
1

Biblioteca Cent ., a
Regională

Hunedoara-Deva

Pf'bîetari din toate tarile, unlțî-vSf

cînteia 
tineretului

Organ Centr

Anul XX, Seria II, nr 4794

Din noul peisaj al orașului Medgidia.
Foto

4 PAGINI — 20 BANI Joi 15 octombrie 1964

La recoltatul
porumbului

Concomitent cu semănatul 
culturilor de toamnă, in gos
podăriile agricole de stat din 
țară se lucrează in ritm sus
ținut la recoltatul porumbului 
pentru boabe.

Din datele existente la trus
tul central Gostat rezultă că 
pînă la 14 octombrie porum
bul a fost recoltat de pe o su
prafață de peste 270 000 ha. 
Mai avansate sint gospodăriile 
din trusturile Tumu Severin, 
Sînnicolau Mare, Birlad, Cra
iova și Alexandria, care au 
recoltat porumbul de pe 70— 
91 la sută din suprafața ocu
pată de această cultură.

Se lucrează intens la recol
tatul porumbului și în gospo
dăriile de stat din Lunca 
Dunării. Pînă în prezent, în 
aceste unități porumbul a fost 
recoltat de pe aproape 40 la 
sută din suprafața cultivată.
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Prezidiul în timpul adunării 
festive consacrate Centena
rului Universității bucureș

tene
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Ieri în Sala Palatului R. P. Romine

ADUNAREA FESTIVĂ Guvintarea tovarășului
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Pregătiri
pentru

• La întreprinderea

forestieră Vișeu
e găsim în ulti
mul trimestru al 
anului. Paralel cu 
activitatea de zi 
cu zi pentru în
deplinirea cu suc
ces a sarcinilor de

plan ale anului curent, colec
tivul nostru desfășoară o ac
tivitate susținută pentru pre
gătirea producției anului vi
itor. Rezultatele obținute pe 9 
luni, — planul producției glo
bale a fost depășit cu 10,9 la 
sută, iar cel al producției mar
fă cu 10,1 la sută — sînt tot
odată o garanție că avem toate 
condițiile ca planul de produc
ție pe anul 1964 să fie nu nu
mai îndeplinit ci și depășit la 
toți indicatorii.

Pentru anul viitor, planul 
de producție al întreprinderii 
noastre prevede sarcini spori
te la toți indicii tehnico-eco- 
nomici și de calitate. Pentru 
a face față cu succes unor a- 
semenea cerințe, încă din lu
na mai un colectiv tehnic de 
la sectorul de producție a de
finitivat situația amplasării 
masei lemnoase care va fi ex
ploatată în anul 1965. Au fost 
definitivate totodată pentru 
fiecare parchet tehnologia și

La G.A.S. Malu, raionul Urzi- 
cerii, mecanizatorii lucrează cu 
întreaga capacitate a mașinilor 

la semănat.

Producția
anului 1965

metodele de lucru cele mai 
rentabile. S-a mers pe linia 
de a se asigura condiții ca ex
ploatarea să se facă în flux 
continuu cu ajutorul utilajelor - 
de mare randament. Prin a- 
ceasta procentul de mecani
zare va cunoaște și în între
prinderea noastră o creștere 
ascendentă.

Mă voi referi pe scurt la 
cîteva din măsurile aplicate 
sau în curs de aplicare pri
vind mecanizarea unor opera
ții de muncă în exploatările 
noastre. Pe baza planului de 
înzestrare tehnică a gurilor de 
exploatare, ne-am propus să 
mărim numărul instalațiilor 
de scos-apropiat continuu. In 
acest sens, vor fi instalate în
că 6 funiculare de mare ran
dament (5 dintre acestea încă 
în trimestrul IV al anului cu
rent). Muncitorii de la incăr- 
cat-ridicat vor fi scutiți de e- 
forturi fizice, prin dotarea 
punctelor de lucru cu încă 5 
macarale pe cablu, utilaje de 
mare randament. In planul de 
înzestrare tehnică avem pre
văzute și alte mașini ds incăr- 
cat-ridicat, care, aplicate, vor 
duce la mecanizarea operați
ilor lucrărilor din parchete in 
proporție de peste 60 la sută.

Măsuri asemănătoare care 
să ducă la mecanizarea lucră
rilor am prevăzut și pentru 
celelalte faze de lucru, ajun- 
gîndu-se ca în 1965 procesul 
de producție să se desfășoare 
mecanizat cel puțin 80 la su
tă la doborît-secționat, la 
scos-apropiat — 78 la iută 
ș.a.m.d.

Colectivul nostru este hotă-

• La întreprinderea

n cele 9 luni care 
au trecut de la în
ceputul anului, co
lectivul întreprin
derii textile Ga
lați a dat pesta 
plan circa 40 de 

tone fire bumbac și mai mult 
de 60 000 mp țesături. S-au 
obținut fire de calitatea A cu 
2 ia sută mai multe, iar la țe
sături, calitatea extra a cres
cut cu 33 la sută. Trebuie sub
liniat că, in condițiile între
prinderii noastre, una din căi
le principale care ne-a perr-.is 
să obținem succesele amintite 
au constituU-o ezxmderea și 
perfecționarea neeontenitd. a 
organizări’, producției prin lu- 
crâri de mică mecsnxsere. încă 
din cursul anului trecut em a- 
cordat o mere atenție elcâzui- 
rii unui plan tehn^ bine fun- 
damenzet ale câraî wări sc 
se facă sonțize tn foiosxren mai 
intenăci < cepsorâtii «rila.m- 
lai ce prodwcpe, :x fanbaafcă- 
țirea t^tnolopiei de febrtex^e.

Prevederile cuprinse tn pău
nul tehnic eu făcut Meesnl a 
numeroase dezbateri fa sec
țiile și sectoarele i**r*ep*rUe- 
rii noastre, fn adunările gene
rale ale organizațiilor de par
tid și ale U.TJS^ dezbateri 
care au reieșit numeroase 
puneri. La fitaturo w.xdp: 
„A‘, de pildă, s-a atras atevpa 
asupra îmbunătățirii sistema-

VASILE SPAN
inginer șei
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iercuri au început 
în Capitală festi
vitățile consacrate 
Centenarului Uni
versității din Bucu
rești.

La ora 11, în 
sala Palatului Republicii Popu
lare Romîne a avut loc adu
narea festivă consacrată Cen
tenarului. Pe fundalul scenei, 
încadrată de drapele de stat 
ale R. P. Romîne și de datele 
festive „1864—1964", se 
emblema Centenarului 
versității din București.

In aplauzele îndelungi 
asistenței, în prezidiul 
nării au luat loc 
șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Gheorghe Apostol, Leonte, 
Răutu, Avram Bunaciu, vice
președinte al Consiliului de 
Stat, Gheorghe Gaston Marin 
și Gogu Rădulescu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi-

afla 
Uni-

ale 
adu- 

tovară-

niștri, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat, 
acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, acad. Ilie Mur- 
gulescu, președintele Acade
miei R. P. Romîne, Florian 
Dănălache, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., Ion Cozma, 
președintele Comitetului Exe
cutiv al Sfatului popular al 
Capitalei, Petru Enache, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M., 
Ștefan Bîrlea, președintele 
U.A.S.R., academicieni și alți 
oameni de știință și cultură, 
rectori ai unor institute de în
vățămînt superior, membri ai 
Consiliului științific al Univer
sității bucureștene, invitați de 
peste hotare.

In sală se aflau membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, re-

(Continuare In pag. a 11-a)

Comitetului Central al T) iutaoo

Partidului Muncitoresc Romin,
Consiliului de Stat si Guvernului

Republicii Populare Romine
întruniți în ședința solemnă 

de sărbătorire a Centenarului 
Universității din București, 
corpul profesoral și studenții 
Universității își îndreaptă gîn- 
dul către Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Romin 
și Guvernul țării noastre, ex- 
prânindu-și recunoștința fier
binte pentru clarviziunea cu 
care conduc poporal nostru pe 
drumul progresului 
învâțâmir.tuhri, științei și cul
tura. pentru dragostea cu care 
inocr.; rară acest așeză,mlr.t de 
știmîă n mirară. pentru eco- 
d_tn> create bune* desfășu
rări a cnrp>T*i sale activi
ști.

Desmiderea largi a pertCor 
Umvers^ățu pentru toți tine- 
ra eapahch și dsraxi de învă
țătură. asigurarea cecdițnlor 
necesare de stadiu și trai, 
cmentarea activai pi didactice 
și știrntifye spre Însușirea ce
lor mai no* cocerâi ale știin
ței. legarea invătâminralui de 
cerințele dezvoltării impetu-

pe care o acordă statul nostru 
democrat-popular învățămin- 
tului superior, pregătirii vii
toarelor generații de intelec-

Cuvîntul rostit de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
prilejul acestei sărbători con
stituie pentru r oi toți o nouă 
dovadă a înaltei prețuiri pe 
care ccncucerea de partid și 
de stat o acordă nrarxri noas
tre. un tedemn spre noi reah- 
rări in activitatea didactică și 
ftintiScă.

Coestiesțl de menirea Uni- 
tătii in viața socială și 

“ “ ă, de imper-
nft s-a încre-

mr.țat în formarea de cadre 
de spedaliF- necesari invăță- 

culrarii noastre, ne vom stră
dui sâ fim întotdeauna la înâl- 
timea acestei nobile saremu 
a prețuirii ce ni se acordă, 
cind patriei tineri intelectuali 
bine pregătiți profesional, cu 
un larg orizont cultural-știin- 
tific, devotați trup și suflet 
poporului nostra. măreței 
cauze a socialismului, progre
sului și păcii in lume.

tanta

Gheorghe Gheorghiu-Dej
Dragi tovarăși și prieteni,
Stimați oaspeți,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc 

Romîn, Consiliul de Stat și Consiliul de Mi
niștri al Republicii Populare Romîne felicită 
călduros corpul didactic, studenții și pe toți 
colaboratorii Universității din București cu pri
lejul împlinirii unui secol de activitate a aces
tei proeminente instituții de învățămînt supe
rior.

Decretul prin care, la 5 ani de la Unirea 
Principatelor, Alexandru Ioan Cuza înființa 
Universitatea din capitala Romîniei a marcat 
în viața culturală și științifică a țării un eve
niment de profundă semnificație, care cores
pundea aspirațiilor poporului romîn spre cul
tură și progres, năzuinței de afirmare a cultu
rii naționale. Centenarul pe care-1 sărbătorim 
acum constituie un prilej de cinstire a tradi
țiilor înaintate ale școlii superioare romînești, 
de omagiere a celor ce au pus bazele acestui 
lăcaș de învățămînt din București, ale cărui în
ceputuri datează încă de la sfîrșitul secolului 
XVII.
„In ciuda condițiilor vitrege în care a trebuit 

să funcționeze sub trecutele regimuri, Univer
sitatea bucureșteană a devenit un important 
centru al vieții spirituale din Romînia, cunos
cut și apreciat și peste hotare. Numeroși sa
vanți, deschizători de drumuri în domeniul 
lor de cercetare, au activat în cadrul ei pentru 
formarea de noi și noi generații de luminători 
ai poporului, de purtători ai făcliei științei și 
culturii. Aci s-au afirmat renumite școli de 
știință rommească : cea de matematică, ilus
trată de profesorii Spira Haret, Gheorghe Ți- 
țeica, Traian Lalescu, Dimitrie Pompei, Simion 
Stoilov; cea de biologie și medicină, cu strălu- 
cițil ei exponenți Dimitrie Voinov, Victor 
Babeș, Gheorghe Marinescu, Ioan Cantacuzino, 
Traian Săvulescu; școala de lingvistică repre
zentată de Bogdan Petriceicu Hașdeu și Ovid 
Densusianu ; cea de arheologie de care se lea
gă numele lui Alexandru Odobescu și Vasile 
Pirvan ; școala de istorie națională a savantu
lui de renume mondial Nicolae Iorga, nume la 
care s-ar putea adăuga multe altele, ale celor 
ce au dai strălucire întregului nostru învăță- 
mint.

Citadelă a știir.țe», Universitatea a promo
vat bogate tradiții progresiste, a contribuit la 
râsplndirea ideilor înaintate. Minți luminat» 
din rindurile corpului didactic, ca și ale stu
denților, au militat pentru nobile idealuri u- 
mar.iste, pentru progres social, s-au ridicat îm
potriva curentelor reacționare și a fascismu
lui, au sprijinit lupta dusă de forțele antihitle
riste, în anii grei ai războiului, sub conducerea 
partidului comunist

în timpul dezvelirii plăcii
comemorative

Mesaje in timp și spațiu
mplinind frumoasa 
vîrstă de un secol, 
Universitatea din 
București a primit 
ieri, în cadrul unei 
impunătoare adu
nări festive, mesa

jele de salut rostite de reprezen
tanți ai 56 de centre universitare 
răspîndite pe toate meridianele, 
prezenți la festivitățile Centena
rului și, in afară de aceasta, 
foarte numeroasele felicitări cu
prinse în mesaje transmise pe 
alte căi de universități și înalte 
instituții academice din întreaga 
lume. Nu ne înșelăm spunînd că 
niciodată în țara noastră o săr
bătoare a celor ce răspîndesc 
lumina științei și culturii pregă
tind generație după generație de 
tineri intelectuali nu s-a impus 
printr-o asemenea magnificență. 

