
Proletari die toate țările. Unițl-vă-I

pagul roșu
Organ al Comitetului orășenesc P.M.R. Petroșani și al Sfatului popular orășenesc

’ 1

c a 1
Anul XV

XX Nr- 4387

Sîmbătă
23 noiembrie 

1963

4 pag. 20 bani
1

.»---’-'eva | '1—4 Citiți în pagina IV-a:
• Președintele S.U.A., John Kennedy, a încetat din viață în urma l 

unui atentat.
• A 16-a ședință a Comisiei permanente C.A.E.R. pentru indus- .

tria carboniferă. ||
• Aniversarea stabilirii relații lor diplomatice între S.U.A. și

U.R.S.S.
• Tratament inuman aplieat minerilor - greviști din Asturia.

Vizita dclciiafici de 
in R. S. Г

BELGRAD 22 (Agerpres).
Vineri dimineață a sosit în ca

pitala Republicii Socialiste Fede
rative Iugoslavia delegația de stat 
a Republicii Populare Romine, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, care la invitația 
președintelui Iosip Broz Tito va 
vizita R.S.F. Iugoslavia.

Delegația R. P. Romine, trecînd 
prin gara Timișoara, a fost salu
tată de reprezentanți ai organelor 
locale de partid și de stat, precum 
și de numeroși oameni ai muncii 
Trenul special, trecînd frontiera, a 
sosit in gara Vîrșeț, pe teritoriul 
R.S F. Iugoslavia. Clădirea gării 
era pavoazată cu drapelele celor 
două state. Un mare număr de 
oameni ai muncii aflați pe pero
nul gării au întîmpinat cu căldură 
pe oaspeții romîni. In întîmpina- 
rea delegației R. P. Romîne au ve
nit Miloși Minici, vicepreședinte 
al Vecei Executive Federative,
’'.adovan Vlaikoviei, 
skupștinei Regiunii 
Voevodina, Bogoliub

președintele
Autonome

Stoianovici,
membru în Vecea Executivă a R.S.
Serbia, Aurel Trifun, deputat în 
Skupștina Federativă, dr. Serghie 
Makiedo, șeful protocolului Se
cretariatului de stat pentru afa
cerile externe, și Djuro Alfirovici, 
consilier în Secretariatul de Stat 
pentru afacerile externe. Ei au 
urcat în trenul special și au salu
tat cu cordialitate pe oaspeții ro- 
mîni De asemenea, delegația ro- 
mînă a fost salutată de reprezen- 

nții districtului și . comunei 
Vîrșeț. După o scurtă oprire, dele
gația de stat a R. P. Române și-a 
continuat călătoria spre Belgrad, 
însoțită de personalități iugoslave, 
sare le-au urat bun sosit la Vîrșeț.

Cu mult înainte de sosirea tre
nului oficial, mii de locuitori din 
capitala Iugoslaviei au venit în fa
te gării în așteptarea oaspeților. 
Ca și numeroase străzi principale 
ale Belgradului, clădirile din piața 
gării erau împodobite sărbătorește 
cu drapelele celor două țări, cu 
urări de bun venit adresate oaspe
ților și cu saluturi în cinstea prie
teniei romîno-iugoslave. In fața 
gării, pe un panou, se afla scrisă, 
în limbile romînă și sîrbă, tradi
ționala urare : „Bine ați venit, 
dragi oaspeți Pe o mare pînză 
roșie, arborată pe o clădire înal
tă erau înscrise cuvintele: „Salut 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, președintele Consiliului de 
Stat al R. P. Romîne, prîm-secre- 
tar al C.C. al P.M.R.".

In întîmpinarea delegației ro
mîne pe peronul gării se afla to
varășul Iosip Broz Tito, președin
tele R.S.F. Iugoslavia, secretar ge
nera! al Uniunii Comuniștilor din 
Iugoslavia. Erau prezenți, de ase
menea. Edvard Kardeli. președin
tele Skupștinei Federative, Petar 
Stambolici. președintele Vecei E- 
xecutivc Federative, Blajo Iova-

Ton si ul tovarășului 
Iosip Broz Tito

Toastul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu* Dej

Dragă tovarășe Dej,
Dragi tovarăși membri ai dele

gației romîne,
Tovarășe și tovarăși,

Este o mare plăcere pentru mine 
eă, în numele poporului și guver
nului Republicii Socialiste Federa
tive Iugoslavia, al Comitetului 
Central al Uniunii Comuniștilor și 
în numele meu personal, pot să 
salut în mijlocul nostru pe tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne, prim- 
secretar al Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn, și 
pe ceilalți membri ai delegației 

novici, președintele Tribunalului 
constituțional al R.S.F. Iugoslavia, 
Lazar Kolișevski, președintele Co
mitetului Federativ al Uniunii So
cialiste a Poporului Muncitor din 
Iugoslavia, Iovan Veselinov, secretar 
al С C. al Uniunii Comuniștilor din 
Serbia, Svetozar Vukmanovici- 
Tempo, președintele Consiliului 
Central al Uniunii Sindicatelor din 
Iugoslavia, Ivan Goșniak, secretar 
de stat pentru problemele apără
rii naționale, Kocea Popoviei, se
cretar de stat pentru afacerile ex
terne, membri ai Vecei Executive 
Federative, ai Skupștinei Federa
tive, generali și ofițeri ai arma
tei iugoslave, conducători ai or
ganizațiilor obștești și ai institu
țiilor centrale. Sînt prezenți mem
bri Ambasadei R. P. Romîne la 
Belgrad, șefi și membri ai misiu
nilor diplomatice acreditate în ca
pitala Iugoslaviei. Pe peron se 
află, de asemenea, corespondenți 
ai presei iugoslave, romîne șl 
străine.

Gra 11, ora Belgradului. Trenul 
cfieial intră în gară. Din tren ee- 
bcară „tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu •> >j și ceilalți membri ai de
legației, tovarășii: Ion Gheorghe 
Maurer, președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Populare 
Romîne, membru al Biroului Poli
tic al C.C. al P.M.R., Emil Bodnă- 
raș, vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., Alexan
dru Bîrlădeanu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, membru 
supleant al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., Corneliu Mănescu, mi
nistrul afacerilor externe, precum 

și Aurel Mălnășan, ambasado
rul R. P. Romîne la Bel
grad. Președintele Consiliului 
de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, și președintele Io- 
sip Broz Tito își string cu căldură 
mîinile Membrii delegației romî
ne se întrețin cordial timp de cî- 
teva minute cu conducătorii iugo
slavi. Se intonează imnurile de 
stat ale R. P. Romîne și R.S.F. Iu
goslavia. Tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, însoțit de tovară
șul Iosîp Broz Tito, trece în re
vistă garda de onoare. In semn de 
salut sînt trase salve de tun. To
varășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 
și celorlalți membri ai delegației 
romîne le sînt prezentate persoa
nele oficiale iilgoslave venite în 
întîmpinare, precum și membrii 
corpului diplomatic. La microfonul 
Instalat pe peron, președintele Io- 
sip Broz Tito rostește un cuvînt 
de bun venit.

Dragă tovarășe Dej,
Dragi tovarăși membri ai dele

gației și oaspeți,
Tovarăși și tovarășe.
Mă bucur foarte mult că vă 

pot saluta aici pe dv. toți ca pe 
cei mal inalți reprezentanți ai Re- 

romîne de stat și să le urez cel 
mai cordial bun sosit. In același 
timp, doresc să-mi exprim convin
gerea eă cei mai inalți reprezen
tanți ai Republicii Populare Ro
mîne vor fi întîmpinați pretutin
deni cu cordialitate și căldură de 
poporul nostru, care nutrește sen
timente de prietenie față de po
porul romîn vecin.

Considerăm că această vizită 
este rezultatul logic al relațiilor 
tot mai bune dintre cele două țări 
ale noastre. Pe lingă aceasta, pe 
noi ne leagă din trecut lupta co
mună pentru libertate și indepen-

(Continuare în pag. 3-a) 

stol a R. R. Iugoslavia 
publicii Populare Romîne prietene, 
și că vă pot ura să vă simțiți bine 
în țara noastră, să cunoașteți via
ța poporului nostru, eforturile și 
succesele Iui în construirea socia
lismului.

