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în ziua de 25 august a.c., 
tovarășul A. I. Mikoian, mem
bru în Prezidiul C.C. al 
P.C.U.S., președintele Prezi
diului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., a făcut o vizită la 
C.C. al P.M.R., tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu 
prilejul plecării din țară a de
legației sovietice de partid și 
de stat, care a luat parte la

sărbătorirea celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romi- 
niei de sub jugul fascist.

Au fost de față tovarășii 
Ion Gheorghe Maurer și 
Gheorghe Apostol.

între conducătorii noștri de 
partid și de stat și tovarășul 
Mikoian a avut loc o convor
bire prietenească.

Plecarea delegației de partid 
și de stat a R. P. Polone

După cum se vede, nu numai femeile vor să afle iuncționarea unui tip nou de război 
automat. Foto : I. CUCU
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Recomandările
I Consiliului Superior • 
I al Agriculturii I

e la ferestrele 
dacțici noastre 
vede, întreagă,

Sentimentul
mîndriei

Miercuri dimineață a pără
sit Capitala delegația de par
tid și. de stat a R. P. Polone, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Mun
citoresc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R.P. Romine, a participat 
la sărbătorirea celei de-a 20-a 
aniversări a eliberării Romî- 
niei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut par
te Franciszek Waniolka, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.U.P., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, con
ducătorul delegației, Julian 
Hcrodeki, secretar al Consi
liului de Stat al R. P. Polone, 
și 'Wieslaw Sobierajski, am
basadorul R. P. Polone în 
R. P. Romînă.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romine și R. P. Polone.

Membrii delegației au fost 
conduși la plecare de tovară
șii Petre Borilă, Alexandru

Drăghici, Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, Anton 
Breitenhofer, membru al C.C. 
al P.M.R., membru al Consi
liului de Stat, Martin Isac, 
membru al C.C. al P.M.R., 
președintele C.C.S., Paul Ni- 
culescu-Mizil, membru al C.C. 
al P.M.R., și Mihai Suder, 
membru al C. C. al P.M.R., 
ministrul economiei forestie
re, C. Lăzărescu și Andrei 
Păcuraru, membri supleanți 
ai C.C. al P.M.R., Gheorghe 
Pele, adjunct al ministrului 
afacerilor externe.

Au fost de față șefi și mem
bri ai misiunilor diplomatice 
ale țărilor socialiste acreditați 
în R.P. Romînă, precum și 
membrii ambasadei R. P. 
Polone la București.

Numeroși oameni ai muncii 
au salutat călduros delegația. 
Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației flori.

(Agerpres)

Miercuri dimineață a. pără
sit Capitala delegația de 
partid și de stat a U.R.S.S., 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, a participat 
la sărbătorirea celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării Romî- 
niei de șub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte 
A. I. Mikoian, membru al 
Prezidiului C.C. al P.C.U.S., 
președintele Prezidiului Sovie
tului Suprem al U.R.S.S., con
ducătorul delegației, I. P. 
Kazaneț, membru al C.C. al 
P.C.U.S., președintele Consi
liului de Miniștri al R.S.S. 
Ucrainene, mareșalul S.S. Bi- 
riuzov, membru al C..C. al 
P.C.U.S., prim-locțiitor al mi
nistrului apărării al U.R.S.S., 
și I. K. Jegalin, membru al 
C.C. al P.C.U.S., ambasadorul 
Uniunii Sovietice la București.

Pe aeroport erau arborate 
drapelele de stat ale R. P. Ro
mîne și Uniunii Sovietice.

La plecare membrii delega
ției au fost conduși de tovară

șii Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
Ion Gheorghe Maurer, Gheor
ghe Apostol, Alexandru Bîrlă- 
deanu, Leonte Răutu, Grigo- 
re Geamănu, secretarul Consi
liului de Stat, Ghizela Vass și 
Vasile Patilineț, membri ai 
C.C. al P.M.R., Roman Moldo
van, prim-vicepreședinte al 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, membru al Consiliului 
de Stat, Andrei Păcuraru, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., general-colonel Ion 
Tutoveanu, adjunct al minis
trului forțelor armate, Gheor
ghe Pele, adjunct al ministru
lui afacerilor externe, Vasile 
Dinu, șef de secție la C.C. al 
P.M.R., și de alte persoane 
oficiale.

Au fost de față șefi și 
membri ai misiunilor diploma
tice ale țărilor socialiste acre
ditați in R. P. Romînă, pre
cum și membrii Ambasadei 
U.R.S.S. la București.

Numeroși oameni ai muncii 
au salutat călduros delegația. 
Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației flori.

(Agerpres)

Plecarea delegației de partid
și de stat a R. I). Germane

re- 
se 

Pa
norama Expoziției. E 
drept, trebuie să dai 
ocol pe dinăuntru 
Casei Scinteii .ca 

să poți cuprinde tot, dar poți ve
dea de aici și floarea uriașă a 
pavilionului central și sondele ar
gintii, în vîrful cărora flu
tură drapelele, se desfășoa
ră în toată plenitudinea pa
vilionul transporturilor, cuprinzi 
și ceva din zonele cu săgeți de 
macarale din raionul construcții
lor... Seara, de la aceste ferestre, 
peisajul apare feeric.

Am urmărit, citeva zile, reacția 
valurilor dc i 
descarcă contini 
de autobuze și 
vin, 
min 
taica 
lețul de la coborire, de pei 
aerodinamice din plastic i 
se minunează cu voce tare i 
cind s-au mai făcut ?") di 
repede atrași de ceea ce, d 
este important dc văzut.

:c miileSentimentul cu care păj______
de vizitatori pe sub uriașele dra
pele de la intrare, este, așadar, 
unul de interes, solicitat și ampli
ficat de ceea ce au citit sau au 
auzit despre Expoziție, sentiment

Dar tocmai traseul n-are, de 
data aceasta nici o importanță, 
fiindcă, gama sentimentelor pe 
care le trăiește omul in Expoziție 
se continuă, peste tot, la fel. Ceea 
ce urmează este sentimentul că

dovedit de graba cu cai 
parcurg primii metri pe ale: 
tru ca, imed 
de nehotărir

Plecarea delegației de partid 
și de stat a R. P. Bulgaria

zntiln.it stofele, țesăturile, costu
mele, mobila din casa lui; ba în
săși^ casa lui și-a văzut-o aici. 
Pină și lucrul realizat de mina lui 
l-a găsit.

Parcurgi un univers familiar și 
JaLuși. .sentimentul fă vezi ceva 
ce n-ai văzut e mereu prezent, 
ciștigă teren, se amplifică și din- 
tr-o dată domină : explicația re
zultă din aceea că, dintr-odată, 
vezi adunat la .un loc, tot ceea ce 
produce țara de la un capăt la altul 
al ei. Locuiești în București și 
totuși rămîi surprins ând 
vezi pe cite motoare (și ce mo
toare !) scrie : „fabricat la Uzinele 
„2} August"... De cite ori n-ai 
mers cu trenul și totuși întîlnin-

Miercuri dimineața a pără
sit Capitala delegația de partid 
și de stat a R. D. Germane, 
care la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn, Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, a participat 
la sărbătorirea celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării Romî- 
niei de sub jugul fascist.

Din delegație au făcut parte 
Hermann Matern, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P.S.U.G., locțiitor al președin
telui Camerei Populare, con
ducătorul delegației, dr. Hein
rich Homann, locțiitor al pre
ședintelui Consiliului de Stat, 
locțiitor al Președintelui Parti
dului Național Democrat din 
Germania, Alexander Abusch, 
membru al C.C. al P.S.U.G., și 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, și Anton Ruh, 
ambasadorul R. D. Germane la 
București.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romine și R. D. Ger
mane.

Membrii delegației au fost 
conduși la plecare de tovarășii 
Gheorghe Apostol, Petre 
Borilă, Dumitru Coliu, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliu
lui de Stat, Alexandru Senco- 
vici, ministrul industriei ușoa
re, membru al C.C. al P.M.R., 
Gheorghe Stoica, membru al 
C.C. al P.M.R., Ghizela Vass, 
membru al C.C. al P.M.R., Ro
man Moldovan, prim-vicepre
ședinte al C.S.P., membru al 
Consiliului de Stat, Andrei 
Păcuraru, membru supleant al 
C.C. al P.M.R., Pompiliu Ma- 
covei, adjunct al ministrului 
afacerilor externe, și alte per
soane oficiale.

Au fost de față șefi și 
membri ai misiunilor diplo
matice ale țărilor socialiste 
acreditați în R. P. Romînă, 
precum și membrii Ambasa
dei R. D. Germane în R. P. 
Romînă.

Numeroși oameni ai muncii 
au salutat călduros delegația. 
Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației flori.

(Agerpres)

lucruri cunoscute. A 
ntre atitea mii de mașini 

zărit — 
și cărțile 
ntilnit — 

agricol — cu parfu- 
pe care le cumpără 
e pe strada lui : a (Continuare în pag. a 11-a)

uu șirul nântr 
i tramvaie. Cei 

după o vreme aici 
intii surprinși de 
modificărilor din p

ini

EUGEN FLORESCU

ei de discuție, c
Manea

Foto : O. PLECAM

Expoziția
Moționale a R. P. Ri

mari vitrine din cite au 
șele țării, cu toate pri 
stații de cale ferată și 1 
au coborit avioanele, i 
agricole și publice parade 
dei, cu adinzimi de ir. ’ 
țuri cu stuf aleDehei.

UNDE MERGEM
SĂ ÎNVĂȚĂM?

Cu o istorie de sute și mii de ani, matematica. fizica <i chi
mia sînt, fără îndoială, științele cele mai actuale și, totodată, 
științele viitorului. Fără aceste trei discipline lumea de aii 
nu poate fi înțeleasă, iar o adevărată cultură generali firi 
posedarea elementelor de matematică, fizică și chimie este 
de neconceput.

Congresul al Ill-lea al P.M.R. a subliniat rolul deosebit al 
matematicii, fizicii și chimiei pentru dezvoltarea economică 
a patriei și a deschis perspective și mai largi pentru forma
rea de cadre specializate necesare în procesul dcsăvîrșirii 
construcției socialiste.

