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petrolistului"
stăzi întregul nostru popor săr
bătorește „Ziua petrolistului", 
cinstind cu dragoste pe cei care 
scot din adîncuri comoara auru
lui negru.

Din întreaga țară petroliștii ra
portează succesele cu care au în- 

tîmpinat sărbătorirea. în toate sectoarele de 
activitate, la foraj, extracție sau prelucrare 
în rafinării, realizările sînt deosebit de impor
tante. Succesele dobîndite izvorăsc din do
rința lucrătorilor din petrol de a traduce în 
viață sarcinile trasate de cel de-al III-lea 
Congres al Partidului Muncitoresc Romîn. 

Un bilanț încheiat pe primele trei trimestre 
ale anului arată că la Trustul de foraj Argeș 
viteza de foraj a sporit cu 19,5 la sută, eco
nomiile realizate prin reducerea prețului de 
cost în 8 luni cifrîndu-se la 12 milioane lei. 
Depășind productivitatea muncii, petroliștii 
din regiunea Ploiești au obținut însemnate 
succese in îndeplinirea și depășirea planului.

Pasiunea și priceperea sînt atribute de sea
mă ale muncii petroliștilor. O dovedesc fap
tele, realizările pe care brigăzile de sondori 
Ie obțin zi de zi în producție. Alături de mun
citorii vîrstnici, la aceste succese își aduc 
contribuția lor entuziastă miile de. tineri 
muncitori, tehnicieni și ingineri petroliști.

Rezultatele dobîndite în muncă, rod al hăr
niciei 
mari, 
cheie 
cinile 
nerea _ _________ ___
tru valorificarea superioară a fiecărei tone de 
țiței, creșterea continuă a productivității 
muncii, reducerea prețului de cost pe metrul 
forat, alături de muncitorii vîrstnici, tinerii 
petroliști pun bazele îndeplinirii cu succes a 
sarcinilor planului de producție ale anului 
viitor.

De ziua voastră, dragi petroliști, vă felici
tăm cu căldură și vă dorim noi și însemnate 
succese în Îndeplinirea sarcinilor trasate de 
cel de-al III-lea Congres al partiduluiI

lor, sînt firește, anticipația altora, mai 
cu care petroliștii se pregătesc să în- 
producția anului 1964. înfăptuind sar- 
importante puse de partid, pentru pu- 
în valoare a noi rezerve interne, pen-

tineretului
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Tînârul petrolist Nicolae 
Dolhescu lucrează ca aju
tor de sondor șef la Între
prinderea de foraj Tg. Ocna. 
Bun cunoscător al meseriei, 
întreprinderea l-a trimis să 
prezinte vizitatorilor Expo
ziției realizărilor economiei 
naționale instalația de foraj 
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Succese

producție

Foto: AGERPRES

• Petroliștii din unitățile Trus
tului de foraj Moinești au atins 
la forajul cu turbina un procent 
de 96,7 la sută față de totalul 
metrilor forați. Cele mai bune re
zultate au fost înregistrate de co
lectivul Întreprinderii de foraj- 
Moinești care se află în fruntea 
întrecerii cu 98,3 la sută.

• La Trustul de foraj Argeș, 
prin organizarea mai bună a 
echipelor, prin aplicarea unor 
metode avansate (forajul cu tur
bina și cu electrohurul) viteza de 
foraj a sporit cu 19,5 la sută față 
de sarcina planificată. Economiile 
realizate prin reducerea prețului 
de cost se cifrează la peste 12 
milioane lei.

• 6 100 in au forat peste plan 
sondorii din sectoarele Trustului 
de foraj din regiunea Ploiești. 
Prin reducerea cheltuielilor pe 
metrul de sonda forat s-au înre
gistrat însemnate economii. Nu
mai la sonda nr. 1 brigada con
dusă de Leonard Comișel a ob
ținut economii de peste 400 000 
lei.

• Fină la 1 octombrie petro
liștii din schelele regiunii Bacău 
au redat în circuitul de producție 
22 de sonde. Cantitatea de țiței 
dată peste plan reprezintă două 
treimi din producția zilnică 
tuturor schelelor din regiune.

iflam pe locurile 
de, cu 100 de ani 

în urmă, din primul 
puț săpat cu hîrle- 
țul, se scotea prima 
ciutură de petrol.

— în anul acesta, 
ne spune tovarășul Jilăveanu, loc
țiitorul secretarului comitetului 
de partid, vom sărbători „Ziua 
petrolistului" în mod deosebit. 
Vom avea mulți invitați. Le vom 
prezenta realizările noastre, vom 
afla din experiențele lor. Avem 
ce ne spune unii altora.

Cîte ceva aveam 
flăm și noi.

...Maistrul Stelian Iancu, șeful 
secției de reparații capitale este 
unul dintre cei mai vechi petro
liști din schelă. Acum, după 40 
de ani de muncă, este încă plin 
de vioiciune. Din priceperea sa, 
din felul său de a se purta cu 
oamenii au împrumutat și sutele 
de tineri care au învățat de la el 
cum să scoată din adîncuri ți
țeiul.

Cu zece ani în urmă, a fost 
„profesor" chiar și inginerului-șef 
al schelei, Ibrahim Ibrahim, lui 
Constantin Petrec, azi inginer- 
șef la un trust din Oltenia, și la 
numeroși sondori-șefi din schelă.

„Pe maiștrii Gheorghe Cucu, 
Nicolae Arsene, Dumitru Ciulei 
— tineri care acum știu meserie 
nu glumă — îi așezam cu mina, 
ne istorisește bătrînul maistru. 
Le spuneam : „Tu stai aici și faci

asta, tu dincolo..." Meseria noas
tră nu-i simplă. Trebuie s-o iu
bești cu adevărat pentru a te con
sidera petrolist".

Din pasiunea, răbdarea și per
severența comunistului Stelian 
Iancu au învățat și tinerii. Bri
gada care a reactivat sonda nr. 
33, ultima din cele 10 redate în 
exploatare anul acesta, condusă 
de un alt „veteran" — Nicolae 
Mincu, este compusă din 12 ti
neri. Trei zile întregi au lucrat 
numai la punerea sub presiune. 
Și angajamentul de a o da în 
funcțiune în întîmpinarea „Zilei 
petrolistului" cu cîteva zile mai 
devreme, a fost îndeplinit. Sub 
conducerea maistrului Iancu, pe 
teritoriul Băicoi-Țintea au fost 
reparate în ultimii 12 ani aproape 
900 de sonde, care au dat o pro-

ducție de ordinul sutelor de mii 
de tone țiței.

Secretarul organizației de bază 
U.T.M., Ion Dumitrașcu, ne po
vestește : „Eram de serviciu în 
schimbul II, împreună cu Anton 
Badea. Pe la prînz începuse să 
bată vîntul care s-a transformat 
într-o furtună puternică, cu ploaie 
și trăsnete. Am fost anunțați că 
postul de transformare a declan
șat și că toate sondele din parcul 
30 au încetat să mai funcționeze. 
Noi doi am plecat imediat. Ne-au 
ajuns din urmă încă vreo cîțiva 
băieți din schimbul 1 care, din 
cauza furtunii, se opriseră la 
club: Traian Cîrciumaru, Dumi
tru Balaban, Traian Bozgan. Ni
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Muncitor

Vizite de prietenie ale delegației
guvernamentale a R. P. Romine

in Uniunea Birmană, Pakistan

Delegația de partid și de stat a R. P. Ramine
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și Republica

Peste nouă

Ambasadei 
Berlin.

Agricultura, dr. Max Suhrbier, 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și de alte persoane 
oficiale. Erau de față membrii 
Ambasadei R. P. Romîne la

în cursul lunii octombrie, 
după încheierea vizitei în Re
publica Populară Chineză, de
legația Republicii Populare 
Romine condusă de Ion Gheor- 
ghe Maurer, președintele Con
siliului de Miniștri al Republi
cii Populare Romîne, va face 
— în drum spre patrie — vi
zite de prietenie în Uniunea 
Birmană. Pakistan și Republi
ca Arabă Unită, ca urmare a

Sîmbătă la amiază s-a îna
poiat în Capitală delegația de 
partid și de stat a R. P. Romî
ne, care, la invitația C.C. al 
P.S.U.G.. Consiliului de Stat și 
Consiliului de Miniștri al R. D. 
Germane a participat la săr
bătorirea celei de-a 15-a ani
versări a proclamării Republi
cii Democrate Germane.

Din delegație au făcut parte 
tovarășii Nicolae Ceaușescu, 
membru al Biroului Politic, 
secrerar al C.C. al P.M.R., con
ducătorul delegației, Constan
tin Tuzu. vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, Gri- 
gore Geamănu, secretarul 
Consiliului de Stat, și Ștefan 
Cleja, ambasadorul R. P. Ro
mîne la Berlin.

Pe aeroportul Băneasa, 
membru delegației au fost în- 
tîmpinați de tovarășii Gheor- 
ghe Apostol, Dumitru Coliu, 
Mihai Dalea, Corneliu Mănes- 
cu, ministrul afacerilar^exter- 
ne, de membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului.

Au fost de față Anton Ruh, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București, și membri ai amba
sadei.

La aeroportul Schonefeld, 
delegația a fost condusă de 
Erich Muckenberger, membru 
al Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., Georg Ewald, mem
bru supleant al Biroului Poli
tic al C.C. al P.S.U.G. și pre
ședintele Consiliului pentru

Moment solemn pe stadio
nul din Tokio. Olimpicii din 
aproape 100 de țări partici
pă la Festivitatea de deschi

dere a marii întreceri

Telefolo: UJ».I.-AGERPRES

înțelegerii cu guvernele aces
tor țări.

Din delegație fac parte 
Emil Bodnăraș. vicepreședin
te al Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne, 
și prof. univ. Paul Niculescu- 
Mizil. deputat, secretarul Co
misiei de Cultură și învăță- 
mînt a Marii Adunări Națio
nale a Republicii Populare 
Romîne.

(Agerpres)
ln centrul lașului de azi
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CRONICA ACTUALITĂȚII
La nivelul

Odată cu încheierea trimes
trului III al anului, laminoriștii 
s-au apropiat simțitor de nive
lul producției prevăzut în Di
rectivele Congresului al III-lea 
al Partidului pentru anul 1965 
la laminate finite pline și țevi 
de oțel. Ei au realizat, peste 
sarcinile de plan, în cele nouă 
luni care au trecut, 57 000 tone 
de laminate și țevi, obținînd o 
producție totală mai mare cu 
aproape 300 000 tone decît în 
perioada similară din anul 
1963. Volumul producției de la
minate a ajuns astfel de aproa
pe șase ori mai mare decît în 
întregul an 1938. Aceste

Promoție

rezul-

anului 1965
tate deosebite 
surilor luate 
productivității 
nătățirea continuă 
de folosire a agregatelor, 
pildă, la linia reversibilă a la- 
minoarelor de la Reșița indicii 
de utilizare s-au ridicat pînă 
Ia circa 32 de tone pe oră, iar 
la liniile de tablă groasă, de 
profil mijlocii și ușoare, au 
sporit în medie cu o tonă pe 
oră.

Au fost, de asemenea, reali
zate numeroase sortimente noi.

sînt rodul mă- 
pentru creșterea 
muncii și îmbu- 

a indicilor 
De

(Agerpres)

noua de medici

farmaciști

Recent au fost repartizați în 
toate regiunile țării cei peste 
600 absolvenți — promoția 1964 
— ai institutelor de medicină și 
farmacie din București, Cluj, 
Iași, Tg. Mureș și Timișoara.

In ultimii ani au absolvit in
stitutele de medicină și farma
cie și au fost repartizați în uni-

tați sanitare peste 8 000 de ti
neri.

IiT prezent, din aproape 27 000 
de cadre medicale de speciali
tate peste 19 000 de medici și 
farmaciști sînt tineri formați și 
pregătiți în anii de democrație 
populară.

în pas cu moda
Fabricîle de confecții „Bucu

rești", „Mondiala" din Satu-Mare 
șî altele au livrat magazinelor în 
ultimul timp noi modele de îmbră
căminte pentru sezonul rece ; par- 
desie, rochii, costume taior confec
ționate din .țesături de lină și lină 
în amestec cu fibre sintetice, avînd 
un colorit modern. Multe din noile 
modele de rochii sînt confecționate 
din țesături fantezii cu efecte de 
fir. Se remarcă linia dreaptă, lejeră 
și utilizarea diverselor garnituri, 
iar la pardesie și taioare linia re
dingotă.

întreprinderile de tricotaje „Tî- 
năra gardă", „Tricotajul roșu", 
„Crinul" din București, „Someșana" 
din Cluj și altele au realizat nci 
modele de tricotaje : veste, scam- 
polouri, rochițe etc. din lină și fire 
sintetice voluminoase.

Și fabricile de încălțăminte pun 
la dispoziția cumpărătorilor noi 
modele de pantofi, ghete și 
bocanci. întreprinderile „Dîmbovi
ța" din București și „Victoria" din 
Timișoara au livrat magazinelor de 
specialitate peste 100 modele noi 
de încălțăminte pentru femei și 
bărbați. Uzinele de pielărie și în
călțăminte din Cluj au trimis uni
tăților comerciale încălțăminte u- 
șoară și flexibilă pentru bărbați, 
precum și modele noi de ghete pen
tru copii, cu talpă din microporos.

(Agerpres)

row
Corespondentă primită prin telex,

Filarmonica de Stat „George E- 
nescu“ și-a inaugurat stagiunea 
printr-un concert al orchestrei 
simfonice, sîmbătă seară, în sala 
Ateneului R. P. Romîne.