Această strălucire a avut o 
primă imagine exterioară, pito
rească, imediat relevabilă ochilor 
larg deschiși a studenților de față. 
In rîndurile incitaților Universi
tății sărbătorite au luat loc rec
tori, prorectori, decani și profe
sori din patru continente, condu
cători și soli ai unor faimoase

cetăți universitare; mulți dintre 
ei purtau tradiționalele hlamide 
și toce, blazoane și însemne sta
bilite de un ceremonial academic 
de imemorială vechime; aurul și 
purpura, mătasea și hermina din 
veșmintele venerabililor oaspeți 
au subliniat în felul lor solemni
tatea aparte a acestei mari întru
niri omagiale.

Dar, desigur, semnificația mo

Evocarea autorilor at'rtorfei.
opere devenite ulterior bunuri în 
patrimoniul științei și culturii 
universale nu a fost numai un act 
de pioasă recunoștință. Ci și legi
tima evidențiere a caracterului 
de continuitate pe care se înte
meiază munca celor aflați astăzi 
la catedrele Universității din 
București: profesori 
iubiți, cu însemnate

respectați și 
merite știin-

vechi, ca acelea născute de ge
niul civilizațiilor arabă, indiană, 
chineză ; din partea unor celebre 
universități europene, cu o repu
tație consolidată de veacuri, ca 
acelea din Paris, Cambridge, Vie- 
na, Bologna, Fraga, Cracovia, 
Kiev, Munchen, Liege — și atîtea 
altele; din partea unor universi
tăți relativ tinere, afirmate însă 
cu putere, mari torțe luminoase

A
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mentului depășește aparența ori- 
cît de fastuoasă. Fapt este că in
stituția născută în anul 1864 pe 
baza decretului domnitorului 
Alexandru Ioan Cuza, contrasem
nat de ministrul instrucțiunii pu
blice, poetul Bolintineanu, a iz
butit să-și cîștige în fața univer- 
sităților-surori un prestigiu la a 
cărui apariție și consolidare au 
contribuit lucrările unor savanți 
romîni de primă clasă, nume 
ilustre, înscrise cu litere nepieri
toare în diferite ramuri ale știin-

reputați oa-țifice și pedagogice, __ ___
meni de cultură care în ultimele 
două decenii au format tinerele 
cadre ale intelectualității noastre, 
acei constructori atît de activi, 
împreună cu generația mai vîrst- 
nica, a socialismului în patria 
noastră. Și iată că, implicit, oas
peții universitari au salutat aceas
tă nobilă continuitate.

Sărbătorindu-și Centenarul, U- 
niversitatea din București a pri
mit urările fierbinți de progres, 
succese și prosperitate din partea 
uncr universități extrem de

continentul american, pe celpe continentul american, pe cel 
asiatic, pe cel african. Aceste me
saje, care au străbătut, așadar, 
considerabile spații geografice 
pînă la noi și care poartă sigilii 
concepute — unele — acum 
multe sute de ani sînt, toate, a- 
dresate unei instituții de cultură 
în plirufy dezvoltare și înflorire. 
Oaspeții noștri au venit în mijlo
cul profesorilor Universității din 
București care instruiesc și educă 
13 000 de studenți scutiți de gri
jile apăsătoare ale zilei învățătu
rii — azi, feriți de sentimentul

nesiguranței pentru momentul și 
locul aplicării cunoștințelor însu
șite — mîine. Oaspeții noștri au 
luat cunoștință de excelentele 
condiții materiale asigurate prin 
grija partidului și statului nostru 
celor veniți la lumina învățămîn- 
tului nostru universitar, au înțe
les — și din cuvintele unui stu
dent, și din ansamblul sistemului 
nostru de învățămînt — ce forță 
creatoare generează anii de stu
diu petrecuți în aceste condiții 
Și iată că rectori, prorectori, de
cani și profesori de pe toate me
ridianele lumii au ținut să salute 
în persoana studenților, și viitorul 
intelectualității noastre.

Și dacă mulți au recurs la ura
rea latină — vivat, crescat, flo- 
reat — este semnificativ că unii 
dintre ei, ca reprezentantul Uni
versității din Lund (Suedia) au 
ținut să exprime esența aceleiași 
urări în romînește; iar alții, glu
mind cu o seriozitate academică, 
și-au exprimat dorința unei par
ticipări la o sărbătorire bicente
nară, sau chiar milenară a Uni
versității din București...

ȘTEFAN IUREȘ

Tezaurul științific și cultural făurit de-a lun
gul timpului, tradițiile înaintate ale învăță- 
mîntului nostru academic se bucură astăzi de 
o înaltă prețuire. Partidul și statul acordă o 
mare atenție avîntului științei și tehnicii, în
floririi culturii și artelor. Alături de celelalte 
instituții de învățămînt superior, Universitatea 
din București a cunoscut o dezvoltare conti
nuă, ilustrată prin creșterea considerabilă a 
numărului de studenți și cadre didactice, crea
rea de noi facultăți și secții de specializare, la
boratoare și biblioteci, îmbunătățirea condiții
lor de viață și de studiu ale celor care o frec
ventează.

Corpul didactic al acestui înalt lăcaș de cul
tură — cuprinzînd dascăli cu o bogată și în
delungată experiență, precum și un puternic 
detașament de tinere cadre științifice și peda
gogice, formate în anii regimului nostru — și-a 
cucerit o binemeritată stimă și apreciere pen
tru devotamentul, competența și stăruința cu 
care-și îndeplinește îndatoririle de onoare ce-i 
revin.

O mîndrie a întregului popor este studenți
mea noastră, plină de vigoarea tinereții și de 
optimism. Invățînd cu sîrguință spre a-și în
suși știința, pregătindu-se cu răspundere pen
tru viață, pentru slujirea patriei, ea se dove
dește demnă de încrederea și dragostea cu care 
este înconjurată.

Prin munca lor plină de abnegație și price
pere, zecile de mii de absolvenți pe care i-a dat 
învățămîntul superior în ultimii 20 de ani joa
că un rol de seamă în viața economică, socială 
și culturală a țării, făcînd să sporească renu- 
mele școlii noastre superioare.

Prezența la manifestările Centenarului a atî- 
tor iluștri reprezentanți ai unor universități de 
veche tradiție și înalt prestigiu științific con
stituie o expresie a dorinței universitarilor de 
a contribui la îmbogățirea tezaurului culturii 
mondiale prin schimbul de valori spirituale, la 
întărirea colaborării între oamenii de știință 
și cultură din toate țările, la apropierea între 
popoare în numele păcii și înțelegerii interna
ționale.

Ne exprimăm convingerea că cea mai mare 
Universitate a țării va fi și în viitor la înălți
mea misiunii de onoare de a forma cadre tot 
mai numeroase, în măsură să participe activ la 
opera de ridicare a Romîniei socialiste pe cul
mile progresului și bunăstării, la dezvoltarea 
științei și culturii, la promovarea gîndirii îna
intate.

Cu prilejul acestei mărețe sărbători Jubiliare, 
urăm tuturor cadrelor didactice, studenților și 
colaboratorilor Universității din București noi 
succese în munca pedagogică și de creație știin
țifică, pusă în slujba poporului și a înfloririi 
patriei.
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prezentanți ai unor instituții 
centrale și organizații obștești, 
oameni de știință, artă și cul
tură, conducători ai institutelor 
de învățămînt superior din în
treaga țară, numeroși studenți.

La adunare au participat in
vitați de peste hotare, repre- 
zentînd 60 de universități din 
numeroase țări.

Au fost prezenți șefii unor 
misiuni diplomatice acreditați 
în R. P. Romînă și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Adunarea festivă a fost des
chisă de acad. Gh. Mihoc, rec
torul Universității din Bucu
rești.

Primit cu puternice aplauze, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, în numele Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, al Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri, 
a adus un salut călduros 
corpului didactic, studenților 
și tuturor colaboratorilor Uni
versității cu prilejul împlini
rii unui secol de activitate.

A luat apoi cuvîntul acad. 
Gh. Mihoc care a vorbit des
pre tradițiile Universității și 
avîntul pe care Universitatea 
din București și întregul învă- 
țămînt superior din țara noa
stră l-au cunoscut în anii de 
democrație populară.

Au adus saluturi acad. Ște
fan Bălan, în numele Ministe
rului Invățămîntului, acad. 
Ilie Murgulescu, din partea A- 
cademiei R. P. Romîne, acad. 
Constantin Daicoviciu, în nu
mele Universităților și a celor
lalte institute de învățămînt 
superior din întreaga țară, și 
studentul Basarab Niculescu, 
în numele celor peste 13 000 
studenți ai Universității Bucu
rești.

Primiți cu vii aplauze de 
asistență, oaspeții de peste 
hotare au transmis mesaje și 
daruri Universității din Bucu
rești cu prilejul sărbătoririi 
Centenarului.

Au fost înmînate mesaje de 
salut de către William H. 
Welling, directorul Depar
tamentului învățămînt supe
rior din cadrul U.N.E.S.C.O. 
și Roger Keyes, secretar gene
ral al Asociației internaționa
le a Universităților.

Au transmis Universității 
din București mesaje și da
ruri : ambasadorul Argentinei 
în R. P. Romînă J. Alvarez de 
Toledo, din partea Universită
ții din Buenos Aires ; din Al
bania — prof. Hasan Duma, 
prorector al Universității din 
Tirana ; din Austria — prof. 
Theodor Ch. Gossen, delegat 
al Universității din Viena; 
prof. Franz Sauer, prorector 
al Universității din Graz ; din 
Belgia — prof. Charles Del- 
voye, delegat aL Universității 
din Bruxelles; prof. J. J. Bouc- 
kaert, rectorul Universității 
din Gand, prof. Paul Ch. Gos- 
sens, delegat al Universității 
din Liege ; din Marea Britanie 
prof. Peter Scott Noble, vice
cancelar al Universității din 
Londra, prof. Brian Downs, 
vicecancelar al Universității 
din Cambridge, prof. L. N. 
Ferrar, vicecancelar al Uni
versității din Oxford; din 
Bulgaria — prof. Dimităr Go- 
sev, rectorul Universității din 
Sofia; din Cehoslovacia — 
prof. Jaroslav Prochazka, rec
torul Universității din Praga, 
prof. Vladimir Cemusak, pro
rector al Universității din 
Bratislava ; din China — prof. 
Ciu Pei-iuan, rectorul Univer
sității din Pekin, prof. Ian Gi- 
siuan, delegat al Universității 
din Șanhai; din R.P.D. Co
reeană — prof. Zi Cian Ik, 
rector ad-interim al Univer
sității din Phenian ; ambasa
dorul Cubei în R. P. Romînă, 
Manuel Yepe Menendez, din 
partea Universității din Ha
vana ; din Danemarca — prof. 
Fog Mogens, prorector al 
Universității din Copenhaga ; 
din Finlanda — prof. Valentin 
Kiparsky, delegat al Univer
sității din Helsinki; din Fran
ța — prof. Jean Roche, recto
rul Universității din Paris, 
prof. Rene Jacquemain, dele
gat al Universității din Be- 
sanțon, prof. Rene Gsell, dele
gat al Universității din Gre
noble, prof. Pierre Reboul, 
delegat al Universității din 
Lille ; din R. D. Germană — 
prof. Kurt Schroder, rectorul 
Universității din Berlin, dr. 
H. Moșier, prorector al Uni
versității din Leipzig; din R. F. 
Germană — prof. Wilhelm 
Dirscherl, rectorul Universită
ții din Bonn, prof. Gerhard 
Weber, rectorul Universității 
din Munchen ; din Grecia — 
prof. Nikolas Aspiotis, pro-

ADUNAREA FESTIVĂ
rector al Universității din 
Atena; ambasadorul Indiei în 
R.P. Romînă, K. R. F. Khilnani, 
din partea Universităților in
diene ; ambasadorul Indone
ziei în R. P. Romînă, Sukrisno 
din partea Universităților in
doneziene ; din Italia — prof. 
Giorgio Cencetti, delegat al 
Universității din Roma, prof. 
Dario Graffi, delegat al Uni
versității din Bologna; din 
Iugoslavia — prof. Bozidar 
Djodjevic, rectorul Universi
tății din Belgrad, prof. Vladi
mir Serdar, prorector al Uni
versității din Zagreb; din 
Izrael — prof. Zvi Werblow- 
ski, delegat al Universității 
din Ierusalim ; din Japonia — 
prof. Iizuka Hiroshi, delegat 
al Universității din Tokio ; din 
Maroc — prof. Mohamet el 
Fassi, rectorul universității 
din Rabat; din R. P. Mongolă 
— prof. Ișceren Denzenghiin, 
delegat al Universității din 
Ulan Bator; din Polonia — 
prof. Witold Chachowscbi, 
prorector al Universității din 
Varșovia, prof. Mieczyslav 
Klimoszevski, rectorul Uni
versității din Cracovia. prof. 
A. Swinorski, rectorul Univer
sității din Torun, prof. Greger 
Seîdler, rectorul Universitarii 
din Lublin; din S.U-A. — prof. 
James Augerot delegat al 
Universității din Washington, 
prof. Clarence R. Becker, 
delegat al Universității din 
New Jersey, Adrian Henry 
Jaffe, delegat al Universității 
din Michigan ; din Suedia — 
prof. Alf Lombard, delegat al 
Universității din Lund; din 
Turcia — prof. Kudret Ayiter, 
delegat al Universității din 
Ankara, prof. Braid Vehbi. 
delegat al Univ erai tații din 
Istanbul; din Ungaria — acad. 
Miklos Vilagi, prorector al 
Universității din Budapesta, 
prof. Bela Nagy Szokelfelvi. 
delegat al Universității din 
Seghedin. prof. Lajos Nemedi. 
directorul Institutului de limbi 
germanice din Debrețin ; din 
U.R.S.S. — acad. I. Petrovski, 
rectorul Universității din 
Moscova, prof. P. Zavorotko. 
delegat al Universității din 
Kiev, prof. Grant Batikean. 
delegat al Universității din 
Erevan, prof. Alexei Medve- 
deev, rectorul Universității 
din Chișinău, prof. V. E. Ba
rabanov, prorector al Univer
sității din Leningrad.

