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în interiorul ziarului

Toate gospodăriile colective, 
unități puternice, înfloritoare : 
Cînd se muncește cu perseve
rență (pag. 2-a).
Cărți (pag, 2-a).
„O Instituție științifică cu bine
meritat prestigiu" (pag. 3-a).
Călătorind prin R. S. F. Iugo
slavia : Belgradul de azi de la 
Rakovița la BEKO (pag. 3-a).

Complexul de panificare și morarii Palas-Constanța

PRODUCȚIEICînd stai de vorbă cu un director de întreprindere, cu oamenii din secții, căutînd să afli explicația unor succese în sporirea producției, în creșterea productivității sau în realizarea de economii, primești adesea acest răspuns : „Am pus în valoare noi rezerve interne“. într-adevăr, a intrat în practica de zi a muncitorilor, inginerilor picienilor din întreprinderi de a identifica și valorifica mereu zerve interne ale producției, pe care le pun în slujba îndeplinirii și depășirii planului. Este de netăgăduit că, dacă în acest an, numeroase întreprinderi și chiar ramuri industriale îni.egi și-au îndeplinit înainte de fernen planul pe trei trimestre, la aceasta a contribuit acțiunea susținută pe care au destașurat-o muncitorii, inginerii și tehnicienii pentru descoperirea și punerea în valoare a noi rezerve interne.Nebănuit de mari sînt rezervele interne existente în întreprinderi. Si- derurgiștii din Hunedoara au produs în 9 luni peste plan 50 000 tone fontă, aproape 84 000 tone oțel, peste 95 000 tone blumuri, semifabricate și profile finite și au realizat economii suplimentare la prețul de cost care depășesc 68 milioane lei. Succesele înregistrate sînt rodul preocupării lor permanente pentru folosirea cu indici mai înalți a agregatelor, pentru gospodărirea judicioasă a rhate- riei prime. în secția a II-a de furnale, spre exemplu, aplicarea a diferite măsuri tehnico-organizatorice a dat posibilitatea să se obțină în medie, ” ‘ ■volum util mai multă Furnaliștii economisit _ ____ _____ .De altfel, întreaga cantitate de fontă elaborată peste plan de furnaliștii hunedoreni a fost realizată cu cocs economisit, prețul de cost al metalului fiind redus numai pe această cale cu peste 30 milioane de lei.Cît de mjjneroase și variate sînt căile pentru- scoaterea la iveală și punerea în. valoare a rezervelor interne ! Uzinei de vagoane din Arad i-a fost planificată în acest an o producție dublă față de 1963. Sarcina nu era deloc ușoară. Oamenii uzinei și-au dat seama că cea mai mare parte din sporul de producție nu poate fi altfel realizată decît pe calea creșterii productivității muncii. Rezerve și posibilități existau, dar trebuiau găsite mijloacele cele mai potrivite pentru valorificarea lor. Mai mulți ingineri și tehnicieni au studiat procesele tehnologice, amplasarea mașinilor în secții și au găsit soluții pentru organizarea producției în flux tehnologic, pentru încărcarea mai din plin a mașinilor și folosirea mai judicioasă a suprafețelor de producție. N-a fost neglijată nici latura extinderii mecanizării producției și a procedeelor tehnologice moderne. în sprijinul uzinei a venit și comisia economică a comitetului orășenesc de partid. De un real folos au fost și propunerile făcute de numeroși muncitori din secții. Tezaurul rezervelor interné s-a dovedit inepuizabil. Și. străduințele pentru punerea lor în valoare.au dat bune rezultate. Planul la producția globală a fost îndeplinit lună de lună, iar pe trei trimestre productivitatea muncii planificată a fost depășită cu 1,2 la sută.Rezervele interne ale producției existente în industrie sînt practic nelimitate. Statul nostru depune an de an eforturi stăruitoare pentru construirea de noi fabrici și uzine, pentru modernizarea și reutilarea întreprinderilor existente, în scopul creșterii producției și a venitului național. Partidul a subliniat în repetate rînduri că, paralel cu aceasta, e nevoie să se desfășoare o muncă perseverentă pentru valorificarea importantelor rezerve interne existente în întreprinderi, pe baza cărora să se obțină o mare parte din sporurile anuale de producție și produc-

fiecare și teh-noi re-

zilnic pe fiecare m. c. de furnal cu peste 100 kg fontă decît era prevăzut, din această secție au o mare cantitate de cocs.

tivitate, din fondurile bănești necesare finanțării programului de investiții și aplicării măsurilor de ridicare a nivelului de trai. Experiența întrecerii socialiste din acest an a scos în evidență cu putere ce rezerve însemnate pot fi descoperite și valorificate în cursul realizării planului, cînd se muncește cu inițiativă și spirit gospodăresc.Chiar și acolo unde se consideră, la un moment dat, că totul a fost pus la punct, dacă se caută cu răbdare și perseverență se pot găsi noi rezerve care, puse în valoare, asigură obținerea unor rezultate mereu mai bune în producție. Luni de-a rîndul, colectivul rafinăriei Teleajen a înregistrat succese în valorificarea superioară a țițeiului. Față de prevederile planului s-a obținut o importantă depășire. Organizația de partid de aici n-a considerat însă că s-a făcut totul, că rezervele s-ar fi epuizat. Dimpotrivă ! Comitetul de partid a recomandat conducerii rafinăriei, comitetului sindicatului să atragă larg pe muncitori, ingineri și tehnicieni la găsirea de noi posibilități, care să ducă la o și mai bună valorificare a fiecărei tone de țiței. Propunerile, soluțiile tehnice adoptate și aplicate au dus Ia îmbunătățirea calității sortimentelor aflate în fabricație, la realizarea altora noi, superioare celor produse înainte.Fie că este vorba de încărcarea cît mai deplină a mașinilor și utilajelor, de modernizarea și utilizarea lor cu indici superiori, de organizarea mai bună a producției, folosirea judicioasă a forței de muncă și a timpului de lucru, extinderea mecanizării și micii mecanizări, fie că este vorba de noi căi de a utiliza cu economie materia primă, materialele, fără a dăuna cu nimic calității, de a perfecționa tehnologia sau a reduce cheltuielile neproductive și neecono- micoase — toate acestea reprezintă surse și rezerve importante de sporire continuă a productivității muncii, de reducere și mai accentuată a prețului de cost, de ridicare a nivelului calitativ al produselor. Totul este ca în acțiunea de valorificare a rezervelor producției să se pornească de la condițiile concrete ale fiecărei întreprinderi și secții, să se concentreze în mod permanent a- ceastă acțiune în direcțiile principale, hotărîtoare ale îndeplinirii și depășirii planului la toți indicatorii.Nu în toate întreprinderile însă preocuparea pentru valorificarea rezervelor interne este îndreptată în direcțiile principale ale realizării planului. La Atelierele de reparat material rulant „16 Februarie“ din Cluj se mențin de multă vreme consumuri specifice ridicate de metal, din cauza adaosurilor mari de prelucrare, îndeosebi la unele piese mari. Se pierde astfel mult metal, se irosește timp cu prelucrările, ceea ce influențează și asupra productivității muncii în unele secții. în alte locuri, preocuparea pentru reducerea consumului de materii prime nu se împletește strîns cu grija față de calitatea produselor. Cui folosește că la întreprinderea „Carmen“ din București s-au redus consumurile specifice de materii prime la unele sortimente de încălțăminte, dacă aceasta s-a făcut în detrimentul calității, ceea ce s-a reflectat în creșterea procentului de produse refuzate de organele comerciale ?Identificarea și punerea în valoare a rezervelor producției constituie o latură esențială a activității de conducere și organizare a întreprinderilor. Sînt cazuri — ce-i drept puține la număr — cînd, în cadrul discuțiilor ce au loc cu prilejul definitivării cifrelor de plan, unii conducători de întreprinderi susțin că n-ar mai exista rezerve interne și invocă fel de fel de motive „obiective“. Viața însăși a infirmat asemenea păreri. Cînd a primit cifrele de plan pe anul

De la începutul anului și pînă prezent, unitățile agricole socialiste au aplicat amendamente calcaroase și îngrășăminte pe o suprafață de 42 000 ha terenuri podzolice. Ele continuă acum, o dată cu arăturile de toamnă, acțiunea de fertilizare a a- cestor terenuri pentru a realiza o suprafață de cel puțin 100 000 ha. Se folosesc în acest scop, potrivit recomandărilor stațiunilor experimentale, calcar și reziduuri industriale de la fabricile de sodă, ciment și de za-

hăr. Suprafețe mari de terenuri podzolice sînt fertilizate în regiunea Argeș. Aici, ca și în alte regiuni, tn acest an s-au obținut, de pe asemenea terenuri, după fertilizare, recolte duble de grîu.In anul următor se va mări suprafața de terenuri podzolice care va fi fertilizată cu amendamente șl îngrășăminte. Pentru a se asigura materialul necesar, vor intra în funcțiune centrele industriale de măcinare a pietrei de var de la Bicaz și Aleșd.

OPERAȚIE SUB MICROSCOP

Modernizarea
șoselei Alexandria 
Turnu MăgurelePentru a se îmbunătăți legătura rutieră spre noul Combinat chimic de la Turnu Măgurele, se modernizează porțiunea de șosea care leagă Alexandria de vechiul oraș de pe malul Dunării, pe o lungime de 26,3 kilometri. Șoseaua care se construiește va fi acoperită cu beton asfal- tic turnat „la cald" pe o lățime de 7 m. Acolo unde ea întretaie calea ferată se va construi un pasaj pentru ca circulația rutieră să nu fie cu nimic stînjenită. Acest nou drum, pe care-1 construiește întreprinderea de construcții pentru transporturi- București, va fi gata în cursul anului 1965.

Ieri au trecut prin Capitală participanți 
la competiția „Turul Europei" la care 
participă automobilișfi din 6 țări euro
pene și al cărui fraseu străbate 12 țări.

Bolnavul nu se vede. Dintr-o tăietură a pînzei lese doar lobul unei urechi. Chirurgul taie privind prln- tr-un microscop. Operația e grea, cere încordare, instrumentele trebuie mînuite cu o extraordinară finețe. Deodată bolnavul se agită.— Tovarășe 1 Tovarășe doctor, aud. V-am auzit vorbind. De douăzeci de ani nu mai știam ce-i aceea o vorbă de om și iată că acum aud din nou.— Liniștește-te, totul merge bine — se aude glasul medicului. Stai liniștit 1Operația se termină. Bolnavul, om zdravăn, între două vîrste, cu fire argintii la tîmple, privește mirat la cei din jur. Ochii sînt umezi și îi e greu să creadă că într-adevăr nu visează.După văz, auzul ar fi, ca importanță, al doilea simț. Medicina a căutat să ajute omul și în acest domeniu. A apărut astfel o tînără ramură a chirurgiei — cofochirurgia (de la grecescul „cophos" care înseamnă surd). încercări de operație pe ureche au fost făcute încă din secolul trecut. Ele au fost continuate în secolul nostru. De-abia după apariția antibioticelor și după perfecționarea tehnicii medicale — marcată de realizarea microscopului chirurgical — medicii au început să exploreze și să vindece urechea omenească. în 1952 americanul Rosen a obținut prin metoda sa vindecări spectaculoase, metodă care a fost însușită și perfecționată de mulți elevi de-ai săi.în țara noastră chirurgia surdității a făcut progrese în ultimii ani. In

Proverbul nos
tru romînesc, po
trivit căruia „ziua 
bună se cunoaște 
de dimineață'1 
Tokio, nu numai
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Zi rodnică pentru sportul rominesc
Olimpicii noștri au cucerit ieri cinci medalii

s-a adeverit ți aici la 
pentru faptul că răsăritul a limpezit ce
rul împovărat de nori negri, ci și prin 
succesele din această zi ale reprezentan
ților Romîniei, care au făcut ca începu
tul celei de-a doua săptămîni olimpice 
să fie pentru noi bogat în roade.

Pe saltelele de lupte din sala gimnaziu
lui Komazawa, acolo unde seară de sea
ră și-au măsurat forțele, într-un adevărat 
maraton sportiv, luptători vestiți din în
treaga lume — Bularca a cucerit prima 
medalie de argint, Pîrvulescu și Cernea 
au primit medaliile de bronz, Mart'iescu 
s-a clasat pe locul 4 la categoria grea, 
iar Țăranu pe locul 5 la categ 78 kg.

Lași în urmă tumultul orașului și după 
ce te desprinzi cu greu din șirul neîn
trerupt al mașinilor, ce gonesc nebu
nește, ajungi într-un loc plin de pitoresc, 
unde liniștea, care domnește de obicei 
aici, este spartă acum de ecoul repetat 
al împușcăturilor. La peste 20 km de ca
pitala niponă, pe poligonul Asaka, așii 
Tragerilor la pistol viteză sînt prezenți 
într-un adevărat concurs al îndemînării 
și măiestriei. A fost o bătălie grea a 
nervilor, fecare secundă fiind hotărîtoare 
în stabilirea ierarhiei celor mai buni. Ion 
Tripșa a .ntrat pe linia de tragere calm ; 
și-a oprit parcă și clipiful genelor atunci 
cînd a început să fragă. Un singur punct 
l-a despărțit de cîștigăforul medaliei de 
aur, finlandezul Pentti Tapio. Sportivul

nostru a ocupat locul doi, ceea ce i-a 
adus medalia de argint. Un alt reprezen
tant al Romîniei, Marcel Roșea, s-a clasat 
pe locul șase, dar și punctajul realizat 
de el (589) este superior vechiului re
cord olimpic.

Ca de obicei, stadionul Național a 
fost și luni teatrul celor mai disputate 
probe ale J.O. Aceleași tribune arhi
pline, aceeași atmosferă specifică mari
lor dispute sportive. Am avut bucuria, la 
ceasurile după-amiezii, de a fi martorii 
unei prețioase performanțe a aruncă
toarei de disc Lia Manoliu, cîștigătoare 
a medaliei de bronz. Cînd mica farfurie 
zburătoare a trecui dincolo de linia albă 
din dreptul cifrei de 55 m a fost o ade
vărată explozie de bucurie în tribuna 
atleților, unda galena romînilor era con
dusă cu succes de cele două campioane 
olimpice Balaș și Peneș. Aruncarea sa 
de 56,97 m înseamnă nu numai un re
cord olimpic, dar înscrie pe tabela re
cordurilor țării o cifră spre care rîvnesc 
de mult specialistele noastre în această 
probă. Succesul Liei Manoliu este cu atît 
mai grăitor cu cît cîștigătoarea de la 
Roma, sovietica Ponomariova, aici n-a 
mai intrat îri finală iar rezultatul ei este 
cu numai 30 cm interior celui realizat 
de binecunoscuta Tamara Press.

