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PE TEMELE ZILEI La laminorul bluming de la Hunedoara

FRONTUL DE LUCRU Construcții pentru sporirea

PENTRU IARNÂ PE ȘANTIEREDe la un an la altul, construcțiile de locuințe cunosc în țara noastră o tot mai mare amploare. Specificul muncii pe șantiere cere să se aibă mereu în vedere atît sarcinile prezente, cît și cele în perspectivă. Una din condițiile importante pentru realizarea la termenele stabilite a construcțiilor de locuințe prevăzute în anul viitor este asigurarea continuității activității pe șantiere. în prezent, acest lucru se impune cu multă insistență, deoarece, prin extinderea largă a metodelor industriale de execuție și a mecanizării lucrărilor, șantierele au devenit unități cu producție continuă, unde anii își predau și preiau ștafeta din mers. Avînd la îndemînă documentația tehnică și cunoscînd amplasamentele, înainte de începerea lucrărilor, constructorii pot să-și organizeze temeinic munca, să stabilească în mod real necesarul de materiale, utilaje și brațe de muncă. Ei pot astfel să lucreze în ritm susținut în toate lunile anului, inclusiv iarna.învățînd din experiența anilor trecuți, organele locale de partid și comitetele executive ale sfaturilor populare regionale se îngrijesc tot mai mult ca, paralel cu terminarea locuințelor din acest an, să pregătească în continuare front de lucru pentru constructori, îndeosebi pentru perioada de iarnă. în regiunea Oltenia, proiectanții D.S.A.P.C.-ului au pregătit din timp o mare parte din proiectele construcțiilor anului 1965 ; pînă în prezent s-a întocmit documentația lucrărilor care constituie front de lucru pentru iarnă, constructorii avînd posibilitatea să înceapă de pe acum construcțiile, incit în lunile friguroase să lucreze la interioare. Bine se prezintă lucrurile și în regiunile Banat și Mureș- Autonomă Maghiară. Pentru locuințele din Reșița au fost asigurate proiectele încă din iulie, iar pentru cele din Arad 90 la sută din documentația de execuție este gata. Cu totul alta se prezintă situația în legătură cu noile construcții din Timișoara. D.S.A.P.C. Banat a asigurat pînă în prezent,. numai ' 45 la sută din proiectele' 'lîului viitor; în plus unele- amplasamente nu sînt încă definitivate. Aceasta creează — după cum ni se semnalează — greutăți în munca constructorilor : stagnări în execuție, folosirea nerațională a utilajelor și a unor categorii de muncitori. Unele greutăți în asigurarea continuității lucrului în perioada care urmează. mai ales de ordin financiar, întîmpină și constructorii grupului de șantiere Iași. în alte regiuni — Suceava, Hunedoara — se fac prea puține eforturi pentru a crea în continuare constructorilor condiții bune de desfășurare a lucrului. Se cere să fie luate operativ măsuri pentru înlăturarea deficiențelor. Este necesar ca organele locale de partid și. comitetele executive ale sfaturilor populare regionale să analizeze stadiul pregătirii documentației tehnice, al asigurării amplasamentelor

și materialelor. Acolo unde există create asemenea condiții, cum este cazul și în Capitală, să se treacă la începerea lucrărilor pentru ca, pînă la iarnă, cît mai multe blocuri să fie aduse în stadiul de finisaj. Aceasta va asigura, pe lîngă un ritm susținut și continuu de lucru, și predarea ritmică, eșalonată, a locuințelor în tot cursul anului. Este bine ca, pe cît posibil, noile fronturi de lucru să mențină repartizarea actuală a șantierelor spre a se evita transferarea unui număr însemnat de muncitori dintr-un loc într-altul.Urgentarea obținerii avizelor la documentațiile întocmite, deschiderea finanțării, aprovizionarea cu materiale, repartizarea rațională a utilajelor la punctele de lucru — iată probleme care nu trebuie să scape în această perioadă din atenția sfaturilor populare și a trusturilor regionale de construcții. O dată cu pregătirea frontului de lucru sînt necesare și măsuri pentru crearea unor condiții bune de muncă constructorilor în timpul iernii.Pregătirea din timp și în cele mai bune condiții a frontului de lucru constituie una din căile importante pentru asigurarea unui ritm susținut de execuție a lucrărilor pe șantiere, pentru respectarea termenelor de dare în folosință a noilor locuințe.

capacității deLa laminorul bluming de la Combinatul siderurgic Hunedoara se fac noi lucrări, menite să ducă la creșterea producției de laminate. Zilele a- cestea, s-a terminat construcția a două cuptoare adinei de mare capacitate pentru preîncălzirea, pînă la temperatura de 800 grade, a lingou- rilor sosite de la oțelării. Se reduce astfel perioada de staționare a oțelului în cuptoarele de încălzire la temperatură ridicată, necesară înainte de începerea, procesului de laminare, ceea ce asigură folosirea mai

producțieintensă a cajei de laminare. Totodată, aici se construiesc alte patru cuptoare de preîncălzire a oțelului, din care două sînt în stadiu de finisare. La laminor s-au adus în ultimii ani numeroase îmbunătățiri și perfecționări tehnologice, care au ridicat mult productivitatea agregatelor. Ca urmare, au fost prelucrate, în medie pe fiecare oră efectivă de lucru, cu 140 tone de oțel mai mult față de realizările din anii premergători șe- senalului.
1600 propuneri gospodărești

In Capitală se desfășoară adunările do 
dări de seamă ale deputafilor raionali. 
Pînă în prezent au avut loc circa 700 de 
asemenea manifestări la care au parti
cipat 56 000 cetăjeni. Un mare număr 
dintre ei au luat cuvîntul pe marginea 
expunerilor. S-au făcut 1 600 de pro
puneri pentru mai buna gospodărire a 
orașului și înfrumusețarea cartierelor. 
Multe din ele aparent sînt lucruri de 
amănunt. Dar toate la un loc aduc o în
semnată contribuție la înnoirea Înfățișării 
orașului, fac viafa mai plăcută. Printre 
altele, în raionul T. Vladimirescu s-a 
propus înființarea, cu ajutorul sfatului 
popular raional, a două răsadnițe de 
flori, amenajarea prin muncă patriotică

a unui parc și a unui teren de joc 
pentru cei mici pe strada Răcari, 
s-a solicitat prelungirea traseului auto
buzului nr. 35 pînă în Drumul Taberei. 
Cetățenii unui cartier au făcut propunerea 
ca aprovizionarea cu lemne să se facă de la 
un centru mai apropiat. Se vor putea fo
losi mai bine mijloacele de transport. A- 
dunările în care deputafii fac dări de sea
mă în fafa alegătorilor continuă zilnic 
pînă la 1 noiembrie a.c. Colective special 
alcătuite de comitetele executive ale sfa
turilor populare raionale extrag din pro
cesele verbale sugestiile cetățenilor, le 
grupează pe probleme sau pe sectoare 
și le repartizează diferitelor secții spre 
rezolvare operativă.

Radiogramă

de la trimisul nostru

Plouă... 
dar și cu recorduri

Anul în curs
văzut de meteorologi

• Ce înseamnă 100 litri de apă pe me
tru pătrat • Capriciile vremii și agricul
tura • O vară cu 700 km mai la nordAnul acesta s-a discutat despre vreme probabil mai mult decît în alți ani. Capriciile ei au atras atenția tuturor. Ce părere au meteorologii ? Cum pot fi explicate fenomenele ? Prin ce se deosebește anul în curs de alți ani ? Redactorul nostru Al. Plăleșu a adresat cîteva întrebări tov. N. Topor, director adjunct al direcției hidrometeorologice din Comitetul de Stat al Apelor.

Cum caracterizați anul 1964 din 
punct de vedere meteorologic ?Anul acesta, care a urmat după o toamnă foarte liniștită, călduroasă și extrem de secetoasă, a fost foarte agitat din punct de vedere meteorologic, cu schimbări bruște, chiar de la o zi la alta. în linii mari, el s-a caracterizat printr-o iarnă secetoasă, cu încălziri și răciri succesive și cu un strat persistent de zăpadă numai în Oltenia. Transilvania și nordul Moldovei. Primăvara a fost răcoroasă și secetoasă pînă în luna mai, care s-a prezentat cu un timp excepțional de rece și de ploios. Vara a fost mai răcoroasă, cu ploi~ ;mai frecvente, care au dat cantități de apă foarte diferite de la o regiune la alta, iar uneori aceste cantități au variat mult chiar în cadrul acelorași zone geografice ale țării.

Referitor la faptul că a fost o 
vară mai răcoroasă, cu ploi mai 
frecvente, ce s-ar putea spune 
comparativ cu alți ani ?Dacă am face media pe țară, în acest an, cantitatea de apă provenită din ploi este doar cu vreo 17 la sută mai mare decît în anii socotiți normali. Or, s-a întîmplat fenomenul următor : cantitatea de ploi căzute s-a concentrat asupra unui număr de luni mai redus, în special din

mai încoace, și a avut șl o repartiție extrem de inegală pe teritoriul țării în cîmpia Bărăganului — exceptînd partea ei de răsărit — și în sudul Moldovei a căzut o cantitate de apă mai mult decit dublă în comparație cu alți ani. Numai în decursul a trei zile din luna septembrie (22—25), s-au totalizat peste 100 1 de apă pe metru pătrat, ceea ce reprezintă de trei ori cantitatea de ploi ce cade în mod obișnuit, în tot cursul lunii, în această parte a țării. în decurs de 111 ani, numai în septembrie 1904 a mai căzut o asemenea cantitate de apăCît privește temperatura medie a lunilor de primăvară și vară, aceasta a fost cu 1—2 grade mai scăzută decît în alți ani. Ceea ce ar corespunde geografic temperaturii unoi zone situate la vreo 700 km mai la nord.
Cînd au mai fost asemenea veri 

ploioase ?Din datele culese pe mai multe decenii reiese că asemenea veri ploioase au mai fost în 1897, 1901, 1913 1941 și 1955, diferită fiind întrucîtva repartiția teritorială a ploilor. Anul acesta a plouat cel mai mult la Caransebeș, Baia Mare, Turnu Măgurele, Rîmnicu Sărat, Viziru (regiunea Galați) ; printre localitățile mai secetoase se numără, ca și în alți

ani, Sulina, Galați, Adjud, Fetești, Bîrlad.Pentru a sugera ce înseamnă cantitățile de apă căzute, interlocutorul nostru a făcut și următoarea comparație referindu-se la cele trei zile ploioase din luna septembrie : 100 litri de apă pe metru pătrat, sau 1 000 de tone la hectar, dacă nu s-ar scurge, intra în sol sau evapora, ar forma un strat gros de 100 milimetri.
Cum a influențat starea atmos

ferică agricultura ?Nu este un secret că producția a- rricolă depinde într-o însemnată năsură de fenomenele meteorologice. Desigur, efectele lipsei de umezeală suficientă pot fi în mare măsură atenuate prin aplicarea de metode științifice de lucrare a pă- mîntului. Anul agricol 1964 a început cu o toamnă secetoasă. Abia ploile numeroase din luna mai ■ a.c. au asigurat solului o umiditate satisfăcătoare, micșorînd deficitul de umezeală care a rămas totuși destul de mare în Moldova și Bărăgan. Ploile căzute în decada a treia a lunii septembrie asigură condiții favorabile semănăturilor de toamnă, mai ales în jumătatea de est a țării, unde secetele de toamnă sînt mai frecvente.
Cum pot fi explicate capriciile 

meteorologice ale anului în curs ?Toate perturbațiile atmosferice, excesul de apă, seceta depind de transferul de căldură din zona inter- tropicală, unde aceasta se produce

Din mijlocul 
uriașei cupe da 
bronz, flacăra 
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de strălucitoa
re, ploaia mă
runtă și rece cu 
care toamna ja
poneză, atîf de

a 
jinut să fie pre- 

__  _ zentă la startul 
întrecerilor de 
m'ercur''

nai, zeci de mii 
de spectatori au asistat la un adevărat 
recital atletic rămînind nemișcaji în 
tribune pînă cînd și ultima festivitate de 
premiere s-a țpeheiat. „Un start magni
fic", scrie cu litere de-o șchioapă edijia 
de seară a ziarului „Asachi Evening 
News”, caracterizînd debutul probelor at
letice în încărcatul program al Olim
piadei.

Cea mai spectaculoasă și mai drama
tică probă a fost cursa de 10 000 de 
metri, unde recordmanul mondial, austra
lianul Clarke, și campionul olimpic de la 
Roma, Bolotnikov, socotiți cei mai de 
seamă prefendenți la titlu, au fost în
vinși de americanul Mills. Reprezentan
tul nostru, Barabaș, a fost pur și simplu 
sufocat de ritmul alergării și a abandonat 
la jumătatea cursei. La săritura în lun
gime femei, deținătoarea recordului 
mondial și a titlului olimpic de la Roma, 
sovietica Scelkanova, a trebuit să se 
mulțumească doar cu locul trei, victoria 
surîzîndu-i unei fete înalte de pe malul 
Tamîsei, Mary Rand- Parcă planînd peste 
nisipul muiat de apă, ea a făcut să cadă 
— ca o frunză bătută de vîntul rece al 
toamnei — recordul mondial, acesta 
fiind, începînd de ieri de la ora 17 și 14 
minute, de 6,76 m. Tînăra noastră atletă 
Viorica Viscopoleanu, clasată pe locul 
V, a lăsat în urmă numeroase concu
rente de valoare și n-a lipsit mult ca 
la cea de-a cincea săritură (din păcate 
depășită) să realizeze un rezultat care 
i-ar fi permis să urce pe podium, pe lo
cul însemnat cu cifra III.

Spuneam în comentariul de marți că 
echipa noastră de polo a dat o adevă
rată lecție de combativitate. Ei bine, ’n 
bazinul Metropolitan, unde lumina se fil
trează prin vitralii verzui, împrumufînd 
culoarea apei, jucătorii romîni de polo 
au învins echipa unită a Germaniei, 
după un meci deosebit de disputat, care 
a ținut încordate tribunele pînă la flu
ierul final. $i ce profunde rezonanțe au 
avut aici încurajările „Luptă, lup’ă 
R.P.R. I", adresate echipei noastre de 
către fotbaliștii și boxerii romîni veniți 
cu toții să-și susțină colegii. Cu aceeași 
ardoare ca și poloiștii au luptat și trei 
din cicliștii avîntați pe panglica de as
falt de la Hachioji în dificila întrecere 
cu stelele ciclismului amator. Ce folos 
însă, că, în eforturile lor de-a dreptul 
dramatice pe șoseaua udă, cei trei au 
trebuit să suplinească lipsa lui Cosma 
(înfîrziat, inexplicabil, de la start)...

Cu puțin timp înainte de a transmite 
însemnările de față am fost în satul o- 
limpic. Am înfîlnif-o pe lolanda Balaș 
plimbîndu-se singuratică sub o umbrelă 
japoneză. Calmă, pujin gînditoare, își 
petrecea clipele de răgaz cu qîndul la 
marele ei examen ce-l va susține joi. 
„Succes, loli I"

Ion MÀRGJNEANU

capricioasă,

(Amănunte despre întrecerile olimpice 
desfășurate ieri — în pag. a V-a).
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Miercuri au început în Capitală festivitățile prilejuite de Centenarul Universității bucureștene.La ora 11, în sala Palatului Republicii Populare Romîne a avut loc adunarea festivă consacrată Centenarului. Pe fundalul scenei, încadrată de drapele de stat ale R. P. Romîne și de datele festive „1864—1964“, se afla emblema Centenarului Universității din București.în aplauzele îndelungi ale a- sistenței, în prezidiul adunării au luat loc tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Gheorghe Apostol, Leonte Răutu, Avram Bunaciu, vicepreședinte al Consiliului de Stat, Gheorghe Gaston Marin și Gogu Ră- ■j dulescu. vicepreședinți ai Consiliului de Miniștri, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat, acad. Ștefan Bălan, ministrul învățămîntu- lui, acad. Ilie Murgulescu, președin

tele Academiei R. P. Romîne, Florian Dănălache, prim-secretar al Comitetului orășenesc București al P.M.R., Ion Cosma, președintele Comitetului executiv al Sfatului popular al Capitalei, Petre Enache, prim- secretar al C.C. al U.T.M., Ștefan Bîrlea, președintele U.A.S.R., academicieni și alți oameni de știință și cultură, rectori ai unor institute de învățămînt superior, membri ai Consiliului științific al Universității bucureștene, invitați de peste hotare.în sală se aflau membri ai C.C. al P.M.R., ai Consiliului de Stat și ai guvernului, reprezentanți ai unor instituții centrale și organizații obștești, oameni de știință, artă și cultură, conducători ai instituțiilor de învățămînt superior din întreaga țară, numeroși studenți.

La adunare au participat invitați de peste hotare, reprezentînd 60 de universități din numeroase țări.Au fost prezenți șefii unor misiuni diplomatice acreditați în R P. Romînă și alți membri ai corpului diplomatic.Adunarea festivă a fost, deschisă de acad. Gh. Mihoc, rectorul Universității din București.Primit cu puternice aplauze, tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului de Stat și Consiliului de Miniștri, a adus un salut călduros corpului didactic, studenților și tuturor colaboratorilor Universității cu prilejul împlinirii unui secol de activitate.
(Continuare în pag. Il-a)

Cuvintarea tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej
Dragi tovarăși și prieteni,Stimați oaspeți,Comitetul Central aF Partidului Muncitoresc Romîn,- Consiliul de Stat și Consiliul de Miniștri al Republicii Populare Romîne felicită călduros corpul didactic, studenții și pe toți colaboratorii Universității din_ București cu prilejul împlinirii unui secol de activitate a acestei proeminente instituții de învățămînt superior.Decretul prin care, la 5 ani de la Unirea Principatelor, Alexandru Ioan Cuza înființa Universitatea din capitala Romîniei, a marcat în viața culturală și științifică a țării un eveniment de profundă semnificație, care corespundea aspirațiilor poporului romîn spre cultură și progres, năzuinței de afirmare a culturii naționale. Centenarul pe care-1 sărbătorim acum constituie un prilej de cinstire a tradițiilor înaintate ale școlii superioare romînești, de omagiere a celor ce au pus bazele acestui lăcaș de învățămînt din București, ale cărui începuturi datează încă de la sfîrșitul secolului XVII.în ciuda condițiilor vitrege în care a trebuit să funcționeze sub trecutele regimuri, Universitatea bucu- reșteană a devenit un important centru al vieții spirituale din Romînia, cunoscut și apreciat și peste hotare. Numeroși savanți, deschizători de drumuri în domeniul lor de cercetare, au activat în cadrul ei pentru formarea de noi și noi generații de luminători ai poporului, de purtători ai făcliei științei și culturii. Aci s-au afirmat renumite școli de știință romînească: cea de matematică, ilustrată de profesorii Spiru Ha- ret, Gheorghe Țițeica, Traian Lalescu, Dimitrie Pompei, Simion Stoilov ; cea de biologie și medicină, cu străluciții ei exponenți Dimitrie Voinov, Victor Babeș, Gheorghe Marinescu, Ioan Cantacuzino, Traian Săvu- lescu ; școala de lingvistică reprezentată de Bogdan Petriceicu Hașdeu și Ovid Densușianu; cea de arheologie, de care se leagă numele lui Alexandru Odo- bescu și Vasile Pîfvan : școala de istorie națională a savantului de renume mondial Nicolae Iorga, nume la care s-ar putea adăuga multe altele, ale celor ce au dat strălucire întregului nostru învățămînt.Citadelă a științei, Universitatea a promovat bogate tradiții progresiste, a contribuit la răspîndirea ideilor înaintate. Minți luminate din rîndurile corpului didactic, ca și ale studenților, au militat pentru nobile idealuri umaniste, pentru progres social, s-au ridicat împotriva curentelor reacționare și a fascismului, au sprijinit lupta dusă de forțele antihitleriste, în anii grei ai războiului, sub conducerea partidului comunist.Tezaurul științific și cultural făurit de-a lungul

timpului, tradițiile înaintate ale învățămîntului nostru academic se bucură astăzi de o înaltă prețuire. Partidul și statul acordă o mare atenție avîntului științei și tehnicii, înfloririi culturii și artelor. Alături de celelalte instituții de învățămînt superior, Universitatea din București a cunoscut o dezvoltare continuă, ilustrată prin creșterea considerabilă a numărului de stu- denți și cadre didactice, crearea de noi facultăți și secții de specializare, laboratoare și biblioteci, îmbunătățirea condițiilor de viață și de studiu ale celor care 
o frecventează.Corpul didactic al acestui înalt lăcaș de cultură — cuprinzînd dascăli cu o bogată și îndelungată experiență, precum și un puternic detașament de tinere cadre științifice și pedagogice, formate în anii regimului nostru — și-a cucerit o binemeritată stimă și apreciere pentru devotamentul, competența și stăruința cu care-și îndeplinește îndatoririle de onoare ce-i revin.O mîndrie a întregului popor este studențimea noastră, plină de vigoarea tinereții și de optimism. învățînd cu sîrguință spre a-și însuși știința, pregătindu-se cu răspundere pentru viață, pentru slujirea patriei, ea se dovedește demnă de încrederea și dragostea cu care este înconjurată.Prin munca lor plină de abnegație și pricepere, zecile de mii de absolvenți pe care i-a dat învățămîn- tul superior în ultimii 20 de ani joacă un rol de seamă în viața economică, socială și culturală a țării, făcînd să sporească renumele școlii noastre superioare.Prezența la manifestările Centenarului a atîtpr iluștri reprezentanți ai unor universități de veche tradiție și înalt prestigiu științific constituie o expresie a dorinței universitarilor de a contribui la îmbogățirea tezaurului culturii mondiale prin schimbul de valori spirituale, la întărirea colaborării între oamenii de știință și cultură din toate țările, la apropierea între popoare în numele păcii și înțelegerii internaționale.Ne 'exprimăm convingerea că cea mai mare Universitate a țării va fi și în viitor la înălțimea misiunii de onoare de a forma cadre tot mai numeroase, în măsură să participe activ la opera de ridicare a Romi- niei socialiste pe culmile progresului și bunăstării, la dezvoltarea științei și culturii, la promovarea gindirii înaintate.Cu prilejul acestei mărețe sărbători jubiliare, urăm tuturor cadrelor didactice, studenților și colaboratorilor Universității din București noi succese în munca pedagogică și de creație științifică, pusă în slujba poporului și a înfloririi patriei.

> v

Președintele Cubei 
a sosit la MoscovaMOSCOVA 14 (Agerpres). — La Moscova a sosit Osvaldo Dorticos, oreședintele Republicii Cuba, care face o vizită de prietenie în Uniunea Sovietică la invitația Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S ii a guvernului sovietic. La sosire, președintele Republicii Cuba a fosl întîmpinat de Anastas Mikoian si de alte persoane oficiale.
Mediatorul O.N.U. 
pentru Cipru la AtenaATENA Mediatorul O.N.U. pentru Cipru Galo Piaza, a sosit la Atena din Nicosia, pentru convor- bri cu guvernul grec. El și-a exprimat speranța că se va putea găsi o soluție definitivă a pro

ălO- ore
*blemei Ciprului. Piaza a spus că în discuțiile sale la Ankara și Nicosia a constatat că atitudinile nu mai sînt rigide și că există de ambele părți dorința sinceră de a rezolva problema.