S-au mai primit mesaje de 
salut din partea Universități
lor din Walles, Liverpool, 
(Marea Britanie), Laval (Ca
nada), Geneva, Zurich, (Elve
ția), Dijon, Lyon, Montpellier, 
(Franța), Hamburg. Gottingen. 
(R. F. Germană). Milano. Pisa, 
Torino, (Italia). Ciudad de 
Mexico (Mexic). Oslo. (Norve
gia). Amsterdam. (Olanda), 
Academiei de ștințe a R- P. 
Polone, Universităților din New- 
Orleans, (S.UA), Stockholm. 
(Suedia), Damasc. (Siria).-Tu
nis, (Tunisia), Hanoi iR. D. 
Vietnam).

Rectorul Universități: din 
București a mulțumit călduros 
oaspeților pentru mesajele $: 
darurile înmînate.

Intr-o atmosferă enîxxcastâ 
s-a dat apoi citire scrisori: a- 
dresate Comitetului Centrai al 
Partidului Muncitoresc Rmir_ 
Consiliului de Stat și guvernu
lui Republicii Populare Rtrr..- 
ne, de corpul profesoral r stu
denții Universității B-r-rer.

In cuvîr.tarea sa. acad. Gh_ 
Mihoc. rectorul Universității 
din București, a spus

Sărbătorirea Ontemrotai 
Universității din București 
constituie un eveniment de 
seamă in viața culturali ș: Ști
ințifică a poporului romin. Im
portanța deosebită acoriată a- 
cestei aniversări este o nouă 
expresie a grijii pe care sta
tul o arată învățăm intnlui su
perior, este o dovadă a prețui
rii pe care poporul romin o 
acordă activității desfășurate 
in școala superioară.

în continuare vorbitorul a 
prezentat momente din istoria 
Universității centenare, a evo
cat figuri de profesori iluștri 
ai săi, tradițiile progresiste 
ale Universității, referindu-se 
la influența dezvoltării mișcă
rii organizate a clasei munci-

toare asupra acestor tradiții, 
determinînd în Universitate o 
mișcare cu caracter larg de
mocratic și umanist. Vorbito
rul s-a ocupat în continuare 
pe larg de avîntul pe care în
vățămîntul superior l-a cunos
cut în anii de democrație 
populară, a vorbit despre legă
turile internaționale științifice 
și culturale ale Universității, 
despre activitatea plină de pa
siune a cadrelor universitare 
și studenților, despre condiții
le create de partid.

Bilanțul însuflețitor al unui 
secol de activitate, a spus in 
încheiere acad. Gh. Mihoc, 
constituie un imbold spre noi 
și importante realizări in 
munca nobilă ce revine Uni
versității în pregătirea intelec
tualității patriei noastre pen
tru a contribui din plin la 
opera de profunde transfor
mări prin 
noastră.

în salutul ___ __________
Ministerului învățămintuku. 
acad. Ștefan Bălan a spus : în 
dezvoltarea invățărr.intulm 
superior din Rominîa. Univer
sitatea din București a înde
plinit un rol de seamă. k>- 
dreptățir.d recunoașterea una
nimă a contribuției ei deose
bit de valoroase la formarea 
specialiștilor cu pregătire su
perioară. la progresul cocu- 
nuu al științei și culturii ro- 
mîneștL

Exprimăm in această zi 
sentimentele noastre de grati
tudine fi admirate fată de 
numeroșii Slujit:- ai Univer
sității — dascăli pătrunși de 
un profund patriotism, sa- 
vanți cu renume — care, in 
trecut, infruntind multe greu
tăți, au crescut și educat in 
această Univeer •-ale. generați 
de din rindul că
rora s-au ridicai 
științe: și culturii 
multi profesori.

care trece țara

adus în

capacitații creatoare a poporu
lui norirx

De la tribuna catedrelor ux— 
versitare au fost emise cu dă
ruire idei strălucite, curajoa
se, care au depășit tpareâe 
vremii, îmbogățind astfel pa
trimoniul științei noastre.

Regimul democrat populara 
pus invățămintul și fttaga in 
slujba celor mai înalte idea
luri ale omenirii și a crea: 
toate condițiile pentru dezvol
tarea și înflorirea lor Xxa 
orientare a școli noastre su
perioare. eforturile perseve
rente pentru continua ridxare 
a nivelului științific al invă
țămîntului au condus la pro
grese incontestabi l in feraa- 
rea noilor specialiști in fzja 
cărora marele avini al econo
miei naționale si rvrw'if 
dob indite in înflorirea cult=r- 
pun sarcini de mare răspun
dere.

Colaborarea, devemtă trad.- 
ttoeală. dintre Academia R. P 
Romine st Urvcvuz m 
minunate condiții de întărire

ce derrottăr_ =-lilatorate fi 
afirmăm, șt: r.țes fi tavfci-

feî

că r arxocxssâ a ar
ii dsdaerxe es. cea jexe- 
penzrs a rta^aade ac:-

ac

rr

Va prezentăm două scene 
din premierele cu care și-a 
deschis stagiunea Teatrul
de Stat din Galați : ^ii cu
minte, Cnstoior“ de Aurel 
Baianga (in iotograiie Flori
na Cercel, Viorel Popescu, 
Septimiu Pop și Tanți Ro- 
mee) și „Noaptea e un 
sietnic bun' de Al. Mirodan 
(in fotografie: Constantin 
Sărăreanu, ion Lazu, Mino- 

dora Condur)

CARNET MUZICAL

Deschiderea stagiunii
• LA FILARMONICĂ

pe cuhnile 
înaintate 

___ _ de 
știință. * scriitori, oameni de

cam

De la Expoziția 
realizărilor 
economiei 
naționale 

a R. P. Romîne
stat

Ultimele două 
epocă de profunde transfor
mări revoluționare in toate 
domeniile de activitate din 
țara noastră — au însemnat 
și pentru învățămîntul supe
rior o etapă nouă de înălțare 
și înflorire. învățămîntul su
perior a fost reorganizat și 
reprofilat corespunzător noi
lor cerințe ale economiei și 
culturii socialiste in amplă și 
continuă dezvoltare. Azi avem 
în țară 47 de instituții de in- 
vățămînt superior, cu 178 de 
facultăți repartizate in 15 cen
tre universitare, față de 16 in
stituții de învățămînt supe
rior cu 33 facultăți existente 
în 4 centre universitare in a- 
nul 1938. In acest an. cursurile 
universitare sint urmate de un 
număr de studenți aproape de 
5 ori mai mare deci: in anul 
1938.

în cuvîntul său. acad. S5e- 
fan s-a refer.: la sar
cinile de mare răspundere ce 
stau în fata cadrelor iiactxe 
și studeriricr 
convingerea că _ 
dm BocureșZL p&srd in cei 
de-al dota «coi al exeaesoa. 
sa>. va tadepenă ca ssaceo »- 
ceste notate sarest puse ta

decenii

htaltl

-a exi-

Ț-,

să
a adresind. ea

i cu-

fi

NOU
PROGRAM

Exporiția fancți—eiri ince
pted din 15 octombrie a.c. 
dnpă ermătond program : du
minica si sărbătorile legale in
tre erele 9—2t.

— Marțea, miercurea, joia, 
vinerea și sâmbăta intre orele 
9—19.

— Ln»ea intre erele 14—19.
Accesul la experiție se poa

te face ea tramvaiele E, X 4,
X a etebexele 31. 4X 4X CI și 
« fi trate taaete fL E și 8X

(.Agerpres)

In Ateneul renovat, sclipi
tor de lumină, Filarmonica 
și-a inaugurat noua stagiune 
printr-un concert simfonic di
rijat de M. Basarab și avînd 
ca solist pe tînărul pianist 
francez Andre Gorog, laureat 
al Concursului „Enescu".

Deschis cu uvertura la ope
ra ,,Anacreon" de Cherubini, 
redata spumos și cu multă 
vervă, concertul a continuat 
cu Simfonia nr. 101 de Haydn. 
Lucrarea, care cere o execuție 
precisă și o desăvîrșită trans
parență a sonorităților, s-a 
bucurat de o bună interpreta
re. Dirijorul a imprimat mul
tă viată mișcărilor allegro, 
reușind să creeze, adesea, o 
puternică tensiune emoțională. 
Menuetul a apărut ca un dans 
moderat, condus într-o mișca
re grațioasă iar finalul cu ca
racter exploziv a fost de un 
optimism comunicativ. Este 
lăudabil că Filarmonica a în
scris în prima parte a stagi
unii, nu mai puțin decît patru 
simfonii londoneze de Haydn. 
Ele sint nu numai de o nepie
ritoare valoare artistică, (au 
umor, voioșie, aderențe puter
nice Ia creația populară) dar 
buna lor execuție implica și o 
bună disciplină profesională, 
posibilitatea ridicării nivelului 
interpretativ.

Ne-am bucurat să-1 reauzim 
pe pianistul Andre Gorog. El 
a interpretat concertul nr. 1 de 
Liszt cu o energie juvenilă. 
Atacul său este impetuos, exe
cuția — deși nu lipsită de u- 
nele impreciziuni — este plină 
de nerv. Gorog este, în gene
ral, un dinamic și această tră
sătură s-a vădit cu prisosință 
în concertul de Liszt. în ace
lași timp pianistul este animat 
de un intens sentiment poetic 
ceea ce s-a putut constata în 
chipul în care a redat prelu
diul de Debussy. De subliniat, 
de asemenea, ca o însușire de 
primul ordin a pianisticei sale, 
capacitatea-i remarcabilă de 
a-și diferenția tușeul de la o 
lucrare la alta : tușeu dur, me
talic în Liszt, suav, vaporos, 
învăluitor în Debussy. Gorog 
este un artist de frumoase 
perspective și acordarea Pre
miului II, la Concursul.,Geor
ge Enescu" îi va da un imbold 
în plus în munca sa artistică.

Dirijorul Mircea Basarab a 
acompaniat concertul cu o 
promptitudine exemplară, do- 
zînd judicios volumele sonore 
și realizînd astfel un excelent 
echilibru între solist și or
chestră.

J. V. PANDELESCU

In cursul dimineții de ieri, ocspe:-. z-: z- t 
hotare, personalități remarcabile, rețrex'.Z'--. 
60 de universități din numeroase țări ale te
rnii, au făcut o vizită la rectoratul U-r.-c’ - 
tații din București. Aici au fost șz'.z'.zt. z- 
acad. Gh. Mihoc, rectorul Universității, de 
membri ai Consiliului științific.

Peste 1SOO irxarxn ci
o cckterocsâ prâcire. de pesze hotare
n aromat ta certe* ce osoare a Cesxesaraliu 

dm Bsesreyîi. Ja fceogrefule 
ctetsraxe. *x*ri ccr-â ce ux
aceste rearăjestin

-r-? BBHBMltae ---
xată pe zidul locahdui Uni- 
vemiătu d_n Bule%*ardul Re- 
îxăhhra sr. IX

_-e=nâ împlini
rea a IM de ani de la înfiin- 
tanu UMvanitftii din Bucu- 
rești fi a 2W de ani de la în- 
•^me.ere* Academiei dom-

— prmul așezămînt de 
xnvițiHtat superior din Ca- 
pstatt.

fos: ie reprezen-
tapfi ai Ifinisterului învăță- 
mimuhri. ai Universității, ca
dre didactice universitare, 
studenți. precum și oaspeți 
străini invitați Ia sărbătorirea 
centenarul ui.

★
Rectorul Universității din 

București, acad. Gh. Mihoc, a 
oferit seara la Complexul stu
dențesc din Bd. 6 Martie o re
cepție în cinstea oaspeților de 
peste hotare.

Mineri in vizită
DEVA. — (de la corespondentul 

nostru):
Printre numeroșii excursioniști 

sosiți In aceste zile In Capitala 
patriei noastre, pentru a vizita 
Expoziția realizărilor economiei 
naționale, foarte mulți sint mineri 
și alți oameni ai muncii din Va
lea Jiului.

Numai de la Exploatarea mini
eră Lupeni au vizitat plnă acum 
expoziția un număr de 300 mi
neri. Alți 240 de excursioniști au 
plecat, nu d.^ mult, spre București 
de la Termocentrala Paroșeni îm
preună cu un număr de 50 de mi
neri din Petrila. Numărul excursio
niștilor din Valea Jiului, care au 
vizitat deja Expoziția realizărilor 
economei naționale și, cu același 
prilej, și alte obiective interesan
te din orașul București, depășește 
cifra de 1 000. Printre aceștia se 
numără și elevii școlilor medii din 
acest bazin carbonifer.

In curînd, alte trenuri și auto
care ale O.N.T. vor străbate dru
mul Petroșani — București cu alte 
sute și sute de excursioniști, dor
nici să admire minunatele realizări 
ale regimului democrat-popular 
în cei 20 de ani de la Eliberare.