Aseară, pe panoul de onoare de la can
tonamentul rominesc, alături de numele 
celor ce ne-au .adus pînă acum victorii, 
a fost sens și numele inginerei Manoliu, 
ceea ce i-a prilejuit lolandei Balaș o re
flecție plină de adevăr : „Tot atletismul 
e fruncea” Bine ar fi fost ca în preajmă

să se fi găsit și vreunul dintre fotbaliști... 
Bogată în surprize, ziua olimpică a 

fost deopotrivă de bogată și în recor
duri. Rar le-a fost dat chiar și specialiș
tilor să asiste la o asemenea cursă de 
80 m ga-duri, în care marea favorită 
Irina Press n-a izbutit să se claseze pe 
primele trei locuri. Un start excepțional, 
pe care ar fi putut fi gelos și Hayes, 
(supranumit acum „omul rachetă") — și 
cele opt finaliste pornesc la întrecere cu 
secundele frecînd gard după gard. Scă
pate și de ul’imul obstacol, ele se apro
pie vijelios de linia de sosire, pe care 
o trec simultan, după cum mi s-a părut 
din tribună, trei concurente.. A fost ne
voie să se developeze filmul sosirii pen
tru a se stabili cu exactitate ordinea. 
Cinstea oe a primi medalia de aur i-a 
revenit alergătoarei germane Karin Bal
zer, dar și poloneza Ciepla și ausfralianca 
Kilborn, aflate alături de ea, merită feli
citări cu atît mai mult cu cît toate trei au 
realizat același excelent rezultat (10”5). 
Cînd peste liniștea stadionului 
nat solemn acordurile „Odei 
de Beethoven, imnul care a 
eforturile concurentei germane,
sportive s-au îmbrățișat emoționate, pă
răsind apoi stadionul ținîndu-se de mînă. 
La filmul Olimpiadei, spiritul prietenesc 
al întrecerilor a mai adăugat o grăitoare 
secvență!

au răsu- 
bucuriei" 
încununat 
cele trei

ion MĂRGINEÂNU

(Alte relatări din cea de-a 9-a zi a 
Jocurilor Olimpice — în pag. a IU-a).

INSTANTANEE

(Continuare în pag. II-a)

Oameni, cu Inițiativă șl înaltă calificare, maistrul Ion Arghiroiu și mon- 
tatorul Toma Ioniță, de la întreprinderea „Electrotehnica" din Capitală, 
țru găsit noi posibilități de îmbunătățire a calității unor rezistențe pentru 

locomotivele Dlesel-electrlce

CE E MAI PREȚIOSȘerban Cristache a fost chemat la miliția din Techirghiol. A mers acolo într-un suflet :— Te pomenești că s-a găsit geanta 1Soția lui Șerban pierduse în fața gării Constanța o geantă cu 2 225 lei și diferite obiecte.Intr-adevăr, pe baza buletinului aflat în geantă, miliția îl identificase și l-a chemat să-și ia lucrurile îndărăt.— Dar cine a găsit geanta ? — s-a interesat omul. Unde e, să-i mulțumesc...— E cam departe de Dobrogea noastră, i-au răspuns zîmbind cei de la miliție. A venit aici numai pentru tratament. E tocmai din nord, din Maramureș.Șerban Cristache a mai aflat că găsitorul — Teodor Chira — e membru de partid, e controlor de calitate la Uzina „1 Mai' și că s-a întors la Baia Mare.Lucrurile s-ar fi putut termina aici. Din comuna lui însă, din Pecineaga, Șerban Cristache a a- dresat mulțumirile sale tovarășei Veronica Firtea, din Baia Mare, o tovarășă pe care, de altminteri, nu o cunoștea. Iată ce i-a scris :

„Tovarășe secretar al organiza
ției de bază,

Deși nici nu vă cunosc, țin să vă 
mulțumesc pentru educația pe 
care ați dat-o tînărului Chira 
Teodor, care a găsit o geantă ui
tată de mine și de soția mea în 
fața gării Constanța și a predat-o 
miliției. Eu l-am căutat pe Chira 
în stațiune, ca să-i mulțumesc, 
dar nu l-am găsit ; de-aceea, 
mulțumesc organizației de bază 
care l-a educat“.La rîndul el, tovarășa Firtea, secretară a organizației de bază C.T.C. de la Uzina „1 Mai", ne scrie:

„Dragi tovarăși de la „Scînteia", 
să știți că pe mine m-a impresio
nat această scrisoare. Am discu
tat-o cu schimbul meu și am ci
tit-o la consfătuirea de producție 
cu toți salariații".Am dat spațiu faptelor și rîn- durilor de mai sus nu numai pentru a evidenția cinstea tovarășului Teodor Chira.

„V-am scris — ne spune secre
tara organizației de bază — tn- 
trucît cred că ar fi bine de popu
larizat asemenea fapte pentru ca, 
oriunde ne vom găsi, in orice colț

de țară, să dăm dovadă de ca
racter cinstit, de demnitate“.Oameni corecți cum e Chita sînt mulți. Lucrul nou și prețios, specific societățfi noastre, stă tocmai în efortul de a nu uita de ei, a le mulțumi și a răspîndi exemplul lor. Iată de ce tovarășul din Pecineaga a trimis scrisoarea sa nu lui Chira, ci unui adresant necunoscut, dar care este cunoscut în fiecare oraș și întreprindere, în fiecare loc, prezent în conștiința și faptele fiecărui om înaintat.

N. SCUTARUP.S. — Am mai primit o scrisoare de la locțiitorul secretarului organizației de partid a întreprinderii I.R.V.A.-București. La zi de plată, unuia sierii ajutori i-au lei. In timp ce în colectiv casa
dintre ca- lipsit 10 000 se verifica întreprinderii, s-a primit un telefon de la salariatul Dumitru Staicu. Aflîn- du-se singur în holul casieriei, a- cesta a găsit sub un ghișeu un teanc de zece mii de lei, scăpați pe jos. Conducerea întreprinderii l-a evidențiat șl l-a premiat.

servi,cille mari de otorinolaringolo- gie, cum sînt cele din centrele universitare, se practică curent operații prin auzul unor întregi bolnavi.Cînd Dorin Hociotă de doctor în medicină, lumea medicală vorbea cu interes de primele încercări ale profesorului Rosen. Atunci a hotărît el să se ocupe exclusiv de această ramură a medicine!. Au urmat ani grei de muncă, experiențe nesfîrșite. Intr-o bună zi, e întrebat dacă ar vrea ~~ — specializeze în trimis de stat în străinătate, ajunge să lucreze cu cîteva somități mondiale ale acestei tinere ramuri ale medicinei. L-a cunoscut și pe doctorul Rosen și a lucrat alături de el. Cînd s-a întors în țară, a organizat un serviciu de cofochirurgie, pe lîngă spitalul „Alexandru Sahia' din Capitală, și a început să execute primele operații la ureche. Asta se întîmpla în 1962. La început a fost greu. A opera în ureche este ceva care depășește precizia cerută de ceasornicăria cea mai fină. Toată operația se execută sub un microscop, care mărește, în timpul intervenției, de 50 de ori. Instrumentele chirurgicale sînt atît de fine îneît trebuie să te uiți cu atenție ca să le vezi vîrful. Tot cîmpul operației are un diametru de o jumătate de centimetru. Asta încă nu este totul. Microscopul mărește cîmpul operației de zeci de ori, dar mișcările chirurgului trebuie făcute la scara realității. Așa ceva nu se poate executa decît cu o mare măiestrie. Iar măiestria și-a dobîndit-o printr-o muncă perseverentă.Primele izbînzi le-a avut în 1962.

astăzi în mod care se redă categorii dea obținut titlul

sa secofochirurgie. E Așa

Au fost primii oameni vindecați de surzenie. De atunci a operat peste 500 de pacienți. Primește zilnic numeroase scrisori de la foștii săi pacienți sau de la oameni care-și leagă de el speranțele lor de a auzL Spicuiesc cîteva însemnări ale u- nora, care au auzit din nou, pentru prima oară, pe masa de operație, vocea caldă a doctorului Hociotă. „De peste 30 de ani eram surd. Am încercat totul, pierdusem orice speranță. După operație am început să aud imediat", scrie un constructor. Un arhitect mărturisește : „Nu mi-aș fi închipuit niciodată că am să mal aud, să mai ascult muzică. Și iată că „minunea" s-a înfăptuit : AUD*« îl privesc, în micul cabinet medical, unde se odihnește în răstimpul dintre două operații. E un om cu un chip luminos, ochi mari, inte- ligenți. 11 întreb :— Care-i cea mai mare bucurie pentru dumneavoastră ?— Ca om, cea mai mare bucurie am simțit-o cînd dintr-un oraș de provincie am primit, de Anul Nou, o felicitare. Pe ea erau 45 de semnături ale unor elevi. Le operasem profesorul. Ca medic, am avut o mare bucurie cînd profesorul Rosen m-a vizitat de curînd. A stat de vorbă cu bolnavii operați, a asistat la operații, a vrut să vadă totul. Spunea mereu „very well" și apoi a adăugat : „Se pare că-i o mare fericire să vezi cum elevii își întrec profesorul". Este o apreciere pe cît de politicoasă, pe atît de măgulitoare.Sora anunță că pregătirile sînt gata pentru o nouă operație. Plecăm. Doctorul rămîne la postul său.
Ion PLEAVĂ
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Primirea la Moscova 
a echipajului navei 
cosmice „Voshod"Luni, Moscova a întîmpinat sărbătorește pe cosmonauții Vladimir Komarov, Konstantin Feoktistov și Boris Egorov, care au efectuat zborul cosmic pe nava hod". ' .......
IV-a).

„Vos-
(Citiți relatările din pag.
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DUPĂ ÎNTÎLNIREA

MAKARIOS-GRIVASZiarul^ cipriot „Teleftea Ora" informează că la Nicosia a avut loc o întrunire a președintelui Makarios cu generalul Grivas și alți generali ai armatei cipriote. Președintele a a- tras atenția generalilor că „aceia care nu sînt de acord cu politica guvernului pot să plece". Potrivit ziarului, Makarios a arătat că au parvenit plîngeri și informații potrivit cărora conducătorii militari acționează împotriva politicii guvernului. Președintele Ciprului a prevenit pe generali că „sarcina elaborării unei

in

linii de acțiune politică revine ntv mai guvernului și nu ofițerilor armatei, în ciuda înaltelor lor funcții". 
Tîrgul internațional 
de ia Tunis

La cel de-al Xll-lea Tîrg international 
deschis la Tunis, Oficiul comercial ro
mîn a fost vizitat de președintele Tu
nisiei, Habib Burghiba, însoțit de pre
ședintele Moktar Ould Daddah al 
Mauritaniei. împreună cu inalții oaspeți 
au venit ministrul de stat pentru plan 
și finanfe, președintele Camerei de Co
rner) și membri ai corpului diplomatic. 
Oaspeții au apreciat participarea R. P. 
Romîne și forma de prezentare a expo
natelor.

Mii de locuitori din nordul Mozam- 
bicului s-au réfugiât în Tanganica pen
tru a se salva de represiunile dezlănțui
te de autoritățile portugheze. Din capi
tala Mozambicului au sosit știri potrivit 
cărora autoritățile au trimis întăriri în 
nordul coloniei, unde s-au intensificat 
acțiunile forțelor patriotice. Militarii 
portughezi au fost mobilizați de urgen
ță la unitățile lor.

TELEGRAMA
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

Prim-secretar al Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri al Republicii Populare RomîneBucurești Cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze, tovarășul Ion Gheorghe Maurer a condus personal Delegația de partid și de stat a R. P. Romîne în țara noastră pentru a participa la festivitățile consacrate acestei aniversări și a adus mesajul dv. de felicitări de caldă prietenie. In numele Partidului Comunist Chinez, al guvernului R. P. Chineze și al poporului chinez vă exprimăm dv. și prin dv Partidului Muncitoresc Romîn, Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Consiliului de Miniștri al R. P. Romîne și poporului frate romîn mulțumirile noastre cordiale.în lupta revoluționară proletară și în lupta pentru construcția socialistă s-a închegat o prietenie adîncă și de nezdruncinat între popoarele chinez și romîn. Sintern profund convinși că această prietenie se va consolida și dezvolta pe mai departe pe baza marxism-leninismului și a internaționalismului proletar.Urăm poporului romîn să obțină noi și mai mari succese în opera de construire a socialismului.Fie ca prietenia dintre poporul în veci !

MAO TZE-DUN
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Comunist Chinez
CIU DE

Președintele Comitetului permanent 
al Adunării Reprezentanților Popu

lari din întreaga Chină

chinez și poporul romîn să trăiască
LIU ȘAO-ȚI

Președintele Republicii Populare 
Chineze

CIU EN-LAI 
Premierul Consiliului de Stat 

al R. P. Chineze

valoare.au
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Toate gospodăriile colective, unități puternice, înfloritoare

ClND SE MUNCEȘTE CU PERSEVERENTAMarea majoritate a gospodăriilor colectiva din raionul Turda obțin producjii vegetale și animale mari, sînt unități puternice, înfloritoare. Cîteva gospodării sînt însă mai slab dezvoltate, au obținut rezultate sub posibilități, în anul trecut. Pentru a afla cum sînt ajutate aceste unități să se ridice la nivelul celor fruntașe, corespondentul nostru pentru regiunea Cluj a avut recent o convorbire cu tovarășul inginer Pamfîl Ogruțan, președintele Consiliului agricol al raionului Turda.
— După ctte știm, in gospodării

le mai slab dezvoltate au fost tri
mise încă în iarnă colective de 
specialiști care, împreună cu ingi
nerii din localitatea respectivă și 
conducerile gospodăriilor colecti
ve, au întocmit planuri de mă
suri menite să asigure obținerea, 
încă din acest an, a unor produc
ții și venituri superioare. Am dori 
să ne spuneți cum se aplică pre
vederile acestor planuri și ce re
zultate se obțin ?— Una dintre prevederile principale ale acestor planuri de măsuri a fost folosirea mai judicioasă a fiecărei porțiuni de teren. In acest sens s-au obținut rezultate bune. In unități s-a îmbunătățit modul de folosință a pămîntului și amplasarea culturilor. La gospodăriile colective din Rediu, Ciurila, Vîlcele, Aiton, suprafețe mari de terenuri erodate au fost plantate cu pomi.Eforturi deosebite au fost făcute pentru aplicarea pe scară largă a complexului de măsuri agrotehnice care asigură sporirea producției. Rezultatul ? Toate gospodăriile au obținut producții de grîu aproape duble față de anul trecut ; în marea majoritate a unităților producțiile planificate pentru acest an au fost depășite.Mult mai bine au fost executate în acest an lucrările de pregătire a solului în vederea însămînțărilor de primăvară și cele de întreținere a culturilor. La porumb, suprafețele planificate să fie însămînța- te cu mașina 2 SPC 2 au fost depășite. Sămînța de porumb folosită a fost în întregime din hibrizi dubli raionați, generația I. In ce privește întreținerea culturilor, anul acesta, la 4—5 zile după semănatul porumbului, am reușit să lucrăm terenul cu grapa reglabilă, iar după răsărire — cu sapa rotativă. Succese importante s-au înregistrat și la prășit. Dacă în anii anteriori, la A- iton, Rediu, Vîlcele se făceau cel mult două prașile la porumb, în a- cest an au fost prășite pentru a treia oară suprafețe întinse. Acum, toamna, colectiviștii văd că munca lor a fost rodnică. Lanurile de porumb dau producții duble față de anul trecut.