Iată de ce tot mai mulți tineri se simt atrași spre aceste 
domenii. Dorinței lor de a cunoaște mai bine locurile unde 
iși pot însuși profesiile de matematicieni, fizicieni sau chi- 
miști le răspund astăzi tovarășii decani de la cele trei fa
cultăți ale Universității din București.

Miercuri dimineața a pără
sit Capitala delegația de partid 
și de stat a R. P. Bulgaria, 
care, la invitația Comitetului 
Central al Partidului Muncito
resc Romîn. Consiliului de 
Stat și Consiliului de Miniștri 
al R. P. Romine, a participat 
la sărbătorirea celei de-a 20-a 
aniversări a Eliberării Romi- 
niei de sub jugul fascist

Din delegație au făcut parte 
genera! de armată Ivan Mihai
lov, membru al Biroului Po
litic al C.C. al P.C.B., vice
președinte al Consiliului de 
Miniștri al R. P. Bulgaria, 
conducătorul delegației, Apos
tol Pașev, membru al C.C. al 
P.C.B.. președintele Comitetu
lui de Stat al Planificării, 
general-locotenent Slavcio 
Trinski. membru al C.C. al 
P.C.B.. adjunct al ministrului 
apărării populare. Nadia Va
sileva- Jivkova. secretar al 
Consiliului Centra! al Sindica
telor din R. P. Bulgaria, și 
Gheorghi Bogdanov, ambasa
dorul R. P. Bulgaria la Bucu
rești.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arbcraie drapelele de stat ale 
R. P. Romine și R. P. Bulga
ria.

Membrii delegației au fost 
conduși la plecare de tovarășii 
Alexandru Drăghici, Alexan
dru Moghioroș, Mihai Dalea, 
Anton Breitenhofer, membru 
al C.C. al P.M.R., membru al 
Consiliului de Stat, Martin 
Isac. membru al C.C. al 
P.M.R., președintele C.C.S., 
Ghizela Vass. membru al C.C. 
al P.M.R., Costin Nădejde, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R , adjunct al ministrului 
invățămîntului, Andrei Păcu
raru. membru supleant al C.C. 
al P.M.R.. Gh. Pele, adjunct al 
ministrului afacerilor externe, 
general-colonel Floca Arhip, 
adjunct al ministrului Forțelor 
Armate. Constantin Simion, 
șef de secție la C.C. al P.M.R., 
și de alte persoane oficiale.

Au fost de față șefi și 
membri ai misiunilor diploma
tice ale țărilor socialiste acre
ditați în R. P. Romînă, precum 
și membrii Ambasadei R. P. 
Bulgaria în R.P. Romînă.

Numeroși oameni ai muncii 
au salutat călduros delegația. 
Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației fieri.

(Agerpres)

Plecarea delegației de partid

MATEMATICA, FIZICA, CHIMIA
Acad. Nicolae Teodorescu

decanul Facultății de matematică mecanică

I
Acad. Eugen Angelescu

decanul Facultății de chimie

n fața tînărului absolvent al școlii medii se 
deschid larg minunate și atrăgătoare cărări. 
Pe oricare va apuca, muncind cu străduință și 
pasiune, priceperea și eforturile sale vor fi ne
cesare, utile.

Unul dintre aceste drumuri, printre cele mai 
importante chiar, este drumul Facultății de ma-

tematică-mecanică. Multă vreme, pînă la reforma în- 
vățămîntului, această facultate se afla în stare de inferiori
tate față de alte facultăți care pregăteau profesori, dar și 
specialiști ca, de exemplu, chimiști pentru diverse laboratoa
re. Dezvoltarea impetuoasă a științei și tehnicii a sporit însă 
într-atît rolul matematicilor și cerințele față de disciplinele 
ei îneît a impus apariția unei noi profesiuni: profesiunea 
de matematician cu diversele sale specializări — cercetător, 
programator, calculator, statistician, probabilist, mecanician, 
astronom etc. Tot mai numeroase sînt domeniile și, firește, 
întreprinderile de stat, unitățile din diverse ministere care 
reclamă astfel de specialiști.

Facultatea de matematică-mecanică a Universității din 
București oferă minunate condiții tinerilor care doresc să 
dobîndească această profesiune. Atît în primii ani de stu-

(Continuare în pag. a IlI-a)

Acad, Theodor V. Ionescu
decanul Facultății de fizică

j arile realizări ale epocii noastre cu care omeni
rea se mindrește, descoperirea și utilizarea ener
giei nucleare și lansarea navelor cosmice, se da-

i toresc in mare măsură succeselor obținute de fi- 
’ zică în ultimele decenii. Fizica este știința care 
i revoluționează in cea mai mare măsură tehnica. 
Descoperirile fizice permit să se cunoască noi

legi și proprietăți ale materiei și astfel dau posibilitate teh
nicii să rezolve probleme principial noi care accelerează dez
voltarea forțelor de producție. Formarea de cadre de fizi
cieni care să lucreze în acest important domeniu științific 
sau să contribuie, la rîndul lor, la pregătirea in fizică a ti
nerelor generații este sarcina facultăților de fizică din uni
versități.

Recenta constituire (in anul 1963) a Facultății de fizică în 
cadrul Universității din București oferă posibilitatea unei 
pregătiri sistematice a tinerilor dornici să urmeze această 
specialitate.

Studiul fizicii in facultate începe cu fizica generală care 
se predă în șase semestre (mecanică fizică, acustică,, fizică 
moleculară și căldură — in anul I; electricitate și optică — 
în anul II; fizica atomică și nucleară — în anul III). Concomi-

(Continuare în pag. a ÎII-a)

I
i nainte de reforma invățămîntului (1948) nu se 

putea vorbi de o facultate de chimie în cadrul 
( Universității din București. Chimia era numai 
. o secție a vechii facultăți de științe — și nu

măra nu mai mult de 100 de studenți. De fapt.

I! această profesiune — de chimist — nu prea 
renta în trecut. Absolvenții școlii medii erau 

atrași spre secția de chimie mai mult de ecuațiile chimice 
sau formulele hexagonale. Ei nu cunoșteau chimia decît 
ca pe o știință care se ocupa cu provocarea unor surprize 
de laborator. Și nici după ce terminau facultatea, nu prea 
aveau unde aplica în practică cunoștințele dobîndite.

Astăzi lucrurile stau cu totul altfel. Discut adesea cu stu
denții mei și îi întreb ce i-a adus la această facultate, de 
ce s-au gîndit să urmeze chimia. Răspunsurile sînt întot
deauna aceleași. I-a atras frumusețea acestei științe, rolul 
tot mai important pe care-1 deține în cadrul economiei 
noastre naționale. Și intr-adevăr. Este deajuns să arunci o 
privire peste hartă : Săvinești, Victoria, Năvodari, Borzești 
— iată numai citeva cetăți ale chimiei, unde „surprizele de 
laborator" capătă o largă întrebuințare în producție.

Viața de toate zilele, industria, agricultura, construcțiile

(Continuare In pag. a III-a)

Miercuri dimineață, a pără
sit Capitala delegația de 
partid și de stat a R. P. Mon
gole, care, la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliu
lui de Stat și Consiliului de 
Miniștri al R. P. Romîne, a 
participat la sărbătorirea celei 
de-a 20-a aniversări a Elibe
rării Romîniei de sub jugul 
fascist.

Din delegație au făcut parte 
D. Molomjamt, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Popular Revoluțio
nar Mongol, prim-vicepre- 
ședinte al Consiliului de Mi
niștri al R. P. Mongole, con
ducătorul delegației, genecal- 
maior S. Ravdan, adjunct al 
ministrului pentru problemele 
Armatei Populare a R. P. 
Mongole, T. Ghenden, ambasa
dorul R. P. Mongole în R. P. 
Romînă, și D. Cimiddorj, di
rector în Ministerul Afacerilor 
Externe al R. P. Mongole.

Pe aeroportul Băneasa erau 
arborate drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și R. P. Mon
gole.

Membrii delegației au fost 
conduși la plecare de tovarășii 
Alexandru Moghioroș, Dumi
tru Coliu, Mihai Dalea, Vasile 
Vaida, membru aL C.C. al 
P.M.R., Anton Breitenhofer, 
membru al C.C. al P.M.R., 
membru al Consiliului de Stat, 
general-locotenent Mihai Bur
că, membru al C.C. al P.M.R., 
adjunct al ministrului forțe
lor armate, Roman Moldovan, 
prim-vicepreședinte al C.S.P., 
membru al Consiliului de Stat, 
C. Lăzărescu, membru suple
ant al C.C. al P.M.R., Pompi
liu Macovei, adjunct al minis
trului afacerilor externe și al
te persoane* oficiale.

Au fost de față șefi și 
membri ai misiunilor diploma
tice ale țărilor socialiste acre
ditați în R. P. Romînă, pre
cum și membrii ambasadei* 
R. P. Mongole în R. P. Ro
mînă.

Numeroși oameni ai muncii 
au salutat călduros delegația. 
Un grup de pionieri a oferit 
membrilor delegației flori.

(Agerpres)
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CULTURA GRIULUI IN ANUL 1964*1965
Recomandările Consiliului Superior al Agriculturii

Partidul nostru apus în fața 
lucrătorilor de pe ogoare sar
cina importantă de a spori 
producția de cereale, îndeo
sebi de grîu și porumb, care 
constituie baza dezvoltării 
celorlalte ramuri ale agricul
turii. Extinderea în cultură a 
soiurilor valoroase de grîu, 
înzestrarea agriculturii cu 
tractoare și mașini agricole 
moderne, sporirea producției 
de îmgrășăminte chimice și 
insecticide, încadrarea uni
tăților cu specialiști asigură 
cele mai bune condiții pen
tru creșterea continuă a pro
ducției de cereale.

Numeroase unități agricole 
socialiste au aplicat în mod 
diferențiat complexul de mă
suri agrotehnice recomandate, 
obținînd recolte mari.

La recenta ședință lărgită a 
Secției de cereale și plante 
tehnice a Consiliului Superior 
al Agriculturii, numeroși par
ticipant — oameni de știință, 
ingineri din G.A.S. și G.A.C.. 
din consiliile agricole — au 
împărtășit din experiența lor, 
subliniind că în agricultura 
noastră sînt încă mari rezerve 
de sporire a producției de 
grîu. Pe baza referatului pre
zentat, a propunerilor partici- 
panților la ședință, a rezulta- 

' telor științifice și a experien
ței' înaintate a unităților agri
cole au fost definitivate reco
mandările privind cultura 
griului în anul 1964—1965. 
care completează recomandă
rile din anii trecuți.