Cînd JOSHINARI SAKAI s-a născut 
Asupra Hiroșimei cădea focul. 
Iubirea, tinerețea, cîntul, jocul 
In fața crimei nu avură scut.
Și mulți își blestemară nenorocul 
De-a mai trăi în chinuri. O, trecut, 
In amintirea lumii zaci, durut, 
Dar altui foc, azi i-a venit sorocul 
Să ducă Joshinari Sakai torța 
Olimpiadei vechilor elini 
Ca lumea-n jocuri să-și arate forța,

Iar cei mai tari, învingătorii, fie 
Prieteni celorlalți, fără trufie, 
Sub priveghea crengii de măslin.

ȘTEFAN IUREȘ

a ora cînd transmit 
aceste rînduri, cere
monia de deschi
dere a J.O. s-a 
sfîrșit. Peste super
bele grădini exteri
oare ale templului

Meiji, înflorite tot timpul anului, 
a coborît înserarea. In incinta 
lor, marele stadion național e 
pustiu. Singură torța olimpică, 
înfiptă pe piedestalul de bronz, 
arde simbolic în noaptea metro
polei, urmărită de milioane de 
ochi.

O privesc de la fereastra ho
telului, derulînd, mental, filmul 
acestei zile atît de bogate, pline 
de neobișnuite culori, de profun
de semnificații.

Da, toate momentele, toate su
netele, toate culorile acestei ser-

de Ia trimisul nostru special Ilie Purcaru

bări s-au ordonat în jurul unor 
semnificații. Și clipa solemnă a 
înălțării drapelelor unind aproape 
100 de țări sub cupola aceluiași 
cer calm, nepătat; și corala de 
clopote (dublate de muzică elec
tronică) salutînd sosirea majestă- 
ților imperiale ale Japoniei; și a- 
vioanele care, trasînd pe cer, în 
culori, cele cinci inele ce dese
nează simbolul olimpic, ne fă
ceau să ne gîndim (cu cîtă in-

vidie!) la minunata priveliște ce 
se oferea de acolo, de sus, mem
brilor echipelor: imensul oval 
al stadionului național, cu mulți
mea de oameni ce aclamau, cu 
escadrilele de baloane lansate în 
aer, cu amestecul de culori al 
costumelor, amețitor și totuși rit
mat, plin de forță și grație.

Sportivii australieni, 
câți în verde, formau un 
blu la fel de armonios

îmbră- 
ansam- 

ca și

mexicanii în haine roșii. Germa
nii în costume albastre au de
filat la fel de perfect ca și ja
ponezii învestmântați în roșu 
alb. Echipelor U.R.S.S. și S.U.A. 
li s-ar fi cuvenit fără exagerare, 
mențiunea de cele mai impunătoa
re echipe olimpice, așa cum un 
premiu pentru originalitate li s-ar 
fi cuvenit indienilor împodobiți 
cu somptuoase turbane. Publicul 
i-a aplaudat cu aceeași însufle-

(Agerpres)

început 
de stagiune

Sîmbătă seara, Teatrul romîn de 
Stat din Timișoara a prezentat în 
premieră pe tară piesa „Fizicienii" 
de Fr. Durenmatt.

Regia spectacolului aparține lui 
Constantin Anatol, iar scenografia 
este semnată de Doina Almășan- 
Popa.

-ir
Cu piesa „Adam și Ev a" de 

Aurel Baranga și-a reluat stagiunea 
și Teatrul de stat Constanța.

(Agerpres)

țire pe fiecare, văzînd în ci, în 
fiecare din ei, pe reprezentanții 
spiritului olimpic — spiritul pă
cii și prieteniei între popoare.

M-arn simțit mîndru de impre
sia pe care au produs-o sporti
vii'romîni, îmbrăcați în elegante 
costume grej, iar fetele în taioare 
albastre și fuste gri. Drapelul pa
triei noastre este purtat de Au
rel Vernescu, campion mondial la 
caiac. In incinta aceluiași sta-

dion voi trăi emoția reîntâlnirii 
cu sportivii romîni, care, sîntem 
convinși, că se vor face din nou 
remarcați și aplaudați.

Dar coloana sportivilor noștri 
s-a distins nu numai prin elegan
ța costumelor ci mai cu seamă 
prin ținuta defilării, prin disci
plina perfectă a rîndurilor. Chiar 
în clipa în care transmit, televi
zorul din holul Hotelul presei, 
retransmițînd ceremonia de astăzi, 
însoțește imaginea coloanei romî- 
nești cu un comentariu elogios în 
care deslușim cuvintele „bună 
dispoziție" și „optimism". Sînt 
trăsăturile întregului tineret al pa
triei noastre, dar aici la 15 000 km 
de București le recunoaștem cu o 
deosebită emoție. In zilele de 
cînd se află aici, sportivii noștri 
au simțit tot timpul, clipă cu 
clipă legătura cu patria. Azi de 
dimineață au mai sosit din țară 
12 telegrame cu urări, expediate 
de diferite instituții și cluburi 
sportive. Urări de succes au pri
mit tot în cursul zilei de azi și 
din alte părți ale lumii. Întregul 
lot a primit urările de succes ale 
sportivilor din Cehoslovacia,

(Continuare în pag. a UI-a)



...Ancorate în portul Galați, ce
le două nave, „Constanța" și 
„Galați", nu par a spune nimic 
despre cele 25 000 ife mile stră
bătute și cele 16000 tone de peș
te prins. Dacă n-ur fi grupu
rile de curioși sau vizitatori de 
pe chei, ele ar putea fi luate 
drept niște nave oarecare. Ro
mantismul pare a nu-și avea 
locul aici. Oamenii se mișcă și 
vorbesc obișnuit și spre ciuda re
porterilor, vorbesc puțin, foarte 
puțin despre ei. Fiecare îți va 
vorbi despre navă, despre proce
sul tehnologic al pescuitului și 
prelucrării peștelui, dar telegra
fic, sau de loc, despre emoțiile 
trăite.

Reconstituirea se face încet, 
încet. Istoria echipajului se do
vedește a nu fi deloc banală. Pe 
bordul navei „Galați" oameni ai 
mării nu erau decit cei din 
personalul navigant, cu coman
dantul lor, Victor Orban, și se
cundul G. Zamfirescu, restul 
fiind veniți din toate colțurile 
țării.

Transportați din Europa cu a- 
vioanele peste Polul Nord, 
Asia, ei aveau să înt'dnească la 
șantierul nacal Osaka casele pe 
care aveau să lucreze. Experien
ța încercată se anunța deosebit 
de grea pentru ei. Oare vor face 
față oamenii, trăiți o viață pe 
uscat, răului de mare, ruliului, 
condițiilor neobișnuite în care-i 
pune viața pe un vas de pescuit ? 
Vor reuși să-și însușeasă rapid 
tehnica de lucru a acestei mici 
uzine plutitoare ? Se vor descurca 
in situații grele de furtună ori 
pericol ? Echipajul vasului „Ga
lați" acea să răspundă întrebări
lor de mai sus în Marea Bering, 
pe cind „Constanța" pleca tot in- 
tf-o călătorie de experiment și 
calificare undeva, înspre Noua 
Zeelandă.

în

TRADIȚIONALUL BOTEZ

Desprinderea cașului de chei, 
despărțirea de amabilii mun
citori japonezi și de frumu
sețile orașului Osaka se apropia. 
Pe data de 24 aprilie maistrul 
frigotehnist, Petac Mihai iși no
tează in caietul de insemncri : 
.In sfîrșit, ziua mult așteptată ! 
La ora 10, în fața unui mare nu
măr de muncitori, tehnicieni 

i emoționantele imagini ale mtilnim cu

în cabina de comandă, comandantul navei „Galați*, Victor Orban.
Fotografiile t NICU VASILE

ingineri japonezi traulerul „Ga
lați" este desprins de la mal de 
remorchere pentru a executa o 
întoarcere de 180 de grade. După 
întoarcere, acționat de cele două 
motoare se pune în mișcare... Pe 
punte este plăcut, are loc botezul 
celor care urcă, pentru prima 
oară pe un vas maritim".

Unii au mărturisii insă că bo
tezul nu e deloc plăcut. Dar că 
e o condiție fără de care 
nu se poate! începuturile uce
niciei se marchează pe toate 
mările și oceanele pămintului cu 
un botez îmbelșugat de apă să
rată. Comandantul tasului, Or
ban Victor „oficiază" ajutat de 
cîteva găleți cu apa și de secun
dul G. Zamfirescu. Împotri
va recalciiranțUoT se organi
zează adevărate urmăriri după 
care „victima'* (Gheorghe Sofița) 

„Peste nouă
mări și țări ...»>

e supusă unui duș plin de re
proșuri. Pe cei care ne-au măr
turisit cu mindrie că și-au înșe
lat urmăritorii îi denunțăm acum 
pentru a fi avuți în vedere in a 
doua călătorie : ing. Const. Ană- 
stă soaie și maistrul Saca Poșuncă.

SE TRANSMITE MUZICA 
ROMINEASCA

Marea Bering. Pe aici nu mai 
călcase nici un vas rominesc. CH 
despre pescarii romini nici 
vorbă.

Aici, in Marea Bering, i-ajun- 
ge dorul de țară. O emisiune 
eu soliști de muzică romineascâ 
prinsă la un aparat cu tranzuton 
al lui Gh. Sofița, pe un post 
străin, devine un mic eveniment 
care stringe in jurul micului a- 
parat pe Butîlchin, Anăstăsoaie, 
Costacne Mihai. Legătura cu 
patria prin stația de radio a 
vasului e încă un prilej de 

emoție. Sofia motoristului Igor 
Carpov a născut un copil. Tele
graful aduce de la incomensura
bile distanțe vestea... Data e me
morată și tatăl aniversat. Cind va
sul se mișcă însă de la vest la 
est, traversînd meridianul de 180 
de grade, datele încep să joace 
tontoroiul. Ca in celebra pove
stire a lui Jules Verne, se mai 
cîftigă o zi, oamenii trăind încă 
o dată ziua de ieri. Jurnalul de 
bord se face involuntar, cu toată 
seriozitatea lui, martor al capri
ciului datelor.

CEL MAI IMPRESIONANT 
CAPITOL

Cel mai impresionant capitol 
rămine acela al muncii zilnice. 
După ce peștii sini detectați cu 
aparatură automată, traulul se 

>

zvirle în apă, se scoate apoi plin, 
se descarcă prin boccporttd des
chis în compartimentele opera
torilor unde este decapitat, file
tat, pus în tăvi, depus in dula
purile și tuhgluri’c de conge
lare prin care se treă curenți de 
amoniac, de unde tăvile sînt 
scoase din nou, golite, și peștele 
este împachetat și trimis la ma
gazie. Largi cu explicațiile teh
nologice, oamenii au fost rezer
vați :n detalii sau amănunte. Am 
înțeles mai tirztu de ce. Pc acest 
vas mențiunea pe indivizi nu se 
poate fcce. S-a muncit intens, 
cu ardoare, uimindu-i in anume 
momente pe cei 33 japonezi pre- 
zenți la bordul vasului ca instruc
tori. Ofițerii fi tehnicienii vasu
lui au lucrat ca operatori la me
sele de filetare sau decapitare a 
peștelui, de împachetare ori în- 
magazinare. Comandantul Orban 
Victor, secundul G. Zamfires- 

inginerul electrician A- 

năstăsoaie au muncit cot la cot 
cu Saca Poșuncă, Butîlchin Io
sif, cu Costache Mihai. Ultimul 
era de fapt electrician, dar a 
fost utilizat atit la centrala elec
trică, cit și în cabina de coman
dă, sau la mesele de lucru. Se 
punea problema nu numai a can- 
titâfți de pește, ci și a instruirii 
in diferite ramuri creîndu-se în- 
locuitori pentru cazurile de indis
ponibilitate a titularului.

FOCILE NU NE 
INTERESEAZĂ

Sus, pe punte, la năvodul 
uriaș, acționat de pe vas (trau
lul/, mai mare peste pescarii do
brogeni se află un băiat mărunt 
și îndesat, cu o față foarte tână
ră, căruia ajunge insă să-i vezi 
ochii ca să te convingi că ai in 

față un om de ispravă. De iina- 
rul acesta, care are în realitate 35 
de ani fi se numește Constantin 
Bădica ascultă fără cîrtire pes
cari vechi. Și aici a fost greu la 
început. Greu și de scos de la ei 
vreo vorbă. La prima aruncare 
a traululuț s-au prins doar... 2 
pești. La a doua năvodul s-a în
tors gol! Frămîntarea interioară 
a echipei lui Constantin Bă
dica nu ne rămine decît să 
ne-o închipuim! A treia oară, 
pe toboganul special construit în 
pupa navei, traulul plin abia a 
putut fi ridicat pe vas. Primelor 
ghinioane le-au luat locul altele. 
Uriașul năvod plin cu pește se îm
potrivea scripeților, macaralelor, 
otgoanelor, nevoind să urce la 
bord. De atunci oamenii lui Bă
dica au învățat că, în asemenea 
situații, traulul șe spintecă, priso
sul de pește depășind cele 30 de 
tone pe care Ic poate ridica — 
revenind oceanului. Și-au găsit 
astfel scăpare de mai multe ori 
10—20 tone de pește. Mai erau 
apoi focile care, lacome, se stre
curau în plasă și trebuiau zvirlite 
în mare.