— De bună seamă că obținerea 
acestor rezultate a necesitat acor
darea unui sprijin mai puternic 
gospodăriilor colective. Cum s-a 
realizat aceasta ?— Pentru a ajuta gospodăriile colective mai slab dezvoltate să-și îmbunătățească activitatea de produc

O patte din cireada de vaci a gospodăriei colective din Frata, raionul Turda

Să punem larg în valoare 
rezervele interne ale producției
(Urmare din pag. I-a)în curs, conducerea fabricii de ciment Fieni a susținut că planul de clincher e prea mare și a făcut demersuri pentru micșorarea planului. Firește, o asemenea atitudine nu era de natură să mobilizeze colectivul la descoperirea de noi rezerve interne. Realizările din primele 9 luni dovedesc cu prisosință că sarcinile stabilite au fost bine gîndite, că în întreprindere au putut fi puse în valoare mari rezerve interne : colectivul fabricii a realizat peste plan mii de tone de ciment. Alteori se merge pe linia „păstrării“ sau „creării“ unor rezerve — cum a fost cazul cu fabrica de u- lei „Unirea“ din Iași, unde în planul prețului de cost pe acest an nu au fost luate în calcul toate rezervele reale, prevăzîndu-se unele cheltuieli exagerate. Desigur, în asemenea situații, fără eforturi din partea întreprinderii pentru a valorifica rezervele interne, apar economii peste plan la prețul de cost.în aceste zile, în întreprinderi se desfășoară o întrecere însuflețită pentru îndeplinirea la toți indicatorii a planului pe anul în curs, se iau măsuri pentru pregătirea în bune condiții a producției anului viitor. Bine se procedează în acele fabrici și uzine unde, paralel cu soluționarea problemelor ce se ridică în legătură cu îndeplinirea planului pe acest an, se stabilesc și se iau de pe acum măsuri 

ție, noi am trimis să lucreze în aceste unități cadre de specialiști bine pregătiți, cu multă experiență. La G.A.C. Rediu a fost transferat inginerul I. Popescu, la Șuțu inginerul Zoltan Farkaș, la Petrești inginerul Traian Borza. Totodată, specialiști de la stațiunea experimentală agricolă și din cele 4 gospodării de stat au primit sarcina să răspundă în permanență de aceste unități. Ca să convingem în mod practic pe colectiviști de necesitatea executării întocmai a metodelor agrotehnice, noi am acordat o mare atenție organizării de puncte experimentale și loturi demonstrative. La gospodăria colectivă din Rediu, bunăoară, stațiunea experimentală Turda a înființat un punct de sprijin, în cadrul căruia, pe 40 de hectare cu porumb, s-a urmărit să se demonstreze oamenilor avantajele aplicării metodelor agrotehnice înaintate. Aici se va obține o recoltă medie de peste 3 000 kg de boabe la hectar — cu mult mai mult decît pe restul terenului gospodăriei. Un alt punct experimental este amplasat la G.A.C. Suțu. Aici se urmărește eficiența îngrășămintelor naturale și chimice, administrate în diferite doze, ca și comportarea porumbului la diferite densități.în afară de aceasta, noi am sprijinit conducerile gospodăriilor respective să introducă sistemul retribuției suplimentare care,-după cum se știe, stimulează pe colectiviști să execute lucrări în timpul optim și de calitate superioară. In unitățile mai slabe au fost repartizați să muncească cei mai buni tractoriști. Un număr de colectiviști au fost școlarizați. Am organizat mai multe schimburi de experiență la gospodăriile fruntașe.
— In general, gospodăriile au 

condiții optime pentru creșterea 
animalelor. Ce s-a făcut pentru 
dezvoltarea sectorului zootehnic?—• Prevederile planurilor de măsuri cu privire la dezvoltarea sectorului zootehnic s-au realizat în cea mai mare parte. Anul acesta s-a dat o atenție sporită îmbunătățirii pășunilor și fînețelor. Numai la Petrești au fost curățate și fertilizate 260 hectare de pășuni. în scopul de a se asigura animalelor cantități suficiente de furaje s-au extins culturile furajere valoroase și îndeosebi leguminoasele. Borceagul de primăvară a fost extins în zona premontană, iar lucerna în zona de cîmpie. Pentru prima dată se însi- lozează și în aceste gospodării mari 

eficiente pentru valorificarea de noi rezerve interne menite să asigure în anul viitor îndeplinirea și depășirea planului la producția care are desfacere asigurată, creșterea într-o măsură și mai mare a productivității muncii, ridicarea calității produselor peste nivelul prevăzut, reducerea și mai accentuată a prețului de cost.Practica a scos în evidență ce rezultate însemnate se pot obține cînd, pe parcursul îndeplinirii planului, organele și organizațiile de partid îndrumă colectivele de întreprinderi să scoată în permanență la iveală noi rezerve interne, să nu considere realizările obținute la un moment dat drept o „limită“, care nu mai poate fi depășită. Adunările pentru dare de seamă și alegeri din organizațiile de partid vor constitui încă un prilej de a analiza temeinic, cu exigență, rezervele producției, de a dezbate pe larg mijloacele prin care poate fi intensificată punerea lor în valoare, în scopul de a ridica activitatea economică a întreprinderilor la un nivel tot mai înalt.Muncind cu pasiune și spirit gospodăresc pentru valorificarea rezervelor producției, oamenii muncii din întreprinderi vor aduce o contribuție tot mai mare la îndeplinirea cu succes a planului pe anul în curs și la crearea condițiilor pentru bunul mers al producției în anul viitor, la dezvoltarea continuă și ascendentă a economiei naționale, 

cantități de porumb, colete de sfeclă, ierburi etc. Toate furajele au fost cosite, uscate și depozitate la timp și în bune condiții. Un sprijin puternic a fost acordat acestor unități în vederea asigurării materialelor necesare pentru ridicarea grajdurilor, saivanelor, maternităților prevăzute.în gospodăriile amintite, o altă problemă care ne preocupă o constituie și creșterea speciilor și categoriilor de animale, în raport cu condițiile naturale, îmbunătățirea valorii biologice a efectivelor de bovine etc. Gospodăriile colective din Filea și Lita au fost sprijinite să mărească numărul oilor întrucît dispun de pășuni întinse.
— Deoarece îndepliniți și func

ția de secretar al comitetului ra
ional de partid, ce ne puteți spu
ne despre măsurile luate pentru 
îmbunătățirea muncii de partid 
în aceste gospodării ?

De altfel, planurile de măsuri pentru întărirea economică și organizatorică a acestor unități au fost discutate și aprobate de biroul comitetului raional de partid.în iunie, într-o ședință cu activul comitetului raional de partid, s-a a- nalizat cum se aplică prevederile stabilite. Fiecare membru al biroului comitetului raional de partid răspunde de munca de partid din una sau două dintre aceste unități. Instructorii teritoriali cei mai buni au fost repartizați să muncească în gospodăriile mai slab dezvoltate. Au fost instruite organizațiile de bază în legătură cu primirea de noi membri și candidați de partid. Organizațiile de partid din aceste unități și-au pus ca obiectiv mobilizarea tuturor forțelor pentru îndeplinirea planului de măsuri.
— In încheiere, vă rugăm să 

ne spuneți cîteva cuvinte despre 
obiectivele pe care vi le propu
neți, în continuare, pentru ridica
rea acestor gospodării colective la 
nivelul celor fruntașe.— In toate unitățile urmărim ca însămînțările de toamnă să se desfășoare în cele mai bune condiții. A- poi, în zona premontană, insistăm în mod deosebit asupra fertilizării solului. Se vor face arături de toamnă pe toate suprafețele destinate însămînțărilor de primăvară. Se va trece cu mai multă hotărîre la selecția efectivelor de animale. Vom introduce peste tot retribuția suplimentară în zootehnie. Ne preocupă școlarizarea unui număr cît mai mare de colectiviști din aceste unități.Desigur, mai avem multe de făcut. Sînt însă convins că, printr-o muncă perseverentă, traducînd în viață, punct cu punct, prevederile planurilor de măsuri, toate aceste unități pot deveni gospodării colective puternice. înfloritoare.

Descoperiri 
arheologice

SATU MARE (coresp. „Scînteii"). 
— în raza comunelor Potău, Băbă- 
șești, Dumbrava și Medieșu Aurit, 
lucrătorii Muzeului de istorie din 
Satu Mare au executat numeroase 
săpături și au dat de așezări datînd 
de peste 3 500 de ani. Cu acest pri
lej au fost descoperite 5 locuințe 
construite din nuiele și argilă. In in
teriorul lor s-au găsit diferite obiec
te din bronz și piatră, lame de cre
mene și de obsidian, vîrfuri de să
geată, rîșnițe de mină din piatră de 
calcar, numeroase piese de os cum 
ar fi topoare, străpungătoare, săpă- 
ligi din corn de cerb etc. Au fost 
descoperite de asemenea diferite ul
cele și oale. Covârșitoarea majoritate 
a obiectelor ceramice scoase la su
prafață sînt ornamentate cu striuri, 
linii incizate, brîuri alveolate sau 
crestate. Cercetările au stabilit că 
din punct de vedere etnic așezarea 
reprezintă o cultură tracică. In pre
zent muzeul din Satu Mare, în cola
borare cu Institutul de istorie din 
Cluj, efectuează noi săpături în ve
derea dezvelirii altor așezări și da
tării Ipr mai precise în tim;

„Despre dialectica construirii socialismului“Editura științifică a oferit cititorilor o lucrare nouă1), dedicată analizei trăsăturilor pe care socialismul le imprimă proceselor istorice, felului în care aceste trăsături se manifestă în țara noastră.Cartea lui M. Cernea are o problematică largă. Acțiunea legii unității și luptei contrariilor în condițiile trecerii de la capitalism la socialism, raporturile dialectice dintre forțele de producție și relațiile de producție, dintre existența socială și conștiința socială în condițiile socialismului — sînt cîteva din direcțiile în care este îndrumată cercetarea. înscrierea acestei diversități de preocupări în principal pe traiectul problematicii privitoare la acțiunea legii ce constituie nucleul dialecticii materialiste asigură lucrării, în linii generale, un caracter unitar.
★Există în viața popoarelor perioade cînd istoria se desfășoară vertiginos, cînd intensitatea și profunzimea dezvoltării nu-și au egal în trecut. O asemenea perioadă este cea străbătută de poporul nostru pe drumul deschis de insurecția armată din august 1944. Prin lupta și munca eroică a poporului muncitor, condus de partid, în acești ani edificiul Romîniei socialiste s-a ridicat măreț și luminos. Dialectica materialistă, armă indispensabilă pentru transformarea revoluționară a lumii, a călăuzit în permanență partidul în conducerea revoluției și construcției socialiste.Lucrarea pune în lumină capacitatea P.M.R. de a aborda marile probleme teoretice și practice în spiritul dialecticii materialiste, fidelitatea sa nestrămutată față de învățătura marxist-leninistă pe care o aplică creator la condițiile concrete ale țării noastre. Astfel, printr-o analiză concretă se demonstrează cum partidul ține seama în permanență de realitate, de schimbările pe care le produce socialismul în determinismul istoric. Fiind o oglindire a cerințelor obiective ale dezvoltării proprii diferitelor etape istorice, politica partidului reprezintă, în adevăratul sens al cuvîntului, dialectica materialistă în acțiune.Un prim grup de probleme în care lucrarea examinează acest raport dintre dialectică și politica partidului privește modul în care partidulf) Mihail Cernea, candidat în științe filozofice : „Despre dialectica construirii socialismului“. Edițura științifică, București, 1964.

Un volum consacrat
Centenarului Universității bucurestene5 ’Cu prilejul Centenarului Universității bucureștene, s-a tipărit în limbile romînă, engleză, franceză, rusă și spaniolă o lucrare de amplă întindere : „Universitatea din Bucu
rești 1864—1964“, elaborată de un larg colectiv de cadre didactice sub îndrumarea prof. dr. Al. Bălăci și prof. I. Ionașcu. „Cuvîntul înainte"- aparține rectorului Universității, a- cad. prof. Gh. Mihoc.Volumul cuprinde opt capitole care înfățișează etapele principale străbătute de învățămîntul superior din Țara Romînească de la începuturile lui și pînă astăzi. Intr-un capitol introductiv se relevă rolul Academiei domnești de la Sf. Sava, fondată a- cum 270 de ani de către domnitorul Constantin Brîncoveanu. Se prezintă apoi istoricul Universității și^se subliniază însemnătatea activității diferitelor catedre care au funcționat în decursul anilor, a unor profesori, personalități ilustre care au împărtășit vastele lor cunoștințe generațiilor de studenți și au adus contribuții de seamă la dezvoltarea științei romînești și mondiale.In pagini scrise pe bază unei documentări aprofundate, se subliniază rolul de promotor cultural al Universității din București și suflul progresist existent în acest vechi lăcaș de învățămînt, atitudinea democratică și antifascistă manifestată de numeroși membri ai corpului profesoral și studenți. Se citează în acest sens Memoriul universitarilor romîni, din aprilie 1944, pentru scoaterea țării noastre din războiul antisovietic, semnat de unii dintre cei mai mari savanți, profesori ai U- niversității.Un alt capitol mare al volumului, intitulat „Structura actuală a Universității din București“,

TEATRE: Teatrul de Operă șl Balet 
al R. P. Romîne: Rigoletto — (orele
19,30).  Teatrul de stat de operetă: Rose
marie — (orele 19,30). Teatrul Național 
„I. L. Caragiale” (Sala Comedia): Maria 
Stuart — (orele 19,30), (sala Studio): Pa
tima de sub ulmi — (orele 19,30). Teatrul 
„Lucia Sturdza Bulandra“ (sala din Bd. 
Schitu Măgureanu nr. 1): Sfînta Ioana — 
(orele 19,30), (sala Studio, str. Al. Sahia 
nr. 76 A): Dragă mincinosule — (orele
19.30) . Teatrul de Comedie: Somnoroasa 
aventură — (orele 20). Teatrul „C. I. 
Nottara“ (sala Magheru): Oedip — (orele
19.30) , (sala Studio): Zizi și... formula ei 
de viață — (orele 20). Teatrul Muncito
resc C.F.R.: Gaițele — (orele 19,30). Tea
trul „Țăndărică“: Băiatul și vîntul — 
(spectacol pentru copii — orele 16), Eu 
și materia moartă — (spectacol pentru 
adulți — orele 20,30). Teatrul satlric-mu_ 
zical „C. Tănase' (sala „Savoy“): Pagini 
alese din revista de altădată — (orele 
20). Circul de stat: Spectacol prezentat 
de ansamblul circului chinezesc — (o- 
rele 20).