DEMISIA GUVERNULUI
DIN VENEZUELACARACAS 14 (Agerpres). — Guvernul venezuelean și-a prezentat demisia președintelui Leoni, pentru a îngădui acestuia să formeze uh nou guvern de coaliție.
Descoperirea

complot împotriva 
președintelui S. U. Â.NEV' YORK Agenția U.P.I. a- nunță că poliția din localitatea Corpus Christi (statul Texas) a

descoperit un complot vizînd asasinarea președintelui Johnson cu prilejul trecerii sale prin acest o- raș. A fost arestat un vechi client al justiției. Julius Schmidt, în vîr- stă de 29 de ani. La domiciliul lui Schmidt poliția a găsit un întreg arsenal, precum și uniforme și steaguri naziste din timpul ultimului război mondial.
Premiul Nobel 
pentru pace

OSLO 14 (Agerpres) — Comitetul 
international pentru decernarea oremiu- 
lui Nobe1 a hotărî! să-i acorde pasto
rului american Martin Luther King Pre
miul Nobel pentru pace pe anul 1964 
Pastorul King a jucat un rol de seamă 
în acțiunile pașnice desfășurate de popu- 
lajia de culoare din S.U.A. în sprijinul 
cererilor de abolire a legilor cu carac
ter rasist.
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Adunarea festivă consacrată
Centenarului Universității din București

(Urmare din pag. I-a)

A luat apoi cuvîntul acad. Gh. MihocAu adus saluturi acad. Ștefan Bălan, în numele Ministerului învățămîntului, acad. Ilie Murgulescu, din partea Academiei R. P. Romîne, acad. Constantin Daicoviciu, în numele universităților și a celorlalte instituții de învățămînt superior din întreaga țară, și studentul Basarab Niculescu, în numele celor peste 13 000 studenți ai .Universității București.Primiți cu vii aplauze de asistență, oaspeții de peste hotare aù transmis mesaje și daruri Universității din București cu prilejul sărbătoririi Centenarului.Au fost înmînate mesaje de salut de către William H. Welling, directorul Departamentului învățămînt superior din cadrul UNESCO, și Roger Keyes, secretar general al Asociației internaționale a Universităților.Au transmis Universității din București mesaje și daruri: ambasadorul Argentinei în R. P. Romînă J. Alvarez de Toledo, din partea Universității din Buenos Aires; din Albania — prof. Hasan Duma, prorector al Universității din Tirana; din Austria — prof. Theodor Ch. Gossen, delegat al Universității din Viena; prof. Franz Sauer, prorector al Universității din Graz; din Belgia — prof. Charles Delvoye, delegat al Universității din Bruxelles; prof. J. J. Bouckaert, rectorul Universității din Gând, prof. Paul Ch. Gossens, delegat al Universității din Liège; din Marea Britanie — prof. Peter Scott Noble, vicecancelar al Universității din Londra, prof. Brian Downs, vicecancelar al Universității din Cambridge, prof. L. N. Fer- rar, vicecancelar al Universității din Oxford; din Bulgaria — prof. Dimităr Gosev, rectorul Universității din Sofia; din Cehoslovacia prof. Jaroslav Prochazka, rectorul Universității din Praga, prof. Vladimir Cernusak, prorector’ al Universității din Bratislava; din China

— prof. Ciu Pei-iuan, rectorul Universității din ~ siuan, delegat Șanhai; din prof. Zi Cianal Universității din Phenian; ambasadorul Cubei în R. P. Romînă, Manuel Yepe Menendez, din partea U- niversității din Havana; din Danemarca — prof. Fog Mogens, prorector al Universității din Copenhaga; din Finlanda — prof. Valentin Ki- parsky, delegat al Universității din Helsinki; din Franța — prof. Jean Roche, rectorul Universității din Paris, prof. René Jacquemain, delegat al Universității din Besançon, prof. René Gsell, delegat al Universității din Grenoble, prof. Pierre Reboul, delegat al Universității din Lille; din R. D Germană — prof. Kurt Schröder, rectorul Universității din Berlin, dr. H. Moșier, prorector al Universității din Leipzig; din R. F. Germană — prof. Wilhelm Dirscherl, rectorul Universității din Bonn; prof Gerhard Weher, rectorul Universității din München; din Grecia — prof. Nikolas As- piotis, prorector al Universității din Atena; ambasadorul Indiei în R. P. Romînă, K. R. F. Khilnani, din partea Universităților indiene; ambasadorul Indoneziei în R. P. Romînă, Sukrisno. din partea Universităților indoneziene; din Italia — prof. Giorgio Cencetti, delegat al Universității din Roma, prof. Dario Graffi, delegat al Universității din Bologna; din Iugoslavia — prof. Bozidar Djodjevic, rectorul Universității din Belgrad, prof. Vladimir Serdar, prorector al Universității din Zagreb; din Izrael — prof. Zvi Werblowski, delegat al Universității din Ierusalim; din Japonia — prof. Iizuka Hiroshi, delegat al Universității din Tokio; din Maroc — prof. Mohamet el Fassi, rectorul Universității din Rabat; din R. P. Mongolă — prof. Ișceren Denzenghiin, dele- — gat al Universității din Ulan Bator; din Polonia — prof. Witold Cha- chowski, prorector al Universității din Varșovia, prof. Mieczyslav Kli- moszevski, rectorul Universității din

Pekin, prof. Ian Gi- al Universității dinR.P.D. Coreeană — Ik, rector ad-interim
Cracovia, prof. A. Swinorski, rectorul Universității din Torun, prof. Gregor Seidler, rectorul Universității din Lublin; din S.U.A. — prof. James Augerot, delegat al Universității din Washington, prof. Clarence R. Becker, delegat al Universității din New Jersey, Adrian Henry Jaffe, delegat al Universității din Michigan; din Suedia — prof. Alf Lombard, delegat al Universității din Lund; din Turcia — prof. Kudret Ayiter, delegat al Universității din Ankara, prof. Erald Vehbi, delegat al Universității din Istanbul; din Ungaria — acad. Miklos Vilăgi, prorector al Universității din Budapesta, prof. Béla Nagy Szökelfelvi, delegat al Universității din Seghedin, prof. Lajos Nemedi, directorul Institutului de limbi germanice din Debrețin; din U.R.S.S. — acad. I. Petrovski, rectorul Universității din Moscova, prof. P. Zavorotko, delegat al Universității din Kiev, prof. Grant Batikean, delegat al Universității din Erevan, prof. Alexei Med- vedeev, rectorul Universității din Chișinău, prof. V. E. Barabanov, prorector al Universității din Leningrad.S-au mai primit mesaje de salut din partea Universităților din Walles, Liverpool (Marea Britanie), Laval (Canada), Geneva, Zürich (Elveția), Dijon, Lyon, Montpellier (Franța), Hamburg, Göttingen (R. F. Germană), Milano, Ciudad de (Norvegia), Academiei de științe a R. P. lone. Universităților din léans (S.U.A.). Stockholm Damasc (Siria), Tunis Hanoi (R. D. Vietnam).Rectorul Universității din București a mulțumit călduros oaspeților pentru mesajele și darurile înmînate.într-o atmosferă entuziastă s-a dat apoi citire scrisorii adresate Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat și guvernului Republicii Populare Romîne, de corpul profesoral și studenții Universității București.

pentru dobîndirea unei pregătiri de cea mai înaltă calitate.Sîntem încredințați că Universitatea din București, pășind în cel de-al doilea secol al existenței sale, va îndeplini cu succes aceste nobile sarcini puse în slujba marilor idealuri ale progresului social și ale păcii în lume.
SALUTUL ROSTIT 

DE ACAD.
ILIE MURGULESCU

Carnet cultural
Opera și-a deschis stagiunea

Pisa, Torino (Italia), Mexico (Mexic), Oslo Amsterdam (Olanda), Po- New Or- (Suedia), (Tunisia),

Comitetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn

Consiliului de Stat și guvernului 
Republicii Populare RomîneasideÎntruniți în ședința solemnă de bili și dornici de învățătură, 

sărbătorire a Centenarului Univer- gurarea condițiilor necesare 
sității din București, corpul profe- studiu și trai, orientarea activită- 
soral și studenții Universității își ții didactice și științifice spre în- 
îndreaptă gîndul către Comitetul 
Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn și guvermtl țării noastre, 
exprimîndu-și recunoștința fierbin
te pentru clarviziunea cu care 
conduc poporul nostru pe drumul 
progresului economiei, învățămân
tului, științei și culturii, pentru 
dragostea cu care înconjoară acest 
așezămînt de știință și cultură, 
pentru condițiile create bunei des
fășurări a complexei sale activități.

Deschiderea largă a porților Uni
versității pentru toți tinerii capa-

sușirea celor mai noi cuceriri ale 
științei, legarea învățământului de 
cerințele dezvoltării impetuoase a 
economiei și culturii noastre socia
liste constituie expresia atenției 
permanente pe care o acordă sta
tul nostru democrat-popular învă- 
țămîntului superior, pregătirii vii
toarelor generații de intelectuali.

Cuvîntul rostit de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu prile
jul acestei sărbători constituie pen
tru noi toți o nouă dovadă a înaltei 
prețuiri pe care conducerea de

partid și de stat o acordă muncii 
noastre, un îndemn spre noi reali
zări în activitatea didactică și 
științifică.

Conștienți de menirea Universi
tății. în viața socială și cultural-țti- 
ințifică, de importanța misiunii ce 
ni s-a încredințat în formarea de 
cadre de specialiști necesari învă- 
țămîntului, științei, economiei și 
culturii noastre, ne vom strădui să 
fim întotdeauna la înălțimea aces
tei nobile sarcini, a prețuirii ce ni 
se acordă, dînd patriei tineri inte
lectuali bine pregătiți profesional, 
cu un larg orizont cultural-științi- 
fic, devotați trup și suflet poporu
lui nostru, măreței cauze a socialis
mului, progresului și păcii în lume.

Acad. Ilie Murgulescu, președintele Academiei R. P. Romîne, în numele oamenilor de știință din țara noastră, a transmis cadrelor didactice și studenților Universității un fierbinte salut, felicitări cordiale și urări de noi succese în activitatea lor îndreptată spre propășirea învățămîntului superior.Știința și cultura țării noastre — a spus vorbitorul — sînt strîhs legate de tradițiile înaintate ale Universității din Capitală ; ele datorează în bună parte progresul lor muncii devotate, pătrunse de cald patriotism a unor profesori eminenți ale căror idei generoase au luminat căile afirmării valorilor spirituale și capacității creatoare a poporului.De la tribuna catedrelor universitare au fost emise cu dăruire idei strălucite, curajoase, care au depășit tiparele vremii, îmbogățind astfel patrimoniul științei noastre. S-au înscris definitiv în istoria culturii romînești numele multor figuri reprezentative, de mare prestigiu în viața universitară și științifică, foști profesori ai Universității bucureștene. Activitatea lor însuflețită rit o tradiție, cu care ne mîndri, constituind exemplu nos pentru cadrele didactice denții din zilele noastre, a activitate este larg sprijinită.Regimul democrat-popular învățămîntul și știința în slujba celor mai înalte idealuri ale omenirii și a creat toate condițiile pentru dezvoltarea și înflorirea lor. Noua orientare a școlii noastre superioare, eforturile perseverente pentru continua ridicare a nivelului științific al învățămîntului au condus la progrese incontestabile în formarea noilor specialiști, în fața cărora marele avînt al economiei naționale și succesele dobîndite în înflorirea culturii pun sarcini de mare răspundere.Colaborarea, devenită tradițională, dintre Academia R. P. Romîne și Universitate, are minunate condiții de întărire și adîncire în, climatul propice dezVoltăriV rÀultiiateralé și afirmării științei și învățămîntului, climat izvorît din esența orînduirii socialiste.în încheiere, acad. Ilie Murgulescu a spus : Considerăm o înaltă datorie patriotică unirea eforturilor comune, împletirea organică și armonioasă a activității didactice cu cea științifică pentru a răspunde astfel unui înalt comandament al timpurilor noastre : formarea unui numeros detașament de intelectuali, cu înaltă pregătire, profund atașați poporului și nobilei sarcini de desă- vîrșire a construcției socialiste țara noastră.

mii la Suceava încolțise în mintea iscoditorului Despot Vodă, între 1561—1563, în timpul căruia și ia naștere vestitul Colegiu latin de la Cotnari, cu un „rector“ de talia vestitului umanist Ioan Sommer. Proiectul întemeierii unei universități e votat la Cluj de Dieta Ardealului, în anul 1565.Limba națională își cere și își impune drepturile la asemenea școli preuniversitare încă de la începutul secolului al XIX-lea (Academia lui Asaki la Iași, a lui Lazăr la București). Universitate romînească pretinde pentru Transilvania generația de la 1848, în frunte cu Avram Iancu, Gh. Bariț și Simion Bărnuț.Cu drept cuvînt — a spus el — putem afirma că sărbătorirea acestui centenar este un moment de mîndrie pentru întreaga noastră patrie. De-a lungul deceniilor trecute, dar mai ales în cei douăzeci de ani de după eliberarea țării de sub jugul fascist Universitatea din București a crescut și a format zeci de generații de intelectuali, legați de popor, din rîndul cărora s-au desprins remarcabile personalități ce au dat strălucire științei și literelor romînești, atră- gînd atenția și prețuirea unanimă a- supra culturii și civilizației acestei țări care, de secole, aici, de o parte și de alta a Carpaților, lîngă străvechea Dunăre, a dăruit omenirii lori nemuritoare.Universitățile surori împreună toate institutele de învățămîntperior fac din Centenarul Universității bucureștene sărbătoarea lor proprie. Cărturari de frunte și bărbați învățați au dat Ardealul, Banatul și Moldova din primele începuturi acestei universități, iar Universitatea din Capitala țării a fost și a rămas mereu un model și sprijin pentru universitățile din Cluj, Iași și Timișoara. Alături de ea, noi toți servim și vom servi cele trei bunuri supreme ale omenirii : libertatea, progresul și pacea.Pentru noi, ardelenii și bănățenii, soarele răsărea întotdeauna la București' și Universitatea de aici a constituit pentru toți un simbol concret al științei și culturii romînești de remarcabilă strălucire, realizate prin munca lucidă, tenace și înțeleaptă a întregului nostru popor.Cu ocazia înălțătoarei sărbători de astăzi, dascălii celor trei universități și ai institutelor superioare, miile de studenți și toți slujitorii lor aduc acestei Primas Alma Mater, acestei Magistra totius nostrae Reipublicae un respectuos salut, împreună cu prinosul lor de admirație și recunoștință, strigîndu-i din toată inima tradiționala urare : Vivat, cres- cat, floteat Universitas Daco-ro- mana Bucurestiensis !

Teatrul de Operă șl Balet al R. P. Romîne și-a deschis miercuri seară stagiunea cu opera „Trubadurul" de Verdi, sub conducerea muzicală a lui Egizio Massini, artist al poporului. Din distribuție au făcut parte artiștii emeriți Octav Enigărescu, Elena Cernei, Mircea Buciu și Cornel Stavru. In noua stagiune, pe prima scenă lirică a țării vor fi prezentate aproape 60 de lucrări de mare succes. Pe lingă creațiile romîneștl „Oedip", „Iancu Jianu", „Fata cu garoafe", „Motanul încălțat", „Călin", „Răscoala", „O noapte furtunoasă", „La piață", „Haiducii" — în repertoriul Teatrului de Operă și Balet vor figura opere celebre din dramaturgia muzicală mondială: „Othello", „Aida", „Traviata", „Nunta lui Figaro", „Rigoletto", „Tosca", „Boema", „Cavaleria rusticană", „Car

men", „Faust', „Răpirea din Seral", „Evgheni Oneghin", „Rusalka" etc. baletele „Lacul lebedelor", „Romeo șl Julietta", „Simfonia fantastică", „Copelia", „Spărgătorul de nuci", „Călărețul de aramă" și altele.Printre premierele acestei stagiuni figurează operele romînești „Prome- teu" de Doru Popovici, „Galileo Galilei' de Corneliu Cezar și baletul „întoarcerea din adîncuri" de Mihail Jora, precum și operele „Lohengrin"' de Wagner și „Don Juan" de Mozart. Tot pentru prima dată vor fi prezentate baletele „Petrușka* de Stravinski și „Amorul vrăjitor" de De Falia. Acesta din urmă a fost prezentat în premieră în cadrul turneului pe care ansamblul de balet al teatrului îl întreprinde în R. P. Polonă, R. D. Germană și R. S. Cehoslovacă. (Agerpres)
FANTEZIE, ORAȚIE, DINAMISM

artiștilor coreeni

va-cu su-

CUVÎNTUL ACAD.
GHEORGHE MIHOCîn cuvîntarea sa, acad. Gh. Mihoc, rectorul Universității din București, a spus :Sărbătorirea Centenarului Universității din București constituie un eveniment de seamă în viața culturală și științifică a poporului romîn. Importanța deosebită acordată acestei aniversări este o nouă expresie a grijii pe care statul o arată învățămîntului superior, este o dovadă a prețuirii pe care poporul romîn o acordă activității desfășurate în școala superioară.Universitatea din București a luat ființă în anul 1864 prin decretul emis de către domnitorul Alexandru Ioan Cuza. Acest act consfințea de fapt ridicarea pe o treaptă nouă a unej instituții de învățămînt cu caracter de colegiu care funcționa în București încă din anul 1694 sub denumirea de Academia domnească de la Sf. Sava.După ce a înfățișat greutățile care au frînat în trecut dezvoltarea în- vățămîntului superior din țara noastră și care făceau inaccesibilă calea spre învățătură multor fii înzestrați ai poporului, el a arătat că, în ciuda acestor condiții _ vitrege, numeroși oameni de știință devotați, patrioți înflăcărați au adus contribuții însemnate la progresul învățămîntului și culturii noastreCitind numele unor cunoscuți profesori din trecut ai Universității, care prin munca lor creatoare s-au afirmat atît pe plan național cît și peste hotare, vorbitorul a subliniat că prestigiul și prețuirea de care se bucură astăzi Universitatea din București se datoresc nu numai activității didactice și științifice desfășurate de-a lungul anilor, ci și promovării ideilor înaintate în viața social-politică a țării. Dezvoltarea mișcării organizate a clasei muncitoare a dat noi sensuri, a deschis noi perspective luptei întregului popor, determinînd și în Universitate o puternică mișcare cu caracter larg democratic și umanist. „Memoriul universitarilor romîni“, a spus el, prin care în aprilie 1944 se cerea scoaterea Romîniei din războiul antisovietic, a constituit o încununare remarcabilă a acestor acțiuni. Este o mîndrie pentru Universitatea din București că inițiativa acestei acțiuni a fost luată de către unii profesori ai acestui for de cultură. Poziția curajoasă, patrio-

tică, a numeroase cadre didactice și studenți în momente grele ale luptei poporului nostru pentru libertate și progres, constituie una din luminoasele tradiții ale UniversitățiiVorbitorul s-a ocupat în continuare de avîntul pe care învățămîntul nostru superior l-a cunoscut în anii de democrație populară. El a relevat activitatea desfășurată în acești ani de numeroase figuri proeminente ale vieții științifice romînești, academicieni, conducători de institute științifice ale Academiei R.P.R., care sînt și profesori ai Universității, contribuind la pregătirea viitoarelor cadre didactice și științifice.Profesorii noștri — a spus vorbitorul — participă la principalele reuniuni științifice internaționale, sînt ' invitați de numeroase Universități și instituții științifice din străinătate, efectuează călătorii de studii și documentare. Pe de altă parte, Universitatea bucureșteană primește cu cordialitate și interes vizitele tot mai frecvente ale unor distinși oaspeți, oameni de știință și cultură de peste hotare. Ca și colegii lor din întreaga țară, studenții Universității din București au asigurate condiții de studiu și de trai dintre cele mai bune. învățămîntul universitar este în totalitate gratuit, iar peste 60 la sută dintre studenți beneficiază de burse. Pentru comparație, arătăm că în 1938, procentul studenților susținuți prin burse era de 2,5 la sută. Prin grija statului au fost construite noi complexe studențești, moderne, confortabile, printre care amintim, de exemplu, orășelul studențesc de la Grozăvești.întreaga activitate didactică și științifică a corpului profesoral — a continuat vorbitorul — a avut drept rezultat creșterea nivelului de pregătire profesională a studenților, dezvoltarea înaltelor sentimente patriotice, cultivarea luminoaselor tradiții ale istoriei și culturii poporului romîn, educarea în spiritul nobilelor idealuri ale păcii și comprehensiunii internaționale. însuflețiți de pasiune și perseverență, îndrumați cu competență de către profesori, studenții noștri învață cu rîvnă pentru însușirea și aprofundarea cunoștințelor necesare profesiunii alese.Universitarii din țara noastră consideră ca o datorie de onoare să-și exprime și cu această ocazie solemnă gratitudinea lor față de conducerea partidului și statului, pentru permanenta solicitudine și grijă pe care o acordă dezvoltării învățămîn- tului, științei și culturii din patria noastră.

SALUTUL ROSTIT 
DE ACAD.