• LA RAJUIOTELEVIZIUNE

(Agerpres)

Televiziune
JOI 15 OCTOMBRIE 1964
în jurul orei 17,30 — Jocurile 

Olimpice — Tokio, 1964. 19,00 — 
Jurnalul televiziunii. 19,10 — 
Pentru tineretul școlar : Pagini de 
album folcloric. 19,40 — Pentru 
copii : Rățuștele înțelepte. 19,50 — 
Filmul artistic romînesc „Pisica 
de mare". 21,20 — Pagini din 
opere. In încheiere : Buietin de 
știri, buletin meteorologic.

în zilele cînd membrii or
chestrei simfonice a Radiotele- 
viziunii sînt ambasadorii artei 
romînești peste hotarele țării, 
Orchestrei de studio i-a reve
nit sarcina de a deschide și de 
a susține timp de cîteva săp- 
tămîni obișnuita stagiune de 
concerte.

Sub conducerea experimen
tată a dirijorului Constantin 
Bobescu, orchestra a dat viață 
cu entuziasm și pasiune (cu 
excepția, din păcate, a unor 
momente de nesiguranță) unui 
program oarecum eterogen, 
dar cuprinzînd însă cîteva din 
marile valori ale istoriei muzi
cii universale și naționale: 
„Muzica apelor" a lui Haen- 
del, „Italiana" lui F. Mendel- 
ssohn-Bartoldy, „Divertismen
tul" lui Drăgoi, piese vocale de 
Wagner și R. Strauss și, în 
sfîrșit, „Fantezia pentru pian, 
cor și orchestră" (solistă Maria 
Fotino) de Beethoven.

Din atît de variatul program 
am remarca doar două mo
mente : programarea Divertis
mentului lui Drăgoi și prima 
apariție ca solistă a unei for
mații simfonice a sopranei 
Marina Krilovici — laureată 
cu premiul I al recentului 
Festival enescian.

Programarea „Divertismen
tului rustic" a însemnat nu 
numai reaudierea uneia dintre

cele mai valoroase creații ale 
istoriei muzicii romînești, ci și 
un omagiu adus la împlinirea 
a 70 de ani de viață compozi
torului care a militat ani în șir 
pentru elaborarea unui stil 
romînesc, unei armonii modale 
cu specific romînesc, unor 
forme noi în creația noastră 
muzicală. După patru decenii, 
„Divertismentul" (distins în 
1928 cu premiul „George Enes
cu") cîștigă sufragiile oricărui 
iubitor al muzicii prin frumu
sețea melodiilor sale, prin mă
iestria cu care compozitorul 
știe să redea întreaga savoare 
a folclorului nostru.

în liedul „Căcilia" de Ri
chard Strauss și Aria Elisa- 
betei din Tannhăusser, Mari
na Krilovici a demonstrat a- 
ceeași voce plină de mare căl
dură, profund dramatică, cu 
un timbru emoționant, stră
duința de a pătrunde sensurile 
adînci ale partiturii.

Programele, ținuta interpre
tativă a concertelor inaugurale 
bucureștene, constituie pentru 
fiecare tînăr un îndemn de a 
poposi mereu în această sta
giune în sălile unde li se oferă 
posibilitatea unui înălțător 
contact cu marile frumuseți 
ale artei muzicale.

IOSIF SAVA

INFORMA
• Comitetul de Stat pentru Cul

tură și Artă — Consiliul pentru 
răspîndirea cunoștințelor cultural- 
științifice anunță pentru joi 15 oc
tombrie 1964, ora 18, în sala Dal
les din B-dul N. Bălcescu nr. 18, con
ferința : „La pescuit pe ape în
depărtate, cu traulerul „Constan
ța". Va vorbi : Petre Mureșanu — 
ofițer II maritim pe traulerul 
„Constanța". Expunerea va fi în
soțită de proiecții, Jurnalul de ac
tualități nr. 41 și filmul artistic 
romînesc „Dragoste la zero grade".

• La invitația Ministerului Cul
turii din R. P. Ungară, între 14 
și 19 octombrie, o delegație a Co
misiei muzeelor științifice din Co
mitetul de Stat pentru Cultură și 
Artă participă la o consfătuire a 
muzeologilor maghiari. Din dele
gație fac parte prof. dr. Mihai Bă- 
cescu, membru corespondent al 
Academiei R. P. Romîne, directo
rul Muzeului „Grigore Antipa" din 
București, și prof. Liviu Ștefănes- 
cu, secretarul Comisiei muzeelor 
științifice.

Miercuri dimineața deleaația a 
plecat spre Budapesta.

• în cadrul programului de 
schimburi culturale între țara noa
stră și Anglia, miercuri dimineața 
a părăsit Capitala, îndreptîndu-se 
spre Londra, maestrul emerit al 
artei Mircea Basarab, directorul 
Filarmonicii da stat „George

Enescu", care va face o vizită de 
două săptămîni în această țară.

• Zilele acestea au fost expedi
ate spre Capitala R.S.F. Iugosla
via peste 800 volume cu care țara 
noastră va participa la Tîrgul In
ternațional de Carte de la Belgrad, 
ce va avea loc între 7—14 noiem
brie. Printre lucrările trimise fi
gurează tratate de știință și teh
nică, monografii, lucrări cu carac- 
ler enciclopedic, dicționare, edi
ții valoroase ale scriitorilor noștri 
clasici șî contemporani, traduceri 
din marile opere ale literaturii 
universale, albume de artă, lucrări 
cu caracter turistic etc.

In acest an cartea romînească 
a mai fost prezentă la expozițiile 
și tîrgurile internaționale de carte 
de la Bombay și Calcutta, Varșo
via, Washington, Londra, Frank
furt pe Main. Expoziții ale cărții 
romînești au fost organizate la 
Stockholm, Bologna, Milano, 
Moscova și Chișinău.

★

Miercuri seara s-a închit 
expoziția „Artele grafice în 
S.U.A.", organizată în Sala 
sporturilor din Constanța.

Mulțumind organelor locale 
pentru concursul dat la buna 
organizare a expoziției, dl. Ni
kita Moravsky, directorul ex
poziției, și-a exprimat totodată 
satisfacția într-o convorbire

Ț I I
cu corespondentul regional al 
Agerpres, pentru interesul cu 
care iubitorii de artă din loca
litate au vizionat exponatele. 
Sperăm, a spus el, că expoziția 
se va bucura de același inte
res și în celelalte orașe romî
nești. La începutul lunii no
iembrie expoziția se va des
chide la Ploiești.

★
DI. Henrik Beer, secretar general 

al Ligii societăților de Cruce Roșie, 
însoțit de dr. Octavian Berlogea, 
vicepreședinte al C.C. al Crucii 
Roșii a R.P.R., a sosit marți seara 
la Constanța.

După ce a făcut o vizită la se
diul Sfatului Popular al orașului, 
unde a fost primit de tov. Petre 
Nicolae, președintele comitetului 
executiv, oaspetele s-a întîlnit cu 
activul comitetului regional de 
cruce roșie. El a luat cunoștință 
de modul de organizare și activi
tate de masă a organizațiilor de 
cruce roșie din regiune. Cu acest 
prilej, dl. Henrik Beer a oferit co
mitetului regional Dobrogea al 
Crucii Roșii „Medalia comemorati
vă a centenarului Crucii Roșii in
ternaționale". în aceeași seară, în 
cinstea oaspetelui a fost oferită o 
masă. Miercuri au fost vizitate 
Școala medie nr. 3 și întreprinde
rea de morărit și panificație Con
stanța, stațiunea Mamaia etc.

(Agerpres)

S.UA


Patru corespondenți despre:

Munca și răspunderile
propagandistului

In aceste zile la redacție s-au primit mai multe scrisori semnate 
de propagandiști ai cercurilor politice U.T.M. Ei doresc ca odată 
cu începerea noului an de învățamînt politic să facă un schimb 
și mai larg de păreri în legătură cu activitatea pe care o desfă
șoară în cercuri, cu experiența acumulată în anii trecuți.

Ca și pînă acum, și de această dată coloanele ziarului nostru 
Ie stau Ia dispoziție.

BADEA VASILICA — 
G.A.C. Mortenl, raionul 
Găești

Activitatea de propagandis
tă am început-o în urmă cu 7 
ani. Practica de pînă acum 
mi-a dovedit cît de important 
este pentru un propagandist să 
studieze cu regularitate docu
mentele de partid, materialele 
ideologice care apar în presă 
și publicațiile de tineret. A- 
ceasta îi dă posibilitatea să 
pregătească expuneri cu un 
bogat conținut educativ, să 
organizeze dezbateri intere
sante.

în cercul de studiere a Sta
tutului U.T.M. pe care-1 con
duceam erau cuprinși, cum e 
și firesc, tineri începători în 
studiul politic organizat. Tre
buia să folosesc nu numai un 
limbaj pe înțelesul lor, dar și 
unele metode care să-i ajute 
să înțeleagă cu mai multă 
ușurință problemele studiate.

Fotomontajele cu fotografii 
din lupta eroică a partidului, 
din activitatea organizației 
noastre condusă de partid, 
fragmentele din literatura be
letristică, exemplele din acti
vitatea practică a tinerilor în 
cadrul gospodăriei, sînt doar 
cîteva din metodele folosite în 
acest scop. Vorbeam anul tre
cut despre tradițiile glorioase 
ale partidului. Cu acest prilej 
l-am invitat pe comunistul 
Bogdan Marin, vechi munci
tor ceferist care a povestit 
cursanților aspecte emoțio
nante din lupta eroică a par
tidului nostru. Alte lecții au 
fost urmate de recenzii 
unor cărți beletristice 
„Victoria de la .Oltina" _ 
Paul Anghel, „Desfășurarea" 
de Marin Preda „Cordovanii" 
de Lăncrănjan ; de seri lite
rare inițiate de către organi
zația de bază U.T.M. pe teme 
ca : „Printre înfrățitele ogoa
re" sau „Satul colectivist in 
literatură" etc.

Un propagandist trebuie să 
cunoască preocupările cursan
ților atît în gospodărie cît și 
în timpul liber, comportările 
lor. La un moment dat, în 
gospodăria noastră colectivă 
s-a săvîrșit o abatere de la 
disciplina muncii. Am consi
derat necesar să discutăm, mai 
amănunțit în cadrul lecției a 
3-a despre îndatoririle și 
drepturile membrilor U.T.M. 
Ceva mai tîrziu a avut loc o 
adunare interesantă în care 
s-a discutat despre atitudinea

față de muncă și avutul ob
ștesc la care au participat nu 
numai cursanții, ci toți tine
rii colectiviști. Foarte mulți 
tineri din cercul meu ca : Pa
nă Gh., Ciobanu Florea, Gă
inușă loan și alții au luat cu- 
vîntul în cadrul adunării.

în urma expunerilor și a 
discuțiilor despre trăsăturile 
moral-politice ale utemistu- 
lui, mulți tineri cursanți ca 
Luță Marin, Ștefan Gheorghe, 
Luță Gherghina, Cristina Ma
rin au cerut să fie primiți în 
rîndurile organizației U.T.M.

cînd am discutat în cercul 
„Să ne cunoaștem patria so
cialistă" despre sarcinile tra
sate de partid în vederea în
tăririi economico-organizato- 
rice a G.A.C. și obținerii unor 
producții sporite la hectar. 
Ilustrarea realizărilor obținu
te de gospodăria noastră, 
comparația făcută între pro
ducția obținută la hectar aco
lo unde s-au folosit metodele 
agrotehnice înaintate și re
zultatele obținute unde aceste 
metode nu au fost folosite au 
avut un puternic efect educa
tiv și mobilizator asupra tine
rilor. Cursanții au fost astfel 
ajutați să desprindă din pro
blemele teoretice discutate în
vățăminte concrete pentru ac
tivitatea lor practică.

ale
ca
de

POPESCV TEODORINA 
- G.A.C. Șteiănești, Dră- 
gășani

Anul trecut am condus cer
cul politic „Să ne cunoaștem 
patria socialistă “.

Vorbind despre bogățiile 
țării noastre, despre marile 
realizări obținute de poporul 
nostru condus de partid am 
făcut o călătorie imaginară 
pe harta patriei. Călătoria 
noastră am început-o din re
giunea Argeș folosind și un 
bogat album cu fotografii din 
din această regiune. Cursanții 
au putut să vadă cum arătau 
înainte de eliberare aceste 
meleaguri și cum arată astăzi, 
le-am vorbit despre mari 
construcții ca Hidrocentrala 
de pe Argeș, Combinatul de 
aluminiu de la Slatina și al
tele. Construcțiile de blocuri, 
cămine culturale, școli, teatre, 
bogatele gospodării colective 
de pe ogoarele regiunii au în
tregit tabloul viu al preface
rilor care au avut loc în anii 
regimului democrat-popular.

In cadrul cercului am 
făcut nu numai călătorii ima
ginare, ci am organizat și ex
cursii printre 
Doftana cu 
despre P.C.R. 
conducătorul 
lui nostru 
ploatării. Eficace 
fundarea cunoștințelor s-au 
dovedit și vizionările colecti
ve pe care le-am inițiat. Fil
mele „Tudor", „Lupeni ’29“, 
„Mitrea Cocor", „Setea", au 
contribuit la completarea cu
noștințelor privind lupta 
muncitorilor și țăranilor con
duși de partid pentru o viață 
mai bună.

OPREA MARIN ETA — 
comuna Main cu Flori — 
Muscel

Biografie comună I

care la Muzeul 
prilejul lecției 
organizatorul și 
luptei poporu- 
îm potriva 

în
ex- 

apro-

CONDRUȚ IOANA — 
comuna Picior de Munte 
— Gâești

Graficele comparative au 
avut o deosebită eficacitate

Autograie in satul olimpic

Emblema marii

Campioni

Au, fiecare, 18 ani neimpliniți 
fi biografia lor e, de fapt, una 
singură, deoarece -umindoi s-au 
născut în același sat, in același 
an, în aceeași zi. Mihai și Nico
lae, fiii ceferistului Polet Nicola- 
eseu din comuna Călimănești, ra
ionul Rîmnicu Vilcea, sînt gemeni.