EXTINDEREA

SOIURI
Cercetările întreprinse în 

ultimii ani, caracterizați prin 
unele manifestări extreme ale 
elementelor climatice (ger as
pru de lungă durată, seceta 
excesivă, arșiță puternică, a- 
tac de boli și dăunători) și re
zultatele obținute în producție 
de către unitățile agricole so
cialiste în această perioadă 
permit o cunoaștere mai bună 
a soiurilor și a liniilor noi de 
grîu sub aspectul însușirilor 
și al cerințelor față de condi
țiile pedoclimatice din _ țara 
noastră, ca și o mai bună zo
nare a lor pe întreg teritoriul. 
Pe baza rezultatelor obținute 
și a însușirilor agrobiologice 
și de producție, soiurile raio- 
nate în prezent se clasifică în 
următoarele grupe :

Soiuri intensiveî Bezostaia 
1 și Scorospelka 3. Dau rezul
tate bune pe cernoziomuri și 
pe terenurile aluvionare, valo- 
rificînd bine fertilitatea natu
rală a solului și îngrășăminte- 
le. Fiind rezistente la cădere 
și scuturare, aceste soiuri sînt 
potrivite pentru recoltarea 
mecanizată.

Soiul Bezostaia 1. înzestrat 
cu o capacitate ridicata de 
valorificare a agrofondurilor 
superioare, s-a dovedit foarte 
productiv pe terenurile fertile, 
bine lucrate și îngrășate. Ex
tins pe terenuri mai sărace și 
fără aplicarea unor cantități 
de îngrășăminte corespunză
toare cerințelor sale, el dă re
colte mici, adesea egale cu ale 
soiurilor vechi. Acest soi are 
o rezistență mijlocie la ierna
re, iar în anii cu secetă exce
sivă și arșiță îiidelungată este 
sensibil la șiștăvire. Ținînd 
seama de aceste însușiri, se 
recomandă ca soiul Bezostaia 1 
să se cultive în partea cen
trală și sudică a Dobrogei, în 
cîmpia de vest a Munteniei, în 
cîmpia Olteniei, în cîmpia din 
vestul țării și în Transilvania, 
în zonele bogate în preci
pitații, pe terenurile fertile și 
în condițiile unei agrotehnici 
superioare. în Moldova, Bără
gan și nordul Dobrogei se re
comandă să fie cultivat nu
mai pe terenurile cu fertilitate 
ridicată și cu pînza de apă 
freatică aproape de suprafață.

Scorospelka 3 este, de ase
menea, un soi intensiv, pro
ductiv și în același timp mai 
precoce. Comparativ cu soiul 
Triumph, are o rezistență mai 
redusă la iernare și la șiștă
vire. In ce privește precocita
tea, se apropie de soiul Tri
umph. De aceea, soiul Scoro
spelka 3 se recomandă a fi 
cultivat în partea centrală și 
vestică a cîmpiei Munteniei, 
în cîmpia Olteniei și în cîmpia 
din vestul țării.

Soiuri semiintensive : Tri
umph, Ponca, Harrach și noile 
linii de grîu ICA 457, ICA 
495 și Cluj 11/54. Acestea ne
cesită terenuri fertile și dau 
rezultate bune pe cernozio
muri, aluviuni și soluri brune 
de pădure. Avînd o rezistență 
mai bună la cădere decît ve
chile soiuri de grîu, ele sînt

și mai bogate 
din Transîlvi-

potrivite pentru recoltarea 
mecanizată.

Triumph. Acest soi este ca
racterizat ca cel mai rezistent 
soi de griu din țara noastră 
la iernare și secetă. Fiind si 
col mai precoce din cele aflate 
in cultură, soiul Triumph sca
pă de efectele fenomenului de 
pălire care are loc frecvent 
îndeosebi în cîmpia Bărăganu
lui. Se recomandă ca soi de 
bază in Dobrogea și Bărăgan

Ponca are o rezistență bună 
la iernare, iar datorită prec>- 
cității sale nu sișxăveșxe. Se 
recomandă să fie cultivat in 
zona dealurilor din lioldm*a. 
Muntenia, Oltenia, vestul țării. 
Transilvania și în civosteca 
Olteniei și Munteniei.

Harrach. într-o perioadă de 
sase ani, soiul Harrach s-a do
vedit productiv in Transilva
nia, cu posibilități de valorifi
care economică a îngrășămin
telor și a solurilor cu fertilita
te ridicată. Avînd o perioadă 
de vegetație mai lungă, in 
verile secetoase suferă de șiș
tăvire, din care cauză se reco
mandă a fi cultivat in zonele 
mai răcoroase 
in precipitații 
nia.

Rezultatele
din ultimii ani au scos ir. evi
dența valoare* noilor linii de 
griu de toamnă create la In
stitutul de cercetări pentru 
cereale și plante tehnice: 
ICA 457. ICA 495 și Cluj 
11/54. Ele s-au dovedit rezis
tente la ger. cădere, boli și 
dăunători, și destul de produc
tive. De aceea, pe măsura pro
ducerii de sămînță, ete vor în
locui soiurile vechi și Nr 301.

Soiuri extensive. Din aceas
tă grupă fac parte soiurile Nr 
301, Cenad 117 =: Befațerkov- 
skaia 198, caracterizate printr- 
un pai în?!t și puțin re
zistent la cădere, mai tardive 
Ele sînt indicate pentru cultu
ră în zona dealurilor, pe solu
rile de tip podzolic și brune 
de pădure, în condițiile unei 
ingrășări moderate. în aceas
tă zona, care este mai răco
roasă și mai bogată în preci
pitații, scapă de fenomenul de 
șiștăvire.

Soiul Nr 301 se recomandă 
pentru cultură în zona dealu
rilor din Moldova. Muntenh. 
Oltenia, vestul țării, Transil
vania și în silvostepă Olteniei 
Și Munteniei.

Cenad 117 se recomandă a 
fi menținut în cultură în zo
na dealurilor din Transilvania, 
din podișul Sucevei și pe tere
nurile din dreapta Șiretului, 
iar soiul Beioțercovskaia 198 
în zona dealurilor, mal boga
te în precipitații din podișu 
central al Moldovei.

Avînd în vedere comporta
rea solurilor de griu de toam
nă în ultimii ani și rezultatele 
obținute în stațiunile experi
mentale ale Institutului de 
cercetări pentru cereale și 
plante tehnice, se recomandă 
ca în. fiecare gospodărie să se 
cultive soiurile de grîu cu în
sușirile bioiogief potrivite 
condițiilor naturale din ton- 
respectivă.

Asigurarea semințelor de 
bună calitate trebuie să con
stituie o preocupare perma
nentă atît pentru eomîliEe 
agricole, cit și pentru condu
cerile unităților agricole so
cialiste Pentru anul --liter, 
gospodăriile agricole de stat 
își vor organiza loturi serrir.- 
cere pe baza planurilor stabi
lite de trusturile Gostat, iar 
gospodăriile colective — pe 
baza recomandărilor consilii
lor agricole. Loturile semince- 
re se vor amplasa pe terenuri 
fertile, după plante bune pre
mergătoare, pe cît posibil pe 
terenuri plane, pentru a se 
putea lucra mecanizat. Ele 1 
vor trebui date în grija celui 
mai bun brigadier din gospo
dărie, Pe aceste loturi trebuie 
să se aplice o agrotehnică su
perioară de la semănat pînă 
la recoltat, asigurîndu-se ast
fel o sămînță curată din punct 
de vedere biologic, cu o va
loare culturală ridicată.

FOLOWIRATKWAIA
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Obținerea unor recolte bo

gate de grîu depinde în foar
te mare măsură de executa
rea tuturor lucrărilor agroteh
nice în mod diferențiat, la 
timp și de bună calitate. Soiu
rile intensive de grîu își pun 
în evidență marea lor capaci
tate de producție numai în 
condițiile unei agrotehnici su
perioare, care să satisfacă pe 
deplin cerințele biologice ale 
acestor soiuri. Se recomandă 
ca fiecare unitate agricolă 
socialistă să amplaseze soiu
rile intensive Bezostaia, Sco
rospelka, Triumph și altele pe 
terenurile cele mai fertile, 
bine aprovizionate cu apă, 
după plante premergătoare 
care părăsesc terenul mai de
vreme, pe terenuri îngrășate 
în mod corespunzător.

Cercetările efectuate timp 
îndelungat de diferite stațiuni 
experimentale din țară, rezul
tatele obținute în producție de 
gospodăriile agricole de stat 

duețfe.
Aplicarea îngrășămintelor se 

va face cu precădere pe tere
nurile unde urmează a se cul
tiva soiurile intensive.

Griul dă sporuri mari de 
ostalie ttad >t vBeă taftă- 
șăminte cu azot. Sporurile de 
producție sint mai mici cînd 
se folosesc numai îngrășămin
te cu fosfor, cu excepția cer
noziomurilor din Cîmpia Tran
silvaniei, unde griul reacțio
nează foarte puternic și la 
fosfor. Cele mai mari recolte 
se obțin atunci cînd azotul și 
fosforul se aplică împreună.

Pe solurile podzolice, apli
carea amendamentelor îmbu
nătățește însușirile fizico-chi- 
mice ale solului, iar plantele 
valorifică mai bine îngrășă
mintele

Pe baza celor arătate și ți
nînd seama de cantitățile spo
rite de îngrășăminte chimice 
de care vom dismine în anul 
agricol 1964—1965 se fac ur
mătoarele recomandări:

Pe toate tipurile de sol, după 
culturile care părăsesc tere
nul devreme, se vor aplica în
grășăminte cu fosfor o dată 
cu arătura de vară sau la 
executarea lucrărilor de pre
gătire a patului germinativ 
în vederea insămintărilor. 
După plantele care părăsesc 
terenul mai tîrziu (floarea- 
soarelui. porumb pentru siloz 
fa boabe, sfeclă de zahăr, car
to®. superfosfatul se aplică 
U arătura de ir.sămintare. în 
funcție de cantitățile disponi
bile și de rezervele de fosfor 
ale solului, se vor aplica doze 
ce variază intre 150—400 kg 
superfosfat la hectar.