CINEMATOGRAFE : Comisarul Mai
gret se înfurie : Sala Palatului R. P. 
Romîne (seria de bilete nr. 1123 — orele
20) , Capitol (9,30; 11,45; 14; 16,30; 18,45;
21) , Excelsior (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30),
Modern (10; 12,15; 14,30; 16,45; 19; 21,15).
Străinul — cinemascop (ambele serii) :
Patria (lOj 13,30; 17; 20,30), Grivlța (9,30; 

a condus lupta clasei muncitoare și 
a celorlalți oameni ai muncii pentru rezolvarea contradicțiilor proprii perioadei de trecere de la capitalism la socialism. Analizînd specificul acțiunii legii unității și luptei contrariilor în acea perioadă (cînd exista o pluralitate de sectoare economice, iar în economie, în structura social- politică se împleteau contradicții antagoniste și neantagoniste etc.), autorul subliniază marea însemnătate principială și practică a înțelegerii juste a faptului că contradicția fundamentală a constituit-o contradicția dintre socialism și capitalism.înfăptuirea de către clasa muncitoare a rolului de clasă conducătoare în societate, rolul și însemnătatea alianței muncitorești-țărănești, îmbinarea în cadrul sarcinilor statului a reprimării împotrivirii claselor exploatatoare cu activitatea de făurire a economiei și culturii socialiste (aceasta din urmă fiind, în ultimă instanță, hotărîtoare pentru construirea noii orînduiri), evoluția luptei de clasă ca forță motrice fundamentală și apariția și afirmarea tot mai puternică a unor noi forțe motrice, caracteristice socialismului, exprimă conținutul extrem de bogat al luptei poporului nostru condus de partid, într-o perioadă de a- prigă încleștare a forțelor, care a dus la victoria socialismului.Dezvoltarea societății socialiste pe propriile sale baze ridică în fața maselor probleme noi. O deosebită însemnătate prezintă din acest punct de vedere rezolvarea problemelor privitoare la dezvoltarea forțelor de producție și perfecționarea relațiilor de producție socialiste. Dialectica internă a laturilor producției materiale este examinată în lucrare sub numeroase aspecte, autorul situînd pe prim plan caracterul nou al concordanței dintre forțele și relațiile de producție. Spre deosebire de orînduirile preso- cialiste, cînd concordanța relațiilor de producție cu caracterul forțelor de producție era temporară, parțială, în socialism această concordanță este permanent reînnoită prin perfecționarea relațiilor de producție. Capacitatea relațiilor de producție socialiste de a se reînnoi continuu indică posibilitățile practic nelimitate, de dezvoltare a economiei naționale. Folosirea deplină și pînă la capăt a acestor posibilități depinde de factorul subiectiv, de orientarea dată de partid dezvoltării economice, de se

relevă schimbările radicale care s-au produs în viața Universității sub îndrumarea partidului și statului socialist, rolul important pe care-1 are cea mai mare instituție de învățămînt superior din țară în pregătirea unui număr însemnat de cadre didactice pentru învățămîntul de cultură generală. Pentru a ne rezuma doar la cîteva date citate în lucrare, amintim că la Universitatea din București există acum 12 facultăți cu 56 de secții și grupe de specializare. Cei peste 13 000 de studenți din Universitate — dintre care circa 9 000 urmează cursurile de zi — sînt instruiți de un personal calificat, alcătuit din peste 1 200 de cadre didactice. Tendința Universității din București de a se situa permanent în actualitate este oglindită de numărul mare de secții noi, dintre care pot fi menționate: fizica macromoleculelor, biofizica, lingvistica matematică, mașini de calcul etc.Astăzi, cercetarea științifică reprezintă o componentă esențială a activității universitare. Lucrarea subliniază modul în care în munca științifică a Universității se împletesc temele tradiționale de cercetare cu abordarea mereu vie a unor probleme noi, generate de dezvoltarea științei pe plan mondial. în Universitate, cadre didactice de mare prestigiu continuă astăzi tradiția unor vestite școli științifice, cum ar fi școala de matematică, școala romînă de lingvistică, de geologie, de chimie etc. Anual, rezultatele cercetărilor lor sînt valorificate în sesiunile științifice organizate pe facultăți și pe secții și în volumele publicației științifice „Analele Universității“.In capitolul privitor la „Viața și
TEATRE • CINEMA • TELEVIZIUNE

13; 16,30; 20), Melodia (9,30; 13; 16,30; 20). 
Carl von Ossietzky : Republica (9,45; 12; 
14,15; 16,45; 19; 21,15). Ghepardul — cine
mascop (ambele serii) : Luceafărul (10; 
13,30; 17; 20,30), Victoria (9,15; 12,45; 16,15; 
19,45), Flamura (9,30; 13; 16,30; 20). Hatari 
(ambele serii) : București (9,30; 13; 16,30;
20) , Giulești (9,30; 13; 16,30; 20). Accatto- 
ne: Festival (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45;
21) , Dacia (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21).
Volga (10; 12,15; 15,30; 18; 20,30), Rahova 
(10,30; 15,30; 17,45; 20). Ciociara : Central 
(9,30; 11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), Arta 
(15,30; 18; 20,30). Colaboratorul Ceka : Lu
mina (10; 12,30; 15; 17,45; 20,30), Tomis
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Aurora 
(10; 12,30; 15,45; 18,15; 20,30). Lilly : Car- 
pați (10; 12; 14; 16). Bărbații : Union (16; 
18,15; 20,30). Program pentru copii : Doi
na (orele 10). Jocuri întrerupte : Doina 
(11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30), Vitan (16; 
18,15; 20,30), Colentina (16; 18,15; 20,30). 
Asaltul cerului — Flăcăul șl focul — 
Micul mamut — Akvabely — Heming
way — Sofia înflorește — Politică cu... 
delicatese : Timpuri Noi (10—21 în con
tinuare). Șoferii iadului : înfrățirea în
tre popoare (10; 15,30; 18; 20,30). Brațul 
nedrept al legii: Cultural (15; 17; 19; 21)'. 
Viață particulară: Feroviar (9,15; 11,30; 

sizarea la timp a rămînerilor în urmă și stabilirea măsurilor menite să promoveze noul. In lucrare se e- vidențiază însemnătatea hotărîtoare pe care o au pentru construirea noii orînduiri linia consecventă a partidului de industrializare socialistă, grija permanentă manifestată de partid pentru perfecționarea relațiilor de producție socialiste și folosirea noilor stimulenți materiali și morali generați de aceste relații, pentru perfecționarea conducerii economiei pe bază de plan.Analiza raporturilor dintre existența socială și conștiința socială în socialism permite autorului să pună în evidență intervenția activă a factorului subiectiv — în primul rînd a partidului, a statului socialist, a sindicatelor — în grăbirea procesului de generare de către existența socială socialistă a noului profil spiritual al oamenilor muncii. In etapa actuală de dezvoltare a țării noastre, cînd lupta dintre nou și vechi are ca tărîm principal activitatea ideologică, cultivarea de către partid a intransigenței față de influențele ideologiei și educației burgheze, dezvoltarea criticii și autocriticii, răspîndirea experienței înaintate, a exemplului pozitiv converg spre consolidarea continuă a cuceririlor socialismului. Creșterea rolului opiniei publice, al colectivității în respectarea ordinii de drept, a regulilor de conviețuire1 socialistă, se arată în lucrare, adaugă alte aspecte la caracterizarea modalităților specifice socialismului de afirmare a noului, contribuie la înfățișarea posibilităților inepuizabile de dezvoltare a societății socialiste. Politica științifică a partidului, uriașa sa activitate ideologică și organizatorică în rîndul maselor folosesc toate aceste posibilități în interesul înaintării pe drumul socialismului.Ideea caracterului istoric al cunoașterii dialectice străbate întreaga lucrare a lui Mihail Cernea. Autorul se pronunță asupra a numeroase probleme teoretice generale legate de acțiunea legilor fundamentale ale dialecticii, aducîndu-și contribuția la dezbaterea unor aspecte de stringentă actualitate aflate în ultimii ani în atenția presei de specialitate din țară și de peste hotare. Dintre aceste probleme amintim : manifestarea contradicției la nivelul vieții sociale ; trăsăturile generale ale acțiunii factorului subiectiv în rezolvarea contradicțiilor sociale ; izvorul dezvoltării istorice în socia- 

activitatea studenților* se înfățișează aspecte din viața nouă a studen- țimii, înconjurată de dragostea și grija părintească a Partidului Muncitoresc Romîn și a guvernului țării. Studenții noștri nu plătesc nici un fel de taxe, peste 60 la sută sînt bursieri, peste 5 000 locuiesc astăzi în cămine confortabile și iau masa în cantine moderne, ca cele de la Complexul Grozăvești sau de pe Bd. 6 Martie, date în folosință de cîțiva ani, își petrec vacanțele gratuit în tabere organizate special.Lucrarea prezintă și legăturile intense dintre Universitatea noastră și numeroase instituții de învățămînt superior din străinătate prin intermediul schimburilor de profesori, al congreselor și conferințelor internaționale etc.- Pe larg este descrisă și activitatea Bibliotecii Centrale Universitare, a institutelor și bazelor de cercetări științifice ale Universității — Muzeul de istorie naturală „Gr. Antipa“, Grădina botanică, stațiunile experimentale de cercetări științifice, Observatorul astronomic.Imaginile în culori sau în alb-ne- gru ilustrează grăitor tradițiile în- vățămîntului superior bucureștean. Alte numeroase fotografii oglindesc condițiile de viață de care se bucură astăzi cadrele didactice și studenții.Rod al unei îndelungate munci de cercetare, volumul reprezintă o valoroasă sinteză a trecutului și prezentului Universității centenare, o contribuție la oglindirea dezvoltării învățămîntului superior din țara noastră.
Conf. univ.
Florlca D1MITRESCU-N1CULESCU 
prorector al Universității 
din București

13,45; 16; 18,15; 20,30). Dragoste la zero 
grade: Buzești (14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30), Pacea (11; 
16; 18; 20). Cei șapte magnifici — cine
mascop: Crîngași (15,30; 18; 20,30). Rezer
vat pentru moarte: Bucegl (10; 12; 16; 
18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30),  Drumul Sării (16; 18; 20). Singu
rătatea alergătorului de cursă lungă: 
Unirea (16; 18,15; 20,30). Rebelul magni
fic: Flacăra (14; 16; 18,15; 20,30). Moral
’63: Munca (16; 18,15; 20,30), Ferentari 
(14; 16; 18,15; 20,30). Vînătoarea — cine
mascop: Moșilor (15,30; 18; 20,30). AI
nouălea nume: Cosmos (16; 18; 20). Dom
nul Topaze — cinemascop: Viitorul 
(14,15; 16,15; 18,30; 20,45). Pagini de istorie
— Romînia, orizont ’64,: Floreasca (16; 19). 
Comoara din lacul de argint — cinema
scop: Progresul (14; 16,30; 19; 21,15). Lo
cotenent Cristina: Lira (15,30; 18; 20,30). 
Sechestratul din Altona: Cotroceni (14; 
16,15; 18,30; 20,45).

TELEVIZIUNE: In jurul orei 17,30 —
Jocurile Olimpice — Tokio, 1964. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — Ilustrate 
din țară. 19,40 — Barza și broasca. 19,50
— Recitalul pianistei Tamara Guseva. 
20,15 r- Emisiune de știință: Noi pers

lism, raportul dintre unitate, concordanță, lupta contrariilor în procesul perfecționării diferitelor domenii ale societății socialiste; înfăptuirea saltului din imperiul necesității în imperiul libertății și acțiunea legii unității și luptei contrariilor ș.a. Contribuția autorului la adîncirea cunoașterii unor astfel de probleme se înscrie pe linia generalizării noilor fenomene sociale, generalizare la baza căreia stă studierea realităților țării noastre.Lucrarea face o critică argumentată diferitelor teorii ale reprezentanților ideologici ai burgheziei cu privire la dezvoltarea socială, în general, la dezvoltarea capitalismului și socialismului în principal.Ocupîndu-se de o mare varietate de aspecte, lucrarea prezintă și unele neajunsuri. Semnalăm nivelul inegal al analizei rolului unora dintre elementele factorului subiectiv. Acest neajuns este propriu mai ales părților care se ocupă concret de acțiunea unora dintre contradicțiile sociale, părți unde se simțea nevoia desprinderii unor concluzii generalizatoare, care ar fi permis o înțelegere mai completă a rolului deosebit de important îndeplinit de factorul subiectiv în condițiile socialismului.In această lucrare, autorul s-â ocupat și de examinarea unor procese încheiate, ca de exemplu transformarea socialistă a agriculturii. Credem că ar fi bine să se contmue' eforturile de studiere a dialecticii dezvoltării societății noastre^ n- dreptînd atenția îndeosebi spre etapa actuală. Totodată, ar fi utilă lărgirea ariei de cercetare prin cuprinderea mai amplă în analiză a trăsăturilor generate de socialism în raporturile dialectice dintre can-, titate-calitate, în realizarea dezvoltării istoriei prin negații succesive.In ansamblu, cartea reprezintă un valoros studiu al dialecticii dezvoltării țării noastre în anii revoluției și construcției socialiste.
Conf. univ. Constantin VLÀD
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Cartea Veniturile populației și 
nivelul de trai în R.P.R. de prof, 
ing. Simion Țaigăr îmbină tratarea 
aspectelor teoretice ale acestei teme 
cu analiza realizărilor obținute în 
crearea și dezvoltarea bazei materiale 
necesare ridicării sistematice a nive
lului de trai, creșterii veniturilor 
reale ale populației și a fondurilor 
social-culturale ale statului. Autorul 
prezintă complex politica consecven
tă a partidului de creștere a nivelu
lui de trai al oamenilor muncii.

în Editura științifică a apărut vo
lumul „Lumea animalelor după 
Brehm“, versiune romînească a lu
crării celebrului naturalist german, 
într-o ediție prescurtată. Lucrarea 
întrunește fondul științific, la nive
lul cercetărilor actuale, cu forma 
atractivă dată de Brehm, cuprinzînd 
și completări în ceea ce privește 
formele importante pentru țara noas
tră ; ea este accesibilă și deosebit de 
instructivă pentru cercuri largi de ci
titori.

pective în domeniul zborurilor cosmice 
— de Lt. col. ing. Dumitru Andreescu. 
20,35 — Teatrul — artă realistă (XIII). în 
încheiere: Buletin de știri, buletin me
teorologic.