O STRINGERE DE MINA

Abia după această victorie pes
cărească în spațiul de jos începea 
munca febrilă de care am mai 
vorbit. Aici, între lucrătorii japo- 

pa- 
aș- 
ca- 
lui 
co-

pre malul lacului 
de la Buftea a 
răsărit un decor 
neobișnuit. Un 
lat viu colorat 
teaptă să fie 
drul filmului 

Gopo „Harap alb". Printre 
Ioanele palatului se joacă cu 
voioșie un grup de copii îm- 
brăcați cu sumane și catrințe. 
Remarcăm un copil cîrn și cu 
niște minunați ochi albaștri. 
Este micul Ion Bocancea, in
terpretul (ales dintre 13 000 de 
candidați !) al lui Nică a lui 
Ștefan a Petrii Ciubotariul 
din filmul „Amintiri din co
pilărie11. Pentru a filma exte
rioarele, echipa s-a deplasat 
în cadrul națural al copilăriei 
marelui povestitor. Toți inter- 
preții — copii, sînt localnici. 
Distribuția se bucură de apor
tul unor actori de prestigiu : 
Corina Constantinescu (mama), 
Eliza Petrăchescu (apriga tușă 
Marioara), Mircea Constanti
nescu (hîtrul moș Nichifor 
Coțcariul). Maestrul Ștefan 
Ciubotărașu, interpretul lui 
Creangă matur, așteaptă cu 
nerăbdare să înceapă filma
rea. Rolul acesta este o veche 
pasiune și dorință a sa.

Pe platoul nr. 3 am regăsit 
reconstituită ambianța „școlii11 

nezi și cei rorruni se dădea un 
fel de concurs al meticulozității 
și rapidității.

Lui Costache Mihai i-a revenit 
rolul de a le demonstra japone
zilor o nemaivăzută rapiditate a 
miinilor la mese la care, cerind 
trei operații deodată, japonezii 
se credeau de neînlocuit. Vaxada 
și prietenii lui au acceptat ceea 
ce credeau a fi imposibil și au 
strins mina operatorului romîn. 
La puțină vreme și Ion Ghebaur 
s-a dovedit un concurent serios. 
Sus, pe punte, se dădea 
aceeași amicală luptă pentru su
premația prin viteză. A ciștigat-o 
ti nărui pescar de la Sf. Gheorghe, 
Axente Toma.

Întrebările de la început pri
meau acum răspunsul fără dubiu. 
Se putea. Pescuitul oceanic nu 
era deci un domeniu tabu, rezer
vat numai țărilor cu veche tra
diție oceanică. Bădica, Ghebaur, 
Axente ori Costache Mihai la fel 
ca întregul echipaj o dovediseră 
lui Vaxada și prietenilor lui și, 
ceea ce este mai prețios, și-o do
vediseră lor înșiși și celor care 
în patrie așteptau nerăbdători re
zultatele expediției lor.

REGELE FRIGULUI 
ȘI CEI DOI

— Despre noi, cei de la frig, 
nu se prea vorbește. Sîntem doar 
trei, ne spune maistrul frigoteh- 
nist, Petac Mihai. Matei Ristea, 
inginerul Varlam și cu mine. Dar 
dacă stă stația frigotehnica, s-ar 
mai putea congela și conserva 
peștele? Nu poți să nti-i dai drep
tate. „Frigul", cum e denumit 
serviciul lor, are un rol ce nu se 
poate neglija. Mica fabrică de frig 
pe care o mlnuiesc, întrebuințează 
amoniacul, gaz foarte puțin ascul
tător, dar de neinlocuit cerîn- 
du-se mereu supravegheat. Ingi
nerul Varlam de la Tg. Mureș, 
„regele frigului", la prima lui că
lătorie, are o amabilitate de ado
lescent, deși nu mai e de mult, 
și ochii visători ai omului de bi
blioteca. Nu pot să-l conving 
să-mi relateze întâmplarea din 8 
iulie. „Să vă povestească alții, 
nu eu...".

E o poveste cu amoniacul care 
se dezlănțuie. Nu sînt dese ca
zurile, dar i-a fost dat echipajului 
de pe „Galați" să trăiască din pri
ma călătorie întâlnirea cu amo
niacul și, în ciuda lipsei de ex
periența, hotarîrea și curajul oa
menilor au învins. O supapă fi
surată n-a mai rezistat presiunii 
capricioase a amoniacului care a 
făcut prezența supraveghetorului 
Ristea inutilă; compresorul de 
amoniac a făcut explozie. Coman
dantul Orban a dat alarma sco- 
țînd toți oamenii din cabine. Po- 

din Humulești — care demon
strează grija regizoarei E. Bos
tan și a echipei cu care lu
crează pentru redarea veridică 
a epocii și a locului în care 
și-a petrecut copilăria marele 
nostru scriitor.

Pe culuoarele studioului l-am 
întîlnit pe regizorul Andrei 
Blaier care ne-a declarat că 
așteaptă cu emoție premiera 
filmului său „Casa netermi
nată”. Filmul a fost creat 
după scenariul Iui Dimos Ren- 
dis. Echipa de interpreți e 
formată din tinerii Alex. Re- 
pan, Valeria Seciu, Valeriu 
Săndulescu.

Filmul „De n-ar fi exame
nele11 (scenariu : Mircea Zaciu 
și Vasile Rebreanu, regia Gh. 
Vitanidis) e inspirat din viața 
adolescenților care au termi
nat școala medie și își aleg 
drumul în viață. Această nouă 
producție se află în faza de 
filmare.

în curînd vom putea vizio
na și filmele „Cartierul Vese
liei”' și „Duminica la ora 6".

Primul film (scenariu și re
gia : loan Grigorescu și Ma- 
nole Marcus) reînvie imagini 
și peisaje din anii premergă-? 
tori războiului, concentrîndu-și 
în mod deosebit atenția asu
pra activității desfășurate de

In larg
vestește Petac Mihai: „Mișule, 
scoală că a făcut explozie com
presorul, mi-a spus Ristea. N-am 
putut să cobor. N-am putut să 
mă ridic. Se dăduse alarma. Am 
încercat să intrăm la ventil ■— 
inginerul Varlam și eu mine. Ris
tea era amețit. De două ori am 
încercat. Am dat drumul ploii de 
apă care a descompus amoniacul 
și a curățat aerul. Apoi am in
trat cu măștile, inginerul Varlam 
și cu mine. Am depistat ventilul 
și l-am înlocuit". Așa sună în 
gura unui om simplu o faptă de 
eroism. Și apoi, amintiți-vă de 
ochii de fată ai inginerului Var
lam /

M.IINE LA ORA 9,30

Cu magazia plină de peș
te, „Galați" s-a întors la Osaka, 
de unde, pe 21 august, s-a în
dreptat spre patrie, ocolind un 

o celulă de uteciști dintf-un 
cartier bucureștean. La sfîrși- 
tul lupii octombrie, regizorul 
Manole Marcus va termina 
filmările. Interpreta principa
lă este Olga Tudorache.

Filmul tinărului regizor de 
la Teatrul „Lucia Sturdza Ru- 
landra", Lucian Pintilie ..Du
minică la ora 6“ este povestea 
de dragoste a doi uteciști în 
timpul ilegalității.

Francisc Munteanu este sce
naristul și regizorul filmului 
„La 4 pași de infinit1*. Filmul 
descrie sentimentul gingaș în
firipat în timpul actului insu
recției de la 23 August între 
un ofițer rănit (interpretat de 
Silviu Stănculesu) și o elevă 
de liceu (Irina Gărdescu). Ală
turi de tinerii actori, în filmul 
lui Fr. Munteanu vor apare 
Cella Dima, Mircea Șeptilici, 
Silvia Fulda. Filmul e aproape 
gata. în plin lucru se află fil
mul „Șoseaua Nordului11. Iu
lian Mihu lucrează cu o echi
pă de actori încercați. Lica 
Gheorghiu, Gh. Dinică, Iurie 
Darie vor da viață chipurilor 
comuniștilor : Ina, Dumitrana, 
Matei.

Regizorul Mircea Drăgan 
realizează copia standard a 
filmului „Neamul Șoimărești- 
lor"t 

taifun, peninsula Malacca, Ceylo
nul, traversînd Oceanul Indian, 
Marea Roșie, Marea Egee. La 
Istambul aștepta vasul „Con
stanța" cu care a plecat apoi 
spre țară, Pe 26 septem
brie au întîlnit pescadorul româ
nesc „Pălămida". Bucurie de 
nedescris. Maistrul Petac notează 
în jurnalul său; „Sîntem infor
mați că mîine la ora 9,30 în 
dreptul portului Mangalia ne vom 
îniîlții cu reprezentanți ai cine
matografiei și televiziunii, dele
gați...“.

Despre primirea în țară, des
pre aprecierea muncii însuflețite 
a acestor oameni ai mării cititorii 
au aflat deja vești numeroase 
din ziare. Și, desigur, despre 
înalta prețuire acordată acestor 
echipaje temerare de către statul 
nostru.

M. UNGHEANU

în aceeași fază se află și 
,,Titanic-VaIs“, ecranizarea 
piesei lui Tudor Mușatescu la 
care își vor da contribuția 
Gr. Vasihu-Biriic, Ion Fipteș- 
teamr. Ion Lucian, Coca An- 
droneșcy.

Regizorul Jean Georgescu 
are gata pentru vizionare un 
„Moment Caragiale11.

Ecranizările după Liviu Re- 
breanu au stat în atenția ci
neaștilor. Liviu Ciulei a ter
minat filmările la „Pădurea 
spînzuraților**, lucrînd acum la 
montări-sonorizare. Protago
niștii noului film sînt: Victor 
Rebenciuc, regizorul însuși, 
Costache Antoniu, Gyorgy Ko
vacs, Ana Szeles, Gina Pa
triciii și Eugenia Ponovici.

în fază de pregătire șe află 
pelicula după scenariul monu
mentalului roman „Răscoala11.

Dar la Buftea regizorii cro
iesc și planuri pentru viitor. 
Au apărut deja etichetele noi
lor filme „Haiducii11 și „Geo
logii". Așadar ne aflăm pe un 
șantier în febrilă activitate 
creatoare; se definitivează 
cele 18 producții cinematogra
fice ale anului acesta.

LILIANA CHIROIU

l

Roller — 
Road

Inginerii de la „Westinghouse* 
propun un nou mijloc de trans
port, denumit Roller-Road.

Este vorba de amenajarea unor 
căi pe rulouri care vor putea 
transporta atît pietoni, cit și ve
hiculele la viteze atingînd 280 
km/h.

„Calea" va fi compusă dintr^o 
serie de rulouri de eauciuc, la o 
distanță unul de celălalt de 6 
metri, echipate cu mici roți. O 
astfel de cale va semăna cu niște 
uriașe patine cu rotile întoarse 
cu fața în sus. Fiecare cale va fi 
acționată în mod individual.

Pe această imensă „rotativă", 
lungi transportoare cu fundul 
plat vor fi puse în mișcare, de- 
plasîndu-se pînă la stații fixe, 
unde automobilele vor fi încăr
cate și descărcate automat.

-- •--

Turnul Sighișoarei

Foto; V. HOSSU
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ti a 25 km la vest 
I de Londra, în mica 
J localitate Langley 

se află singura 
1 fermă din lume, 
I în ale cărei „graj
duri nu se află

nici măcar o singură vacă, dar 
se produce lapte. De cite va 
săptămîni acest lapte poate fi 
cumpărat chiar în cîteva din 
magazinele din Londra. Pentru 
recipientele de carton ceruit 
cu ' lapte lichid, sau pentru 
pungulițele cu lapte praf, toa
te purtînd eticheta „Plantmilk* 
cumpărătorul plătește mult 
mai mult decît pentru laptele 
obișnuit. Dar se pare că me
rită să faci cheltuială cel pu
țin ca să încerci acest produs 
al unei „vaci-robot“.

Primele încercări pentru 
construcția unei „vaci robot11, 
s-au făcut acum 12 ani. Din 
grîu, boabe de soia și turte de 
floarea-soarelui, oamenii de 
știință au urmărit obținerea 
unui lichid asemănător lapte
lui. Toate aceste încercări, 
după ani întregi de studii, au 
fost sistate pe motiv că erau 
nerentabile sau irealizabile. în 
anul 1956, cercetătorul englez, 
dr. Hugh Franklin, specialist 
în problemele alimentare, a în
ceput să se ocupe de această 
chestiune. Dr. Franklin nu 
și-a ales ca puncț de pornire 
plante scumpe sau produse ve- 
getale finite, ci plante existen
te din belșug și anumite de

Vaca- robot
sit calea directă. Din uriașeleșeuri vegetale — iarbă, urzici, 

trifoi, frunze de fag, buruieni, 
deșeuri legumicole, păstăi de 
mazăre, verdeața morcovilor, 
frunze și coceni de varză etc.

Dr. Franklin a pornit de la 
ideea de a copia cit mai fidel 
procesul de transformare a al- 
buminei vegetale in albumină 
animală, așa cum se desfă
șoară acest proces in corpul 
vacii. Laptele natural este bo
gat în grăsimi, sărac în hi- 
drați de carbon și bogat în 
albumine superioare.