Dacă in vară, solul are umi
ditate suficientă, îngrâșâaâin- 
tele cu azot pot fi încorporate 
o dată cu superforfatul la exe
cutarea arăturii d«e vară sau în 
toamnă la pregătirea patului 
germinativ. în ambele cazuri 
se reeomarxiă să se aplice doze 
de 100—150 kg de azotat de 
amoniu la hectar.~

Dacă condițiile de umiditate 
ic soi se creează du^â semă
na*. azotul poate fi aplicat 
□este semănături, la intrarea 
în iarnă. în ferestrele iernii 
sau primăvara timpuriu. Dacă 
in primăvară solul este bine a- 
oroviziona: cu apă. iar griul 
iese slăbit din iarnă, pentru 
MhnOe iuti gaiw de griu afe 
pot aolica doze mai mari de 
ir^rășămime eu azot pînă U 
«0 kg azout de amoniu h 
sectar. Fftnt celeiaMe aoivî 
m vor foto* 5ă-100 kg azotr. 
de tfnonis !a hectar.

Pt podaoiun. iagătănrrteîe 
mimice se vor da eu precă
dere pe terenuri- sade s-au 
aplicat anbendasecu. Amen- 
darea se face cu daee de 4—5 
tone cazboaat de qităsjMfcț- 
nat fa hectar sau cu difenxe 
rezidii eaicarnase (doze echi
valente) cum sint: spuma de 
defecație de Ia fabricile de za
hăr, carbonatul de calciu pre
cipitat de la imnefa mdfcr, 
praful de clincher de Ia fabri
cile de ciment etc. Amen
damentele 
la arătura 
însămînțare 
4—5 ani pe 
s-au folosit
După răspîndirea uniformă a 
amendamentelor, terenul se 
lucrează cu grapa cu discuri, 
apoi se aplică îngrășămintele 
și se ară.

Pe terenurile în pantă și pe 
podzoluri se va face o fertili
zare combinată cu gunoi de 
grajd șl îngrășăminte chimice, 
aplicate an de an în doze mo
derate : 20 tone de gunoi de 
grajd, 100 kg azotat de amoniu 
și 200 kg superfosfat la hectar.

Eficiența îngrășămintelor 
depinde foarte mult de modul 
de aplicare și de starea lor fi
zică. La administrare se va 
acorda o atenție deosebită mă- 
runțirii și răspîndirii cît mai 
uniforme pe teren, utilizîn- 
du-se la maximum mașinile 
existente și aviația utilitară.

Pe baza rezultatelor experi
mentale și de producție din 
ultimii ani, se fac următoarele 
recomandări privind folosirea 
gunoiului de grajd :

Pentru creșterea sporului de 
producție pe unitatea de sub
stanță activă, gunoiul de grajd 
și îngrășămintele chimice se 
vor aplica separat pe cerno
ziomuri, solurile brun-roșeate 
de pădure, aluviuni și lăco- 
viști. Acest mod de aplicare 
•v’a permite să dublăm supra
fețele 
sporim 
grîu.

Doza
tru grîu pe aceste soluri este 
de 10—15 t gunoi de grajd la 
ha, aplicată la arătura de vară 
sau de însămînțare. Pe soluri
le podzolice și pe cele erodate, 
gunoiul se aplică în doză de

se aplică numa; 
de vară sau de 
și se repetă la 
terenurile unde 

dozele amintite.

fertilizate și deci să 
producția globală de

cea maj indicată pen-

lUCWILf

gunoi 
ferti-

20—30 tone la hectar, doza 
minimă folosindu-se în cazul 
aplicării combinate a îngrășă
mintelor organice și minerale. 
In condiții de umiditate se va 
folosi și gunoiul proaspăt, 
care aduce același spor de 
producție ca și gunoiul fer
mentat. Aplicîndu-se 
proaspăt, se poate 
liza o suprafață mai mare, de
oarece prin fermentare canti
tatea de gunoi scade aproape 
la jumătate.

Of PREGĂTIRE

Executarea in mod cores
punzător a lucrărilor solului 
determină crearea unui bun 
pat germinativ și favorizează 
eficiența celorlalte masuri 
agrotehnice, în special a în
grășămintelor.

Una din regulile de bază ale 
lucrării solului pentru culture 
griului este asigurarea unui 
interval de timp cît mai lung 
de la executarea arăturii și 
pînă la executarea semănatu
lui. în acest fel se favorizează 
procesele de descompunere a 
materiei organice și de nitrifi- 
care, asigurîndu-se plantelor o 
rezervă mai mare de hrană- Pe 
baza practicii unităților agri
cole fruntașe și a rezultatelor 
obținute în stațiunile situate 
pe diferite tipuri de sol se fac 
următoarele recomandări cu 
privire la pregătirea terenului 
pentru însămînțarea griului :

Cînd grîul urmează după 
plante care părăsesc terenul 
devreme, se executa imediat 
arături adinei de vară cu 
plugul în agregat cu grapa ste
lată. în funcție de modul cum 
a fost lucrat pămîntul în anii 
anteriori și de starea de apro
vizionare a solului cu apă. 
adîncimea arăturii variază, ur. 
mțrindu-se în același dmp sâ 
nu iasă bulgări mari și să se 
îngroape cît mai uniform
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Of SEMIHI
Pentru a se obțu 

sporite de gnu. săv 
tă la aemârax tre 
din eoițrifa recoem 
tru fiecare zonă 5.

fa

se jeo

5C^

parte, să provl 
recunoscute și să tec* 
biologică ridicaîâ- în 
cunoașterii din tunp s 
culturale a senrir.xl-’t 
comandă să se txfauia pr:be 
la laboratoarele de corntrtf z' 
semtațelor.

Recolta de griu oeparr-e ir. 
mare măsură de epoca ce se
mănat de canriTatca de să
mînță data fa hectar fa ce 
adîncimea oprimă de îngropa
re a semințelor. In uium , arri. 
ca urmare a dourri agricultu
rii cu mașini perteme-nate. 
însămînțarea in cadrul epoci: 
optime într-un fimp scurt a 
devenit pe deplin posibilă.

Cercetările științifice din ul
timii șapte ani au demonstrat 
că perioada optimă in care se 
pot semăna noile soiuri de 
grîu este mai semnă deci: a

un

ceea în care se însămîn- 
țau vechile soiuri cultivate 
în țara noastră. în majorita
tea zonelor pedoclimatice, 
epoca optimă este cuprinsă 
între 1—20 octombrie, cu ex
cepția zonelor premontane și a 
părții de nord a țării, unde 
grîul se poate semăna și în 
decada a treia a lunii septem
brie. Aceste date calendaristi
ce trebuie interpretate în 
strinsă legătură cu specificul 
climei din acest an și sub ra
portul temperaturii aerului și 
umidității solului. în limitele 
perioadei optime de semănat, 
specialiștii care lucrează în 
producție și cunosc condițiile 
concrete ale unității respective 
vor stabili momentul începerii 
semănatului griului ținînd 
:vama de umiditatea din sol și 

mersul timpului, de baza 
-.elinică de care dispune unita
tea, de plantele premergătoare 
și de soiurile care se cultivă.

Dacă umiditatea solului nu 
figură un răsărit uniform, 
este mai bine să se amîne cu 
citeva zile începerea semăna
tului. fără a se depăși limita 
epocii optime.

Se recomandă ca în primele 
zile ale perioadei optime să se 
insămînțeze grîul pe solele 
care au fost cultivate cu legu- 
minoase, borceaguri, grîu, po- 
umb-siloz și masă verde, iar 

apoi să se continue semăna
tul pe solele unde grîul ur- 
-ează după porumb și alte 
plante care se recoltează în 
toSUÂ.

Norma de sămînță la hectar 
trebuie stabilită în mod dife- 
rentiat. ținînd seama de ra
pacitatea de înfrățire a soiului 
cultivat, de epoca de semănat, 
medul de pregătire și de ferti
lizare a terenului, planta pre
mergătoare și valoarea cultu
rală a semințelor. La soiurile 
intensive cu înfrățire mijlocie
— Bezostaia, Scorospelka și 
riîfrach — se recomandă nor
ma de sămînță la hectar co- 
resptmzătcare densității de 
45^—350 boabe germinabile pe 
m p. La soiurile cu înfrățire 
puternică — Nr. 301. Ponca. 
Tr-.umph, Cenad 117 și liniile 
ICA 457. ICA 495. Cluj 11/54
— de sămînță . la 
hectar trebuie să asigure den
otate* de 4d0—150 boabe ger-

abue pe m.p. Stabilire?, 
ruițu de sămînță necesară 
■ctar pentru asigurarea 
Etății optime de boabe la 
rol pătrat se va face nu- 
pe buna datelor cin bule

le e» aaauiză s a valori: 
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Culturile care nu pot fi recol
tate în timp util cu combinele 
din cauza îmburuienării și .cele 
situate pe terenuri nemecfuni- 
zabile vor fi recoltate cu sece- 
rători, coase și seceri în faza 
de coacere în pîrgă și în timp 
cît mai scurt.

Se va acorda o atenție deo
sebită eliberării terenului de 
paie în lanurile recoltate cu 
combina și transportului sno
pilor la arie de pe terenurile 
unde recoltatul s-a făcut cu 
celelalte mijloace, în așa fel ca 
arăturile de vară să se poată 
executa în cel mai scurt timp.

Soiurile indicate pentru cul
tura irigată sînt Bezostaia și 
Scorospelka. Ele sînt rezistente 
la cădere și au capacitate ridi
cată să valorifice îngrășămin- 
tele aplicate. La culturile iri
gate, fertilizarea solului se 
face cu cantități mai mari de 
îngrășăminte, cu un raport 
mai echilibrat între azot și 
fosfor. Se recomandă 200—300 
kg azotat de amoniu și 300— 
400 kg superfosfat la hectar.

Arăturile se execută la 20 cm 
adîncime. Semănatul griului 
pe terenurile irigate se va face 
spre sfîrșitul perioadei optime, 
asigurînd 300—400 boabe ger- 
minabile la metrul pătrat.

