noului guvern italian, a 
anunțat, la sfîrșitul unei noi 
consultări 
partidelor democrat-creștine. 
socialist, 
republican, că a fost realizat 
un acord asupra programului 
viitorului cabinet italian.

Acordul realizat urmează să 
fie supus aprobării organelor

cu reprezentanții

social-democrat și

de conducere ale celor patru 
partide 
toarea 
tală.

După 
vatorii de la Roma, în fața lui 
Aldo Moro stă acum o altă 
sarcină dificilă : repartizarea 
portofoliilor ministeriale între 
partidele din viitorul guvern 
de centru-stînga.

care vor alcătui vii- 
coaliție guvernamen-

cum apreciază obser-

BRAZAV1LLE. — Agenția 
TASS anunță că în urma pro
testului guvernului sovietic, 
autoritățile congoleze au eli
berat pe Boris Voronin, con
silier al ambasadei U.R.S.S. în 
Congo și pe atașatul I. N. Mia- 
kotnih, arestați la Leopoldville 
la 19 noiembrie.

A fost eliberat, de aseme
nea, B. V. Beknazar — luz- 
bascev, corespondentul în Con
go al agenției Novosti.

DUSSELDORF — La 22 no
iembrie și-a încheiat lucrările 
la Dusseldorf Congresul extra
ordinar al Uniunii sindicatelor 
din Germania occidentală, 
care a adoptat noul program 
al acestei uniuni.

DAMASC. — Ziarul „As- 
Saura" anunță că fostul prim- 
ministru al Siriei, Salah Bitar, 
în prezent vicepreședinte al 
Consiliului național al Coman
damentului revoluției din Si
ria a paralizat. El se află in
ternat în spital în stare gravă.
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Rezultatele oficiale ale alegerilor
din Turcia

ANKARA. — Agenția Fran
ce Presse anunță că în cursul 
zilei de vineri la Ankara au 
fost date publicității rezulta
tele oficiale ale alegerilor mu
nicipale care au avut loc la 
17 noiembrie. Potrivit agen
ției, rezultatele din cele 67 de 
vilaiete ale Turciei sînt urmă
toarele : Partidul dreptății 
(principalul partid din opoziție) 
a obținut 4 264 327 voturi (45,87 
la sută) din voturile exprima
te; Partidul republican al po-

porului (principalul partid de 
guvernămînt) a obținut 
3 437 149 voturi (36,39 la sută); 
Partidul Turciei noi (guverna
mental) — 605 709 voturi (6.51 
la sută); Independenții — 

.382 925 voturi (4,13 la sută).
Restul mandatelor au revenit 
partidului național (de opozi
ție), partidului țărănesc (gu
vernamental) și partidului 
muncitoresc din Turcia (de 
opoziție).