Pentru a realiza un lapte 
artificial, cu calități nutritive 
corespunzătoare, trebuiau co
piate proprietățile laptelui, sau 
cel puțin realizat un produs 
care are aceeași valoare nu
tritivă ca și laptele de vacă, 
prezentînd doar unele deose
biri de ordin pur chimic. Dr. 
Franklin susține că a rezolvat 
aproape toate problemele teh
nice și că astăzi ar mai fi doar 
de înlăturat așa-zise „defecte 
de frumusețe" chestiuni de 
amănunt, care nu prezintă im
portanță principală, dar ar 
putea fi o frînă în realizarea 
unei producții pe scară mare.

Iată acum cîteva amănunte 
despre „grajdul vacii-robot“.

în aceșt „grajd“ pot fi vă
zute grămezi uriașe de furaje... 
Pînă nu de mult, albumina 
din plantele verzi putea fi 
obținută numai pe calea tran
sformării acesteia în corpul 
animalelor. Dr. Franklin a gă- 

cantități de furaje pe care le 
înghite, o vacă reproduce doar 
o cincime din albumină, iar 
pe calea tehnieo-chimică se

Dispută profesională

extrag din plantele verzi pînă 
la 80 la sută din albumina lor. 
O vacă transformă prin inter
mediul stomacului ei compli
cat (alcătuit din patru camere) 
albumina vegetală în albumină 
animală. Mașina care o copia
ză are un număr dublu de 

„stomacuri* care funcționează 
mai repede ca cele ale vacii. 
Dacă vaca are nevoie de 12 
ore pentru realizarea acestei 
transformări, „vaca robot" ob
ține același rezultat în numai 
șapte-opt ore. Cșle opt sto
macuri ale mașinii au fiecare 
sarcini strict delimitate. O 
gură uriașă înghite totul fără 
să protesteze fie că e vorba de 
ciulini, urzici, colete de varză

Desen de M. CARANF1L

sau sfeclă. Nimic nu le pro
voacă indigestie ! în primul 
recipient are loc o presare și 
mărunțire, în cel de-al doilea 
stomac după adăugarea apei 
se formează un amestec moale 
și gros. Următoarele două 
„stomacuri11 mistuie. Unul tran

sformă suspensia verde ți 
groasă într-un lichid albicios, 
care este împins apoi în „sto
macul filtrant1* de unde ajun
ge în dispozitivul de sterilizare 
și de acolo în ultimul „sto^ 
mac" unde lichidul alb. pur, 
este răcit și primește adausul 
de vitamine corespunzător ce
lui existent în laptele natural, 
precum și grăsimile vegetale, 
sărurile minerale și hidrații 
de carbon. Instalația experi
mentală produce pină la 400 
litri lapte pe oră.

Lichidul obținut seamănă cu 
laptele de vacă abia după ce 
este subțiat cu apă în propor
ție de 55 la sută lapte sintetic 
și 45 la sută apă. în momentul 
de față acest lapte este încă 
de trei ori mai scump ca cel 
normal dar și mult mai con
centrat în compozițiat sa.

Din păcate — și acesta este 
motivul principal pentru care 
nu s-au înmulțit încă „vacile- 
robot11 și nu s-au răspîndit în 
alte ținuturi ale lumii, unde 
nu există deloc sau în canti
tăți suficiente lapte proaspăt 
— există încă anumite imper
fecțiuni tehnologice pe care 
inventatorul nu le ascunde. 
Abia după ce se va descoperi 
secretul păstrării în stare 
proaspătă a laptelui sintetic și 
după ce se va pune la punct 
tehnologia pentru ca indife
rent de „furajul11 folosit să se 
obțină mereu aceeași calitate 
de lapte, invenția va fi răspîn- 
dită și va putga contribui efec
tiv la sporirea alimentelor des
tinate oamenilor.

AL. MAXIMILIAN

ale omului.

e părere ați a- 
vea dacă vi s-ar 
spune că, intrind 
intr-o farmacie, 
puteți să cereți să 
vț se qgnbaleze o 
inimă artificială 

portabilă ? Q poveste ștuntifi- 
co-fantastica neverosimilă ?

O astfel de realizare nu este 
cîtuși de puțin neverosimilă. 
Actualmente se lucrează febril 
în numeroase laboratoare și 
institute în vederea punerii la 
punct a unei inimi miniatura
le, o „inimă-proteze", utiliza
bilă practic pentru tratamen
tul diferitelor boli 
Primii pași au 
fost f acu ți. 
Anul trecut, 
chiar, s-a aflat 
despre succe
sul oamenilor 
de știință japo
nezi, care au 
putut să menți
nă în viață un 
cline prevăzut 
cu o inimă ar
tificială portabilă, 
ore.

O „inimă artificială" obișnu
ită nu este, așa cum își închi
puie nespecialistul, un aparat 
micuț introdus în corp și care 
îndeplinește rolul „motorului 
vital" — adică al inimii. în 
realitate, este vorba de insta
lații destul de mari, conduse 
de la un pupitru special de 
comandă.

în lume există cîteva zeci 
de „inimi artificiale", care i- 
mită în mod foarte conștivn- 
cios natura : niște pompe pun 
și mențin sîngele în mișcare, 
în timp ce niște oxigenatoare 
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— asemenea plămînilor — îm
bogățesc sîngele în oxigen.

Utilizările aparatelor exis
tente sînt numeroase. Ele se 
utilizează, de exemplu, in ca
zurile de „marți clinice*, care 
se întilnesc, de pildă, in acci
dente, boli grave etc.

De asemenea, circulația ar
tificială a sîngelui este utili
zată ți în unele operații înde
lungate care se fac sub „hipo- 
termie", adică cu scăderea 
temperaturii corpului.

Dar ceea ce pare intr-adevăr 
un ris, este realizarea inimii 
portabile, despre care vor
beam la început. în ce constă

Inimă
de schimb

o astfel de inimă ? S-a expe
rimentat, deocamdată, pe ani
male, următorul model. Un 
compresor (aflat în afara 
corpului) acționează un balo- 
naș pneumatic. în mod ritmic, 
balonul se umflă și se dez
umflă. în acest fel, pereții a 
două cămăruțe prin care cir
culă sîngele se apropie sau se 
depărtează. Cînd pereții se a- 
propie, cămăruțele sînt aproa
pe „inexistente" : este ca și 
cum pistonul unei seringi se 
află în fundul seringii. Apoi 
aerul din balon este înlăturat; 
pereții camerei se îndepărtea
ză și sîngele poate fi aspirat.

ani
Ba, 

ea

Acesta reprezintă un model 
experimental de „inimă arti
ficială portabilă". Se caută ac
tualmente să șe construiască 
alte modele, pur și simplu mici 
pompe aspirorrespingătoare, 
așa cum este de fapt însăși i- 
nima.

Problemele nu sînt atît de 
simple cum par la prima ve
dere. „Inima" din clinică — 
aparatură mare și greoaie — 
este deservită de doi specialiști 
care stau in permanență în 
preajma ei ■ medic și inginer. 
Ea nu funcționează decît cîte
va ore sau zile. în schimb, 
„inima portabilă" ar urma să 

rămină în per
manență „la pa
cient" și să-l 
slujească cu de
votament 
de zile, 
mai mult: 
ar trebui să se 
Supună cerin
țelor organis
mului. Cînd fa
cem un efort, 
ea trebuie să 

bată mai repede, pentru a asi
gura o cantitate mai mare de 
șînge organelor ce efectuează 
mișcarea. Deci, această inimă 
trebuie să fie automată.

Progresele electronicii ne 
îndrituiesc să sperăm că și 
așa ceva ar fi cu putință.

Deocamdată, această reali
zare a „inimii-prpteză" nu tre
buie așteptată pentru foarte 
curînd. Ea preocupă însă, pe 
cercetătorii din numeroase 
țări.

Dr. LEONID PETRESCU
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îlologia s-a bucu
rat totdeauna de 
o atenție specială 
că materie de în- 
vățămint la Uiji- 

! versitatea din 
București. încă

din primii ei ani de existență 
s-au’ creat catedre pentru stu
diul limbilor și literaturilor, 
începînd cu cele vechi (latina 
și greaca) și continuind cu cele 
moderne. Faptul se explică, 
cel puțin în parte, prin atmo
sfera culturală din vremea a- 
ceea, ea însăși produs al con
dițiilor social-politice ale țării 
noastre. La doi ani după în
temeierea Universității a luat 
ființă „Societatea Academică 
Romînă**, devenită mai apoi 
„Academia Romînă", a cărei 
menire principală era alcătui
rea unei gramatici și a unui 
dicționar al limbii noastre 
materne. Burghezia romîneas
că simțea nevoia să se mani
feste. odată cu începuturile de 
consolidare ale primului stat 
unitar național, și în dome
niul acesta, la fel cu surorile 
ei din țările occidentale.

în contradicție, numai apa
rentă însă, cu tendințele do
minante ale epocii, studiul fi
lologiei te Universitatea noa
stră nu a început, cum ar fi 
fost de așteptat, cu limba și 
literatura romînă. (Tot așa 
s-au petrecut lucrurile și la 
Universitatea din Iași, care fu
sese întemeiată cu patru ani 
mai înainte.) Am avut astfel 
mai întîi o catedră de limbi 
și literaturi romanice, al cărei 
obiect de studiu îl constituia, 
în primul rînd, literatura 
franceză. Filologia romînă a 
apărut de-abia către sfîrșitul 
secolului trecut, cînd nu con
stituia totuși o disciplină de 
sine stătătoare, ci o parte a 
catedrei de filologie romanică.

în ciuda acestei situații, stu
diul limbii și literaturii romine 
a ocupat de fapt, un loc 
foarte important grație acti
vității citorva mari personali
tăți atit în Universitate, ca 
profesori, cit și in afara ei, 
prin opere științifice valoroa
se. Este vorba de B. P. Haș- 
deu, N. Iorga și Ovid Densu
sianu.

Cel dinții, spirit universal, 
în felul oamenilor din epoca 
Renașterii,, a contribuit, vreme 
de mai multe decenii, la pro
gresul filologiei și lingvisticii 
din țara noastră. Catedra ocu
pată de el la Universitatea din 
București, prin conținutul ei 
general, îi permitea să abor-

Luminile
(Urmare din pag. I)

s-au alăturat apoi Gheorghe Pană 
— care venea de acasă — și, 
după Cîteva sute de metri, Va- 
sile Bucur sosit cu o bicicletă 
din oraș. Am ajuns la locul de
fecțiunii în circa 15 minute. Vi
jelia rupsese cîțiva salcîmi tineri 
și-i azvîrlise peste rețelele ae
riene. Salcîmii trebuiau tăiați. 
Trebuia să lucrăm cu mare aten
ție pentru a nu provoca și alte 
deranjamente. Ne-au mai venit în 
sprijin și alți tineri, care lucrau 
în apropiere: frații gemeni 
Gheorghe și Ion Cîmpeanu, strun
gari, și Gheorghe Ciotoroiu, elec
trician la atelierul mecanic. Ava
ria nu a durat decît 35 de minu
te... Așa a fost.

Firește că și alții, în situații si
milare ar fi procedat la fel. Cînd 
la data de 1 octombrie a fost ra
portată depășirea planului de ex
tracție la țiței pe 9 luni cu 2 518 
tone, în această cantitate era cu-

CENTENARUL UNIVERSITĂȚII
BUCUREȘTENE

TRADIȚII
ȘTIINȚIFICE

deze tot felul de probleme din 
domeniul științei limbii, prin
tre care multe se legau direct 
de filologia și lingvistica ro- 
mînească. Foarte bogată și va
riată a fost activitatea lui Haș- 
deu ca autor de lucrări știin
țifice în acest domeniu. Voi 
aminti Cuvinte din bătrîni, 
culegere de texte vechi romî- 
aeștț editate, interpretate și 
comentate cu toată acribia fi
lologică necesară, și Magnum 
Etymologicum Romaniae, frag
ment de proporții uriașe al 
„dicționarului limbii istorice 
și poporane romînești", cum 
i-a plăcut autorului să-I inti-t 
tuleze. ca o reacție împotriva 
încercării predecesorilor săt 
latiniști, care neglijaseră in 
opera lor lexicografică simila
ră limba rominească adevăra
tă, așa cum există ea in scrie
rile de tot felul și în vorbirea 
vie a poporului.

N. Iorga n-a fost lingvist 
și, într-un anumit sens, nici 
chiar filolog propriu-zis. Ca

strict ; 
publici 
fcrință

lizaie d 
nind di’ 
științelor 

Filolog 
fost, prim 
dată ai 
O vid Den 
pat vrem 
dra de 
Cursurile
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ale a po 
limbă, lit 
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numai liti 
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Tisă in limba 
a deștepta înte-

ii pen- 
a fost

FILOLOGIA
Acad lorgu Iordan

profesor al Universității din 
București, el a predat istoria 
universală, dar nu uita nici
odată să așeze în cadrul larg 
al acesteia istoria patriei noa
stre. Și nu numai istoria 
politică, ei și pe cea cul
turală. Adunarea și publi
carea de documente l-a pus, 
prin forța împrejurărilor. în 
legătură cu activitatea litera
ră desfășurată de romîni în 
epocile trecute. Astfel au luat 
naștere cele cîteva volume 
consacrate literaturii vechi ro
mînești, care au servit la nu
meroase generații nu numai 
de studenți, ci și de profesori, 
ca o adevărată călăuză în a- 
ceastă materie. începutul fă
cut cu literatura secolelor tre
cute, Iorga l-a continuat stu
diind, pe baza aceleiași ine
puizabile bogății de informa
ție, operele literare romînești i 
moderne, pînă într-o epocă» 
foarte apropiată de a noasttăJ 
(S-a ocupat, într-o extreih de’ 
voluminoasă lucrare, și de li
teraturile romanice.) Trebuie 
să mai spun că el a făcut 
muncă și de filolog în sensul

tradusă, de curir.d. in romi» 
nește. ca să poată fi utilizată 
de un public cit mai larg), și 
al Istoriei literaturii romîne 
■modeme (3 volume). împreună 
cu I. A. Candrea, alt profesor 
al Universității din București, 
Densusianu a publicat un ex
celent dicționar etimologic al 
limbii romîne (elementele la
tinești moștenite), rămas, din 
păcate, neterminat. în ce pri
vește folclorul, trebuie amin
tită, înainte de toate, lucrarea 
Viața păstorească in poezia 
noastră populară, unde se 
vede, printre altele, interesul 
autorului pentru capodopera 
literaturii folclorice romînești, 
care și-a găsit în zilele noa
stre încununarea într-o operă 
(Adrian Fochi, Miorița) im
presionantă prin bogăția ei, 
grație, desigur, îndemnului, fje 
și indirect, al fostului prol>- 
sor de. Filologie romani» * 
Densusianu a format numeri
elevi, în toate disciplinele cul
tivate de el la catedră și în 
lucrările științifice. O bună 
parte din ei ocupă astăzi pos-

>i

schelei
prinsă și producția sondelor sal
vate de la avarii.