Pentru a se asigura o cît mai 
bună pregătire a terenului, se 
recomandă o irigare tîrzie a 
plantelor premergătoare (po
rumbul pentru boabe și pentru 
siloz, floarea-soarelui, sfecla 
de zahăr), astfel ca solul să fie 
bine aprovizionat cu apă cînd 
se execută arătura pentru 
griu. înainte sau după semă
natul griului, pentru stimula
rea răsăritului uniform, se re
comandă o udare de aprovi
zionare cu o normă de 600— 
900 m c apă la hectar, aplicată 
în 2—3 reprize, pentru a evita 
băltirea. In timpul vegetației, 
în perioada de la împăiere și 
oină la înspicat, se recomandă 
ca în caz de,secetă să se mai 
aplice una sau două udări cu 
- onne de 400—500 m c apă la 
hectar.

După recoltarea griului iri
gat se vor lua măsuri ca pe te
renul eliberat să se cultive 
plante de nutreț. în acest scop 
se recomandă executarea unei 
arături de însămînțare de 
15—18 cm. grăparea ei conco
mitentă și însămînțarea po- 
-umbului pentru siloz. în a- 
ceste condiții, pe lingă produc
ea de 5 900—6 000 kg grîu la 
hectar, se realizează 40 000— 
50 000 kg porumb siloz la hec
tar.

Șl DĂUNĂTORILOR
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semințelor provenite din lotu
rile neinfectate și evitarea la 
semănat a terenurilor pe care 
a fost semnalată boala.

Pe terenurile din zonele de 
stepă și silvostepă, unde griul 
se cultivă în primul sau al 
doilea an după păioase, se vor 
lua măsuri de prevenire a ata
cului gîndacului ghebos:, apli- 
cîndu-6e tratamente preventive 
la sol sau la sămînță și tratai 
mente curative cînd atacul 
apare în cultură. Preventiv, 
tratarea se face cu Aldrin 20 
la sută pulbere, în cantitate de 
500 g la 100 kg sămînță, odată 
cu aplicarea tratamentului șsi- 
timăluric. Tratamentul pre
ventiv al soiului ,se Va aplica 
in cazul unei infestări puter* 
nice a solului și cînd acesta 
este umed pe adîncimea de 20- 
30 cm. în aceasta situație, tra
tamentele se aplică îndată ce 
se constată atacul de Zabrus, 
folosindu-se 25—30 kg Heclo- 
tox 3 la sută la hectar, sau 
Duplitox 3-4-5, care se pulveri
zează la suprafața solului.

In vara anului 1964 a apărut 
la grîu, pentru prima dată în 
țară, atacul ploșniței cereale
lor (Eurigaster sp.), pricinuind 
pagube culturilor de grîu în 
unele regiuni. în funcție de si
tuația concretă și de posibili
tățile unităților agricole res
pective, se pot folosi următoa
rele metode de combatere: 
distrugerea ploșnițelor la locul 
de iernare, care în cele mai 
dese cazuri sînt lizierele pădu
rilor, adunarea lor din culturi, 
manual sau cu ajutorul unor 
dispozitive speciale, folosirea 
ascunzișurilor-capcană, trata
rea chimică a culturilor folo
sindu-se produse pe bază de 
DDT, în cantitate de 30 
la ha.

kg

★
Pentru producția de grîu din 

anul 1964—1965 există premize 
mai bune decît în anul trecut, 
dacă se iau din timp măsurile 
organizatorice și tehnice co
respunzătoare. Sînt asigurate 
cantitățile necesare de semințe 
recunoscute din soiuri raio- 
nate, pentru însămînțarea in
tegrală a suprafețelor planifi
cate. Agricultura dispune de 
mai multe tractoare, discui- 
toare, mașini de semănat, se
lectoare. trioare ș.a. Industria 
chimică va livra cantități spo
rite de îngrășăminte. Folosirea 
cît mai deplină a acestor con
diții constituie principala sar
cină a consiliilor agricole și a 
conducerilor de unități.

Consiliile agricole regionale 
și raionale, cu ajutorul celor 
mai buni specialiști, trebuie să 
controleze cum au fost ampla
sate soiurile pe teritoriul gos
podăriilor, cum se fac fertili
zarea terenurilor și pregătirea 
solului, sprijinind efectiv ca
drele de conducere din unități 
pentru aplicarea diferențiată a 
măsurilor agrotehnice reco
mandate.

Atenție deosebită trebuie a- 
cordată acțiunii de asigurare 
a unităților cu semințe recu
noscute, făcîndu-se mișcările și 
schimbul de semințe în așa fel 
îneît pînă la 10 septembrie 
toate gospodăriile să aibă asi
gurată sămînță necesară. Con
siliile agricole trebuie să or
ganizeze temeinic acțiunea de 
condiționare a semințelor, fo
losind zi și noapte selectoarele 
și trioarele pe baza unui gra
fic de lucru. Aceeași grijă tre
buie acordată și stabilirii va
lorii culturale a semințelor, 
interzieîndu-se folosirea la se
mănat a celor necondiționate 
și netratate corespunzător.

Trebuie revizuite și reparate 
din vreme toate mașinile și a- 
gregatele care vor lucra în 
campania de toamnă, execu- 
’.îndu-se reparații de bună ca- 
littee și asigurîndu-se semănă- 
:orile cu marcatoare, tuburi de 
rezerva și grape lanțate.

Inginerii și tehnicienii agro
nomi din unitățile agricole so
cialiste și din cadrul consiliilor 
agricole sînt chemați să adap
teze aceste recomandări speci
ficului local $1 să lupte pentru 
«pLcarea întregului complex 
de măsuri agrottotehnîce în 
vedere* obținerii unei recolte 
boțate de griu ic anul 1965. 

La l.O.R.-Bucttreșii se Șțscun- 
biează un nou iot de aparate 

x de proiecție.
Foto: AGERPRES
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O interesantă primă 
audijie:

Simfonia Brevis
de CORNEL JARANU
g j osturile noastre de radio au 
F-' prezentat. în primă audiție 
1 bucureșteană, o nouă lucrare 
a tinărului compozitor clujean, 
Cornel Țăranu, *— Simionia Brevis 
— închinată iui George Eneacu.

Laconica lucrare cuprinde două 
părți puternic contrastante. Prima, 
ce se desiășoară într-o mișcare 
lentă, meditativă, cu o tematică 
nostalgică, inspirată de melosul 
doinit, al cântecului nostru popu
lar și ritmul liber de „Parlando — 
rubato", este concepută numai 
pentru orchestră de coarde. In a- 
ceasta secțiune se remarcă o pre
luare creatoare a stilului enescian 
din ultima perioadă, cu sonorități 
discrete, ce imprimă acestui inspi
rat și poetic „Andante", de o 
mare trăire lăuntrică, un ton con
fesional și un cald lirism.

Finalul, ce degajă robustețe, 
specîiic imprimat cu precădere de 
prima idee melodică, ne introdu
ce într-un climat muzical mai di
namic și ne sugerează o viziune 
plastică a timpului nostru. Autorul 
recurge cu succes la folosirea 
unor sonorități aspre, dar nu lip
site de o autentică forță expresivă 
și o orchestrație mai amplă.

Cu toate incontestabilele calități 
ale succintei creații, în „Simfonia 
Brevis" întîlnim și unele aspecte 
mai puțin izbutite, ca de pildă, 
lipsa de unitate de stil între cele 
două mișcări, deși iiccare in parte 
ne apar perfect realizate.

Ceea ce apreciem pe prim plan 
în această compoziție este o fină 
muzicalitate și un sttb original, 
unde se reliefează noi mijloace' de 
expresie, bogate, atît sub aspectul 
melodiei, cît și cel al armoniei și 
polifoniei.

DORU POPOVICI

Sentimentul 
mindriei

(Urmare din pag. I)
du-te cu Diesel-electricul nu-ți 
mai iei ochii de la el: Ce mește
șug e pus în construcția lui! Ce 
meșteii trebuie să fie aceia care-l 
fac / (și nu-i deloc exclus că, alții, 
craiovenii sau reșițenii sau brașo
venii se miră la rîndul lor de 
meșteșugul tău, sau al altora 
care-i admiră pe ei). Pretutindeni
— admirație (de la finisajul ex
celent, pînă-la calitățile deosebite 
ale fiecărui exponat). Iar admira
ția devine, după primele pavilioa
ne, adevărată uimire nu de puține 
ori auzi rostindu-se cu voce tare: 
,,Chiar atîtea lucruri facem noi ? 
Dar e extraordinar /" Nu e o în
trebare, nu se cere răspuns, fiind
că toți știu răspunsul: da, toate 
acestea le facem noi, toate acestea 
se lucrează din plin în fabricile 
noastre, în uzinele noastre.

Și toate sentimentele pe care 
le-ai trăit de la intrare — de in
teres, de lucru cunoscut, de mare 
noutate, de admirație, de uimire
— se contopesc intr-unui singur, 
dar colectiv : sentimentul mîn- 
driei că poporul nostru condus de 
vartid este czpabil de lucruri atît 
de mari.

văzut ce sonde facem ?“ 
—„Ai văzut ce mașini facem ?“ 
— ,.4i ’
.-~Ai uâzte cite roade dă pa- 

rr.lntul nostru colectivizat ?"
—,Ai văzut ce țară avem ?u

văzut ce stofe țesem ?'



Intre 3i 'August — 9 sep- 
tembrie la Geneva

A III-a Conferință 
internațională asupra 

utilizării energiei 
nucleare în scopuri 

pașnice
între 31 august și 9 septem

brie își va desfășura lucrările 
în Sala Palatului Națiunilor 
din Geneva cea de-a III-a 
Conferință internațională asu
pra utilizării energiei nucleare 
în scopuri pașnice.

Conferința a fost convocată 
de către Organizația Națiunilor 
Unite, iar cu organizarea ei a 
fost însărcinată Agenția Inter
națională pentru Energia Ato
mică.

Problemele principale care 
fac obiectul conferinței, sînt 
energetica nucleară și cerceta
rea în domeniul fizicii și teh
nologiei reactorilor nucleari.

Conferința va dezbate pro
blemele necesităților energe
tice viitoare, a rolului energiei 
nucleare și a cooperării inter
naționale în acest domeniu. In 
cadrul plenarei și în ședințele 
tehnice paralele vor fi discu
tate de asemenea, realizările 
obținute în aplicațiile izotopilor 
în diferite domenii, cercetările 
in problema fuziunii nucleare 
controlate etc.