Au crescut așa cum cresc toți 
fiii țăranilor din țara noastră, au 
urmat școala elementară și, ca 
toți ceilalți, și-au pus întrebarea : 
„Ce să fiu Și pe unul și pe ce
lălalt îi pasionau problemele de 
tehnică, amindoi doreau să lucre
ze într-o mare uzină, să producă 
mașini. Doreau să fie strungari. 
Așa au ajuns la Școala profesiona
lă „Independența" din Sibiu, în 
clasa de strungari.

1Au urmat ani de învățătură, de

practică în uzină. In atelierul de 
strungărie ușoară al uzinei au fost 
îndrăgiți din prima zi. Comuniștii 
Carol Homner și Petre Crefu i-au 
ajutat pe cei doi tineri să-și în
sușească meseria.

Cînd au terminat școala, munci
torii mai în vîrstă i-au primit cu 
flori, le-au urat succes, iar maistrul 
Gh. Oancea, de la atelierul de 
strungărie, care-i cunoștea bine 
pe cei doi gemeni, a cerut să fie 
repartizați la el.

Nu au trecut decît cîteva luni 
de cînd Mihai și Nicolae au deve
nit strungari, dar de pe acum ei 
se bucură de stima și aprecierea 
întregului colectiv în care lucrea
ză.

Seară de seară, pe cei doi frați 
îi întîlnești la școala medie sera
lă, unde sînt în clasa a Vlll-a.

Deocamdată, biografia celor doi 
tineri se oprește aici, dar în fieca
re an alte file vor veni s-o îm
bogățească, cu planuri și visuri 
îndeplinite.

P. CHIȚU

încă de la începutul anului 
de învățâmint politic am pro
pus comitetului U.T3L ca 
după expuneri și convorbiri 
să organizăm vizite la între
prinderile din apropierea co
munei noastre, vizionări de 
filme în colectiv etc. în urma 
lecției: „Marile realizări obți
nute de poporul nostru con
dus de partid- am vizitat în 
colectiv G-A-S. din LăicăL 
Cursanții au avut posibilita
tea să cunoască concret modul 
cum sînt aplicate metodele 
înaintate agrozootehnice și 
rezultatele obținute. De ase
menea, am vizitat Filatura 
^Musceleanca-.

La una din lecțiile legate 
de munca tinerilor in gospo
dăria colectivă, de contribuția 
lor la întărirea economico-or- 
ganizatorică a G.A.C. l-am in
vitat pe tovarășul inginer a- 
gronom să vorbească tine
rilor. Astfel, cursanții au avut 
și mai clar în față sarcinile 
de plan ale gospodăriei, mo
dul cum pot ei contribui la 
realizarea acestora. Am făcut 
apoi o vizită la sectorul zoo
tehnic. Tovarășul inginer a 
vorbit tinerilor despre cin
stea de a fi crescător de 
animale deoarece gospodă
ria noastră are un puternic 
sector zootehnic. Urmarea a 
fost că mulți tineri au cerut 
să lucreze în acest sector. Azi, 
acești tineri sînt fruntași ai 
brigăzii zootehnice, obțin re
zultate frumoase în muncă.

Așteptăm ca și alți propa
gandiști să-și împărtășească 
experiența acumulată, să vor
bească, prin intermediul zia
rului, despre munca și răspun
derile lor.

VEBA RADU

CINEMATOGRAFE
STRĂINUL — cinemascop to

bele serii) : Patria (10; 1330; 17;
20.30) . ACCATTONE : RețmbLca
(930; 11.45; 1630; 18.45; 21.1SL
Festival (9.45; 12; 14.15; 1630;
18,45; 21). GriviU (9.45: 12: 1415: 
1630; 18.45; 21). Floreasca
18.15; 2030). BALADA SOLDATU
LUI : Garpați (10: 12; 14: 16». GHE
PARDUL — cinemascop (ambele 
serii) : Luceafărul (10; 1330; 17;
2030). Aurora (930; 1X1S: 17: 211. 
Modera (9.45 ; 1X15: 17: 203*.
HATARI (ambele serul : Bccuresti 
(930; 13; 1630; 20), MetocLi (930; 
13; 16,30; 20). Flannira (930 . 13;
16,30; 20), Stadionul Dmaxso (ore
le 18.45). REZERVAT PENTRU 
MOARTE : Capitol (930; 11.45; 14; 
16,30; 18,45; 21), Infrihre» intre 
popoare (14; 16; 18,15: 2O30L RE
BELUL MAGNIFIC : Victoria (10 ; 
12; 14; 16; 18,15; 2030). MORAL 
'63 : Central (930; 11,45; 14: 16,15; 
18.30; 20.45), Bucegi (9.45; 12:
14,15; 16,30; 18,45; 21). OCOLUL
PĂMÎNTULUI ÎN 80 DE ZILE — 
cinemascop (ambele serii) : Lumina 
(9,30; 13; 1630; 20,15). BANDA
DE LAȘI : Union (15; 17, 19; 21). 
PROGRAM PENTRU COPII : Doi
na (orele 10). ȘOFERII IADULUI: 
Doina (11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) , Arta (10; 12,30). POVES-
TEA UNUI BALET — MI
NĂ IN MINĂ — INTILNIREA 
CELOR CURAJOȘI — PE FLUVII
LE REPEZI — AVENTURĂ IN 
TRECUT — MĂMICO ÎȚI SCRIU 
DIN BULGARIA : Timpuri Noi 
(10 — 21 în continuare). COLA
BORATORUL CEKA : Giulești (10; 
12; 14; 16; 18,15; 20,30), Feroviar 
(10; 12; 14; 16,15; 18,30; 20,30).

• La întreprinderea

forestieră Vișeu
rît să nu lase nici o bucată de 
lemn să putrezească pe fun
dul văilor.

Cu toate pregătirile noastre, 
s-ar putea întîmpla ca iarna 
să nu permită desfășurarea 
normală a lucrului muncitori
lor de pădure. Materialul lem
nos necesar producției prime
lor 3—4 luni ale anului viitor 
trebuie totuși asigurat. In a- 
cest scop, încă de la 15 sep
tembrie a început, în 15 par
chete din sectoarele Novicior, 
Făina, Coman, " 
Poeni, 
necesar 
proape 
diferite 
în faza

Pentru 
corespunzătoare a masei lem
noase exploatate, care să ducă 
la realizarea unui indice de u- 
tilizare de 60 la sută la fag și 
95 la sută la rășinoase, vom 
extinde metoda de exploata
re în trunchiuri și catarge în 
toate parchetele anului 1965. 
Totodată se va pune accentul 
pe mai buna organizare a 
muncii în brigăzi complexe

Leordina și 
exploatarea lemnului 
stocurilor-tampon. A- 
75 000 mc lemn de 
esențe vor fi pregătiți 
scos-apropiat.

asigurarea calității

upâ cîteva zile de 
ioare, azi a plouat. 
La ora cînd trans
mit {16 p m, ora 
Tokicului), ploaia a 
stat, dar aerul e
greu și apăsător, a- 

proape irespirabil. Multe fețe 
s-au înnourat. In cantonamentele 
din satul olimpic, buletinele me
teorologice — afișate din oră în 
oră — string în jurul lor ciorchini 
de oameni. Capitala nipona e 
tristă cînd plouă, mai ales sea
ra, cu sclipitul livid al ferestre
lor, cu scămoșarea literelor lumi
noase ale reclamelor, transforma
te în siluete halucinante.

Barometrul olimpic indică, to
tuși, „timp bun". Atmosfera 
jocurilor, cadrul în care se des
fășoară Olimpiada, acea „tempe
ratură interioară", greu de de
scris, dar care te pătrunde a- 
dtnc, prin toți porii, respira cal
mul. Tradiționala îmbrățișare o- 
limpică între învingători și 
învinși, executată simplu, fără 
infatuări, e un spectacol obișnuit, 
care nu mai impresionează pe ni
meni.

Extrem de important, pentru 
buna desfășurare a Jocurilor 
Olimpice este cadrul. Cum se 
prezintă el ?

Intr-iina âin zilele‘trecute, co
tidianul „Asahi" publica, între 
două articole cu performanțe 
sportive, știrea că guvernul japo
nez a cerut ca vizita primului 
submarin atomic american, pro
iectată pentru zilele lui octom
brie, să fie amînată pînă după 
încheierea Jocurilor Olimpice. 
Submarinul și-a oprit motoarele, 
încremenind undeva, într-o altă 
mare a lumii, sau luînd-o în altă 
direcție. Zona Olimpiadei —zona 
competițiilor pașnice — a rămas

competiții
La cîteva ore după ce citisem 

informația din „Asahi" pe Stadio
nul Național al orașului avea loc 
o demonstrație neobișnuită : o 
„repetiție pentru incendii", la 
care fuseseră mobilizați 2 450 de 
pompieri. Spectacolul, organizat 
cu proverbiala minuție japoneză, 
îți dădea frisonul realității. Am 
răsuflat ușurat cînd invizibilele 
flăcări au fost înfrînte.

„Nu, domnul meu, incendiile 
nu mai sînt o primejdie pentru 
Tokio" — mi-a explicat o tînără 
profesoară, Missis Yoda. (In trea
căt fie rpus, explicația mi-a fost 
dată în romînește: Missis Yoda, 
membră a asociației de prietenie 
japono-romîne, a învățat limba 
noastră la cursurile organizate în 
cadrul asociației).

reușită un rol important îl joa
că dragostea pentru pace, pro
fund înstăpînită în cercurile cele 
mai largi. Lozinca „No more Hi- 
rosirna" — niciodată o nouă Hi- 
roșimă — e pe buzele tuturor 
japonezilor, e prezentă în mii de 
manifestări, afectînd și Jocurile 
Olimpice. Nu e întîmplător că 
„Filmul olimpic" al cunoscutului 
regizor Kon Ichigawa, un film în 
care, după propria sa mărturie, 
„se va ride mult, va fi mult soa
re" va începe, simbolic, cu ima
gini din Hiroșima.

Azi de dimineață, în satul olim
pic, am stat de vorbă îndelung 
cu dl. S. Oshima, șeful delegației 
de sportivi japonezi. Acest băr
bat în vîrstă, slăbuț, fost cam
pion național al Japoniei la 100

Corespondență primită
prin TELEX de la trimisul

nostru special ILIE PURCARU

„Clădirile de lemn, a conti
nuat ea, care acum vreo 40-50 de 
ani însemnau tot orașul, sînt de 
mult pe cale de dispariție. Dar, 
cum spuneți dv., romînii: „Paza 
bună trece primejdia rea"...Nici 
vizita submarinului nuclear în 
porturile nipone n-ar fi periclitat 
desfășurarea Jocurilor Olimpice. 
(Cel mult, insinuînd niște umbre 
în atmosfera orașului). Dar, cum 
spune proverbul...

Din mulțimea de impresii cu 
care vom părăsi, peste zece zile, 
capitala celei de a 18-a Olimpia
de, informația din „Asahi" și „Paza 
contra incendiilor" — situate pe 
aceleași portativ metaforic unite 
sub semnul aceleași inițiale de 
ton — cor rămîne, sînt sigur, de 
neuitat. Organizate de un popor 
minuțios, mîndru și muncitor, ac
tualele Jocuri Olimpice vor mar
ca, după toate semnele, o mare 
reușită sportivă, iar în această

m, e un partener ideal de discu
ție. Acel surîs meditativ, atît de 
propriu japonezilor, ascunde, la 
el, reflecția autentică, saltul im
previzibil al gîndului, dincolo de 
cUpă,. dincolo de problemele spor
tului.

— Spuneți-mi, dl. Oshima — 
l-am întrebat — v-ați ocupat și 
de „antrenamentul psihic" al 
sportivilor japonezi, în vederea 
Jocurilor Olimpice ?

— Da — a sunat răspunsul — 
iar acest „antrenament" cum îl 
numiți dv., a fost un lucru extrem 
de complex...

— Adică P
— A implicat, de pildă, și ca

pitole de istorie.
— V-aș ruga să exemplificați.
— Cineva a comparat istoria 

Japoniei cu o mare dramă sha- 
kespeareană. Remarca e justă. Is
toria noastră e plină, în toate 
momentele ei, de o tensiune dra-

matică rar întîlnită, în contra 
sens cu calmul pe care îl respi
ră, de pildă, arta, sau cu echili
brul atît de fericit al naturii. A 
cunoaște această istorie este, pen
tru fiecare din noi, nu numai o 
ocupație pasionantă ci și un pri
lej de învățăminte.

— Ce învățăminte desprindeți, 
de pildă, pentru tineretul japo
nez ?

Dl. Oshima are unul din acele 
surîsuri indescriptibile.

— Descoperiți-le singur... Dra
gostea pentru pace, dorința de co
laborare și înțelegere, nu sînt 
greu de văzut.

Privirile mi-au căzut, în clipa 
aceea, pe atletul Yoshinobu 
Miyake care traversa holul canto
namentului. Acest tînăr de 24 de 
ani, cîștigătorul primei medalii 
de aur pentru Japonia și autorul 
unui nou record mondial la hal
tere (397,5 kg) e militar, ostaș al 
forțelor de auto-apărare ale Japo
niei. Dar ce frumos i-a stat pe 
podiumul Olimpiadei, etalîndu-și, 
sub strălucirea flăcărilor de mag
neziu ale aparatelor fotografice, 
mușchii superbi, perfecțiunea fi
zică întregită cu bucuria mîndră 
a ochilor.