STEFAN BĂLANîn salutul adus în numele Ministerului învățămîntului, acad. Ștefan Bălan a spus : în dezvoltarea învă- țămîntului superior din Romînia, Universitatea din București a îndeplinit un rol de seamă, îndreptățind recunoașterea unanimă a contribuției ei deosebit de valoroase la formarea specialiștilor cu pregătire superioară, la progresul continuu al științei și culturii romînești.Exprimăm în această zi sentimentele noastre de gratitudine și admirație față de numeroșii slujitori ai Universității — dascăli pătrunși de un profund patriotism, savanți cu renume — care, în trecut, înfruntînd multe greutăți, au crescut și educat în această universitate generații de intelectuali, din rîndul cărora s-au ridicat pe culmile științei și culturii înaintate mulți profesori, oameni de știință, scriitori, oameni de stat.Ultimele două decenii — epocă de profunde transformări revoluționare în toate domeniile de activitate din țara noastră — au însemnat și pentru învățămîntul superior o etapă nouă de înălțare și înflorire. învățămîntul superior a fost reorganizat și reprofilat corespunzător noilor cerințe ale economiei și culturii socialiste în amplă și continuă dezvoltare. Azi ‘avem în țară 47 de instituții de învățămînt superior cu 178 de facultăți repartizate în 15 centre universitare, față de 16 instituții de învățămînt superior cu 33 facultăți existente în 4 centre universitare în anul 1938. în acest an, cursurile universitare sînt urmate de un număr de studenți aproape de 5 ori mai mare decît în anul 1938.Ne exprimăm satisfacția și bucuria pentru succesele la învățătură ale studenților Universității, pentru înaltul nivel științific și măiestria pedagogică a cadrelor didactice. Sarcini de mare importanță stau în fața Universității din București pentru anii care urmează. Dezvoltarea impetuoasă a economiei și culturii noastre socialiste, progresul rapid al științei și tehnicii contemporane cer personalului didactic eforturi deosebite pentru a da absolvenți cu o temeinică pregătire de specialitate și pentru a aduce noi contribuții în cercetarea științifică, cer studenților muncă perseverentă și entuziasm

a fău- putem lumi- și stu- cărora pus

în
SALUTUL ROSTIT 

DE ACAD.
C. DAICOVICIUIn numele Universităților și al lorlalte instituții de învățămînt perior din întreaga țară, C. DaicoviciuUniversității din București, profesorilor, studenților și tuturor slujitorilor ei un frățesc și omagial salut.întemeierea Universității din București acum o sută de ani încu- • nună și ea, ca și celelalte universități romîne, într-o formă nouă, șirul lung de secole al unui învățămînt superior și academic care se înfiripase în cursul veacurilor trecute, în diferite centre ale țării noastre, strălucind vremelnic în mașterele condiții istorice ale acelor timpuri. Ivirea și funcționarea temporară a a- celor colegii sau academii, ori de cîte ori împrejurările o permiteau, răspundea desigur permanentei dorințe și necesități de a avea o cultură și o școală mai înaltă, potrivit cu nivelul mereu crescînd al stării sociale și economice. Minați de a- ceste nevoi adînc simțite, îi vedem studiind la universități străine (Pavia, Bologna, Padova, Viena, Praga, Cracovia etc.) pe tinerii moldoveni, munteni și transilvăneni, începînd încă de prin secolele XIII—XIV. A- celeași rosturi împlinea și pleiada de învățați pe care îi constatăm, chemați sau veniți din proprie inițiativă la curțile voevozilor noștri.Gîndul înființării unei Acade-

ce- su- acad. a adus centenarului

SALUTUL ROSTIT 
DE STUDENTUL 

BASARAB NICULESCUîn numele celor peste 13 000 de studenți ai Universității bucurește- ne, studentul Basarab Niculescu a exprimat bucuria că fac parte din generația anului 101 spre care pășește astăzi mereu tînăra universitate.în aceste momente solemne — a spus el — exprimăm profunda noastră recunoștință poporului și iubitului său conducător — Partidul Muncitoresc Romîn — pentru condițiile minunate de viață și studiu, pentru posibilitățile optime ce le avem de a cunoaște tezaurul științei și culturii mondiale, pentru tot ce a făcut pentru tineretul studios din patria noastră. Profesorilor noștri, celor ce cu atenție, dragoste și migală veghează la anii noștri de ucenicie și care păstrează și mai departe tradițiile acestui de înaltă ținută ' științifică, le cern acum un cald omagiu.Trăim într-o patrie liberă, bogată și frumoasă. Sîntem fii ai unui talentat popor și pentru generația noastră cei douăzeci de ani înscriși în cartea lui de aur coincid cu vîrsta noastră, cu vîrsta celor care au crescut o dată cu patria eliberată care ne formăm ca specialiști soarele socialismului victorios.Cu conștiința deplină derii ce ne revine celor gătim azi în amfiteatre toare, pentru zborul de locurile de muncă, Universității Centenare conducerea de partid și de stat că nu vom precupeți nici un efort pentru asimilarea cunoștințelor, în așa fel încît să fim demni purtători ai făcliei înaintașilor, răspunzînd exigențelor științei și culturii contemporane și sarcinilor de înaltă răspundere, că vom fi participanți activi la opera măreață de întărire și dezvoltare a patriei noastre socialiste.

duc lăcaș adu-

Și suba răspun- ce ne pre- și labora- mîine spre noi studenții asigurăm

Vizită la rectoratul Universitățiiîn cursul peste hotare, cabile, reprezentând 60 de universități din numeroase țări ale lumii, au făcut o vizită la rectoratul Universității din București. Aici au fost salutați de acad. Gh. Mihoc, rectorul Universității, și de membri ai Consiliului științific. Peste 1 000 de studenți au făcut oaspeților o căl-

dimineții, oaspeți de personalități remar-

în cadrul festivităților prilejuite de sărbătorirea Centenarului Universității din București, miercuri după- amiază a avut loc dezvelirea unei plăci comemorative fixată pe zidul localului Universității din bulevardul Republicii nr. 13. Placa consemnează împlinirea a 100 de ani de la înființarea Universității din Bucu

duroasă primire. Invitați de peste hotare au semnat în cartea de onoare a Centenarului Universității din București.
★Rectorul Universității din București, acad. Gh. Mihoc, a oferit seara la Complexul studențesc din Bd. 6 Martie o recepție în cinstea oaspeților de peste hotare.

rești și a 270 de ani de la întemeierea Academiei domnești — primul așezămînt de învățămînt superior din Capitală. Au fost de față reprezentanți ai Ministerului învățămîn- tului, ai Universității, cadre didactice universitare, studenți, precum șl oaspeți străini invitați la sărbătorirea centenarului.

Artiștii Ansamblului de cîntece și dansuri din Phenian ne-au prezentat în spectacolele de pe scena Teatrului de Operă și Balet al R.P.R. cîteva imagini de autentică poezie din peisajul însorit al Republicii Populare Democrate Coreene.Insumînd forțe artistice remarcabile ca talent și pregătire — printre care basul Hen Cek, artist al poporului, soprana Jo Ghen, dansatoarele Hon Ge Hva, Bak Ken Suk și pianista Pek Un Bok, artiști emeriți — și condus cu competență artistică de dirijorul Ho Ge Bok, artist al poporului și Ce Ki Dok, dirijor al orchestrei naționale, acest ansamblu contează azi după șapte ani de activitate artistică neîntreruptă ca una din cele mai bune formații de acest gen din Republica Populară Democrată Coreeană.Concertul-spectacol dat sîmbătă seara a pus în valoare cu prisosință toate compartimentele colectivului. Deși restrînsă, formația corală s-a dovedit aptă să abordeze un repertoriu destul de complex, a realizat veritabile sonorități de orgă, a nuanțat expresiv atacînd cu forță și patos momentele culminante, intonînd cu delicatețe și rafinament pasajele de atmosferă lirică. Toate acestea au dovedit pe lîngă măiestria interpretativă incontestabilă, o mare putere de trăire artistică și de redare convingătoare a conținutului pieselor cîntate. Grație acestor subtile calități ale ansamblului coral, poemul „Mergem spre munți și mări' a răsunat ca un emoționant omagiu adus frumuseților plaiurilor natale, piesa „Viscole, viscole' cu ritmuri și intonație de veche baladă, îmbinate pe alocuri cu cele ale cîntecului muncitoresc revoluționar, ne-a sugerat lupta energică a poporului coreean cu forțele naturii și chiar cu vitregiile vieții grele de odinioară, iar în „Cîntecul pescarilor din Bok-Son-Pho", lucrare corală amplă și cu un pregnant caracter dramatic, ne-a fost zugrăvită în tonuri viguroase, sumbre sau e- roice pasionanta muncă a pescarilor care înfruntă cu curaj și spirit de abnegație furiile mării dezlănțuite. „Steagul partidului" de Matei Socor, cu cuvintele în limba coreeană și parțial în limba romînă a fost cîntat cu elanul și dinamismul bine cunoscut al acestei piese stîrnind aplauzele a- sistenței, iar „Hațegana" redată cu jovialitate și gingășie, la „bis", ne-a arătat că artiștii coreeni ,au sesizat caracterul acestui cîntec popular ro- mînesc.O frumoasă impresie au lăsat și cîntecele executate de partida de fete sau de cea a bărbaților unde fără dirijori, cîntăreții coreeni au cîntat cu aceeași precizie și bogată expresivitate. Sextetul feminin, în special, a creat momente impresionante datorită frumuseții melodiilor, vocilor alese și acompaniamentului pe cît de

discret pe atit de sugestiv. Soprana To-Ghlong, artistă emerită și basul Hion-Cek, artist al poporului, a- companiați de pianista Pek-Un-Bok, artistă emerită, au executat cu multă căldură cîteva cîntece coreene șJ romînești demonstrînd certe calități vocale și interpretative.Un loc foarte important în spectacol l-a ocupat ansamblul de balet în frunte cu soliștii Hong-Gion-Hua, artistă emerită, Pak-Nam-Zu, artist emerit, Kan-Son-Hi, Pak-Rion-Ha,

O scenă din spectacolRi-Kion-Sob. Ga și ansamblul coral, baletul s-a dovedit a fi un colectiv foarte talentat, bine sudat, cu o tehnică coregrafică înaltă, posedînd o deosebită sensibilitate. Publicul spectator a putut admira aceste calități în numere de ansamblu cum au fost „Raiul pe pă- mînt", „Curge metalul”, „Dansul pescarilor" — adevărate poeme coregrafice — ca și în numerele solistice „Fata cu păstorul", „Dans cu toba" și „Dansul Sa Dang", unde interpre- ții s-au întrecut în virtuozitate creatoare. în mod cu totul special merită a fi relevate „Dansul cu tobă" interpretat cu multă frenezie de Hong- Gion-Hua și „Curge metalul". Bine plasate ni s-au părut și intervențiile corului în unele momente ale evoluției coregrafice. Costumele cu un variat și pregnant colorit în care albul imaculat se armoniza fericit cu roșul aprins, bogatele podoabe tradiționale ca și decorurile extrem de sugestive, au încîntat privirile spectatorilor.„Cen-Li-Ma", un poem-cantată ce slăvește spiritul eroic al poporului coreean, lucrare la a cărei interpretare și-au adus aportul toate forțele ansamblului, a încheiat spectacolul într-o atmosferă festivă.
Teodor BRATU

Oaspeți de paste hotare în vizită la Universitate
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ACESTE
N-ai mai fost de niște luni într-un colț oarecare de oraș... Și nu-l 

mai recunoști : escadre de blocuri pastelate, panglici de asfalt măr
ginind covoare florale te supun unui efort de orientare. Sau, eracimp 
gol, o monotonă și parcă lipsită de virstă suprafață plană și, de ase
menea, n-o mai recunoști. In niște luni, doar, geometria in spațiu a 
șantierului a prefăcut, surprinzător, peisajul. Construcții și priveliști. 
Dar e oare posibil să nu mai recunoști imaginea, unor păminturi j Să 
fii pus in fața unor cu totul alte priveliști pe vaste întinderi — deși 
neatinse de creionul constructorului, de profilurile energice ale noi
lor zidiri ?

Pur și simplu păminturi. Oricît le-ar reîmprospăta și le-ar înveș
mânta altfel rotația anotimpurilor și a culturilor, tabloul rămîne fi
resc același, dincolo de pururi schimbăloarea paletă de culori și forme 
vegetale. Pare, așadar, de necrezut. Mai ales când surpriza nu aparține 
vizitatorului oarecare, ci insăși oamenilor trăiți pe aceste păminturi 
și care, de-a lungul unui singur an, au avut parte de adevărate reve
lații. Unde și ce fel de păminturi pot fi acestea ?

Sosim de la fața locului.

Ceasuri întregi, mașina dă ocol, iar 
alteori se pierde pe potecile discrete ale 
unei păduri uniforme, de un galben stins, 
de veche monedă de aur — și pădurea 
parcă nu se mai sfirșește, tăcută și grea 
în prea-plinul ei. Scinteierile tîrzii ale 
soarelui de după echinocțiu se lasă 
moale peste apele obosite ale întinde
rilor, dînd citeodată la iveală, intr-o 
străfulgerare, galbenul pătimaș al știule- 
filor jîșniji din scutecul lor vegetal, de 
prisos la această virstă a împlinirii. De 
cîteva ore, rofile ne apropie cînd de Du
năre, cînd de Borcea, urcă și coboară 
diguri, lasă în urmă zăvoaie ; numai pă
durea de porumb rămîne aceeași, impre
sionantă prin proporțiile și generozita
tea ei. Străbatem distante ? Mai mult 
decît o poate arăta kilometrajul. Străba
tem o recoltă. Străbatem istoria celor 
mai noi păminturi ale tării, intrate, pen
tru prima oară, în geografia porumbului. 

£ra atît: haltă
Nimic aproape nu mai mărturisește că 

totul era altfel pînă acum un an, că în 
locul porumbului auriu se întindea ar
gintiul tulbure al băltii. Că se auzea 
foșnetul sterp al stufului. Păduri hirsute, 
scorburoase, se înfruptau cu lăcomie din 
miraculoasa sevă a acestor păminturi, 
pînă putrezeau de-a-npicioarelea. Grin
duri unfoase leneveau printre ape, des- 
fătîndu-se cu spectacolul sălbatic al pă
sărilor migratoare. Primejdioase și ame
nințătoare, privalurile făceau jocul Du
nării revărsate. Atunci, în primăvară, stîr- 
nite de apele nebune, sloiurile treceau 
din baltă spre fluviu, ducînd cu ele, cine 
știe pînă unde, cîte un biet iepure spe
riat.

Ca să se poată folosi de excepționa
lele virtuți germinative ale acestor încă
pățînate păminturi, oamenii aduceau 
cîteodată tractoarele cu bacul pe Dunăre 
și pe Borcea, pipăind malul cu alenție și 
aruncînd ancora acolo unde simțeau suo 
picioare o fîșie mai solidă. O, noroaiele! 
Șleaurile acelea clisoase, împiedicate, 
răsucite și șerpuite. Cel mai scurt drum 
dintre două puncte e linia dreaptă. Geo
metria băl)ii, însă, impunea linia care 
făcea dintr-un kilometru — zece. Ade
seori rămași prizonieri ai apelor, oamenii 
aveau ca singură punte de legătură cu 
restul lumii — barca. N-au lipsit nici 
momentele dramatice, cînd li s-au para
șutat alimente.

Cum, îți vine mereu să întrebi, chiar 
aici, pe locurile unde ne aflăm ? Chiar 
aici. _Pe un hectar ca și pe zece mii. 
Chiar aici, unde călca mistrețul, unde |i 
se afunda piciorul în mîl, unde barca își 
croia drum prin stuf... Aici calcă acum cu 
siguranjă, pe un pămînf trainic, roata 
tractorului și flutură lungi năframe de 
praf în urma camionului doldora de știu- 
lefi. Nu era și este. Arătau cîndva altfel 
aceste de nerecunoscut păminturi care 
poartă azi dulcea povară a celei mai 
mari recolte strînse de pe cîmpiile tării? 
Martori au rămas doar scoicile și melcii 
de la rădăcina fiecărei plante...

Stăteam de vorbă cu Nicolae Ciortan, 
directorul G.A.S. Cacomeanca. Deodată, 
omul s-a aplecat. Ridicîndu-se după o 
clipă, tinea într-o mînă un pumn de 
scoici, iar în cealaltă, lingou de aur, 
un știulete (aveam să numărăm pe el 
1 200 de boabe). Ca niște talgere, pal
mele lui puneau parcă în cumpănă ziua 
de ieri și ziua de azi a băltii. Decît prin 
acest gest, cum s-ar putea exprima mai 

emoționant certitudinea și satisfacția 
omului care a pus sfăpîmre pe lunca 
inundabilă a Dunării ?

I se spune : Baltă. Din tată în fiu, I' 
s-a transmis dunărenilor acest cuvînt, ră
mas și acum în vorbirea lor, asemenea 
unui cocean uitat pe cîmp. Atît de re
pede a dispărut Balta, prefăcută în lea
găn a! recoltelor, încît cuvîntul mai dăi
nuie, deși înfelesul lui e cu totul altul. 
Balta, în zona pe care o străbatem, a ra
ionului Călărași, înseamnă incintă îndi- 
guifă.

Știuletele de aur, multiplicat în mili
oane de exemplare pe zeci de mii de 
hectare, concentrează în el istoria grab
nicelor, temerarelor lucrări hidroamelio- 
rative. îndiguirile, desecările, defrișările, 
destufizările se întind pe un front larg, 
în cuprinsul unei aejiuni complexe, de 
proporfii, care va smulge fluviului, într-o 
primă etapă, peste 300 000 de hectare. 
Numai în zona dunăreană a regiunii 
București, au fost astfel cucerite, pînă a- 
cum, peste 100 000 de hectare. Scoaterea 
de sub domnia apelor a tuturor acestor 
păminturi, punerea lor în valoare se în
cadrează în ansamblul de măsuri luate 
de partid pentru dezvoltarea intensivă și 
multilaterală a producției agricole. Cola 
înaltă a recoltei dobîndiie acum, în pri
mul an de cultură a celor mai tinere pă- 
mînturi, evidențiază rodnicia inspiratelor 
măsuri devenite faptă. Semnificativ : to
talul cantității de porumb, recoltată nu
mai în raionul Călărași (cea mai mare 
parte a ei, din cuprinsul incintelor), în
trece producția de porumb a unor re
giuni întregi.

Două sînt incintele îndiguite străbătute 
de noi acum, la ora plină a culesului : 
Boianu-Sticleanu (23 000 de hectare) și 
Călărași-Rîul (aproape 11 000 de hecta
re). Se împlinește exact anul de cînd a- 
ceste suprafețe au fost cuprinse de brîul 
puternic al digurilor, însumînd 87 de 
kilometri. Adică un „nu” categoric, zid 
împotriva lăcomiei Dunării și a Borcei. 
Consolidate astfel pozițiile, hidroamelio- 
ralorii au început să pună ordine in cu
prinsul vastelor ogrăzi împrejmuite. Moș
tenirea haotică a băltii trebuia atent mo
dificată, pentru ca hățișurile parazitare 
să dispară, iar peisajul, limpezit, să intre 
în stăpînirea zariștei de porumb. Pe mii 
de hectare și-au început opera dragele 
și draglinele, excavatoarele și buldozere
le, asemenea unor dălți puse în slujba 
celei mai neobișnuite sculpturi. Sculptată, 
masa informă a băltii s-a întruchipat in 
profilul energic al unui nou Bărăgan ro
ditor.

Ce chip atrăgător ! Ieșit treptat la 
iveală, pe măsură ce defrișorii au ras 
cu mînă sigură încîlcita și țepoasa bar
bă a băl)ii, amestec de cioate și stufăriș 
(peste o mie de hectare defrișate anul 
acesta în Boianu-Sticleanu, dintre care o 
parte au și fost cultivate) ; pe măsură ce 
zbîrciiurile săpate prin bunul plac a! a- 
pelor au fost netezite și înlocuite prin 
refeaua regulată, echilibrată, a canalelor 
de desecare. Numai în incinta Călărași- 
Rîul, lungimea acestei refele atinge 140 
de kilometri, iar în Boianu-Sticleanu, să
parea canalelor a dus la realizarea unu- 
volum de terasamente, în primele nouă 
luni ale anului, de aproape un milion Și 
jumătate de metri cubi. S-a conturat ast
fel un întreg sistem care, prin dirijarea 
de la stațiile de pompare, pune apele 
sub cheie.

Avînd în mînă această cheie, stăpînii 
incintelor îndiguite își pot vedea în li-

PÀMÎNTURI
Om tînăr brigadierul, și pricepui. In 
toamna lui ’63 a absolvit școala de 
maiștri agricoli din Călărași, dar adevă
rata lui diplomă sînt aceste peste 600 de 
hectare, demne de toată lauda. Laudele, 
însă, după cum spune lumea, le împarte 
cu mecanizatorii care, încă din momen
tul de mare răspundere al însămin)ărilor, 
și-au impus măiestria. La volanele „Uni
versalelor", mașini noi-nouțe ce li s-au 
încredințat, ei au impus pămîntului geo
metria riguroasă a rîndurilor drepte, gri
julii ca niște farmaciști la prepararea re
țetei, va să zică asigurarea riguroasă a 
densității corespunzătoare. Numele cîtor- 
va dintre ei, înscrise aici, Gheorghe 
Chiju, Marin Popa, Petre Tatu sau Ion 
Alboi, poartă ecoul harnicului detașament 
al mecanizatorilor, a căror muncă de ca
litate o vestesc, pînă la orizont, lanurile. 

Ele, lanurile, sînt poemul împlinit, 
copt, și al unor pasiuni. Intr-o zi din 
toamna anului 1958, plecau spre Dunăre, 
către Baltă, doi colegi, doi prieteni, ab
solvenți ai Institutului agronomic din 
București. Unul dintre ei, Gheorghe Cio- 
lănescu, a lucrat o vreme la Roseți ca 
șef de seefie și apoi inginer-șef, iar o 
dată cu înființarea noii gospodării de 
stat Dichiseni i s-a încredințat răspup-

niște de minufioasa pregătire a recolte
lor de porumb.

Ori de cite ori de pe porțile unei noi 
uzine iese prima producție, gîndurile se 
îndreaptă și către cei care au pornit din 
adîncul fundațiilor, care au înfruntat vis
colul pe schele, punîndu-și iscălitura lor 
de constructor pe certificatul de naștere 
al vlăstarului industrial. Așa e și aici, 
în Baltă... Cînd îl vezi pe „beneficiar" 
cum cîntărește în palmă întîia recoltă, le 
gîndești că în dulceața șfiuleților sînt a- 
dunafe zilele si nopțile nu lipsite adese
ori de eroism ale celor care au pornit 
asaltul : „constructorii" uzinei de po
rumb.

...Și iată recolta
Dar de la predarea noilor păminturi 

în stăpînirea „beneficiarului", gospodării 
agricole de stat, pînă la întinderile de 
porumb cît vezi cu ochii, a mai fost de 
străbătut un drum. Organizare, mecani
zare și, firește, întregul ciclu de lucrări 
cuprinse în calendarul porumbului, de la 
sămînța dăruită brazdei pină la acest 
cules. Zestrea arabilă a incintelor a fost 
împărțită gospodăriilor de stat Călărași 

Ziua de ieri și de azi a Bălții. Asaltul mecanizării (fotografia din stingă) dreapta). Intr-
a prefăcut vaste întinderi într-un leagăn al recoltelor (fotografia din 

un singur an 1
și Roseți ; în primul rînd însă, fiind atît 
de întinsă, ea a făcut necesară crearea 
a trei gospodării agricole de stat cu de- 
săvîrșire noi : Cacomeanca, Ciocănești și 
Dichiseni. Pionierat. Zestrea ogoarelor a 
fost întregită, de la primii pași ai noilor 
unită(i, cu o substanțială zestre de mașini 
agricole — sute de tractoare, semănători 
de porumb, grape cu discuri, remorci, 
combine de porumb, autoateliere. Pă- 
mînturile scoase din letargie au simții 
de la bun început brațul energic, ocro
titor, al mecanizării. Startul recoltei s-a 
dat astfel de la nivelul de organizare Ș' 
dotare al unei agriculturi moderne. Este 
și principala explicație a însuși niveiulu- 
recoltei.