Vizita dv. în Iugoslavia va a- 
vea o mare însemnătate nu numai 
pentru cele două țări ale noastre 
deoarece noi vom avea discu
ții multilaterale despre colabo
rarea noastră de pină acum și 
despre dezvoltarea în viitor a re
lațiilor noastre, vom face un 
schimb de păreri și in legătură 
cu menținerea păcii in lume, în 
legătură cu diferite probleme in
ternaționale care privesc atît cele 
două țări ale noastre, cit și în
treaga omenire. Știu că și poporul 
romin, la fel ca și poporul Iugo
slaviei și toate popoarele lumii, 
depune în prezent eforturi uriașe 
pentru a aduce o contribuție cit 
mai mare la menținerea păcii în 
lume, pentru a putea construi în 
pace viitorul său mai bun și mai 
fericit. Voi fi foarte bucuros ca, 
împreună cu colaboratorii mei, să 
am prilejul să fac un schimb de 
păreri în legătură cu aceste pro
bleme cu dv. și colaboratorii dv.

Bine ați venit 1 Vă urez petre
cere bună în țara noastră.

Răspunde tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

Dragă și stimate tovarășe Tito, 
Dragi tovarăși și prieteni, 
Sosind în Capitala Republicii 

Socialiste - Federative Iugoslavia, 
permiteți-mi ca in numele delega
ției de stat a Republicii Populare 
Romîne să vă mulțumesc dfn toată 
inima pentru invitația de a vizita 
frumoasa dv. țară, pentru cuvin
tele dv. de bun sosit și, totodată, 
să vă transmit un cald salut din 
partea poporului romin.

Sîntem bucuroși că vizita in Iu
goslavia prietenă ne va da prile
jul să cunoaștem Îndeaproape rea
lizările remarcabile obținute de 
oamenii muncii in construcția so
cialistă, eforturile lor rodnice pen
tru înflorirea patriei.

Ne exprimăm satisfacția că în
tre țările noastre s-au statornicit 
bune relații de colaborare, in con
tinuă dezvoltare, spre binele am
belor noastre popoare. O vie ex
presie a acestor relații prietenești 
o constituie hotărîrea guvernelor 
noastre de a construi în comun 
importantul sistem hidroenergetic 
și de navigație — Porțile de Fier.

Îngăduiți-mi să-mi exprim con
vingerea că vizita noastră în Iu
goslavia, convorbirile pe care le 
vom avea cu dv. și cu ceilalți con
ducători iugoslavi vor constitui o 
nouă contribuție la dezvoltarea 
relațiilor frățești dintre popoarele 
și țările noastre, în interesul cau
zei păcii și socialismului.

îndelungi aplauze și urale în 
chinate prieteniei celor două po-

Dragă tovarășe Tito,
Dragi tovarăși și prieteni.

Permiteți-mi să vă mulțumesc 
călduros pentru cuvintele frumoa
se, prietenești, pe care Іе-ațj a- 
dresat poporului nostru delegației 
noastre și mie personal.

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

Vizita pe oare delegația de stat 
a Republicii Populare Romîne o 
face în Republica Socialistă Fede
rativă Iugoslavia va aduse, fără

ROfflilIC

poare au subliniat cuvintele con
ducătorilor de stat ai celor două 
țări. Membrii delegației romîne, în
soțiți de conducătorii iugoslavi, se 
îndreaptă apoi spre ieșirea princi
pală a gării Belgrad. In piața gării 
o mare mulțime de cetățeni au 
venit să salute pe oaspeți. Deși 
era zi de lucru, aici, ca și pe stră
zile capitalei Iugoslaviei, ca pre
tutindeni în gări, în piețe, la toate 
punctele de oprire populația a ie
șit în număr mare să salute dele
gația romînă, aclami ;id îndelung 
pe oaspeți. In primirea plină de 
căldură, în aplauzele și uralele 
cetățenilor iugoslavi își găsesc 
expresie sentimentele de prietenie 
față de poporul romîn și dorința 
ca această vizită să contribuie la 
strîngerea legăturilor de prietenie 
și la dezvoltarea multilaterală a 
relațiilor dintre cele două țări.

In drumul spre reședință, zecile 
de mii de locuitori ai Belgradului 
au salutat cu însuflețire pe oas
peții romîni, fluturînd stegulețe ro- 
mînești și iugoslave și buchete de 
flori.

La o oră și jumătate de la so
sire, delegația de stat a țărri noas
tre a vizitat noul cartier al Bel
gradului care se construiește pe 
malul stîng al Savei. Oaspeții ro
mîni au fost însoțiți de Petar Stam
bolici, președintele Vecei Federa
tive Executive, precum și de alte 
persoane oficiale iugoslave. •

A devenit o tradiție pentru lo
cuitorii Belgradului să invite pe ce! 
mai de seamă oaspeți ai R.S.F. Iu
goslavia să sădească în amiîitirea 
vizitelor lor arbori în „Parcul prie. 
teniei" din acest cartier al Belgra
dului. Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a sădit în acest parc un 
tei alături de arborii sădiți de 
alti șefi de state care au vizitat 
R.S.F. Iugoslavia. După sădire, to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej și 
ceilalți membri ai delegației au 
semnat în cartea de onoare. Popu
lație noului cartier, printre care 
se vedeau mulți pionieri, a făcut 
□ caldă manifestație de simpatie 
delegației romîne.

La amiază, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretarul general al 
Uniunii Comuniștilor din Iugo
slavia, Iosip Broz Tito, a oferit, 
în clădirea Vecei Federative Exe
cutive, o masă de gală în cinstea 
președintelui Consiliului de Stat 
a! Republicii Populare Romîne, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, Gheorghe Gheorghiu-Dej. In 
timpul mesei tovarășii Iosjp Broz 
Tito și Gheorghe Gheorghiu-Dej 
au rostit toasturi. Masă a decurs 
într-o atmosferă caldă.

(Continuare în pag. 3-a)

îndoială, o contribuție de seamă 
la dezvoltarea colaborării dintre 
țările noastre socialiste, vecine și 
prietene.

Convorbirile și schimburile de 
păreri pe care ea le va prilejui 
ne vor permite să examinăm sta
diul în care se află relațiile din
tre Iugoslavia și Romînia, perspec
tivele de dezvoltare a acestora, 
cit și unele probleme ale vieții 
internaționale.

Nutrim convingerea că aceste, 
convorbiri prietenești vor fi rod
nice, utile și se vor desfășura în-

(Continuare în pag. 3-a)

ta legătură cu încetarea 
din viață a președintelui S.IIA 

Jetai Kennedy

[иМіеаце eiiiiNti 
it președintele MIHoi 
ie Stat al 8. f. RohIbi 

N. MMi
Seara tîrziu, la aflarea știrii des

pre moartea președintelui John 
Kennedy, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, președintele Consi
liului de Stat al Republicii Popu
lare Romîne, a intrat în legătură 
telefonică cu însărcinatul cu afa
ceri al S.U.A. la Belgrad, Eris 
Kocher, și i-a exprimat condolean
țe în numele său personal, al pre
ședintelui Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, și al celor
lalți membri ai delegației de stat 
a țării noastre care se află la Bel
grad.

Noi înfierăm cu toată tăria ac
tul eriminal care a pus capăt vie
ții unui mare om de stat american 
— a spus tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

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

ІНІШІІ ie la o Milă 
Dioniereascâ

Duminică. In localul Școlii de 
8 ani nr. 1 din Petroșani s-au a- 
dunat pionierii mai multor școli. 
Are loc un dublu, eveniment : con
cursul tradițional cultural-artistic 
(faza între grupe, Școala de 8 ani 
nr. 1) și două adunări de detașa
ment, adunări model organizate de 
către Casa pionierilor.

După ceremonialul pionieresc, 
începe adunarea propriu-zisă. Se 
discută despre metode de învăță
tură, despre felul cum se pregă
tesc pionierii pentru teze.

— Noi dăm teze pentru prima 
I oară anul acesta — spune preșe

dinta detașamentului — și de a- 
eeea trebuie să ne pregătim cu 
foarte multă conștiinciozitate. Mai 
întîi la temele mai grele, apoi la 
cele mai ușoare.

Pioniera Medruț Doina iese apoi 
în fața careului și povestește cum 
o ajută pe ea lectura. A citit Bas
me de V. Colin, Copilăria lui 
Gorki, Amintiri din copilărie de I. 
Creangă — toate lecturi care i-au 
folosit la îmbogățirea cunoștințelor 
de limba romînă.

Dar alături de Drăguț Florica, 
Găman Constantin, Rus Stela, Cri- 
șan Emilia și alți pionieri fruntași, 
au fost scoși în careu Ia această 
„discuție fără catalog" Panța Do
rina, Pania Viorel, Bubu Alexan
dru sau Darciuc Ion, care nu-și 
pregătesc întotdeauna temele, iau 
note slabe, ba mai sînt și indisci- 
plinați.