...Faptele consemnate în car
net umpleau cu repeziciune file
le. Concretizate în cifre ele arată 
că angajamentele luate în între
cerea socialistă, pînă la sfîrșitul 
anului, sînt pe cale de a fi înde
plinite: la țiței au mai rămas 
circa 120 de tone ; la gazolină 
80 tone ; productivitatea muncii: 
angajament 101,5 la sută, reali
zat 102,5 la sută. Pe opt luni au 
fost realizate economii în valoare 
de 1228 000 lei. Iar beneficiile 
depășesc angajamentul luat cu 
400 000 lei. Realizările acestea, 
faptele petroliștilor sînt lumini 
zilnice ale schelei.

Directorul schelei, ing. Nicolae 
Furtună — care se numără prin
tre cei 700 de tineri de aici — 
ne spune că aceste rezultate sînt 
garanția că pînă la sfîrșitul anu
lui planul de extracție nu numai 
că va fi îndeplinit, ci chiar de
pășit.

CINEMATOGRAFE
„GHEPARDUL* — cinemascop 

(ambele serii) rulează la Patria 
orele 9 13 17 21 Luceafărul
orele 10 13,30 17 20,30, Melo
die orele 10 13,30 17,15 20,45 ;
.ACATTONE" rulează la Republi

ca oreje 9,30 11,45 14 16,30 18,45 
20,15 j „VIAȚA PARTICULARĂ* 
rulează la Festival 
9,45 12 14,15 16,3
21 j „COLABORATORUL 
rulează Capitol

orele

12 14 16,15 18,30 21, înfrățirea
între popoare orele 16 18,15 20.30, 
Modern orele 10 12 15 17 19 21 j 
„VÎNĂTOAREA" — cinemascop — 
tulează la Victoria orele 10 12 14 
16 18,15 20,30 i ..HATARI* — am
bele serii rulează la București ore
le 9,30 13 16.30 20. Feroviar orele 
9,30 ! 3 16.30 20, Gri vita orele 9,30
13 16.30 20 , „DRAMA CIOCÎRLI-
El" rulează la Central orele 9,30 
11.45 14 16 15 18,30 20.45, Dacia 
orele 10 45 13 15.15 17,30 19,45 21. 
Miorița orele 10 12,15 15.30 18
20,30. Cosmos, orele 16 18.15
20,30» „JOCURI ÎNTRERUPTE" hj-

T E L E V

lează la Lumina orele 10 12 f4 16 
18,15 20,30 i „NOPȚILE CABIRIEI" 
rulează la Carpați orele 10 12 14 
16 » ..GALAPAGOS" rulează la 
Doina orele 11,30 13,45 16 18,15
20 30 (program pentru copil ora 
10) , „PAGINI DE ISTORIE" — 
„ROMÎNIA, ORIZONT ’64“ rulea
ză la Ciulești orele 9 14 18.30 r 
„VARA IN NORDUL SĂLBATIC 
rulează la Timpuri Noi orele 10 —
21 t „DOI COLONEI" rulează la
Cultural orele 15 17 19 21 i „CAU
ZE DREPTE" rulează la Buzesti 
orele 14.30 17 19,30 (cinemascop) » 
„SINGURĂTATEA ALERGĂTORII- 
LVI DE CURSA LUNGĂ" rulează 
la Crîngași orele 16 18,15 20,30
(duminică ora 12), Flacăra orele
15.30 18 20,30: „BRAȚUL NEDREPT 
AL LEGII** rulează la Bucegi orele 
10 12 16 18.15 20,30 Popular orele 
!6 18,15 20,45. „SECHESTRATUL 
DIN ALTONA" rulează la Unirea 
orele 16 18,15 20,30 i „DRAGOSTE 
LA ZERO GRADE" rulează la To
mis orele 9,15 11,30 13,45 16 18,15 
20,30, Aurora orele 10 12 14 16.15
18.30 20.45 i „AVENTURA DE LA 
MIEZUI NOPȚII* rulează la Vltan 
orele 16 18 20, Proqresul orele
15.30 18 20,15» „FALSIFICATO
RUL* rulează la Munca orele 16 
18,15 20 30 Coîentina orele 16 18,15 
20,30» .MORAL *63“ rulează Ia 
Arta orele 14 16,15 18,45 21, Ra- 
hovel orele 16 18.15 20,30
„FLOAREA MANLO" rulează la 
Cotroceni orele 16 18,15 20,30,

Orele 8,50 — Gimnastica de 
înviorare la domiciliu. 9,00 
Emisiunea pentru copii: Trans
misiune de la Teatrul de Păpuși 
din Iași : „Trei pitici și-un licu
rici" ; Telejurnalul pionierilor; 
Circul Bouglione (partea I). 
10,30 — Rețeta gospodinei.
11,00 — Emisiunea pentru sate, 
în jurul orei 17,30 i Jocurile

Olimpice — Tokio, 1964. 19,00 
— Jurnalul televiziunii. 19,15 — 
Varietăți. 20;15 — Centenarul
Universității București. 20,30 — 
Partea a Il-a emisiunii de varie
tăți. 21,45 — Actualitatea cine
matografică. în încheiere : Bule
tin de știri, sport, buletin meteo
rologic.

turi de răspundere ir invăță- 
mintul superior, precum și în 
domeniul istoriei și criticii li
terare actuale.

In marea

vitrina

a țării

In

Alexandru Birladeanu
Executiv al C. A. E. R.

Aprecieri

Mai puțin cunoscut, din 
rauza discipUnei pe care a re
prezentat-o. dar valoros atit ca 
profesez, cit și ea om de știin- 
*4- a fost slavistul loan Bog
dan. cel dinții specizlist romîn 
cu pregătire temeinică în is
toria și limbile popoarelor 
slave. S-a ocupat, în primul 
rînd, cum era și firesc, de re
lațiile rominflor cu diversele 
ramuri ale slavilor în trecu- 5 
tul mai mult or mai puțin in- I 
depărtat, pentru a putea lă- J 
muri anumite aspecte -ale is-i 
tonei politice și culturale ro- I 
minești. Este întemeietorul I 
studiilor de slavistică- în țara 
noastră și, în această calitate, 
el poate si trebuie să fie con
siderat drept maestrul, direct 
sau indirect, al slaviștilor ro
mîni de mai tirziu și de astăzi.

Ar mai fi de menționat nu
mele și al altor profesori ai 
universității bucureștene care 
s-au distins în domeniul spe
cialității mele sau al unor spe
cialități înrudite cu ea. M-am 
oprit totuși la personalitățile 
cele mai proeminente și care, 
datorită activității lor didac
tice și științifice, reprezintă 
adevărate virfuri. Munca lor 
a servit și v# servi drept e- 
xemplu vrednic de urmat pen
tru oricine, in primul rînd 
pentru tineretul nostru stu
dios. Activitatea desfășurată 
astăzi în domeniul filologiei și 
al lingvisticii este foarte bo
gată și variată. Numeroase 
lucrări de importanță nu nu
mai științifică, ci și națională, 
cum sînt Tratatul de istorie a 
limbii romîne, Tratatul de is
torie a literaturii romine, Dic
ționarul general al limbii ro
mine, ca să menționez numai 
cîteva dintre ele, se elaborea
ză, în bună parte, și de către 
membri ai corpului didactic 
de la Universitatea noastră. 
Ca cel mai în vîrstă dintre 
specialiștii noștri de azi în a- 
cest domeniu le aduc mulțu
miri foarte călduroase și-i în
demn să-și sporească efortu
rile, pentru ducerea la bun 
sfîrșit a lucrărilor amintite 
mai sus. Este cel mai frumoș 
omagiu de recunoștință pe- 
care jl pot aduce ei Uniyersi-’ 
tății unde și-au făcut studiile 
și unde lucrează acum ca das
căli ai tinerelor generații de 
viitori filologi și lingviști.

sera Palatului pionierilor 
din Capitală își desfășoară 
activitatea cercul de plante 

șt-florf
Foto : GR. PREPELIȚĂ

Lucrările agricole 
de toamnă

După cum rezultă din datele 
Consiliului Superior al Agricultu
rii, în întreaga țară au fost însă- 
mințate cu diferite culturi pînă 
Ia 8 octombrie, 1 600 000 hectare. 
Cu gnu și secară s-a semănat 43 
la suta din suprafața prevăzută.

Cele mai mari suprafețe au 
fost însămînțate pînă în prezent 
in regiunile Galați, Șuceava, Ma
ramureș, Banat și Dobrogea, în 
care s-a realizat 50—60 la sută 
din planul însămînțărilor de 
toamna.

Rezultate mai bune s-au ob
ținut în săptămîna aceasta și în 
desfășurarea recoltărilor de toam
nă. Recoltarea florii-soarelui s-a 
terminat în majoritatea regiuni
lor, iar a porumbului pentru 
boabe, sfeclei de zahăr și carto
filor s-a realizat de pe jumătate 
din suprafața cultivată. Recolta 
de porumb a fost strînsă în pro
porție de 60—70 la tșută in re
giunile Oltenia, București, Argeș 
și Suceava.

Lucrările agricole de toamnă 
trebuie continuate in ritm susți
nut. In săptămîna viitoare este 
necesar ca recoltarea culturilor 
tîrzii sa fie grăbită și să se exe
cute de îndată lucrările de pre
gătire a terenului pentru a se pu
tea însămînța în perioada optimă 
întreaga suprafața prevăzută.

Este necesar de asemenea să 
se urgenteze culesul și vinificarea 
strugurilor, recoltarea și valorifi
carea legumelor, aprovizionarea 
cp cartqfi de samînță, precuip și 
celelalte lucrări agricole ce se 
fac 4b, această perioadă pentru 
strîngerea și depozitare# recoltei 
și asigurarea unor producții spo
rite în anul viitor.

(Agerpres)

Echipa de rugbi a Fabricii de țevi-Roman Ia antrenament

SPORT SPORT SPORT
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Plecarea tovarășului 
la lucrările Comitetului

Tovarășul Alexandru Bîrlă- 
deanu, membru supleant al 
Biroului Politic al C.C- al 
P.M.R., vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, reprezen
tant al R. P. Romîne în 
C.A.E.R., a plecat simbătă sea
ră la Moscova pentru a parti
cipa la lucrările celei de-a 
XlV-a ședințe a Comitetului 
executiv al C.A.E.R.

La plecare, în Gara de Nord, 
au fost de față tovarășii Ale
xandru Moghioroș, Gheorghe

Gaston Marin și Gogu Rădu- 
lescu. vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri, Victor Io- 
nescu, ministrul comerțului 
exterior. Pompiliu Macovei, 
adjunet al ministrului afaceri
lor externe, și alte persoane 
oficiale.

Au fost prezenți I. I. Iliuhin, 
însărcinat cu afaceri ad-inte- 
rim al Uniunii 
R. P. Romînă, 
ambasadei.

lături de vizitatorii 
din țara noastră, 
Expoziția realizări
lor economiei națio
nale este vizitată în 
continuare de spe
cialiști și oameni de 

afaceri din alte țări. Subliniind 
înaltul nivel tehnic Ia care sînt 
realizate produsele industriei ro
mînești, calitatea superioară a a- 
cestora ei își exprimă părerile în 
cuvinte de laudă, elogiază avîntul 
economiei noastre naționale în 
cele două decenii care au trecut 
de Ia Eliberare. In numărul de 
azi publicăm declarațiile unor 
specialiști si oameni de afaceri 
de peste hotare care au vizitat 
de curînd expoziția, date cores
pondenților biroului de presă al 
Expoziției.

s-a înapoiat
Simbătă seara. Sra înapoiat in 

Capitală delegația guvernamen
tală a R-P. Romîne, condusă de 
Mihail Florescu, ministrul indus
triei petrolului și Chimiei, care, 
la invitația guvernului algerian, 
a făcut o vizită în Republica Al
geriană Democratică și Populară.

La întoarcere delegația s-a 
oprit la Paris unde a avut con
vorbiri privind relațiile economice 
remino-franceze.

Sovietice în 
și membri ai

(Agerpres)

Romine

Delegația a fost salutată la ae
roport de către Dumitru Simules- 
cu, ministrul transporturilor și 
telecomunicațiilor, Pompiliu Ma
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, membri ai con
ducerii Ministerului Industriei 
Petrolului și Chimiei și Ministe
rului Comerțului Exterior.