Ne-a atras, la G.A.S. Dichiseni, o ci
fră : cele vreo 6 500 de kilograme boa
be pe care le recoltează brigada Iu, A- 
lexandru lonescu, de pe fiecare dintre 
cele 605 hectare, cît măsoară parcela ei- 

derea de a o conduce. Al doilea, Emil 
Luca, a lucrat cîteva luni ca brigadier, 
apoi cîțiva ani ca șef de secție și, în 
sfîrșif, iată-l inginer-șef al noii gospo
dării Cacomeanca. Colegi de facultate, 
„vecini de Baltă", cum spune inginerul 
Luca — mărturisind că între ei doi se 
poartă o veritabilă întrecere, deși nede
clarată oficial.

— Cînd am venit pe aceste locuri, își 
amintește el, cît cuprindea! cu ochii er3 
un senin de apă...

Senin I Să cauți, și nu găsești un cu
vînt care Să exprime atît de exact con
trariul a ceea ce însemna Balta penfru 
cei ce se încumetau pe atunci să-i smul
gă cîte un petec de recoltă. Senin ! Aici, 
unde mergeai cîte o zi întreagă, fără să 
dai de un om, așteptindu-te, în schimb, 
la orice pas, la o întilnire cu mistreții...

— Ce mă atrăgea la Baltă ? răspunde 
Luca întrebării noastre declanșate firesc. 

Ca agronom, vă spun că îmi plăcea 
structura granulată a terenului. Vedeam 
ce mari posibilități stau închise conden
sate, în pumnul acela de pămînt pe 
care-l ridicam de jos. Și îmi plăcea să-l 
cercetez.

Unul în Boianu-Sticleanu, celălalt In 
Călărași-Rîul, doi specialiști, doi colegi, 
au luptat cu tenacitate, fără să dea îna
poi, pentru această primă recoltă de po
rumb. De la senihul de apă, la seninul 
de porumb. De la scoici, la știulete. S-a 
investit ceva pasiune în toată treaba asta!

Octombrie 
si viteza

Intîmplarea a făcut să ne oprim acum 
pe exact aceeași tarla unde mai fusesem 
la începutul lui iunie, scriind atunci des
pre oamenii care practicau, cu ajutorul 
cultivatoarelor, chirurgia atentă a prăși- 
tului. Lîngă tulpinele de porumb crescute 
pînă la genunchi îl întrebasem pe bri
gadierul Deliu dacă pămînturile acestea 
n-au cumva vreo legendă, vreo poveste 
a lor, vreun ecou în folclor...... Cum să
nu aibă ? (ne amintim și azi de răspun
sul înveselit al omului cu fa|a asprită de 
vinturi). Uite povestea lor : dacă le mun
cești bine, produc bine. Asta ne spun 
ele. Nicăieri, poate, ca aici, în asta Bal
tă a noastră, nu se adeverește vorba că 
omul face locul".

Pădurea de porumb unde-l reînfîlnim 
pe brigadier, dîndu-i de urmă mai mult 
după foșnet și instinct — căci sînt locuri 
care înghit și cal și călăreț — a crescut 
așa, parcă pentru a nu-i dezminți jude
cata. „Dacă le muncești bine"... Așa 
cum au făcut-o, de-a lungul întregii „teh

nologii" a porumbului, Ion Dragomir și 
Constantin Jugureanu, aflați acum ca niș
te timonieri la cîrma combinei, sau Tu
dor Stanciu, dirijînd cu atenție remorca, 
treptat vîrfuită cu știuleți. Deliu însuși 
„a făcut locul”, printre altele — cum 
observa cineva — datorită „consultului" 
atent acordat tarlalei în perioada preten
țioasă a întreținerii culturii. Răspunderea 
față de calitate el s-a priceput s-o co
munice oamenilor prin lungile treceri în 
revistă a rîndurilor de porumb. Nu le 
privea pe deasupra, „la total", ci își gă
sea timp și răbdare să stăruie îndelung 
lîngă planta în plină formare. (Se zice 
că dintr-o sută de plante, a „consultat" 
80).

Fără stopuri și răscruci, circulația în 
baltă e mai intensă ca orieînd. Gîturile 
argintii ale mașinilor de recoltat răsar 
pe deasupra galbenului obosit, bătind 
spre cenușiu ; pe gurile metalice sînt 

slobozifi, ca niște, pești de aur prinși în 
viitoarea unei cascade, știulefii. Cad, cu 
viteză de proiectil, în remorci. De la și 
în spre impunătoarele grămezi crescute 
la capete de tarla, se îndreaptă camioa
nele, care încheie actul final al culesului. 
Un foșnet de frunză istovită, băfrînă, în
tovărășește grăbitul ceremonial. Mirosuri 
greu de deslușit, cu iz ușor dulceag, în
fășoară cîmpia febrilizată.

La un capăt îndepărtat al gospodăriei 
din Cacomeanca ne cheamă recolta de 
pe lotul de hibridare, încredințat unuia 
dintre veteranii Gostatului, brigadierul 
Radu Nedelcu. Are un fel original de 
a-și măsura vechimea în muncă : prin 
vîrsta mezinului său, născut exacf în anul 
cînd nea Radu s-a angajat la G.A.S. 
Mezinul, Petrică, e azi tractorist, ca și 
fratele său Nicolae, iar ei doi, împreună 
cu Gheorghe, socotitor într-o brigadă, au 
urmat rînd pe rînd calea aleasă de bă- 
trîn, a muncii la G.A.S. Cacomeanca.

Discuția noastră despre familie se 
prelungește, firesc, cu lotul de hibridare, 
căci aici s-au cultivat... mama și tata. 
Așa se cheamă, agrotehnic, cele două 
forme de porumb pregătite, pe 350 de 
hectare, pentru sămînță. Mama și tata 
seamănă grozav între ei, ceea ce a pre
supus o atenfie cu totul specială la se
mănat, penfru ca cele două forme să nu 
se amestece cumva. încă de la început, 
pentru recunoaștere, rîndurile „tată” au 
fost marcate cu țăruși și alternate cu 
floarea soarelui. Atenția și meticulozita
tea, proprii felului de a munci al lui nea 
Radu, au urcat întregul lot semincer la 
cota celor mai ridicate producții la hec
tar ob(inute în gospodărie. După cum se 
vede, brigadierul a ținut morțiș să i se 
îngălbenească, asemenea porumbului din 
lan, fotografia aflată pe panoul de 
onoare.

Nu pu(ine, de-a lungul unui an, au fost 
greutățile pe care Balta le-a scos înain
tea oamenilor ce au plănuit și au luptat 
s-o vadă răpusă, gîfîind sub povara re
coltei. Nici unul însă, din lungul șir de 
momente din viața primului porumb 
crescut aici, n-a pus parcă, asemeni a- 
cestuia, al culesului, probleme atît de 
dificile, încordind întreaga energie, pri
cepere și stăruinfă a oamenilor. Cititorul 
a înțeles, desigur, ce efort se cere pen
tru a scoate recolta (cifrată la cîteva zeci 
de mii de tone) de pe o atît de vastă 
suprafață, căreia numai pentru a-i da 
ocol cu mașina îți trebuie ore întregi.

Se mai adaugă, la toate, presiunea a- 
notimpului. Octombrie e un bătrîn toi 
mai ursuz și mai înrăit. Azi mai zîmbește 
ochiul îndepărtat al soarelui ce străju
iește lunga toamnă romînească. Mîine, 
însă... ? Dacă se închide pleoapa peste 
acest ochi cu o generoasă bătaie și în

cep să se aștearnă perdelele fără sfîrșif 
ale ploilor ? Pînă și pe asfaltul umezit, 
mașinile își încetinesc viteza, precaut. 
Dar pe drumurile prefăcute în pantă no
roioasă, conducînd spre mina cu știulefil 
lată ce-i face pe oamenii care răspund 
de marea recoltă să grăbească, gospodă
rește, ceasurile și zilele. Rezerve de 
comprimare a timpului mai sînt destule 
încă. Printr-o mai judicioasă organizare 
a mișcării mașinilor se pot valorifica nu
meroasele ore moarte care împiedică 
realizarea unui număr sporit de curse în
tre cîmp și locul de depozitare. Cu mai 
mult efort se pot' economisi timpii risipiți 
în jurul cîntarelor. Nu e păcat ca viteza 
de recoltare, atinsă de către unii, să so 
topească în mișcarea mai molcomă, m 
unele cazuri, a transportului ?

Dincolo de astfel de neajunsuri, care 
pol fi înlăturate în mers, se simte în at
mosfera muncii din incinte spiritul une; 
acțiuni bine gîndite, unitare, călăuzite zi 
de zi de către organele de partid și de 
stat. Dimineața, pe cîmp, i-am văzut pe 
oameni înfîmpinînd astfel răsăritul care 
vine să topească bruma strînsă peste 
noapte : sfrînși în jurul șefului de briga
dă, mecanizatorii fixau, doar din cîteva 
gesturi și vorbe, fizionomia zilei care în
cepea. Apoi, ca potîrnichile...

Călătorie 
spre 1965

Se apropie, coborînd treptele septen
trionului, vremea cînd cîmpiile, după 
nașterea recoltei, se vor cufunda pînă 
către primăvară în somnul adînc și fără 
vise al lehuziei. Dintre pămînturile țării, 
cele din lunca Dunării nu se vor în|eleni 
în tăcere. Noi întîmplări le vor îmbo
găți epica. Culegătorii cu fețele bron
zate și mecanizatorii suflîndu-și în pumni 
la capătul ultimelor brazde ale arături
lor de toamnă, vor lăsa incintele în de
plina sfăpînire a „constructorilor" care 
mai au de desăvîrșit. Nici nu e încă 
strînsă toată recolta de azi, și iată că a- 
sistăm la pregătirile pentru cea viitoare...

Zăvoaiele de pe malul Borcei adăpos
tesc șantierul nodului hidrotehnic de la 
Botul Dunărica. Contururile în beton lasă 
să se întrevadă imaginea viitoarei stafii 
de pompare reversibilă care, cu un de
bit de 25 metri cubi pe secundă, va a- 
demeni sau va izgoni apele din incintă, 
după nevoile pămîntului din Boianu-Sti
cleanu. Se presimte, curînd, apariția men
torilor. La un alt capăt, draglinele mușcă 
primele porții de pămînf la fundațiile 
stafiei de pompare lezer-Jirlău. Urmărind 
firul de apă al Dunăricii, lărgit și conso
lidat (va fi și navigabil acest canal prin
cipal, pe care bacurile vor înscrie un 
nou itinerar al porumbului din incintă), 
ne-am oprit în fața unui uriaș pelican de 
metal cufundat greoi în apă. Așa pare 
draga 21 : lacomă, înghițind neobosită 
noroi, după cum pelicanul își umple 
burduful, niciodată sătul. 18 oameni, 
care-și duc cu ei și căminul plutitor, un 
bac-dormitor, sînt legați, fiecare la pos
tul său, de asigurarea mișcării principale: 
ieșirea din apa tulbure a celor 38 de 
cupe, asemeni unui șurub fără sfîrșif. E 
o navigație nespectaculoasă, răbdătoare 
și înceată dar care, în felul ei, conduce 
departe și sigur, spre mările verzi și 
apoi galbene ale porumbului din 1965.

Tot Intr-acolo, cu alte mijloace însă, 
călătoresc, la volanul defrișoarelor și 
buldozerelor, tinerii care înfruntă inerția 
pe sute de hectare a pădurilor din Că!a- 
rași-Rîul. Sub gheare și lame, bătrînel 
sălcii gem înfundat, surprinse de forța 
mașinilor galbene, implacabile. O 
scurtă lovitură în tulpină dată ca de 
cornul unui rinocer, o primă descumpă
nire, apoi un efort înverșunat și copacul 
stă răsturnat, cu rădăcinile încă palpifînd 
de viață. Cît a durat ? Un minut. Nici 
într-o zi n-ai fi extras, cu lopata, acest 
dinte vegetal, adînc înfipt în falca Bălții. 
Iar într-o zi, cît ar dura manual aceasta 
operafie, băieții cu diplomă de mecanic 
de utilaj greu dezmoștenesc un întreg 
hectar ; băieți ca Victor Roșea sau frații 
Cursaru — Tănase și Gheorghe — din 
ce în ce mai siguri în șaua mașinii. De 
pe urma unora ca ei, a „constructorilor 
din Baltă, în cele două incinte din preaj
ma Călărașilor alte vreo șase mii de 
hectare se vor adăuga, pentru recolta 
1965, în perimetrul împărăției porumbu
lui. Și alte zec' de mii, de-a lungul lun
cii (din ce în ce mai pufin) inundabile 
a marelui fluviu.

Iar viitoarei samînțe ce-i mai. rămîne 
altceva decît să viseze și să crească ? 
singurul lucru ce i-l pretind oamenii de 
pe urma cărora are Balta porumb.

Victor VÏNTU
Foto: A. CARTOJAN

Lucrările agricole de toamnă 0 măsură care grăbește 
culesul

DE LA UN RAION 
LA ALTUL

RITM INTENSîn majoritatea unităților agricole din regiunea Ploiești se muncește cu sîrguință pentru efectuarea lucrărilor agricole de toamnă în timpul optim și la un nivel agrotehnic ridicat. In gospodăriile colective Gherghea- sa, Boldu, Vîlcele din raionul Rm. Sărat, unde munca a fost temeinic organizată, se însămînțează acum ultimele hectare. Rezultate bune au obținut și colectiviștii din Pogoanele, Scutelnici și Stîlpu, raionul Buzău, Ciorani și Ceptura, raionul Mi- zil, Bilciurești și Aricești, raionul Ploiești, și din multe alte comune. Gospodăriile de stat Albești, Stîlpu. Răducești și altele au și terminat în- sămînțările.După datele centralizate la consiliul agricol regional, pînă în seara zilei de 11 octombrie, au fost însă- mînțate cu cereale de toamnă și furaje 6i la sută din suprafețele stabilite. Cele mai bune rezultate au fost obținute în raionul Ploiești, unde s-a însămînțat 66 la sută din suprafața stabilită, iar în raionul Rm. Sărat — 61,3 la sută. Există toate condițiile ca această importantă lucrare să fie executată pretutindeni în epoca optimă. Tot acum se efec

tuează și strîngerea recoltei. în multe locuri, lucrarea se desfășoară cu intensitate. La gospodăriile colective din Scurtești, ținîndu-se seama de posibilitățile existente, consiliile de conducere au repartizat rațional forțele și mijloacele de lucru, au stabilit termenele de executare etc. Buna organizare a muncii, ajutorul permanent dat de membrii consiliului de conducere și de specialiști au contribuit ca aceste planuri să prindă viață. Toate lucrările se execută aici, ca de altfel și în alte unități agricole, în ritm susținut. Pentru folosirea mijloacelor de transport cu maximum de randament, în unele gospodării de stat și gospodării colective s-au organizat echipe speciale pentru încărcare și descărcare în scopul evitării staționării vehiculelor. în unele unități, recoltatul se desfășoară însă într-un ritm nesatisfăcător. Pînă la 11 octombrie, din cele 150 000 ha însămînțate cu porumb s-a strîns recolta doar de pe 62 361 ha. Lucrîndu-se într-un asemenea ritm, vor trebui să treacă multe zile pînă se va termina recoltatul porumbului. Rămînerea în urmă la această lucrare poate frîna și ritmul însămînțărilor. De pe acum 

se observă un decalaj între strîngerea recoltei, pregătirea terenului și executarea însămînțărilor. Culesul porumbului, florii-soarelui, sfeclei de zahăr, recoltatul strugurilor, transportarea în cîmp a unor mari cantități de îngrășăminte, pregătirea terenului, executarea însămînțărilor sînt lucrări care necesită un mare volum de muncă. Numai buna organizare a muncii și folosirea judicioasă a mijloacelor de producție pot contribui la executarea în ritm susținut a tuturor lucrărilor.Biroul comitetului regional de partid a luat în ultima vreme măsuri suplimentare, care vor asigura grăbirea ritmului tuturor lucrărilor agricole. Organele și organizațiile de partid și consiliile agricole raional și orășenești au fost îndrumate să dea mai multă atenție antrenării tuturor colectiviștilor la lucru. Acum, cînd primele unități termină însămînțări- le, s-au luat măsuri pentru trimiterea tractoarelor și a celorlalte mașini în unitățile cu volum mai mare de lucru. în unele locuri, s-a trecut la organizarea schimbului II în așa fel încît tractoarele să lucreze continuu ziua și noaptea. Măsurile luate vor asigura realizarea tuturor lucrărilor agricole din această toamnă la timp și în cele mai bune condiții.
Nicolae BIVOLU 
coresp. „Scînteii"

Colectiviștii din Șimand, re
giunea Crișana, au de recoltat 
1 349 ha cu porumb. Pentru a 
grăbi această lucrare, din iniția
tiva tovarășului loan Corbaci, 
președintele gospodăriei, au fost 
confecționate un fel de bunkere 
din material lemnos, avînd fiecare 
o capacitate de 4 000 kg porumb 
știuleți. Așezat pe tălpi ca de sa
nie, bunkerul este transportat 
de la o tarla la alta. Atelajele, 
cîte patru la o brigadă, transportă 
știuleții la marginea lanului. A- 
poi, coșurile cu porumb sînt goli
te în bunker cu ajutorul a 4 seri? 
peți. In acest fel sînt descărcate 
simultan 4 căruțe cu porumb. La 
fiecare bunker sînt repartizate 
cîte două autocamioane. Bunke-

Au terminatS.M.T. Balta Albă, raionul Fău- rei, a terminat însămînțările de toamnă la cele 9 gospodării colective pe care le deservește. S-au semănat 6 300 ha, dintre care 5 600 ha cu grîu și secară. Un important sprijin l-au adus în a- ceastă campanie cei peste 40 de mecanizatori din schimbul II care au lucrat la pregătirea terenului, folosind la maximum întreaga capacitate de lucru a mașinilor. Printre primele gospodării colec- 

rul, fiind amenajat în plan încli
nat pe niște stâlpi de susținere la 
o înălțime de circa 3 m, încarcă 
în cîteva minute un autocamion 
de patru tone. Prin aceasta se 
grăbește considerabil ritmul cu
lesului și eliberării terenului, căci 
fiecare autocamion transportă a- 
cum 5—6 vagoane de porumb pe 
zi, în loc de unul. Folosind 
trei bunkere, gospodăria colectivă 
din Șimand a și cules porumbul 
de pe circa 800 ha. Totodată au 
fost eliberate 30 de căruțe, care 
au lucrat la transportul sfeclei de 
zahăr și au terminat gunoirea 
unei suprafețe suplimentare de 
100 ha, care va fi semănată cu 
grîu.

semănatultive câre au terminat însămînța- tul culturilor de toamnă se numără cele din Șutești, Ibrian și altele. Din rîndul mecanizatorilor s-au evidențiat șefii de brigadă Ion Nedelcu, Aurel Turcu, precum și tractoriștii I. Paul, E. Nicoară și alții. In prezent, mecanizatorii de la S.M.T. Balta Albă lucrează la executarea ogoarelor de toamnă.
V. PETRU
coresp. voluntar

Colectiviștii și mecanizatorii din regiunea Bacău lucrează zi și noapte la recoltatul porumbului, pregătirea terenului și la semănatul griului. Pînă în prezent, în gospodăriile colective și de stat s-a însămînțat cu grîu aproape 72 la sută din suprafața planificată. Fruntașe sînt raioanele Tg. Neamț, Piatra Neamț, Buhuși și Adjud. Unele gospodării colective, ca cele din Ho- mocea. Sascut-Tîrg, Ploscuțeni, raionul Adjud, au terminat însămînța- tul.La sediul gospodăriei colective din Adjudu Vechi l-am găsit doar pe brigadierul Roșu Jiga, care organiza munca celor 120 de colectiviști la curățatul porumbului. Ceilalți oameni lucrau pe tarlalele de la punctul Șișca, la recoltatul porumbului și la semănat. Jean Dumitrașcu, inginerul gospodăriei, împreună cu instructorul comitetului raional de partid, Constantin Balan, verifica calitatea lucrărilor efectuate de tractoriștii din brigada condusă de Gheorghe Bîzgan de la S.M.T. Adjud. Nu aveau nimic de reproșat. Și la gospodăria colectivă din Păunești toate tractoarele lucrau la arat, discuit și semănat. Pînă în seara zilei de 13 octombrie au fost semănate cu grîu aproape 500 ha, din cele 650 ha ce vor fi cultivate cu această plantă. Sînt pe terminate cu semănatul griului și gospodăriile colective din comunele Păncești, Sascut-Sat, Ure- 

chești și Coțoianești. în ultimele zile, ritmul lucrărilor agricole a crescut simțitor in întregul raion Adjud.De la Adjud am trecut în raionul vecin — Tg. Ocna. Aici situația este cu totul alta. Ce-i drept, în unele gospodării colective, ca cele din Valea Rea, Ștefan cel Mare, Mînăstirea Cașin, datorită preocupării consiliilor de conducere și organizațiilor de partid pentru mobilizarea colectiviștilor și organizarea muncii, semănatul se apropie de sfîrșit. Alte gospodării însă au rămas mult în urmă, făcind ca raionul să fie codaș pe regiune. Gospodăriile colective din Tîrgu Trotușului, Gropile, Tg. Ocna nu au semănat nici jumătate din suprafața planificată. Cauza principală a rămînerii în urmă o constituie nefolosirea din plin a tractoarelor și a mașinilor agricole existente. La Tîrgu Trotușului; de pildă, tractoriștii din brigada condusă de Sandu Dragulele au stat 4 zile din cauză că nu au avut terenul eliberat pentru arat. La S.M.T. O- nești stăteau nejustificat, în ziua de 13 octombrie, 3 tractoare, iar alte 6 zăceau pe cîmp din lipsa unor piese de schimb. Această situație ar trebui să dea de gi'ndit organelor raionale de partid și de stat. Sînt necesare măsuri operative pentru urgentarea lucrărilor agricole și în special a semănatului.
Gheorghe BALTĂ 
coresp. „Scinteii“
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întregii munci de partid la un nivel

■în centrul dezbaterilor, cele mai

varășii de la turnătorie l-am îndru- orienta dezbaterile spre generaliza- mat să dezbată pe larg mijloacele rea experienței pozitive și ridicarea de reducere a rebuturilor. Sprijinin- du-ne pe realizările obținute, vom mai înalt.
Dări de seamă temeinic întocmite

Practica a confirmat că numai o temeinică pregătire a adunări
lor de alegeri asigură dezbateri aprofundate, propuneri valoroase, 
hotărîri bine chibzuite — bază a unei rodnice activități viitoare a co
muniștilor. In cadrul unei „mese rotunde", organizate cu sprijinul Co
mitetului orășenesc P.M.R. Brașov, mai mulți secretari de organizații 
de bază și de comitete de partid din uzinele și fabricile orașului, in
structori și secretari ai comitetului orășenesc de partid ne-au vorbit 
despre preocupările lor în cadrul pregătirii alegerilor.