După încheierea interesantei a- 
dunări a urmat un scurt dar fru
mos program artistic prezentat de 
pionierii aceluiași detașament.

Președinții de grupă, de deta
șament și unitate din alte școli 
au arătat că adunarea a fost bine 
pregătită. Programul artistic a fost 
bogat. Dar s-a vorbit și despre 
lipsurile existente.

Cea de-a doua adunare prezen
tată de pionierii Școlii de 8 ani 
nr. 1 Petroșani, a avut ca temă 
„Țara noastră — un imens șan
tier".

Nu putem spune că nu a fost 
interesantă imaginara călătorie pe 
harta patriei. Cei prezenți au pu
tut afla o serie de date interesante

ECATERINA BOKOR

(Continuare în pag. 3-a)



ziua de 10 noiembrie.

Prin orașele patriei *

NOTE ȘI COMENTARII
Să se poată

Unul dintre cele mei vechi 
roșe ale patriei noastre, așezat 
cîmpia de vest de o parte și 
alta a Crișului Repede 
radea.

Orașul în care castanii 
străjuiesc majoritatea
plin de parcuri și de flori are as
pectul unei minunate grădini în 
care oamenii muncii găsesc con
diții optime de reconfortare.

Părculețele presărate de-a Iun-

este

o- 
In 
de 
O-

și caișii 
străzilor,

Dacă în anumite locuri orașul 
își păstrează neclintit trecutul, in 
multe părți prezentul și viitorul 
vin să completeze, să înfrumuse
țeze fața orașului, dîndu-i o stră
lucire mai deplină. Au apărut bu
levarde noi, iar în partea de apus 
a orașului, zgomotul 
acoperit 
care, cu 
dăcinile

Cașului e 
de zgomotul buldozerelor 
gurile avide, mușcă ră- 

ultimelor bălării
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tovarășui Stan odată, de două 
ari, ba chiar de cincisprezece ori 
după aparatul de radio dar... 
Încă nu

— Ce 
ponsabii 
muzică,

— Ei
ti-ат spus să nu asculți ?

•—Păi dacă aparatul stă aci de a- 
tita vreme ? Măcar sâ fi știut să 
nu plătesc abonamentul la poștă.

— Nu-ți place, n-ai decît să-i 
iei 1

Așa a și făcut omul. A luat 
aparatul și a plecat.

N-ar li oare mai bine să nu 
se mai iacă asemenea „reparații" 
cu.,, cintec ?

de
era „vindecat".
ne facem tovarășe reș
că nu pot asculta o 

un radio jurnal f 
asta-i bană, parcă

de 
la mina Aninoasa a fost tăcută 
o comandă către MJc-gros din Pe
troșani pentru diferite materiale. 
Normal, cei de ia Mic-gros tre
buiau să onoreze comanda. N-au 
tăcut-o insă nici pină la data de 
18 ale lunii.

— Cum stăm cu comanda — 
au întrebat mereu cei de la Ani
noasa.

— Nu 
te de 1
- Și
— Fiindcă s-a îndeplinit planul 

pe luna noiembtie,
— Dar noi ce facem pînă a- 

tund î
— Ce să faceți ? O reclamație 

la Deva dacă nu vreți să înțe
legeți.

Noi sîntern de părere că se 
poate satisface comanda respec
tiva și fără reclamați:.

eu

fostele maidane, nivelînd terenul 
pentru noile construcții.

Da, și aici ca pretutindeni în ța
ră, se construiește. Se construiește 
intens.

Apusurile de soare pe malurile 
Crișului sînt fermecătoare. Din 
loc in loc, mici și mari, pescarii 
amatori aruncă firele cu nade și-și 
așteaptă în liniște „norocul".

Centrul orașului e dominat de 
monumentul eroilor sovietici, • un 

adus glo- 
luptători 

în lupta 
eliberarea 

De la
I antene-

IN CLIȘEU Crișul, străjuit de o parte și de alta de clădiri monumentale.
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omagiu ; 
rioșjlcr 
căzuți 
pentru 
orașului, 
mulțimea 
lor de televizoare, 
noile tipuri 
blocuri, noile 
fiere, la noile 
levarde, la faptul 
că Oradea e prin
tre cele mai ti
nere centre uni
versitare din tară, 
rezultă că orașul 
e încadrat intens 

ritmul vremuri- 
noastre.

de
car-
bu-

T
I 
j 
ț
♦ 
f
I
♦

♦
І
9
9
9

?
»

i
♦ 
І

ION BUREȚEA
student

v-o putem onora înain- 
decembrie.

de ce mă rog ?

„Expres"
bl
de
de

gul Crișului dau orașului, din pri
măvară și pînă în toamnă, o nuan
ță de prospețime.

Orașul posedă cîteva rarități a- 
trăgătoare : semiluna aurită de 
deasupra bisericii turceșți, aflată 
în centrul orașului, care își des
coperă fețele în raport cu mișca
rea soarelui pe bolta cerească; iz
voarele termale existente în apro
piere de Oradea, sînt captate în 
bazine la Băile „9 Mai" și „1 Mai", 
ele avînd o puternică acțiune te
rapeutică. Aceste băi sînt frecven
te

VARIETĂȚI
Se va prăbuși turnul 

din Pisa?

îp fiecare anotimp al anului.
In apropiere de băile „1 Mai" 
află vestitul lac cu nuferi, unic 
felul său. Extrăgîndu-șj seva

se 
în
din apa termală, această specie de 
nuferi, printr-o adaptabilitate deo
sebită la mediu, s-a dezvoltat de
pășind proporțiile obișnuitului și 
formează pe pînza lacului o splen
didă grădină plutitoare. Numeroși 
admiratori, printre care mulți 
străini, nu se despart de acest loc 
fără a fi imortalizați pe peliculă 
în apropierea nuferilor.

— »0

® plantă veșnic verde 
în pustiu

Această plantă sălbatică trăieș
te în regiunile secetoase sem:- 
pustii din sud-estul Kenyei și nord- 
estul Tanganicăi. Tuberculul ei u- 
riaș are capacitatea să acumuleze 
mari cantități de apă, crescînd în 
dimensiuni și atingînd uneori un 
diametru de 120 cm. După relată
rile martorilor oculari, tuberculul 
șeamănă cu un rinocer adormit. 
Cînd începe seceta, rezervele de 
apă 
mit 
care

acumulate în tubercul nu per- 
să se usuce rădăcina plantei 
rămîne astfel veșnic verde.

— = 0

Vipera sinucigașă
Un îngrijitor de la grădina zo

ologică din Philadelphia intrînd 
într-o dimineață în terrarium a 
găsit moartă vipera gaboneză, u- 
nicul exemplar de acest fel de ca
re dispunea grădina. Este vorba de 
un șarpe extrem de veninos care 
trăiește în Africa. Colții viperei 
erau înfipți adînc în propriul ei 
spate.

Specialiștii au ajuns la conclu
zia că vipera dorind să se scar- 
pine pe spate și negăsind un in 
struipent mai potrivit în acest 
eccp s-a hotărît să-și folosească 
proprii Săi colți, așa cum fac mul
te animale.

Scfrpfyțtul, i-a fost Insă fatal.
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Reparație cu... cîntec
Cînd are omui un aparat de 

radio detect merge degrabă la 
un specialist să-l repare. Așa a 
făcut mai acu-ș două luni și to
varășul Stan Augustin, i s-a de
tectat omului aparatul și a mer- 
cu ei ia unitatea de reparați: 
radio nr. 46 a cooperativei meș
teșugărești „Jiul" din Petroșani, 
să-1 repare. Responsabilul, un 
om bine făcut, cu voce de ba
riton, l-a primit politicos, A În
tors aparatul pe toate părțile, l-a 
privit 
poi a 
cu! și 
menu!

Au trimis tovarășii de ia 
roul de Repartizare a torțelor 
muncă din Petroșani, in ziua 
12 noiembrie, o scrisoare taman
pînă la Lonea. Prin scrisoare era 
anunțată tovarășa Flangiu Elisa- 
beta să se prezinte in timp de 
doua zile la forțele de muncă 
spre a primi repartiția. Scrisoa
rea a piecat din Petroșani în ziua 
de 13 noiembrie. Cum însă pină 
la f,onea e calea tare lungă, ea 
n-a ajuns ia destinație decît a- 
bia in ziua de 18 ale lunii. De 
cum a primit-o, tovarășa Flangiu 
a venit ia forțele de muncă. Era 
insă 
tea" 
mas 
torii
ei felicitări de revelion exact de 
1 aprilie. Cum S-ar spune ..ex
pres".

prea tîrziu, Cu ..operativi- 
de „expres" a poștei a .u- 
de cerută. Ce ar spune fac- 
in cauză dacă ar primi ș-
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cu ochi de cunoscător, a- 
dat cu precizie diagnostic 
bineînțeles ba iixat și ter- 

de „vindecate". A mers D. CRIȘAN

La o recentă consfătuire a spe
cialiștilor în arte plastice, orga
nizată la Milano, prof. Gustavo 
Colonetti a arătat că trebuie 
tervenit de urgență 
piedica prăbușirea 
Pisa, care, pe an ce 
clină tot mai mult.