Încheiem însemnările noastre 
aici... Din mozaicul de culori și 
evenimente care compun ziua 
olimpică, am mai ales cîteva, con- 
tinuînd rubrica noastră de:

INSTANTANEE

• Întoarcerea cosmonauțiloi 
sovietici, relatată pe pagina întîi 
a ziarelor, a provocat, din nou, 
interesul olimpicilor. Azi diminea
ță, la clubul internațional, spor
tivi din diferite țări îl înconjura
seră pe Iuri Vlasov, port stegarul 
delegației sovietice la ceremonia 
inaugurării Jocurilor Olimpice, ce- 
rîndu-i detalii. Vlasov e compe
tent în materie: de profesie teh
nician aeronautic, el a fost unul 
dintre primii recepționeri ai zbo
rului cosmic a lui Gagarin. Cine
va din grup face o remarcă pe 
care o aplaudă toți: „știința so
vietică a cucerit o nouă medalie 
de aur..."

Peisaj la Castelul Bran
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URMĂRI DIN PAGINA I
cu acord global. Comitetul 
U.T.M. ne poate ajuta efectiv 
în această acțiune, organizind 
discuții cu tinerii forestieri 
despre avantajele unei astfel 
de organizări a muncii. Prin 
eforturi comune vom reuși, 
astfel ca în aceste brigăzi să 
fie cuprinși cel puțin 70 la 
sută din muncitori. Pentru ca 
această formă de organizare 
să dea de la început rezultate 
bune și pentru îmbunătățirea 
conducerii exploatărilor din 
sectoarele Poeni și Leordina 
aici au fost transferați de cu- 
rînd 6 dintre cei mai buni 
maiștri cu o bogată experiență 
practică din sectorul Vișeu.

Considerăm că măsurile 
luate de conducerea întreprin
derii noastre, încă de la în
ceputul anului forestier 1964— 
1965, vor asigura îndeplinirea 
și depășirea sarcinilor de plan 
și a angajamentelor în între
cerea socialistă pe acest an și 
vor contribui la îndeplinirea 
ritmică a planului de produc
ție pe anul 1965, încă din pri
mele zile.

• La întreprinderea

textilă Galați
lui de condiționare • «endui # 
a celui de ventilație ia sdhle 
de lucru; Ia preparația și țe
sători* unității s-a propus 
sistematizarea secției prepara- 
ție pentru asigurarea unui 
flux tehnologic normat Siste
matizarea a dus la o creștere 
de producție de 0,5 la suta ir.- 
sumind economii anuale de 
111 000 lei.

Un capitol important al pla
nului tehnic s-a referit la îm
bunătățirea rentilației in sec
torul filatură, la mașinile de 
imprimat, precum și la condi
ționarea modernă a unității C. 
Astfel, la secția carde de la fi
latură, creindu-se condiții fa
vorabile de higroscopi citate 
crește producția de la 4,8 kg pe 
oră la 5 kg. De asemenea, 
crearea unor condiții optime 
de umiditate la unitatea „C"

a dus la creșterea indicilor de 
rtzli2are a războaielor cu 1,3 
'■* sută, aceasta insemnind o 
economie anuală de 300 000 lei.

Alte lucrări cuprinse în pla
cul tehnic sînt, de asemenea, 
■n curs de execuție: moderni
zarea secției de răsucit prin 
cere crește producția de la 22 
gr fus’oră la 31 gr., construi
rea din masă plastică a unor 
cărucioare platformă pentru 
sectorul finisaj ; introducerea 
iluminatului fluorescent la u- 
nitatea „C^-țesătorie, etc. Din 
cele 2 milioane lei acordați 
pentru lucrări de mică meca- 
nizare s-au cheltuit pînă in 
prezent aproape 1 500 000 lei.

în perioada care a rămas 
pînă la sfîrșitul anului atenția 
noastră este îndreptată spre 
pregătirea condițiilor care să 
asigure buna desfășurare a 
planului pe anul viitor. De cu- 
rind, am luat cunoștință de ci
frele de plan ale anului 1965. 
Sarcinile pe care le avem de 
înfăptuit vor fi mai mari. Pen
tru a ilustra acest lucru e 
deafuns, să mă refer la numai

două exemple: valoarea pro
ducției globale crește cu 5,7 
la sută față de 1964, iar la pro
ducția marfă creșterea va fi de 
5,3 la sută. Și la calitatea pro
duselor, productivitatea mun
cii, prețul de cost sînt prevă
zute sporuri însemnate.

Experiența dobîndită în a- 
cest an, ne ajută la întocmirea 
unui plan tehnic cuprinzător, 
adecvat sarcinilor pe care le 
are de înfăptuit întreprinderea 
în 1965. Ne-arn propus deja 
cîteva măsuri privind realiza
rea unor lucrări de mică me
canizare care vor contribui e- 
fectiv la creșterea productivi
tății muncii, la îmbunătățirea 
calității. Dintre acestea amin
tim pe cele care sînt în curs de 
desfășurare: construirea unui 
vaporizator pentru secția fini
saj în locul vaporizatorului 
vechi uzat; industrializarea 
războaielor la unitatea „D", 
instalații de condiționare în 
sala 2 a țesătoriei unității „C" 
și altele.

Colectivul de muncitori, in
gineri și tehnicieni al Între
prinderii textile—Galați, va a- 
corda și pe viitor, o mare a- 
tenție promovării progresului 
tehnic fiind convins că aceasta 
constituie o temeinică bază 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
de plan.

• Mr. Elami, 
ziarului iranian

reprezentantul 
„Kayman" se 

mira că gimnasta noastră Elena 
Popescu (Leuștean), despre care 
mi-a cerut citeva date, nu e nu
mai sportivă, ci și profesoară, so
ție ți mamă. „La noi, criteriile se
lecționării sportivilor exclud, de 
la bun început, orice fel de preo
cupări exterioare ale acestora..." 
La noi, îl explic d-lui Elami, cri
teriile sînt altele...

• Ziarul , Japan Times" în edi
ția de azi dimineață, comentează 
intr-un articol meciul de volei în
tre R.P.R. și U.R.S.S. Amintind 
că Romînia „a învins echipa 
U.R.S.S. în campionatul euro
pean", articolul atrage atenția a- 
supra ineficienței sextetului nos
tru, în ciuda — citam — „unor 
calități evidente, demonstrate de 
Edward Derzsi și Ganciu, în ciu
da jocului strălucit practicat de 
Nicolae Bărbuță.

în ziua de 13 octombrie 
1964, a încetat din viață pro
fesorul doctor inginer Mihail 
Hangan, șeful catedrei de 
Construcții de beton armat 
din Institutul de construcții 
București.

Născut la 28 octombrie 1897 
în orașul Botoșani, Mihail 
Hangan a absolvit Școala po
litehnică din București în a- 
nul 1922. Numit asistent la 
Școala politehnică din Bucu
rești, parcurge apoi toate 
treptele învățămîntului uni
versitar, pînă la gradul de 
profesor șef de catedră, obți- 
nînd și titlul de Doctor în ști
ințe tehnice.

Pe lîngă îndelungata și 
rodnica sa activitate didacti
că, profesorul Mihail Hangan 
s-a făcut remarcat printr-o 
valoroasă activitate de creație 
științifică în domeniul con
strucțiilor de beton armat. A

★ ★

Corpul defunctului va fi de
pus în ziua de joi, 15 octom
brie a.c., în localul Institutu
lui de construcții din bd. Re
publicii nr. 176, unde va avea

TOKIO 14 (Corespondență 
de la trimisul special al „A- 
gerpres", Ilie Goga):

întrecerile olimpice de at
letism au debutat miercuri po 
stadionul „Națoinal" din To
kio.

Primele întreceri au fost 
marcate și de primele surpri
ze. Astfel, la calificările de 
la suliță (bărbați), recordma
nul mondial al probei, norve
gianul Terje Pedersen, n-a 
putut să arunce decît 72,10 
m (cu aproape 20 m sub re
cordul său), neclasîndu-se 
pentru finală. Pauli Nevala a 
devenit campion Olimpic cu 
82,66 m. în felul acesta, după 
un interval de 16 ani (de la 
Olimpiada — 1948 Londra 
cînd Rautavara a cîștigat a- 
ceastă probă), Nevala reconfir
mă specialitatea finlandezilor 
la aruncarea 
este de profesie 
are 24 de ani.

Surpriză și la 
plat. Marinarul ______
William Mills în Vîrstă de 26 
ani a cucerit medalia de aur 
în această probă urmat de 
tunisianul Gamoudi, în timp 
ce recordmanul moțidial al 
probei, australianul Ronald 
Clarke, a trebuit să se mulțu
mească cu medalia de bronz, 
iar alți favoriți ca sovieticul 
Piotr Bolotnikov, fost campion 
olimpic, și Dutov (a treia per
formanță mondială) nu s-au 
clasat în primii 6.

A treia medalie de aur a 
rilei la atletism a fost atri
buită recordmanei engleze 
Mary Rand (6,76 m). O revela
ție a probei a fost tînăra sporti
vă Irena Kirszenstein (R.P. Po
lonă), care a realizat un re
marcabil 6,60 m, cucerind 
medalia de argint, în timp ce 
medalia de bronz a revenit 
Tatianei Scelkanova cu 6,42. 
Foarte aplaudată a fost și re
prezentanta țării noastre Vio
rica Viscopoleanu, care a rea
lizat o performanță apropiată 
de posibilitățile sale 6,35 m, 
ocupînd locul 5.

Egon Franke (R. P. Polo- 
lă) este noul campion olim
pic de floretă. în turneul fi
nal, el a acumulat trei vic
torii.

Una din marile favorite 
ale competiției de înot eleva 
Christine Caron (Franța), a 
ratat ocazia de a-și înscrie 
numele pe lista cîștigătoare- 
lor titlurilor olimpice în pro
ba de 100 m spate. Medalia 
de aur în această probă a 
revenit înotătoarei Cathie Fer
guson (S.U.A.), în vîrstă de 
numai 15 ani, 
eu acest prilej 
cord mondial:

suliței. Nevala 
muncitor și

10 000 m
american

care a stabilit 
și un nou re- 
l’07”7/10.

știri
în preliminariile turneului 

de fotbal s-au disputat ieri 
numai 3 întîlniri. La Chichi- 
bu, echipa R. S. Cehoslovace 
a, îpvins , cu scorul do 5—1 
(3—0) echipa R.Â.U. Brazilia 
a întrecut fără emoții cu 4—0 
(2—0) echipa Coreei de sud. 
O surpriză plăcută spectato
rilor a oferit la Komazawa 
echipa Japoniei care a între
cut cu 3—2 (1—0) echipa Ar
gentinei.

★
Astăzi, la Omyia, echipa 

R. P. Romine susține ultimul 
meci din serii în compania e- 
chipei Iranului. Alte jocuri 
care vor avea loc astăzi: Iu
goslavia — R. P. Ungară (Ko
mazawa) și R. D. Germană — 
Mexic (La Mitsuzawa).

★
Astăzi, doi dintre boxerii 

noștri vor debuta în competi
ție. Este vorRa de „greul" 
Vasile Mariuțan care va primi 
replica bulgarului Pandov și 
I. Mihalik (ușoară). Acesta va 
avea ca adversar pe austria
cul Konig. Vineri, I. Monea 
îl întîlnește pe Kim (Coreea 
de sud).

★
Cu deosebit interes sînt aș

teptate astăzi pe stadionul 
„Național" din Tokio întrece
rile din ziua a doua a con
cursului de atletism. în cen
trul atenției spectatorilor se 
situează desigur proba de să
ritură în înălțime în care va 
evolua recordmana mondială 
Iolanda Balaș.

★
în afara boxerilor Mihalik, 

Mariuțan și a formației mas
culine de volei care joacă cu 
R. P. Bulgaria, astăzi echipa de 
fotbal va întîlni Iranul. Va 
începe concursul feminin pe 
echipe de floretă. Formația
R. P.R., va evolua în grupa A, 
alături de echipele Franței,
S. U.A. și Argentinei.

publicat numeroase lucrări 
ștințifice și didactice cunoscu
te și apreciate atît în țară 
cît și peste hotare.

Profesorul Mihail Hangan a 
depus o intensă muncă de 
proiectare, ocupînd importan
te funcții de conducere teh
nică în diferite instituții, a 
contribuit la realizarea unor 
importante construcții din ța
ra noastră și la formarea a 
numeroase promoții de ingi
neri constructori.

Pentru îndelungata și rod
nica sa activitate a fost de
corat cu ordine ale R. P. Ro
mîne.

Amintirea lui va rămîne 
veșnic vie tuturor acelora că
rora le-a fost profesor, îndru
mător și tovarăș de muncă.

Ministerul învățămîntului 
Institutul de construcții 

București
★

și adunarea de doliu, în
zi la ora 13. Inhu-

loc
aceeași 
marea va avea loc la Cimiti
rul Șerban Vodă (Bellu), 1* 
ora 17.