Cum e vremea
Ieri în țară: Vremea a fost umedă șl 

rece, cu cer mai mult acoperit. Au că
zut ploi Intermitente în toate regiunile 
țării. In munți a continuat să 
ningă. Vîntul a suflat potrivit, cu in
tensificări temporare, predominînd din 
sectorul nord-est. In București : Vre
mea a fost umedă șl rece, cu cer 
mai mult acoperit. A plouat intermi
tent. Vîntul a suflat potrivit, cu inten
sificări trecătoare din sectorul nord-est. 
Temperatura maximă a fost de 16 grade. 
Timpul probabil pentru zilele de 21, 22 
și 23 octombrie. In țară: Vreme relativ 
rece, mai ales în prima parte a interva
lului. Vor cădea ploi mai frecvente în 
jumătatea de sud-est a țării. Vînt potri
vit din sectorul nordic. Temperatura 
ușor variabilă. Minimele vor fi cuprinse 
între — 2 grade și 8 grade, iar maximele 
între 6 grade și 16 grade. In munți nin
soare. în București : Vreme umedă, cu 
cer mai mult noros în prima parte a 
intervalului, cînd vor cădea ploi tem
porare. vînt potrivit din sectorul nord« 
est. Temperatura în scădere la început, 
apoi în creștere, 1
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ROMlNO CEHOSLOVACĂ

Vizitele delegației
Partidului Comunist Francez

Luni după-amiază a avut loc încheierea discuțiilor și semnarea u- nui protocol privind colaborarea e- conomică și livrările reciproce la principalele produse între R. P. Ro- mînă și R. S. Cehoslovacă pentru perioada 1966—1970.Din partea romînă a semnat tov.
★In cursul aceleiași zile, delegația cehoslovacă a părăsit Capitala.Pe aeroportul Băneasa, membrii delegației au fost conduși de Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, Sergiu Bulgakoff, prim-vicepreședin- te al Comitetului de Stat al Planificării, Mauriciu Novac, vicepreședinte, Mihail Petri, adjunct al ministrului comerțului exterior, funcționari superiori ai C.S.P., Ministerului 'Afacerilor Externe și ai unor ministere economice. Au fost de față Jaroslav Sykora, ambasadorul R. S.

TELEGRAMAMinistrul afacerilor externe al Republicii Populare Chineze, tovarășul Cen I, a trimis tovarășului Corneliu Mănescu, ministrul afacerilor externe al Republicii Populare Romîne, o telegramă prin care mulțumește pentru felicitările ce i-au fost adresate

i

Sur

V. BULARCA I. TRIPȘA

ALJI
SPORTIVI 
ROMÎNI 
MEDALIAțl 
IA TOKIO

D. FÎRVULESCU I. CERNEA

Azi la radio 
si televiziune

Astăzi, posturile noastre de radio 
Vor transmite de Ia Tokio în jurul 
orei 17,15 și apoi în reluare la ora 
21,30 (pe programul I) o emisiune 
specială realizată de trimișii radio- 
televiziunii la J.O.

Televiziunea va transmite pro
gramul olimpic obișnuit cu începe
re de Ia ora 18.

CLASAMENTîn 9 zile de întreceri au fost decernate 294 de medalii (aur-argint- bronz), împărțite pînă acum între 30 de națiuni dintre cele 94 cîte participă la actuala Olimpiadă. Iată clasamentul neoficial : 1. S.U.A.— 71 (31 + 22 + 18) ; 2. U.R.S.S. — 47 (16 + 12 + 19) ; 3. Germania — 27 (3 + 13 + 11) ; 4. Australia — 16 (5 + 2 + 9) ; 5. Ungaria — 15(7 + 5 + 3); 6. Italia —13 (5 + 6 + 2);7. Anglia — 12 (3+ 9 + 0) ; 8. Polonia J— 12 (3 + 4 + 5) ; 9. Japonia — 11(6 + 0 + 5) j 10. Bulgaria — 81) 5 H—12, Romînia șl Ce

Gheorghe Gaston Marin, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, președintele Comitetului de Stat al Planificării, și din partea cehoslovacă tov. Oldrich Cernik, vicepreședinte al guvernului R. S. Cehoslovace, președintele Comisiei de Stat a Planificării.
★Cehoslovace la București, și membri ai ambasadei. *In cursul zilei de duminică, delegația R. S. Cehoslovace, condusă de Oldrich Cernik, însoțită de Sergiu Bulgakoff și Mauriciu Novac, a vizitat uzinele „Steagul roșu“ din Brașov. Oaspeții au fost întîmpinați de Virgil Actarian, adjunct al ministrului industriei construcțiilor de mașini, și de conducători ai acestei uzine. Apoi, membrii delegației au vizitat complexul turistic Poiana Brașov. Luni dimineața au fost vizitate uzinele de utilaj petrolier „1 Mai“ din Ploiești și rafinăria Brazi.(Agerpres)

cu prilejul celei de-a XV-a aniversări a proclamării Republicii Populare Chineze și urează poporului ro- mîn noi succese în construirea socialismului și în lupta pentru apărarea păcii în Europa și în lumea întreagă.

etropolitan

de afiș — gimnastica
priză 
la volei masculin

Selecționata masculină a R.P. Ro
mîne a obținut un nou succes în 
turneul de volei, învingînd cu scorul 
de 3—1 (15—6 ; 12—15 ; 15—10 ; 16— 
14) echipa R. P. Ungare. Acum, vo
leibaliștii romîni se află la egalitate 
de puncte (11) cu echipele U.R.S.S. 
și R. S. Cehoslovace. O surpriză a 
furnizat echipa Japoniei, care ieri a 
învins cu 3—1 (14—16 ; 15—5 ; 15—8; 
15—10) echipa U.R.S.S. Alte rezul
tate : R. P. Bulgaria-S.U.A. 3—0 ;
Olanda-Coreea de sud 3—1 ; R. S. 
Cehoslovacă-Brazilia 3—0.

Astăzi este zi de odihnă la volei. 
La 21 octombrie, echipa țării noas
tre susține un meci extrem de im
portant în compania echipei R. S. 
Cehoslovace.

Reprezentativa feminină a țării 
noastre a întrecut cu 3—0 (15—10 ; 
15—9 ; 15—6) echipa Coreei de sud. 
La 22 octombrie, echipa romînă va 
juca pentru locul trei în clasamen
tul final cu formația R. P. Polone.

Primii semifinaliști 
la box

Cea dintîi reuniune a „sferturilor" 
de finală la box a atras la Korakuen 
un număr record de spectatori. Cea 
mai mare surpriză a furnizat-o „co
coșul" mexican Fabila Mendoza, 
care l-a eliminat întrecînd la puncte 
pe sovieticul Grigoriev, campion o-
limpic. La aceeași categorie, japone
zul Takao Sckuray a dispus la 
puncte de N. Puiu. Ambii boxeri, cu 
garda pe stînga, au furnizat un meci 
dur. în rundul trei, Puiu a fost acci
dentat la arcada dreaptă. Polonezul 
A. Olech (muscă) a cîștigat la puncte 
meciul cu C. Ciucă. Publicul a pro
testat în momentul anunțării deci
ziei. Greul italian Giuseppe Ros a 
cîștigat prin descalificarea în repriza 
a 3-a a lui V. Mariuțan. Pentru 
semifinale s-au calificat : muscă : 
Cormody (S.U.A.), Atzori (Italia), So
rokin (U.R.S.S.), Olech (R.P. Polonă); 
cocoș : Sakuray (Japonia), Rodriguez 
(Uruguay), Chun (Coreea de sud), 
Fabila (Mexic); semimijlocie : Bertini 
(Italia), Tamulis (U.R.S.S.), Kasprzik 
(R.P. Polonă), Purhonen (Finlanda) ; semigrea : Nicolov (R. P. Bulgaria), 
Pietrzykowski (R.P. Polonă), Kiseliev 
(U.R.S.S.); Pinto (Italia); grea : Emi- 
lianov (U.R.S.S.), Frazier (S.U.A.), 
Ros (Italia) și Huber (Germania).

Astăzi, în cea de-a doua zi a sfer
turilor de finală, vor fi cunoscuți 
semifinaliștii din celelalte categorii. 
Boxerii noștri C. Crudu (pană), I. 
Mihalik (ușoară), V. Mîrza (mijlocie- 
mică) și I. Monea (mijlocie) vor avea 
ca adversari — în ordine — pe 
Stepaskin (U.R.S.S.). Kulej (R. P. 
Polonă), Grziak (R.P. Polonă) și 
Schultz (Germania).

hoslovacia — 7 (2 + 2 + 3); 13. Olanda — 7 (1 + 3 + 3) ; 14. Franța — 7(0 + 3 + 4) ; 15. Turcia — 6 (2 + 3 + 1). 16. Suedia — 4 (0 + 1 + 3) ; 17. Finlanda — 3 (3 + 0 + 0) ; 18—19. Canada și Iugoslavia — 3 (1 + 1 + 1) ; 20. Belgia — 2 (2 + 0 + 0): 21. Danemarca — 2 (1 + 0 + 1); 22. Trinidad — 2 (0 + 1 + 1) ; 23. Iran — 2 (0 + 0 + 2) ; 24. Noua Zeelandă — 1 (1 + 0 + 0) ; 25—28. Coreea de sud, Tunisia, Cuba și Argentina — 1 (0 + 1 + 0) ; 29—30. Elveția și Kenya 1 (0.+_ 0 31

Delegația Partidului Comunist Francez, condusă de tovarășul François Billoux, membru al Biroului Politic al C.C. al P.C. Francez, însoțită de tovarășul Cornel Ones- cu, membru al C.C. al P.M.R., și-a continuat vizitele prin țară.în cursul zilei de sîmbătă, membrii delegației au fost oaspeții regiunii Brașov, unde au vizitat
Comitetul de Stat pentru Cultură și Artă, Teatrul de Operă și Balet al R. P. Romîne și Asociația, oamenilor de artă din instituțiile teatrale și muzicale anunță cu adîncă durere încetarea din viață, după o lungă și grea suferință, în ziua de 19 octombrie 1964, a artistului poporului George Niculescu-Basu.Născut în anul 1882, George Niculescu-Basu a simțit încă de mic copil o atracție deosebită pentru muzică. Dotat cu o voce de o rară forță și frumusețe și cu un mare talent actoricesc, el a fost ani de-a rîndul un strălucit interpret al primei noastre scene lirice ca și al unor teatre muzicale și săli de concert din Italia, Franța, Austria.Neuitate vor rămîne în amintirea iubitorilor de muzică din țara noastră creațiile sale în operele „Faust“, „Bărbierul din Sevilla“, „Boris Godunov“. „Cavalerul rozelor“, „Mireasa vîndută“, „Povestirile lui Hoffmann“ și multe altele.După eliberarea patriei noastre, în ciuda vîrstei sale înâintate, George Niculescu-Basu și-a pus cu entu

Ca și la Roma, în 1960, protago
niștii actualei dispute pentru titlu
rile olimpice la gimnastică sînt spor
tivii sovietici și japonezi. Aceștia din 
urmă par deciși, de altfel, să adauge 
titlului pe echipe cucerit la trecuta 
ediție a J. O. și pe acela la individual 
compus, în clasamentul acestei pro
be conducind cu autoritate japone
zul Endo. înaintea exercițiilor liber 
alese, care au loc astăzi, clasamen
tele au Echipe : 
U.R.S.S.
280,70 p ; 4. Polonia 280,60 p. ; 5. Ita
lia 278,70 p. ; 6. Ungaria 278,45 p. 
etc. Individual : 1. Yukio Endo (Ja
ponia) 58,30 p.; 2. Shuji Tsurumi (Ja
ponia) 57,80 p. ; 3. Viktor LisițkiÀ ________________________

următoarea înfățișare : 
1. Japonia 289 p. ; 2.
287,55 p. ; 3. Germania

Orașului Tokio i s-a decernat „Cupa Olimpică“ BEKO
Intr-o declarație făcută reprezentanți

lor presei sportive internaționale, pre
ședintele C.I.O., Avery Brundage, a spus 
că, pentru excepționalele eforturi de a 
organiza în perfecte condiții cea de-a 
18-a ediție a Jocurilor Olimpice, orașu
lui Tokio î s-a decernat „Cupa Olimpi
că" a C.I.O. Această hotărîre a fost lua

MEDALIAȚI8 ZILEI
TIR (pistol viteză]

1. PENTTI TAPIO (Finlanda) 
592 p.

2. Ion Tripșa (Romînia) 591 p.
3. Nakowski (Cehoslovacia) 

590 p.

ATLETISM 
aruncarea discului femei

1. TAMARA PRESS (U.R.S.S.) 
57,27 m.

2. Ingrid Lotz (Germania) 
57,21 m.

3. Lia Manoliu (Romînia) 
56,97 m.

80 m garduri
1. KARIN BALZER (Germa

nia) 10”5.
2. Tereza Ciepla (Polonia) 10”5.
3. Pamela Killborn (Australia) 

10”5.

200 m plat-femel
1. EDDITH Mc. GUIRE 

(S.U.A.) 23”
2. Irena Kirszenstein (Polonia) 

23”1.
3. Marilyn Black (Australia) 

23”1.

400 m plat bărbafl
1. MIKE LARABEE (S.U.A.) 

45”1.
2. Wendell Mottley (Trinidad) 

45”2.
3. Andrezej Badenski (Polonia) 

45”6.

CĂLĂRIE (proba completă] 
Individual

1. MAURO CHECCOLI (Italia)
64,4 p.

2. Carlos Alberto Moratorio 
(Argentina) 56,4 p.

3. Fritz Ligges (Germania) 
49,2 p.

pe echipe
1. ITALIA. «
2. S.U.A.
8. Germania. 

gospodăria agricolă colectivă din comuna Hălchiu, raionul Sf. Gheorghe, și Uzinele de tractoare din Brașov.Luni, oaspeții francezi au sosit în regiunea Hunedoara, unde au vizitat Combinatul siderurgic și instituții social-culturale din Hunedoara și noul centru al orașului Deva.(Agerpres)
ziasm talentul și experiența în slujba răspîndirii muzicii de operă în masele largi de oameni ai muncii, precum și a formării și educării noilor generații de artiști lirici.Ințelegînd să participe activ la făurirea vieții noi a poporului nostru, el a intrat în rîndurile Partidului Muncitoresc Romîn.Pentru meritele sale deosebite în domeniul artei interpretative, George Niculescu-Basu a fost distins cu înaltul titlu de artist al poporului și decorat cu mai multe ordine și medalii.George Niculescu-Basu rămîne una din figurile cele mai reprezentative ale artei lirice romînești, iar amintirea sa va dăinui în inimile tuturor iubitorilor de muzică din patria noastră.

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURĂ ȘI ARTĂ 

TEATRUL DE OPERĂ ȘI BALET 
AL R. P. ROMÎNE 

ASOCIAȚIA OAMENILOR DE 
ARTĂ DIN INSTITUȚIILE TEA

TRALE ȘI MUZICALE

(U.R.S.S.) 57,65 p. ; 4—5. Boris Sah- 
lin (U.R.S.S.) și Takashi Ono (Japo
nia) 57,60 p. ; 6. Iuri Titov (U.R.S.S.) 
57,50 p. etc.

