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A R. P. ROMlNE IN R. S. F. IUGOSLAVIA

ZENIȚA 25. — De la trimi
șii speciali Agerpres S. Stru- 
jan șl P. Popa : Luni diminea
ța delegația de stat a R. P. 
Romine, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat al 
R. P. Romîne, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., a vizitat în o- 
rașul Saraievo cartiere de lo
cuințe și monumente istorice. 
Oaspeții romîni au fost însoțiți 
de Miloș Minici, vicepreședin
te al Vecei Executive Federa
tive, Mirko Tepavaț, adjunct 
al secretarului de stat pentru 
afacerile externe, Arso Mila- 
tovici, ambasadorul R.S.F. Iu
goslavia la București, general- 
maior Petar Babici, Djuro Pu- 
car, secretar al C.C. al Uniu
nii Comuniștilor din Bosnia și 
Herțegovina, Hasan Brkici, 
președintele Vecei Executive 
republicane, Rudi Kolak și 
Raiko Blagovici, vicepreședinți 
ai Vecei Executive republica-

Cuvîntarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
la mitingul de la Combinatul metalurgic Zenița

Dragi tovarăși și prieteni,

stimă 
frate

s-au

Permiteți-mi, înainte de toa
te, să mulțumesc pentru invi
tația de a vizita Combinatul 
metalurgic Zenița, acest puter
nic centru al industriei iugos
lave, pentru frumoasa primire 
și cuvintele de salut adresate 
delegației noastre, pentru ospi
talitatea pe care o simțim 
pretutindeni din partea po
porului iugoslav. In aceste ma
nifestări, noi vedem o expresie 
a prieteniei față de poporul 
romin, care la rîndul său poar
tă o caldă prietenie și 
tovărășească poporului 
iugoslav.

Din timpuri străvechi 
format legăturile de prietenie 
dintre popoarele noastre ; tră
ind în bună vecinătate, ele au 
avut o soartă în multe privin
țe asemănătoare, au fost însu
flețite de aceleași aspirații în 
lupta pentru libertate și inde
pendență națională.

In anii grei ai celui de-al 
doilea război mondial, poporul 
romin a urmărit cu un senti
ment de profundă solidaritate 
lupta neînfricată dusă de po
porul iugoslav, care prin jert
fele și eroismul său a înscris 
o pagină nepieritoare în isto
ria marii bătălii a omenirii 
pentru zdrobirea fascismului, 
pentru libertate. Sînt bine cu
noscute meritele cîștigate de 
comuniștii iugoslavi, care în 
frunte cu tovarășul Iosip Broz 
Tito și cu ceilalți colaboratori 
apropiați ai săi au însuflețit și 
mobilizat masele largi popu
lare, au organizat forțele pa
triotice și le-au condus cu băr
băție și dîrzenie în lupta de 
eliberare și apoi în întreaga 
operă de reconstrucție a patriei 
lor.

După scuturarea jugului fas
cist și instaurarea puterii ce
lor ce muncesc, prietenia din
tre popoarele romin și iugoslav 
a căpătat un fundament nou 
— orînduirea socialistă stator
nicită în cele două țări, lupta 
pentru același țel, construirea 
societății socialiste.

Poporul romin se bucură, ca 
de realizările proprii, de re
zultatele de seamă obținute de 
oamenii muncii din Iugoslavia 
în construcția economică și 
culturală. Apreciem succesele 
importante ale Iugoslaviei în 
dezvoltarea industriei, în crea
rea de ramuri industriale și 
înzestrarea lor cu tehnică îna
intată ; o ilustrare grăitoare a 
progresului industrial este 
creșterea producției siderur
gice de peste șapte ori, a in
dustriei prelucrării metalelor 
de nouă ori, a energiei elec
trice și a industriei chimice 
de peste nouă ori față de pe
rioada antebelică.

Ne sînt cunoscute rezulta
tele obținute în dezvoltarea 
celorlalte ramuri ale econo
miei naționale, în domeniul 
măririi producției agricole, 
realizările social-culturale, a- 
vîntul învățămîntului, creș
terea nivelului de trai al po
porului. Uzinele și fabricile 
construite în acești ani, noile 
centrale electrice, furnale, mine 
și sonde, așezămintele pentru 
cultură, știință, sănătate, car
tierele noi de locuințe — toate 
arată ce puternice forțe crea
toare dobîndește un popor li
ber, stăpîn pe resursele țării și 
care muncește pentru făurirea 
unei vieți mai bune.

Am vizitat cu mult interes 
Combinatul metalurgic în care 
lucrați. Dv, muncitorii, tehni
cienii și inginerii combinatu
lui puteți fi mîndri de acest 
centru principal al siderurgiei 
R.S.F. Iugoslave. Ne-au făcut 
o bună impresie echipamentul 
modern al întreprinderii, noile 
instalații, gradul avansat de 
mecanizare a proceselor de 
producție, pregătirea tehnico- 
profesională a colectivului, 
condițiile de muncă de care 
dispuneți. Am remarcat nive
lul calitativ ridicat la care 
realizați oțelurile speciale, la
minatele, produsele forjate. 
Ne-a bucurat să aflăm că sar
cinile de plan pe primele 10 
luni ale anului au fost înde
plinite și depășite, că luna tre
cută v-ați realizat planul în 
proporție de peste 120 la sută.

Toate acestea sînt o mărtu
rie a hărniciei și priceperii co
lectivului dv. care aduce un a-

In marea hală a secției me
canice a combinatului 

Zenița. 

ne, Radko Teușan, secretar re
publican pentru industrie și 
construcții.

Membrii delegației, însoțiți 
de Djuro Pucar, secretar al 
C.C. al Uniunii Comuniștilor 
din Bosnia și Herțegovina, 
Rato Dugonici, președintele 
Skupștinei republicane, și de 
celelalte persoane oficiale iu
goslave, s-au îndreptat apoi 
spre combinatul metalurgic de 
la Zenița, unul dir. centrele 
importante ale industriei Iu
goslaviei. Orașul Zenița, situat 
în pitoreasca vale a rîului 
Bosna, este cunoscut încă de 
pe vremea ilirilor. In zare se 
conturează furnale, coșuri de 
fabrici și 
blocuri de locuințe. După anul 
1945 la Zenița au fost între
prinse mari lucrări de recon
strucție și sporire a capacită
ții de producței a uzinei. Va
lorificînd zăcămintele bogate 

siluetele noilor

de la tribunăAspect In timpul mitingului.

dezvoltarea 
Cu o deose-

port de seamă la 
economică a țării, 
bită plăcere folosesc acest pri
lej pentru a vă transmite me
sajul tovarășilor dv., metalur- 
giștii din Romînia, care vă a- 
dresează un cald salut frățesc.

Poporul romin felicită pe 
oamenii muncii din Iugoslavia 
pentru realizările lor impor
tante și le urează noi succese, 
tot mai mari, în înflorirea pa
triei lor socialiste !

Dragi tovarăși și prieteni,
In țara noastră principalele 

eforturi ale oamenilor muncii 
sînt concentrate spre îndepli
nirea obiectivelor planului de 
șase ani, stabilit de Congresul 
al III-lea al Partidului Mun
citoresc Romin. Acest program 
de dezvoltare a industriei, 
transporturilor, agriculturii, a 
întregii economii naționale se 
înfăptuiește cu succes și se 
depășește an de an.

Producția globală industria
lă este anul acesta de șapte 
ori și jumătate mai mare de- 
cît în 1938 ; ea a cunoscut în 
primii patru ani ai planului 
șesenal un ritm mediu anual 
de 15 la sută, superior celui 
planificat. In ce privește ra
murile de bază ale industriei, 
ritmul mediu anual de crește
re a producției de energie e- 
lectrică și termică a fost în 
perioada 1951—1962 de 16 la 
sută, a construcțiilor de ma
șini și prelucrării metalelor de 

acesta, în raionul 
ajutorul colectiviș- 
și vîrstnici au fost 
lărgite ulițele pe

de cărbuni din apropie, e șl 
minereul de fier de la Bareț, 
combinatul și-a lărgit continuu 
producția. O dată cu combi
natul s-a transformat și ora
șul Zenița. In locul unei așe
zări vechi de tip oriental, a- 
flată în ruină, a apărut un 
oraș nou, luminos, modern, cu 
locuințe confortabile.

Locuitorii Zeniței au făcut 
oaspeților romîni o primire 
entuziastă, tovărășească.

Pe o lungime de mulți kilo
metri de-a lungul traseului 
străbătut de coloana de auto
mobile, peste 30 000 din cei 
50 000 de locuitori ai acestui 
important centru muncitoresc 
și-au manifestat sentimentele 
de prietenie față de oaspeții 
romîni aplaudînd, fluturînd 
stegulețe romînești și iugosla
ve, aruncînd flori în calea lor. 
In apropierea combinatului, pe 
un arc de triumf, se afla o 
pancartă cu inscripția : „Să se 

peste 19 la sută, a industriei 
chimice de peste 21 la sută.

In centrul atenției noastre 
stau promovarea progresului 
tehnic în toate ramurile eco
nomiei, dotarea lor cu mașini 
și utilaje din cele mai perfec
ționate, îmbunătățirea conti
nuă a pregătirii profesionale 
a muncitorilor, tehnicienilor și 
inginerilor, creșterea pe aceste 
baze a productivității muncii, 
ridicarea calității produselor la 
nivelul celor mai reușite rea
lizări de pe piața mondială — 
probleme de însemnătate esen
țială pentru desfășurarea cu 
succes a întregii construcții e- 
conomice.

Dispunînd de o bază tehnică 
materială în continuă creștere, 
agricultura cunoaște un puter
nic avînt și satisface pe deplin 
nevoile de consum ale popu
lației, de materii prime agri
cole pentru industrie și alte 
necesități ale economiei națio
nale.

Obiectivele concrete care 
stau în etapa actuală în fața 
agriculturii constau în dezvol
tarea intensivă și multilatera
lă a producției agricole, ridi
carea gradului de mecanizare 
a lucrărilor, sporirea produc
ției de îngrășăminte chimice, 
pregătirea cadrelor de specia
liști cu înaltă calificare, apli
carea largă a cuceririlor știin
ței — în scopul asigurării unei 

întărească prietenia și colabo
rarea dintre popoarele celor 
două țări socialiste — Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Socialistă Federativă 
Iugoslavia". Deasupra pancar
tei două mîini unite simboli
zau prietenia celor două po
poare. Sosirea oaspeților a fost 
salutată de sirenele combina
tului, care au sunat prelung în 
tot timpul trecerii pe străzile 
orașului.

Scurt timp după ora 10 co
loana de automobile s-a oprit 
în fața combinatului metalur
gic. Mase compacte de munci
tori, cetățeni ai orașului au 
salutat cu căldură pe membrii 
delegației de stat a R. P. Ro- 
mîne. Inalții oaspeți au fost 
întîmpinați de președintele 
Skupștinei raionale Saraievo, 
Branko Mikulici, de directorul 
general al combinatului, Stan- 

(Continuare în pag. a IlI-a) 

abundențe tot mai mari de 
produse agroalimentare.

Rezultatele obținute în dez
voltarea întregii economii na
ționale au dus la creșterea 
considerabilă a venitului na
țional, reflectîndu-se în ridi
carea continuă a nivelului de 
trai al oamenilor muncii, în 
mărirea salariului real al 
muncitorilor, tehnicienilor, in
ginerilor și funcționarilor, spo
rirea veniturilor țărănimii co
lectiviste, în îmbunătățirea a- 
provizionării populației de la 
orașe și sate. Se înfăptuiește 
un vast program de construc
ții de locuințe ; statul alocă an 
de an fonduri tot mai mari 
pentru nevoile sociale, cheltu
ind aproape un sfert din buget 
pentru învățămînt, cultură și 
ocrotirea sănătății.

Un important factor de pro
gres al țării este participarea 
activă a maselor la conducerea 
treburilor obștești, la rezolva
rea problemelor dezvoltării e- 
conomiei, culturii, vieții socia
le ; însuflețiți de patriotism, 
oamenii muncii își pun cu de
votament întreaga energie în 
slujba prosperității Republicii 
Populare Romîne.

Valorificînd la maximum 
propriile resurse și posibilități, 
poporul romin folosește tot
odată pe deplin avantajele re
lațiilor de colaborare și întra
jutorare tovărășească cu Uniu
nea Sovietică și cu cele .alta 
țări socialiste, în interesul dez
voltării accelerate a țării noa
stre și al întăririi sistemului 
socialist mondial în ansamblu.

Tovarăși,

In cursul vizitei noastre este 
prevăzut să se semneze acor
dul cu privire la construirea 
marii centrale hidroenergetice 
de la Porțile de Fier, a cărei 
construcție a fost hotărîtă în 
cadrul convorbirilor romîno- 
iugoslave de la București șl 
Brioni din 1956.

Realizarea acestui mare o- 
biectiv cu o putere instalată 
de peste 2 milioane kW și o 
producție de energie electrică 
de peste 10 miliarde kWh a- 
nual va contribui la asigura
rea satisfacerii de perspectivă 
a cerințelor mereu crescînde 
de energie electrică ale celor 
două țări. Totodată, amenajă
rile din zona Porților de Fier 
vor permite îmbunătățirea 
condițiilor de navigație pe Du
năre, creînd posibilitatea spo
ririi considerabile a traficului 
fluvial.

Acordul și celelalte docu
mente privind construirea și 
exploatarea hidrocentralei și a 
sistemului de navigație de la 
Porțile de Fier sînt o expresie 
a respectării principiului de
plinei egalități a R. P. Romîne 
și R.S.F. Iugoslavia în valorifi-

(Continuare în pag a IlI-a)
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Hunedoara, 1063. foto: AGERPRES
a Uzinelor 
Capitală a 

completă a 
manipulări-

cinteia
tineretului

Ia Uzinele 
„Rulmentul"-Brașov 

Fiecare al doilea 
muncitor învață

la diferite 
în între- 

buni ingi- 
uzină fac

Majoritatea muncitorilor șl 
tehnicienilor de la uzinele 
„Rulmentul" din Brașov sînt 
absolvenți ai școlilor profe
sionale și , tehnice. Ei continuă 
să învețe însă cu sîrguință 
pentru a-și completa cunoș- 
tnțele, participînd 
cursuri organizate 
prindere. Cei mai 
neri și maiștri din 
expuneri pe probleme speci
fice fiecărui loc de muncă, 
despre noi tehnologii și me
tode avansate de lucru. In a- 
celași timp 240 de tineri ur
mează cursurile serale ale 
școlii medii, iar 55 muncitori 
sînt studenți ai Institutului 
politehnic din localitate.

Astăzi 
muncitor 
rulmenți din Brașov învață.

(Agerpres)

fiecare al doilea 
de la Uzinele de

Pregătiri la cabane
pentru sezonul de iarnă

Recent a fost dată în folo
sință la Bran cabana-restau
rant Bran-Castel. Situată la 
poalele munților la numai 30 
de kilometri de Brașov, ea dis
pune de camere confortabile, 
sufragerie, restaurant, bar și 
terase. Cabana are încălzire 
centrală și este dotată cu mo
bilier elegant.

Și celelalte cabane situate în 
masivul Bucegilor, în 
Făgăraș și Cibin 
înzestrate anul acesta 
bilier elegant, cu noi 
de radio și televiziune. Pentru

munții 
au fost 
cu mo- 
aparate

Plenar» Consiliului Național a! Femeilor 
din R. P. Romină

La 25 noiembrie a avut loc 
ședinfa plenară a Consiliului 
National al Femeilor din R. P. 
Romînă care a dezbătut pro
bleme privind activitatea edu-

Brigăzi științifice 
în mijlocul țăranilor 

colectiviști
Membrii celor 55 de brigăzi 

științifice sucevene au vizitat 
în acest an 532 de sate și co
mune unde au ținut aproape 
6 500 conferințe. Peste 1 100 000 
de săteni au participat la în- 
tîlnirile cu membrii acestor 
brigăzi. Pentru o cît mai bună 
exemplificare a expunerilor, 
au 
me 

fost folosite planșe, diafil- 
și alte materiale didactice.