Una din măsurile
prepuse, ar fi mutarea clopotelor 
în partea opusă înclinării turnului. 
O altă măsură ar consta în redre
sarea ușoară a turnului cu ajuto
rul unor puternice mașini hidrau
lice.

pentru a 
turnului 
trece, se

in- 
îm- 
din 
în-

de protecție
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Teatru pe încercate
Administrația Teatrelor din Brod- 

way, care trece printr-o mare cri
ză, încearcă să iasă din această 
situație dînd spectatorilor dreptul 
să vizioneze gratuit începutul fie
cărui spectacol. Dacă piesa este 
pe placul spectatorului, la prima 
pauză acesta achită costul 
lui de intrare.

biletu-

fermier
Sezana

Cam multi
Cățeaua de pază a unui 

italian Marcello Rocco din
a fătat 22 de pui. Toți cățelușii 
s-au născut vii, dar după cîteva 
ore șapte din ei au murit.
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Jumătate planetă
Se presupune că orice elev știe 

prin ce se deosebește o stea de 
o planetă. Cu toate acestea, pen
tru omul de știință olandez prof. 
Peter Van de Kemp, problema nu 
este atît de simplă. El nu știe în 
ce categorie eă plaseze corpul ce
resc pe care l-a descoperit — o 

Este vorba de 
apropiate stele

stea sau planetă ? 
una din cele mai

jumătate stea
mari planete din sis.
— Jupiter. D-^j'’in
stabilii nimic a? a

cu noul astru. Situa-

a celei mai 
ternul solar 
dată nu s-a 
în legătură
rea sa din punct de vedere al di
mensiunilor, 
poate avea 
ță pentru 
steaua care
pe astronomi a primit denumirea

între planete și stele, 
însă o mare importan- 
știință. Planeta șau 
i-a pus în încurcătură

Elefantul la

de planeta noastră, situată la nu- de B. Barnard. ‘
mai 6 ani lumină ry
de Soare. Masa

1,5 ori
decît

ei estete 
mai mare

Peșterile de la Cioclovina
ținutul Hațegului,In

pe versantul estic al Văii 
Streiului, se întinde un 
imens platou calcaros 
care, dacă ar fi să dăm 
crezare localnicilor, de
pășește cu mult supra
fața de 35 km.p. E tărî- 
mul Ponoârelor. Neregu- 
laritatea terenului, sutele 
de rîpi, văioage, chei, 
doline (adîncituri circu
lare de forma unor pli
nii săpate de ape în pia
tră) și solul gălbui, po
ros, lipsit uneori com
plet de vegetație, dau 
locului un straniu aspect 
de ținut selenar. Dincolo 
de d salul 
înălțimea cea 
nentă de pe 
noarelor, se 
riașa căldare
Cioclovinei. Aici, ascunsă 
în pereții de stîncă cu 
o cădere aproape 
cală se află una 
cele mai mari și 
interesante psșteri 
cuprinsul regiunii 
doar a.

De fapt căldarea Cio
clovinei ascunde două 
peșteri; uua (cea uscată) 
este cunoscută de foarte 
mulți ani. A doua, stră-

apa Luncanilor 
cam la 70 de 
precedenta a

Murgoiului, 
mai proeiui- 
platoul Po
ri eschi de u- 
de piatră a

verti- 
dintre 

mai 
de pe 
Hune-

bătută de 
și situată 
metri sub 
devenit cunoscută numai
de vreo 10 ani. La circa 
100—120 m. de la intra
ră, peștera Cioclovina cu 
apă se lărgește intr-un 
măreț amfiteatru natural. 
Din acest punct, o rami
ficația de galerii urcă 
spre sud sud-vest într-o 
galerie superioară al că
rei capăt sfîrșește brusc 
la marginea unei prăpăs
tii adinei. Pe marginea 
acestei prăpăstii s-au 
descoperit în anul 1953 
numeroase piese meta
lica (paftale, fibule, ace 
de podoabă) obiecta de 
ceramică și sticlă colo
rată, mărgele de chilim- 
bar, aparținînd, după 
calculul arheologilor, sfâr
șitului epocii de bronz. 
Cercetările oamenilor de 
știință nu au elucidat 
încă nici pînă azi taina 
ce planează asupra aces
tei „comori".

In afara renumelui său 
istoric, peștera Cioclovina 
cu apă mai adăpostește 
în interiorul său adevă
rate minuni ale naturii. 
„Sala coloanelor apleca-

te" unde, contrar tuturor 
legilor naturii, stalactitele 
și stalagmitele crescute 
strîmb par abătute parcă 
voit de la verticalitate, 
„Lacul de argilă", „Sifo
nul" din galeria oarbă 
prin care apa Luncanilor 
pătrunde în peșteră, 
dul cu parapet" 
cui pivotant" 
cîteva dintre

Nu d sparte 
vina, la vreo 
nord-vest, se 
ra Ponorici. In interiorul 
ei dispare apa Poporiciu- 
lui. Deși ca frumusețe nu 
e cu nimic mai prejos de 
cît Cioclovina сц apă. 
Ponoriciul este mai rar 
vizitat de excursioniști 
din cauza adîncimii și a 
pragurilor de piatră care 
barează drumul spre in
terior. Odată însă piedi
cile învinse, frumussțea 
adîncuriior vor impresio
na tot atît de puternic 
pe vizitatori ca și frumu
sețea
blourilor I 
semețele 
munților 1 
și Vulcan.

A. NICULESCU

Șl

sint 
ele.
de Cioclo-
2 km. spre 
află pește-

popular 
din 
un 
li
se

docu-
a-

cinematograf
stătea liniștit, privind în
că spre ecran, un 
fant.
cînd 
film, 
nou 
următoare, el 
nit de două 
ceputul 
dar convingîndu-se 
se prezintă vreun 
cu elefanți, s-a 
în adîncul pădurii.

ele-
A doua seară, 
S3 prezenta același 
elefantul 

prezent.
era din 
In zilele 

a mai ve- 
ori la în-

spactacolului, 
că nu 

film 
retras

Prima zăpadă în junii cabanelor din munțL

In parcul 
„Queen Elisabeth" 
Uganda funcționează 
cinematograf în аэг 
ber. Intr-o seară 
prezenta un film
mentar despre fauna 
fricană și viața elefanți
lor în junglă. Cînd s-a 
terminat filmul, spectato
rii au constatat cu ui
mire că în spatele ulti
mului rînd de scaune

doar

panoramică a ta
ce ni le oferă 

înălțimi ale 
Retezat, Paring



Vizita delegației de stat a R. P. Romîne 
în R. S. F. Iugoslavia

Toastul ’ tevar ășuhii 
losip l&roz Tito

Toastul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu*Dej

(Urmare din pag. ba)

dența, iar astăzi țelurile comune 
în opera de construire a socialis
mului și năzuințele de a menține 
$i consolida pacea în lutne. Iden
titatea țelurilor noastre comune 
constituie baza favorabilă pe care 
se dezvoltă relațiile dintre cele 
două țări socialiste ale noastre în 
direcția prieteniei sincere, a legă
turilor de bună vecinătate și co
laborării reciproc avantajoase, A- 
ceaeta și-a găsit expresia în efor
turile comune pentru o mai bună 
cunoaștere reciprocă și pentru o 
tot mai largă înțelegere reciprocă

Pe lingă colaborarea tot mai 
extinsă și mai multilaterală în do
meniu) economic, științific, cultu
ral și sportiv, aș dori, în mod deo
sebit, să subliniez marea impor
tantă a acordului privind construi
rea în comun a sistemului hidro
energetic și de navigație — Porțile 
de fier Realizarea acestui mare 
obiectiv pe Dunăre va reprezenta 
un pas însemnat înainte în conso
lidarea economică pe mai de
parte a țărilor noastre, o punte a 
prieteniei si un exemplu de co
laborare între țările și popoarele 
noastre socialiste, In același timp, 
prin soluțiile sale privind naviga
ția, acest obiectiv important va o- 
feri posibilități noi și mult mai fa
vorabile pentru exploatarea aces
tei mari și importante căi de na
vigație internațională și va aduce 
foloase directe tuturor țărilor co
interesate.