Delegația guvernamentală
romină in Pakistan

Vizitarea unor 
din Caraei

întreprinderi

Convorbire cu președintele Khan
K AR ACI 14. — Trimisul 

special Agerpres, Ion Gălă- 
țeanu, transmite:

Miercuri dimineața, pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al R. P. Romine, Ion- 
Gheorghe Maurer, însoțit de 
Emil Bodnăraș, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, și 
de prof. univ. Paul Niculescu- 
Mizil, deputat, secretar al Co
misiei de cultură și învăță- 
mînt al Marii Adunări Națio- 
nale, a depus o coroană de 
flori la Monumentul lui Quaid 
I Azam Mohamed Aii Jinnah. 
întemeietorul statului inde
pendent al Pakistanului.

Oaspeții romîni au fost în
soțiți de R. S .Chhatari, șeful 
protocolului al guvernului Pa
kistanului. Apoi, oamenii de 
stat romîni au vizitat între
prinderi aparținînd concern u- 
lui Valika, unul dintre cete 
mai mari din Pakistan. Vizita 
a început Ia fabrica de textile, 
unde oaspeții romîni au Tre
cut prin diferite secții, primind 
ample explicații din partea 
președintelui concernului. 
Fakhruddin, și a directorului 
său general, Saifuddin.

Sintetizîndu-și 
președintele Ion _
Maurer a scris in Cartea de 
onoare : „întreprinderea este 
frumoasă, ca o producție bună 
și variată". A fost vizitată apoi 
fabrica de ciment a aceluiași 
concern.

In încheierea programului 
de ședere la Karaci, oaspeții 
au vizitat centrul de artizanat 
al Corporației de dezvoltare 
industrială a Pakistanului. 
Președintele Maurer, care a 
fost ruga: să aprecieze cele 
văzute, a însemnat in Cartea 
de onoare: .Deosebi: de inte
resantă prezentare a genului 
popular. în realizări artistice 
de mare frumusețe".

Dupâ-azniaza. oaspeții ro- 
minî au sosi: la Peshawar. 
Președinție Consiliului de Mi
niștri. Ion Gheorghe Maurer, 
a avut in această localitate o 
convorbire cu președintele 
Pakistanului, Ayub Khan.

♦
Ziarele pakistaneze infor

mează pe larg despre sosirea 
oaspeților romîni și despre 
programul vizitei lew. Mate
rialele sint însoțite de foto
grafii de la sosire.

impresiile, 
Gheorghe

NIGER
LA TRIBUNALUL 
DIN FRANKFURT

Comitetul interna
țional pentru decernarea premiu
lui Nobel, a hotărit să-i acorde 
pastorului american. Martin Lu
ther King junior, Premiul Nobel 
pentru pace pe anul 1964. Pro
punerea a fost făcută, la sfîrșitul 
anului trecut, de opt membri ai 
Parlamentului suedez reprezen
tînd diferite grupări politice. 
Motivând această propunere, par
lamentarii suedezi au arătat că 
pastorul King a jucat un rol de 
seamă în acțiunile pașnice desfă
șurate de populația de culoare 
din S.U.A. în sprijinul cererilor 
de abolire a legilor cu caracter 
rasist.

CAIRO. — După cum anunță 
agenția Taniug, la invitația pre
ședintelui Republicii Cipru, Ma
karios, președintele R.S.F. Iugo
slavia, I. B. Tito, înapoindu-se de 
la Cairo va face o vizită în 
Cipru.

In cursul acestei vizite între 
președintele Ciprului și președin
tele R.S.F. Iugoslavia, va avea 
loc un schimb de păreri privind 
problemele care interesează cele 
două țări.

IN TEXAS

A fost descoperit un complot 
vizind asasinarea președintelui S. U. A
NEW YORK 14 (Agerpres .— 

Agenția U.P.I. anunță că pobțxa 
din localitatea Corpus ” Chrcsn 
(statul Texas) a descoper.: ca 
complot vizând asasinarea preșe
dintelui Johnson cu prilejțJ tre
cerii sale prin acest cras A ?:c 
arestat un vechi client al 
tfei» Julius Schmidt, în vintâ de 
29 de ani, care a ispăst o pe
deapsă cu închisoarea petxr: 
asasinat cu premeditare. Se aș
teaptă efectuarea de aresir.

Șeriful Jonnie Mitchell a x 
clarat că, potrivit informatricr 
căror sursă n-a
Schmidt trebuia să fcvrtw ran 
anumit asasin arma ca care s*- 
ucidă pe președinte. La doesa 
liul lui Schmidt potițza a căs 
un întreg arsenal: o mitra--i 
un pistol automat, mai adl 
grenade, puști cu vizor teis<xj 
pic, precum și o mare anrruU 
de muniții. De asemenea, au rost 
găsite uniforme și sîeagur. na
ziste din timpul ultimuhr râzbcc 
mondial.

a

Conferința mondiala 
pentru pace și colaborare 

internaționala
DELHI 14 (Agerpres . — 

Organizații din 75 de țări din 
toate continentele au sprijinii 
convocarea la Delhi, la 14 no
iembrie a.c. — ziua nașterii 
lui Jawaharlal Nehru — a 
conferinței mondiale ..Pentru 
pace și colaborare internațio
nală", a anunțat marți la o 
conferința de presă A. Singh, 
deputat în Parlamentul indi
an, membru al comitetului de 
pregătire a conferinței. El a 
declarat că ordinea de zi a 
conferinței cuprinde următoa
rele probleme : slăbirea încor
dării internaționale șl coexi
stența statelor cu sisteme so
ciale diferite, problema dezar
mării, lichidarea colonialis
mului, colaborarea internațio
nală și unitatea forțelor păcii.

A. Singh a anunțat că în în
treaga Indie au fost create co
mitete de pregătire care vor 
desemna delegații la confe
rință reprezentînd toate pătu
rile populației indiene. In 
timpul pregătirii conferinței 
se va organiza o masă rotundă 
a scriitorilor, un simpozion al 
juriștilor în probleme ale 
dreptului internațional și re
zolvării pașnice a conflictelor 
de frontieră.

ser.~.-

Tarn kțîtazâ ev acest com- 
pioc.

ie Jocoson urmează 
ras Corpus Christ 
.toare. I

Azi, alegeri in Anglia

l /z/7a delegației 
culturale

romine la Zagreb
ZAGREB 14 -Agerpres/. — 

Delegația culturală a R. P. Ro
mine. condusă de Constanța Cră
ciun. președintele Comitetului de 
Stat pentru Cultură și Artă, care 
se află in Iugoslavia, a sosit la 
13 octombrie la Zagreb. Mem
brii delegației au vizitat Univer
sitatea muncitorească ,.Moșa Pia- 
de“. Galeria Strosmaier și cen
trul studențesc unde au purtat 
convorbiri privitoare la munca și 
rolul acestor instituții în viața 
culturală a republicii.

In aceeași zi, membrii delega
ției au făcut o vizită lui Soka 
Kraițar, membră a Vecei Exe
cutive a Skupștinei R. S. Croația, i

Încercare de răsturnare
a Guvernului

NIAMEY 14 (Agerpres). — 
La Niamey, capitala Nigeru
lui. s-a anunțat oficial că au
toritățile au pus capăt unei în
cercări a partidului de opozi
ție „Sawaba" de a organiza 
un complot armat în vederea 
răsturnării guvernului con
dus de președintele Diori Ha- 
mani.

în comunicatul oficial se a- 
rată că autoritățile au inter
ceptat o scrisoare din 22 sep
tembrie în care fostul prim- 
ministru Djibo Bakary, condu
cătorul partidului „Sawaba",

i

care trăiește în exil, a ordonat 
adepților săi să înceapă o in
surecție armată. Potrivit scri
sorii. acțiunile urmau să în
ceapă la 27 și 28 septembrie în 
regiunile din vest urmînd să 
cuprindă restul țării la 3 și 4 
octombrie. După ce încercă
rile de a provoca tulburări în 
regiunile din vest au fost înă
bușite, menționează comunica
tul, trei unități speciale ale 
membrilor partidului de opo
ziție „Sawaba" au atacat to
tuși în nopțile de 9 și 12 oc
tombrie mai multe posturi ad
ministrative din partea de ră
sărit a țării.

Un mare număr de partici
pant la aceste acțiuni au fost 
luați prizonieri. Patru dintre 
ei au fost condamnați la moar
te și executați în ziua de 13 
octombrie. Alți doi au fost 
condamnați la închisoare pe 
termen lung. Un număr de 
participant urmează să com
pară curind în fața tribunalu
lui militar.

------•-

cu îmbolnăvirea
președintelui Italiei

Omul de știință K. P. Feoktistov, 
unu! din ce! trei cosmonauți de 
pe nava ^Voshod" intr-una din 
orele de odihnă cu fiul său An

drei

După aterizarea 
navei „Voshod“

PREȘEDINTELE 
REPUBLICII CUBA 

A SOSIT LA MOSCOVA

MOSCOVA. — La Moscova a 
sosit Osvcldo Dorticos, preșe
dintele Republicii Cuba, care 
face o vizită de prietenie în Uni
unea Sovietică la incitația Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
UJLSS. fi guvernului sovietic. 
La sosire, președintele Republicii 
Cuba a fost intîmpinat de Anas
tas Mikoian și de alte persoane 
oficiale. Anastas Mikoian și Os
valdo Dorticos au rostit cuvîn- 
tări. In aceeași zi Osvaldo Dor
ticos a făcut o vizită lui A. 
Mikoian.

„Ca o pasăre argintie in mijlocul stepei"

FRANKFURT. — în fața 
Tribunalului din Frankfurt au 
continuat dezbaterile în pro
cesul intentat grupului de cri
minali naziști, acuzați de a- 
trocități în masă în timpul ce
lui de al 2-lea război mon
dial. In fața curții au fost dez
văluite noi fapte care demas
că activitatea inculpaților le
gată și de numele lui Adolf 
Eichmann, însărcinat cu „re
zolvarea" problemei evreilor 
unguri.

PEKIN. — După cum anunță 
agenția China Nouă, întreprin
derea chineză pentru importul 
de produse tehnice a încheiat un 
contract 
„Sercel" 
cercetări, construcții electronice), 
în baza căruia China va achizi
ționa utilaj pentru prospectări 
petrolifere.

cu compania franceză 
(Societatea de studii,

NU AU MAI APARUT...

ADEN. — Ziarele „Al Yaqd- 
ha" și „Al Kifah", care au sa
lutat recenta hotărîre a gu
vernului Federației Arabiei de 
Sud de a interzice o serie de 
publicații arabe ce se pronun
țau pentru eliberarea națio
nală a popoarelor din această 
regiune a lumii, nu au mai a- 
părut la 14 octombrie.

Persoane necunoscute au in
cendiat în noaptea de 13 spre 
14 octombrie clădirile acestor 
ziare, care aparțineau minis
trului informațiilor Federației 
Arabiei de Sud, Abdul Rahman 
Gigirah, și respectiv fostului 
ministru al muncii, Hussein 
Bayoomi.

CONFLICTUL DINTRE 
PREȘEDINTELE SI VICE
PREȘEDINTELE BOLIVIEI

Zoats ziarele care au apă
rut miercuri la Moscova 
publică reportaje despre 

aterizarea navei „Voshod" cu cei 
trei cosmonauți. Ziariștii care 
t-au aflat la punctul de coman
dă al aterizării relatează amă
nunte interesante în legătură cu 
acest moment.

O primă deosebire a actualului 
zbor față de cele anterioare, re
marcata de cei prezenți la ur
carea cosmonauților în rachetă a 
fost lipsa costumelor grele de 
scafandru, atît de binecunoscute, 
și care păreau indispensabile 
pentru zborurile cosmice. DeI

R. P. Ungară. Aspect dintr-un nou cartier al Budapestei

data aceasta cosmonauții erau 
îmbrăcați in costume ușoare de 
lină, iar in picioare aveau pantofi 
obișnuiți. Acest amănunt vesti
mentar este de fapt expresia ma
rilor progrese realizate de con
structorii sovietici de rachete. 
Construirea navei „Voshod" a- 
pără viața cosmonauților aflați în 
cabina ei împotriva radiațiilor 
cosmice cu atîta siguranță incit 
grelele costume de scafandru au 
devenit de prisos.

Intr-o discuție cu ziariștii care 
s-au aflat la punctul de comandă 
al aterizării, constructorul prin
cipal le-a relatat amănunte in 
legătură cu aterizarea navei 
„Voshod". Se știe — a spus el — 
că întoarcerea navelor cosmice 
pe pămînt este o problemă difi
cilă. Trebuie anulată întreaga 
viteză pe care au dobîndit-o la 
lansare și aceasta in condițiile 
existenței straturilor dense de 
aer. Meteoriții care intră în a- 
ceste straturi ard înainte de a a- 
tinge Pământul, rachetele insă 
trebuie să ajungă întregi și nevă
tămate. Pentru aceasta au tre
buit să fie rezolvate probleme 
grele privind crearea unor mate
riale rezistente la temperaturi 
înalte, coborîrea rachetei pe tra
iectoria optimă, crearea unor 
sisteme adecvate de frinare etc.

După ce a efectuat cea de-a 
16-a rotație în jurul Pământului, 
a fost dată comanda de cobo- 
rîre. Sistemul de frinare a in
trat în funcțiune, in timp ce 
nava s-a aflat deasupra Africii. 
Coborîrea ei în raionul dinainte 
stabilit a fost urmărită din avi
oane și elicoptere. Ea a coborât 
întocmai cum le-a relatat con
structorul principal ziariștilor — 
ca o pasăre argintie in mijlocul 
stepei.