Republica Populară Romînă 
va fi reprezentată la această 
Conferință de o delegație con
dusă de acad. Horia Hulubei.

Forurile de specialitate din 
țara noastră au transmis Se
cretariatului Conferinței 8 lu
crări dintre care 2 vor fi pre
zentate oral la Conferința.

Acad. Horia Hulubei, șeful 
delegației R.P.R., va conduce, 
în calitate de președinte, lu
crările unei ședințe tehnice 
parajele.

(Agerpres)
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• Astă-seară, pe ringul instalat 
în potcoava stadionului Republicii 
din Capitală, cu începere de la 
ora 19,00, va avea loc întîlnirea 
internațională de box dintre se
lecționatele de tineret ‘ ale R. P. 
Romine și R. P. Ungare. Echipa 
noastră cuprinde următorii boxeri : 
C. Pop, P. Covaliov. C. Buzuilic,

P. Vanea, N. Negoiescu, Șt. Po- 
poacă, I. Covaci, V. Mîrza, I. OI- 
teanu, V. Trandafir. Din lotul R.P. 
Ungare se remarcă Tibor Papp 
(cocoș)', cîștigătorul turneului de 
la Balaton, învingătorul Iui Torok/ 
campion olimpic, Hajnal Tiberiu, 
semiușoară, învingătorul ltii Mol
do veanu în turneul de la Balaton, 
și Ferencz Schrik, clasat pe locul 
doi la dinamoviada de la Bucu
rești.

Primirea de către vicepreședintele
Consiliului de Miniștri. Gogu Rădulescu,

a ministrului minelor, industriei și muncii
din Uniunea Birmană

Vicepreședintele Consiliului 
de Miniștri Gogu Rădulescu. 
a primit miercuri după-amiază, 
pe It. col. Than Sein, ministrul, 
minelor, industriei și muncii 
din Uniunea Birmană, care 
face o vizită în țara noastră.

In cursul discuțiilor purtate, 
la care au participat Victor 
lonescu, ministrul comerțului 
exterior și Valentin Steriopol,

adjunct al ministrului comer
țului exterior, s-au examinat 
posibilitățile dezvoltării în 
continuare a relațiilor comer
ciale și a extinderii cooperării 
economice între cele două țări.

A fost de față U Ba Saw, 
ambasadorul Uniunii Birmane 
în R. P. Romînă.

(Agerpres)

Terminarea primei etape a lucrărilor 
la țoseaua Brașov-Poiana Brașov

Colectivul întreprinderii 
construcții transporturi (ICT) 
a terminat înainte de terme 
nul planificat prima etapă a 
lucrărilor la noua arteră de 
circulație care va lega Bra
șovul de centrul turistic Poia
na Brașov.

Noua șosea, asfaltată, care 
va fi dată în folosință anul 
acesta, are o lungime de 
aproximativ 12 km. Luminată 
noaptea cu lămpi de neon, ea 
va oferi condiții de siguranță 
sporite la orice oră și în orice 
anotimp.

DECADA CĂRȚII TEHNICE
în aceste zile s-a organizat 

în întreprinderea noastră — 
„Metalotehnica" din Tg. Mu
reș — decada cărții tehnice. 
Cu acest prilej s-au difuzat 
peste 1 000 de cărți de specia
litate : ,, Cartea sculerului", 
„Cartea strungarului", a forjo
rului sînt mult solicitate de ti
nerii metalurgiști. Numeroase 
cărți au cumpărat lăcătușul

Iosif 
Sido
Acțiunile de acest fel inițiate 
în ultima vreme cu sprijinul 
organizației U.T.M. din între*- 
prinderea noastră au contri
buit la creșterea numărului 
bibliotecilor personale ale ti
nerilor la peste 100.

OLGA BALOG
bibliotecară

Fiilop, tehnicianul Ștefan 
și inginerul Carol Codoi.

CINEMATOGRAFE
PAGINI DE ISTORIE — 

ROMINIA, ORIZONT ’64 : 
Patria (15; 18; 21), Lumina (10; 
12,45; 16; 19), SECHESTRA
TUL DIN ALTQNA; Re
publica (9; 11,30; 14; 16,30; 
15,45;, 21,30), Excelsior (10; 
12,30; 15; 17,30: 20), Feroviar 
(8,45; 11,15; 13,45; 16,15; 18,45; 
21,15), Melodia (930; 11,45; 
14,15; 16,30; 19; 21,15), Flamura 
(9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20,30), Grădina „Modem" (Str. 
11 Iunie nr. 75 — orele 19,30), 
Stadionul Dinamo (Șos. Ștefan 
cel Mare — orele 20). DRA
GOSTE NEÎMPLINITĂ — Lu
ceafărul orele (10; 12,30;
15; 17,45; 20,30). MADA
ME SANS-GENE — cine
mascop: Festival (9,45; 12;

14,15; 16,30; 18,45; 21,15) gră
dină (orele 19,30) — Pasajul 
Eforie — (orele 20). RÎUL NE
GRU : Carpați (10 ; 12 ; 14 ;
16 ; 18,15 ; 20.30). CEI ȘAP
TE MAGNIFICI — cine
mascop: Tomis (8,30; 11;
13,30; 16,15; 19 — la grădină 
orele 20). Miorița (9; 12; 15; 
18; 21), Floreasca (10,30; 15;
18; 21), Modern (9; 11,30; 14; 
16,30; 19; 21,30), Grădina „Vi- 
tan“ (Calea Dudești — orele

20,45), Arenele Libertății (Str. 
11 Iunie—orele 20) BĂRBAȚII: 
Capitol (10; 12,15; 14,30; 16,45; 
19; 21,15;— la grădină orele 20), 
Bucegi (10; 12; 14; 16; 18,15;
20,30—la grădină orele 20). Au

rora (10; 12ț 14; 16; 18,15; 20,30
— la grădină orele 20.30). RE
BELUL MAGNIFIC: Bucu
rești (9,30: 11.45; 14; 1630;
18,45; 21), Grivița (10; 12; 14; 
16; 18; 20), Flacăra (10.30;
15,15; 1730; 19.45). Grădina 
„Doina“ (Str. Doamnei nr. 9
— orele 2130), Grădina Bu
zești (Str. Buzești nr. 9—11 — 
orele 20,45). AH, FETELE !: 
Victoria (10; 12; 14; 16; 18,15; 
20,30). INSPECTORUL ȘI 
NOAPTEA: Central (9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,30; 20,45), 
Buzești (15; 17; 19). TUDOR - 
cinemascop (ambele serii): 
Crîngași (16; 19,30). LUMEA 
COMICA A LUI HAROLD 
LLOYD: Union (16; 18,15; 
20,30). PROGRAM PENTRU 
COPII: Doina (orele 10). CO
MISARUL t Doina 
13,45; 16; 18,15; 20.30), 
(9; 11; 13; 15; 17; 19; 
ÎMBLÎNZITORII DE 
CLETE — cinemascop: 
Iești (10; 12; 14; 16;
20,15). PORTO FRANCO (10 
—15 în continuare). TEMELII 
DE OȚEL — ROMÎNJA PE 
MERIDIANELE LUMII — 
INSTALAȚII DE FORAJ — 
TONITZA — C-AȘA-I JOCUL 
ÎN FĂGĂRAȘ — SÎMBRA 
OILOR — MARILE EMOȚII 
MICI: Timpuri Noi (17—21),

• în Capitală 
și provincie s-au 
disputat ieri pa
tru meciuri con
țină pentru prima 
etapă a returului 
campionatului re
publican de rugbi. Iată rezultatele 
înregistrate : Grivița roșie — Glo
ria 9—6; Dinamo — Constructorul 
16—3 ; Știința Timișoara — Steaua 
6—6; Știința Petroșeni — Progre
sul București 3—3.

• Meciurile 
disputate în cea 

de-a 4-a zi a turneului internațio
nal de fotbal (juniori) de la San 
Remo, s-au soldat cu următoarele 
rezultate : Spartak (U.R.S.S.) — 
Sampdoria 3—0 (1—0); A. C. Mi
lano — Rapid Lugano (Elveția) 
2-0 (2-0).
BASCHET : Juniorii noș
tri au cîștigat turneul 

balcanic
• Cea de-a doua ediție a tur

neului balcanic de baschet pentru 
echipele de juniori s-a încheiat 
marți seara Ia Atena, cu succesul 
reprezentativei R. P. Romine, care 
a terminat neînvinsă competiția, 
în ultimul meci, tinerii baschetba- 
liști romîni au întrecut cu scorul 
de 57—49 (26—24) selection a ta 
R. P. Bulgaria- Din echipa rooină 
s-au remarcat în mod oeosab.*. ju
cătorii Diaconesou Scorțescu, No
vac și TudoșL

Clasamentul final : 1. R. P Ro- 
mîaă 6 puncte ; 2. R. P. Bulgaria 
4 puncte ; 3. Grecia 2 puncte i 4. 
Iugoslavia 0 puncte.

In cadrul planului de schim
buri culturale pe anul 1964 
dintre R. P. Romînă și R.P.D. 
Coreeană, Han Rion Ian, direc
tor general adjunct al Agen
ției centrale telegrafice core
ene, a făcut timp de trei săp- 
tămini o vizită în țara noastră.

Oaspetele a vizitat unități 
industriale, agricole și Institu
ții de cultură din București și 
provincie, a avut întrevederi 
cu conducători ai institutului 
romin pentru relațiile culturale 
cu străinătatea. Agenției romi- 
ne de presă ^Agerpres" și ai 
Uniunii Ziariștilor din B. P. 
Rominâ și a asistat la mani
festante care au avut loc cu 
prilejul celei de-a XX-a a- 
niversări a Eliberăr.i patriei.

Miercuri la amiază oaspetele

MÂȚII
coreean a părăsit Capitala îna- 
poindu-se în patrie. La ple
care, pe aeroport, el a fost con- 
dus de Andrei Vela, directorul 
general al Agenției „Ager- 
pres“ precum și de Giăn Du 
Hoan, ambasadorul R.P.D. 
Coreene în R. P. Romînă.