Dragi prieteni.

Cred că împărtășiți părerea 
noastră că există condiții favora
bile pentru colaborarea economică 
și în alte domenii, si că, prin e- 
forturi comune, vom găsi forme 
noi de colaborare, fapt care va 

' dezvolta si mai mult relațiile 
noastre de bună vecinătate. Suc
cesele țărilor noastre în dezvolta
rea economică oferă pentru aceas
ta posibilități favorabile.

Popoarele iugoslave urmăresc cu 
mare interes și simpatie construi
rea socialismului și a relațiilor so
ciale socialiste în Republica Popu
lară Romînă. Ne bucurăm șincer de 
marile succese pe care роротиі ro- 
mîn, sub' conducerea partidului si 
guvernului său, le-a obținut în 
dezvoltarea economică și, mai a- 
les, în industrializarea țării.

Ne bucurăm, dragă tovarășe Dej, 
că, împreună cu distinșii membri 
ai delegației dumneavoastră, veți 
vizita din nou unele regiuni ale 
tării noastre și că veți putea cu
noaște viața și munca popoarelor 
noastre și rezultatele construcției 
socialiste în țara noastră. Noi, de 
asemenea, ne mîndrim cu rezulta
tele obținute in dezvoltarea noas
tră economică și socială. In ciuda 
diferitelor greutăți pe care le-am 
întîmpinat, am reușit să îmbună
tățim simțitor condițiile de viață 
ale oamenilor muncii de la noi. 
Ne aflăm intr-un proces intens 
de dezvoltare a relațiilor socialis
te în care, datorită autoconducerii 
muncitorești și sociale, se mani
festă tot mai mult inițiativa crea
toare și rolul activ al oamenilor 
muncii, ceea ce ne oferă o garan

☆

(Urmare din pag. l-a)

In cursul după-amlezii, mem
brii delegației romîne, însoțiți de 
persoane oficiale iugoslave, s-au 
deplasat in apropierea Belgradului, 
la Monumentul eroului necunoscut 
de pe colina .Avala. Acest monu
ment, creație în granit și marmură 
a marelui sculptor Ivan Mestro- 
vici, situat la 20 km. spre sud de 
Belgrad, pe muntele Avala, aco
perit de parcuri și crînguri, domi
nă peisajul înconjurător. Pe aces
te incuri. în 1944 au avut loc 
mari bătălii împotriva ocupanților 
fasciști pentru eliberarea Belgra
dului Cariatidele sale înfățișează 
chipuri de tinere fete simbolizînd 
diferitele popoare ale Iugoslaviei.

Delegația romînă depune o co

ție pentru și mai mari succese 
viitoare.

indiferent de condițiile specifi
ce și de experiența proprie, con
struirea socialismului reprezintă 
telul eOmun al popoarelor noas
tre. Ținînd seama de aceasta, con
siderăm că asemenea întîlniri și 
schimburi de păreri prietenești sînt 
foarte utile și necesare pentru rea
lizarea acbstor țeluri comune.

Cele două țări ale noastre, de
votate cauzei păcii ți coexistenței 
pașnice, au vădit o mare apropie
re și identitate a pozițiilor lor în 
cele mai importante probleme in
ternaționale. In prezent, clnd în 
lume s-au întărit considerabil for
țele păcii și cînd se produce în 
tot mai mare măsură polarizarea 
între forțele care sînt pentru în
țelegere pașnică și cele care’ sînt 
pentru continuarea și ațîțarea răz
boiului rece, Iugoslavia și Romî- 
nia sprijină activ acțiunile pentru 
întărirea încrederii internaționale 
și slăbirea încordării, pentru de
zarmare generală și totală. De a- 
ceea ele au sprijinit și Tratatul în
cheiat recent la Moscova cu prU 
vire la interzicerea experiențelor 
nucleare în atmosferă, Cosmos șl 
sub apă. Constat cu satisfacție că 
țările noastre participă activ și la 
pregătirile pentru apropiata con
ferință mondială ou privire la co
merț și dezvoltare, eub egida 
O.N.U., deoarece în interesul nos
tru comun este dezvoltarea pe ba
za egalității în drepturi, a cola
borării economice internaționale, 
înlăturarea discriminării și obsta
colelor artificiale șî ajutorarea e- 
ficientă a țărilor în cure de dez
voltare.

Cele două țări ale noastre aduo 
o contribuție deosebită Ia dezvol
tarea colaborării pașnice în Bal
cani. Pe lingă alte inițiative po
zitive în această privință, aș vrea 
să amintesc în mod deosebit do
rința țărilor noastre ca această re
giune să fie declarată zonă denu- 
clearizată. De asemenea, noi spri
jinim toarte celelalte propuneri de 
creare a unor asemenea zone de- 
nuclearizate și în alte părți ale 
lutnii.

Dragă tovarășe Dej,

Sîntem ferm convinși că vizita 
dumneavostră și apropiatele noas
tre convorbiri vor contribui la con
solidarea pe mai departe a rela
țiilor de prietenie și de bună ve
cinătate, precum și la lărgirea 
colaborării multilaterale între Re
publica Socialistă Federativă Iu
goslavia și Republica Populară 
Romînă. Considerăm că schimbul 
nostru de păreri va avea o mare 
importanță pentru o mai bună cu
noaștere reciprocă, o mai deplină 
înțelegere și pentru intensificarea 
eforturilor noastre în lupta pen
tru pace și socialism.

Urîndu-vă să vă petreceți tim
pul în mod plăcut în țara noastră, 
ridic acest pahar pentru progresul 
poporului romîn prieten, pentru 
prietenia sinceră și colaborarea 
multilaterală dintre cele două țări 
socialiste ale noastre, în sănătatea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu- 
Dej și a celorlalți oaspeți din Re
publica Populară Romînă.

roană de flori pe ale cărei pan
glici sînt scrise cuvintele : „Glorie 
veșnică luptătorilor iugoslavi că- 
zuți pentru libertate". După depu
nerea coroanei, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a rostit: „Slavă ce
lor care S-au jertfit pentru elibe
rarea Iugoslaviei în lupta împo
triva fascismului". Cei prezenți 
păstrează un moment de recule
gere. Sînt intonate imnurile de 
stat ale R. P. Romîne și ale R.S.F. 
Iugoslavia. Membrii delegației sem
nează apoi în cartea memoriale 
care se află în incinta monumen
tului.

Coloana de mașini se îndreaptă 
apoi spre Monumentul Eliberatori
lor Belgradului — 1944. Cinstind 
memoria celor căzuți în eroicele 
lupte tfin toamna asului 1944 pen

(Urmare din pag. l-a)

tr-un spirit de înțelegere reci
procă.

Atît Republica Populară Rbmî- 
nă, cit și Republica Socialistă Fe
derativă Iugoslavia, ca și celelalte 
țări socialiste se călăuzesc în re
lațiile internaționale după princi
piul coexistenței pașnice între toa
te statele, fără deosebire de regim 
social. Eforturile țărilor socialiste, 
ale altor țări iubitoare de pace, 
ale tuturor forțelor păcii și pro
gresului, pentru stabilirea nnui 
climat de destindere, de înțelege
re și colaborare se bucură de sim
patia și sprijinul tot mai activ al 
celor mai largi cercuri ale opiniei 
publice mondiale, al tuturor po
poarelor lumii.

In timpurile noastre, cînd există 
armele termonucleare, cu o colo
sală forță de distrugere, salvgar
darea păcii constituie cea mai ar
zătoare problemă ce ee pune în 
fața umanității. Singura cale efi
cientă pentru excluderea definiti
vă a războaielor din viața socie
tății este dezarmarea generală și 
totală. Sprijinul de care s-a bu
curat programul de dezarmare ge
nerală și totală prezentat de gu
vernul Uniunii Sovietice la O.N.U., 
faptul că necesitatea dezarmării 
generale și totale a fost unanim 
recunoscută de statele membre ale 
Organizației Națiunilor Unite de
monstrează ce înrîurire puternică 
exercită în zilele noastre ideea 
dezarmării.

Alături de celelalte state so
cialiste, Republica Populară Ro
mînă sprijină activ orice pas, orice 
măsură care poate contribui la 
realizarea acestui obiectiv măreț, 
la destinderea în relațiile între 
state, la dezvoltarea pe calea tra
tativelor a tuturor problemelor 
internaționale litigioase.

Desigur, pentru aceasta se cer 
eforturi unite și perseverente ale 
forțelor păcii, vigilentă față de 
acțiunile cercurilor imperialiste a- 
greeive, adversare ale păcii și li
bertății popoarelor.