MK

Discuțiile au relevat grija organizațiilor de partid din întreprinderi ca dezbaterile din adunările de alegeri, anallzînd aspectele variate ale activității de partid pentru atragerea întregului colectiv la îndeplinirea exemplară a sarcinilor de producție, să fie orientate spre principalele sarcini ale fiecărui loc de muncă.— Este un lucru cunoscut, a arătat tov. Vicențiu Apolzan, secretar al comitetului orășenesc de partid, că o fabrică are de rezolvat multiple probleme. Tocmai de aceea este esențial ca de fiecare dată să fie prinsă veriga principală, care condiționează soluționarea celor mai multe dintre probleme. în această privință are o deosebită însemnătate ajutorul concret, în cunoștință de cauză, dat la fața locului birourilor organizațiilor de bază de instructorii teritoriali și secretarii comitetului orășenesc.Să vă relatez un caz de anul trecut. După cum se știe, ritmicitatea producției la Uzina de tractoare, pregătirea fabricației noilor tipuri depind în măsură hotărîtoare de asigurarea S.D.V.-urilor necesare. Secția scu- lărie a fost dotată cu mașini moderne de înaltă tehnicitate ; numărul muncitorilor cu calificare superioară rămăsese însă în urmă față de înzestrarea tehnică. Aceasta a dus la formarea de locuri înguste, la aceste mașini lucrîndu-se într-un singur schimb. Ar fi fost firesc ca în adunarea de alegeri să se discute pe larg despre perfecționarea pregătirii profesionale a muncitorilor sculeri, desfășurarea cursurilor de ridicare a calificării, însușirea inițiativei muncitorilor de la „Steagul roșu“ — „Flecare sculer să cunoască două-trei meserii“. Totuși, discu- tînd cîte puțin din toate, adunarea de partid a neglijat tocmai această problemă esențială. Desigur, de anul trecut lucrurile au progresat în a- numită măsură. Ne vom îngriji însă

SFATUL MEDICULUI

Orientare clară,

respectiv
Natură șl artă și acționează asupra io

apariția emfi-su-
Aram HAȘHAȘ1AN

București
Fotografie distinsă cu mențiune la Concursul „Scînteii"

Ânul în curs văzut de meteorologi
(Urmare din pag. I-a) 

cald denu-
ca urmare a radiației solare mal intense. Excesul de căldură din această zonă erupe spre regiunile polare sub forma unor mase de aer c_ care, în deplasarea lor, sînt mite anticiclonl tropicali. La rîndul lor, eruperile spre regiunile polare declanșează o reacție a maselor de aer rece care se deplasează spre tropice. In zonele temperate noastră, după cum se tuată într-o astfel timpul depinde de frecvența șl tăria acestor eruperl.ționat faptul că fenomenele meteorologice din acest an au evoluat sub 

țara 
știe, este si

de zonă —

Merită men-

ca, la apropiatele adunări de alegeri, atît la această organizație de bază, cît și la celelalte, dezbaterile să fie orientate spre problemele esențiale și în primul rînd spre cele nerezolvate.Vorbitorii au subliniat că cel mai de preț îndrumar spre a discerne din noianul sarcinilor permanente și temporare pe cele care trebuie să constituie obiectul principal al discuțiilor îl reprezintă documentele Congresului al III-lea al partidului, Hotărîrile C. C. al P. M. R. și guvernului, precum și alte documente de partid. îndrumarea concretă, diferențiată, a organizațiilor de bază are rolul de a asigura ca liniile directoare ale activității de partid și economice pentru creșterea productivității muncii, reducerea prețului de cost, îmbunătățirea calității prefabricatelor, asimilarea de noi produse la nivelul tehnicii mondiale să fie aplicate în funcție de specificul fiecărei ramuri industriale și întreprinderi.— Dar chiar în cadrul aceleiași uzine, a precizat tov. Romulus Gherman, secretarul Comitetului de partid de la Uzinele „Hidromecanica“, problemele diferă de la o secție la alta. In toate secțiile uzinei noastre, atenția este îndreptată spre îmbunătățirea continuă a calității; noi urmărim ca utilajele petroliere pe care le producem să corespundă prin calitățile lor tehnico-funcțio- nale celor mai înalte exigențe. Totuși, căile, mijloacele practice de a- tingere a acestui obiectiv nu sînt pretutindeni aceleași, fapt de care ținem seama în pregătirea adunărilor de alegeri. Organizația de bază din secțiile prelucrătoare va pune pe primul plan al discuțiilor perfecționarea tehnologiei de fabricație. Sarcinile actuale legate de modernizarea mașinilor și agregatelor vor sta în centrul atenției comuniștilor de la serviciul de concepție. Pe to- 

influența unei activități solare în continuă descreștere. Dacă se apreciază această activitate prin petele solare, al căror număr a oscilat între zero și 21 în luna mai și între zero și 28 în luna iunie, putem spune că ne găsim în plină acalmie solară, care a coincis și altădată cu un număr sporit de ciclon! tropicali, cu un număr mai mare de invazii de aer polar spre regiunile tropicale șl cu temperaturi mai puțin ridicate de- cît în alți ani. Judecînd după acest paralelism, s-ar putea trage concluzia că toamna din acest an va fi mai umedă decît cele din ultimii trei ani, iar începutul iernii va fi ceva mai timpuriu.

Participanții la consfătuire au subliniat că una din cele mai importante condiții ca dezbaterile a- dunărilor de alegeri să-și aducă din plin contribuția la rezolvarea sarcinilor complexe aflate în fața colectivelor de întreprinderi constă în temeinica elaborare a dărilor de seamă ce vor fi prezentate.— Nici un efort nu este prea mare în această privință, a spus tov. Paul Furnică, secretarul organizației de bază de la întreprinderea de unelte și scule din Brașov. O dare de seamă în care diferitele aspecte ale muncii de partid sînt analizate a- profundat, experiența pozitivă este sintetizată, iar lipsurile dezvăluite, arătîndu-se cum pot fi înlăturate, asigură o participare largă la dezbateri, stimulează inițiativa și spiritul de răspundere al comuniștilor.Vorbitorii au arătat în cuvîntul lor că, punînd accentul pe problemele producției, dările de seamă sînt chemate să orienteze organizațiile de bază nu spre preluarea atribuțiilor conducerilor tehnico- administrative, ci spre analizarea diferitelor aspecte ale muncii poli- tico-organizatorice de partid menite să contribuie la îndeplinirea sarcinilor de plan. în această privință vor trebui temeinic discutate problemele legate de exercitarea controlului de partid asupra activității conducerilor administrative, tematica adunărilor de partid, eficacitatea învățămîntului de partid, metodele activității politico-educative de masă, îndrumarea organizațiilor de masă.Tov. Gheorghe Pascu, secretarul organizației de bază de la Fabrica de șuruburi, a arătat că, în ultimul an, perfecționarea metodelor de muncă ale biroului — accentul pe munca în secții în mijlocul oamenilor, creșterea operativității, îmbunătățirea controlului îndeplinirii hotă- rîrilor — a contribuit la întărirea rolului organizației de bază în viața întreprinderii, a forței ei de mobilizare. Toate acestea s-au reflectat în producție — s-a îmbunătățit ritmicitatea. planul pe primele 9 luni ale a- nului a fost realizat la toți indicatorii. Darea de seamă va sublinia necesitatea perfecționării în continuare a stilului de muncă al biroului organizației de bază, îndeosebi în ce privește exercitarea cu competență a dreptului de control.
„Ce va cuprinde proiectul de hotă- rîre?“ — la această întrebare au răspuns mai mulți vorbitori. In cu- vîntul lor, ei au subliniat că fiecare adunare trebuie să se încheie prin adoptarea unei hotărîri care, pe baza discuțiilor purtate, să dea o orientare clară de viitor organizației, să enunțe principalele sarcini poli- tico-organizatorice aflate în fața comuniștilor. în același timp, s-a arătat că organizarea și controlul îndeplinirii prevederilor cuprinse în ho- tărîrea adoptată pot fi asigurate în bune condiții în măsura în care ele sînt concrete și prevăd răspunderi precise și bine stabilite.în cadrul discuțiilor s-a relatat că biroul organizației de bază de la întreprinderea de unelte și scule din Brașov a considerat util ca proiectul de hotărîre să prevadă sprijinirea acțiunii întreprinse de conducerea administrativă pentru întărirea sectorului de concepție, întrucîtanul

• Cauze și mecanism de producere • Criza 
un fenomen alergic @ Țelul tratamentului — 
sensibilizarea organismuluiPrinși în viitoarea activității de fiecare zi, ne-am întrebat oare vreodată cîte mecanisme trebuie să funcționeze perfect, banal act pulmonară

se transmite plămînu

pentru ca un fiziologic — respirația pulmonară —■ să decurgă normal ? în timpul inspirației, sub influența stimulilor transmiși pe cale nervoasă, musculatura respiratorie se contractă racelul. Extinderea (distensia) to racelui lui, ceea ce permite ca aerul inspirat să pătrundă în alveolele lui pen- tzu a lua parte la schimburile gazoase. Expirația rămîne un act pasiv, datorită revenirii elastice pulmonare.Aerul pătruns în plămîn trebuie să se repartizeze egal, astfel ca în fiecare alveolă, din cele 300 de milioane existente, concentrația și presiunea oxigenului, bioxidului de carbon și azotului să fie cît mal uniformă. In alveole, aerul intră în contact cu sîngele din capilarele micii circulații (circulația inimă— plămîn—inimă), oxigenul se fixează pe hemoglobină, fiind apoi vehiculat către țesuturi, pentru care constituie un element esențial. în același timp, bioxidul de carbon, rezultat final al arderilor metabolice, este eliminat din sînge în alveolă. Această difuziune de gaze în dublu sens este însă posibilă numai dacă zona de trecere (membrana alveolară și cea capilară) este perfect permeabilă și 
dacă alveolele sînt bine ventilate și

Discuțiile au relevat rezultatele bune cu care, s-au soldat acțiunile întreprinse în ultimul an de organizațiile de bază de la Fabrica de cauciuc, întreprinderea „Colorom“- Codlea și altele privind repartizarea comuniștilor în locurile-cheie ale producției, precum și în schimburile II și III. Consemnînd progresele realizate, dările de seamă ale acestor birouri vor pune accentul pe îndatorirea fiecărui comunist de a fi în primele rînduri ale luptei pentru progresul tehnic, pentru o calitate înaltă a produselor.Mai mulți secretari ai organizațiilor de bază s-au referit în cuvîntul lor la necesitatea ca birourile organizațiilor de bază să atragă la întocmirea dărilor de seamă comuniștii cu cea mai bună pregătire politică și profesională.— Dările de seamă izbutesc să pătrundă cu atît mai mult în miezul problemelor, a spus tov. Ion Bărbat, instructor al Comitetului orășenesc de partid Brașov, cu cît ele exprimă înțelepciunea colectivă a comuniștilor și sintetizează experiența generală.S-a menționat că darea de seamă nu trebuie să se limiteze la a prezenta vastul material faptic aflat la îndemînă, ci să-1 sintetizeze, să analizeze concluziile ce se desprind. Desigur, nu poate avea rezultate bune practica folosită anul trecut de biroul organizației de bază de la Fabrica de scule din Rîșnov (și pe care avea tendința s-o mențină) de a întocmi darea de seamă punînd cap la cap rapoartele prezentate de colectivele care au primit sarcina să studieze diferite probleme. Pe de altă parte nici simpla „fotografiere“ a realizărilor și deficiențelor, fără o analiză temeinică a cauzelor ce le-au determinat — așa cum s-a în- tîmplat anul trecut la adunările de alegeri ale unor organizații de bază de la uzinele „Rulmentul“ și „Me- trom" — nu dă posibilitate să se tragă concluzii bine chibzuite pentru activitatea de viitor.Tocmai de aceea, participanții la „masa rotundă" au insistat asupra necesității ca, încă de acum, secretarii comitetului orășenesc, instructorii teritoriali să îndrume practic birourile organizațiilor de bază în întocmirea dărilor de seamă.
viitor fabrica va trebui să proiecteze și să introducă în producție numeroase noi tipuri de unelte. Vor fi incluse și măsuri pentru dezvoltarea muncii de educare a candidați- lor de partid.Una din sarcinile principale ale uzinei „Electroprecizia“ din Săcele este să asigure furnizarea ritmică a aparatajului electric necesar producției de autocamioane și de tractoare. De aceea, în proiectul de hotărîre al organizației de bază de la secția aparataj electric a uzinei vor fi prevăzute sarcinile ce revin comuniștilor pe linia respectării întocmai a planului de cooperare.„Masa rotundă" a reflectat preocuparea organizațiilor de bază din întreprinderile brașovene de a asigura o temeinică pregătire și desfășurare a adunărilor de alegeri.

Constantin CĂPRARU

suficient irigate cu singe. în sfîrșlt, desfășurarea normală a respirației stă sub dependența unui complicat sistem de control.Ce se întîmplă, însă, dacă dintr-o cauză oarecare bronhiile mici șl bronhiolele se contractă spastic î în acest moment scurgerea aerului nu mai are aspectul unui curent nestîn- jenit, ci devine turbulentă, se formează nenumărate vîrtejuri. Crește foarte mult și rezistența la scurgere, necesitînd un efort muscular excesiv pentru a face posibilă inspirația. Toate aceste fenomene sînt percepute de bolnav sub forma lipsei acute de aer, simptom caracteristic crizei de astm. Mai mult încă, din cauza multiplelor obstacole bronhiolare, aerul odată pătruns în plămînt nu mai poate ieși, astfel încît expirația devine și ea un act dificil, mărind neliniștea astmaticului.Accesul începe brusc, uneori in timpul nopții. Vîrtețurile care se formează la trecerea aerului prin bronhii se aud sub forma unor șuierături. O tuse seacă, iritativă, însoțește accesul, si abia către sfîrșitul lui bolnavul reușește să expectoreze cu greu puțină spută albicioasă, a- derentă (perlată). Din cauza tulburării profunde a ventilației alveolare, oxigenul de la acest nivel devine insuficient, ceea ce se repercutează asupra sîngelul arterial. Hemoglobina nu se poate satura complet cu provoacă, oxigen, o parte rămîne în stare redusă, Iar aceasta explică apariția

SCRISORI

La cererea căbMhr
Mai mulți muncitori de la Com

binatul chimic Borzeșfi ne-au scris că 
întimpină unele greutăți cu transpor
tul pe C.F.R. Ținînd seama de propu
nerea făcută, ne răspunde Ministerul 
Transporturilor și Telecomunicațiilor, 
s-a stabilit ca trenul de persoane 
5052, .care circulă pe distanța Ciceu- 
Mărășești, să oprească și în stațiile 
Pufești și Pădureni — Pufna.

Un nou magazin
Un cititor din Constanța ne sem

nala că, țață de numărul locuitorilor, 
unitățile comerciale existente în car
tierul Kilometrul 5 sînt insuficiente. 
Sfatul popular al orașului Constanța 
ne informează că tn cursul trimestru
lui IV al acestui an se va deschide 
în cartier un 
metalo-chimice 
sfrucții.

magazin cu articole 
și materiale de con-

Lucrările vor continua
La cvartalul Gara de Est au rămas 

unele lucrări neterminate — ne-a scris 
corespondentul voluntar N. Chelu din 
Capitală.

Acum trei luni, la redacția ziaru
lui nostru a sosit o scrisoare semna
tă de Ion Neacșu, directorul școlii de 
8 ani din comuna Tîncăbești, raionul 
Răcari. Scrisoarea relata amănunțit că 
activitatea colectivului de cadre di
dactice de la această școală este stin
gherită de comportarea necorespun
zătoare a unor profesori și învățători 
care nu-și fac datoria conștiincios, fo
losesc elevii la diferite treburi în 
afara școlii etc. „Toate acestea, arăta 
Ion Neacșu în scrisoarea sa, le-am 
adus la cunoștință în repetate rîn
duri organelor locale de partid și 
de stat. Nu s-a luat însă nici o mă
sură. Din această cauză m-am văzut 
nevoit să-mi prezint demisia din 
funcția de director".

Scrisoarea a fost trimisă spre cer
cetare primului secretar al Comitetu
lui raional de partid Răcari. Răs
punsul, sosit cu foarte mare întîrziere, 
ne informează că, în urma cercetă
rilor făcute, s-a constatat că cele 
sesizate „nu sînt în întregime 
juste". Fără să arate ce s-ar pu-

astmatică se datorește reac- anormale a organismului față anumite substanțe (antigeni mai corect alergeni), față de > este sensibilizat. Prin mecanis-

culoril violacee, în special la buze și degete, fenomen cunoscut sub numele de cianoză.Dacă nu se îndepărtează cauza care le provoacă, crizele de astm se pot repeta, determinînd cu timpul apariția de inflamații cronice ale bronhiilor (bronșite), sau o destindere peste măsură a sacilor alveolari și chiar ruperea pereților care-i separă, zemului pulmonar. Ca orice ferință cronică pulmonară, astmul bronșic netratat se poate repercuta asupra micii circulații, ducînd la obosirea ventricolului drept și la insuficiență cardiacă.în mare parte din cazuri, boala < țlel de sau care mele sale de apărare, organismul încearcă să neutralizeze antigenii care pătrund întîmplător în el, fabricînd anticorpi, adică substanțe proteice care se fixează pe antigeni, blocîn- du-le acțiunile și ajutînd la eliminarea lor. Cîte odată însă reacția dintre antigeni și anticorpi este atît de violentă, încît dă naștere unor procese patologice cunoscute sub denumirea de boli alergice (urticaria, boala serului etc.). Dacă anticorpii sînt localizați în bronhii, iar antige- nul pătrunde odată cu aerul inhalat, conflictul are loc la nivelul plămînu- lui și rezultatul este criza de astm.Iată de ce, în cazul bolii astmatice, trebuie să înlăturăm nu numai criza propriu-zlsă ci și cauza care o determinînd, în primul rînd, substanța față de care organismul este sensibilizat (polen de plan-

In portul Tulcea

Sfaful popular al raionului 23 Au
gust, căruia i s-a trimis sesizarea, pre
cizează că pînă ia sfîrșitul anului a- 
ceste lucrări, inclusiv asfaltarea dru
murilor, vor fi terminate.

Se retipărește
M. Feller din.Suceava ne-a sesizat că 

„Dicționarul limbii romîne moderne", 
fiind mult solicitat, a dispărut repede 
din librăriile sucevene. Sesizarea a fost 
trimisă Editurii Academiei R. P. Romî
ne, care ne informează că lucrarea 
va fi tipărită din nou în circa 30 000 
de exemplare.

corespunzătoare
Gheorghe Scarlat, controlor de saci 

la Fabrica de ciment Medgidia, ne-a 
scris că stafia C.F.R. din localitate 
pune la dispoziția fabricii vagoane 
prost întreținute. Ministerul Trans
porturilor și Telecomunicațiilor 
ne-a răspuns că cele semnalate sînt 
întemeiate. S-au luat măsuri ca va
goanele să fie revizuite cu atenție și 
reparate, dacă este necesar, înainte 
de a fi predate fabricii de ciment.

tea înțelege prin aceste cuvinte, cei 
care au întocmit răspunsul au ținut să 
precizeze imediat că la abaterile ca
drelor didactice care nu-și tăceau da
toria a contribuit și tov. Ion Neacșu 
care, în calitate de director, „nu a 
știut să le tragă la răspundere". Și, în 
încheiere, concluzia : „pentru lipsurile 
pe care le are iov. Ion Neacșu, secția 
de învățămînt a sfatului popular re
gional a hotărît să facă o analiză în 
cadrul unității pe care o conduce*.

lată un răspuns surprinzător. Sem
natarul scrisorii relatează amănunțit 
ce necazuri are colectivul școlii din 
pricina unora care nu-și înțeleg me
nirea, arătindu-le concret lipsurile. 
Iar răspunsul comitetului raional de 
partid, fără să nege abaterile celor 
în cauză, aruncă întreaga răspundere 
asupra celui care a sesizat redacția 
despre această situație.

Poate ar fi cazul ca 
ional de partid Răcari 
o nouă cercetare și să 
răspuns mai lămuritor.

Comitetul ra
să întreprindă 
ne trimită un

te, praf, păr sau pene de animale, ciuperci, microbi, substanțe insecticide, cosmetice, fîn, lînă, bumbac etc.). Acest lucru este posibil numai în servicii specializate, în care, sub supravegherea personalului medico-sanitar calificat, se injectează bolnavului în grosimea pielii cantități extrem de mici din substanța bănuită și se urmărește reacția provocată la locul de inoculare (intradermoreacțle), precizîndu-se apoi diagnosticul cu ajutorul probelor funcționale respiratorii.In timpul crizei înlăturarea spasmului bronșic este posibilă cu ajutorul medicamentelor bronhodilatatoare, ca efedrina, adrenalina, corfilinul și bronhodilatinul, sintetizat recent în țara noastră. A- ceste preparate vor fi administrate după ce un medic a examinat bolnavul și a constatat că este într-ade- văr vorba de astm bronșic și nu de astm cardiac, afecțiune datorată insuficienței ventricolului stîng Substanțele bronhodilatatoare se pot u- tiliza și în aerosoli, prin intermediul cărora ele vin în contact direct cu mucoasa bronșică.înlăturarea secrețiilor aderente din bronhii se poate realiza relativ ușor, dînd bolnavului să bea suficiente lichide și folosind expectorantele. Neliniștea și agitația bolnavului care întrețin deseori criza pot fi combătute prin calmante (meprobamat, valeriană etc.). Pentru modificarea reactivității generale a organismului se folosesc substanțe anti-alergi- ce, scopul esențial al tratamentului fiind desensibilizarea organismului față de substanțele iritante. Lucrul acesta se poate realiza în timp, prin- tr-o bună cooperare, bazată pe încrederea reciprocă, între medic bolnav. și

Dr- Carmen RACOVEANU 
candidat în științe medicale 
Institutul de medicină internă

Congresul Uniunii 
internationale a asociațiilor 
de tehnică cinematograficăîntre 14—17 octombrie are loc la Milano cel de-al VI-lea Congres al Uniunii internaționale a asociațiilor de tehnică cinematografică. Congresul a fost precedat de cel de-al IV-lea concurs tehnic internațional al filmului, în cadrul căruia s-au prezentat secvențe din filmele „Neamul Șoimăreștilor", „Harap alb", „Dragoste la zero grade“, „Lu- peni ’29". „Pădurea spînzuraților“( „Șeful de orchestră“ ș.a.