Concursul feminin angrenează 
însă în disputa directă pentru meda
lii, atît individual cit și pe echipe, 
sportive din mai multe țări. Iată cum 
se prezintă situația în clasamentele 
gimnastelor. La individual conduce 
cehoslovaca Vera Ceaslavska, urma
tă de sovietica Larisa Latînina. Pe 
echipe, primele clasate sînt : U.R.S.S. 
189,728 p. ; Cehoslovacia 188,695 p. ; 
Germania 188,060 p. ; Japonia 
187,593 p. ; 5. Ungaria 187,261 p. ; 6. 
Romînia 184,757 p. ; Polonia 
184,494 p. ; Suedia 184,229 p. etc.

tă în cadrul unei ședințe extraordinare 
a consiliului de direcție al C.I.O. „Cupa 
Olimpică“, inițiată în 1906 de Pierre de 
Coubertin, fondatorul Jocurilor Olimpi
ce, recompensează orașele sau persoa
nele care contribuie la cauza sportului 
amator și a ideii olimpice.

LUPTE CLASICE

categ. 52 kg
1. T. HANAHARA (Japonia).
2. A. Kerezov (Bulgaria).
3. D. Pîrvulescu (Romînia).

categ. 57 kg
1. M. ICHIGUCHI (Japonia).
2. V. Trostianski (U.R.S.S.).
3. I. Cernea (Romînia).

categ. 63 kg
1. I. POLIAK (Ungaria).
2. R. Rurua (U.R.S.S.).
3. B. Martinovici (Iugoslavia).

categ. 70 kg
1. K. AYVAZ (Turcia).
2. V. Bularca (Romînia).
3. D. Gvandaladze (U.R.S.S.).

categ. 78 kg
1. A. KOLESOV (U.R.S.S.).
2. C. Todorov (Bulgaria).
3. B. Nystroem (Suedia).

categ- 87 kg
1. B. SIMICI (Iugoslavia).
2. L. Kormanik (Cehoslovacia).
3. L. Metc (Germania).

categ. 97 kg
1. B. ALEXANDROV (Bulgaria).
2. P. Svensson (Suedia).
3. H. Kiell (Germania).

categ. peste 97 kg
1. I. KOZMA (Ungaria).
2. A. Roskin (U.R.S.S.).
3. W. Dietrich (Germania).

SCRIMĂ (spadă)
1. GRIGORI KRISS (U.R.S.S.).
2. Henry Koskyns (Anglia).
3. Guram Kostava (U.R.S.S.).

CICLISM (velodrom, viteză]
1. GIOVANI PETTENELLA 

(Italia).
2. Sergio Bianchetto (Italia).
3. Daniel Morelon (Franța).

instituție științifică 
cu binemeritat prestigiu"
Declarațiile unor oaspeți de peste hotare 
participant! la sărbătorirea Centenarului UniversitățiiDupă cum s-a mai anunțat, la 

festivitățile prilejuite de împlini
rea unui veac de existență a Uni
versității din București au parti
cipat reprezentanți a 60 de uni
versități de pe toate meridianele 
lumii. Redactori ai ziarului nostru 
s-au adresat reprezentanților uni
versităților din Cracovia, Mosco
va, Paris, Belgrad, Bonn, Londra, 
solicitîndu-i să-și împărtășească 
impresiile cu ocazia participării 
la manifestările consacrate Cen
tenarului Universității bucureș- 
tene.

Acad. prof. dr. MIECZYSLAV 
KLIMOSZEVSKI, rectorul Univer
sității Jagellone din Cracovia.Am venit cu deosebită plăcere în Romînia pentru a participa nu numai la festivitățile legate de Centenar, ci și pentru a face cunoștință, în cadrul specialității mele, geografia fizică, cu problemele de geomorfologie și hidrografie pe care le studiază colegii din Romînia. Azi, în țara dv., chimia, medicina, farmacologia, matematicile au ajuns la un nivel foarte înalt. Toate acestea sînt o dovadă a grijii deosebite a puterii populare din țara dv. pentru dezvoltarea științei. Cadrele didactice de la Universitatea Jagellonă din Cracovia, care nu de mult și-a aniversat șase secole de existență, și ale altor universități din Polonia doresc să stringă contactele cu colegii romîni.Ceea ce m-a uimit în mod deosebit este extraordinara dezvoltare economică a țării dv. Coșurile de uzină, clădirile gospodărești agricole, văzute încă de la fereastra vagonului, și mai ales Expoziția realizărilor economiei naționale oferă un tablou concludent al avîn- tului industrial al țării în ultimii 20 de ani. Nu poți decît să admiri și să feliciți poporul romîn pentru aceste realizări ale sale.

Acad. I. G. PETROVSKI, rector al 
Universității „Lomonosov“ din Mos
cova.Printre universitățile lumii, Universitatea din București se bucură de un binemeritat prestigiu, mărturie fiind și masiva participare internațională la sărbătorirea ei.Eu sînt matematician și mi-am putut da seama de nivelul înalt la care se predă matematica la Universitatea din București. Sînt binecunoscute în străinătate lucrările școlii matematice romînești. Aș putea a- minti, de pildă, pe cele ale regretatului acad. S. Stoilov. Matematicienii
CĂLĂTORIND PRIN R. S. F. IUGOSLAVIA

azi 
de la Rakovița la

Capitala R.S.F. Iugoslavia aniversează astăzi împlinirea a 20 de ani 
de la eliberarea sa de sub jugul fascist, de către unități ale armatei 
populare de eliberare națională iugoslave și ale armatei sovietice. Sărbă
torind această zi, cetățenii Belgradului, toți oamenii muncii din țara ve
cină și prietenă cinstesc memoria eroicilor ostași iugoslavi și sovietici 
care și-au dat viața. în luptele pentru eliberarea orașului.

In anii puterii populare, Belgradul, ca și celelalte orașe ale Iugosla
viei, a cunoscut o puternică dezvoltare. Noile întreprinderi industriale, 
clădirile moderne ale diferitelor instituții, blocurile de locuințe ridicate 
in acest răstimp schimbă în permanență înfățișarea capitalei iugoslave 
— important centru economic și cultural al țării.Pentru un turist oarecare, o capitală este în primul rînd o aglomerare de vitrine și reclame luminoase, de afișe multicolore sau, mai precis, careul care cuprinde centrul și străzile afluente. Neîndoielnic, Belgradul anului ’64 are și pe acest plan cu ce reține privirea vizitatorului : artera principală a orașului, de la clădirea librăriei „Iugo- slovenska Kniga" pînă la hotelul „Slavia", impresionează plăcut ochiul prin marele număr și varietatea magazinelor, iar afișele teatrelor și principalelor cinematografe, situate mai toate în preajma acestei artere, atrag atenția și îmbie prin titluri de spectacole și filme promițătoare, u- nele de o certă valoare artistică.Dar, așa cum sublinia într-o convorbire un coleg, ziarist la „Borba", „centrii principali ai Belgradului sînt în altă parte, la oarecare distanță de freamătul gălăgios și monden al Teraziei, bunăoară la Rakovița ori la BEKO".Referindu-se la aceste două mari întreprinderi belgrădene — ar fi putut cita, la fel de bine, și altele, nu mai puțin semnificative pentru economia iugoslavă de astăzi — colegul de la „Borba" sublinia, în fond, o coordonată definitorie pentru profilul Belgradului contemporan, care este nu numai centrul politic și cultural al țării vecine și prietene, dar și un important centru industrial. Mi s-a părut interesant pentru cititori să parcurgem acest itinerar : Rako- vița-BEKO.Rakovița este numele unui cartier mărginaș al Belgradului. De vreun deceniu și jumătate acest nume e- vocă însă implicit, în Iugoslavia, procesul de mecanizare a agriculturii. Fabrica de tractoare de aici — cea mai însemnată unitate a întreprinderii complexe „Industria de motoare și tractoare” — și-a cîștigat o binemeritată faimă pe ogoarele țării Patru tineri ingineri, cu un an sau doi în urmă ieșiți de pe băncile politehnicii, au făcut, în zilele cînd mă aflam la Belgrad, să se vorbească din nou și pe larg în presa iugoslavă despre fabrica din Rakovița. Bor- ce Danilovici, Vladimir Știmeț, Io- van Todorovici șl Milan Vulovlci s-au bucurat, de cum au fost repartizați în uzină, de încrederea conducerii și a colectivului, dîndu-li-se sarcina de mare răspundere de 

a proiecta un nou tip de trac

din Moscova întrețin strînse legături cu colegii lor din Romînia. Ca rector mă preocupă desfășurarea activității în toate domeniile muncii universitare. Consultîndu-mă a- desea cu colegii care au avut prilejul să cunoască organizarea muncii la Universitatea din București, ei mi-au vorbit totdeauna cu cuvinte de laudă despre realizările acestei școli superioare. Am observat și eu că învățămîntul se desfășoară la un nivel înalt, corespunzător cerințelor moderne. Vreau să vorbesc și despre studenți. Printre ei — pe culoarele universității sau în căminele lor moderne, spațioase, confortabile — m-am simțit ca printre studenții noștri.
Prof. JEAN ROCHE, rectorul Uni

versității din Paris.Există de mult legături foarte strînse între universitățile din Romînia și Sorbona. Și sintern foarte mulțumiți că aceste relații se reiau grație acordului cultural dintre cele două țări. Este sigur că ele vor fi foarte fructuoase pentru toți, deoarece universitățile noastre au mulți specialiști de un nivel foarte înalt, în domenii multiple. Foarte importante pentru formarea tinerilor cercetători sînt schimburile între studenți, care s-au creat prin participarea la cursurile de vară de la Sinaia și de la Grenoble.Ce impresie mi-am format despre R. P. Romînă ? Am constatat un progres foarte important în organizarea țării. Cred că Romînia obține acum beneficiul eforturilor enorme pe care le-a făcut în construcția economică. Este evident că realizarea barajului de la Bicaz a avut ca rezultate posibilitatea de a organiza industria pe un plan foarte larg în regiunea pe care o deservește și că Complexul industrial de la Onești este o realizare remarcabilă nu numai pe plan tehnic și economic, ci și pe plan social.Studenții se găsesc într-o situație foarte favorabilă. Au toate condițiile prielnice studiului, cămine, cantine, case de cultură. întreaga ambianță este favorabilă învățăturii temeinice.
Prof. dr. BOZIDAR DJODJEVIC, 

rector al Universității din Belgrad.Sînt foarte mulțumit că am primit invitația de a participa la sărbătorirea Centenarului Universității din București. Aceasta este prima mea vizită în Romînia. Consider că țara dv. poate să fie mîndră pentru baza materială pe care a creat-o activității în facultăți. M-a impresionat în 

tor de 50 cai putere, foarte necesar nu numai agriculturii, dar și transporturilor de materiale pe mici distanțe. După un an de muncă încordată, cei patru tineri ingineri au demonstrat că încrederea ce li s-a acordat a fost pe deplin meritată. Noul tractor IMT-555, pus la cele mai felurite probe de specialiști din uzină și din afara uzinei, și-a dovedit în mod temeinic calitățile.Priveam, cîteva minute mai tîrziu, în curtea fabricii, noul tractor, masiv și suplu în același timp, demon- strîndu-și capacitatea de a manevra în chip și fel ; alături, tinerii „părinți" ai lui IMT-555 urmăreau, cu satisfacția datoriei împlinite, mișcările mature ale „pruncului".— La anul, fabrica va produce 2 200 de tractoare de acest tip — îmi spuse unul dintre ei.O frază simplă, aruncată parcă în treacăt sub lumina bogată a soarelui de toamnă, reflectată auriu de marea mașină metalică......Numele acesta — BEKO — îl în- tîlnești în numeroase magazine de confecții din întreaga Iugoslavie. Costume bărbătești și mantouri de damă, de toate modelele și într-o variată gamă de culori, cămăși și canadiene, pardesie și scurte „skay" și „hevela", din imitație de piele și antilopă, tricotaje din cele mai felurite — toate acestea au făcut din numele BEKO unul dintre cele mai cunoscute la Belgrad ca și la Zagreb, la Skoplje ca și la Liubliana.Fabrica BEKO, cu cei 4 500 de 

In Belgradul do az]

mod deosebit numărul mare al cadrelor didactice care asigură un studiu contemporan și de calitate. Judecind după culegerile de lucrări elaborate în cadrul unor facultăți, după temele abordate în cercetarea științifică, putem spune că universitățile din Romînia sînt și instituții științifice de prestigiu.
Prof. dr. WILHELM DIRSCHERL, 

rectorul Universității renane „Frie
drich Wilhelm" din Bonn.Am traversat țara dv. pînă la București cu mașina, trecînd prin Cluj, Sibiu, Brașov. Nu numai peisajul de toamnă, multicolor, dar și orașele mi-au făcut o bună impresie. în capitala dv. pulsează puternic viața, se văd multe construcții de locuințe noi. M-am întîlnit aici, după a- proape 40 de ani, cu colegul meu, savantul romîn acad. dr. C. Neni- țescu. împreună și în același timp ne-am pregătit lucrările de doctorat la München sub conducerea laureatului premiului Nobel prof. dr. Hans Fischer. Deși nu ne-am văzut de atunci, am avut în repetate rînduri ocazia să-i urmăresc lucrările în literatura de specialitate. Complexul de cămine studențești de la Grozăvești creează o impresie excelentă, avînd cămine realizate după o concepție modernă. Universitatea, modul ei de organizare impresionează de a- semenea. Se poate trage concluzia că se acordă o deosebită atenție bunei pregătiri a tineretului și dezvoltării științei.