ROMA 14. — Coresponden
tul Agerpres, Giorgio Pastore, 
transmite :

Conducerea grupului parla
mentar al Partidului demo- 
crat-creștin italian a avut 
marți o întrunire, în cursul 
căreia s-a discutat necesitatea 
rezolvării problemei create 
de îmbolnăvirea președintelui 
Segni. In încheierea reuniunii, 
conducerea grupului parla
mentar democrat-creștin l-a 
însărcinat pe Restivo cu re
dactarea textului definitv al 
interpelării, care va fi pre
zentat în Cameră.

Tot marți a avut loc o în
trunire a șefilor grupurilor 
parlamentare, care au anali
zat stadiul lucrărilor parla
mentului în legătură cu vii
toarele alegeri administrative, 
care vor avea loc la 22 no
iembrie. S-au discutat, de 
asemenea, unele măsuri pen
tru îmbunătățirea actualei 
situații economice.

S. PODINĂ 
corespondentul Agerpres 

la Moscova

LA PAZ. — Conflictul care 
opune pe președintele Boliviei, 
Paz Estensoro, vicepreședinte
lui Rene Barrientos se adîn- 
cește. Mai mulți comandanți 
militari din Cochabamba, 
principala bază politică a lui 
Barrientos, care a fost coman
dantul șef al aviației boliviene, 
și-au exprimat „sprijinul mo
ral și material absolut" acor
dat acestuia și au respins de
clarațiile ministrului apărării, 
generalul Luis Rodrigues, care 
apără poziția lui Estensoro.

MOSCOVA 14 (Agerpres). — în 
Uniunea Sovietică a fost lansat un 
nou satelit artificial al Pămîntu- 
lui, „Cosmos-48“. Pa bordul sate
litului se află instalată aparatură 
științifică destinată continuării 
cercetării spațiului cosmic.

Aparatura instalată pa satelit 
funcționează normal.

PE SCURT

ei 36 de milioana 
de alegători brita
nici vor afla de-a- 
bia vineri noaptea 
între orele 2 șl 3 
rezultatul votului 
de joi. Laburiști

sau conservatori ? Întrebarea 
rămîne pînă în acest moment, 
în ziua alegerilor, iară răspuns. 
Observatorii de tendință mai 
obiectivă continuă să se abțină 
de la un pronostic deși ulti
mele zile și ore ale campaniei 
electorale au tost foarte inten
se. Miniștrii conservatori au 
rostit în decursul ultimelor 24 
de ore circa 30 de discursuri 
electorale. Campania conserva
torilor s-a încheiat prin cuvîn- 
tarea radio-televizată a premie
rului Home. Acesta a reluat în 
genere principalele idei ale po
liticii conservatoare. „Politica 
nucleară a guvernului conser
vator — a spus Home — a a- 
sigurat Marii Britanii un loc de 
cinste în concertul internațio
nal". El a combătut ca și pînă 
acum proiectele laburiste 
domeniul politicii interne.

De partea laburistă, ultima 
manifestare mai importantă a 
fost cuvîntarea liderului parti
dului, Harold Wilson. El a adre
sat alegătorilor cunoscutele a- 
peluri pentru sprijinirea labu
riștilor. Un amănunt: conduce
rea partidului laburist a dat 
indicații organelor sale regio
nale să facă totul pentru a 
împiedica abținerea de la vot 
a membrilor partidului. „Pe 
cine va avantaja oare o zi în
sorita ?" — se întreba mai
dăunăzi un comentator englez. 
„Pe conservatori" — îi replica 
interlocutorul său din discuția 
televizată asupra perspectivei 
electorale. „Eu continui să cred 
că pe laburiști — a răspuns 
primul. Ei au totuși mai puține 
mașini și vor veni cu plăcere 
pe jos pînă la centrul de vo
tare".

In afara acestor intermez- 
zouri, statul major laburist și-a 
axat în aceste zile efortul asu
pra precizării unor puncte din 
program. „Mulțumită planifică
rii economiei prevăzută de la
buriști — declara George

BRAZILIA

în

Brown, liderul adjunct al parti
dului — producția națională a 
Marii Britanii va crește anual 
cu 4 la sută". Promisiunea este 
foarte atrăgătoare și ea e de 
natură să sensibilizeze o mare 
parte a corpului electoral. In 
același timp însă unele semne 
economice par a-i avantaja pe 
conservatori. Corespondenții 
străini la Londra remarcă în a- 
cest context stabilizarea bursei.

„In aceste zile cel mai bun 
lucru este să nu citești presa". 
Aceste cuvinte aparțin unui co
mentator de radio londonez. 
Poate că dintr-un anumit punct 
de vedere recomandarea nu 
este lipsită de interes. Ultimele 
știri apărute în Marea Britanie 
transmit următoarele: „Este mo
mentul să facem o schimbare"
— Daily Miror și Sun de ten
dință laburistă. „O schimbare 
în această epocă critică este 
dezastruoasă și poate ii fatală"
— răspunde parcă Daily Mail. 
Iar Daily Telegraph : „Schim
bare în ce scop „Dacă sînt 
necesare reformele — conchide 
ziarul — ele pot ii efectuate și 
de conservatori".

în sfîrșit ultimele pronos
ticuri. Ele sînt la fel de diviza
te atunci crnd este vorba de 
un cotidian conservator sau la
burist. Miercuri ziarul conser
vator Daily Express menționa 
un avantaj de 0,9 la sută pen
tru conservatori. Comentatorul 
susținea că partidul de guver
nământ va câștiga 60 de locuri 
față de laburiști. Rezultatele 
sondajului sînt următoarele. Din 
cei interogați de ziar 40,7 la 
sută s-au declarat în favoarea 
conservatorilor, 39,8 la suta 
pentru laburiști, 8,3 la suta pen
tru liberali. Laburiștii dimpotri- 
vă pronostichează o „mare vie- ® 
torie". O declarație care reține 
atenția este cea făcută de Peter 
Hyett, directorul pronosticurilor 
la ziarul Daily Mail (de tendin
ță conservator) care prevede 
totuși o victorie laburistă.

.Deocamdată lucrurile se o- 
presc aci. Ziua de joi este liberă 
de pronosticuri, discursuri, pro
misiuni.

S. V.

BRASILIA 14 (Agerpres). — 
Președintele Franței, de Gaulle, 
in cadrul călătoriei sale prin ță
rile America Latine, a sosit marți 
în capitala Braziliei. De la ae
roport, cortegiul s-a îndreptat 
spre palatul Alvorada, unde a a- 
vut loc o întîlnire între pre
ședintele Franței și cel al Brazi
liei. In cursul după-amiezei, la U- 
nivCrsitatea din Brasilia, președin
telui de Gaulle i s-a înmînat 
titlul de doctor „Honoris Causa".

In seara aceleiași zile, pre
ședintele, Braziliei, Castelo Bra- 
co, a oferit o recepție în cinstea 
generalului de Gaulle în palatul 
Planalto. Cu acest prilej, cei 
doi oameni de stat au rostit cu
vântări. Castelo Branco a decla
rat că între Brazilia și Franța

există o identitate de aspirații 
că amindouă țările sînt de acord 
că diferențele economice de la 
națiune la națiune reprezintă un 
factor de îngrijorare. Branco a 
declarat că problema predomi
nantă este cea a dezvoltării eco
nomice, inseparabilă de progresul 
social.

Președintele de Gaulle, după 
ce a amintit de tradiționala prie
tenie dintre cele două țări, a 
chemat la o colaborare mai 
strînsă „pentru a acționa în co
mun pentru dezvoltarea științi
fică, tehnică și economică a ță
rilor lor și pentru a promova o 
politică care să ducă la stabilirea 
progresului, echilibrului și păcii 
în lume".

S. U. A

entru un ttnar 
merican de culoare 
este dificil să gă
sească de lucru. 
Printre băieții de 
culoare între 14-19 
ani, în primele 8 

luni ale anului în cws, șomajul 
a crescut la 25 la sută, (procentaj 
superior celui din rindurile tine
rilor albi), iar cel al fetelor de 
culoare — la 33 la sută (această 
cifră este aproape de două ori 
mai mare decît in rîndul fetelor 
albei.

Referendum" de tip sud-rhodesian
ecent, guvernul mi
norității rasiste de 
la Salisbury a insti
tuit starea excepțio
nală pe cuprinsul 
întregii țâr.. Acest 
act, paralel cu efec- 
noi arestări și per- 
rindurile populației

tuarea unor 
cheziții în ---------  . .
africane, denotă că guvernul lui 
Ian Smith iși intensifică pregăti
rile în vederea declarării unilate
rale a independenței Rhodesiei de 
sud. Cu numai citeva zile în 
urma, parlamentului sud-rhode
sian i-a fost prezentat, la propu
nerea guvernului Smith, un pro
iect d® lege. Acesta prevede 
organizarea unui referendum în 
problema acordării independen
ței, referendum care urmează să 
se desfășoare la 5 noiembrie.

Referendumul are scopul de a 
sonda pe cei 100 000 de alegători 
— dintr-o populație de 4 milioa
ne locuitori — în legătură cu 
problema proclamării indepen
denței țării.

Călătoria lui Smith la Londra 
a fost determinată de intenția de 
a grăbi proclamarea unilaterală a 
independenței. în cursul întreve
derilor de la Londra dintre pre
mierul englez sir Alec Douglas 
Home și primul ministru Ian 
Smith, problema independenței 
Rhodesiei de sud a constituit baza

discuțnior. Cu toate acestea co
municatul final dat publicității 
nu se referă la fondul discuțiilor, 
ci la alte probleme de ordin ge
neral. In problema independențe:, 
ozservator.i politici relevau un 
impas total.

Oamenii politici engiezi au a- 
vut în vedere consecinței® pe 
care le-ar avea asentimentul lor 
la actul declarării independenței 
Rhodesiei de sud, in condițiile 
dominației rasiste. Consecințele 
se referă nu numai la reacția 
populației africane a acestei co
lonii, ci și la reacția majorității 
statelor din Africa. Unele ziare 
subliniau faptul că Anglia ar fi 
dispunsă să acorde independență 
Rhodesiei de sud în condițiile 
în care „majoritatea rhodesienilor- 
negri sau albi — își vor da a- 
probarea pentru actuala consti
tuție" („NEW YORK HERALD 
TRIBUNE").

în timp ce minoritatea alba 
ace depline drepturi electorale, 
pentru majoritatea populației — 
cea africană — se preconizează 
doar... consultarea unor șefi de 
triburi. Acestora li s-a promis 
declararea ca „șefi pe viață" ai 
triburilor respective, bineînțeles, 
cu condiția ca ei să sprijine per
petuarea la conducerea țării a 
minorității albe. Referindu-se la 
o eventuală asemenea „consulta-

re" a populației africane, ziarul 
..GHaNIaN TINIES" arăta că: 
„nu e nici o îndoială : minorita
tea albă este hotăritâ să împiedi
ce satisfacerea cererilor legitime 
ale majorității africane privitoare 
la adoptarea unei noi constituții 
bazate pe principiul *un om, un 
vot». Ei nu fac decât să manifes
te o atitudine ostilă față de afri
can*.

în legătură cu referendumul 
de la 5 noiembrie, ziarul englez 
..FINANCIAL TIMES" relata că 
la 15 octombrie va fi promulgată 
legea cu privii® la organizarea 
acestui referendum.

Proiectul de lege prevede îm
părțirea cetățenilor în două ca
tegorii. în prima categorie fac 
parte 87 000 de persoane între 
car® numai... 2 500 africani. în a 
doua categorie, intră 10 000 de 
persoane, în principal șefi de tri
buri. După cum se vede majori
tatea băștinașilor sînt excluși de 
la vot. Observatorii politici de la 
Salisbury remarcau că prin refe
rendum se urmărește perpetuarea 
supremației albilor. Ziarul „FI
NANCIAL TIMES" sublinia că 
referendumul „ca constitui fără 
îndoială un prilej de noi tulbu
rări în țară".

In legătură cu aceasta, ziarul 
„Frankfurter Rundschau", care 
publică datele de mai sus, con
stată : „Datorită discriminării și 
a gradului scăzut de instrucțiu
ne, pe piața muncii problemele 
tinerilor de culoare s-au agravat. 
Procentajul tinerilor de culoare 
care frecventează școala este mai 
scăzut decît cel al tinerilor albi, 
iar instrucțiunea pe care o pri
mesc este, calitativ, mai slabă. 
Chiar printre absolvenții de li
ceu, numărul tinerilor de culoare 
care nu au de lucru este aproxi
mativ dublu decât cel al tinerilor 
albi". Ministerul Muncii din 
Washington recunoaște că situa
ția este astăzi mai gravă decît 
acum zece ani: în perioada 1948- 
1854 — s-a arătat într-o statisti
că recentă — numărul șomerilor 
din rîndul tinerilor albi și de 
culoare a fost aproximativ egal. 
Dar acum cifrele indică o altă 
situație...

D. G.

Semne de inflație 
în Republica 
Sud Africană

IOAN TIMOFTE

LONDRA 14 (Agerpres). — 
Corespondentul din Johannes
burg al ziarului cercurilor de 
afaceri britanice „Financial Ti
mes" informează că în economia 
Republicii Sud-Africane au apă
rut primele semne ale inflației. 
Este vorba, scrie ziarul, de o 
sporire a cererilor de credite în 
vederea finanțării vînzărilor de 
automobile care a creat o per
turbare în activitatea financiară 
a statului.

Unele cercuri de afaceri din 
Johannesburg consideră că o altă 
cauză a tendințelor inflaționiste 
o constituie sporirea prețurilor.

Ziarul precizează că autorită
țile sud-africane intenționează, 
în scopul opririi acestei tendințe, 
să sporească dobînzile datorat® 
băncilor de la 3,5 la sută la 4 la 
sută.
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