TEATRE
»’Teatrul de Stat de Operetă : Sărutul 
Clanitei (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale- (sala Comedia) : 
Marla Stuart (orele 19,30), (sala Studio) : 
Mașina de scris (orele 19,30). (Sala Pala
tului R. P. Romîne) : O femeie cu bani 
(orele 19,30). Teatrul „Lucia Sturdza 
Bulandra“ (sala din Bd. Schitu Măgu- 
reanu nr. 1) : Cum vă place (orele 19,30), 
(sala Studio — str. Al. Sahia nr. 76 A) : 
Dragă mincinosule (orele 19,30). Teatrul 
de Comedie : Casa inimilor sfărîmate 
(orele 20). Teatrul „C. I. Nottara" (sala 
Magheru) : Hipnoza (orele 19,30), (sala 
Studio) : Unchiul Vanla (orele 20). Tea
trul Muncitoresc C.F.R. Gluleștl : Ninge 
la Ecuator (orele 19,30). Teatrul „Țăndă
rică" ; Băiatul șl vîntui (spectacol pen
tru copii — orele 16), Eu și materia 
moartă (spectacol pentru adulți — orele
20,30).  Teatrul satiric muzical ,,C. Tă- 
nase* (sala „Savoy") : Pagini alese din 
revista de altădată (orele 20), (sala 
„Victoria") : Șl băieții și fetele (orele 20). 
Circul de stat ; Spectacol prezentat de 
Ansamblul circului chinezesc (orele 20).

CINEMATOGRAFE
Străinul — cinemascop (ambele serii) : 

Patria (10; 13,30; 17; 20,30). Accattone : 
Republica (9,30; 11,45; 16,30; 18,45; 21,15), 
Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Grlvița (10; 12,30; 15,30; 18; 20,30), Fio- 
reasca (16; 18,15; 20,30). Balada soldatu
lui : Carpați (10; 12; 14; 16). Ghepardul 
— cinemascop (ambele serii) : Luceafărul 
(10; 13,30; 17; 20,30), Aurora (10; 13,30; 
17; 20,30), Modern (9,45; 13,15; 17; 20,30). 
Hatari (ambele serii) : București (9,30;

-----  20), Melodia (9,30; 13; 16,30; 20), 
(9,30; 13; 16,30£ 20), Stadionul 

(orele
Capitol (9,30; 11,45; 

înfrățirea 
20,30).

(10; 12;

18,45). Rezervat pentru 
I'.". Hi 16,30;

, între popoare (10;
Rebelul magnific : 
14; 16; 18,15; 20,30). 

(9,30; 11,45; 14; 16,15; 
(9,45; 12; 14,15; 16,30;

Pămîntulul în 80 de

13; 16,30; 
Flamura 
Dinamo 
moarte : 
18.45; 21), 
16; 18,15;
Victoria
Moral 63 : Central 
18,30; 20,45), Bucegl 
18,45; 21). Ocolul 
zile — cinemascop (ambele serii) : Lumi
na (9,30; 13; 16,30; 20,15). Banda de lași : 
Union (15; 17; 19; 21). Program pentru 
copil : Doina (orele 10). Șoferii iadului : 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Arta 
(10; 12,30). Povestea unui balet — Mină 
în mină — Intîlnirea celor curajoși — 
Pe fluviile repezi — Aventură în trecut 
— Mămico, îți scriu din Bulgaria : 
Timpuri Noi (10—21 în continuare).
Colaboratorul Ceka : Gluleștl (10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30), Feroviar (10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20,30). Viață particulară : Excelsior 
(10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Tomis (9,15;
11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Miorița (10,15; 
12,30; 14,45; 17; 19,15; 21,30). Inspectorul 
și noaptea : Cultural (16; 18,15; 20,30). 
Frații corslcanl — cinemascop : Dacia 
(9,30; 11,30; 14; 16,15; 18,30; 21). Dragoste 
neîmplinită : Buzești (15,30; 17,45; 20). 
Galapagos : Ferentari (16; 18; 20). La 
strada : Unirea (16; 18,15; 20,30). Pagini 
de istorie — Romînia, orizont 64 : Flacă
ra (15,30; 19). Doi colonei : Vitan (15; 17; 
19: 21). Cel trei mușchetari — cinema
scop (ambele serii) ; Munca (10; 13; 16.45;
20.30) , Grădina Vitan (Calea Dudești —
orele 18.30). Vînătoarea — cinemascop : 
Popular (16; 18.15; 20,30). Al nouălea
nume : Arta (15; 17; 19; 21). Singurăta
tea alergătorului de cursă lungă : Colen- 
tina (15.30; 18; 20,30), Moșilor (15,30; 18;
20.30) Aripi negre : Crîngașl (16; 18.15;
20.30) . Kozara : Viitorul (16, 18.15; 20.30).
Dragoste la zero grade : Volga (10; 12; 
14; 16,15; 18,30; 20 45), Drumul Sării (11; 
16; 18; 20). Pășesc prin Moscova — cine
mascop : Rahova (16; 18,15: 20,30).
Falsificatorul : Progresul (15,30; 18: 20.30). 
Ciociara : Lira (15,30; 18; 20.30). Brațul
nedrept al legii ; Cotrocenl (14. 16,15:
18.30; 20.45). Cel șapte magnifici : Pacea 
(10; 14; 17: 20). Aventura de la mtczul 
nopții : Cosmos (16; 18; 20) Drama
Cioeîrliel : Adesgo (15.30; 18; 20.30).

de mare", 
opere Tn încheiere : 
buletin meteorologic.

vremea

TELEVIZIUNE
In Jurul orei 17.30 — Jocurile Olimpice 

— Tokio, 1964. 19.90 - Jurnalul tele
viziunii. 19,10 — Pentru tineretul școlar : 
Pagini de album folcloric. 19,40 - Pentru 
copii : Rățuștele înțelepte 19.50 - Filmul 
artistic rominesc .Pisica 
21,20 - Pagini din 
Buletin de știri.

Cum e
Ieri în țară : Vremea s-a răcit ușor. 

Cerul a fost variabil, mal mult noros în 
vestul țării, iar în Banat. Izolat, a plouat. 
In Dobrogea s-a produs ceață locală. 
Vîntui a suflat în general slab cu in
tensificări pînă la tare în Banat, din sec
torul sudic. Temperatura aerului la o- 
rele 14 era cuprinsă între 26 grade la 
București. Fetești și Medgidia și 15 
grade la Huedin In București : Vremea 
a fost în general frumoasă, cu cerul va
riabil. Vîntui a suflat slab, pînă la po
trivit din sud-est Temperatura maximă 
a fost de 26 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 
șl 18 octombrie a.c. In țară : Vreme 
schimbătoare cu cerul temporar noros. 
Vor cădea ploi locale mal ales în ves
tul șl nordul țării. Vînt potrivit, cu in
tensificări de scurtă durată din sectorul 
vestic. Temperatura în scădere la în
ceput apoi staționară. Minimele vor ti 
cuprinse între 2—12 grade Iar maximele 
intre 14—24 grade. In București : Vreme 
schimbătoare. Cerul va fi temporar no
ros. Ploaie slabă. Vînt potrivit, cu In
tensificări de scurtă durată din sectorul 
vestic. Temperatura în scădere la în
ceput apoi staționară.
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TRATATIVELE
DEZARMĂRII

Din craniBâ finalelor

ÎN PROBLEMA

RĂSFOIND PRESA STRĂINĂ

@ CURSA DE 10000 M. CIȘTIGATA DE UN FOST... MARATONIST 
® ÎNTRECERILE DE LUPTE LIBERE DOMINATE DE SPORTIVII GAZDĂ 
© O ÎNTÎRZiERE NEMOTIVÂTÀ SI RATAREA UNEI AFIRMĂRI

Surprize de mari proporții s-au înregistrat ieri cu ocazia primelor probe de atletism, desfășurate pe stadionul Național. 75 000 de spectatori (capacitatea maximă a tribunelor) au fost martorii unor întreceri deosebit de disputate, în care unii din favoriții principali au ratat nu numai cucerirea vreunei medalii, ci chiar clasificarea fruntașe.proaspăt recordman al lumii la a- runcarea suliței, nu s-a putut califica nici măcar în finala probei. El n-a aruncat decît 72,10 m (cu aproape 20 de m sub recordul mondial). Dar și alți aruncători celebri au ratat calificarea: Rasmussen (Norvegia), Lievore (Italia), Macquet (Franța). Dintre finaliști, polonezul Sidlo se menținea cu prima șansă la titlu. El a condus la început cu 80,17 m însă a depășit de trei ori pragul de aruncări, timp în care finlandezul Nevala și maghiarul Kulcsar reușeau performanțe de peste 82 m. La a patra încercare finlandezul a luat conducerea cu 82,66 m și n-a mai fost întrecut. Victoria lui Nevala, un tînăr muncitor de 24 de ani, reconfirmă specialitatea finlandezilor în- tr-o probă atletică în care n-au mai deținut supremația olimpică de acum 16 ani, la J.O. de la Londra, prin Rautavara.Din cei 43 de concurenți care au luat startul la 10 000 m plat, se detașau prin forma din ultima vreme australianul Clarke și sovieticul Bolotnikov — primul actual iar celălalt fost recordman mondial al probei. Lupta pentru victorie a prilejuit însă afirmarea cîtorva atleți mai puțin sau de loc cunoscuți ca fondiști și mai mult ca maratoniști: americanul Mills, tunisianul Ga- moudi, etiopianul Wolde. Ritmului susținut al cursei nu i-au putut rezista pînă la urmă decît Clarke și cei trei... maratoniști. Victoria s-a decis pe ultimii treizeci de metri; Mills sprintează puternic pe lingă Gamoudi, care conducea în acel moment, și cîștigă, aducînd astfel țării sale prima medalie de aur la 10 000 m din istoria olimpiadelor. La sfîrșitul acestei pasionante curse — care a ridicat, pur și simplu, tribunele în: picioare — binecunoscutul atlet ßmil Zatopek, supranumit la vremea lui „omul locomotivă“, a făcut o scurtă declarație trimisului nostru la J.O.: „La trecutele olimpiade cîștigătorii la 10 000 m se detașau net de ceilalți concurenți, a- lergînd singuri în față spre linia de sosire. Acum buchetul pretendenților la medaliile olimpice a fost extrem de strîns. Oricare dintre primii sosiți ar fi putut foarte bine rupe cu pieptul firișorul alb de la sosire. Și, mai mult, dacă pista n-ar fi fost a- tît de grea, cele 9 secunde care despart actualul record olimpic al lui Mills de recordul mondial s-ar fi spulberat în vînt".

pe alte locuri Norvegianul Pedersen,

Pe un timp nefavorabil (ploaia continuă s-a transformat către sfîr- șitul probei într-o veritabilă aversă) s-a disputat ieri cursa ciclistă de contra-cronometru pe echipe. Cicliștii francezi au luat un start bun și, după primul tur de circuit, aveau un avans de 2 secunde asupra Italiei, campioană mondială. Echipa R.P.R. (fără Cosma, de la start) a 13-a, turul doi nică revenire
nemotivat pe poziția Franța. în o puter- ita-

întîrziatse afla de la rutierilor la conducerea
la 2’04” asistăm a lieni care se aflau cursei avînd un avans de 19” asupra formației Suediei. Cicliștii noștri merg ceva mai bine, trecînd, după parcurgerea a 73 km (cît măsoară două ture de circuit), pe poziția a

Mills și Clarke în timpul probei de 
10 000 m

mai bun. N-ar fi fost exclus să fi ocupat chiar locul trei“.Una din marile favorite ale competiției de înot, eleva Christine Caron (Franța), a ratat ocazia de a-și înscrie numele pe lista cîștigătoare- lor titlurilor olimpice în proba de 100 m spate. Medalia de aur a revenit înotătoarei Cathie Ferguson (S.U.A.), in vîrstă de numai 15 ani, care a stabilit cu acest prilej și un nou record mondial : l’07”7. La sosire, Ferguson și Caron au atins aproape în același timp peretele bazinului, însă acele cronometrului electric au înregistrat un timp mai bun pentru Ferguson. La 400 m mixt, noul campion olimpic, recordmanul mondial al probei, Dick Roth, și-a îmbunătățit cu acest prilej performanța : 4'45”4, cu 3”2 mai bună decît vechiul lui record. Și proba de ștafetă 4 x 100 m liber- bărbați s-a încheiat cu un nou record mondial. Echipa S.U.A., compusă din Clark, Austin, liman și Scho- llander, a cîștigat titlul olimpic în 3'33”2.După patru zile de întreceri spectaculoase, desfășurate pe „saltelele" sălii gimnaziului Komazawa, au fost desemnați cei 8 campioni olimpici de lupte libere. La categoria peste 97 kg, reprezentantul țării noastre, St. Stîngu, s-a clasat pe locul 6. în ultimul meci al său, el a fost învins la puncte de Ivanitski, care a obținut de altfel titlul olimpic.17 halterofili și-au disputat medaliile olimpice la categoria semimij- locie. încă de la început spectatorii au asistat la un pasionant „duel" sportiv între cehoslovacul Zdrazila și sovieticul Kurențov. După trei ore de întreceri, medalia de aur a fost atribuită cehoslovacului Zdrazila, care a totalizat, la cele trei stiluri, 445 kg (nou record olimpic ; record mondial egalat). Zdrazila a ridicat pe stiluri următoarele greutăți : 130,138,5 și 176,5 kg.
înainte de finale
POLO PE

Ziarul „PRAVDA" a publicat, sub 
semnătura Observator, un amplu 
articol consacrat bilanțului lucrări
lor Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare. Redăm mai jos ex
trase din acest articol.De curînd, la Geneva și-a întrerupt lucrările Comitetul celor 18 state pentru dezarmare — se spune în articol. S-au scurs doi ani și jumătate de cînd a început să funcționeze acest comitet, dar pînă acum, în cadrul lui, n-a fost realizată vreo înțelegere în nici o problemă referitoare la dezarmare.In zilele noastre, în secolul arme’ atomice și cu hidrogen, problema înlăturării pericolului războiului nuclear are o importanță vitală pentru omenire. Tocmai această problemă ocupă locul esențial în ce privește înfăptuirea sarcinii dezarmării generale și totale. După ciim se știe, comitetului i-au fost prezentate, spre examinare, două planuri de dezarmare generală și totală — sovietic și american.Desigur că măsura cea mai radicală, care ar înlătura complet pericolul războiului racheto-nuclear, ar fi lichidarea armei nucleare însăși, a tufuror stocurilor existente din a- ceastă armă încă în prima etapă a dezarmării. Și Uniunea Sovietică a propus aceasta cu cîtva timp în urmă. Dar puterile occidentale s-au opus categoric acestui lucru. Atunci, Uniunea Sovietică, luptînd consecvent pentru rezolvarea sarcinii înlăturării pericolului războiului nuclear, a propus să se distrugă, în prima etapă a dezarmării, toate mijloacele de transport a armei nucleare.Arătînd că puterile occidentale au obiectat și împotriva acestei propuneri, articolul menționează : Căutînd să ajungă la o înțelegere, Uniunea Sovietică a acceptat să facă o rezervă în propunerea sa cu privire la distrugerea tuturor mijloacelor de transport și s-a declarat de acord cu menținerea, pînă la sfîrșitul celei de-a doua etape a dezarmării, în U.R.S.S. și S.U.A., a unui număr strict limitat de rachete intercontinentale, de rachete antirachetă și rachete ale apărării antiaeriene, „sol- aer". Această propunere a devenit cunoscută sub numele de „umbrela

racheto-nucleară". După aceasta, reprezentanții din comitet al puterilor occidentale au început să arate că ar ii bine să se mențină „umbrela racheto-nucleară" și în decursul celei de-a treia etape a dezarmării. Uniunea Sovietică a ținut cont și de această dorință a puterilor occidentale.Articolul enumeră apoi măsurile parțiale propuse de U.R.S.S., în scopul înlăturării sau slăbirii pericolului unui război racheto-nuclear.în continuare în articol se spune : Puterile occidentale obiectează împotriva propunerii cu privire la nimicirea, în prima etapă, a tuturor mijloacelor de transport a armei nucleare, împotriva creării de zone de- nuclearizate, se opun încheierii unui acord atotcuprinzător cu privire la nediseminarea armei nucleare, nu acceptă propunerile privind lichidarea întregii aviații de bombardament, nu acceptă reducerea efectivului trupelor străine pe teritoriile statelor europene, resping propunerea care prevede obligativitatea de a nu amplasa arma nucleară pe teritoriul ambelor state germane — R. D. Germană și R. F. Germană.Ele resping propunerea neutrilor cu privire la interzicerea folosirii armei nucleare, refuză să accepte interzicerea experiențelor subterane cu arma nucleară în aceleași condiții în care, potrivit Tratatului de la Moscova, au fost interzise experiențele cu arma nucleară în atmosferă, în spațiul cosmic și sub apă.Mersul discuțiilor în comitetul pentru dezarmare a arătat că țările socialiste ocupă o poziție clară, pozitivă în problemele principale dezbătute în cadrul comitetului. Această poziție se bucură de înțelegerea și sprijinul majorității țărilor neangajate — membre ale comitetului. Dacă statele membre ale N.A.T.O., care participă la lucrările comitetului, ar ocupa o poziție similară, se poate afirma cu certitudine că comitetul ar reuși să creeze o bază pentru realizarea unor acorduri extrem de importante, inclusiv în problema fundamentală a programului de dezarmare generală și totală, — în problema lichidării mijloacelor de transportare a armei nucleare.Dar — se spune în încheiere — timpul cere, din partea țărilor membre ale N.A.T.O. și în primul rînd din partea S.U.A., o altă politică în problemele dezarmării, o a- semenea politică ce ar asigura rezolvarea neîntîrziată a problemei principale a zilelor noastre — înlăturarea pericolului unui război nuclear.

de neinformate și de vagi sînt cuvîntă- 
rlle senatorului Goldwater, el reflectă pro
bleme pe care nimeni nu le poate ignora.

Este adevărat că în decursul a trei mari 
războaie, guvernul federal și-a extins 
enorm atribuțiile. Toate acestea sînt costi
sitoare, complicate și departe de a fl sa
tisfăcătoare. Dar a transforma acest con
glomerat de probleme în dispute electo
rale înseamnă cu totul altceva. Nimeni — 
atît candidații cît și comentatorii — n-au 
filtrat din această colecție de probleme 
tulburătoare un șir de chestiuni electorale 
definite. Senatorul Goldwater nici măcar 
nu începe să facă așa ceva. De fapt, for
mula campaniei sale electorale este de a 
indica o problemă — fie că este vorba de 
criminalitate sau de vicii, de extinderea 
guvernului sau de frustrările și limitările 
noastre în calitate de putere mondială — 
sperînd că din cauză că a indicat aceste 
probleme, alegătorii vor crede că el le 
și soluționează. El nu pune nici un fel 
de probleme care pot fi dezbătute. 
Oare cine nu este împotriva criminali
tății, violenței, împotriva unei administra
ții prea extinse și împovărătoare, împo
triva amăgirii noastre în relațiile cu restul 
lumii ? Ar fi zadarnic să se aștepte din 
partea democraților să răspundă la pro
vocarea lui Goldwater prin discuții serioa-

se cu privire la problema moralității mo
derne, problema federalismului și prin 
menționatele probleme ale situației mon
diale. Aceasta n-ar fi posibil nici chiar 
dacă în Lyndon Johnson ar fi întruniți 
Thomas Jefferson, Woodrow Wilson, 
Franklin Roosevelt și Adlai Stevenson la un 
loc. Pentru ca să aibă loc o dezbatere tre
buie să existe un dialog adevărat, iar nu 
un monolog al lui Johnson. Dar nu a fost 
cu putință un dialog cu Barry Goldwafer. 
Există un motiv mai profund pentru care 
protestele pe care le exprimă Goldwater 
nu au avut drept răspuns documente ofi
ciale impresionante. Protestele lui ating 
probleme care se referă la înfregul do
meniu al vieții moderne. Așa, de pildă, 
nimeni nu știe de ce în societatea noas
tră criminalitatea creșie atît de alarmant 
în rîndul tinerilor, sau cum trebuie să-și 
adapteze Statele Unite forța lor militară 
și economică la noua forță a Europei și 
la năzuințele numeroaselor țări noi.

Toate acestea sîni chesfiuni care pof fi 
menționate, dar nu pof fi dezbăfufe în 
mod serios în alegeri, nici chiar în acea 
alegere ideală care n-a avut niciodată loc, 
intre doi candidați aproape perfecfi. Ele 
n-ar putea fi discutafe nici chiar de a- 
ceștia, deoarece oamenii cei mai înțe
lepți din rîndul nosfru caută și acum, dar 
încă n-au găsit răspunsurile.

CONGO: CE ESTE „NDUKU"?

5ub titlul „Cheia pentru înțelegerea 
situației din Congo" ziarul „LE MONDE" 
a publicat o suită de articole semnate 
de Emile Lejeune, care a petrecut doi 
ani în Congo.

aveau o întîrziere de 2’10” echipa italiană. In ultimul6-a. Ei față de tur se părea că echipa Italiei își va menține poziția fruntașă. Dar finișul extraordinar al echipei Olandei, sub ploaia care continua să cadă, a făcut ca aceasta să obțină cel mai bun rezultat: 2h 26’31”19/100 pe 109,893 km, ceea ce corespunde u- nei medii orare de 45,001 km. Echipa noastră n-a putut realiza decît cel de-al nouălea timp al zilei, la 5 minute față de cîștigători. Fostul ciclist francez Louison Bobet, venit la Tokio în calitate de trimis special al postului de radio Istanbul, făcea următoarea remarcă: „Indiscutabil, cu o formație completă, echipa Romî- niei ar fi realizat un rezultat mult

ÀPÀ
P. Romîne de polo 

pas
V

MEDA1JÄTII ZILEI
1.

2.

3.

ATLETISM
lungime — femei

MARRY RAND (Anglia), 
6,76 m — nou record mondial 
Irena Kirszenstein
6,60 m
Tatiana Scelkanova
6,42 m

(Polonia)

(U.R.S.S.)

HALTERE
HANS 
slovacia) 
Viktor 
440 kg 
Masashi 
437,5 kg

1.

2.

3.

I.

2.

3.

10 000 m
WILLIAM MILLS
28’24”4 — nou record olimpic 
Mohhamed Gamoudi (Tunisia) 
28’24”8
Ronald Clarke (Australia) 
28’25”8

(S.U.A.)

1.

2.

3.

suliță — bărbafi
PAULI NEVALA (Finlanda)
82,66 m
Gergely Kulcsar (Ungaria)
82,32 m
Ianis Lusis (U.R.S.S.) 80,57 m

NATAȚIE
spate — femei
FERGUSON (S.U.A.) 
nou record mondial 

Caron (Franța)

100 m
1. KATHIE 

l’07”7 —
2. Christine 

l’07”9
3. Ginnie Dunkel (S.U.A.) l’08”4

400 m mixt — bărbați
1. DICK ROTH (S.U.A.) 4’45"4 

— nou record mondial
2. Roy Saari (S.U.A.) 4'47”1
3. Gerhard Hetz (Germania) 

4’51”

Șfafeta 4*100 m liber — bărbafi
1. S.U.A. 3’33”2 — nou record 

mondial
2. Germania 3’ 37” 2 — noii re

cord european
3. Australia 3’ 39” 1

Sărituri trambulină — bărbafi
1. KENNETH SITZBERGER 

(S.U.A.) 159,9 p.
2. Frank Gorman

157,63 p.
3. Larry Andreason

143,77 p.