încheierea Tratatului pentru in
terzicerea experiențelor cu arma 
nucleară în cele trei medii eete un 
rezultat concret al luptei pentru 
afirmarea principiilor coexistenței 
pașnice în viața internațională. 
Tara noastră se numără printre 
primii semnatari ai acestui tratat, 
pe care și-aiu pus semnătura peste 
100 de state — mărturie a ecoului 
puternic pe care l-a stîrnit în în
treaga lume.

Ne este cunoscut că guvernul 
Republicii Socialiste Federative 
Iugoslavia acordă, ca și noi, pre
țuirea cuvenită Tratatului, ca un 
pas însemnat pe calea destinderii 
internaționale, care deschide pers
pective favorabile pentru a se îna
inta mai departe în această di
recție.

O importantă contribuție la îm
bunătățirea climatului internațional 
în această parte a lumii ar aduse 

tru eliberarea capitalei Iugoslaviei 
de sub jugul lascist, Monumentul 
evocă iu basorelieful din piatră 
albă momente din acele zile de 
neuitat. Pe zidul de granit o in
scripție amintește că în lupta 
pentru eliberarea orașului și-au 
dat viața 2 953 luptători ai Arma
tei Populare de Eliberare Națio
nală a Iugoslaviei și 913 ostăși ai 
Armatei Sovietice.

In acordurile imnului luptători
lor căzuți, delegația de stat a 
R. P. Romîne depune o coroană de 
flori pe a cărei panglică se află 
Inscripția „Slavă eroilor elibera
tori ai Belgradului". Se intonează 
imnurile de stat ale R. P. Romîne 
și R.S.F. Iugoslavia, iar garda mi
litară de onoare salută pe eroii 
căzuți, prin salve de armă. Se 

transformarea Balcanilor într-o 
zonă a păcii, colaborării și bunei 
conviețuiri.

Ne exprimăm satisfacția că pen
tru soluționarea acestei probleme 
ca și a altor probleme actuale ale 
relațiilor internaționale, țările noas
tre socialiste, guvernele lor mili
tează împreună ca parte compo
nentă și activă a forțelor care ac
ționează pentru asigurarea păcii 
Si a progresului social.

Stimate tovarășe Tito,
Stimați tovarăși,

Relațiile de colaborare dintre 
țările noastre au cunoscut în ul
timii’ ani o dezvoltare incontesta
bilă. A sporit și e în continuă 
creștere volumul schimburilor e- 
conomlce. Există, fără îndoială, 
largi perspective de dezvoltare în 
continuare a acestor relații, cores
punzător cu posibilitățile de ca
re dispun țările noastre.

Un lucru deosebit de important 
pe care aș dori să-l subliniez în 
această ordine de idei este acordul 
privind construirea în comun a 
complexului hidroenergetic de la 
Porțile de Fier. Se înfăptuiesc ast
fel hotărîrile pe care le-am sem
nat în 1956 la București și Brioni. 
Nu este necesar să insist aici a- 
supra marii însemnătăți economi
ce pe care o are această construc
ție pentru Iugoslavia și Romînia, 
precum și pentru îmbunătățirea 
navigației pe Dunăre.

Sîntem convinși că această lu
crare de mari proporții, ce va fi 
înfăptuită în colaborare de către 
proiectanții, constructorii și spe
cialiștii romîni și iugoslavi, va 
acționa ca un factor de seamă al 
intensificării colaborării dintre ță
rile noastre.

Si în domeniul legăturilor din
tre organizațiile obștești, ai schim
burilor culturale și științifice au 
fost obținute rezultate pozitive. 
Dezvoltarea în continuare a aces
tor legături și schimburi va con
stitui o contribuție de preț la cu
noașterea reciprocă dintre popoa
rele noastre, Ia întărirea relațiilor 
lor de prietenie, la temelia cărora 
se află țelul ivuiun — construi
rea socialismului, aspirația comu
nă către asigurarea păcii și prie
teniei intre popoare.

Permiteți-mi să toastez pentru 
prosperitatea Republicii Socialiste 
Federative Iugoslavia.

Pentru noi succese ale poporului 
iugoslav care, avînd în fruntea sa 
Uniunea Comuniștilor din Iugo
slavia, muncește cu avînt pentru 
dezvoltarea economiei și culturii, 
pentru făurirea bunăstării, pentru 
construirea socialismului.

In sănătatea dv., tovarășe Tito 
și a eelorlalți conducători iugo
slavi.

Pentru prietenia și colaborarea 
tovărășească, rodnică, dintre po
poarele și țările noastre.

Pentru triumful cauzei. socialis
mului și păcii.

păstrează un minut de reculegere.
Membrii delegației străbat apoi 

aleile cimitirului. Se semnează în 
Cartea memoriălă a Monumentu
lui.

Vizitele pe colina Avala, la 
monumentul Eroului Necunoscut și 
la Monumentul eliberatorilor Bel
gradului au constituit momente e- 
moționante de omagiu adus luptă
torilor căzuți în lupta pentru elibe
rarea Iugoslaviei de sub jugul 
fascist.

☆

Prima zi a vizitei delegației de 
stat a R. P. Romîne a prilejuit 
manifestarea prieteniei dintre cele 
două pppoare legate prin țelurile 
comune ale păcii și socialismului.
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BELGRAD 22 (Agerpres).
Vineri după-atniază au început 

Ia Belgrad convorbirile între .dele
gația R. P. Romîne, condusă de to
varășul Gheorghe Gheprghiu-Dej, 
președintele Consiliului de Stet al 
R. P. Romîne, prim-secretar al 
C.C. al P.M.R., și delegația R.S.F. 
Iugoslavia, condusă de tovarășiw 
losip Broz Tito, președintele R.S.F. 
Iugoslavia, secretar general al 
U.C.I.

Din partea romînă au participat 
Ion Gheorghe Maurer, președintele 
Consiliului de Miniștri, Emil Bod- 
năraș, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Alexandru Bîrlă- 
deanu, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afaeerilor externe și Au
rel Mălnășan, ambasadorul R. P. 
Romîne la Belgrad.

Din partea iugoslavă au partici
pat Edvard Kardeli, președintele 
Scupștinei Federative, Petar Stam- 
bolici, președintele Vecei Execu
tive Federative, Bogdan Țrnobrnia, 
secretarul general al președintelui 
republicii, și Arso Milatovici, am
basadorul R.S.F. Iugoslavia la Bu
curești.

Convorbirea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de înțelegere și 
cordialitate.

Impresii de la o 
duminică pionierească

(Urmare din pag. l-a)

despre orașele noi care au apărui 
pe hartă, despre construcțiile 
imense din celelalte orașe, despre 
importanța unor mari obiective 
industriale construite în anii pu
terii populare. De ce totuși nu s-a 
ridicat această adunare la nivelul 
celeilalte ? Au spus-o însăși copiii. 
Nu s-a simțit efortul colectiv al 
pionierilor. A muncit tovarășa in
structoare la culegerea dateloT, iar 
ei au citii „pe roluri". Și nici mă
car nu și-au învățat bine rolurile. 
Ba s-au fîstîcit și la hartă de cî- 
teva ori... ,

Cam atît despre cele două adu
nări. Copiii au obosit, mai ales că 
după adunări au trecut în sala a- 
lăturată unde cei de la școala nr. 
1 aveau să participe în continuare 
la concursul cultural-artistic. Spe
răm că data viitoare tovarășii de 
la Casa pionierilor se vor orienta 
mai bine în sensul de a organiza : 
mai puțin și mai bine. Ar fi de 
dorit, ca și comitetul orășenesc 
U.T.M. să dea o mină de ajutor 
în acest sens.