(Agerpres)

sezonul de iarnă s-a asigurat 
din vreme conbustibilul nece
sar, iar în unele cabane s-a 
introdus încălzirea centrală. 
Cabanele au fost aprovizionate 
din vreme cu alimente.

De la începutul anului și-au 
petrecut concediul în cabanele 
din munți peste 100 000 de oa
meni ai muncii. De revelion 
sînt așteptați la cabanele din 
regiune alțl 20 000 de turiști. 
Pentru ca revelionul să se des
fășoare cît mai plăcut se fac 
intense pregătiri.

(Agerpres)

înfrumusețarea

și comunelor i
i

In anul 
Tecuci, cu 
tilor tineri 
aliniate și 
122 000 m.l. și s-au amenajat 
parcuri și spații verzi pe o 
suprafață de 34 000 m.p. De 
asemenea, s-au construit în 
fața curților 3 000 podețe, iar 
șanțurile au fost săpate și 
curățate pe o lungime de 
350 000 m.l.

La aceste lucrări o contri
buție importantă au adus-o 
alături de ceilalți cetățeni și 
tinerii.

Economiile realizate la lu
crările efectuate în 
prin munca patriotică 
ridică la 4 500 000 de lei.

Cele mai frumoase rezul
tate au fost obținute de tine
rii care fac parte din organi
zațiile U.T.M. din comunele 
Barcea, Drăgănești, Furceni, 
Umbrărești și altele. 

raion
se

T. OANCEA

cativă de masă a comitetelor 
și comisiilor femeilor.

Plenara a aprobat planul de 
măsuri cu privire la organiza
rea și desfășurarea adunărilor 
de dări de seamă și alegeri ale 
comitetelor șl comisiilor femei- 

(Agerpres)
(Agerpres)

Trustul de utilaj greu din Capi tală. Controlorul de calitate 
Teodor Popescu și mecanicii Constantin Saragea și loan 

Marin, verifică calitatea repara (iilor la un excavator.
Foto: AGERPRES

TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine
București

Avem onoarea ca în numele poporului chinez, al Partidului 
Comunist Chinez și al Guvernului Republicii Populare Chineze, 
să vă exprimăm dumneavoastră și prin dumneavoastră poporu
lui romin, Partidului Muncitoresc Romin, Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, mulțu
miri cordiale pentru felicitările și urările dumneavoastră trans
mise cu ocazia celei de-a 14-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze.

Dorim ca poporul romin să obțină, sub conducerea Partidului 
Muncitoresc Romîn, realizări noi și mai mari în construirea 
socialismului și în apărarea cauzei păcii în Europa și în lumea 
întreagă.

Dorim ca relațiile de prietenie și colaborare dintre Republica 
Populară Chineză și Republica Populară Romînă să se dezvolte 
necontenit.

Fie ca prietenia dintre poporul chinez și poporul romîn să se 
bucure de consolidare și de dezvoltare continuă pe baza marxism- 
leninismului și a internaționalismului proletar, pe baza Decla
rațiilor de la Moscova din 1957 și 1960.rațiilor de la Moscova din 1957

MAO ȚZE-DUN 
Președintele Comitetului Cen
tral al Partidului Comunist 

Chinez
CIU DE

Președintele Comitetului per
manent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 

Chină

Se extinde 
producția în flux

In întreprinderile construc
toare de mașini din țară se 
extinde producția în flux. A- 
ceastă metodă modernă de or
ganizare a lucrului se bazează 
pe divizarea procesului de pro
ducție pe operații și faze di
stincte, amplasarea utilajelor 
în ordinea fluxului tehnologic 
și transferarea pieselor în 
curs de prelucrare la operația 
următoare imediat după ter
minarea celei precedente.

Organizarea producției după 
această metodă contribuie la 
creșterea simțitoare a produc
tivității muncii, reducerea lu
crărilor auxiliare și folosirea 
mai deplină a capacității uti
lajelor. La uzina de tractoare 
din Brașov, de exemplu, prin 
trecerea la turnarea în flux, 
producția de piese din fontă a 
crescut de 2,5 ori față de cea 
obținută în procesul tehnolo
gic obișnuit: aplicarea acele
iași metode la secția de con
strucții metalice 
„23 August" din 
dus la eliminarea 
transporturilor și 
lor de materiale și la reduce
rea cu 500 de ore a manoperei 
pentru fabricarea unui vagon.

Avantajele obținute în urma 
prelucrării pieselor în flux 
tehnologic, au determinat co
lectivele multor unități con
structoare de mașini din țară 
să introducă această metodă 
modernă. Printre întreprinde
rile care o folosesc cu eficacita
te se numără și uzinele „Semă
nătoarea" din Capitală, „Stea- 
gtn Roșu" din Brașov, uzinele 
de vagoane din Arad și cele 
metalurgice din Tîrgoviște și 
Sinaia. Alte întreprinderi au 
luat măsuri pentru extinderea 
acestei metode înaintate de 
lucru.

LIU ȘAO-ȚT 
Președintele Republicii Popu

lare Chineze
CIU EN LAI 

Premierul Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Chineze

*
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ADUNĂRILOR l»E ALEGERI U. T. M.

Dezbătînd multilateral problemele muncii politice desfă
șurate de organizațiile U.T.M., utemiștii în adunările de dare 
de seamă și alegeri insistă în mod firesc asupra acti
vității organizației U.T.M. pentru mobilizarea tineretului la 
îndeplinirea exemplară a planului de producție pe acest an Șl 
a sarcinilor de viitor.

Toți utemiștii — 
evidential în întrecere!

'llMM1 trăsătură esențială a 
“ adunării generale de 

'■ dare dc scamă și a-
llVl Sg i legeri a organizației 

b»z4 UI M dm 
secția montaj de la 
Fabrica de mobilă 

„23 August" din Tg. Mureș a con
stituit-o analiza multilaterală, cu 
simț de răspundere a activității 
comitetului pentru antrenarea tu
turor tinerilor la activitatea orga
nizației.

Așa cum era și firesc, mai întîi, 
darea de seamă prezentată de 
Alexandru Birton, secretarul co
mitetului organizației dc bază 
U.T.M., cît și vorbitorii în cadrul 
discuțiilor, au analizat contribuția 
adusă dc tineri, alături dc munci
torii vîrstnici la îndeplinirea pla
nului secției pe 9 luni. A fost 
evidențiat cu acest prilej apor
tul tinerilor la îndeplinirea pla
nului, pe primele 9 luni, în pro
porție de 104,21 la sută, la pro
ducția globala și de 106,10 la sută, 
la producția marfă. In luna sep
tembrie, din cei 66 utemiști din 
secția montaj, 47 au fost eviden- 
țiați în întrecerea socialistă, 28 
dintre ci mcnținîndu-și încă dc la 
începutul anului curent acest titlu 
de onoare.

Noi livezi
de pomi

Pe dealurile 
maramureșene

In ultimii ani, dealurile Ma
ramureșului se îmbogățesc cu 
întinse livezi de meri, peri, 
pruni, piersici, cireși.

Patria merelor ionathan esle 
în bazinele Sighet și Baia 
Mare. Aici se plantează. in 
toamna aceasta, încă Uliii hec
tare. Una clin comunele în 
care se plantează o suprafață 
mai mare - este Tătiți-Mă- 
gheruși. din raza . orașului 
Baiu Mare.

— Una din preocupările 
consiliului rlo conducere — 
ne-a spus Iov. Uie Săsârau, 
președintele gospodăriei colec
tive — este aceea de a valori
fica cit mai rațional, prin tc- 
rasări, terenurile în pantă, 
Slab productive, de pe dealuri. 
Inginerul agronom al gospodă
riei noastre, tovarășul Victor 
Pop — în urma unei vizite pe 
care a făcut-o în regiunea Ar
geș. unde a studiat felul cum 
s-au făcut acolo ameliorări 
prin terasarea a zeci de mii 
de hectare de terenuri erodate 
de pe dealuri — a vorbit co
lectiviștilor despre necesitatea 
ca și la noi să se treacă la a- 
ceastă importantă acțiune. 
Calculele inginerului i-au con
vins pe colectiviști că trebuie 
puse în valoare dealurile Bu- 
șagului.

Si s-a pornit la lucru.
Pregătirea terenului, pe 160 

de hectare, a început încă din 
timpul verii. Cu ajutorul 
S.M.T. Satulung, colectiviștii 
din Tăuți-Măgheruși au în
ceput terasările. Organizația 
U.T.M. și-a adus o mare con
tribuție in această acțiune. 
Alături de toți colectiviștii, ti
nerii au defrișat 50 de hectare 
iar în prezent amenajează te
rasele pe alte 20 de hectare 
Din pepiniera casei agrono
mului — Petin, raionul Satu 
Mare, ei au adus 12 500 de 
pomi iăr restul materialului 
săditor îl vor aduce din pepi
niera Seini. Tineri ea Ioan 
Vinț, Lucia Baloș, Florica Sa- 
bău, Viorica Mureșan, parti
cipă zi de zi, Ia toate lucrările 
ce se fac în viitoarele livezi.

F.xgenți cu ei, utemiștii au ana
lizat în lumina sarcinilor de pro
ducție ale anului viitor posibili
tățile obținerii unor rezultate su
perioare.

— Socotesc — spunea în cu- 
vîntul său utcmistul Vasile Vlad 
— că trebuie să apreciem pozitiv 
modul în care comitetul nostru, 
împreună cu comitetul sindical dc 
secție, sub conducerea organiza
ției de partid, s-a ocupat de an
trenarea tineretului la întrecerea 
socialistă. Comitetul nostru a ini
țiat cu regularitate discutarea în 
cadrul adunărilor generale U.T.M. 
a muncii tinerilor în producție, a 
felului cum își îndeplinesc anga
jamentele individuale precum Și 
angajamentele colective ale bri
găzilor și echipelor. Aceste dis
cuții au avut o mare influența în 
îndeplinirea de către tineri a sar
cinilor planului dc producție. Este 
pozitiv și faptul că odată cu ge
neralizarea experienței înaintate 
au fost popularizați fruntași în 
producție, metodele dc muncă ale 
acestora. Adunările generale, pa
noul de onoare, postul utemist de 
control, stația de radioamplificare 
au avut în această privință un rol 
important. Totuși, toate acestea 
nu trebuie să ne facă să uităm

fructiferi
...și pe cele 

din 

Tănăsoaia
Colectiviștii din comuna TA- 

năsoaia, raionul Adjud. au 
obținut realizări importante 
în direcția valorificării tere
nurilor in pantă, prin planta
rea lor cu pomi fructiferi și 
viță de vie.

începutul a fost făcut acum 
vreo trei ani. In prezent, co
lectiviștii din comuna Tăiiă- 
soaia, raionul Adjud, tiu o li
vadă de peste 80 ele hectare. 
In primăvară, suprafața plan
tată a crescut cu 25 de hec
tare, iar acum, livada va spori 
cu încă 30 de hectare. Pentru 
aceasta au fost luate măsuri 
din timp ca terenul să fie bine 
amenajat. Terenurile în pantă 
au fost mai iutii defrișate, a- 
pni au fost astupate gropile, 
ravenele. Pe urmă s-a făcut 
pichetarea pe curba de nivel. 
Cu ajutorul tinerilor mecani
zatori Ion Pricop și Constan
tin Umbrărescu, pământul a 
fost arat adine, cu tractorul.

Intr-un timp record s-a a- 
menajat o suprafață de terase 
piane de 4 metri lățime și 25 
de kilometri lungime. La ace
ste. munci au participat foarte 
mulți tineri. Organizația 
U.T.M. din G.A.C. a întreprins 
din vreme unele acțiuni mobi
lizatoare. Așa a fost organi
zată la căminul cultural o oră 
de calcul pe tema : „Din livezi 
— venituri mari pentru 
G.A.C.". Profesoara Elena A- 
postol, care predă obiectul „A- 
gricultura" la Școala de 8 ani 
din satul Galbeni, a arătat cît 
venit se obține în prezent de 
pe un hectar neplantat cu 
pomi și cit se va obține după 
ce livada va intra pe rod.

La ora actuală, săpatul ce
lor fi 000 de gropi este pe ter
minate. Plantarea pomilor se 
face din plin. E necesar însă 
ca zilnic să iasă la treabă cît 
mai mulți colectiviști. Organi
zația U.T.M. poate să dea gos
podăriei un mare ajutor prm 
mobilizarea, la această impor
tantă acțiune, a unui număr 
cit mai mare de tineri.

C. NANCU 
corespondentul 

„Scinteii tineretului" 
pentru regiunea Bacău 

că din cei 66 de membri ai or
ganizației doar 28 și-au menținut 
consecutiv titlul de evidențiat în 
întrecerea socialistă.

— Dacă putem aprecia — a 
spus Szckely Andor — că nici 
un tînăr nu rănune, în ulti
ma vreme, sub normă, că s-au 
redus simțitor absențele nemo
tivate, în schimb mai sînt în
tre noi tineri care execută lu
crări de slabă calitate, lucrări care 
necesită remanieri. Sarcinile spo
rite ale anului viitor ne cer să 
luăm măsuri pentru a schimba 
radical această situație.

La această problemă s-au refe
rit și alți vorbitori. Adunarea, 
ccrînd utemiștilor Anton Rezmu- 
veș și Zoltan Kertesz, criticați 
pentru executarea unor lucrări de 
calitate necorespunzătoarc, să-și 
schimbe atitudinea, a stabilit în 
același timp măsuri pentru ajuto

Ilotăritor pentru creșterea 
productivității muncii 

întărirea disciplinei

■
 < roblema principală 

ridicată de darea

de seamă a orga
nizației U.T.M. din 
sec fia forjă — Uzi
nele de tractoare 
Brașov, a fost 

participarea tinerilor la înde
plinirea sarcinilor de prodiic/ie 
ale secției. Este un fapt 
Îmbucurător că în biografia lie- 
cărui utemist în acest an a 
fost Înscris de mai multe ori 
titlul de evidențiat în Întrece

In livada de pomi a gospodă
riei agricole colective din Draj- 
na de Sus, raionul Teieajen, se 
lucrează intens la Întreținerea 
pomilor și se pregătesc circa 

20 ha pentru noile plantări da 
pomi Iructi/erl.

Foto : AGERPRES

CINEMATOGRAFE
Tudor (ambele serii) — ci

nemascop : Patria (10; 13,30; 
17; 20,30); București (9,30; 13; 
16.30 ; 20) ; Excelsior (9 ; 12,30 ; 
16; 19,30). Mina von Barnhelm: 
Republica (9,45; 12; 14,15;
16,30; 18,45; 21); Festival (9.45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21); Gri- 
vița (10; 12; 14.15; 16,30; 18,45; 
21); Ah, acest tineret : Carpați 
(10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21); 
Feroviar (10; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21); Aurora (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30); Modern (10; 
12; 14; 16.15; 18,30; 20,45). A 
dispărut o navă : Tineretului 
(10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30);
înfrățirea între popoare (11; 
15,45; 18; 20,15); Bucegi (10; 
12,15; 14,30; 16,45; 19; 21.15);
Flacăra (11; 15; 17.15; 19,30;
21.30) ; Miorița (9,45; 12; 14; 16;
18,30; 21); Floreasca (10,30; 16; 
18,15; 20,30); Flamura (10; 12; 
14; 16.15; 18.30; 20,45). Jură- 
mintul soldatului Pooley : Ca
pitol (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) ; Tomis (10; 12; 15; 17,
19; 21); Melodia (10; 12; 15; 17;

Creșterea eontribuției tineretului —,
la îndeplinirea sarcinilor de plan

rarea lor și a celorlalți în ridi
carea calificării profesionale or
ganizarea unor acțiuni educative 
menite să ducă la sporirea răs
punderii, a respectării cu strictețe 
a disciplinei tehnologice.