(Agerpres)

Conferirea de ordine și medalii 
petroliștilor

Consiliul de Stat al R. P. 
Romîne a emis un Decret cu 
prilejul „Zilei petrolistului 4 
privind conferirea de ordine 
și medalii, pentru merite deo
sebite în munpă, unor munci
tori, tehnicieni, geologi și in
gineri din cadrul Ministerului

Industriei Petrolului și Chi
miei și Comitetului Geologic.

Au fost conferite 146 „Or
dinul Muncii" clasa a IlI-a, 
două „Ordinul Steaua Repu
blicii Populare Romîne" clasa 
a IV-a și 706 „Medalia 
Muncii".

(Agerpres)

Adunări consacrate
La Ploiești a avut loc sîm- 

bătă o adunare consacrată 
„Zilei petrolistului". Cu acest 
prilej au fost înmînate 50 de 
ordine și aproape 250 de me
dalii petroliștilor din schelele 
și rafinăriile ploieștene, pen
tru merite deosebite în muncă.

Asemenea adunări au avut 
loc și în celelalte schele de pe 
Valea Prahovei. La Băicoi, 
schelă care a împlinit în a- 
ceste zile un secol, a vorbit in
ginerul Nicolae Furtună, di-

„Zilei petrolistului"
rectorul schelei. Printre altele, 
el a scos în evidență condițiile 
de muncă , și de viață de 
astăzi ale petroliștilor și reali
zările lor în producție. Petro
liștii de aici au întîmpinat a- 
ceastă sărbătoare trimițînd 
rafinăriilor însemnate canti
tăți de țiței în plus, iar la 
prețul de cost au realizat eco
nomii suplimentare care de
pășesc 1 200 000 
cii peste plan, 
milioane lei.

lei 
de

și berțefi- 
aproape 2

INFOR MÂȚII
La Teatrul de Opera și Balet 

al R. P. Romîne a avut loc, sîm- 
bătă seara, primul spectacol al 
Ansamblului de cîntece și dan
suri al R. P. D. Coreene.

La sfîrșitul spectacolului a fost 
oferit un coș cu flori din partea 
Comitetului de Stat pentru Cultu
ră și Artă.

★
Ansamblul de cintece și 

dansuri „Perinița“, alcătuit

din 75 de persoane, c 
simbătă dimineața 
îndreptîndu-se spre 
unde va întreprinde un tur
neu de 30 de zile.

★
In zona localității Cugir s-a 

prăbușit un avion, accident în 
care și-au găsit moartea pasa
gerii și echipajul avionului. A 
fost ordonată o anchetă pen
tru cercetarea cauzelor.

SPORT SPORT SPORT

a părăsit 
Capitala 

i Israel,

Start olimpic la Tokio
(Urmare din pag. I)

transmise telegrafic, iar echipa de 
volei a primit o scrisoare din 
Franța, din partea Clubului uni
versitar al Parisului, cu urări de 
„cea mai deplină reușită olim
pică*.

Radioul, televiziunea niponă au 
transmis azi pe canalul III cîteva 
melodii de muzică romînească.

Dar momentul cel mai impre
sionant, clipa de culminație și 
patetism a serbării, a fost sosirea 
torței olimpice, a flăcării care 
arde acum, în noaptea niponă, 
urmărită de milioane de ochi.

Din Grecia, de la templul lui 
Zeus și pînă aici, Ungă templul 
împăratului Meiji, flacăra a stră
bătut peste 25000 de kilometri, 
traversînd țări, continente, ocea
ne, unind Occidentul cu Orientul, 
trecând din străvechea Eladă, 
leagănul civilizației europene, în 
la fel de hăt rina Mesopotamie, 
patria civilizațiilor asiatice; și-au 
transmis-o din mînă în mînă, pe 
celebrul „drum al mătasei", 
100 695 de sportivi ai planetei, 
încredințînd-o ultimului purtă
tor, japonezului Yoshinori Sa
kai, ca s-o înalțe pe piedestalul 
celei de a XVIll-a Olimpiade.

Asia a primit, astfel, pentru 
prima oară, torța olimpică, rea- 
lizîndu-se unitatea celor cinci 
continente, simbolizată prin cele 
cinci inele ale drapelului J. O.

Pentru Japonia evenimentul 
are o profundă semnificație. 
Mulți dintre spectatorii prezenți 
in tribune și-au amintit, desigurt

în clipa solemnă a aprinderii 
torței, că flacăra trebuia să so
sească la Tokio încă de-acum 24 
de ani, cînd orașul a fost desem
nat, pentru 
capitală a 
Militariștii 
atunci, în 
ile lansate 
pice.

Urcînd 
marmură ale marelui stadion, tî
nărul Yoshinori Sakai, ultimul 
purtător al torței olimpice, a ofe
rit celor 85 000 de spectatori un 
simbol. Campion universitar al 
Japoniei la 400 m, Yoshinori este, 
în același timp, posesorul unei 
biografii ce rezumă, în ochii 
compatrioților săi, o întreagă is
torie : purtătorul flăcării olimpice 
s-a născut la Hiroșima, la 6 au
gust 1945, la două ore după de
zastrul atomic. Iată de ce, pentru 
milioane de japonezi, flacăra 
înălțată pe piedestalul de bronz 
al parcului Meiji reprezintă mai 
mult decît o emblemă sportivă. 
In clipele aprinderii torței, nu
meroși japonezi aveau lacrimi în 
ochi „Heiwa I" „Pace" răsunau 
strigăte în grupurile din jurul 
meu. Poporul japonez, crunt în
cercat în ultimul război mondial, 
dorește din inimă pacea, luptă 
pentru instaurarea ei definitivă 
în lume.

Am văzut, lingă mine, doi 
tineri japonezi, un băiat și o 
fată. Se țineau de mină, priveau 
serbarea, se priveau în ochi, su- 
rîdeau. Am intrat tn vorbă. Mi-au 
relatat povestea lor in cuvinte

prima oară, drept 
Jocurilor Olimpice, 
niponi au anulat însă 
ultimă clipă, invitați- 
pentru Jocurile Olim-

cele 210 trepte de

.s
simple, puține, prea absorbiți de 
spectacol — și, după cum se ca 
vedea de ei înșiși! — pentru a-și 
pierde vremea convertind cu ne- 
cunoscuți. Ti nărui se numește 
Tsukasa Konjiki. Are 29 de ani. 
Logodiți de mult, au hotărît ca 
ziua deschiderii Jocurilor Olim
pice să fie și ziua căsătoriei lor 
pe care s-o celebreze pe stadion. 
Micul și fermecătorul roman n-a 
fost scutit de neprevăzut, l'n ac
cident amenința să strice telul 
lipsa biletelor pentru cemnoma 
inaugurării, vîndute de citeca 
luni. Distrați ca orice logodnici, 
ignorînd chestiunile practice, cei 
doi uitaseră să-și procure bilete. 
S-au trezit în ajunul ceremoniei 
olimpice, în ajunul căsătoriei. In 
fruntea unei delegații de prieteni 
(vrea 701), Konjiki s-a adresat 
oficialității olimpice, izbutind să 
obțină, pînă la urmă, biletele a- 
tît de dorite. Stă acum în tri
bună, lingă soția sa, și aclamă 
flacăra olimpică, pacea, viitorul.

...Iarăși și iarăși privesc flacăra 
care arde în noaptea orașului, 
deasupra parcului Meiji. Inelele 
care compun drapelul olimpic mi 
se par de fapt simbolul unei 
logodne.

Mă gîndesc din nou la Yoshi- 
nori Sakai, tînărul născut la Hi- 
roșima... Și-mi amintesc cele
brele cuvinte pe care le-a rostit, 
nu de mult, Philipp Noel-Baker, 
laureat al Premiului Nobel:

„Mișcarea olimpică a traversat 
două războaie. In era atomică, 
ea trebuie considerată ca o spe
ranță a umanității",,

Astăzi încep primele întreceri oficiale
Astăzi, duminică încep întrecerile propriu-zise ale Olimpiadei. In 

această zi se vor desfășura concursuri și meciuri la 11 discipline și în 
multe dintre ele sînt angajați și sportivii țării noastre. In primul rînd, 
atenția amatorilor de sport din țara noastră se va îndrepta către sta
dionul din Omyia (50 km de Tokio) unde fotbaliștii noștri își vor 
face debutul in turneul final olimuic, primind replica echipei Mexi
cului. Este un meci deosebit de important pentru echipa noastră — 
probabil chiar decisiv pentru calificarea în sferturile de finală ale 
turneului. In acest joc echipa țării noastre va avea următoarea com
ponență : Datcu, Creasu, Xunweiller III, Dan Coe, Ivan, 
Petru Emil. Koszka. Pîrcălab. Constantin, Ionescu, Creiniceanu. Echi
pa feminină de volei a țării noastre debutează în turneul olimpic 
intilnind la Iokohama echipa L’.R^i.S., iar la polo pe apă, formația 
R.P.R. joacă in compania echipei Italiei, campioană olimpică. La lupte 
libere vor intra in „focul’* întrecerilor Gh. Tapalagă (52 kg) și St. 
Tampa (78 kg) iar la Korakuen primul boxer romîn care va intra în 
ring sa fi cocoșul Puiu Nicolae. Acesta îl va întîlni pe rhodesianul 
Van der Walt De asemenea, vor participa la întilniri preliminarii și 
reprezentanții culorilor sportive ale țării noastre la canotaj academic 
2 plus 1 și 4 fără cirmaci.

In afara acestor competiții vor mai avea loc și alte întreceri la care 
nu participă sportivi romîni. In program figurează întilniri de bas
chet sărituri de la trambulină, pentatlon modem, înot, hochei pe 
iarbă «i haltere (cat cocoș).

Alte informații olimpice
La Tokio a fost stabilit primul 

record mondial neoficial. In ca
drul concursului de selecție al 
înotătorilor americani Thomp
son Mann a parcurs 100 m spate 
în 59”8,10. El a devenit astfel 
primul sportiv din lume care a 
înotat această distanță sub 1*.

★
Numeroși sportivi sînt răciți 

sau sînt accidentați la antrena
mente. Medicul șef al spitalului 
din satul olimpic a declarat zia
riștilor că sportivii au fost acci
dentați tn urma... căzăturilor cu 
bicicletele din satul olimpic. Cu
noscutul aruncător de disc Oerter

(S.U.A.) are o întindere mușchiu- 
lară și i-a fost interzis să se 
mai antreneze cîteva zile. Este 
problematică participarea demi- 
fondistului japonez Mamoru Ma- 
rimoto care are și el o întindere 
mușchiulară. Marimoto a alergat 
în acest sezon 800 m plat în 
ÎMT^/IO.

800 m plat în

țării noastre la
Balaș (60 kg) a

Campionul 
haltere Fitzi 
fost repartizat în prima grupă 
a acestei categorii. Printre ad
versarii săi se numără Mar- 
guceio (Australia), Mansurr 
(Iran) Weng (Malaya) și alții.

Ing. Miernik Stanislav, ad
junct al ministrului industriei 
chimice din R. P. Polonă, pre
ședintele părții polone a Co
misiei romîno-polone de cola
borare tehnico-științifică.

„Frumoasa dumneavoastră 
expoziție impresionează pe ori
cine atît ca mărime, stil arhi
tectonic, organizare, cit mai 
ales prin nivelul calitativ su
perior al exponatelor.

Apreciez foarte mult orien
tarea țării dumneavoastră în 
dezvoltarea într-un ritm rapid 
a industriei chimice, ramură 
care joacă un rol deosebit de 
important 
economii 
perior de 
sector în 
este cunoscut peste hotare și 
pot să afirm 
printre care 
dori să aibă 
mică atît de dezvoltată ca cea 
din țara dumneavoastră".

în înflorirea întregii 
a tării. Nivelul su- 
dezvoltare a acestui 
țara dumneavoastră

că multe țări, 
și țara mea, ar 
o industrie chi-

pro- 
Ale-

Pandelie Alexander — 
prietarul firmei „Pandelie 
xander“ Damasc-Siria.

„Eu reprezint în Siria 
întreprinderi romînești de co
merț exterior și pot afirma că

două

1944
1964

expoziția 
Realizărilor 
economiei 
nationals 
A R. p. R»

produsele acestora sînt de ca
litate superioară, fiind bine 
apreciate pe piața siriană. Ast
fel, datorită calității lor, rulou
rile compresoare romînești 
sînt singurele mașini străine 
de acest gen care se importă 
în Siria, iar mașinile de cusut 
romînești sînt similare cu cele 
italiene și vest^germane ca as
pect exterior și însușiri calita
tive".

Pasolini Alfredo, directorul 
firmei „Cerutti" : (Italia).

„Expoziția mi-a relevat înal- 
ta dezvoltare industrială la 
care a ajuns țara dv.

Sînt specialist în mașini și 
am rămas uimit de impetuoasa 
și calitativa dezvoltare a aces
tei ramuri. Am remarcat îndeo
sebi mașinile-unelte. De altfel, 
în Italia multe produse romî
nești prezente și. la Tîrgul 
internațional de la Milano, 
printre care instalațiile de fo
raj, au o meritată popularitate.