Dar pentru că tot a venit vor
ba despre concursul eultural-artis- 
tic al pionierilor, se cade să spu
nem cîte ceva și despre acesta. Și 
anume : e vorba de alcătuirea te
maticii acestor concursuri. In ge
neral tuturor ne e drag să-i ve
dem pe copii îmbujorați pe scenă 
recitind, cîntînd, dansînd, însă 
poezii, cîntece care se potrivesc 
vîrstei lor, cu care le stau bine. 
Și să nu uităm încă un amănunt 
important: e vorba de concursul 
cultural-artistic al pionierilor. Al 
grupelor pionierești. Cînd am as
cultat potpuriu! de muzică ușoară 
cîntat la pian de pioniera Simota 
Zoe, clasa a VI-а A, ani aplau
dat-o. Insă cînd pionierul Blaga 
Ioan din elasa a VI-а В a început 
să cînte Aladin și Mexico, am în
ceput să privim mirați. Dar „pro
gramul de muzică ușoară" nu s-a 
încheiat aici. A urmat „Chemarea 
mării", cîntat de Steinberg Magda 
care o imita pe Margareta Pîslaru 
în ciorapi nylon, pieptănată cu 
breton, apoi ani ascultat „Nu, nu-i 
păcat", „Serenada tinereții", „Pe- 
aripa vîntulu.i" și așa mâi departe. 
Nici măcar întîmplător programul 
școlii nr. 1 nu a cuprins un cîn- 
tec pionieresc, o poezie pionie
rească. Atitea voci frumoase, atîția 
copii talentați, păcat șă nu fie va
lorificate aceste posibilități cu mai 
mult simt pedagogic-educativ. In 
această direcție trebuie să-și con
centreze atenția pe viitor atît pre
ședinta de unitate, președinții de 
detașamente, de grupe,, cît șj in
structorii și tovarășii profesori.
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Președintele S.U.A.,

John Kennedy, a încetat din viată 
în urma unui atentat

WASHINGTON 22 (Agerpres). 
La 22 noiembrie, președintele 

S.U.A., John Fitzgerald Kennedy, 
a fost asasinat în orașul Dallas, 
din statul Texas.

Președintele se îndrepta cu au
tomobilul împreună cu soția și cu 
alte personalități oficiale, spre lo
cul unde urma eă aibă loc o re
cepție dată în cinstea sa de auto
ritățile orașului Dallas și unde 
trebuia să rostească o cuvîntare. 
La ora 12,30, ora locală (20,30 ora 
Bucureștiului), în timp ce convoiul 
de mașini parcurgea cartierele 
mărginașe ale orașului, asasini 
neidentificati încă au tras focuri 
de armă asupra automobilului des
chis în care se afla președintele, 
rănindu-1 grav la cap. Asasinii au 
ales o porțiune a șoselei puțin 
populată, în timp ce la mică dis
tanță de locul crimei se aflau, mii 
de locuitori ai orașului veniți să-1 
întîmpine pe președinte. Guverna
torul statului Texas, John Connally 
care se afla în același automobil 
a fost de asemenea rănit.

Președintele a fost transportat 
de urgență la spitalul din Dallas. 
Cu toate intervențiile medicale e- 
fectuate, viața președintelui nu a 
putut fi salvată. Intr-un comuni
cat oficial al Casei Albe se arată 
că el a decedat în jurul orei 13.

Agențiile de presă anunță că 
membrii gărzii președintelui au a- 
vut un schimb de focuri cu asa
sinii. Doi membri ai gărzii au fost 
uciși. Ulterior poliția a arestat un 
tînăr care avea asupra sa un re
volver. El a negat însă că ar avea 
vreo legătură cu asasinarea pre
ședintelui. Autoritățile fac cerce
tări intense 
ucigași.

Trupul neînsuflețit al președin
telui a fost transportat în aceeași 
zi la Washington.

In S.U.A. drapelele au fost co- 
borîte în berna. Senatul s-a întru
nit în ședință extraordinară. La 
New York și în alte orașe ame
ricane activitatea comercială a în
cetat în' semn de doliu. Cinci 
membri ai guvernului american 
aflați în străinătate, printre саив 
secretarul de stat Dean Rusk au 
fost rechemați de urgență la 
Washington. Ei se aflau în drum 
spre Tokio pentru a lua parte la 
o întîlnire cu membri ai guvernu
lui japonez.

★

In urma asasinării președintelui 
Kennedy, vicepreședintele S.U.A., 
Lyndon Baines Johnson a devenit, 
conform prevederilor constituției 
S.U.A., președinte al Statelor Uni
te. Preluarea oficială a funcției de 
președinte a avut loc în cursul 
după-amiezii zilei de 22 noiembrie, 
prin depunerea de către Johnson 
a jurămîntului legal.

pentru a descoperi pe

---- = ©

american Fulbright

Prezențe romînești peste hotare
Premieră cu piesa „Тйакіс vals* la Viena
VIENA 22. Corespondentul A- 

gerpres transmite :
La 21 noiembrie a avut loc la 

Wiener Boulevard Buhne premie
ra eomediei lui Tudor Mușatescu 
„TitaniG vals".

Spectacolul s-a bucurat de un 
deosebit succes, publicul aplau- 
dînd la scenă deschisă momentele 
mai importante ale piesei.

La spectacolul de premieră au 
asistat personalități ale vieții cul
turale și artistice din Austria, șefi 
ai unor misiuni diplomatice acre
ditați la Viena, ziariști. De ase
menea, 
rul R. 
Mircea 
membri

Directorul artistic al ansamblu
lui Wiener Boulevard Buhne, 
fan Horvay, a declarat că 
entuziasmat de piesa lui Tudor 
șatescu „Titanic vals", care

a fost prezent ambasado- 
P. Române la Viena, ing. 
Ocheană, precum și alți 
ai ambasadei romîne.

-=©=-

Betaniști romîni 
în vizită prin Indonezia

DJAKARTA 22 (Agerpres).
Botaniștii romîni, prof. dr. Ion 

Tarnavschi și lectorul universitar 
Ratiu Onoriu, care se află într-o 
vizită în Indonezia, s-au întîlnit 
la 18 noiembrie cu conducerea 
instituțiilor botanice și de biolo
gie din Bogor.

Prof. dr. Tarnavschi a făcut o 
expunere cu privire la dezvoltarea 
învățămîntului în R. P. Romînă, 
la sercetările științifice și pregă
tirea de cadre în domeniul biolo
giei vegetale.

cunoscut în ultimii ani. 
rnmin reușește, eu o 

măiestrie, să trateze pro-

Ște- 
este 
Mu- 
este

una din cele mai bune comedii pe 
care le-a 
Autorul 
deosebită
bleme majore într-o formă subtilă, 
accesibilă marelui public.

1 16-a sedielă 
a [Miilei pemeile U.U. 
peatri Miittia carbeniferă

VARȘOVIA 22 (Agerpres).
Intre 16 și 20 noiembrie 1963 

a avut loc la Varșovia cea de-a 
16-a ședință a Comisiei perma
nente pentru industria carboniferă 
a Consiliului de Ajutor Economic 
Reciproc.

La ședință au luat parte dele
gațiile R. P. Bulgaria, R. S. Ceho
slovace, R. D. Germane, R. P. Po
lone, R. P. Romine, R. P. Ungare 
și Uniunii Sovietice.

Comisia a examinat sarcinile 
sale care decurg din hotărîrile se
siunii XVIII a C.A.E.R. și ședin
ței a IX-a a Comitetului Execu
tiv, precum și alte probleme.

A fost, de asemenea, examinat 
și aprobat planul de lucru al Co
misiei pe anul 1964.

Ședința s-a desfășurat într-o 
atmosferă de prietenie și înțele
gere reciprocă.

Amversarea stabilirii relațiilor 
S.U.A- și U.R.S.S.diplomatice Шге

I

BUDAPESTA. Janos Kadar, prim- 
secretar al C.C. al P.M.S.U., pre
ședintele Guvernului revoluționar 
muncitoresc-țărănesc ungar, a pri
mit pe membrii delegației de 
tiviști ai P.C.U.S. în frunte 
V. P. Mjavanadze, membru 
pleant al Prezidiului C.C. 
P.C.U.S., prim-secretar al C.C. 
P.C. din Gruzia. Convorbirea
desfășurat într-o atmosferă caldă, 
prietenească.

ministrației băncilor de a încheia 
un nou contract colectiv de mun
că, care să prevadă majorarea sa
lariilor.

Senatorul
se pronunță în favoarea 

lărgirii comerțului S.U.A 
eu țările socialiste

WASHINGTON 22 (Agerpres).
După cum transmite agenția As

sociated Press, senatorul J. W. 
Fulbright, președintele Comisiei 
senatoriale pentru afacerile exter
ne s-a pronunțat la 21 noiembrie 
în favoarea lărgirii comerțului 
Statelor Unite cu Uniunea Sovie
tică și cu celelalte țări socialiste. 
„Comerțul — a spus el — este 
una din numeroasele căi prin in
termediul căreia pot fi reduse a- 
nimozitățile și normalizate rela
țiile noastre cu țările socialiste".

ac- 
cu 
su- 
al 
al 

s-a

CALCUTTA. Cosmonauții sovie
tici Valentina Nikolaeva-Tereș- 
kova, Andrian Nikolaev și Valeri 
Bîkovski, care au întreprins o vi
zită de două zile în Nepal, au so
sit la 21 noiembrie

WASHINGTON. La 21 
brie, senatul american a 
proiectul de lege privitor 
carea plafonului datoriei 
a S.U.A. pentru 
luni de 
liarde 
aprobat 
fanților.