Utemiștii au arătat că, în a- 
ceastă privință, postului utemist 
de control îi revin sarcini deose
bit de importante.

Utemiștii Nicolae Cucuiet și 
Szckely Andor, arătînd că în ul
tima vreme postul utemist de con
trol se pierde uneori în probleme 
mărunte, au propus să se pre
vadă în proiectul de hotărîre ca 
acesta să organizeze, cel puțin 
odată pe săptămînă un raid în 
care să urmărească calitatea lu
crului executat de tineri, cum este 
respectată disciplina tehnologică 
etc.

ȘT. NECANIȚCHI

rea socialistă, iar mal bine de 
jumătate din numărul utemiști
lor și-au păslrat lună de lună 
această frumoasă distincție. 
Atît darea de seamă cît și ute
miștii înscriși la cuvinl atl sub
liniat pe bună dreptate că aces
te rezultate se datoresc și cola
borării mai strlnse dintre comi
tetul organiza/iei de bază 
U.T.M. și comitetul sindicatului 
in antrenarea tinerilor ia între
cerea socialistă. In ședin/ele de 
grupă sindicală utemiștii au 
fost ajutați să-și ia angajamente 
concrete, în adunările generale 
U.T.M. s-a analizat cum sînt în
deplinite aceste angajamente; 
aceleași lucruri le-a urmărit și 
postul utemist de control, mai 
ales în ultima perioadă. Dar, 
așa cum au subliniat și Rusu 
Helga, Voinea Aristotel, Ion Si
ma și alții, rezultatele ar fi fost 
mult mai bune dacă s-ar fi dat 
mai multă atenție generalizării 
experienței fruntașilor, muncii

19; 21); Trei plus două — ci
nemascop : Victoria (10; 12,15; 
14.30; 16.30: 18,30; 20,30). Val
sul nemuritor: Central (10; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30); 
Lira (15; 17; 19; 21); Cultural 
(15; 17; 19; 21). Mi-am cumpă
rat un tată — cinemascop : 
Lumina (de la 10—14 în con
tinuare ; 16; 18,15; 20,30); Arta 
(16; 18,15; 20.30); Electra: U- 
nion (14,30; 16,45; 19; 21,15).
Program special pentru copii : 
Doina (ora 10). Taxiul morții : 
Doina (11,30; 14,30; 16.30; 18.30;
20,30);  Cultural (10,30; 12,30). 
Imagini din Grecia ; în țara 
canibalilor ; Cearta ; Baricada 
vie : Timpuri Noi (de la 10— 
21 în continuare). Cucerirea 
Evercstului : Giulești (10.30; 
12,30; 16,30; 18,30; 20,30). Ha- 
rakiri — cinemascop : Dacia 
(8,30; 11; 13,30; 16; 18,30; 21);
Luceafărul (15,30; 18; 20.30).
Printre oameni buni : Buzești 
(16; 18,15; 20,30); Pacea (16; 
18; 20). Vară și fum — cine
mascop : Crîngași (16; 18,15; 

politice de întărire a discipli
nei tineretului în producție. To
varășul Radu Gheorghe, mais
trul șef al secției, a prezentat 
în adunare următoarea situa
ție :

— De la începutul anului, 
secția noastră și-a îndeplinit 
planul lună de lună cu excepția 
ultimelor două luni. Au fost 
bineînțeles și condiții obiective 
care explică intr-un anumit fel 
situația acestor două luni : pie
sele de mare tonaj ne-au venit 
foarte lîrziu. Dar au fost și al
tele subiective. Una este și in
disciplina în producție a unor 
tineri care au absentat, de Ia 
începutul anului și plnă acum, 
aproape 120 de zile. Numai 
folosirea in scop productiv a a- 
cestui timp și ar fi lost suficient 
pentru a acoperi procentele ne
îndeplinite din planul pe ulti
mele două luni.

Vasile Șerban, Gheorghe Pa
vel, Hie Mihai și alții i-au cri
ticat pe tinerii care intîrzie sau 
lipsesc nemotivat de la lucru. 
Ei au cerut ca cei care nesoco
tesc disciplina socialistă a mun
cii să dea socoteală adunării 
generale pentru comportarea 

O sarcină importantă: 
generalizarea 

experienței înaintate
n adunarea de 
dare de seamă și 
alegeri utemiștii 
din organizația de 
bază U.T.M. — 
permanenți de zi 
— de la secția I 

furnale a C. S. Hunedoara, au 
cerut organizației U.T.M. să 
dea o mai mare atenție răs- 
pîndirii experienței înaintate 
în rîndurile tineretului. Ei au 
arătat că în secția I furnale 
există cîteva echipe de între
ținere, cum este cea condusă 
de Anghel Horia, care și-au 
însușit o înaltă măiestrie pro
fesională, executînd numai re

20,30).  Babette pleacă la răz
boi — cinemascop : Unirea (16; 
18,15; 20,30). Codin : Munca 
(15; 17; 19: 21). La vîrsta dra
gostei : Vitan (15; 17; 19;
20.45); Popular (16; 18,15;
20,30).  Contele de Monte Cris

to (ambele serii) — cinema
scop : Moșilor (15,30; 19.30). 
Ucigașul plătit — cinemascop: 
Viitorul (15; 17; 19; 21). Focuri 
în munți : Cosmos (16; 18; 20). 
Oameni de afaceri : Colentina 
(16; 18,15; 20,30). Rocco și fra
ții săi (ambele serii) : Progre
sul (15,30; 19). Cel mai mare 
spectacol : Drumul Scrii (15; 
17,45; 20,30). Bate toba — ci
nemascop : Ferentari (16; 

lor. Lui Vebăr Mihai i a fost 
greu să explice, cinci i s-a dat 
cttvînlul, de ce are o asemenea 
atitudine față de muncă. In adu
nare a fost criticat și Ion Mânu, 
proaspăt absolvent al școlii 
profesionale, care de la venirea 
sa In Uzină și piuă acum a ab
sentat... 12 zile. Tovarășii săi 
i-au arătat deschis că o aseme
nea comportare este cu totul 
străină profilului tînărului mun
citor înaintat. Utemiștii au 0- 
preciat pe bună dreptate că vi
novat dc această situație se 
lace și comitetul organizației de 
bază U.T.M., care nu a acționat 
cu promptitudine, nu a mobili
zat opinia întregului colectiv 
împotriva acelor elemente in- 
disciplinate. Adunarea a consi
derat util ca la gazeta postului 
U.T.M. de control să apară o- 
perativ articole și caricaturi în 
legătură cu manifestările de in
disciplină. Ion Mânu, Bocea 
Gheorghe, Sorin Fălu și Torok 
Zollan — care au avut cele mai 
multe lipsuri și întîrz.ieri de la 
lucru, să lie analizați înfr-o a- 
dunare generală.

P. ISPAS

parații de înaltă calitate și în 
timpul cel mai scurt posibil. 
Dar această experiență îi a- 
parține doar echipei lui An
ghel, pentru că organizația 
U.T.M. a neglijat generaliza
rea ei. Este de datoria birou
lui organizației de bază U.T.M. 
— au arătat vorbitorii — ca în 
colaborare cu sindicatul să 
inițieze cîteva schimburi de 
experiență cu cele mai bune 
echipe de întreținere, atît din 
secția I, cît și din celelalte 
secții de furnale ale Combi
natului.

în discuții s-a arătat, că 
deși, la clubul „Siderurgistul"

In această săptămînă 
pe ecrane

Jurămintu! soldatului Pooley
Albert Pooley, eroul 

Interpretat de actorul 
Garfield Morgan, tră
iește și azi, cu același 
nume, în Anglia. El a 
lost martorul și In ace
lași timp eroul unei în- 
timplărl tragice petre
cute în cel de al doi
lea război mondial. A- 
ceastă Intimplar» l-a 
inspirat pe Kurt-Jung 
Alsen, scenaristul și 
regizorul Ulmului.

In distribuție Intll- 
nhn actori cunoscuțl 
spectatorilor din țara 
noastră. Este vorba de 
actorii Jurgen Frohriep, 
Gerry Wollt, Rado!! 
Ulrich, Wild Scharade 
șl Alfred Miiller. Ulti
mul actor citat, Allred

18.15; 20.30). Ultimul tren din 
Gun Hill : Cotroceni (15; 17; 
19; 21).

Televiziune
MARȚI 26 NOIEMBRIE

18,30 Universitatea tehnică 
la televiziune ; 19,00 Jurnalul 
televiziunii ; 19,10 Știți să de
senați copii ? — „Albă ca ză
pada" povestire de Octav 
Pancu-Iași. Desenează Iurie 
Darie ; 19,35 Emisiune de
știință — Prezențe invizibile ; 
19,55 Mingea năzdrăvană — o 
satiră la adresa nerespectării 
regulilor de fotbal tratată cu 
mijloacele desenului animat ; 
20,05 Pretutindeni muncesc 
oameni — un documentar din 
viața oamenilor care muncesc 
în singurătate ; 20,25 Teatrul, 
artă realistă (IX) — Moliere. 
în program „Don Juan", „Mi
zantropul" și „Improvizație la 
Versailles". In încheiere : Bu
letin de știri, buletin meteoro
logic. 

se țin cu regularitate confe
rințe cu caracter tehnic, des
pre munca furnaliștilor, orga
nizația U.T.M. nu i-a mobili
zat pe toți tinerii la audierea 
lor. în echipele de întreținere 
muncesc mulți apeducteri și 
sudori ale căror sarcini de pro
ducție cer o înaltă calificare 
profesională, dar cu toate a- 
cestea pentru ei nu au fost or
ganizate forme de ridicare a 
calificării. Utemiștii au cerut 
ca biroul organizației U.T.M. 
să propună conducerii secției, 
sindicatului, organizarea unor 
asemenea cursuri și pentru 
meseriile respective,

în urma discuțiilor purtate, 
a propunerilor prezentate, a- 
dunarea generală a adoptat o 
seamă de măsuri bune. Iată 
cîteva dintre ele :

• Pentru cunoașterea amă
nunțită, de către fiecare tînăr 
a sarcinilor de producție 
care revin echipelor, bri
găzilor, întregii secții, atît 
pe ultima lună a anului cu
rent, cît și pe anul 1964, biroul 
organizației U.T.M. va mobi
liza toți tinerii la consfătui
rile de producție organizate de 
sindicat și îi va ajuta să-și sta
bilească angajamente concrete 
în funcție de aceste sarcini.

• în vederea preîntîmpină- 
rii opririlor, avariilor și acci
dentelor și pentru scurtarea 
timpilor de reparații, biroul 
organizației U.T.M., cu spriji
nul grupei sindicale, va orga
niza periodic schimburi de ex
periență între echipele de la 
întreținere și va folosi toate 
mijloacele pentru generaliza
rea experienței bune în rîn- 
dul tuturor tinerilor electri
cieni, lăcătuși, sudori, apeduc
teri.

• Pentru stăpînirea tehnicii 
noi, organizația U.T.M. va mo
biliza toți tinerii din echipele 
de întreținere la cursurile de 
ridicare a calificării, care se 
vor deschide în curînd, iar pe 
cei necalificați, dar care lu
crează de multă vreme în pro
ducție, îi va îndruma spre 
cursurile de calificare.

LAI, ROMULUS

Miiller a deținut rolul ,,Strict-secret* apărut 
principal In Ulmul pe ecrane luna trecută.

★ ★

Filmul „TREI ZILE DUPĂ NEMURIRE" pre
zentat In cadrul Festivalului filmului sovietic, 
apara săptămînă aceasta pe ecrane.

Biblioteca tehnică a Uzinelor „23 August" din Capitală este 
trecventată de peste 7 000 de cititori. Ea posedă 45 000 de 

cărți și peste 100 de titluri de reviste de specialitate.
Foto : AGERPRES

La Întreprinderea de prefabri
cate și materiale de construcții 
din Constanța, cu ajutorul po
dului rulant se încarcă zilnic 
diferite produse din beton care 

iau drumul șantierelor

Foto: AGERPRES
------•——

Sesiune științifică 
cu prilejui împlinirii 
a 100 de ani de la 
nașterea prof. dr. 
Ion Cantacuzino

în sala mică a Palatului R.P. 
Romine au început luni dimi
neața lucrările sesiunii științi
fice organizată cu prilejul îm
plinirii a 100 de ani de la naș
terea prof. dr. Ion Cantacuzi
no, ilustru înaintaș al științei 
medicale din țara noastră, 
creatorul școlii romînești de 
microbiologie și medicină ex
perimentală și fondator al ac
tualului Institut de microbio
logie, parazitologie și epide
miologie.

Au participat peste 600 de 
invitați din țară și străinătate 
— academicieni, profesori uni
versitari. cercetători, medici 
biologi, chimiști.

Ședința solemnă a sesiunii a 
fost deschisă de acad. Ștefan 
Milcu, vicepreședinte al Aca
demiei R. P. Romîne, care a 
evocat personalitatea multila
terală a profesorului Ion Can
tacuzino și rolul său de frunte 
în dezvoltarea științei medi
cale din țara noastră, subli
niind prestigiul internațional 
al marelui savant și al școlii 
create de el.

Vorbitorii au scos în eviden
ță că datorită condițiilor crea
te de statul democrat-popular 
Idealurile pentru care a luptat 
marele savant patriot Ion 
Cantacuzino au devenit reali
tate în țara noastră.

Lucrările sesiunii continuă.

ÎN EDITURA MEDICALA 
a apărut: 

Istoria Medicinel
264 pag. 15,80 lei

V. MOINEAGU 
corespondentul „Scinteii 
tineretului" pentru re

giunea Maramureș

------•------ ----------

Primul 
spectacol

Echipa de teatru a căminu
lui cultural din comuna Dele- 
nil de Sus, raionul Vaslui, al
cătuită din tineri colectiviști, 
după intense pregătiri și repe
tiții, a prezentat, de curînd, 
primul său spectacol cu piesa 
„Lanțul manevrelor".

Spectatorii, în număr de 
peste 200 de colectiviști din 
comună — au aplaudat cu 
multă căldură jocul frumos 
al tinerilor artiști amatori.

Printre cei care și-au dat 
concursul sînt : Maftei Nico
lae, Donase Mihai, Popica Lu
cia. Zamfir Valerian și alții

VICTOR VASII.IU
colectivist

■
 1 xistă în fiecare

oraș al patriei nu
meroase instituții 
culturale, care des
fășoară o intensă 

1 acțiune de răspin- 
dire a frumosului, 

de prezentare a comorilor ar
tei. La baza programelor în
tocmite de muzee, teatre, fi
larmonici stă același scop ; 
găsirea metodelor celor mai 
eficace pentru popularizarea 
artei în rîndurile oamenilor 
muncii, aje tineretului.

Să urmărim împreună cîte
va itinerarii pe care le va 
străbate frumosul în orașele 
lași și Bacău prin interme
diul instituțiilor culturale.

LA FILARMONICA „MOL
DOVA" DIN IAȘI l-am rugat 
pe tovarășul director să ne re
lateze cîteva din acțiunile me
nite să-i ajute pe tineri în în
țelegerea fenomenului muzical.