Vizita în expoziție mi-a do
vedit încă o dată că relațiile 
comerciale dintre Romînia și 
Italia mai au încă foarte multe 
resurse pentru dezvoltarea lor 
continuă".

| Ing. Benito Turtos Ortiz 
I — director al întreprinderii de 
: comerț exterior „Tractoimport" 

— Havana — CUBA.
„Expoziția este o manifesta

re impunătoare, dar, în același 
timp și foarte importantă, mai 
ales pentru oamenii de afaceri 
de peste hotare. Cînd spun a- 
acest lucru mă refer, pe de o 
parte, la grandioasa construc
ție a pavilionului central și la 
felul modern de organizare, 
iar, pe de alta, la multitudi
nea de produse expuse. Cel ce 
vine aici are ce vedea și ce 
alege. M-au impresionat trac
toarele expuse aici, pe care, 
de altfel, le cunoaștem, deoa
rece Ie importăm de Ia dv. 
Chiar de aceea am și venit în 
Romînia, pentru a purta noi 
discuții în vederea achizițio
nării altor tractoare.

în frumoasa expoziție rețin 
atenția și alte mașini și utilaje 
moderne. între acestea remarc 
locomotiva Diesel-electrică de 
2100 CP, autocamioanele „Car
pați- și ;, Bucegi*, mașinile- 
unelte pentru așchierea și pre
lucrarea metalelor, instalațiile 
de foraj și alte produse care se 
caracterizează printr-o înaltă 
ținută tehnică și de execuție".



R.A.U.: Aspect din sala de ședințe la care au participat miniștrii afacerilor externe ai țărilor nean
gajate, pentru a definitiva ordinea de zi a Conferinței

ȘEDINȚA FINALĂ A CONFERINȚEI» , »

ȘEFILOR DE STATE SI GUVERNE
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CAIRO 10 (Agerpres). — Cea 
de-a doua conferință la nivel 
înalt a țărilor neangajate s-a în
cheiat sîmbătă la miezul nopții. 
După ședința închisă, în cadrul 
căreia au fost semnate documen
tele conferinței, a avut loc ultima 
ședință publică.

în cadrul acestei ședințe, au 
fost semnate Declarația și cele
lalte documente finale. Apoi pre
ședintele R.A.U., Nasser a rostit 
cuvîntarea de închidere a confe
rinței.

Documentele urmează să fie 
date publicității duminică di
mineața.

Intr-o ședință care a durat 
toată dimineața de sîmbătă, 
miniștrii afacerilor externe ai 
țărilor neangajate au definitivat 
proiectele declarațiilor și rezolu
țiilor care au fost prezentate 
spre aprobare șefilor de state și 
de guverne. După cum a deve
nit cunoscut în cercurile confe
rinței, în proiectul Declarației 
politice se subliniază necesitatea 
lichidării definitive a colonialis
mului, imperialismului și neoco- 
lonialismului. Proiectul se pro
nunță, de asemenea. în favoarea 
sprijinirii luptei de eliberare a 
popoarelor din Angola, Mozam- 
bic, Guineea portugheză, din ce-

Saîgon: Pierderi suferite 

de trupele guvernamentale
SAIGON. — „Activitatea 

militară a Vietcongului (cum 
este denumită în presa occi
dentală mișcarea de eliberare 
națională din Vietnamul de 
sud), cunoaște acum o curbă 
ascendentă, care este calificată 
ca îngrijorătoare în anumite 
cercuri militare americane1', 
transmite corespondentul din 
Saigon al agenției France 
Presse.

Potrivit datelor oficiale pu
blicate la Saigon, unitățile 
guvernamentale sud-vietna- 
meze au pierdut în decurs de 
o lună 3 240 de militari, adică 
în medie 108 pe zi, ceea ce re
prezintă o cifră superioară 
pierderilor suferite de mișca
rea de eliberare națională. 
„Această situație — scrie în 
continuare același corespon
dent — apare din ce în ce mai 
gravă, dacă se ține seama că 
chiar potrivit cifrelor publica
te din surse oficiale sud-viet- 
nameze, pierderile guverna

Răsfoind
„Frankfurter 

Rundschau";

Mercenarii din 

Congo au aflat că 
răsculații nu pot fi 

subapreciați

Analizînd actuala situație 
din Congo (Leopoldvil
le), ziarul „Frankfurter 

Rundschau" relatează într-o 
corespondență din Leopoldville 
următoarele :

La începutul lunii iulie 
Chombe a promis poporului 
său : „Peste trei luni vă voi da 
un Congo nou". Acest termen 
a expirat și acum a ieșit la 
iveală că acest Congo nou nu 
este altceva decît permanentul 
coșmar prea bine cunoscut tu

9

lelalte colonii portugheze situate 
în Africa și Asia, precum și pen
tru lichidarea discriminării ra
siale. Documentul adresează un 
apel guvernului S.U.A. să pună 
capăt blocadei economice împo
triva Cubei și să lichideze baza 
militară de la Guantanamo. Se 
cere, de asemenea, încetarea a- 
mestecului străin în Cipru și a- 
cordarea dreptului poporului ci
priot de a hotărî singur asupra 
viitorului lui. Participanții la 
conferința au afirmat totodată 
sprijinul față de eforturile Orga
nizației Unității Africane de a 
restabili pacea in Congo.

Declarații separate urmează să 
fie adoptate în problemele eco
nomice și culturale. Recomandă
rile in domeniul economic sub
liniază necesitatea îndeplinirii de 
către toate țările a hotăririlor a- 
doptate de Conferința Națiunilor 
Unite pentru comerț și dezvoltare 
și propun convocarea unei con
ferințe a țărilor în curs de dez
voltare pentru coordonarea și 
consolidarea politicii lor econo
mice in vederea viitoarei Confe
rințe pentru comerț și dezxcitcre 
programată în cnu! 1966. Jărde 
participante au fost, de aseme
nea, incitate să-și unească efor
turile pentru realizarea unor re- 

mentale s-au ridicat la 217 
militari în zilele de 6 și 7 oc
tombrie.

SAIGON 10 (Agerpres . — 
Agenția sud-vietnameză de presă 
a transmis la 10 octombrie textul 
unei scrisori adresate de genera
lul Khanh, șeful guvernului sud- 
vietnamez, generalului Duong 
Van Minh, președintele Trium
viratului din Vietnamul de sud. 
In această scrisoare generalul 
Khanh cere șefului statului tud- 
vietnamez să desemneze cit mei 
curind posibil un nou președinte 
al guvernului pentru a-i permite 
să reintre în rindul forțelor ar
mate și să participe la operați
unile împotriva forțelor de parti
zani.

După cum se șfip, la sfîrșitul 
lunii august, generalul Khanh a 
promis în urma demonstrațiilor 
antiguvernamentale care s-au 
desfășurat la Saigon și tn alte 
localități să predea conducerea 
țării unui guvern civil în jurul 
datei de 17 octombrie.

turor observatorilor. Răsculații 
stăpînesc o cincime din supra
fața țării. Armata congoleză, 
cu a cărei rebeliune începuse 
criza din 1960, este decimată 
prin dezertări și descompune
re, iar restul aproape nedefi- 
nibil din punct de vedere nu
meric, este demoralizat, cu pu
ține excepții lăudabile.

Mercenarii albi ai lui Chom
be au trebuit să afle că acești 
răsculați nu pot fi subapreciați. 
Congoul începe să devină și 
pentru ei un coșmar. Instrui
rea celor 450 de sud-africani, 
englezi, germani și italieni este 
așteptată de peste o lună. Lip
sesc uniforme, arme, organiza
re. Aprovizionarea se desfă
șoară neregulat spre acest post 
înaintat din pădurile virgine. 
Congoul, o țară de zece ori 
mai mare ca R.F.G., cu păduri 
virgine, fără șosele și fluvii, 
fără poduri, cu 200 de triburi 
diferite nu poate fi „cucerit1' 
în acest fel.

Referindu-se la ajutorul mi
litar acordat de Statele Unite 
guvernului de la Leopoldville 
în lupta împotriva forțelor pa
triotice, ziarul subliniază că 
„mizînd pe Chombe, americanii 
mizează pe oaia neagră a 
Africii". 

lății economice mai largi cu ță
rile dezvoltate.

Recomandările pe plan cultu
ral afirmă, printre altele, necesi
tatea unei colaborări mai strinse 
pe tărîmul culturii, educației și 
științei in scopul 
înțelegeri între 
consolidării păcii

unei mai bune 
popoare și a 

și progresului.

Președintele de Gaulle
și-a încheiat vizita in Uruguay

MONTEVIDEO — Sîmbătă 
a luat sfîrșit vizita președin
telui Franței, de Gaulle, în 
Uruguay. La sfîrșitul acestei 
vizite la Montevideo a fost 
dat publicității un comunicat 
comun franco-uruguayan, în 
care se arată că în timpul în
trevederilor dintre generalul 
de Gaulle și președintele Con
siliului guvernamental al 
UruguayuluL Luis Giannatta- 
sio, au fost trecute în revistă 
o serie de probleme privind 
situația din America Latină

presa străină
„United Piess 
International" 

transmite:

„Bonn-ui 
și Washington-ui 
încearcă să exercite 

presiuni asupra 
aliaților"

A genția United Press ' In
ternational transmite 
sub semnătură lui Ste

wart Hensley, corespondentul 
său din Washington, un co
mentariu în legătură cu pers
pectiva realizării unui acord 
bilateral între Statele Unite și 
R. F. Germană privind crearea 
forțelor nucleare multilaterale 
N.A.T.O., în care se spune 
printre altele:

Statele Unite și R. F. Germa
nă par să exercite presiuni psi

Delegația de partid 
și de stat a R. P. Romine 

la Șanhai și Kunmin
ȘANHAI 10 (Agerpres). — 

Vineri după-amiază, delegația 
de partid și de stat a R. P. Ro
mine, condusă de tovarășul 
Ion Gheorghe Maurer, a vizi
tat Expoziția industrială și un 
șantier naval din localitate.

Seara, delegația a luat parte 
la o masă oferită de Cen Pi- 
sien, secretar al Comitetului 
orășenesc Șanhai al P. C. Chi
nez. Cen Pi-sien și Ion Gheor
ghe Maurer au rostit toasturi.

Prezențe rominești
NEW YORK — La Neio 

York, a sosit de citeva zile 
Nicolae Herlea, care in lunile 
octombrie, noiembrie și de
cembrie va apare din nou pe 
scena Operei Metropolitan, în 
nouă spectacole, în rolurile 
principale din operele: Rigo- 
letto, Lucia de Lamermoor și 
Forța Destinului. Primul spec
tacol are loc la 14 octombrie 
cu opera Rigoletto.

După succesul înregistrat de 
Nicolae Herlea în primăvara 
acestui an pe scena Operei 
Metropolitan în operele Don 
Carlos și Paiațe, iubitorii de 
muzică din New York aș
teaptă cu interes reîntîlnirea 
cu solul muzicii romînești.

și din Europa, precum și rela
țiile fronco-uruguayene. Co
municatul menționează că cele 
două guverne au căzut de a- 
cord să sporească în viitor 
schimburile comerciale dintre 
cele două țări.

In cursul aceleiași zile, 
șeful statului francez și per
soanele care îl însoțesc s-au 
îmbarcat pe crucișetcrul „Col
bert- ir.dreptindu-se spre 
Brazilia, ultima etapă a călă
toriei președintelui Franței in 
țările America Latine.

hologice .asupra aliaților care 
manifestă reticențe în ce pri
vește alăturarea lor la fiola 
nucleară a N.A.T.O. Cel puțin 
aceasta este reacția anumitor 
diplomați occidentali la știrile 
din sursă vest-germană pe care 
Washingtonul nu le-a dezmin
țit și potrivit cărora cele două 
țări „ar putea merge singure , 
la nevoie. După cum s-a mai 
anunțat, guvernul S.U.A. și-a 
exprimat speranța că un acord 
în legătură cu constituirea ace
stei flote va fi realizat pînă la 
sfîrșitul acestui an.

Majoritatea diplomaților oc
cidentali, scrie Stewart Hens
ley, se îndoiesc însă că S.U.A. 
ar fi dispuse să lanseze această 
forță sub forma unei operațiuni 
bilaterale. Este aproape sigur 
că ea ar stîrni o furtună în 
cadrul N.A.T.O. Însuși faptul 
că Statele Unite ar putea lua 
în considerare înființarea ace
stei forțe împreună cu Germa
nia occidentală, scrie el în con
tinuare, ar putea primejdui în 
mod serios efortul pe care Sta
tele Unite vor să-l iacă în ve
derea îmbunătățirii relațiilor 
Est-Vest după alegeri.

Cu excepția R. F. Germane, 
care a acceptat în mod precis 
să se alăture forței nucleare

KUNMIN 10 (Agerpres). — 
După vizita făcută la Șanhai, de- 
delegația de partid și de stat a 
R. P. Romine, în frunte cu to
varășul Ion Gheorghe Maurer, 
a plecat cu avionul la Kunmin. 
La sosire, delegația a fost salu
tată de Cen I, membru al Birou
lui Politic al C.C. al P. C. Chi
nez, vice-premier al Consiliului 
de Stat, Ien Hun-ien, prim-se- 
cretar al Comitetului provincial 
Iunan al P. C. Chinez, de acti
viști de partid și de stat.

BRUXELLES. — La 9 oc
tombrie a avut loc în sala mare 
a Radioteleviziunii un concert al 
orchestrei Radio belgiene dirijat 
de M. Brediceanu. A asistat un 
numeros public. Dirijorul romîn 
s-a bucurat de o călduroasă pri
mire.