SCRIMĂ (floretă - bărbafi)
1. EGON FRANKE (Polonia)
2. Claude Magnan (Franța)
3. Daniel Revenu (Franța)

(S.U.A.)

(S.U.A.)

(categ. semimljlocle)
ZDRAZILA
445 kg
Kurențov

(Ceho-

(U.R.S.S.)

Ohuchi (Japonia)

CICLISM (contratimp pe echipe)
OLANDA 2h26’31”19/100 (pe 
109,893 km)
Italia 2h26’55”39/100
Suedia 2h27’ll”52'100

1.

2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

î.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

1.
2.
3.

LUPTE LIBERE
categ. 52 kg

H. YOSHIDA (Japonia)
I. Ciank (Coreea de sud)
V. Haidari (Iran)

categ. 57 kg
Y. UETAKE (Japonia) 

Akbas (Turcia) 
Ibrahimov (U.R.S.S.)

T. 
V.

O. 
I.s.

categ. 63 kg
WATANABE (Japonia) 
Ivanov (Bulgaria) 
Kokhașvili (U.R.S.S.)

E. 
W.
I.

I. 
I.
P.

F. 
B.
V.

A. 
Z. 
V.

categ. 70 kg
DIMOV (Bulgaria) 
Rost (Germania) 

Horiuchis (Japonia)

caleg. 78 kg
OGAN (Turcia)
Sakaradze (U.R.S.S.)
Santkaran (Iran)

cafeg. 87 kg
GADJEV (Bulgaria) 
Gungor (Turcia) 
Brant (S.U.A.)

categ. 97 kg
MEDVED (U.R.S.S.) 
Auk (Turcia)
Srifov (Bulgaria)

categ. peste 97 kg
IVANITSKI (U.R.S.S.) 

Djiber (Bulgaria) 
V. Kaplan (Turcia)

A.

Ieri, echipa R. 
pe apă a făcut un important 
spre turneul final, învingînd cu sco
rul de 5—4 (0—0 ; 1—1 ; 2—0 ; 2—3) 
redutabila echipă a Germaniei. Echi
pa romînă a prestat un joc superior 
celor de pînă acum, evoluînd la a- 
devărata ei valoare. Astăzi, echipa 
romînă joacă un meci decisiv în 
compania echipei U.R.S.S., care ieri 
a învins cu 2—0 (1—0 ; 1—0 ; 0—0 ; 
0—0) echipa Italiei, campioană olim
pică.

FOTBAL
In preliminariile turneului de fot

bal s-au disputat ieri numai 3 în- 
tîlniri. La Chichibu, echipa R.S. Ce
hoslovace a învins cu scorul de 5—1 
(3—0) echipa R.A.U., iar Brazilia a 
întrecut cu 4—0 (2—0) echipa Coreei 
de sud. O surpriză la Komazawa : 
Japonia—Argentina 3—2 (1—0). As
tăzi la Omyia, echipa R. P. Romîne 
susține ultimul meci din serii în 
compania echipei Iranului.

VOLEI
In turneul masculin de volei, care 

are loc la Yokohama, echipa țării 
noastre a susținut al doilea joc. Vo
leibaliștii romîni au învins cu 3—0 
(15—6; 15—5; 15—5) echipa Brazi
liei. Astăzi, voleibaliștii noștri întîl- 
nesc echipa R. P. Bulgaria. Alte re
zultate : U.R.S.S. — Olanda 3—0 ; 
S.U.A. — Coreea de sud 3—2 ; R. S. 
Cehoslovacă — R. P. Bulgaria 3—2.

BOX
Ieri au trecut corzile ringului de 

la Korakuen boxerii din cat. „semi- 
ușoară", „mijlocie“ și „semigrea". In 
principala reuniune a întîlnirii de 
seară, Kiseliev (U.R.S.S.) l-a învins 
greu la puncte pe reprezentantul 
nostru Gh. Negrea (cat. semigrea). 
In prima repriză, boxerul sovietic a 
atacat, Negrea „contrînd" cu adresă. 
Repriza a doua s-a desfășurat sub 
semnul egalității, ca în ultimul rund 
Negrea să atace mai mult și să pla
seze lovituri clare.

PENTATLON MODERN
Pentatloniștii și-au disputat 

miercuri cea de-a patra probă (nata- 
ția : 300 m liber). A cîștigat suedezul 
Jansson în 3’45”2/10 (1 075 puncte). 
Pe echipe proba a revenit Suediei cu 
3 200 de puncte.

Clasîndu-se pe locul 5 în proba de 
natație, campionul mondial Igor No
vikov (U.R.S.S.) s-a apropiat simțitor 
de liderul clasamentului, Török (R.P. 
Ungară), care are acum 3 990 puncte, 
cu numai 19 puncte avans țață de 
Novikov. Ultima probă (crosul) va 
avea loc astăzi. Pe echipe conduce 
U.R.S.S. (11 625 puncte).

La radio și televiziune
Astăzi, pe programul I, în jurul 

orei 17,10 și în reluare la 21,30, va fi 
transmisă la radio emisiunea spe
cială „Jocurile Olimpice — 
1964“.

Spectatorii din fața micului 
vor putea viziona, de la ora 
un scurt film, realizat în ziua 
tra a J. O.

Tokio

ecran
17,30, 

a pa-

RĂSPUNSURI CE NÜ POT Fi GĂSITE

Sub titlul „Nici un dialog nu e cu pu- 
liniă", ziarul „NEW YORK HERALD TRI
BUNE" publică un articol ai cunoscutului 
comentator Walter Lippmann consacrat 
desfășurării campaniei electorale în 
S.U.A. :

Există părerea — pe care eu o res
pect — că o campanie electorală trebuie 
să aducă în discuție marile probleme care 
se află în fața țării și care frămîniă po
porul ; dar în actuala campanie nu se

desfășoară o asemenea discuție. Există 
unii atît de deziluzionați încît cred că a- 
legerile n-au nici o importanță sau că lu
crul cel mai bun pe care-l au ei de făcut 
este de a alege dintre două rele pe cel 
mai mic.

S-a spus că un cinic este un idealist 
deziluzionat și că idealiștii deziluzionați, 
căutînd în zadar răspunsurile bune la ma
rile întrebări, consideră că actuala cam
panie este plictisitoare și pot deveni cu 
ușurință indiferenți față de ea, Cei care 
sînt conștienți de faptul că trebuie făcută 
o alegere și că în fond alegerea este im
portantă argumentează că senatorul 
Goldwater este un oponent care atinge 
problemele profunde. In ceea ce mă pri
vește, eu sînt de aceeași părere. Oricîf

După asasinarea lui Lumumba, condu
cătorii congolezi, ”
Adoula, s-au găsit față în față nu numai 
cu secesiunea katangheză ci și cu tulbu
rări tribale. Fiecare trib voia să aibă po
litica sa proprie, un guvern, o administra
ție separată. Guvernul central, pentru a 
evita noi conflicte, a creat „provinciile” în 
numele unității dar care, tn cele din 
urmă, au consacrat și au accentuat divi
zarea țării.

Fiecare provincie are o adunare pro
prie care se întrunește de două ori pe 
an ; un guvern cu un președinte de 
consiliu, asistat de 8—10 miniștri : titlul 
lor real ar fi consilier însărcinat cu un 
sector sau altul, dar fiecare ține morțiș 
să i se spună ministru, sau, mai bine, 
„excelență”. La rîndul 
fiecare cîfe un cabinet 
treagă ierarhie, de la 
portar. Nu lipsește nici 
să, deși nu există ziare 
mai mari.'Provinciile au, bineînțeles, și un 
aparat polițienesc aparte. Polițiștii sînt 
recrutați din elementele cele mai turbu
lente, care își fac. de cap și, profifînd 
de uniforma lor. jefuiesc populația.

înmulțirea miniștrilor, a șefilor de ca
binete, a directorilor, comisarilor și 
subcomisarilor de poliție a atras după 
sine apariția unei adevărate plăgi socia
le : nepotismul denumit „nduku”. După 
instalarea într-un post de „excelență" 
sau de director, urmează afluența „ne
poților" de fof felul care vor să se așeze 
la masă și să ia parte la festin.

în felul acesta și-a făcut apariția o 
pătură socială parazitară în 
căreia se scurge mare parte 
rile țării.

împărțirea 
a tras țara 
singurul stat

printre care Cyril

lor, aceștia au 
cuprinzînd o în- 
director pînă la 
atașatul de pre- 
decît în orașele

buzunarele 
din venifu-

teritoriuluiîn provincii a
mulf înapoi. Este, poate, 

în momentul de față, care

Republica Arabă UnităIeșite parcă din adîncurile Mării Roșii și Mării Mediferane, malurile de Est și Nord, crenelate și abrupte, îi închid forma trapezoidală, întregită de limba de pămînt a peninsulei Sinai ce se întinde dincolo de canalul de Suez, pe continentul asiatic. Așa arată pe hartă „țara din valea Nilului' — Republica Arabă Unită. Deși întins — R.A.U. are o suprafață de 1 milion kmp — teritoriul său oferă doar pe o mică porțiune fertilitatea propice vieții. In rest, cît vezi cu ochii, deșert. In fîșia îngustă de teren, de ambele părți ale marelui fluviu pînă la vărsarea în Mediterană, re- prezentînd 4 la sută din întreg te ritoriul, se cultivă grîu, porumb, orez, mei, bumbac, trestie de zahărValea Nilului, oază în împărăția nesfîrșită a nisipurilor roșietice, a găzduit cu mii de ani în urmă primele așezări omenești. Generații de-a rîndul ale populației locale au fost supuse unei aspre exploatări de către clasele dominante și faraoni și, mai tîrziu, ele au trebuit să suporte, în plus, jugul dominației coloniale. Neîmpăcîn- du-se cu situația impusă, poporu1 egiptean s-a ridicat de nenumărate ori la luptă împotriva asupritorilorO nouă pagină a fost deschisă în istoria multimilenară a Egiptului, acum mai bine de 12 ani, la 23 iulie 1952. cînd regimul monarhilor venali, sprijiniți pe baionete străine, s-a prăbușit sub acțiunile populare și ale unui pumn de tineri ofițeri din armata egipteană în frunte cu actualul președinte, Ga mal Abdel Nasser. Republica Egip! pășea pe calea dezvoltării inde pendente. După doi ani a fost ob ținută o nouă victorie : acordul încheiat între guvernele egiptean și britanic privitor la evacuarea trupelor engleze din zona Canalului

de Suez ; urmat, după alți doi ani, de naționalizarea companiei canalului și trecerea acestuia sub administrația egipteană. Agresiunea anglo-franco-izraeliană din 1956 contra Egiptului și încercarea de a readuce Canalul de Suez sub control străin au eșuat. Poporul egiptean a respins pe agresori și și-c asigurat posibilitatea de a continua munca pașnică în care s-a angajat Populația R.A.U. este ds aproximativ 27 milioane de locuitori. Șeful statului este președintele Gamal Abdel Nasser, puterea executivă fiind exercitată de către guvernul R.A.U. A fost creată organizația politică Uniunea Socialistă Arabă, care — potrivit statutului — „trebuie să constituie cadrul politic al acțiunii forțelor populare coalizate". în primăvara acestui an au avut loc alegeri parlamentare.începînd din toamna anului 1952, potrivit reformei agrare, 500 000 ha de pămînt, aparținînd marilor latifundiari, au fost împărțite la peste 250 000 familii de fe- lahl. Majoritatea întreprinderilor din industriile metalurgică, ușoară și alimentară, băncile, marile magazine au fost naționalizate.Pentru a se înlătura starea de înapoiere moștenită de la vechiul regim, s-a trecut la o dezvoltare planificată; este în curs de aplicare al doilea plan cincinal. Producția industrială a crescut de peste trei ori, în ultimii 12 ani. S-au dezvoltat o serie de importante ramuri industriale: mecanică, petrolieră, chimică, construcții de mașini, textilă și alimentară. Noi uzine, de cocsificare a cărbunelui, de asamblare de vehicole și tractoare, unități ale industriilor ușoară și alimentară au intrat în funcțiune. Extracția de țiței atinge cifra de 6 milioane tone. O creștere importantă a

marcat producția de energie electrică — care a ajuns în 1963 la a- proape 4,2 miliarde kWh. Recent, a fost inaugurată centrala electrică de la Nadar-Natrown, avînd o putere de 2 500 kW. In vara aceasta s-au încheiat lucrările primei părți a barajului de la Assuan, care se construiește cu ajutorul U.R.S.S.Transformările economice petrecute în R.A.U. în anii ce s-au scurs de la abolirea monarhiei creează premizele ridicării continue a nive-
méditera«

lului de trai al poporului. S-au obținut, de asemenea, succese în domeniul învățămîntului și culturii.

a introdus un adevărat sistem vamal in
ferior, contingenfînd circulația mărfuri
lor, insfaurind un sisfem de licențe pen- 
fru infrarea și pentru ieșirea produselor ; 
toful atrage după sine, firesc, un imens 
trafic, fără alte avantaje decîf înlesnirea 
rotunjirii salariilor unor miniștri și func
ționari.

Referindu-se la situația sutelor de mii 
de muncitori din industrie, din mine și 
din transport, articolul arafă : începînd 
din anul 1960, nivelul lor de trai n-a 
încetat să se degradeze. Intr-un singur 
an, după devalorizarea francului con- 
golez, salariile n-au crescut decît cu 
25 la sută, în timp ce costul vieții s-a 
dublat. Nu-i deloc de mirare că sindi
catele au fost primele, la începutul anu
lui, care s-au ridicat împotriva puterii 
constituite.

Alături de muncitori sini milioanele de 
„basenji", respectiv locuitorii junglei. E 
greu să-i numești drept țărani, căci ei nu 
cultivă de cele mai multe ori decît un 
minim necesar existenței lor. Dezorgani
zarea transporturilor, lipsa de întreținere 
a drumurilor au redus în mod practic la 
zero schimbul de mărfuri dintre orașe și 
sate, cu atît mai mult cu cît prețurile 
agricole n-au urmat urcarea vertiginoasă 
a prețurilor produselor manufacturiere. 
Toți acești „basenji" furnizează oameni 
armatei populare de eliberare.

Comitetul de Eliberare Națională de 
la Brazzaville, prezidat de Gbenye, 
coordonează activitatea diferitelor comi
tete de eliberare pe scară provincială. 
Există deci o anumită organizație 
ierarhizată a revoluției. Formarea 
blicii populare va permite poate 
introducă o anumită coeziune.

Comitetul Național de Eliberare
în esență ca o asociație a adepților lui 
Lumumba. Ca și dînsul, ei cer unitatea 
congoleză, unii dintre ei prevăd des
ființarea celor șase mari provincii ca 
unități. politice, nelăsîndu-le decît 
funcții pur administrative.

In domeniul internațional, C.N.L. se 
proclamă neutralist’ refuzînd orice aju
tor legat de. imperative politice cît și 
participarea la oricare din blocurile mi
litare. El își proclamă, de asemenea, 
atașamentul față de unitatea africană și 
dorința de a sprijini mișcarea de inde
pendență a continentului african.

repu- 
sS se

apare

Pe plan extern, R.A.U. promovează o politică de neaderare la blocurile militare agresive, se pronunță pentru coexistența pașnică între țări cu orînduiri sociale diferite. Cairo, capitala R.A.U., a găzduit în anul 1964 trei mari conferințe : a țărilor membre ale Organizației Unității Africane, a țărilor membre ale Ligii arabe și, recent, a șefilor de state și guverne din țările neangajate. Cu aceste prilejuri, țara- gazdă a avut o contribuție importantă la promovarea ideilor luptei pentru pace și dezarmare, împotriva colonialismului.Intre R.P. Romînă și R.A.U. s-au stabilit și se dezvoltă relații de prietenie și colaborare. Protocolul încheiat în decembrie 1963 prevede pentru anul 12 la sută schimburilor două țări, acordului < 1957, cadre se mâții artistice și sportivi romîni au întreprins turnee în această țară. în ultimii ani au avut loc contacte șl vizite reciproce între membri ai guvernului romîn și ai guvernului R.A.U. Recent, o delegație guvernamentală a Republicii Arabe Unite, condusă de dr. Sedky Aziz, vicepremierul Consiliului de Miniștri al R.A.U., a vizitat țara noastră. Cu acest prilej a fost semnat acordul de colaborare economică și tehnică de lungă durată între cele două țări, acord ce constituie un nou pas în dezvoltarea colaborării economice între R.P.R. și R.A.U. Cu ocazia trecerii sale prin București, la 15 septembrie, primul ministru al R.A.U., Aii Sabri, a avut o convorbire cordială cu președintele Consiliului de Miniștri al R.P. Romîne șj alte persoane oficiale.Vizita președintelui Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, care sosește la Cairo, la invitația guvernului R.A.U., este o nouă expresie a dorinței comune a celor două țări de a dezvolta relațiile reciproce, în interesul ambelor popoare și al păcii.
Nicolae POPOVICI

acesta o creștere cu față de anul 1963 a de mărfuri dintre cele Potrivit prevederilor cultural, tehnice specializează la semnat în din R.A.U.noi, for-
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Corespondență telefonică ÎN ÎNTREAGA LUME
Consiliului de Miniștri al R. P. RomineKARACI 14. — Trimisul special Agerpres, Ion Gălățeanu, transmite : Miercuri dimineața, președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine. Ion Gheorghe Maurer, însoțit de Emil Bodnăraș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, și de prof, univ. Paul Niculescu-Mizil, deputat, secretar al Comisiei de cultură și învățământ al Marii Adunări Naționale, a depus o coroană de flori la Monumentul lui Quaid I Azam Mohamed Aii Jinnah, întemeietorul statului independent al Pakistanului.Oaspeții romîni au fost însoțiți de R. S. Chhatari, șeful protocolului al guvernului Pakistanului. Apoi, oamenii de stat romîni au vizitat întreprinderi aparținînd concernului Valika. unul dintre cele mai mari din Pakistan. Vizita a început la fabrica de textile, unde oaspeții romîni au trecut prin diferite secții, primind ample explicații din partea președintelui concernului, Fakhrud- din, și a directorului său general, Saifuddin.Sintetizîndu-și impresiile, pre-

Gheorghe Maurer aședințele Ion scris în Cartea de onoare : „întreprinderea este frumoasă, cu o producție bună și ■ ■■-•- zitată apoi fabrica de ciment a aceluiași concern.în încheierea programului de ședere la Karaci, oaspeții au vizitat centrul de artizanat al Corporației de dezvoltare industrială a Pakistanului. Președintele Ion Gheorghe Maurer, care a fost rugat să aprecieze cele văzute, a însemnat în Cartea de onoare : „Deosebit de interesantă prezentare a genului popular, în realizări artistice de mare frumusețe“.După-amiază, oaspeții romîni au sosit la Peshawar. Președintele Consiliului de Miniștri, Ion Gheorghe Maurer, a avut în această localitate o convorbire cu președintele Pakistanului, Ayub Khan.
★Ziarele pakistaneze informează pe larg despre sosirea oaspeților romîni și despre programul vizitei lor. Materialele sînt însoțite de fotografii de la sosire.

variată". A fost vi-

Corespondență din Alger

Miting al prieteniei
cubano-algeriene

Osvaldo Dorticos, președintele 
Republicii Cuba, care, așa cum a- 
nunțasem într-o corespondență pre
cedentă, a făcut o vizită oficială de 
două zile în Algeria, la invitația 
președintelui Ben Bella, a părăsit 
miercuri dimineața Algerul, plecînd 
la Moscova.

In cursul zilei de marți, cea de-a 
doua a vizitei sale, președintele 
Dorticos, însoțit de președintele Ben 
Bella, și alte personalități algeriene, 
a vizitat uzina Berliet (Rouiba) șt 
„Școala de cădeți ai revoluției" din 
Kolea. După-amiază, oaspeții s-au 
îndreptat spre mica localitate Chif- 
falo, situată la circa 60 km vest de 
Alger, unde una din cele mai im
portante fabrici de conserve de 
pește din Algeria a primit. numele 
de fabrica „Havana", ca simbol al 
prieteniei dintre popoarele algerian 
și cuban.

Vizita s-a încheiat printr-un mare 
miting, care a avut loc marți seara 
în piața Africii din Alger, unde zeci 
de mii de algerieni au ovaționat 
pentru prietenia frățească dintre 
cele două popoare. Rînd pe rînd, 
Osvaldo Dorticos și Ben Bella, in 
discursurile rostite cu acest prilej, 
ca și în ziua precedentă, au arătat 
că între cele două popoare și gu
verne care luptă pentru consolida
rea independenței cucerite, s-a ci
mentat o caldă prietenie frățească.

Președintele Algeriei, Ben Bella, 
a subliniat că „poporul algerian a- 
cordă și va acorda în orice condiții 
sprijin poporului cuban. Toate po
poarele, a declarat vorbitorul, au 
dreptul de a-și alege independent 
sistemul politic pe care îl doresc“.

Președintele Algeriei a declarat, 
totodată, că guvernul său consideră 
că a sosit timpul să se inițieze un 
„dialog deschis“ între S.U.A. și Cuba 
pentru a se găsi formula soluționă
rii problemelor care dezbină cele 
două țări. „Algeria, a declarai el, 
consideră că aceasta va fi atît în in
teresul Statelor Unite cît și al 
Cubei; și chiar în interesul tuturor 
popoarelor iubitoare de pace".

In cuvîntul său președintele 
Cubei a subliniat că țara sa a fost 
întotdeauna gata să înceapă trata
tive cu Statele Unite. „Dar noi nu 
sîntem constrînși, a adăugat el, cu 
sau fără Statele Unite noi vom su
praviețui", 
bliniat, de 
de vedere 
coincid în
că, în pofida pericolelor, cele două 
revoluții își continuă drumul".