— De la bun început, ne-a 
spus tov. Vintilă — am căutat 
să stabilim un contact direct 
cu cei cărora ne adresăm. Ti
nerii noștri Mariana Stoian, 
Cornelia Vicru, Marcela Slăti- 
naru și mulți alții s-au depla
sat in fabrici, uzine, școli etc. 
unde au ajutat, tinerii de aici 
să inref? cîntece de masă. 
S-au creat numeroase priete-

COMORILE DE LINGĂ MOI
nil, am aflat dorințele tineri
lor, nivelul lor de cunoștințe 
muzicale. Potrivit acestora am 
găsit ca o formă de activitate 
eficientă, prin care să-i aju
tăm în educația lor muzicală, 
concertul lecție. Am prezentat 
concerte cu un repertoriu a- 
decvat în numeroase școli, fa
cultăți și întreprinderi. In a- 
ceastă ordine de idei ne-am 
propus să studiem mai îndea
proape programa analitică a 
școlilor medii pentru a veni 
cu măsuri concrete care să le 
îmbogățească elevilor uni
versul, cunoștințele acumula
te la cursuri. Pentru tinerii 
familiarizați deja cu muzica, 
am ajutat la organizarea și 
desfășurarea programelor 
cercurilor de „Prieteni ai mu
zicii” (la Fabrica de confecții, 
la Fabrica de antibiotice și la 
Casa tineretului). Cercurile 
insumează peste 250 de mem
bri iar piuă la sfîrșitul anului 
ne-am propus să mai înfiin
țăm încă 9 cercuri. Ajutorul 
nostru va fi concentrat spre 
alcătuirea unor programe cit 

mai științifice ale acestor 
cercuri. De buna lor organi
zare depinde profunzimea cu
noștințelor tinerilor. Pregătim 
un ciclu de concerte lecție, 
„Muzica de-a lungul veacu
rilor" care să se țină în ca
drul activității cercurilor. Te
mele sînt judicios stabilite.

Asemenea concerte pe care 
le vom ține la Fabrica de 
ulei, Trustul 1 construcții, 
S.M.T. Holboca etc. se vor a- 
dăuga ca o treaptă calitativ 
superioară celor peste 168 de 
deplasări făcute plnă în pre
zent de Filarmonica noastră.’ 
Am început să organizăm pe
riodic instructaje pe tema 
„Căile de prezentare și cunoa
ștere a muzicii" — instructaje 
speciale pentru cercurile de 
prieteni ai muzicii. Colabora
rea permanentă cu comitetul 
orășenesc U.T.M. ne va ajuta 
să intervenim cu un sprijin 
calificat in îndrumarea activi
tății cercurilor care trebuie 
să-și lărgească sfera de cu
prindere, să-și sporească efi
ciența.

O frumoasă tradiție are 
Teatrul Național „Vasile A- 
lecsandri” in organizarea con
cursurilor de „Prieteni ai tea
trului". Ele reflectă o preocu
pare a conducerii și a organi
zației U.T.M., a tinerilor ac
tori de a răspunde dorinței ti
nerilor de a cunoaște comorile

Interviu cu directori ai insti
tuțiilor culturale din orașele 
Iași și Bacău despre acțiunile 
ce Ie întreprinde în sprijinul 
educației estetice a tinerilor

dramatice din patrimoniul li
teraturii noastre sau universa
le, de a veni în întîmpinarea 
dorințelor acestora cu activi
tăți menite să le lărgească ori
zontul etic și estetic. Curînd, 
începînd cu această stagiune, 
teatrul va inaugura un ciclu 
de conferințe experimentale 
despre „istoria teatrului uni
versal’’. Conferințele vor fi în
soțite de fragmente ilustrative, 
iar prima manifestare de acest 

fel va fi consacrată teatrului 
antic. Despre această nouă 
formă de educație estetică 
a tineretului tov. I GRĂ
MADĂ, directorul teatrului, 
ne relata că va avea o eficien
ță sporită. In primul rind, 
pentru că lecțiile ilustrate sînt 
plăcute, mai atractive. In al 
doilea rind, pentru că se eli
mină didacticismul arid al ex
punerilor, se dă posibilitatea 
desfășurării unei inițieri atrac
tive în istoria teatrului, în în
țelegerea operelor de artă, sti
mularea interesului, pasiunii 
tinerilor pentru teatru, se rea
lizează, astfel, cu argumente 
dintre cele mai convingătoare, 
practice.

★
MUZEUL REGIONAL BA

CĂU are un colectiv tînăr și 
entuziast care desfășoară, de 
asemenea, numeroase acțiuni 
pentru educarea estetică a ti
nerilor. Despre toate acestea, 
ne-a vorbit tovarășul Iulian 
Antonescu, directorul muzeu
lui.

„Lucrul hotăritor în acțiu

nile pe care ni le-am propus 
a fost atractivitatea lor, origi
nalitatea, ineditul. Desfășu
rarea activității noastre a con
firmat pe deplin că o acțiune 
cu cît este mai nouă, mai in
teresantă, cu cît cuprinde în 
forme deosebite un conținut 
bogat cu atît este mai eficien
tă. In acest fel lectoratele și 
conferințele pe care le-am ți
nut la Fabrica textilă Buhuși, 
„Proletarul’’ Bacău etc. nu au 
cuprins materiale generale, a- 
ride, ci unele legate de speci
ficul acestor întreprinderi. 
(„Cum a apărut războiul de 
țesut”, „Primii țesători și croi
tori ai omenirii — femeile”). 
Tot astfel la Combinatul poli
grafic și la fabrica „Steaua ro
șie" („Hîrtia și propagarea cul
turii", „Scrisul și civilizația"). 
Noi n-am considerat muzeul 
ca pe un obiectiv static. Am 
ajuns chiar la o soluție mai 
puțin obișnuită, poate, dar fi
rească : „Muzeul în deplasare”. 
Pe acest, drum am organizat 
numeroase simpozioane la 
sate. Printre simpozioanele 

prezentate în peste 20 d* 00- 
mune ale regiunii, care t-a.il 
bucurat de succese se numără 
cele cu temele : „Să citim în 
străvechea carte a istoriei pă
mântului”, „Agricultura și ci
vilizația” urmate de exempli
ficări cu exponate. Dar cea 
mai eficientă acțiune de acest 
fel s-a dovedit a fi „caravana 
muzeistică’’ la sate, care con
stă intr-un muzeu în miniatu
ră axat pe o tematici judici
oasă. Ca urmare a acțiunilor 
întreprinse de noi mulți co
lectiviști, elevi etc. ne-au cerut 
sprijinul pentru a organiza 
singuri acțiunile. In prezent, 
în colaborare cu organizațiile 
U.T.M., ne propunem înfiin
țarea unei universități popu
lare a muzeului regional cu 3 
lectorate : științele naturii, is
toria artei, istorie și arheolo
gie. Fiecare lectorat va cu
prinde 26 de lecții și se va în
cheia cu o excursie în regiune.

Dragoste de cultură, sete de 
frumos. Trăsături caracteristi
ce tinerilor noștri. La Bacău și 
Iași — așa cum ne-am con
vins — în drumul lor spre lăr
girea orizontului de cultură 
tinerii au în instituțiile cultu
rale un sprijin competent și 
atent.

ION NICULESCU
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(Urmare din pag. I)

ko Tomicl, de conducători ai 
organelor locale de stat ți ai 
U.C.I. Directorul general al 
combinatului, Stanko Tomici, 
prezintă înalților oaspeți un 
scurt istoric al combinatului, 
sarcinile actuale și perspecti
vele sale de viitor.

Înainte de cel de-al doilea 
război mondial exista la Ze- 
nița o uzină construită încă la 
sfîrșitul secolului trecut, al 
cărei vîrf de producție atinse
se abia 72 500 tone fontă a- 
nual. Intre anii 1941—1944, u- 
zina și-a încetat, practic, ac
tivitatea, ca urmare a luptei 
dîrze a partizanilor și a sabo
tajelor împotriva producției de 
război.

Din anul 1947 a început re
construcția uzinei pe baze noi, 
în scopul industrializării țării, 
al valorificării bogățiilor natu
rale și a capacității creatoare 
a oamenilor muncii.

In prezent, combinatul de la 
Zenița produce anual circa 
600 000 tone fontă, 800 000 tone 
oțel, 650 000—700 000 tone la
minate, 700 000 tone cocs și 
alte produse. Combinatul con
tinuă să se dezvolte.

Oaspeții romîni au vizitat 
oțel&ria nouă. Directorul teh-

Cuvînlaiea 
la mitingul
(Urmare din vag. I)

carea acestei importante surse 
hidroenergetice.

Și în trecut specialiștii ro
mîni și iugoslavi au studiat 
sectorul cataractelor de pe 
Dunăre, pentru captarea ma
rilor energii pe care le dez-. 
voltă aici apele fluviului. Dar 
pe atunci cu mijloacele atît de 
reduse de care dispuneau ță
rile noastre, aceste proiecte 
nu puteau părea decît utopii. 
Astăzi însă a venit vremea ca 
asemenea planuri să intre în 
faza înfăptuirii practice ; îm
preună vom transforma ,,Ca- 
zanele" Dunării într-un izvor 
bogat de energie electrică, de 
lumină și forță spre folosul 
ambelor noastre popoare !

Doresc cu acest prilej să 
transmit felicitările noastre 
proiectanțllor și celorlalți spe
cialiști iugoslavi și romîni pen
tru studiile și cercetările apro
fundate pe care le-au între
prins, depunînd un mare vo
lum de muncă, de a găsi cele 
mai avantajoase soluții de uti
lizare maximă a potențialului 
energetic al Dunării în aceas
tă zonă.

Ei au așezat o bună temelie 
viitoarei hidrocentrale — te
melia prieteniei și colaborării 
tovărășești. Va fi în continua
re rîndul proiectanților, cons
tructorilor. mentorilor să dez
volte această colaborare, să o 
facă să rodească mai departe 
în trăinicia barajului. în per
fecționarea instalațiilor hidro
centralei, în miliardele de kWh 
care se vor adăuga anual pro
ducției de energie electrică din 
țările noastre !

In ce privește ansamblul le
găturilor economice dintre ță
rile noastre, a sporit schimbul 
de mărfuri între R. P. Romînă 
și R.S.F. Iugoslavia, a crescut 
volumul și s-a lărgit gama 
produselor livrate reciproc. Cu 
toate acestea, progresele în re
lațiile economice nu sînt încă 
la nivelul posibilităților de 
care dispun cele două țări ; 
există condiții pentru adînci- 
rea colaborării și intensifica
rea schimburilor comerciale. 
Desfășurarea tratativelor pe 
care le purtăm într-o atmos
feră de prietenie, înțelegere șl 
cordialitate cu conducătorii 
iugoslavi ne întărește convin
gerea că relațiile dintre țările 
noastre vor cunoaște o conti
nuă dezvoltare în viitor.

Se dezvoltă colaborarea în
1 domeniul tehnicii, al schimbu
lui de valori culturale, în do
meniul științei, învățămîntu- 
lui, al artelor. Acordăm toată 
importanța, contactelor, extin
derii relațiilor între organiza
țiile obștești, schimburilor de 
vizite, care duc la o mai bună 
cunoaștere reciprocă.

Toate acestea contribuie la 
întărirea prieteniei frățești 
dintre Republica Populară 
Romînă și Republica Socialis
tă Federativă Iugoslavia, în 
interesul poDoarelor noastre, 
al cauzei socialismului !

Tovarăși,

Cea mai arzătoare problemă 
a contemporaneității este a- 
părarea păcii. Așa cum este cu
noscut. în zilele noastre, într-o 
perioadă cînd fertilitatea ge
niului uman și-a găsit expre
sie în minunatele realizări 
care ar putea asigura o înflo
rire fără precedent a civiliza
ției, omenirea este expusă ce
lor mai grave primejdii din 
întreaga sa istorie.

Țările socialiste văd în apă
rarea păcii o sarcină primor
dială, pentru că ele sînt con
știente de urmările catastro
fale ale unui conflict mondial 
termonuclear, pentru că ele 
sînt exponentele viitorului 
omenirii și acest viitor nu tre
buie înmormîntat sub cenușă 
radioactivă, pentru că ele fău
resc o societate nouă, înfăp
tuiesc o vastă operă de cons
trucție care este strîns le
gată de menținerea și con
solidarea păcii.

Popoarele romîn și iugoslav 
cunosc bine ce înseamnă răz
boiul, sînt popoare încercate 
de istorie. Ele au plătit din 
greu în trecut uneltirile agre
sive ale puterilor imperialiste 
și politica antinațională a 
propriilor guverne, au dat 
mari jertfe în cele două răz
boaie mondiale, au cimentat 
cu sînge tot ce înfrumusețea
ză și îmbunătățește astăzi via
ța lor. 

nic al oțelăriei, Pero Kovace- 
vici, a dat explicații cu pri
vire la procesul de produc
ție. Membrii delegației romî
ne s-au interesat de sortimen
tele de oțel produse, de pro
porția oțelurilor înnobilate în 
ansamblul producției.

In continuare a fost vizitată 
secția laminoare. Inginerul 
Schalici Ekrem a prezentat 
oaspeților instalațiile și agre
gatele care produc diferite 
profile laminate, printre care: 
șine de cale ferată, benzi, 
bare, sîrmă laminată și altele.

In marea hală a noii secții 
mecanice a avut loc un miting 
în cinstea delegației de stat a 
R.P. Romîne, la care au par
ticipat peste 8 000 de munci
tori ai combinatului. Cînd la 
tribună au urcat tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, cei
lalți membri ai delegației de 
stat a R.P. Romîne și persoa
nele oficiale iugoslave care 
i-au însoțit, în hală au răsu
nat puternice aplauze și ovații 
îndelungate.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej și ceilalți oaspeți 
din R.P. Romînă au fost sa
lutați în numele oamenilor 
muncii din Zenița de Husnije 
Berberovici, secretarul Corni-

tovarășului Gheorghe
ile la Combinatul metalurgie Zenița

Cu prilejul vizitei în Iugo
slavia am putut cunoaște bine 
dorința vie de pace a popoa
relor Iugoslaviei.

Poporul romîn prețuiește 
contribuția pe care Iugoslavia 
prietenă o aduce la întărirea 
păcii în lume, la afirmarea 
principiilor coexistenței paș
nice, la promovarea unor re
lații de înțelegere — obiective 
pentru care militează de ase
menea R. P. Romînă ca și ce
lelalte țări socialiste.

Țările noastre împărtășesc 
deopotrivă convingerea că în 
zilele noastre există posibili
tatea reală a preîntîmpinării 
unui nou război mondial, — 
convingere izvorîtă din ana
liza realităților lumii de azi și 
care dă popoarelor un țel clar, 
le însuflețește în luptă. în
treaga experiență a perioadei 
postbelice, învingerea unui șir 
de crize deosebit de primej
dioase pentru pacea lumii, în
vingerea unor focare locale de 
război, faptul că oricîte zig
zaguri ar cunoaște mersul eve
nimentelor, forțele păcii cîști- 
gă teren și își accentuează 
superioritatea — toate de
monstrează că epoca noastră a 
dat naștere nu n*mai unor 
mijloace destructive fără pre
cedent, dar și unor forțe 
imense capabile să impună vo
ința popoarelor de a asigura 
menținerea păcii.

Statornicirea unei păci trai
nice în lume nu este desigur 
o sarcină ușoară, dar, așa cum 
a arătat istoria, o cauză 
mare generează energii mari. 
Și asemenea energii mari și 
unite sînt necesare, căci cercu
rile imperialiste agresive nu 
cedează de bună voie terenul, 
nu renunță la politica cursei 
înarmărilor și războiului rece, 
menținerii blocurilor militare 
și bazelor pe teritorii străine, 
imixtiunii și intervențiilor îm
potriva independenței și liber
tății popoarelor.

Tot mai clar devine penVru 
majoritatea covîrșitoare a o- 
menirii că astăzi există o sin
gură politică internațională 
justă și rațională — coexisten
ța pașnică a celor două sis
teme social-politice mondiale.

De aci aprobarea și sprijinul 
de care se bucură eforturile 
neobosite ale Uniunii Sovie
tice și ale celorlalte țări socia
liste pentru promovarea prin
cipiilor coexistenței pașnice — 
linia generală a politicii lor 
externe. Răspunzînd interese
lor întregii umanități, aceste 
principii sînt susținute de nu
meroase țări iubitoare de pace, 
de forțe largi democratice și 
progresiste, de cercuri ale opi
niei publice cu diferite con
cepții politice sau convingeri 
ideologice — un important rol 
avînd noile state independen
te, care se manifestă activ pe 
arena politică, acționînd pen
tru destindere, pentru solu
ționarea pașnică a diferende
lor, pentru întărirea păcii.