BUDAPESTA 10 Corespon
dentul Agerpres, A. Pop, trans
mite : In cadrul manifestărilor 
prilejuite de săptămânile muzicale 
budapestane, orchestra simfonică 
a Radioteleviziunii romîne a dat 
în seara zilei de 10 octombrie la 
Budapesta primul său concert. 
Concertul, dirijat de Iosif Conta, 
a cuprins poemul simfonic „Vox 
Maris" de George Enescu, „Cîn- 
tecele unui drumeț" de Gustav 
Mahler, în interpretarea lui Dan 
lordăchescu, și suita „Sărbătoarea 
primăverii" de lgor Stravinski.

Au participat numeroși repre
zentanți ai vieții culturale din 
capitala R. P. Ungare. A fost de 
față Mihail Roșianu, ambasado
rul R. P. Romîne la Budapesta, 
și membri ai ambasadei.

Concertul s-a bucurat de un 
deosebit succes.

SOFIA. — După cum transmite 
agenția B.T.A., la 9 octombrie, la 
Varna, in stațiunea climaterică 
„Prietenia", s-a deschis un simpo
zion în problemele eradicării tu- 

xonăd, R. D. Germane. Iugosla
viei, Poknriei, Ronuniei, Ungariei 
Uniunii Sovietice și Bulgariei.

multilaterale, celelalte țări 
membre ale N.A.T.O, își rezer
vă hotăiîrea finală. Anglia a 
manifestat reticențe în ce pri
vește participarea ei la înzes
trarea cu rachete „Polaris" a 
celor 25 de nave avînd echipa
je mixte formate din militari 
din diierite țări membre ale 
N.A.T.O.; Grecia și Turcia au 
arătat că după soluționarea di
vergențelor cu privire, la Cipru 
vor furniza oameni, dar nu și 
bani. în ce-i privește pe cei
lalți aliați, Stewart Hensley a- 
rată că Italia ar dori să se ală
ture flotei, dar nu a realizat o 
suficientă stabilitate politică 
pentru a lua această măsură, 
în timp ce Olanda este lipsită 
de entuziasm, iar Belgia nu 
vede ce rost are această pro
punere.

Refuzul de a dezminți în mod 
public și oficial posibilitatea 
creării unei forțe bilaterale —• 
care ar contrazice politica an
terioară și ar torpila, planul 
propus inițial — arata Stewart 
Hensley, conferă o bază păre
rilor după care Bonn-ul și 
Washington-ul încearcă să 
exercite presiuni pe plan diplo
matic asupra aliaților lor din 

‘N.A.T.O. pentru a se alătura 
acestei forțe.

PE SCURT
NEW YORK. — Secretarul ge

nelor al O.N.U., U Thant, a adre
sat un apel autorităților sud-afir- 
cane să comute sentințele de con
damnare la moarte pronunțate îm
potriva a trei cetățeni sud-africani 
cunoscuți pentru opoziția lor față 0 
da apartheid. Este cunoscut că a-1 
pelurile celor trei sud-airicani au I 
fost respinse de un tribunal sud- u 
airican.

! MOSCOVA. — La 10 octom- I 
brie, Alexei Kosîghin, prim- 8 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., l-a 
primit la Kremlin pe ministrul 
francez Gaston Palewski, în
sărcinat cu cercetările științi
fice și cu problemele atomice 3 
și spațiale. în cursul convor-l 
birii prietenești, care a avutl 
loc cu acest prilej, au fost a- 
bordate probleme privind 
dezvoltarea relațiilor dintre 
Uniunea Sovietică și Franța în 
diferite domenii.

OSLO. — Primul ministru noive- 
| gian, Gerhardsen, a declarat în 

cadrul unei conferințe de presă că 
Norvegia „nu este de acord cu 
aliații din N.A.T.O. asupra apreci
erii problemei privind crearea for
țelor nucleare multilaterale 
N.A.T.O". El a făcut cunoscut că 
guvernul norvegian va informa i 
Consiliul N.A.T.O. despre poziția 
Norvegiei în această privință.

MOSCOVA. — Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și guvernul sovietic au invitat 
pe Osvaldo Dorticos, preșe
dintele Republicii Cuba, să fa
că o vizită de prietenie în U- 
niunea Sovietică.

Președintele Dorticos, anun
ță agenția TASS, a acceptat 
invitația și va sosi în urmă
toarele zile în U.R.S.S.

CARACAS. — Locțiitorul co
mandantului misiunii aeriene a 
S.U.A. Ia Caracas, locotenent-co- 
lonelul Michael Smolen, a fost ră
pit vineri, în timp ce-și părăsea 
locuința, de către un grup de per
soane înarmate.

In urma unei comunicări tele
fonice, s-a aflat că colonelul Smo
len este reținut într-o clădire din 
centrul Caracasului șl este bine 
tratat.

Mașina cu care a fost răpit mili
tarul american, a fost găsită la a- 
proximativ un kilometru de locul 
incidentului.

BONN. — Diamantul Wittels- 
bach — unul din cele mai vestite 
pietre prețioase ale lumii — a 
fost adus în R. F. Germană. Locul 
unde el a fost depus este păstrat 
în mare secret. Acest diamant al
bastru de 35,36 carate, asigurat 
pentru suma de 2 milioane de 
mărci vest-germane, împodobea 
colierul Ordinului Linei de aur al 
împăratului Carol al VII-Iea. Acum 
trei secole diamantul a aparținut 
regelui Filip al IV-lea al Spaniei. 
Piatra prețioasă urmează să fie tri
misă la New York pentru a fi ex
pusă la Expoziția internațională.

RANGOON. — Procesul de na
ționalizare a marilor întreprinderi 
comerciale din Bir mani a continuă. 
Această măsură a fost adoptată de 
Consiliul Revoluționar al Birmaniei 
pentru a preîntîmpina acțiunile 
bursei negre, care amenințau eco
nomia țării, Pînă în prezent au 
fost naționalizate aproximativ 
3 000 de întreprinderi comerciale.

PE SCURT
Mari cantități 

descoperite de
PARIS. — Poliția din Marsilia a 

descoperit o mare cantitate de 
stupefiante, în valoare de nu mai 
puțin de un miliard de franci 
vechi. Darea la iveală a acestui 
trafic este rezultatul unei anchete 
începute de mai bine de un an, 
care a necesitat numeroase și dis
crete acțiuni întreprinse pe urme
le traficanților. Polițiștii au trebu
it să se deghizeze în vînători și să 
parcurgă colinele Marsiliei, desco
perind astfel o vilă suspectă în a- 
propiere de oraș. Cînd polițiștii 
au pătruns în vilă, patru persoane 
s-au refugiat într-un laborator ne
obișnuit, o adevărată uzină, dotată 
cu mașini moderne și cu utilaj ex-

R. P. Polonă: Vedere din portul de pescari Kolobreeg, al doilea ca vechime după Gdansk

Anglia:

Pronosticuri electorale
onservatorii sau la
buriștii ?

Răspunsul la di
lema electorală bri
tanică va putea fi 
obținut în mai pu- 
puțin de o săptă-

mînu. Tensiunea specifică zilelor 
dinaintea cotului se accentuea
ză: candidații fac eforturi ora
torice suplimentare iar sondajele 
care încearcă să anticipeze fizio
nomia scrutinului se înmulțesc. 
Nu lipsesc — contrar legendelor 
privind calmul englezesc — și 
unele episoade mai violente, fi
nalizate cu cantități de oua clo
cite azvîrlite asupra vorbitorilor 
nesimpatizați. Intr-un fel, actua
lele alegeri sînt deosebite de cele 
precedente din întreaga perioadă 
postbelică. Desemnarea unui fa
vorit pare extrem de riscantă și 
chiar autorii de pronosticuri o- 
perează cu fracțiuni de procen
te. După un moment de „redre
sare" a șanselor conservatoare, 
balanța ar părea că înclină 
acum în favoarea laburiștilor. 
„FRANCE PRESSE" constata: 
„Barometrul opiniei publice a 
înregistrat recent o pierdere sen
sibilă a popularității conservato
rilor în favoarea laburiștilor. Cu 
toate acestea, însă, observatorii 
politici refuză să facă vreun pro
nostic". Bursa, atentă la atmos
fera politică, a reacționat prin 
scăderi ale cursului acțiunilor.

Ceea ce agenția „ASOCIATED 
PRESS" considera drept „marea

„Posibilitățile oferite Hecăruia 
nu trebuie să fie îngreunate 
de considerente de culoare" 

Declarațiile președintelui Johnson
NEW YORK. — Vorbind la 

New Orleans, statul Louisia
na, în cadrul campaniei sale 
electorale, președintele Lyn
don Johnson s-a ocupat de 
problema rasială. „Dacă vrem 
să lichidăm dificultățile lă
sate de istoria noastră și să 
ajungem la o unificare a na
țiunii, a spus el, prosperitatea 
nu trebuie să cunoască linia 
Mason-Dixon (limita tradițio
nală între nordul și sudul 
țării — N.R.), și posibilitățile 
oferite fiecăruia nu trebuie 
să fie îngreunate de conside
rente de culoare". „Doresc, a 
subliniat președintele S.U.A., 
să elimin mizeria de pe obra
zul sudului și din conștiința 
națiunii".

Louisiana este unul din cele 
trei state sudice alături de 
Mississippi și Alabama, unde 
candidatul republican Gold
water pare să aibă mai multa 
șanse de succes din cauza o-»z 
poziției unei mari părți dirt.'" 
populație la integrarea ra
sială.

Barry Goldwater și-a con
tinuat și el turneul electoral 
vorbind la Los Angeles, Cali
fornia. El a cerut realizarea

de stupefiante 
poliția marsilieză

trem de perfecționat. Cînd cei pa
tru au fost făcuți inofensivi, poli
țiștii au descoperit un stoc de stu
pefiante aproape de neimaginat: 
100 kilograme heroină pură și 100 
kg morfină inferioară. De aseme
nea, au fost descoperite mari can
tități de produse chimice între
buințate pentru transformarea mor
finei inferioare. Aceasta era re
partizată în numeroși saci de hîrtie 
în timp ce heroina destinată pen
tru America se găsea în săculeți 
de celofan cîntărind cîte un kilo
gram fiecare. Poliția ține în secret 
identitatea celor patru persoane, 
dar se pare că ei ar fi șefii aces
tei mari acțiuni de contrabandă și 
că posedă averi considerabile. 

surpriză a campaniei electorale"* 
este, desigur, schimbarea de opi
nie a influentului săptăminal 
„ECONOMIST". Acest săptă
mânal, cunoscut prin legăturile 
sale cu City-ul londonez, a re
nunțat la sprijinul acordat pînă 
acum conservatorilor. Un edito
rial al ziarului, care a văzut lu
mina tiparului vineri, exprima 
părerea că „laburiștii reprezintă 
cea mai bună alegere pentru na
țiune ca să formeze viitorul gu
vern". Cotitura ziarului „ECO
NOMIST" apare simptomatică 
în conjunctura electorală brita
nică.

Ziarul cu simpatii conserva
toare „DAILY MAIL" a inițiat 
un sondaj într-una din circum- 
scripțiile-cheie, al cărui man
dat a fost deținut pînă în pre
zent de partidul guvernamental. 
Sondajul atribuie laburiștilor 
52,4 la sută din voturi. Va con
firma întâlnirea cu urnele aceste 
tendințe ?

Conservatorii sînt bîntuiți de o 
„neliniște crescîndă", exprimată 
și de ministrul de externe Butler 
înir-un interviu. După „FRANCE 
FRESSE", laburiștii devin din ce 
în ce mai încrezători, manifes
tând un optimism care depășește 
clasicele cerințe ale ritualului 
electoral.

Urnele ascund, însă, uneori 
surprize...

unei „cruciade anticomunis
te", fără să specifice ce a 
vrut să spună prin aceasta, și 
s-a pronunțat împotriva poli
ticii bipartizane în probleme
le de politică externă. In tre
cut, și potrivit chiar unor de
clarații recente ale secretaru
lui de stat, Dean Rusk, în li
nii mari politica externă a 
Statelor Unite avea sprijinul 
membrilor celor două mari 
partide ale țarii.

După cum, remarcă cores
pondentul agenției France 
Presse, „la trei săptămini 
pînă la alegerile prezidențiale 
în anturajul senatorului Gold
water se recunoaște că Cali
fornia, considerat un „stat 
cheie" în aceste alegeri, în
clină net în favoarea preșe
dintelui Johnson, ceea ce este 
de altfel confirmat și de dife
ritele sondaje în rîndurile 
opiniei publice".

Proiect de lansare 
a 2 sateliți spre planeta 

Marte
WASHINGTON. — Administrația 

națională pentru problemele ae
ronauticii și cercetarea spațiului 
cosmic (N.A.S.A.) proiectează lan
sarea în luna noiembrie, la in
terval de 10 zile, a doi sateliți în 
direcția planetei Marte, denumiți 
„Mariners". Sateliții vor fi înzes
trați cu camere speciale de televi
ziune care vor lua aproximativ 20 
de clișee televizate do pe această 
planetă și vor furniza diferite da
te științifice asupra atmosferei pla
netei. Cei doi .Mariners" vor a- 
vea nevoie de aproape 9 luni de 
zile pentru a străbate distanța de 
aproximativ 560 milioane de kilo
metri care separă planeta Marte de 
Pămînt. La o distanța de aproxima
tiv 20 000 km de planetă, camerele 
de televiziune vor lua vederi și 
vor furniza înregistrările care vor 
fi transmise, de asemenea, pe Pă
mînt. Sateliții vor cîutării 250 
kg fiecare.
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