Dobînzile la 
exercițiul financiar 1963—1964 
Tidică la 7 700 000 dolari.

NEW YORK 22 (Agerpres).
In sala Carnegie Hall din New 

York a avut loe — din inițiativa 
Consiliului național pentru priete
nia americano-sovietică — o adu
nare eu prilejul aniversării a 30 
ani de la data stabilirii 
diplomatice între S.U.A. 
nea Sovietică.

Ambasadorul 
shington, A. F. 
tire unui mesaj
eiov, care arată că 
cînd s-au făcut primii pași în di
recția destinderii încordării, este

relațiilor 
și Uniu-

la Calcutta.

21 noiembrie, 
Republicii Sud-

la 309 
dolari.
și de

noiem- 
aprobat 
la ridi- 
publice

viitoarele șapte 
miliarde la 315 mi- 
Proiectul a fost 
Camera Reprezen-

datoria publică pe 
sa

U.R.S.S. 
Dobrînin, 
al Iui N.

în

la Wa- 
a dat ci-
S. Hruș- 
prezent,

deosebit de important ea Stat . * 
Unite ale Americii și Uniunea So
vietică să-și unească eforturile în 
lupta pentru însănătoșirea conti
nuă a climatului internațional și 
a soluționării pașnice a probleme
lor litigioase.

La adunare au luat ciuvîntul dr. 
Corllis Lamout, președintele Con
siliului pentru prietenia americano- 
sovietisă, N. N. Blohin, președin
tele Institutului pentru relațiile so- 
vieto-americane, precum și r 
zeutanți ai mișcării femeilor pen-3' 
tru pace și organizațiilor mișcării 
populației de culoare.

o

PRETORIA. La 
primul ministru al 
Africane, H. Verwoerd, a anunțat 
că Hilgard Muller, ambasadorul 
R.S.A. la Londra, a fost numit mi
nistru de externe în locul lui Eric 
Louw, care, după cum s-a mai a- 
nunțat, urmează să-și dea demisia 
la sfârșitul acestui an.

BEIRUT. La 22 noiembrie. Liba
nul a sărbătorit cea de-a 22-a a- 
niversare a proclamării indepen
denței. In seara zilei de 21 no
iembrie, președintele Libanului, 
Fuad Chehab, a rostit „un mesaj 
către națiunea libaneză". Preșe
dintele libanez a arătat în acest 
mesaj că Libanul s-a pronunțat și 
se pronunță pentru relații cu toa
te țările lumii și în special cu ță
rile arabe.

ROMA. Peste 110 000 de func
ționari bancari din Italia au 
clarat la 22 noiembrie o grevă 
48 ore, ca urmare a refuzului

de- 
de 
ad-

Protestul guvernului chilian 
S.U.A.adresat

SANTIAGO. CHILE 22 (Ager
pres).

La 21 noiembrie, Pedro Daza, 
subsecretar la Ministerul chilian 
al Afacerilor Externe, a anunțat 
că ambasadorul Republicii Chile 
la Washington a primit instruc
țiuni să protesteze pe lîngă guver
nul S.U.A. împotriva măsurii vo
tate de Senatul american în urmă 
eu două săptămîni, privitoare la 
suspendarea ajutorului american 
pentru țările care au extins limita 
apelor lor teritoriale. Această mă
sură a fost luată pentru a apăra

industria națională a pescuitului 
de concurența flotilelor de pes
cuit nord-americane.

Tot la 21 noiembrie, Camera 
deputaților din Chile a hotărît să 
prezinte în această chestiune o 
rezoluție de protest la conferința 
interparlamentară care se va ține 
la Washington în februarie viitor. 
Rezoluția spune eă delegația ehi- 
lianâ „se va strădui să găsească 
o poziție comună împreună ou alte 
țări latino-americane a căror su
veranitate este, de asemenea, a- 
menințată" de hotărîrea senatului 
S.U.A.

LONDRA. Camera Comunelor a 
adoptat în cursul nopții de joi 
spre vineri în a doua citire pro
iectul de lege privitor la unifica
rea actualelor departamente ale a- 
părării, aerului și marinei într-un 
singur minister după modelul Pen
tagonului. Anunțînd că reorgani
zarea forțelor armate engleze va 
intra în vigoare în aprilie 1964, 
P. Thorneycroft, 
rii, a anunțat că 
departamente de 
deveni secretari 
minister.

ministrul apără- 
titularii celor trei 
pînă acum vor 
de stat în noul

Tratament iranian
LONDRA 22 (Agerpres).

Membrul laburist al Parlamentu
lui britanic, Dick Taverne, care 
s-a înapoiat recent din Spania, a 
confirmat tratamentul brutal la 
care sînt supuși minerii din As
turia arestați de poliția spaniolă. 
Informațiile au fost obținute cu 
mari dificultăți, iar majoritatea 
surselor nu au putut fi menționate. 
EI a reușit însă să verifice mai 
multe cazuri de torturi sălbatice 
așa cum au fost menționate în 
centul protest al scriitorilor și 
telectualilor spanioli.

Taverne a aflat că unul din 
ținuți — Antonio Zapedes —

re- 
in-

de-
- a 

încercat să se sinucidă după tor
turi.

Deputatul laburist arată că gre
vele din Asturia par să se fi în
cheiat, dar alte greve sporadice 
se produc în alte puncte, iar 
muncitorii din construcții din Sa
ragossa au fost „interogați" după 
procedeele obișnuite.

Deși cei arestați nu poț fi de
ținuți în mod legal la posturile 
de poliție decît 72 de ore, ei sînt

Rezultatele alegerilor parlamentare 
din Japonia

TOKIO 22 (Agerpres).
La 22 noiembrie, la Tokio au 

fost date publicității rezultatele 
oficiale ale alegerilor parlamen
tare din Japonia, 
țațelor, din cele 
Camera Inferioară
lui, Partidul liberal-democrat al 
lui Ikeda a obținut 283 (față de 
296 locuri deținute pînă la ale
geri), Partidul socialist — 144 lo- 
enri, Partidul socialismului demo-

Potrivit rezul-
467 locuri din 
a Parlamentu-

comu- 
locuri 
și in-pînă la alegeri)

— 12 locuri.
japonez a adoptat în 
o hotărîre cu privire 

a

cratic 23 locuri, Partidul 
nist — 5 locuri (față de 3 
cît a avut 
dependenții

Guvernul 
aceeași zi
la convocarea la 4 decembrie 
sesiunii speciale parlamentare. La 
această sesiune vor fi aleși preșe
dintele și vicepreședintele Came
rei Inferioare și va fi format noul 
guvern.

aplicat greviști din Asturia
de cele mai multe ori reținuți pînă 
la șapte zile. Nimeni nu îndrăz
nește să urmărească pe membrii 
poliției.

Cenzura este totală. Pedepse 
grele sînt aplicate pentru răspîn- 
direa de propagandă ilegală, mai 
cu seamă „răspîndirea de zvonuri 
tendențioase de natură să discre-

diteze statul". Unul din cei patru 
juriști deținuți în închisoarea din 
Burgos ispășește o pedeapsă de 
20 de ani în baza unei asemenea 
acuzații, iar intelectualii care au 
semnat protestul în legătură cu 
minerii din Asturia urmează să fie 
judecați tot pentru astfel de acu. 
zatii.

О

Mărturii despre brutalitățile 
regimului

LONDRA 22 (Agerpres).
Un oorespondent al săptămîna- 

lului britanic „Tribune", recent 
înapoiat din Portugalia, își împăr
tășește impresiile din Lisabona și 
Oporto. Brutalitatea regimului fas
cist al lui Salazar, scrie el, nu reu
șește să rămînă ascunsă ochilor 
turiștilor. Reporterul arată că bo
lile, infirmitățile și mizeria și-au 
pus pecetea pe fețele și chiar pe 
mersul trecătorilor. Cazurile 
tuberculoză din Portugalia sînt de

lui Salazar
cinci ori mai numeroase decît în 
Anglia, iar serviciile sanitare sînt 
derizorii.

In cei 35 ani de cînd se află !a 
putere Salazar a interzis libertă
țile elementare ale 
cierii și exprimării.

In prezent, scrie 
„Tribune", singura 
nizată o constituie
nist, care este însă nevoit să ac
ționeze în cea mai strictă ilegali, 
tate.

opoziției, aso-

în continuare 
opoziție orga- 
partidul comu-

de
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