Prof. dr. PETER SCOTT NOBLE, 
vicecancelar al Universității diu 
Londra.Mă aflu în Romînia pentru a doua oară. Sînt foarte impresionat de Universitatea din București și de nivelul științific înalt care a fost a- tins și menținut aci într-o mare diversitate de domenii — științifice, tehnice și umanistice. Fiind filolog, nu pot vorbi cu aceeași autoritate despre științele exacte cum pot vorbi despre filologie și științele umanistice. Am vizitat secția de limbi germanice (engleză și germană) a Institutului de limbi străine și mi-am format o foarte bună părere despre nivelul înalt atît al predării cit și al muncii de cercetare științifică. Am ascultat, la sesiunea științifică, cî- teva referate interesante asupra unor probleme lingvistice și literare și am văzut o serie de lucrări publicate de membrii catedrei de engleză, pe care le consider intr-adevăr foarte bune, între care traducerea „Povestirilor din Canterbury“ și antologia bilingvă „Shakespeare“, care reprezintă o lucrare foarte valoroasă și erudită. Mi-a făcut o mare plăcere să cunosc pe membrii corpului didactic. M-am simțit, foarte bine aici și am fost copleșit de primirea prietenească, ospitalieră.

muncitori ai el, cu utilajele moderne, de mare productivitate, mi-a lăsat o impresie deosebită mai ales prin grija, vădită pînă în cele mai mărunte detalii, pentru calitatea producției, pentru „marca fabricii".— Pentru noi — îmi spunea directorul fabricii, Radoslav Iankovici — problema principală este de a-1 convinge pe cumpărător, prin calitatea confecțiilor, prin varietatea și aspectul lor modern, atrăgător, că este cu mult mai convenabil să poarte confecții „de gata", care îl scutesc de pierderile de vreme cu probele la croitor, că aceste confecții „de gata” nu sînt cu nimic mai prejos decît acelea lucrate „de comandă".O mare atenție se acordă pretutindeni, în toate fazele de producție, controlului de calitate, aspectului modern al produselor. De altfel, fabrica are posibilități proprii de a cerceta „pulsul pieței": ea dispune de 130 de magazine proprii în întreaga țară, care sînt un fel de „barometru" de mare precizie. După a- cest barometru se ghidează toți — de la proiectanți pînă la muncitori, de la conducerea tehnică la controlorii de calitate.M-a impresionat similitudinea între istoria acestei fabrici și aceea a fabricii noastre de confecții „București". BEKO s-a născut după război, din niște vechi ateliere primitive. An de an a crescut, și-a lărgit capacitățile de producție, s-a modernizat, devenind o mare întreprindere socialistă. De altfel, cei de la BEKO au auzit de fabrica „București", au citit despre experiența ei și o apreciază....De la Rakovița la BEKO am străbătut un itinerar prin „centrii principali" ai capitalei iugoslave. Un itinerar pe drumurile utilului și frumosului.
Victor BÎRLĂDEĂNU
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MOSCOVA A ÎNTÎfflPINAT
CU ÎNSUFLEȚIRE
pe țg trei BiBoÄliMOSCOVA 19 (Agerpres). — Luni au sosit la Moscova cosmonau- ții sovietici V. Komarov, K- Feoktistov și B. Egorov, care au întreprins un zbor cosmic pe nava „Vos- hod“. Avionul care i-a adus pe cos- monauți în capitala Uniunii Sovietice a fost escortat de șapte avioane de vînătoare. La coborîrea din aeronavă, cosmonauții au fost întîm- pinați cu ovații furtunoase.Apoi, eroii cosmosului s-au urcat la tribună, unde au prezentat raportul Comitetului Central al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliului de Miniștri.Pe întreg traseul de la aeroport pînă la Piața Roșie din Moscova, cortegiul de mașini, avînd în frunte automobilul deschis în care se aflau cei trei cosmonauți, a fost întîmpi- nat cu ovații de zeci de mii de mos- coviți.în Piața Roșie din Moscova a avut loc un miting.Mitingul a fost deschis de Nikolai Podgornîi, secretar al Comitetului Central al P.C.U-S.Au luat cuvîntul Vladimir Komarov, Konstantin Feoktistov și Boris Egorov.în numele C.C. al P.C.U.S., al Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S. și guvernului sovietic, Leonid Brejnev a felicitat cu căldură pe eroii cosmonauți, oamenii de știință, proiectanții, inginerii, tehnicienii și muncitorii, pe toți cei care au pregătit și au înfăptuit acest zbor istoric în Cosmos al oamenilor sovietici.Noi, oamenii sovietici, nu considerăm cercetările noastre cosmice ca un scop în sine, o „cursă“ oarecare. Ne este cu totul străin spiritul jocurilor de hazard în marea și serioasa cauză a cercetării și cuceririi spațiului cosmic. Studierea Cosmosului este o componentă a uriașei activități creatoare în numele și spre binele omului.Linia generală a partidului nostru, a spus în continuare L. Brejnev, elaborată la congresele XX, XXI și XXII a fost, este și va fi unică și de nezdruncinat în întreaga politică internă și externă a partidului comunist și guvernului sovietic. C.C. al P.C.U.S., întregul partid, a subliniat L. Brejnev, sînt ferm hotărîte să aplice neabătut în viață principiile leniniste ale conducerii vieții de partid și de stat.Partidul Comunist al Uniunii Sovietice privește cu îndrăzneală înainte. Ne bucură succesele realizate, dar ne dăm bine seama și de greutățile reale aflate în calea noastră. în fața noastră se află un drum lung care reclamă de la poporul nostru, de la fiecare om sovietic muncă creatoare și cel mai înalt spirit de organizare, unitate 

Pe străzile Bonn-ului, o demonstrație la chemarea Mișcării pentru pace 
a femeilor vest-germane

BUDAPESTA. La 19 octombrie 
și-a început lucrările la Budapesta cea 
de-a 13-a sesiune a Consiliului gene
ral al Federației Sindicale Mondiale. 
Sesiunea a fost deschisă de Renato 
Bitossi, președintele F.S.M. Louis 
Saillant, secretar general al Federației 
Sindicale Mondiale, a prezentat ra
portul Comitetului executiv al F.S.M.

La lucrările sesiunii participă dele
gația Consiliului Central al Sindicate
lor din R. P. Romînă, condusă de tov. 
Martin Isac, președinte al C.C.S.

PRAGA. După turneele întreprinse 
în R. P. Polonă și R. D. Germană, 
ansamblul de balet al Teatrului de 
Operă și Balet al R. P. Romîne a so
sit la Praga. Artiștii romîni vor da aici 
două spectacole.

TEL AVIV. Ansamblul „Perinița“ 
și-a început turneul în Izrael dînd pri
mele spectacole la Tel-Aviv ; ele se 
bucură de aprecieri deosebit de favo
rabile din partea publicului și a pre
sei.

HANOI. La invitația președintelui 
Ho Și Min, la 18 octornbrie a sosit

și coeziune în jurul mărețului partid al lui Lenin.După ce a subliniat că baza de neclintit a politicii externe a Uniunii Sovietice o constituie principiile leniniste ale coexistenței pașnice a statelor cu orînduiri sociale diferite, lupta neobosită pentru consolidarea păcii, pentru prietenie și colaborare între popoare, pentru destinderea continuă a încordării internaționale, L. Brejnev a spus : dacă guvernele celorlalte state vor manifesta la rîndul lor năzuința spre pace, dacă va fi respectat dreptul suveran al fiecărui popor — fie el mare sau mic — de a-și hotărî singur destinele, munca pașnică a oamenilor și progresul vor fi asigurate.Partidul nostru va lupta pentru întărirea unității marii comunități a țărilor socialiste frățești, pe baza deplinei egalități în drepturi și îmbinării juste a intereselor generale ale comunității socialiste cu interesele poporului fiecărei țări, pentru dezvoltarea colaborării multilaterale a statelor socialiste în lupta noastră comună pentru pace și socialism.P.C.U.S., a spus în continuare vorbitorul, va apăra linia generală a mișcării comuniste mondiale, va căuta să obțină înlăturarea dificultăților în rîndurile acesteia, coeziunea tuturor partidelor frățești pe baza principială a marxism-leninis- mului, internaționalismului proletar, declarațiilor consfătuirilor de la Moscova.Comitetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au oferit în Palatul Mare al Kremlinului o recepție în cinstea celor trei cosmonauți eroi, a oamenilor de știință, proiectanților, inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor care au contribuit la reușita zborului cosmic al navei satelit „Voshod“.Anastas Mikoian, președintele Prezidiului Sovietului Suprem al U.R.S.S., a înmînat celor trei cosmonauți titlul de Erou al Uniunii Sovietice și titlul de „pilot-cosmonaut al U.R.S.S.“, Ordinul „Lenin“ și Medalia „Steaua de aur“.Alexei Kosîghin, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., felicitînd pe cei trei cosmonauți, a spus : Fie ca cel de-al 6-lea Ocean — cel cosmic — să devină o arenă a colaborării internaționale dintre state. Guvernul sovietic își va spori eforturile pentru ca problemele internaționale litigioase să fie rezolvate pe calea tratativelor, pentru ca între state să se dezvolte înțelegerea reciprocă și încrederea, colaborarea economică și culturală dintre popoare pe baza egalității depline și avantajului reciproc.

la Hanoi Modibo Keita, președintele 
Republicii Mali. La aeroport, pre
ședintele Fio Și Min și președintele 
Keita au rostit cuvîntări.

LONDRA. La sosirea pe aeroportul 
din Londra, Galo ’ Piaza, mediatorul 
O.N.U. în Cipru, a declarat că situația 
în Cipru este „mai puțin încordată“ 
decît în trecut și că „există o dorință 
sinceră de a se ieși din impasul ac
tual“. Mediatorul O.N.U. a avut 
consultări la Nicosia, Ankara și Ate
na, după care a menționat că speră 
că se află aproape de o soluție „nouă 
și durabilă“, care să se concretizeze 
înainte de sfîrșitul anului.

TOKIO. S-au încheiat tratativele 
între organizația de comerț exterior 
„Promsîrioimport" din U.R.S.S. și fir
me japoneze, în legătură cu livrarea 
către Uniunea Sovietică a țevilor de 
oțel de precizie. Partea japoneză va 
livra anul viitor U.R.S.S. peste 3 mi
lioane metri țevi. Unele firme japo
neze și-au exprimat dorința de a li
vra comenzi suplimentare în 1965.

ÎNCEPUTUL CELOR „100 DE ZILE'1

Prima Wtiwîre 
a cabinetului laburistNoul cabinet laburist, anunță din Londra agențiile de presă, s-a întrunit luni după-amiază pentru prima oară, sub președinția lui Harold Wilson, marcînd astfel începutul celor „100 de zile“, perioadă tradițională de început de guvernare pe care observatorii o urmăresc cu atenție spre a desprinde liniile directoare ale viitoarei politici guvernamentale. în timpul acestei perioade, comentează corespondentul londonez al agenției France Presse, șeful noului guvern se va strădui să pună la punct un ansamblu de măs.uri economice și politice destinate „să redea Marii Britanii dinamismul care să-i permită să joace rolul ce-i revine în lume“.Noul guvern laburist este întîm- pinat de primele probleme sociale cărora trebuie să le facă față : de luni dimineață docherii din Middlesbrough au paralizat activitatea portului declarînd grevă- De asemenea, 5 000 de docheri din cele mai aglomerate docuri londoneze, Tilbury și Royal Albert, au hotărît să declanșeze azi, marți, o grevă revendicativă pentru salarii mai bune, în timp ce 65 000 de docheri din toate porturile au fost chemați la o altă mare grevă pentru joi, care nu are aprobarea conducerii sindicatului. în numele a 400 000 de membri, lideri ai sindicatului muncitorilor de la căile ferate și conducători ai administrației căilor ferate s-au întrunit luni spre a discuta despre o mărire a salariilor.Potrivit relatărilor ziarului „Daily Express“, Harold Wilson va renunța la construcția în comun cu Franța a avionului supersonic de tipul „Concorde“, datorită greutăților pe care le are de întîmpinat noul guvern laburist în rezolvarea problemelor economice ale țării.
Walker va pleca 
la WashingtonPe planul politicii externe, după cum transmite din Londra corespondentul agenției United Press International, guvernul laburist „a informat luni în mod oficial Statele Unite că dorește să mențină alianța anglo- americană“. Ministrul de externe,
Zo aniversarea 
forțelor armate 
ale R. P. RominePRAGA 19. — Corespondentul A- gerpres, Horia Liman, transmite :Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a forțelor armate ale R. P. Ro- mîne. lt. col. Petre Constantin, atașatul militar al R. P. Romîne la Praga, a organizat luni dimineață o conferință de presă la sediul ambasadei romîne din Praga. La conferința de presă au participat atașați militari și ziariști. în continuare a fost prezentat filmul „Eroii de la Păuliș“. Cu același prilej, lt. col. Petre Constantin a depus coroane de flori la cimitirele și monumentele ostașilor romîni căzuți în luptele pentru eliberarea Cehoslovaciei.SOFIA 19. — Corespondentul A- gerpres, C. Linte, transmite :La ambasada R. P. Romîne a a- vift loc o conferință de presă consacrată celei de-a XX-a aniversări a forțelor armate ale R. P. Romîne. Au participat atașați militari, ziariști. Lt. colonel Dumitru Apostol, atașat militar al R. P. Romîne la Sofia, a făcut o expunere în legătură cu această aniversare. A fost oferit apoi un cocteil.Luni seara lt. col. Dumitru Apostol a oferit în saloanele Casei Cen- tralè a Armatei Bulgare din Sofia o gală de filme. Au participat I. Popov, locțiitor al ministrului afacerilor externe al R. P. Bulgaria, fruntași ai vieții publice, ziariști.

BELGRAD, La 19 octombrie, pre
ședintele R. S. F. Iugoslavia, Iosip 
Broz Tito, l-a primit pe Paul Henri 
Spaak, vicepreședinte al guvernului 
și ministru al afacerilor externe al 
Belgiei, cu care a avut o convorbire.

NEW YORK. Societatea „Ameri
can Motors Corporation“ și sindica
tul unit al muncitorilor din industria 
de automobile au anunțat că au ajuns 
la un acord cu privire la încheierea 
unui nou contract colectiv pe o peri
oadă de trei ani. Acordul a pus capăt 
grevei începute vinerea trecută a ce
lor 27 000 de muncitori ai societății.

BAGDAD. Republica Irak și Gui
neea au hotărît să stabilească relații 
diplomatice la nivel de ambasadă.

NEW YORK. La 19 octombrie, 
Cambodgia a adresat Consiliului de 
Securitate o plîngere în care arată că 
trei aivioane ale forțelor aeriene sud- 
vietnameze au mitraliat un sat cam
bodgian și au bombardat alte două 
regiuni, provocînd pagube recoltelor. 

Patrick Gordon Walker, a avut o întrevedere cu ambasadorul S.U.A.. David K. E. Bruce. Potrivit unui comunicat oficial, noul ministru de externe, Walker, a acceptat invitația secretarului de stat al S.U.A., Dean Rusk, de a face săptămîna viitoare o vizită de două zile la Washington.
★Premierul Harold Wilson l-a numit pe Hugh Foot ministru de stat pentru afaceri externe și reprezentant al Angliei la O.N.U.
★într-o emisiune televizată, Rusk a declarat că se așteaptă ca în curînd să aibă loc o întîlnire între președintele Johnson și premierul Wilson. Vorbitorul a exprimat speranța într-o colaborare strînsă în viitor a celor două țări și a spus că nu trebuie să existe temeri față de preluarea puterii, în Anglia, de către laburiști, amintind că în trecuta lor guvernare a luat ființă N.A.T.O.