★
Pe estrada in aer liber din veci

nătatea pavilionului central al Ex
poziției realizărilor economiei na
ționale se va desfășura joi, 27 cu- 
ffust, la ora 18,00 o paradă a mo
dei. Fabricile „Tînăra gardă" Bucu
rești, „Drapelul roșu'' Sibiu, Fa
brica de tricotaje Brașov, vor pre
zenta tricotaje pentru femei, băr
bați și copii.

In continuare vor rula filme do
ormen tare romînești printre care 
„Moda 1964'1 și „Vacantă la Ma-

( Agerpres)

Vizita delegației de partid 
si de stat a R. P. Chineze

Continuîndu-și călătoria 
prin țară, delegația de partid 
și de stat a R. P. Chineze, con
dusă de tovarășul Li Sien-nien, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.C. Chinez, vicepre- 
mier al Consiliului de Stat, a 
sosit miercuri dimineața la 
Brașov.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii Emil Bodnăraș, mem
bru al Biroului Politic al- C.C, 
al P.M.R., vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri, pre
cum și de Cornel Onescu, 
membru al C.C. al P.M.R.

În cursul dimineții, membrii 
delegației au vizitat Uzinele 
de autocamioane „Steagul 
roșu' din Brașov. Aici, oaspe
ții au fost întîmpinați de tov. 
Aldea Militaru, prim-secretar

al Comitetului regional Bra
șov al P.M.R., Mihai Marines
cu, adjunct al ministrului in
dustriei construcțiilor de ma
șini, și Ion Mărcuș, președin
tele Sfatului popular regional, 
în continuare, s-a vizitat car
tierul de locuințe .Steagul 
roșu“ din Brașov.

După-amiază, o parte din 
delegație a vizitat Combina
tul de cauciuc sintetic și pro
duse petrochimice din Onești 
și Combinatul chimic Borzești, 
unde au fost întîmpinați de 
tovarășii Gh. Roșu, membru 
al C.C al P.M.R., prim-secre
tar al Comitetului regional 
Bacău al P.M.R.. Dumitru Că- 
nilă, adjunct al ministrului 
industriei petrolului și chimiei.

Vizita delegației de partid 
și de stat a R. S. F. Iugoslavia
Delegația de partid și de stat 

a R.S.F. Iugoslavia, condusă 
de tovarășul Lazar Kolisevski, 
membru al Comitetului execu
tiv al • C.C. al Uniunii Comu
niștilor din Iugoslavia, pre
ședintele Comitetului Federativ 
al Uniunii Socialiste a Poporu
lui Muncitor din Iugoslavia, a 
făcut în cursul dimineții de 
miercuri o Vizită în Delta Du
nării și în orașul Tulcea.

Membrii delegației au fost 
însoțiți de tovarășii Chivu 
Stoica, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
P.M.R., și Virgil Trofin, mem
bru al C.C. al PJVI.R.

In continuare, oaspeții au 
sosit în regiunea Galați, unde

au vizitat șantierul Combina
tului siderurgic de la Galați, 
noile cartiere de locuințe ale 
orașului și Combinatul chimic 
industrial Brăila. ‘în vizitele 
din regiune, ei au fost îneoțiți 
de tovarășii Constantin Scar- 
lat, membru al CC. al P.M.R.j 
prim-secretar al Comitetului 
regional Galați al P.M.R. șî 
Constantin Dumitrache, pre
ședintele Sfatului popular re
gional, iar la Combinatul si
derurgic au fost întîmpinați de 
Ion Cheșa, secretar general al 
Ministerului Industriei Meta
lurgice.

In cursul serii, oaspeții s-au 
înapoiat în Capitală.

Vizita delegației de partid 
și de stat a R. P. Albania

al C.C. al P.M.R., vicepre-- Miercuri,’ membrii delegației 
de partid și de stat a R. P. Al
bania, condusă de tovarășul 
Manush Myftiu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
PartiduLui Muncii din Albania, 
prim-vicepreședinte al Consi
liului -de Miniștri, a făcut o vi
zită în regiunea Brașov.

Membrii delegației au fost 
însoțiți de tovarășii .Constantin 
Tuzu, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri, și Constan
tin Drăgan, membru supleant

ședințe al Consiliului Central 
al Sindicatelor.

Oaspeții au vizitat Uzina de 
tractoare din Brașov, noile 
cartiere de locuințe, și centrul 
turistic Poiana Brașov.

în timpul vizitei, membrii 
delegației au fost însoțiți de 
Ion Bordaș, secretar al Comi
tetului regional Brașov al 
P.M.R.

Seara, delegația s-a reîntors 
îtn Capitală.

(1130; 
Dacia 
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Vizita delegației de partid 
și de stat a Republicii Cuba

în cursul zilei de miercuri, 
delegația de partid și de stat 
a Republicii Cuba, condusă 
de tovarășul Secundino Gu
erra, membru al Secretariatu
lui organizatoric al Partidului 
Unit al Revoluției Socialiste 
din Cuba, și-a continuat vizita 
în regiunea Dobrogea.

Delegația, însoțită de prof, 
univ. Valeriu Novacu, mem

bru al C.C. al P.M.R., mem
bru corespondent al Acade
miei R.P.R., Vasile Vîlcu, 
membru al Consiliului de Stat, 
prim-secretar al Comitetului 
regional Dobrogea ăl P.M.R., a 
vizitat G.A.C. Cumpăna, ra
ionul Negru Vodă. întreprin
derea de morărit și panifica
ție „Dobrogea" și G.A.S. Mur- 
fatlar.

Vizita delegației de partid 
și de stat a R. D. Vietnam

Delegația de partid și de 
stat a R. D. Vietnam, con
dusă de tovarășul Hoang Van 
Hoan, membru al Biroului 
Politic al C.C. al Partidului 
celor ce muncesc din Vietnam, 
vicepreședinte al Comitetului 
Permanent al Adunării Na
ționale, a continuat miercuri 
vizita sa în regiunea Dobro
gea.

Oaspeții au fost însoțiți de 
tovarășii general de armată 
Leontin Sălăjan, membru su
pleant al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.R.,. ministrul for

țelor armate ale R. P. Romîne, 
Vasile Vîlcu, membru al Con
siliului de Stat, prim-secretar 
al Comitetului regional Dobro
gea al P.M.R., Gh. Cioară, 
membru supleant al C.C. al 
P.M.R., și N. Soare, prim-se
cretar al Comitetului • orășe
nesc Constanța al P.M.R.

Membrii delegației au vizi
tat Fabrica de celuloză și hîr- 
tie Constanța, moderna între
prindere de morărit și panifi
cație „Dobrogea- și G.A.S. 
Murfatlar.

(Agerpres)

unde mergem^ MATEMATICA, FIZICA, CHIMIA
SĂ ÎNVĂȚĂM?

(Urmări din pag. I)

Acad.
Nicolae Teodorescu

ăiu, cînd se face însușirea cu- 
noștințelor de bază, cît și în 
anii IV și V, cînd pe această 
temelie în cadrul a 9 secții (A- 
naliză matematică, Geometrie, 
Algebră, Ecuații funcționale, 
Mecanica fluidelor, Elasticita
te, Calculul probabilităților 
Mașini de calcul, Astronomie) 
se conturează profilul viito
rului specialist, studenții be
neficiază de cursuri și semi- 
narii de un înalt nivel științi
fic, lucrează în laboratoare 
înzestrate cu utilajul cel mai 
modern, în cadrul facultății 
sau ale unor institute de cer
cetări.

Continuînd tradiția savanți- 
lor Gh. Țițeica, Dimitrie Pom
pei, David Emanuel, S. Stoilov, 
și a altor renumiți înaintași, 
de pregătirea studenților fa
cultății noastre se ocupă ca
dre didactice cu o mare re
putație internațională cum 
sînt, academicienii Grigore 
Moisil, Miron Nicolescu, 
Gheorghe Vrînceanu, Gheor- 
ghe Mihoc, Caius Iacob. A- 
ceștora li se alătură profesori, 

. membri corespondenți ai A- 
cademiei R.P.R. ca C. Drîm- 
bă și Gh. Marinescu, numeroși 
doctori, candidați în științe, 
conferențiari, lectori și asis
tenți cu o bună pregătire.

Pentru a ilustra posibilită
țile de studîu pe care le au 
viitorii matematicieni și me- 
canicierii e destul să amin
tesc centrul de calcul, înzes

trat cu aparatură perfecțio
nată și care a început să func
ționeze recent în cadrul facul
tății noastre, laboratorul de 
fotoelasticitate, precum și bi
blioteca cu cele 3 săli de lectu
ră și cele peste 60 000 de vo
lume.

Perspectivele tinerilor care 
se hotărăsc să urmeze această 
facultate sînt practic, nelimi
tate. Ei se pot îndrepta, mai 
întîi, spre cercetarea funda
mentală matematica, cercetare 
care își găsește aplicații din 
ce în ce mai surprinzătoare; în 
afară de domeniul clasic al fi
zicii, ne gîndim astfel la chi
mia fizică, biologie și filolo
gie. Apoi nu trebuie să uităm 
faptul că automatizarea, in 
care se aplică atît de larg 
științele matematice, este teh
nica specifică, majoră a zile
lor noastre,

De asemenea, în hidrotehni
că, în meteorologie și în teh
nica marilor construcții, ca și 
în planificare, statistică etc. 
sînt necesari tot mai mulți 
specialiști în matematici. Ab
solvenții facultății noastre vor 
lucra astfel; ca specialiști în 
institutele de cercetări ale A- 
cademiei R.P.R. sau ale dife
ritelor departamente, în insti
tute cu profil tehnic sau eco
nomic, în învățămîntul supe
rior și mediu.

Avînd perspective atît de 
frumoase și variate, absolven
ții Facultății de matematică- 
mecanică își asigura prin exer
citarea profesiunilor și un rol 
social de prim plan, aducînd 
prin pasionanta lor activitate 
o contribuție de preț la dez
voltarea științei, la înflorirea 
economiei și culturii patriei.