Principiile coexistenței paș
nice au călăuzit și călăuzesc 
cu consecventă activitatea R.P. 
Romîne pe arena internațio
nală. în mod perseverent țara 
noastră s-a pronunțat și se 
pronunță pentru micșorarea 
încordării, pentru rezolvarea 
pașnică a problemelor liti
gioase prin tratative duse cu 
răbdare și stăruință, pentru 
înțelegere și colaborare între 
state, pentru apropierea între 
popoare ; R. P. Romînă spri
jină orice acțiune constructi
vă. orice acțiune concretă de 
natură să însănătoșească cli
matul internațional, să întă
rească încrederea între state, 
să conducă la destindere, la 
întărirea păcii.

Guvernele țărilor noastre 
dau o apreciere identică de
zarmării generale și totale ca 
problemă-cheie a vieții inter
naționale, mijloc radical pen
tru excluderea posibilităților 
de ducere a războiului. Spre 
acest obiectiv există o singură 
cale realistă — calea măsuri
lor concrete, care să apropie 
pas cu pas, treaptă cu treaptă, 
înfăptuirea acestui imperativ 
major al vremurilor noastre.

Este binecunoscută satisfac
ția cu care a fost salutat de 
cele mai largi cercuri ale opi
niei publice mondiale Trata
tul de la Moscova privind in
terzicerea experiențelor nu
cleare în cele trei medii, — 
tratat semnat și de țările noa
stre. încheierea sa constituie 
un succes al forțelor păcii și 
al politicii de coexistență paș
nică, un pas în direcția slăbi- 

tetului U.C.I. al Combinatu
lui metalurgic. Vorbitorul a 
caracterizat vizita delegației 
de stat a R.P. Romîne drept 
o expresie a bunelor relații 
dintre Iugoslavia și Rominia, 
care luptă în comun pentru 
construirea socialismului.

Primit cu ovații îndelungate 
a luat cuvîntul tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R.P. Romîne, prim-secretar 
al C.C. al P.M.R. După ce a 
prezentat participanților la 
miting pe membrii delegației 
de stat a R.P. Romîne, tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej a rostit o amplă cuvîn- 
tare.

Cuvîntarea a fost subliniată 
în repetate rînduri cu aplauze 
îndelungate și ovații. Minute 
în șir metalurgiștii de la Ze
nița au manifestat cu entu
ziasm, scandind lozinci în 
cinstea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, în cinstea to
varășului Iosip Broz Tito, 
pentru prietenia dintre Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Socialistă Federativă 
Iugoslavia.

Gheorghiu - Dej

rii încordării, creînd premise 
pentru abordarea și a altor 
probleme internaționale spi
noase.

Desigur acest tratat nu re
zolvă sarcinile principale ale 
preîntîmpinării unui nou răz
boi mondial. Considerăm că în 
vederea realizării de noi pași 
către destindere trebuie depu
se toate eforturile pentru so
luționarea unor probleme de 
deosebită acuitate ca încetarea 
oricăror experiențe cu arme 
nucleare, interdicția produc
ției acestor arme și lichidarea 
stocurilor existente, preveni
rea răspîndirii lor în lume, 
crearea de zone denucleariza- 
te, încheierea tratatului de 
pace german și normalizarea 
pe această bază a situației 
Berlinului occidental, precum 
și alte probleme internațio
nale la ordinea zilei.

Pornind de la premisa că 
toate statele, mari sau mici, 
sînt nu numai egale în drep
turi, dar au și datoria comu
nă de a-și aduce fiecare pro
pria contribuție la destindere, 
guvernul R. P. Romîne a pro-

Delegația romînă a sosit la Zagreb
ZAGREB 25 (Agerpres). —
Delegația de stat a R. P. 

Romîne condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Romîne, prim-secre
tar al C.C. al P.M.R., a sosit 
luni seara la Zagreb, capitala 
R.S. Croația.

Pe peronul gării Zagreb, 
împodobită cu drapelele de 
stat românești și iugoslave de
legația a fost întâmpinată de 
Ivan Kraiacici, președintele 
Skupștinei R.S. Croația, Mika 
Spiliak, președintele Vecei

Călduroasa
SARAIEVO 24. — Trimișii

speciali ai Agerpres S. Strujan 
și P. Popa transmit :

Delegația de stat a R.P. Romî
ne, condusă de tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, președinte
le Consiliului de Stat al R.P. 
Romîne, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., aliată în vizită în R.S.F. 
Iugoslavia, întreprinde o călă
torie prin țară.

In gara Saraievo, împodobită 
cu drapelele de stat romîneștl 
și iugoslave, în întâmpinarea 
delegației au venit tovarășii 
Rato Dugonici, președintele 
Skupștinei Bosniei și Herțegovi- 
nei, Blajo Djuricici, secretar or
ganizatoric al C.C. al Uniunii 
Comuniștilor din Bosnia și Her
țegovina, Hasan Brkici, preșe
dintele Vecei Executive a Bos
niei și Herțegovinei, Niko Iurin. 
cici, vicepreședinte al Skupști
nei Bosniei și Herțegovinei, ge
neral colonel Pero Kosorici, 
conducători ai organizațiilor 
obștești din republică, repre
zentanți ai organelor de stat și 
ai Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia din raionul și orașul 
Saraievo, numeroși oameni ai 
muncii.

Din tren coboară tovarășii 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, ion 
Gheorghe Maurer și ceilalți 
membri ai delegației romîne. 
Răsună o salvă de onoare. Se 
intonează imnurile de stat ale 
R.P. Romîne și R.S.F. Iugosla
via. Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, împreună cu tovară
șul Rato Dugonici trec în revis
tă compania de onoare. Un 
grup de pionieri oieră oaspeți
lor buchete de Hori. Locuitorii 
din Saraievo, unui din marile o- 
rașe ale Iugoslaviei, au salutat 
cu căldură, prietenește, pe solii 
țării noastre. In piața gării și pe 
străzile străbătute de convoiul 
de mașini, pe distanță de cîțiva 
kilometri, zeci de mii de cetă
țeni fluturau stegulețe romî- 
nești și iugoslave, ofereau flori. 
Pe pancarte erau înscrise urări 
de bun venii, lozinci în cinstea 
prieteniei dintre cele două țări.

Membrii delegației romîne au 
luat cunoștință de una din rea
lizările importante, în dezvolta
rea economică a republicii, hi
drocentrala de la lablanița.

Membrii delegației romîne 
sînt salutați la sosirea la hidro- 

pus realizarea unei înțelegeri 
între statele din sud-estul Eu
ropei, a militat și va mi
lita continuu pentru trans
formarea Balcanilor într-o 
zonă a conviețuirii, a pă
cii și colaborării. Aceste 
propuneri s-au bucurat de a- 
probarea și sprijinul țărilor 
socialiste din Balcani, între 
care R.S.F. Iugoslavia. Ne ex
primăm convingerea că în 
toate țările din această parte 
a lumii se va impune pînă la 
urmă înțelegerea intereselor 
lor comune pentru dezvolta
rea largă a unor relații de co
laborare pașnică, bună veci
nătate și prietenie.

Poporul romîn urmărește cu 
toată simpatia lupta dreaptă 
de eliberare națională a po
poarelor din Asia, Africa, 
America Latină. Noile state, 
precum și popoarele încă sub
jugate de colonialism nu au 
prieteni mai buni, mai de nă
dejde decît țările socialiste, 
care le acordă un puternic 
sprijin atît în lupta de elibe
rare, cît și în eforturile pentru 
consolidarea independenței. 
Solidaritatea dintre țările so
cialiste și forțele mișcării de 
eliberare națională este che
zășia lichidării depline a colo
nialismului în toate manifes
tările sale, chezășia libertății 
noilor state, a dreptului po
poarelor lor de a dispune de 
propria soartă, răspunde inte
reselor păcii și progresului so
cial în lumea întreagă.

O mare importanță pentru 
îmbunătățirea climatului in
ternațional ar avea dezvolta
rea largă a comerțului și în 
general a relațiilor economice 
mondiale. Avînd convingerea 
că asemenea legături consti
tuie un factor pozitiv care 
creează putința de apropiere 
între state și consolidează pe 
plan economic bazele coexis
tenței pașnice, țara noastră 
duce o politică de lărgire a 
schimburilor comerciale, știin
țifice și culturale cu toate 
statele, fără deosebire de orîn- 
duire socială, pe principiile 
egalității și avantajului reci
proc. Viitoarea conferință 
mondială pentru problemele 
comerțului ar putea aduce o 
importantă contribuție poziti
vă la eliminarea diferitelor 
restricțiuni, clauze discrimina
torii, reziduri ale războiului 
rece, care stînjenesc extinde
rea normală a relațiilor eco
nomice internaționale.

Tovarăși,

Noi trăim în epoca minu
nată în care socialismul s-a 
transformat dintr-o teorie ab-

Executive a R.S. Croația, dr. 
Iosip Hrncevici, președintele 
Tribunalului constituțional al 
R.S. Croația, Antun Biber, 
președintele Comitetului Cen
tral al Uniunii Socialiste a 
poporului muncitor din Croa
ția, Marian Țvetkovici, secre
tar organizatoric al Comitetu
lui Central al Uniunii Comu
niștilor din Croația, Milutin 
Baltici, președintele Consiliu
lui republican al sindicatelor 
și alte persoane oficiale, pre
cum și de numeroși oameni ai 
muncii.

primire făcută inalțiior oaspeți 
romini la Saraievo

centrală de conducătorii între
prinderii, de reprezentanți al 
organelor raionale de stat și ai 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia. In fața unei machete di
rectorul întreprinderii, ingine
rul Ibro Imamovici, înfățișează 
oaspeților principalele date pri
vind această importantă între
prindere.

Oaspeții vizitează apoi sălile 
turbinelor. Din cele șase agre
gate cu o putere de 180 MW, 5 
sînt produse de uzinele „Rade 
Koncear" și „Lilostroi". Apa 
din lacul de acumulare pune în 
mișcare turbinele după ce stră
bate două tunele.

Oaspeții au vizitat puntea de 
comandă a agregatelor șl apoi 
au mers la barajul hidrocentra
lei.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu Dej, apreciind realizările 
constructorilor de la lablanița, 
a propus directorului hidrocen
tralei să se întâlnească cu con
structori romîni din acest do
meniu, să-și împărtășească re
ciproc experiența, să facă un 
schimb util de păreri.

De la lablanița, coloana de 
mașini se îndreaptă către pito
reasca localitate Mostar. Locui
torii acestui oraș au făcut soli
lor poporului romîn o primire 
emoționantă. Aproape întreaga 
populație a orașului a ieșit pe 
străzi, alcătuind un adevărat 
culoar viu, flulurînd stegulețe 
rominești șl iugoslave. La bal
coane, pe numeroase clădiri, 
locuitorii au scos covoare mă
iestrit lucrate, iar in calea ma
șinilor în care se aflau oaspe
ții au fost presărate flori.

In timpul vizitării orașului 
Mostar, un grup de pionieri a 
oferit membrilor delegației ro
mîne flori. Din mulțimea de oa
meni strînsă în jur s-au des
prins trei tinere fele în pitorești 
costume naționale. Ele transmit 
membrilor delegației romîne un 
călduros salut din partea locui
torilor orașului. Tovarășul 
Gheorghe Gheorgiu-Dej a mul
țumit pentru primirea deosebit 
de caldă făcută solilor poporu
lui romîn, urînd locuitorilor o- 
rașului Mostar, prosperitate și 
fericire.

Președintele Skupștinei raio
nale Mostar, Ivo lerkicl, a ofe
rit în cinstea oaspeților o masă 

stractă într-o realitate vie, 
puternică, cu rol determinant 
în evoluția istorică, în care 
forțele înnoirii lumii cresc și 
se afirmă viguros, în care 
ideile păcii, democrației și 
progresului cuceresc mase din 
ce în ce mai largi deschizînd 
omenirii largi perspective în
sorite de viitor. Popoarele 
noastre, între multe alte lu
cruri comune, au o zicătoare 
asemănătoare plină de înțe
lepciune. Dv. ziceți : „unirea 
este cea mai tare fortăreață", 
iar noi „unirea face puterea". 
Acțiunea unită a tuturor ță
rilor socialiste, coeziunea miș
cării comuniste sub steagul 
marxism-leninismului, al in
ternaționalismului proletar, 
unitatea de luptă a mișcării 
muncitorești, a clasei munci
toare internaționale și mișcă
rii de eliberare națională a 
popoarelor, a tuturor statelor 
iubitoare de pace, a întregului 
front mondial al forțelor care 
militează pentru pace și de
mocrație — aceasta este che
zășia progresului social și a 
victoriei cauzei păcii în lumea 
întreagă.

A depune eforturi neobosite 
pentru întărirea continuă a 
unității tuturor acestor forțe, 
în aceasta vedem o îndatorire 
supremă față de propriul po
por șl față de toate popoarele 
lumii !

Dragi tovarăși,

Sîntem convinși că întîlnl- 
rile călduroase cu populația 
țării dv., schimburile de ve
deri și discuțiile sincere și 
cordiale cu conducătorii R.S.F. 
Iugoslavia, acordurile ce ur
mează a fi încheiate vor avea 
rezultate fructuoase, vor ridi
ca pe o nouă treaptă, supe
rioară, relațiile frățești dintre 
țările noastre, vor aduce o 
contribuție importantă la în
tărirea colaborării și priete
niei dintre popoarele romîn și 
iugoslav.

Ingăduiți-mi, dragi tovarăși, 
ca în numele întregului popor 
romîn, să vă urăm încă o dată 
din toată inima, dv. și tuturor 
oamenilor muncii din Iugosla
via spor la muncă, fericire, 
succese continue în construc
ția socialistă, în înflorirea pa
triei dv. și în apărarea păcii.

Trăiască prietenia de nez
druncinat dintre poporul ro
mîn și popoarele din Iugo
slavia !

Trăiască cauza socialismului 
și păcii în lume I

în cinstea oaspeților răsună 
salve de salut. Se intonează 
imnurile de stat al R. P. Ro
mîne și R.S.F. Iugoslavia. To
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, împreună cu Ivan Kraia
cici, trec în revistă compania 
de onoare. Un grup de copii 
oferă buchete de flori mem
brilor delegației.

în piața din fața gării și pe 
străzile orașului, împodobit 
sărbătorește, zeci de mii de lo
cuitori au salutat cu multă 
căldură pe solii poporului 
romîn.

care s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, prietenească.

★
SARAIEVO 24 (Agerpres). 

— Președintele Skupștinei Re
publicii Socialiste Bosnia și 
Herțegovina, Rato Dugonici, a 
oferit duminică seara la Sara
ievo, în clădirea Vecei Exe
cutive Republicane, o masă în 
cinstea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele 
Consiliului de Stat al R. P. 
Romîne, prim-secretar al C.C. 
al P.M.R. Au participat tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri, Emil Bodnăraș și Ale
xandru Bîrlădeanu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mini
ștri, Aurel Mălnășan, ambasa
dorul R. P. Romîne la Belgrad, 
consilieri și experți ai delega
ției de stat a R. P. Romîne.

Au luat parte Djuro Pucar, 
secretar al Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor 
din Bosnia și Herțegovina, 
Hasan Brkici, președintele Ve
cei Executice Republicane, 
Blajo Djuricici, secretar orga
nizatoric al Comitetului Cen
tral al Uniunii Comuniștilor 
din Bosnia și Herțegovina, 
Niko Iurincici, vicepreședin
tele Skupștinei Republicane, 
Nikola Andrici, președintele 
Consiliului Republican al Sin
dicatelor, general-colonel Pero 
Kosorici, Rudi Kolak. vicepre
ședinte al Vecei Executive 
Republicane, Pasaga Mangici, 
președintele Uniunii Asocia
ției luptătorilor din Bosnia și 
Herțegovina, și alte persoane 
oficiale.