Declarația comună polono-ungaraVARȘOVIA 19 (Agerpres). — Luni a fost dată publicității declarația comună semnată cu prilejul vizitei în R. P. Polonă a delegației de partid și guvernamentale a R. P. Ungare, condusă de Jănos Kădâr, prim-se- cretar al P.M.S.U., președintele guvernului revoluționar muncitoresc- țărănesc. în declarație se arată că cele două părți au reafirmat politica lor externă, care se bazează pe coexistența pașnică a țărilor cu sisteme sociale și economice diferite. Ele își exprimă satisfacția că datorită eforturilor depuse de țările socialiste și de toate forțele păcii, în ultima vreme s-au conturat posibilități mai mari pentru destindere. Lupta dusă pentru dezarmarea generală și totală — principala sarcină a contemporaneității — trebuie să aducă un progres în frînarea cursei înarmărilor, în realizarea încrederii între state.în declarație se subliniază necesitatea soluționării problemei germane, pe baza recunoașterii frontierelor existente și a celor două state germane. Cele două'părți acordă atenție faptului că, datorită măsurilor agresive ale forțelor imperialiste în diferite părți ale globului, ca de pildă
Se va reîntoarce Peron?
• Incidentele de la Buenos Aires ® Declarațiile 
făcute la Madrid de fostul președinte argentineanReferindu-se la mitingul care a avut loc sîmbătă seara la Buenos Aires, organizat de cercurile pero- niste argentinene, agențiile occidentale de presă relatează că s-au produs incidente cu poliția. Polițiștii au aruncat grenade cu gaze lacrimogene și au tras focuri de avertisment în aer pentru a împrăștia pe mani- festanți, care au ripostat aruncînd cu pietre și spărgînd geamurile unor magazine și locuințe. Mai multe persoane au fost rănite; poliția nu a operat arestări.Carlos Maria Lascano, secretar al „partidului' justițialist“ (de tendință peronistă), a anunțat că Peron se va înapoia în țară în următoarele două luni. „Consiliul național pentru înapoierea generalului Peron“, organizație creată recent în Argentina, a hotărît duminică să se considere „în stare de mobilizare“ pentru a primi pe „șeful nostru, generalul Peron, pe pămîntul argentinean“. S-a hotărît, de asemenea, ca o delegație să plece imediat la Madrid, unde se află în prezent fostul președinte argentinean, în scopul de a-1 informa pe Peron cu privire la cererile de a se
BAGDAD. Secretarul general al 

Organizației țărilor exportatoare de 
petrol (O.P.E.C.), Abdul Rahman Al- 
Bazzab, a anunțat că în cazul în care 
companiile petroliere nu vor înainta 
„oferte satisfăcătoare în ce privește 
cererile minime ale organizației“, va 
fi convocată pentru 30 octombrie, la 
Geneva, o întrunire a miniștrilor din 
țările membre ale O.P.E.C. Convoca
rea va fi conformă hotărîrilor adoptate 
la Adunarea țărilor membre ale orga
nizației, care a avut loc la Beirut, la 
începutul lunii.

ANKARA. Congresul Partidului re
publican al poporului a reales ca pre
ședinte al partidului pe Ismet Inönü, 
primul ministru al Turciei.

TUNIS. Observatorii atribuie o im
portanță deosebită Congresului parti
dului de guvemămînt din Tunisia — 
Neo Destur, congres chemat să hotă
rască asupra căii pe care o va urma 
Tunisia în vederea lichidării înapoie
rii economice și pentru dezvoltarea 
țării.

Corespondență din Vieqa 
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ALEGERI IN LANDUL 
VORARLBERG

In landul Vorarlberg, care se află la 
extremitatea vestică a Austriei și este 
cel mai îndepărtat land de capitala țării, 
au avut loc, duminică 18 octombrie, ale
geri pentru Dietă (parlamentul landului). 
Rezultatele votării (s-au prezentat în fața 
urnelor 133 059 alegători din cei 142 919 
cu drept de vot, adică 93,11 la sută) nu 
au dat loc la schimbări deosebite : un 
mandat a trecut de la partidul populist 
la partidul liber. Partidul populist a ob- 
jinut 20 de mandate (pînă acum avea 
21), partidul socialist 10 (ca și înainte), 
partidul liber 6 (pînă acum 5).

Cancelarul federal dr. Josef Klaus, pre
ședintele partidului populist, a declarat 
că „rolul de conducător politic al acestui 
partid în Vorarlberg a fost din nou con
firmat*. Cotidianul vienez „Die Presse” 
apreciază însă că pierderea unui mandat 
este un semn de îmbătrînire a partidu
lui, care deține majoritatea în acest land 
de 19 ani.

Campania electorală este în toi și la 
Viena, precum și în landul Austria in
ferioară, unde alegeri de depufați pentru 
parlamentul provincial vor avea loc du
minica viitoare.

Ștefan DEJU

în Vietnam, Cipru, Congo, s-au creat focare primejdioase de tensiune in- ternâțională și condamnă presiunile exercitate asupra Cubei. Părțile, cer să se pună capăt ocupației Taivanu- lui, care constituie o parte organică a R. P. Chineze și să se restabilească drepturile acesteia în O.N.U.în continuare în declarație este exprimată satisfacția în legătură cu faptul că relațiile economice dintre R. P. Ungară și R. P. Polonă se dezvoltă cu succes și se face o amplă prezentare a acestor relații.în declarație se arată, de asemenea, că reprezentanții P.M.S.U. și P.M.U.P. au avut un schimb de păreri în legătură cu dezvoltarea muncii de partid și situația din mișcarea comunistă și muncitorească internațională. Cele două partide „își afirmă convingerea că toate țările socialiste, toate partidele comuniste și muncitorești au datoria să contribuie la înlăturarea divergențelor de păreri din mișcarea muncitorească internațională, la micșorarea divergențelor apărute, la apropierea pozițiilor pe-baza principiilor marxism- leninismului, pe calea convorbirilor purtate într-o atmosferă partinică“.

înapoia în țară. Potrivit agenției Reuter, acesta a declarat la Madrid că este dispus să se înapoieze la Buenos Aires dacă va exista o cerere populară în acest sens.
VENEZUELA

8 000 de militari in luptă 
cu trupele de guerilăCARACAS. — S-a anunțat că în regiunea munților Biscucuy și Gua- ramacal au avut loc lupte între trupele guvernamentale venezuelene și detașamente ale Forțelor armate de eliberare națională. Corpurile a trei militari uciși _au fost transportate cu un avion în capitală. Potrivit relatărilor agenției Prensa Latina, în capitala venezueleană s-a făcut cunoscut că 8 000 de militari participă în prezent la o ofensivă împotriva trupelor de guerilă. La aceste acțiuni iau parte și avioane de bombardament.

In fotografie : luptători de guerilă 
în regiunea El Charal '

Corespondență din Roma

Rezolvarea problemei 
prezidențiale a fost amînată

O problemă care preocupă cercurile 
politice italiene începînd de la 7 august 
cînd președintele republicii, Segni, s-a 
îmbolnăvit, a căpătat la sfîrșitul săptămî- 
nii trecute un relief pronunjat. Este 
vorba despre mult dezbătută chestiune 
a exercitării atribuțiilor șefului statului 
în situația în care acestea nu pot fi 
exercitate de președintele ales.

După cum se știe, în luna august, pe 
baza concluziei medicale de indisponi
bilitate temporară a lui Antonio Segni, 
prerogativele prezidențiale au fost 
transferate în mod interimar, în limitele 
prevăzute de normele constituționale, 
președintelui Senatului, Merzagora. 
După aceea au apărut insistent aceste 
întrebări : Cît va dura interimatul 1 
Cum va fi rezolvată în cele din urmă 
problema prezidențială în cazul în care 
șeful statului nu își va putea relua atri
buțiile ? Pe această temă s-au desfășurat 
numeroase consultări între personalitățile 
vieții politice italiene și s-au întreprins 
analize ale procedurilor posibile în 
lumina textului constituției.

In Camera Deputafilor au fost înregis
trate 9 interpelări prezentate de toate 
grupurile parlamentare cu excepția celui 
al partidului liberal. Pentru a da un 
răspuns acestor interpelări, premierul 
Moro a cerut medicilor care îl îngrijesc 
de peste 70 zile pe președintele Segni 
să ateste care este starea actuală a să
nătății acestuia, dacă persistă indisponi
bilitatea declarată în luna august, și, în 
caz afirmativ, cînd ar putea ea înceta. Co
legiul de medici a definit condițiile ge

Corespondență din Alger

0 nouă lovitură dată 
elementelor contrarevoluționareLa numai 3 luni după arestarea lui Mohamed Chaabani, armata națională populară a Algeriei a dat o nouă lovitură contrarevoluției, prin capturarea lui Ait Ahmed, căpetenia elementelor care acționau în munții Kabiliei împotriva poporului și a regimului de stat algerian. Comunicatul Ministerului Apărării Naționale prin care se anunță arestarea „în seara zilei de 17 octombrie, a trădătorului Ait Ahmed de către o unitate a armatei naționale populare", a fost primit cu mare interes. Posturile de radio algeriene și-au întrerupt sîmbătă seara emisiunile obișnuite, iar televiziunea care transmitea imagini de la Jocurile Olimpice de la Tokio, și-a întrerupt, de asemenea, cîteva minute transmisia pentru a anunța arestarea lui Ait Ahmed. Duminică seara, președintele Ben Bella, într-o declarație radio-televizată în legătură cu acest eveniment, arăta că o dată cu arestarea lui Ait Ahmed „s-a pus capăt unei liste întregi de fărădelegi care au costat viața a numeroși și valoroși militanți și de care acest sinistru individ se face vinovat".„Revoluția noastră — a continuat președintele — a obținut importante succese anul acesta atît în interior, cît și în exterior, la care cu toții am fost martori : inaugurarea lucrărilor celei de-a treia conducte sahariene de petrol ; punerea în funcțiune la Arzew a uzinei de lichefiere a gazului metan ; primul Tîrg internațional de la Alger ; acțiunile de neutralizare — ieri a trădătorului Chaabani, azi — a lui Ait Ahmed, iar mîine a acoliților lor, ca să nu cităm decît cîteva din aceste succese".Ziarele de luni publică numeroase mesaje de salut adresate președintelui Ben Bella. Ele exprimă satisfacție în legătură cu știrea arestării lui Ait Ahmed.Cerînd „pedepsirea exemplară a lui Ait Ahmed pentru crime de înaltă trădare și pentru faptul că a făcut front çomun cu dușmanii țării împotriva propriului său popor", ziarul „Alger Républicain" scrie că prin e-
BRUXELES

ÎNCÀ UN DOSAR DESCHIS LA C.E.E.BRUXELLES 19 (Agerpres).— La Bruxelles s-au încheiat lucrările unei reuniuni a experților în domeniul aviației din țările membre ale Pieței comune, cansacrate examinării și adoptării unui proiect de convenție privind crearea unei uniuni din care să facă parte societățile de transporturi aeriene ale „celor șase“. Proiectul de convenție urmează să fie înmînat guvernelor respective pînă la sfîrșitul anului. La o conferință de presă Jean Van de Bosch, secretar general la Ministerul Afacerilor Externe al Belgiei, a arătat că deși s-a ajuns la un punct de vedere comun asupra unor probleme, au rămas încă nerezolvate alte aspecte ale fuzionării societăților de transporturi aeriene din țările Pieței comune. Printre problemele nerezol

nerale ale sănătății președintelui Segni ca 
satisfăcătoare, dar și-a rezervat posibili-* 
tatea de a da o apreciere definitivă la 
întrebările guvernului abia cînd se vor 
împlini 4 luni de la declanșarea bolii, 
adică la 7 decembrie. Comunicind Ca
merei opinia colegiului de medici, pri
mul ministru a arătat că ,,guvernul este 
de părere că nu există o carenfă consti
tuțională și că în stadiul actual al evo
luției bolii nu apare o situație diferită 
de cea care a condus la declararea 
indisponibilității temporare a președin
telui republicii". După răspunsul premie
rului Moro, în Cameră au avut loc in
tervenții ale mai multor deputați din 
partea a diferite grupuri parlamentare. 
In general, cu unele diferențe de inter
pretare, reprezentanții partidelor din 
coaliția guvernamentală și-au manifestat 
acordul cu punctul de vedere exprimat 
de premierul Moro.

Șeful grupului parlamentar al partidu
lui comunist, Pietro Ingrao, și deputatul 
Luzzatto care a luat cuvîntul din partea 
partidului socialist al unității proletare, 
s-au declarat nesatisfăcufi de răspunsul 
primului ministru. Ingrao a arătat că, în 
ce privește problema președinției repu
blicii, nu poate fi arbitru guvernul ci 
parlamentul. El a spus că „actuala stare 
de incertitudine intr-o chestiune atît de 
importantă împiedică desfășurarea nor
mală a vieții politiçe" Ziarul „Unită" a 
anunțat că grupul deputaților comuniști 
se va reuni miercuri pentru a diScuta 
din nou problema.

Octavian PALER

forturile membrilor de partid, organizațiilor naționale, muncitorilor de la orașe și de pe ogoare, ostașilor armatei naționale populare și foștilor luptători, „Algeria își va continua drumul său victorios".
Constantin ÈS s^A

CATASTROFĂ AERIANĂ
ÎN APROPIEREA
BELGRADULUIMOSCOVA 19 (Agerpres). — După cum transmite agenția TASS, Comitetul Central al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, Prezidiul Sovietului Suprem și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. anunță cu adîncă durere că membrii delegației militare sovietice, care se îndrepta spre Belgrad pentru a participa la a 20-a aniversare a eliberării capitalei Iugoslaviei de sub jugul fascist, au murit- în mod tragic în urma unei catastrofe aviatice.Din delegația condusă de mareșalul Serghei Biritizov, prim-locțiitor al ministrului apărării al U.R.S.S., șeful marelui stat major al Forțelor Armate Sovietice, făceau parte general-maior Nikolai Mironov, șef de secție al C.C. al P.C.U.S-, și alți generali.Agenția Taniug a transmis comunicatul Direcției pentru navigație aeriană civilă a Vecei Executive Federale, în care se arată că avionul militar sovietic s-a prăbușit luni, puțin după orele 11,30, izbindu-se de colina Avala în nemijlocită apropiere de monumentul eroului necunoscut, de lîngă Belgrad. Nimeni dintre călători și membrii echipajului nu a supraviețuit.Președintele R.S.F. Iugoslavia, Iosip Broz Tito, și președintele Skupștinei federale, E. Kardeli, au adresat telegrame de condoleanțe conducătorilor sovietici.

vate el a menționat relațiile ce urmează să fie stabilite între guverne și companiile de transporturi aeriene. în timp ce Franța, arată agenția U.P.I., s-a pronunțat în favoarea unui control de stat mai puternic asupra companiilor, reprezentanții Italiei și R.F. Germane au preconizat o formulă „mult mai liberală“.A fost examinată, de asemenea, problema relațiilor dintre viitoarea uniune de transporturi aeriene și actualele organisme vest-europene — Piața comună, Comunitatea Europeană a Cărbunelui și Oțelului și Euratom. în ce privește problema cotelor fiecărei companii aeriene din țările membre, relatează agenția U.P.I., citind surse informate, participanții la reuniune nu au ajuns la un acord.
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