Sutele de mii de 
în piață au primit 
cursurile

Osvaldo Dorticos a su- 
asemenea, că „punctele 

ale Algeriei și Cubei 
problemele esențiale și

rostite.

algerieni aflați 
cu ovații dis-

C. BENGA

Corespondență din Londra

AZI ALEGERI INeste ziua alege- așteptați în ia(a milioane de oa- în sus, cu circa
Astăzi în Anglia rilor generale. Sînt urnelor aproape 36 meni de la 21 ani 500 000 mai mult ca în precedentelealegeri din 1959. Pe listele de candidați depuse în cele 630 de circumscripții electorale se află înscriși : conservatori — 629 ; laburiști — 628; liberali — 365; comuniști — 36, alte mici partide și grupări — 98.Principala confruntare, de-a lungul întregii campanii, a avut loc între partidele conservator și laburist, iar acum se pot număra orele pînă se va ști care din cei doi — sir Alec Douglas Home sau Harold Wilson — va deveni primul ministru al Angliei.S-a încheiat, cu un sprint puternic, competiția discursurilor în circumscripții, duelurile polemice de la televiziune. S-a totalizat impresionantul kilometraj al turneelor (numai Home are 5 600 mile și 58 de cursuri în aer Harold Wilson și respectiv Alee Douglas Home și-au ținut ultimele cuvîntări înainte de alegeri la posturile de televiziune, exprimîndu-și fiecare în parte convingerea în succesul final. Ambii au pus accentul pe planuri și perspective de viitor, ambii au făcut schimb de argumente critice la adresa partidului advers.în cartea sa „Ghid pentru alegerile generale", R. L. Leonard scrie că „in 1959 nici unul din cele trei programe — conservator, laburist și liberal — nu conținea vreo nouă și substanțială propunere politică". Ziarele constată că în campania din toamna aceasta nu au survenit modificări de esență și că în vocabularul electoral au revenit cu frecvență mărită de ambele părți expresiile : „dezvoltare economică", „modernizare", „forța nucleară" etc. Față de aceasta, ziarul „Observer" apreciază că „diferența dintre partide nu este atît de fundamentală și de clară în- cît să permită o alegere ușoară".în domeniul economie), în afară poate de chestiunea naționalizării, atît conservatorii cît și laburiștii au pus în centrul atenției țeluri asemănătoare privind dezvoltarea industrială prin atingerea unui ritm anual

de minimum 4% precum și redresarea situației în comerțul exterior.La scurtă vreme, după alegeri, vor intra pe agenda actualității politice britanice o serie de probleme internaționale ca, de exemplu, poziția față de proiectatele forțe nucleare multilaterale sau atitudinea față de Piața comună vest - europeană (C.E.E.). Acestea sînt numai cîteva probleme la care răspunsul Marii Britanii n-a fost încă precizat. In genere laburiștii sînt considerați ca fiind mai nefavorabili Pieței comune decît conservatorii.în decursul campaniei electorale tactica partidului conservator a urmărit să aducă pe primul plan —
dis-liber). Luni și marți

Greva parțială a personalului de 
la metroul londonez „este o pro
blemă electorală majoră de ultimă 
clipă care ar putea influența votul 
în circumscripțiile marginale din 
Londra”, scrie ziarul „Guardian”. 
Se credea la un moment dat 
că o continuare a perturbării tra
ficului în Londra ar putea indis
pune o mare parte a populației o- 
rasului, cu anumite repercusiuni 
neprevizibile asupra votului. In e- 
fortul de a evita implicațiile, liderii 
celor trei partide — conservator, 
laburist și liberal — au dezavuat 
acțiunea grevistă.

Se prevede că în cursul zilei de 
alegeri circulația metroului va fi 
reluată aproape complet.

ca problemă cheie — menținerea așa-zisei „lorțe nucleare independente", adică a armei nucleare a Marii Britanii, ca pîrghie de bază a poziției sale pe plan internațional. Pe de altă parte laburiștii, combătînd acest punct de vedere, au susținut că poziția Angliei în viața internațională nu ar depinde de bombele nucleare și că reglementarea forțelor nucleare occidentale trebuie să intre în competența N.A.T.O., sub un strict control al membrilor acesteia. Unul din comentatorii experți în acest domeniu, Robert Stephens, examinînd detaliat pozițiile ambelor partide, constată că „scopurile lor în politica externă sînt cam aceleași". Referin- du-se la declarația laburiștilor, ra-

Divergențele persistă
După întrunirea de la Bruxelles 
a Consiliului ministerial al C. E. E.întrunirea de la Bruxelles din 11 și 12 octombrie a Consiliului ministerial al Pieței comune a reținut a- tenția observatorilor politici de aci, mai ales prin faptul că pe ordinea de zi au figurat probleme de multă vreme controversate.Dacă a fost relativ ușor să se expedieze o problemă mai puțin importantă, ca, de pildă, viitoarea asociere a Austriei (reprezentanții miniștrilor urmează să supună cît mai curînd un raport pe această temă), în marile probleme ce frămîntă „Comunitatea" divergențele au rămas intacte.în legătură cu negocierile G.A.T.T., în urma dezbaterilor de marți, Consiliul ministerial al C.E.E. „a somat" S.U.A. să dea răspuns dacă intenționează să considere în continuare data de 26 noiembrie ca o dată limită pentru depunerea listelor de articole exceptabile de reduceri tarifare. După cum se știe, tratativele în acest cadru, cunoscute sub denumirea de „runda Kennedy“, ar trebui să ducă la o reducere a tarifelor vamale în schimburile comerciale S.U.A.—Piața comună.„Somația" formulată marți la Bruxelles este pusă de observatori în legătură cu o declarație recentă a S.U.A., care au specificat că vor respecta termenul limită al depunerii „listelor de excepții" numai dacă se vor constata progrese satisfăcătoare și în ce privește produsele agrare. Cercurile de specialitate consideră

că S.U.A. vor să obțină reducerea tarifelor vamale atît la produsele industriale, cît și la cele agrare. Asupra acestora din urmă, potrivit părerilor exprimate la Washington, nu s-a ajuns însă la un progres satisfăcător.Ori, acest „insuficient progres" nu este de fel străin de divergențele care grevează la capitolul agrar relațiile dintre „cei 6". Socotind că ar fi cea mai defavorizată de pe urma unei unificări a prețurilor la cereale în cadrul C.E.E., R.F.G. se străduiește— după cum menționa buletinul economic al agenției France Presse— să ridice „multiple obstacole tehnice", „pentru a se opune planului Mansholt de unificare a prețurilor la cereale". în schimb. Parisul consideră că este neapărat necesar să se ajungă, încă în acest an, la un acord în privința prețului unic la cereale.Rămîne de văzut acum care va fi răspunsul S.U.A. la „somația" C.E.E. De acest răspuns depinde, într-ade- văr, dacă, reunit din nou la 9 noiembrie, Consiliul ministerial al Pieței comune va reuși să adopte o hotă- rîre finală asupra listei de excepții a Pieței comune pentru „runda Kennedy". Observatorii de la Bruxelles nu exclud ideea că nerespectarea termenului prevăzut va determina un impas total la viitoarea „rundă".
Bruxelles, 14

Daniel POIROT

Delegația de partid și guvernamentală 
ungară în R. P. PolonăVARȘOVIA 14 (Agerpres). — Delegația de partid și guvernamentală a R. P. Ungare condusă de Jănos Kădâr, prim-secretar al C.C. al P.M.S.U., președintele guvernului revoluționar muncitoresc-țărănesc un-

gar, care se află în vizită în R.P. Polonă, a plecat la 14 octombrie într-o vizită de două zile prin țară. Delegația este însoțită Gomulka și de alți partid și de stat ai de Wladyslaw conducători de R. P. Polone.
Brazilia

Ultima etapă a călătoriei președintelui 
de Gaulle in America LatinăDupă cum s-a mai anunțat generalul de Gaulle a sosit in Brazilia, ultima etapă a călătoriei sale din America Latină. Crucișătorul „Colberts“, pe bordul căruia se afla șeful statului francez de la plecarea sa din Montevideo, a fost primit în portul Rio de Janeiro cu 21 de salve de tun. Pe chei oaspetele a fost așteptat de președintele Republicii Brazilia, Castelo Branco, care în cu- vîntul său de bun-venit a calificat vizita prezentă de o importanță considerabilă.

ANGLIApetată de Wilson în ultimul său discurs la televiziune, că dacă vor învinge în alegeri, ei vor renunța la arma nucleară britanică, menținînd însă pe teritoriul Angliei bazele nucleare americane, Stephens conchide : „Se poate afirma că în practică politica nucleară a conservatorilor și a laburiștilor nu ar produce rezultate foarte diferite".O ușurare a cheltuielilor militare care grevează bugetul britanic și care ar decurge implicit din renunțarea la „forța nucleară independentă" este, desigur, dorită de masele de contribuabili. Organul partidului comunist, ziarul „Daily Worker", arată, recent, că radierea din bugetul militar a unui miliard lire sterline anual „ar face posibilă obținerea unor noi pași în dezvoltarea economică și noi progrese în domeniul social". Acest punct, unul din cele mai importante în platforma partidului, a fost expus și dezvoltat de candidații comuniști în circumscripțiile respective, deși este știut că ei au fost lipsiți de posibilitatea de a folosi aceleași mijloace tehnice, ca radio și televiziunea, de care au beneficiat numai marile partide.După aprecierea ziarelor, o largă categorie de alegători o constituie aceea a nehotărîților. Mai există și alte mici, dar nu neglijabile elemente care pot produce surprize pe plan, local, cum ar fi : o ploaie, lipsa unui mijloc de transport, părerea proastă a gospodinelor despre serviciul de salubritate etc.Azi dimineață în coloanele ziarelor apar ultimele îndemnuri, iar a- genții electorali pe circumscripții, așa-numiții „tellers", stau de veghe în apropierea localurilor de vot pentru a da alegătorilor lămuririle necesare (întrucît pe buletinul de vot este scris doar numele candidatului, însă nu și partidul respectiv, unii ar putea vota contrar preferințelor).Primele rezultate vor fi cunoscute în cursul nopții, uimind ca rezultatele definitive să fie aflate abia în cursul zilei de vineri.

In cursul zilei de marți generalul a sosit, pe calea aerului, în capitala Braziliei, orașul Brasilia. De la aéroport, cortegiul s-a îndreptat spre palatul Alvorada, unde a avut loc o întîlnire între președintele Franței și al Braziliei. In cursul după- amiezei, la Universitatea din Brasilia președintelui de Gaulle i s-a în- mînat titlul de doctor „Honoris causa“.In seara aceleiași zile, președintele Braziliei, Castelo Branco, a oferit o recepție în cinstea generalului de Gaulle în palatul Planalto. Cu a- cest,prilej cei doi oameni de stat au rostit cuvîntări. Castelo Branco a declarat că între Brazilia și Franța există o identitate de aspirații și că amîndouă țările sînt de acord că denivelările economice de la o națiune la alta reprezintă un factor de îngrijorare. Branco a declarat că problema predominantă este cea a dezvoltării economice, inseparabilă de progresul social.Președintele de Gaulle, după ce a amintit de tradiționala prietenie dintre cele două țări, a chemat la o colaborare mai strînsă „pentru a acționa în comun în scopul dezvoltării științifice, tehnice și economice a țărilor lor și pentru a promova o politică care să ducă la stabilirea progresului, echilibrului și păcii în lume“.

Llviu RODESCU

INTERES, ADMIRAȚIE
Primul echipaj cosmic așteptat să sosească la Moscova

Amănuntele aterizării
comentate cu însuflețire de moscoviți

Pe bulevardele Moscovei, chioșcurile 
de ziare sînt mult solicitate în aceste 
zile de cetățenii dornici să afle alte și 
alte amănunte despre noul zbor cosmic 
și aterizarea navei „Voshod". După cum 
relatează ziarele, cei trei călători în 
Cosmos s-au reîntors pe pămînt, respec- 
tînd cu precizie ora stabilită dinainte.

lată și un fapt interesant. Spre deose
bire de zborurile anterioare, cind cos
monaut» erau îmbrăcați în costume grele 
ca de scafandru, noii cosmonauți purtau 
la urcarea în rachetă ' costume ușoare 
de lînă, iar în picioare pantofi obișnuiți. 
Nava este astfel construită îneît în cabi
na ei cosmonauții sînt apărați de radia
țiile cosmice.

La punctul de comandă 
în timp ce ziariștii cereau colaboratori
lor lămuriri asupra sosirii, constructorul 
șef, avînd alături pe 
Gagarin și Nikolaev, a luat legătura prin 
radio cu șeful echipajului, Vladimir 
Komarov. In acea clipă, nava se afla în

al aterizării,

cosmonaut»

j) Medicii americani
îl invidiază pe EgorovH

într-un articol publicat în „Washington Post“, intitulat „Medicii a- mericani îl invidiază pe medicul cosmic sovietic“ se citează declarațiile unor cunoscuți specialiști americani în domeniul medicinei cosmice. „11 invidiez profund pe Boris Egorov — a declarat fiziologul N. Pace. Nu încape nici un fel de îndoială asupra colosalei importanțe științifice a zborului său“.
NOI PERSPECTIVELeonard Carter, secretar executiv al Societății interplanetare britanice, a declarat că zborul orbital al unui echipaj sovietic alcătuit din trei oameni oferă perspectiva ca asemenea zboruri să poată fi efectuate de orice persoană aflată într-o condiție fizică bună. „Ceea ce intenționează să realizeze sovieticii — a spus el — se aseamănă cu un zbor, așa cum se desfășoară în prezent într-un a- vion obișnuit de pasageri cu reacție. „Cu alte cuvinte, rușii au lărgit baza selecției pentru zborurile în spațiul cosmic, pentru a permite includerea unui mare număr de persoane“.

a 15-a rotație. Din Cosmos, a sosit un 
apel neașteptat : „Este foarte interesant 
aici și mult de studiat. Permiteți-mi să 
continui zborul". Gagarin și Nikolaev se 
privesc unul pe altul zîmbind.

— „Multe lucruri minunate sînt pe 
lume, prietene Horațiu — răspunde con
structorul șef, declamînd din Shakespea
re. Apoi cu glas serios... dar programul 
e program".

— „Am înțeles — răspunde Koma
rov, Vom respecta programul". Și echi
pajul s-a pregătit de aterizare.

In noul raid cosmic meniul a folosit 
un sortiment mai larg de produse decît 
la zborurile cosmice precedente. Pentru 
prima oară in rafia cosmonauților a fost 
inclusă o pastă preparată din brînză de 
vaci și fructe, ambalată în tuburi de 
aluminiu. Pentru prima oară oamenii au 
mîncat în Cosmos rostbif : felii de frip
tură de carne ambalată în pungi de ma
terial plastic din care a fost evacuat ae
rul. Comandantul navei, Vladimir Ko
marov, după ce a consumat dejunul l-a 
numit „gustos, suficient".

...Ultimele clipe înainte de aterizare. 
La punctul de comandă continuă de 24 
de ore o activitate febrilă. Pe o hartă 
uriașă un traseu imaginar indică drumul 
navei „Voshod”. Ea se apropie cu repe
ziciune de un punct- anume, marcat cu 
c:frele 10,47. Cea de-a 16-a rotație se 
apropie de 
funcționeze 
Africii.

...Ora 10 
înregistrează 
hod" se apropie de pămînt. Dintr-un eli
copter se transmite prima înștiințare: „Se 
vede nava”. Toate elicopterele s-au în
dreptat spre punctul indicat.

La ora 10,47, nava s-a așezat lin pe 
pămînt, pe cîmpul unui sovhoz. Din 
corpul ei și-au făcut apariția cei trei cos
monauți. în întîmpinarea lor au venit mun
citorii sovhozului care i-au îmbrățișat și 
felicitat cu căldură. Apoi, călătorii sosiți 
din Cosmos au plecat spre locul de 
odihnă.

Echipajul este așteptat să sosească la 
Moscova. Pe bulevardele orașului se sim
te acea atmosferă care precede de 
obicei zilele de sărbătoare.

Ambrozie MUNTEANU
14 (prin

sfîrșit. Frinele au început să 
cînd nava se afla deasupra

și 40 de minute. Aparatele 
coordonatele navei. „Vos-

Interviu cu acad. M. Kelciîș

RITMURILE COSMICE
ALE ȘTIINȚEI

Prin intermediul agenției Novosd 
am obfinut următorul interviu din par
tea acad. Mstislav Keldîș, președinte
le Academiei de Știinfe a U.R.S.S.

— Ne întîlnim cu dv. la cîteva ore 
după aterizarea navei „Voshod". Cu doi 
ani în urmă ați declarat că va veni ziua 
în care, pe o orbită în jurul Pămîntului, 
se va ivi un mare laborator științific. Ce 
ați putea declara în această privință 
despre zborul navei cosmice „Voshod" ?

— Zborul cu succes al navei „Vos
hod”, avînd trei cosmonauți la bord, 
reprezintă un nou pas în dezvoltarea 
comunicațiilor interplanetare, Zborul aces
ta reprezintă, de asemenea, un nou pas 
spre crearea unui mare laborator științi
fic în Cosmos. Dar mai avem încă mul
te de făcut în această direcție.

— Ce semnificație au succesele în 
domeniul cosmonauticii pentru dezvol
tarea omenirii?

— Sînt încredințat că pătrunderea 
omului în spațiul cosmic va avea conse
cințe și mai importante decît a avut, cu 
cîteva veacuri în urmă, descqperirea 
unor materiale noi. In afară de..aceasta, 
organizarea și eforturile uriașe necesi
tate de o 
proporții 
științei și 
iar acest 
în general asupra dezvoltării științei și 
tehnicii. Lucrul acesta se referă, de 
pildă, la mecanică, radioelectronică, bio
logie, chimie, construirea celor mai 
bune motoare pentru rachete.

— Putem oare să ne așteptăm ca în 
viitor, în componența echipajului unei 
nave cosmice, să intre și un ziarist?

— Cred că timpul acesta va veni. 
Zborurile cosmice se vor dezvolta con
tinuu. Se știe că în ultimii patru ani ele 
s-au dezvoltat foarte repede, 
voltarea lor ulterioară va fi, 
doială, și mai rapidă. Știința 
merge înainte, în ritmuri cu 
cosmice.

asemenea experiență de mari 
obligă diferitele ramuri ale 

tehnicii la o muncă intensivă, 
lucru se va reflecta mai tîrziu

iar dez- 
fără în- 
cosmică 
adevărat

Moscova,

instalată pe satelit de calcul prelucrează in- primite.

telefon).

Misiunea cosmica a fost îndeplinita

„COSMOS 48MOSCOVA 14 (Agerpres). — In Uniunea Sovietică a fost lansat astăzi Un nou satelit artificial al Pămîntului — „Cosmos-48“. Pe bordul satelitului se află instalată aparatură științifică destinată continuării cercetării spațiului cosmic.Satelitul s-a plasat pe orbită și are următorii parametri: Perioada inițială de rotație 89,4 minute ; distanța maximă față de suprafața Pămîntului (la apogeu) 295 km ; distanța minimă față de suprafața Pămîntului (la perigeu) 203 km; unghiul de înclinație al orbitei față de planul Ecuatorului este de 65 grade și 04 minute.Aparatura funcționează normal. Centrul coordonare și formațiile
Cel mai tînăr laureat 
al Premiului Nobel 

pentru pace

Pastorul american de culoare. Mar
tin Luther King, este doctor în filozo
fie. El este cel mai tînăr laureat al 
Premiului Nobel pentru pace, avînd 
virsta de 35 de ani. A fost arestat 
și întemnițat de peste zece ori pen
tru activitatea sa, desfășurată în 
sprijinul recunoașterii drepturilor 
civile ale populației de culoare în 
sudul S.U.A. Martin Luther King 
este autorul lucrării intitulate „Scri
soare dintr-o închisoare din Bir

mingham”

SCURTE ȘTIRI
PENH. Președintele Consi-PNOM

liului de Miniștri al Cambodgiei, No- 
rodon Kantol, a adresat președintelui 
Consiliului de Securitate o scrisoare 
în care își exprimă nemulțumirea față 
de activitatea misiunii de observație 
a O.N.U., în legătură cu conflictele 
de la frontiera cambodgiano-sud-viet- 
nameză. Kantol îi acuză pe membru 
misiunii că dau ascultare exclusiv așa- 
numitelor argumente sud-vietnameze 
și încearcă să exercite presiuni asu
pra guvernului cambodgian,

Singh, deputat în Parlamentul indian, 
membru al comitetului de pregătire 
a conferinței. El a declarat că ordi
nea de zi a conferinței cuprinde : 
slăbirea încordării internaționale și 
coexistența statelor cu sisteme so
ciale diferite, problema dezarmării, 
lichidarea colonialismului, colabora
rea internațională și unitatea forțelor 
păcii.

întreprinderile iugoslave vor importa 
din Mongolia piei de oaie, păr de că
milă și altele.

ROMA. Senatul italian a ratificat 
marți noaptea tratatul internațional 
(semnat la 12 septembrie la Ankara), 
privind asocierea Turciei la Piața co
mună.

CAIRO. La invitația președintelui 
Republicii Cipru, Makarios, pre
ședintele R.S.F. Iugoslavia, I. B. Tito, 
înapoindu-se de la Cairo va face o vi
zită în Cipru.

ROMA. Marți a sosit la Roma, la 
invitația' Partidului Comunist Italian, 
o delegație a Frontului de Eliberare 
Națională din Algeria. Delegația răs
punde astfel vizitei făcută în Algeria 
în luna ianuarie de o delegație a Par
tidului Comunist Italian, condusă de 
Luigi Longo.

DELHI. Organizații din 75 de țări 
din toate continentele au sprijinit 
convocarea la Delhi, la 14 noiembrie, 
ziua nașterii lui Jawaharlal Nehru — 
a conferinței mondiale „Pentru pace 
și colaborare internațională", a anun
țat marți la o conferință de presă A.

DAKAR. Președintele Senegalului, 
Leopold Sënghor, a hotărît la 13 oc
tombrie dizolvarea unuia din cele 
două partide legale de opoziție din 
țară — Frontul național senegalez. 
Comentatorii politici pun în legătură 
această măsură cu faptul că la acest 
partid au aderat adepții fostului prim- 
ministru Mamadou Dia, care a fost 
condamnat la închisoare pe viață în 
urma unei tentative de lovitură de 
stat, întreprinsă în anul 1962.

CAIRO. Ziarul „Al Ahram“ a anun
țat miercuri, în mod oficial, că Etio
pia a acceptat să reprezinte interese
le Republicii Arabe Unite în Congo 
pe timpul cît ambasada egipteană la 
Leopoldville va fi închisă.

ULAN BATOR. A fost semnat un 
protocol pe timp de un an privind 
schimbul de mărfuri dintre R.S.F. Iu
goslavia și Republica Populară Mon
golă. R. P. Mongolă va cumpăra din 
Iugoslavia textile și alte produse, iar

PARIS. Federația națională a sin
dicatelor producătorilor agricoli din 
Franța a hotărît încetarea grevei lap
telui, luni 19 octombrie. Federația a 
hotărît să nu renunțe la revendică
rile. sale și, în locul grevei laptelui, in
tensifică greva privind cumpărătu
rile de material agricol.

LONDRA. Regina Elisabeta a Il-a 
a Angliei, care a efectuat o vizită o- 
ficială în Canada, s-a reîntors marți 
seara la Londra, venind din Ottawa.

DELHI. A fost semnat un contract 
între societatea indiană de stat „Bo- 
karo Steel Limited“ și Institutul de 
proiectare sovietic „Ghipromez" cu 
privire la proiectarea uzinei metalur
gice de la Bokaro, cu o capacitate a- 
nuală de 4 000 000 tone otel.

BANGKOK. La 14 octombrie s-a 
deschis la Bangkok cea de-a 21-a con
sfătuire bianuală a consilierilor militari 
ai pactului S.E.A.T.O. Lucrările con
sfătuirii sînt secrete.
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