Au participat, de asemenea, 
Miloș Minici, vicepreședinte al 
Vecei Executive Federative, 
Mirko Tepavaț, adjunct al se
cretarului de stat pentru a- 
facerile externe, Arso Milato- 
vici, ambasadorul R.S.F. Iugo
slavia la București, general- 
maior Petar Babici.

In timpul mesei, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovarășii Rato Dugo
nici și Ion Gheorghe Maurer 
au rostit toasturi.

Plecarea unei delegații a Comitetului 
Național pentru apărarea păcii 
din R. P. Romînă la Varșovia

Luni seara a părăsit Capi
tala o delegație a Comitetu
lui Național pentru apărarea 
păcii din R. P. Romînă care 
va participa la lucrările se
siunii Consiliului Mondial al 
Păcii ce se vor desfășura la 
Varșovia între 28 noiembrie 
și 2 decembrie. Din delegație 
fac parte acad. Mihai Ralea, 
președintele Comitetului, șe

Ambasadorul R.S. Cehoslova
ce la București, Jaroslav Sy- 
kora, a oferit, luni seara, o 
masă în cinstea delegației Sfa
tului Popular al Capitalei, 
condusă de președintele Comi
tetului Executiv, Ion Cozma, 
care a vizitat recent Cehoslo
vacia.

★
Luni la amiază, Ansamblul 

„Perinița" al Sfatului Popular
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de natație

M
rganizarea unui 
concurs interna
țional de înot în 
luna noiembrie 
este destul de ne
obișnuită. Se pre
supune că în a- 
ceastă lună performerii sînt 
în vacanță după sezonul de 
vară și deci nu sînt prea pre
gătiți pentru întreceri oficiale. 

Și, totuși, tinerii reprezentan
ți ai Clubului sportiv școlar 
București și al clubului Telo- 
vychovna Jednota din Gott- 
waldov R.S.C., ne-au furnizat 
sîmbătă și duminică o surpri
ză cît se poate de plăcută. în- 
tîlnindu-se la bazinul acope
rit Floreasca, înotătorii și 
jucătorii de polo ai acestor 
cluburi au oferit numeroșilor 
spectatori o întrecere pasio
nantă, deseori aplaudată la 
„scenă deschisă", în care mul
te probe au fost decise pe ul
timii metri de zecimi de se
cundă.

Victoria a revenit sportivi
lor bucureșteni : 114-109 și 
aceasta datorită fetelor și po- 
liștilor. Deși au avut în Maria 
Kocendova o adversară redu
tabilă (a cucerit victoria în 
trei probe), talentatele repre
zentante ale Clubului școlar 
din Capitală au reușit să ocu
pe locurile fruntașe în cele
lalte curse (Zoe Reznicenco la 
bras, Monica Dimescu la spa
te, Cristina Balaban, Agneta 
Sterner, Ingrid Ungur și din 
nou Zoe Reznicenco și Moni
ca Dimescu în cele două șta
fete), asigurînd astfel puncta
jul necesar victoriei întregii 
selecționate.

Desigur, important a fost și 
aportul poliștilor, învingători 
cu 8-2 în prima zi și cu 6-1 în 
partida de duminică. Tinerii 
poliști, din rîndul cărora i-am 
remarcat pe Zamfirescu, Bă- 
jenaru, Ionescu și Lăzărescu, 
ne-au oferit multe faze fru
moase

Băieții au pierdut întîlnirea 
la trei puncte (61—64), arătînd 
din nou că în momentul de 
față nivelul natației masculine 
este nesatisfăcător. Ne-au plă
cut George Malarciuc șl 
Anghel Șoptereanu în probele 
de bras, Michi Zager la flu
ture, Mihai Bota la spate. Vom 
remarca în mod deosebit vic
toria și timpul lui Malarciuc 
la 100 m bras (1:15,6) care a 
decis de altfel rezultatul în- 
tîlnirii generale.

Firește, ne-a plăcut evoluția 
oaspeților, care au contribuit 
în egală măsură la succesul 
întîlnirii. In afară de Maria 
Kocendova, care a dominat cu 
autoritate concursul, trebuie 
să remarcăm pe Bohumila Ko~ 
lenova, Jiri Walther, Pavel 
Bublik și Jiri Kalina, care 
au adus multe puncte echipei 
din Gottwaldov.

M. FLORIAN 

ful delegației, acad. Geo, Bog- 
za, vicepreședinte, membri al 
Consiliului Mondial al, Păcii, 
prof. univ. Valter Roman, 
George Ionescu. vicepreședin
te al Comitetului de radio
difuziune și televiziune, și San
da Rangheț, secretar al Co
mitetului Național pentru a-. 
pararea păcii.

(Agerpres) î

al Capitalei a plecat spre 
Phenian. Artiștii romîni vor 
întreprinde, în cadrul planu
rilor de colaborare culturală, 
un turneu în R.P.D. Coreeană, 
R.P. Chineză și R.D. Vietnam.

La plecare, pe aeroportul 
Băneasa, ce aflau reprezen
tanți ai ambasadelor țărilor 
respective la București.

(Agerpres)

_ Etapa a 11-a
a campionatu- 
lui cat. A de 

■M \ fotbal a pro-
rf gramat dumi-

B ♦ nică 5 întîlniri.
Surpriza eta

pei a fost înregistrată la Bra
șov, unde Farul Constanța a 
reușit să cîștige cu 1—0 (0—0) 
întîlnirea cu Steagul Roșu. 
Jucînd acasă, C.S.M.S. Iași a 
dispus cu 1—0 (0—0) de Petro
lul Ploiești. Cu același scor a 
cîștigat Crișul întîlnirea cu 
Știința Timișoara. U. T. Arad 
a obținut două puncte pe te
ren propriu, învingînd cu 2—0 
pe Știința Cluj. După un joc 
de slabă factură tehnică, Si- 
derurgistul Galați a terminat 
la egalitate : 0—0 cu Dinamo 
Pitești.

In clasament conduce Di
namo cu 15 puncte urmată de 
Progresul București cu 14 
puncte.

★
Echipa feminină de handbal 

Rapid București debutează în 
cea de-a 4-a ediție a „Cupei 
campionilor europeni” întîl- 
nind de la ora 18,30 în sala 
Floreasca valoroasa formație 
Iugoslavă Spartak Subotița. 
Din echipa iugoslavă fac parte, 
printre altele, cunoscutele

Tinerii din fotografie sini studenți al Facultății de medicină 
veterinară din Timișoara. Pentru însușirea viitoarei lor profe

siuni, de mare importantă sînt și cunoștințele de... fizică.
Foto : O. PLEC AN

♦
Cercul de mîini îndemînatt- 
ce de la Casa Pionierului din 
Pitești este mult îndrăgit de 
pionierii din oraș. In cadrul 
cercului peste 160 de pionie
re învață meșteșugul brode
riei, reallzînd cu acul șl ața 
adevărate lucrări de artă.

TELEGRAMĂ
Ministrul Afacerilor Ex

terne al Republicii Populare 
Chineze, Cen I, a trimis mi
nistrului Afacerilor Externe 
al R.P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, o telegramă prin care 
îi mulțumește călduros pen
tru felicitările adresate cu 
prilejul celei de-a XlV-a ani
versări a proclamării Republi
cii Populare Chineze.

(Agerpres)

internaționale Jakovetlci, Goj- 
nici și Zemko. Jocul va fi ar
bitrat de austriacul Hruschka,

★
Echipa masculină de hand

bal în 7 Știința București și-a 
început turneul în R. F. Ger
mană, jucînd la Hamburg cu 
echipa S. V. Hamburg. Meciul 
s-a terminat cu un rezultat de 
egalitate : 14—14 (11—8).

★
Echipa de hochei pe gheață 

a orașului București a susți
nut duminică seara la Dresda 
meciul revanșă cu echipa re
prezentativă a R. D. Germane. 
Din nou victoria a revenit 
echipei gazde. Scorul final : 
6—2 (0—1; 4—1; 2—0).

Hocheiștii romîni au plecat 
în Austria, urmînd să întîlnea- 
scă joi în localitatea Klagen
furt o selecționată locală.

★
Dubla întîlnire internațio

nală de tenis de masă dintre 
echipele de juniori ale R. P. 
Bulgaria și R. P. Romîne, des
fășurat la Russe, s-a încheiat 
cu victoria sportivilor romîni. 
La feminin scorul a fost 3—0, 
iar la masculin de 5—3. Pro
bele individuale au fost de a- 
semenea dominate de jucăto
rii oaspeți. La feminin a cîș
tigat Lidia Sălăjan, iar la mas
culin Marius Demian.



27f PESTE HOTARE
Funeraliile lui John Kennedy

WASHINGTON 25 (Ager
pres).—Trimisul special Ager
pres, C. Alekandroaie, trans
mite: Luni la prînz fostul pre
ședinte al Statelor Unite, John 
Fitzgerald Kennedy, a 
condus pe ultimul său drum 
de familia sa, actualul 
ședințe Lyndon Johnson, mi
niștrii guvernului, senatori, 
deputați, sute de mii de oa
meni, precum și zeci de de
legații conduse de șefi 
state, de guverne sau alte per
soane oficiale cu funcții înal
te din diferite țări. Din par
tea R. P. Romîne a partici
pat la funeralii o delegație 
condusă de Gh. Gaston Ma
rin, vicepreședinte al Consi
liului de Miniștri.

★
începînd de duminică după- 

amiază, pînă luni la ora 10 
dimineața, zeci de mii de a- 
mericani au trecut prin fața 
catafalcului depus în sala de 
marmură a clădirii Congre
sului, situată pe colina Capi- 
toliului, pentru a-și lua ră
mas bun de la fostul pre
ședinte. Sicriul cu corpul ne
însuflețit al lui Kennedy, a- 
coperit cu drapelul american, 
încadrat de o gardă de onoa
re, a fost așezat pe același 
catafalc pe care acum 100 de 
ani se afla un alt președinte 
asasinat, Abraham Lincoln.

Puțin înainte de ora 10, ora 
locală, d-na Jeacqueline Ken
nedy, soția defunctului și cei

fost

pre-

de

doi frați ai fostului președin
te, Robert Kennedy, ministrul 
justiției, și senatorul Edward 
Kennedy urcă cele 36 de trep
te care duc în rotonda Capi- 
toliului, unde a fost depus 
în urmă cu 20 de ore, sicriul 
cu corpul neînsuflețit al lui 
John Fitzgerald Kennedy. 
După ce îngenunchează în fața 
sicriului, d-na Kennedy, în
soțită de frații defunctului 
părăsește Capitoliul. în spate
le lor, 9 tineri militari, repre- 
zentînd diferite arme ale for
țelor S.U.A., poartă sicriul a- 
coperit cu drapelul Statelor 
Unite ale Americii. Sicriul 
este așezat pe un afet de tun 
tras de trei perechi de cai.

La ora 10,58 ora locală 
(18,58 ora Bucureștiului) cor
tegiul funebru se pune în 
mișcare, în sunetele instru
mentelor irlandeze. — 
fostului președinte 
nară din Irlanda), 
cortegiului se află i 
ții armatei S.U.A. 
afetului pășește un soldat din 
infanteria marină care purta 
drapelul președintelui, apoi 
calul neînșeuat al comandan
tului suprem al forțelor 
mate ale S.U.A., fostul 
ședințe John Kennedy.

Sicriul este urmat de 
milia defunctului, de 
.ședințele S.U.A., Lyndon 
Johnson și alte personalități 
americane, de delegațiile străi
ne care participă la funeralii,

(Familia 
este origi- 
In fruntea 
comandan- 
In urma

ar- 
pre-

fa-
pre-

de membrii corpului diplo
matic.

Cortegiul străbate străzile 
capitalei americane unde se 
adunaseră sute de mii de oa
meni pentru a aduce un ultim 
omagiu fostului președinte al 
S.U.A., John Kennedy.

Cortegiul funebru intră a- 
poi în grădina Casei Albe și 
ajunge în fața catedralei St. 
Mathews unde cardinalul Cus- 
ching oficiază slujba reli
gioasă.

Cortegiul se îndreaptă apoi 
spre cimitirul Arlington. La 
ora 14,50 sicriul cu corpul ne
însuflețit al lui John Ken
nedy este coborît de pe afet 
și așezat de 8 soldați deasupra 
mormîntului în timp ce avi
oane cu reacție zboară dea
supra cimitirului.

Este intonat imnul național 
al S.U.A. în fața sicriului de
filează o companie de onoare. 
Răsună salve de tun. în sune
tele unui imn militar, drape
lul S.U.A., care acoperea si
criul, este strîns și înmînat 
doamnei Kennedy. Sicriul cu 
corpul neînsuflețit al lui John 
Kennedy este apoi coborît în 
mormînt. în fața mormîntului 
soția președintelui defunct a- 
prinde o flacără care va arde 
zi și noapte. O ploaie de flori 
lansate dintr-un avion cade 
încet pe pămînt în jurul mor
mîntului celui care a fost cel 
de-al 35-lea președinte 
S.U.A.

al

Cercetările de la Dallas

PREZENTE
ROMI NE ȘTI

NEW YORK 25 (Agerpres). 
La Dallas, „orașul urii" cum ii 
spun acum locuitorii săi, dom
nește o atmosferă încordată. 
Zvonurile se întretaie cu fap
tele. Persoane anonime dau 
telefoane și amenință să arun
ce în aer redacția ziarului lo
cal „Dallas News", biserica ca
tolică dintr-o suburbie, o so
cietate de transporturi aerie
ne, să se răfuiască cu diverse 
personalități.

In ultimele 12 ore a fost în
fățișată pe ecranele televizoa
relor cel puțin de 100 de ori 
scena asasinării lui Oswald de 
către Ruby.

Intre timp ancheta a intrat 
într-o nouă fază. Una din pro
bleme care se pune cu o deo
sebită acuitate în fața anche
tatorilor este cea a mobiluri- 
lor asasinului lui Oswald, Jack 
Ruby. Anumite cercuri încear
că să acrediteze ideea că Ruby 
l-a ucis pc Oswald dintr-o 
pornire sentimentală, covîrșit 
de actul criminal al asasinării 
președintelui și de durerea în
cercată de soția acestuia. „Dar 
acest sentimental, scrie cu iro
nie agenția France Presse, 
conducea în același timp caba
rete de strip-tease, fiind con
damnat de numeroase ori în 
special pentru port ilegal de 
armă și a fost arestat de multe 
ori pentru lovire și rănire".

Agențiile de presă citează 
unele fapte interesante care 
indică o legătură între Oswald 
și Ruby. Unul din angajații lui 
Ruby a declarat că l-a văzut 
pe Oswald într-unul din caba
retele stăpînului său. Pe de 
altă parte, un post de radio lo
cal a declarat sîmbătă noap
tea : „Duminică va fi o zi de 
rugăciune pentru milioane

de americani. Va fi o zi de 
muncă pentru Lyndon John
son, iar pentru tînărul Lee 
Harvey Oswald va fi poate 
ziua în care va da socoteală". 
Se spune că puțin înainte de a 
fi arestat, Ruby ceruse să între 
în contact cu o persoană care 
lucrează la acest post de radio.

Printre numeroasele presu
puneri care se fac există și 
una deosebit de edificatoare, 
citată de agenția France Pres
se : „Oswald lucra pentru 
dreapta și pentru ca el să nu 
vorbească, dreapta este aceea 
care l-a omorît prin Ruby"

Pînă în prezent nici autori
tățile federale, nici poliția din 
Dallas nu au răspuns la o în
trebare capitală — cum a pu
tut Ruby să pătrundă înarmat 
în sediul poliției. „Se pare, 
scrie „France Presse", încer- 
cînd să dea un răspuns la a- 
ceastă întrebare, că Ruby avea 
legături foarte strînse cu poli
ția locală". Este semnificativ 
faptul că în timpul vizitei fă
cute la închisoare lui Ruby de 
către sora sa, acesta a spus, 
potrivit agenției United Press 
International : „Sînt sănătos, 
funcționarii F.B.I.-ului și poli
ției mă 
meroși 
dentul 
Reuter 
teni urmăresc să obțină elibe
rarea lui Ruby pe cauțiune.

★
NEW YORK 25 (Agerpres). 

— Procurorul districtual din 
Dallas, Henry Wade, a ținut 
o conferință de presă în care 
a declarat că deține probe su
ficiente după părerea sa pen
tru a dovedi că Ostvald este 
asasinul președintelui Kenne
dy. Deși la început se afirma-

solicitat pe 
, dovada 
vorbise 
Procu- 
că „nu 
fie" a-

tratează bine. Am nu- 
prieteni". Corespon- 

din Dallas al agenției 
relevă că acești prie-

Amănunte privind pregătirea
asasinatului din Dallas

oaspetelui din Washing

Ncw 
Boris

MOSCOVA 25 (Agerpres). — 
Sub titlul „Cum au pregătit „tur- 
bații" asasinatul din orașul Dal
las", corespondentul din 
York a! ziarului „Pravda"
Strelnikov, scrie printre altele :

Atmosfera utrarcacționară crea
tă în Texas dc elementele de cx- 
tremă-dreaptă devenise atît de în
cordată îneît a determinat servi
ciul de pază al Casei Albe să-l 
roage pe Kennedy să-și amîne că
lătoria și Connally, guvernatorul 
statului Texas, care știa mai bine 
ca oricare altul starea de spirit a 
ultrareacționarilor din Texas, a 
fost cuprins dc îngrijorare. Guver
natorul venise special cu avionul 
la Washington pentru a-1 convin
ge pe Kennedy să nu plece în Te
xas, unde, după cum a afirmat el, 
„ar putea avea loc incidente ne
plăcute".

Nu au fost luate în seamă nici 
insistențele lui Stevenson, repre
zentantul S.U.A. în Organizația 
Națiunilor Unite, care în urmă cu 
o lună a fost obiectul furiei huli
ganilor din Dallas. „Stevenson era 
obsedat de presimțirea unei catas
trofe în care ar putea cădea vic
timă Kennedy în orașul Dallas", 
scrie la 24 noiembrie ziarul „New 
York Herald Tribune". „Am con
siderat de datoria mea, arată Ste
venson, să chem telefonic Casa 
Albă și să avertizez despre acțiu
nile precedente ale turbaților din 
Dallas".

Numeroși locuitori ai orașului 
Dallas așteptau sosirea lui Ken
nedy cu presimțiri sumbre. De 
pildă, Robert Rowe student la 
Universitatea din Dallas, scria ma
mei lui în statul Conncecticut, cu 
două zile înainte de sosirea pre
ședintelui : Pariez zece contra 
unul că el va fi uci9 de unul din 
maniacii din Texas. După întîm- 
plarea cu Stevenson sînt foarte 
îngrijorat pentru soarta președin
telui. In ziua sosirii în Texas a 
președintelui Kennedy, ziarul lo
cal „Dallas Morning News" înca
drase una din paginile sale într-un 
larg chenar negru. Această pagină 
cuprindea următoarele cuvinte a-

dresate
ton : „Bine-ați venit mister Ken
nedy la Dallas, orașul care a res
pins filozofia și politica dv. în 
anul i960 și care le va respinge 
din nou într-un mod și mai expre
siv decît înainte".

Un ziar local și o emisiune ra
diofonică au anunțat că agenții 
F.B.I. (Biroul Federal de Investi
gații) îl cunosc dc mult pe Os
wald și au avut adesea de-a face 
cu el, cu mult înainte de sosirea 
la Dallas a președintelui Kennedy. 
Despre ce au stat de vorbă nu știe 
nimeni. Șeful poliției din Dallas 
s-a plîns ziariștilor că F.B.I., nu 
se știe din ce motiv, a făcut o ex
cepție de la regulă și nu l-a încu- 
noștiințat de aceste întîlniri. Șeful 
poliției a fost surprins de faptul 
că nici măcar înainte de vizita 
președintelui, F.B.I. nu l-a infor
mat asupra faptului că Oswald era 
o persoană „suspectă", deși F.B.I. 
era obligat să facă aceasta.

Referindu-se la unele afirmații 
ale presei reacționare, printre care 
aceea că Oswald ar fi fost „mar
xist" sau „castrist", corespondentul 
scrie : s-ar putea deduce că se 
desfășoară o operațiune provoca
toare plănuită de mult, asemănă
toare celei cu incendierea Reich
stagului în anul 1933, care a fost 
necesară fasciștilor germani pen
tru a lovi în forțele progresiste 
din Germania. Nu întîmplător în 
orașul Madison (statul Wisconsin) 
a apărut în stradă la 23 noiembrie 
un huligan îmbrăcat în uniforma 
unui membru al batalionului de 
asalt hitlerist și a început să stri
ge : „Sărbătoresc asasinarea lui 
Kennedy. Acum ne vom răfui cu 
roșii !".

Cu fiecare oră care trece de la 
moartea tragică a lui Kennedy 
apar tot mai multe motive de a 
considera că asasinatul din Dallas 
a fost pregătit dinainte de forțe 
fasciste, de cercurile de extremă 
dreaptă și rasiste care pun la cale 
un complot împotriva oricărei ac
țiuni în favoarea destinderii în
cordării internaționale, care caută 
să inunde Statele Unite cu un nou 
val murdar de reacțiune.

se că amprentele de pe pușca 
cu care se crede că a fost ucis 
Kennedy sînt slabe și din a- 
ceastă cauză neconcludente, 
acum procurorul a declarat că 
amprentele sînt fără îndoială 
ale lui Oswald.

Ziariștii l-au
procuror să prezinte 
capitală" despre care ' 
anterior șeful poliției, 
rorul a declarat însă, 
știe care ar putea să ; 
ceasta dovadă.

Procurorul a spus că 
ta în legătură cu 
lui Kennedy va continua, „însă 
nu există nici o dovadă con
cretă că altcineva ar mai avea 
legătură cu asasinatul". între
bat dacă, după părerea sa, Os
wald a fost ucis ca să nu vor
bească, Wade a răspuns că po
liția cercetează acest aspect al 
problemei, însă în prezent nu 
a fost stabilită nici o legătură 
între Oswald și ucigașul său. 
Jack Ruby. Procurorul a adău
gat că „nu există nici o do
vadă că Oswald era membru 
al partidului comunist".

tr
NEW YORK 25 (Agerpres). — 

Noi amănunte au devenit cu
noscute în legătură cu uciderea 
lui Oswald și a evenimentelor 
care i-au urmat. Oswald a murit 
spunînd : „Nu sînt asasin. Nu 
eu l-am ucis pe președinte". A- 
cestea au fost ultimele cuvinte 
ale lui Oswald înregistrate pe 
benzile de magnetofon ale re
porterilor care au forțat ușa ca
mera spitalului in care conti
nua interogatoriul, introducînd 
microfoanele prin deschizătură. 
Oswald a fost înhumat luni la 
cimitirul din Forth Worth, oră
șel din Texas unde a locuit în- 
inte de a se muta la Dallas.

Ancheta continuă și organele 
F.B.I. preiau, potrivit unor in
formații, conducerea ei. Agen
țiile de presă anunță că preșe
dintele Johnson a dat dispoziții 
directorului Biroului Federal de 
investigații, Hoover, să deschi
dă o anchetă amănunțită asupra 
împrejurărilor in 
cis Oswald.

Condoleanțe
ministrului

anche- 
asasinarea

care a fost u-

prezentate
S. U. A.

la București
Luni dimineața ministrului 

S.U.A. la București, William 
A. Crawford, i-au fost pre
zentate condoleanțe în legă
tură cu tragica moarte a fos
tului președinte al Statelor 
Unite ale Americii, John F. 
Kennedy.

Intre orele 10 și 12, la locu
ința ministrului S.U.A. au so
sit Gogu Rădulescu, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, membri ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai unor instituții cen
trale și organizații obștești, 
patriarhul Justinian și alți re
prezentanți ai Bisericii orto
doxe romîne, personalități ale 
vieții cultural-științifice, ofi
țeri superiori.

Au prezentat, de asemenea, 
condoleanțe șefi ai misiunilor 
diplomatice acreditați în R. P. 
Romînă și alți membri ai cor
pului diplomatic.

S-a semnat în cartea de con
doleanțe lîngă care se aflau, 
îndoliate, portretul președin
telui John F. Kennedy și dra
pelul S.U.A. în bernă.

(Agerpres)
*

Postul de televiziune 
rești a prezentat luni 
în transmisie directă 
Washington, aspecte de
nerariile fostului președinte al 
Statelor Unite ale Americii, 
John F. Kennedy. Transmisia 
s-a făcut prin Telestar și rețe
le de televiziune Eurovision și 
Intervision.

Bucu- 
seara, 
de la 

la fu-

(Agerpres)
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Situatia din Irak
BAGDAD 25 (Agerpres). — 

După cum relatează agenția 
France Presse, în Irak conti
nuă să fie menținute restric
țiile asupra circulației în 
cursul nopții. în emisiunea sa 
din dimineața zilei de 25 no
iembrie, postul de radio Bag
dad a anunțat că circulația pe 
străzile orașelor și pe drumu
rile din întreaga țară nu este 
autorizată decît între orele 7 
și 19. Magazinele și fabricile 
și-au reluat activitatea nor
mală.

în același timp, scrie cores
pondentul agenției France 
Presse, autoritățile continuă 
operațiunea de dezarmare a 
membrilor „gărzii naționale".

Generalul Kerim Farhan, 
ftiinistrul informațiilor al Ira
kului a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă că poliția 
irakiană „va fi reorganizată și 
astfel întărită" îneît să nu mai 
fie necesară armata la resta
bilirea ordinei în țară. El a 
făcut cunoscut că începînd cu 
26 noiembrie, după o săptă- 
mînă de întrerupere, ziarele 
își vor relua apariția. Refe
rindu-se la problema partide
lor politice, Farhan a decla
rat : „Guvernul nu are nimic 
împotriva niciunui partid po
litic. El este însă ostil tuturor 
celor care violează legea". In 
ceea ce privește problema 
kurzilor, Farhan a declarat 
că „în curînd în nordul țării 
va fi restabilită ordinea".

El a subliniat, apoi, că 
„Irakul se pronunță în mod 
limpede pentru o unitate ara
bă totală. Irakul se alătură 
unității federale tripartite și 
este gata să aplice manifestul 
semnat de cele trei părți (Siria, 
Irak, R.A.U.), la 17 aprilie la 
Cairo". în ceea ce privește 
unitatea militară cu Siria, a 
adăugat el, „ea rămîne în vi
goare, întrucît niciuna din 
părți nu a cerut ruperea ei. 
Irakul va căuta însă să obțină 
aderarea Egiptului la această 
unitate".

Citind aceeași declarație, a- 
genția France Presse anunță 
că în postul de ambasador al 
Irakului la Cairo a fost numit 
generalul Saleh Mahdi Am- 
mash, fost ministru al apără
rii în precedentul cabinet ira
kian.

s
Lucrările Congresului britanic

pentru pace și dezarmare
LONDRA 25 (Agerpres). — 

în sala „Islington Town Hall" 
din Londra au continuat la 24 
noiembrie lucrările Congresu
lui național pentru pace și de
zarmare. Participanții la con
gres au primit cu aplauze sa
lutul Comitetului sovietic pen
tru apărarea păcii, căruia i s-a 
dat citire la ședință.

în raportul prezentat la 
congres, James Mylne, mem
bru al Consiliului general al 
Congresului sindicatelor bri
tanice din Scoția, s-a referit, 
printre altele, la urmările e- 
conomice ale dezarmării, sub
liniind că aceasta ar contri
bui la îmbunătățirea situației 
economice și sociale a maselor 
largi.

Delegatul Harry Stern s-a 
ocupat de importanța dezar
mării pentru țările slab dez
voltate din Asia și Africa. în 
continuare, el a relevat nece
sitatea de a se lărgi comerțul 
Est-Vest, precum și legăturile 
comerciale în întreaga lume.

în aplauzele furtunoase ale 
asistenței, în sală au apărut 
un grup de femei care purtau 
panouri cu inscripțiile : „Să se 
interzică arma nucleară chiar 
acum !“, „Noi, femeile, sîntem 
împotriva războiului!“.

La ședința de închidere a 
Congresului a luat cuvîntul 
profesorul John Bernal, pre
ședintele executiv al Consiliu
lui Mondial al Păcii.

în cuvîntul său Bernal a 
relevat primejdia pe care o 
prezintă continuarea cursei 
înarmărilor și a criticat ideea 
menținerii „factorului nuclear 
de reținere independent".

în actualele condiții, a sub
liniat prof. John Bernal, par
tizanilor păcii le revine o răs
pundere deosebită în lupta 
pentru dezarmare și, în pri
mul rînd, pentru dezarmare 
nucleară.

în rezoluția adoptată de 
congres se subliniază că prin
cipala sarcină a partizanilor 
păcii trebuie să fie lupta 
pentru încetarea războiului

rece și reducerea cheltuielilor 
militare. Salutînd Tratatul de 
la Moscova ca pe un pas im
portant pe calea spre pace, 
Congresul a chemat pe parti
zanii păcii să-și intensifice e- 
forturile în vederea luptei 
pentru dezarmare.

Intr-o declarație făcută co
respondenților presei, Colin 
Sweet, secretar al Comitetului 
englez pentru apărarea păcii, 
a menționat că prin actualul 
congres s-a făcut încă un pas 
important în direcția realiză
rii unității diferitelor organi
zații care luptă pentru pace. 
La acest congres au fost re
prezentate numeroase organi
zații ale partizanilor păcii, in
clusiv organizații de 
de tineret.

în declarația sa, 
relevat că partizanii 
vor concentra eforturile asu
pra luptei împotriva creării 
forțelor nucleare multilaterale 
ale N.A.T.O. Printre altele, 
Congresul a hotărît să trimită 
o delegație care să înmîneze 
primului ministru al Angliei 
un protest împotriva planului 
de creare a forțelor nucleare 
multilaterale.

COPENHAGA. — Cu prile
jul manifestărilor consacrate 
aniversării a zece ani de la 
înființarea Asociației de prie
tenie Danemarca—Rominia în 
sala de onoare a primăriei 
orașului Copenhaga a avut loc 
deschiderea expoziției de ar
hitectură romînească.

La vernisaj a participat 
Hennig Rodhe, șeful Departa
mentului Culturii din

Sesiunea

Minis-

unei comisii C.A.E.R.

femei și

Sweet a 
păcii își

BUDAPESTA 25 (Agerpres). 
— Intre 20 și 23 noiembrie a 
avut loc la Budapesta prima 
ședință a Comisiei permanen
te a Consiliului de Ajutor Eco
nomic Reciproc pentru indus
tria radiotehnică și electroni
că. La ședință au participat 
delegații ale Bulgariei, Ceho
slovaciei, 
Romîniei, 
Sovietice, 
planul de 
hotărîrile 
siuni a C.A.E.R cu privire la 
organizarea colaborării tehni- 
co-științifice în industria ra
diotehnică și electronică, pre
cum și hotărîri cu privire la 
probleme organizatorice. Șe
dința s-a desfășurat într-o at
mosferă de colaborare frățeas- 

i că și înțelegere reciprocă.

terul Culturii, care, în cuvîn- 
tul său a arătat că expoziția, 
deschisă de Ministerul Cul
turii, oferă posibilitatea de 
a cunoaște o parte din 
realizările obținute de R. P. 
Romînă în domeniul con
strucțiilor și arhitecturii.

Din partea I.R.R.C.S. a luat 
cuvîntul prof. arh. Damian 
Ascanio, rectorul Institutului 
de arhitectură din București.

A vorbit apoi Urban Han
sen, primarul general al ora
șului Copenhaga.

La deschiderea expoziției au 
participat, de asemenea, Mo- 
gens Warberg, directorul re
lațiilor culturale din M.A.E. al 
Danemarcei, N. Skaarup, pre
ședintele Uniunii Arhitecților 
din Danemarca, precum și a- 
tașați culturali ai unor misiuni 
diplomatice din Copenhaga.

★

Consultările in vederea formării

noului guvern italian

transmite): La 24 
Partidul republican 
în unanimitate do- 

parafat cu o zi îna-

ROMA 25 (Corespondentul 
Agerpres 
noiembrie 
a aprobat 
cumentul
inte de cele patru partide care 
vor forma guvernul de cen- 
tru-stinga (Partidul democrat- 
creștin, Partidul socialist, Par
tidul social-democrat și Par
tidul republican). Documentul 
constituie baza programului 
politico-economic al viitorului 
guvern.

Astăzi documentul a fost 
supus discuției adunărilor or
ganelor conducătoare ale par
tidelor socialist și democrat- 
creștin, iar la 26 noiembrie 
documentul va fi supus discu
ției conducerii Partidului so
cial-democrat. Miercuri 27,

în
se

documentul urmează să fie 
pus în discuția grupurilor par
lamentare.

Deși înainte de joi sau vi
neri Aldo Moro nu va putea 
prezenta lista miniștrilor nou
lui cabinet președintelui Re
publicii, Antonio Segni, 
cercurile politice italiene
presupune că compoziția nou
lui guvern va fi următoarea: 
vor face parte din guvern cir
ca 23—24 miniștri. Președinte
le guvernului va fi Aldo Moro, 
secretarul Partidului demo- 
crat-creștin, iar vicepreședinte 
Pietro Nenni, secretarul 
P.S.L ; 13 sau 14 portofolii le 
vor reveni democrat-creștini- 
lor, 5 socialiștilor,
democraților șl probabil 
portofolii republicanilor.

3 social-
2

R.D.G., Poloniei, 
Ungariei și Uniunii 
Comisia a adoptat 
activitate bazat pe 
celei de-a 18-a se-

Legația R.P. Romîne la Co
penhaga a oferit un cocteil cu 
prilejul deschiderii expoziției. 
Au participat oameni de cul
tură și artă, ziariști, precum și 
atașați culturali ai unor mi
siuni diplomatice.

★

BOMBAY. La Bombay s-a 
deschis sub auspiciile Acade
miei de Arte o expoziție de 
fotografii reprezentind monu
mente arheologice din R. P. 
Romînă.

tirile sosite în ul
timele săptămîni 
din Congo vorbesc 
despre accentua
rea instabilității 
politice și econo
mice din această

țară.
La Leopoldville a fost anun

țată devalorizarea cu aproxi
mativ 300 la sută a francului 
congolez. Guvernul Adoulla a 
preconizat totodată noi „mă
suri de austeritate" economică, 
într-o corespondență din Con
go, agenția ASSOCIATED 
PRESS semnala că acolo 
„domnește o inflație puternică 
iar deficitul bugetar se așteap
tă să atingă anul acesta suma 
de 17 miliarde franci". Aceeași 
agenție sublinia că „în ansam
blu prețurile s-au dublat pe 
parcursul a numai șase luni". 
într-un articol intitulat semni
ficativ „Economia congoleză 
sub amenințarea descompune
rii" ziarul vest-german „D1E 
WELT" releva: „pe fondul 
stagnării economice și anar
hiei financiare șomajul și foa
metea fac ravagii".

Agravarea situației econo
mice se împletește strîns cu 
întețirea frămîntărilor politi
ce. Valului crescînd al nemul
țumirii maselor, autoritățile 
congoleze îi răspund printr-o 
serie de acțiuni antidemocra
tice. A fost dizolvat parlamen
tul, decretîndu-se totodată 
starea excepțională la Leo
poldville. S-au înființat tribu
nale militare, au fost dizolva
te partide și organizații pro
gresiste și au fost operate nu
meroase arestări în rîndurile 
deputaților și liderilor sindi
cali.

Este evident că ofensiva 
reacțiunii congoleze urmărește 
reprimarea forțelor democra-

tice, patriotice, frinarea luptei 
acestora. într-un comunicat 
comun dat publicității de cele 
trei centrale sindicale din 
Congo și transmis de agenția 
FRANCE PRESSE se aprecia
ză că „se încearcă zădărnicirea 
revendicărilor legitime ale oa
menilor muncii congolezi și 
menținerea prin vicleșug și 
forță a regimului actual". Ob
servatorii de la Leopoldville 
remarcau că scopul imediat al 
decretării stării excepționale a 
fost împiedicarea unc-i greve 
generale pregătite de sindica
te ca protest împotriva înrău
tățirii situației economice și a 
condițiilor de trai ale maselor 
muncitoare. în ceea ce priveș
te dizolvarea parlamentului, 
ziarul elvețian „NEUE ZUR- 
CHER ZEITUNG" sublinia: 
„Evenimentul s-a produs exact 
în momentul cînd trebuiau 
luate în discuție analizarea 
bugetului și acțiunile econo
mice ale guvernului viu criti
cate în țară".

Cercurile monopoliste care 
poartă o grea răspundere pen
tru prelungirea suferințelor 
poporului congolez nu sînt cî- 
tuși de puțin străine de actua
lele dificultăți și tulburări. în 
vreme ce disputa dintre dife
ritele monopoluri pentru aca
pararea bogățiilor Congoului 
continuă, monopolurile își în
tețesc încercările de a înăbuși 
mișcarea de eliberare, de a 
împiedica orice tendințe de 
independență economică. In
tr-un reportaj din Congo, tri
misul ziarului vest-german 
„DEUTSCHE ZEITUNG", re- 
levînd că „sărăcia și foametea 
domnesc în una din țările do
tate cu cele mai mari bogății" 
conchide: „Anarhia economiei 
congoleze a luat o asemenea 
proporție îneît te gîndești că 
ea este conștient provocată".

Aci este destul de „elegant" 
exprimată o tristă realitate a 
Congoului din actuala perioa
dă : sabotajul economic prin 
care monopolurile caută să-și 
atingă scopul lor — acela de 
a-și menține intacte pozițiile 
lor. Paralizarea activității a 
numeroase întreprinderi, dis
trugerea unor căi de comuni
cație au dus la scăderea con
tinuă a exportului congolez, 
acesta cifrîndu-se azi la mai 
puțin de o pătrime în compa
rație cu perioada dinaintea 
proclamării independenței. Sa
botajul economic e folosit ca 
un mijloc de presiune în unel
tirile țintind la înăbușirea 
mișcării de eliberare.

Agravarea situației econo
mice ca și măsurile antidemo
cratice ale autorităților de la 
Leopoldville lovesc în masele 
populare, în interesele vitale 
ale poporului congolez care 
năzuiește spre libertate și pro
gres.

Fapt este că în Congo cresc 
nemulțumirile maselor largi, 
care nu renunță la țelurile 
luptei lor pentru independen
ță, progres și o viață mai 
bună.

EM. RUCĂR

Alegeri

sud-coreene
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LEIPZIG. — La Leipzig s-a 

încheiat cel de-al VI-lea Fes
tival Internațional al filmului 
documentar și de scurt metraj 
la care au fost prezentate 185 
de filme din 52 de țări, prin
tre care și R. P. Romînă. 
Marele premiu „Porumbelul 
de aur" a fost decernat filmu
lui de scurt metraj „Frumosul 
mai" 
Chris Marker, 
quem pentru 500 000' 
Polonă). 
Feodor" 
sîntem legați 
(Danemarca) 
cu premiul 
argint".

Un număr 
fost distinse cu premiul „Po
rumbelul de bronz".

la sudul Islandei, continuă să eru
pă. Astfel, suprafața insulei care 
crește mereu măsoară In prezent 
500 metri în lungime și se ridică 
Ia 50 metri peste nivelul mării

al regizorului francez 
Filmele „Re- 

i“ (R. P. 
„Pe el l-a chemat 
(U.R.S.S.) și „Toți 

de același fir" 
au fost distinse 
„Porumbelul de

de trei filme au

CANBERRA. — In dimineața zilei 
de 25 noiembrie, pe aeroportul din 
Sydney au aterizat două avioane 
„IL-18", pe bordul cărora se află 
colaboratorii celei de-a 9-a expe
diții antarctice. Din acest grup fac 
parte oameni de știință și construc
tori. Transportul în Antarctica se 
desfășoară cu succes respectin- 
du-se cu strictete prevederile gra
ficului.

Restul expediției călătorește spre 
Antarctica cu vaporul.

ULAN-BATOR. — Trans
portul în comun se dezvoltă 
tn Mongolia. La Ulan-Bator, 
de pildă, în primele 10 luni 
ale acestui an numărul de pa
sageri pe liniile de autobuze 
a crescut în comparație cu 
perioada corespunzătoare a a- 
nului 1960 de 2,3 ori. Parcul 
de mașini a crescut cu 50 la 
sută.

REYKJAV1K. — Vulcanul care a 
dat naștere recent unei mici insule
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MOSCOVA. Prezidiul Sovi
etului Suprem al R.S.F.S.R. a 
hatărît să convoace cea de-a 
doua sesiune a Sovietului 
Suprem al R.S.F.S.R. al celei 
de-a șasea legislaturi la 24 
decembrie 1963 la Moscova.

TOKIO. — La 25 noiembrie, 
anunță corespondentul agenției 
France Presse, bursa de valori 
din Tokio a înregistrat o scă
dere bruscă. După ce sîmbătă 
piața japoneză a lost închisă, 
luni și-a reluat activitatea Ia un 
curs al valorilor scăzut.

A fost convocat de urgență 
consiliul guvernatorilor bănci
lor pentru a lua măsuri în ve
derea opririi ialimentelor.

MOSCOVA. — O delegație 
a Institutului unificat de cer
cetări nucleare de la Dubna a 
plecat la 24 noiembrie la Pa
ris unde va participa la sim
pozionul internațional pentru 
electronica nucleară.

La simpozion membrii dele
gației vor prezenta referate 
cu privire la instalațiile elec
tronice de precizie și rapide, 
elaborate la Dubna, care îi a- 
jută pe fizicieni să efectueze 
cercetări în domeniul folosirii 
energiei atomice.

MUNCHEN. — Zilele trecute 
a fost redeschisă Opera din 
Miinchen, a cărei restaurare a 
durat cinci ani și a costat 5,4 
milioane mărci. Clădirea operei 
a fost reconstruită exact după
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plantirile vechii clădiri, ridicată 
în 1818 de arhitectul Karl von 
Fischer și distrusă in timpul ce
lui de-al doilea război mondial.

Capacitatea sălii este de 2 100 
locuri.

MOSCOVA. — După cum a- 
nunță TASS, la 25 noiembrie 
a sosit la Moscova delegația 
de partid și guvernamentală a 
R.S. Cehoslovace condusă de 
Antonin Novotny, prim-secre- 
tar al CC. al P.C. din Ceho
slovacia și președintele Repu
blicii.

Agenția C.T.K. arată că de
legația va duce tratative pri
vind adîncirea continuă a co
laborării între cele două țări.

BUENOS AIRES. — Marele 
premiu argentinean pentru 
artă și literatură „Gran Pre- 
mio del Fondo National de las 
Artes" a fost decernat scriito
rului argentinean Jorge Luis 
Borges.

LONDRA. La inițiativa or
ganizațiilor „Comitetului celor 

pentru de
și a „miș- 
de tineret 
nucleară", 
loc o de

s-a desfă- 
încetării și

STOCKHOLM. — La Stock
holm a avut loc conferința 
anuală a organizației suedeze 
„Marșul împotriva armei ato
mice" la care a fost adoptat 
programul de acțiuni în fa
voarea păcii, împotriva armei 
atomice.

„Toate forțele iubitoare de 
pace din Suedia, se arată în 
program, se pronunță pentru 
ca țara noastră să renunțe în 
toate împrejurările la arma 
nucleară, pentru ca Europa de 
nord să fie proclamată zonă 
denuclearizată, pentru ca po
litica externă a Suediei să mi
liteze activ pentru interzice
rea folosirii, experimentării, a- 
cumulării și răspîndirii armei 
nucleare".

Conferința a mai adoptat de 
asemenea o rezoluție prin care 
cere guvernului suedez să ini
țieze tratative cu guvernele 
Finlandei, Danemarcei și Nor
vegiei, în vederea proclamării 
zonei denuclearizate în nordul 
Europei, potrivit propunerii 
președintelui U. Kekkonen.

100“, a „mișcării 
zarmare nucleară" 
cării naționale 
pentru dezarmare 
la Londra 
monstrație 
șurat sub 
interzicerii 
țelor nucleare.

a avut 
care 

lozinca 
tuturor experien-

LISABONA. — 36 de pescari 
portughezi au pierit în largul 
mării, cînd vasul pescăresc, la 
bordul căruia se aflau, s-a scu
fundat la cîțiva kilometri sud 
de Porto. Un singur matelot a 
reușit să se salveze.

MOSCOVA. — Arhiva cen
trală de partid a Institutului 
de marxism-leninism de pe 
lingă C.C. al P.C.U.S. s-a îm
bogățit cu noi documente ale 
lui V. I. Lenin.

In ultimii doi ani, numai la 
Arhiva centrală de stat a e- 
conomiei naționale a U.R.S.S., 
s-au descoperit peste 50 de noi 
documente ale lui V. I. Lenin. 
Printre acestea figurează do
cumente referitoare la proble
mele transportului și combus
tibilului, la mijloacele și me
todele de conducere a diferi
telor domenii ale vieții statu
lui sovietic.
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1001 candidați se prezintă 
pentru 175 de locuri în parla
mentul sud-coreean. Va reuși 
Pak Cijan Hi, președintele abia 
instalat al Coreei de sud, să 
controleze viitoarea Adunare 
Națională ? Șansele lui sînt re
duse. La alegerile prezidențiale 
din 15 octombrie, Pak Cijan Hi 
a obținut doar 42,51 la sută din 
voturi și numai 156.026 voturi 
l-au despărțit de principalul 
candidat al opoziției. De-altfel 
și cele 42,51 procente sînt con
testate.

De la 15 octombrie la noua 
consultare electorală din 26 no
iembrie, situația politică a gu
vernului de la Seul nu indică 
o îmbunătățire. Dimpotrivă. Șo
merii reprezintă tot 25 la sută 
din totalul brațelor de muncă. 
200 de întreprinderi au dat fali
ment. Industriile minieră, texti
lă și constructoare de mașini se 
zbat în criză. Agriculturii i-au 
fost răpite 400 000 hectare. Bi
lanțul economic nu poate fi zu
grăvit decît în tonuri întuneca
te. Dacă adăugăm la aceasta și 
brutala încălcare a libertăților 
democratice, tabloul sud-core
ean se întregește.

Pak Cijan Hi manifestă o cer
tă și întemeiată îngrijorare față 
de soarta scrutinului de la 
26 noiembrie. Deși Adunarea 
Națională are împuterniciri li
mitate, președintele sud-core- 
ean nu dorește să fie incomodat 
de o majoritate parlamentară 
ostilă. Mașina electorală a par
tidului guvernamental a fost 
pusă în funcțiune pentru a asi
gura... victoria. Numai că o 
serie de combinații dezvăluite 
de opoziție au silit, în ajunul 
alegerilor, pe ministrul de in
terne șl pe șeful poliției să-și 
prezinte demisia. Cauza : parti
dul lui Pak Cijan Hi a oferit 
sume importante unor conducă
tori ai poliției spre a cumpăra 
voturi în favoarea candidaților 
guvernamentali. Scandalul a 
avut ample implicații.

Votul din Coreea de sud ri
dică probleme. Dacă opoziția va 
dispune de o majoritate confor
tabilă (peste două treimi) ea va 
putea modifica constituția. A- 
tunci, Pak Cijan Hi, deși își va 
păstra fotoliul prezidențial, va 
putea fi împiedicat să acționeze 
după bunul plac.

Va reuși 
coreeană o 
manță ?

însă opoziția sud- 
asemenea perfor-

M. RAMURA
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