Facultăți de matematică — mecanică
— Universitatea „Al. I. Cuza" din Iași

secții: Geometrie ; Analiză matematică ; Algebră. 
Elasticitate

—- Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj 
secții: Analiză matematică; Mașini de calcul; Meca
nica fluidelor

— Universitatea din Timișoara
secții: Analiză matematică ; Geometrie

Facultăți de matematică (secții : Matematică)

— Institutele pedagogice de 3 ani din Bacău, Baia Ma
re, Brașov, București, Cluj, Constanța, Craiova, Galați. 
Iași, Oradea, Suceava, Timișoara, Tîrgu-Mureș

Facultăți de fizică

— Universitatea I. Cuza" din lași
secții: Electroradiofizică, Spectroscopie. Fizică teore
tică

— Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj
secții: Electroradiofizică ; Fizică teoretică ; Fizica 
corpului solid

— Universitatea din Timișoara 
secții: Electroradiofizică

Facultăți de chimie

— Universitatea „Al. I. Cuza“ din lași
secții: Chimie anorganică ; Chimia organică ; Chimia- 
fizică

— Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj 
secții : Chimie organică ; Chimie anorganică

Facultăți de fizică și chimie

(secția : fizică-chimie și cunoștințe tehnico-agricole)
— Institutele pedagogice de 3 ani din Brașov, București, 

Cluj, Constanța, Craiova, Galați, Iași, Timișoara,
Tîrgu-Mureș.

Acad.
Theodor V. Ionesco
rent se asigura ți o pregătire 
matematici studenților prin 
cursurile de geometrie anali
tică și elemente de algebră, 
calcul diferențial și integral. 
matematici superioare și me- 
canică teoretică, ecuațiile fid
eli matematice. Legătura strin- 
să intre fizică și chimic mo
dernă este subliniata prin 
cursuriie de chimie generala 
tfi anul I și chimie fizică în a- 
ru! IV. După absoltnrea ana- 
ltd III insă fiecare student are 
posibilitatea să-și aleagă spe
cialitatea dorită dintr-o carie- 
tate de secții: fizica nucleară, 
electroradiofizică, spectrosco
pia, fizica teoretică, fizica 
corpurilor solide, geofizice, fi
zica macromoleculelor, biofi
zica.

Pentru formarea de specia
liști bine pregătiți — cercetă
tori în institutele Academiei 
R.P.R., lucrători in laboratoa

rele de analiză ale întreprinde
rilor industriale, cadre didacti
ce în învățămîntul superior și 
mediu — în toate cele 8 secții 
ale facultății noastre se predau, 
începînd din anul IV, nume 
roase cursuri speciale in care 
se prezintă diferite capitole 
din fizică. Printre aceste 
czrsuri se numără : teoria nu
cleului atomic, radioactivity 
tea, metode experimentale îr 
hrica nucleari, fizica neutroni, 
lor ți reactorilor, fizica ener
giilor înalte, măsurători elec
trice și magnetice, propage- 
rea undelor eleczro-magnetice. 
spectroscopia etc. Aceste 
curturi sînt predate de oameni 
de știință eunoseuți atît în țarc, 
eft și în străinătate, academi- 
rieni și membri corespondenți 
ai Academiei RJ*JL, precum ș: 
de către cadre didactice tinere 
— lectori și asistenți — cere 
fi-aa asigurat prin lucrările 
lor o reputație științifică re
marcabilă.

Facultatea dispune de labo
ratoare mari, înzestrate eu a- 
paraturi modernă, eum sUt 

cele de mecanică fizică, acu
stică, căldură, termodinamică 
etc. unde toți studenții secții- 
Hor de fizică fac lucrările 
practice de laborator. La sec
ția de fizică nucleară s-au a- 
nienajat, de asemenea, labora
toare moderne, înzestrate cu a- 
parate noi, unde se fac lucrări 
practice de manipularea izoto
pilor radioactivi în condiții de 
producție. Facultatea mai po
sedă un microscop electronic 
precum și alte aparate cu care 
se fac lucrări de cercetare în 
diferite domenii ale fizicii mo
deme. Dar multe din lucrările 
practice nu se fac în labora
toarele facultății, ci în labora
toarele Institutului de Fizică 
Atomică, Institutului de Fizică 
București, Observatorului As
tronomic. Aici, sub îndruma
rea profesorilor și a cercetăto
rilor, studenții capătă cunoș
tințe noi sau își adîncesc cu
noștințele aflate la cursuri. 
Totodată se dezvoltă dragostea 
lor pentru munca de cercetare.

Studiul fizicii, în Universita
tea din București — care îm

plinește în acest an un secol 
de activitate, are vechi tradiții. 
Dar dezvoltarea sa este deose
bit de evidentă în cei 20 de ani 
care au trecut de la Eliberarea 
patriei, cînd, datorită îndru
mărilor și sprijinului acordat 
de partid, învățămîntul nostru 
superior a cunoscut o înflorire 
fără precedent. Desprinderea 
fizicii de chimie și organizarea 
unei secții separate de fizică 
în cadrul Facultății de mate
matică și fizică, apoi crearea 
Facultății de fizică a dat un 
mare impuls dezvoltării școlii 
romînești de fizică.

Acad.
Eugen Angelescu

au din ce în ce mai mult ne
voie de ajutorul chimiei, pro
blemele pe care le ridică ele 
depășind de mult litera cărții. 
De aceea în facultatea noas
tră procesul de învățămînt 
este orientat în funcție de ne
voile la zi ale industriei chi

mice. încă de la concursul de 
admitere absolvenții școlii 
medii pot să opteze pentru 
una din ramurile chimiei în 
care vor să devină specialiști: 
chimia sau biochimia. Cea de 
a doua secție — biochimia — 
a fost înființată în urmă nu
mai cu 2 ani; a fost impusă 
de succesele obținute de cer
cetarea științifică în dome
niul biochimiei, de aplicațiile 
practice tot mai largi ale a- 
cestei discipline.

Mai tîrziu, în anul IV, după 
ce au căpătat suficiente cu
noștințe generale, și studenții 
care urmează în ramura chi
miei pure pot să-și aleagă o 
secție de specializare : chimia 
organică, chimia anorganică, 
chimia analitică, chimia fizică, 
radiochimia, fizicQ-chimia 
macromoleculelor. Ultima sec
ție — fizico-chimia macromo
leculelor — va funcționa abia 
din anul școlar care va începe 
la 1 octombrie.

în timpul' celor cinci ani de 
facultate, studenții au la dis
poziție cele mai bune condiții 
de studiu. Cadre didactice 
bine pregătite, cu o îndelun
gată experiență pedagogică și 
în producție (e deajuns să ci
tăm numele acad Ilie Mur- 
gulescu, președintele Acade
miei R.P.R., a prof. univ. Vic
tor Sahini și Petre Spacu. 
membri corespondenți ai Aca
demiei R.P.R.) predau cursuri 
în care sînt oglindite toate 
cuceririle științei și tehnicii 
în domeniul acestei minunate 
discipline : chimia. Iar în bi-, 
bliotecile facultății studenții 
pot găsi cele mai diverse tra
tate — în limba romînă și în 
limbi străine; ppt consulta 
reviste de specialitate care 
apar la noi sau în străinătate 
(facultatea este abonată Ia 
peste 80 de asemenea publi
cații).

O bună parte din timp stu
denții și-o petrec în labora
toare, la lucrările practice. 
Facultatea are multe labora
toare, unele dintre ele noi, 
amenajate numai de cîțiva 
ani. Toate laboratoarele însă, 
și cele noi ca și cele vechi, 
sînt dotate cu aparate și in
stalații moderne, studenții și 
cadrele didactice lucrînd aici 
în condiții de producție. Cele 
mai moderne laboratoare ale 
facultății, sînt cele de chimie- 
fizică, radiochimie, și chimie 
analitică. în prezent se află 
în curs de amenajare labora
torul de fizico-chimia macro
moleculelor.

în timpul verii studenții 
din anii II și IV fac practică 
în producție — în cele mai 
moderne combinate chimice : 
Borzești. Săvinești, Năvodari, 
Făgăraș, Orașul Victoria. în 
institutele de cercetări ale A- 
cademiej R.P.R. La practică, 
cunoștințele căpătate în orele 
de cursuri $i seminarli se 
cristalizează, studenții desci
frează cele mai multe din „se- 
cretele*4 profesiunii pentru 
care se pregătesc.

Tinerii care alegîndu-și 
profesiunea căreia i se vor 
dedica,-se opresc asupra chi
miei, se pregătesc să intre in
tr-un domeniu vast. într-o a- 
devărată ..țară a minunilor". 
Perspectivele- pe care Ie au 
sînt multe și atrăgătoare : ab
solvenții facultății de chimie 
vor lucra în industrie — în 
marele combinate chimice. în 
institutele de cercetări ale A- 
cademiei și în învățămîntul 
mediu, ca profesori de chimie, 
în fața lor se deschide un 
minunat viitor: chimia va 
clădi din ce în ce mai multe 
reședințe pe harta patriei iar 
slujitorii, și în același timp 
stăpîniî ei își vor putea ori- 
vi cu mîndrie realizările.

4



Telegrame
Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn

București

In numele C. C. al P. C. Indonezian, al oamenilor muncii și 
comuniștilor indonezieni vă transmit cele mai sincere felicitări cu 
ocazia celei de-a 20-a aniversări a eliberării Romîniei de sub 
fascismul german. Vă urăm noi succese în construcția socia
lismului și, mergînd înainte, să ținem sus steagul marxism-leni- 
niemului penti’u independența națională a națiunilor, pentru 
democrație, socialism și pace mondială.

Trăiască prietenia dintre popoarele indonezian și romîn »

D. N. AIDIT 
Președintele C.C. 
al F.C. Indonezian

ÎN CINSTEA
ELIBERĂRII

Moscova

ANIVERSĂRII
ROMÎNIEI

Tovarășului

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului de Miniștri al 

Republicii Populare Romîne

București
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romî- 

nt vă rog, tovarășe președinte, ca în numele Vecei Federale 
Executive și în numele meu personal, să primiți felicitări sin- 
cereși urări pentru dezvoltarea pe mai departe cu 6ucces a 
Republipii Populare Romîne prietene.

Folosesc acest prilej pentru a exprima convingerea în dez
voltarea în continuare a relațiilor prietenești dintre cele două 
tari ale noastre, în interesul întăririi bunei-vecinătăți, dezvol
tării socialismului și consolidării păcii în lume.

PETAR STAMBOLIC 
Președintele 

Vecei Federale Exe
cutive a R.S.F. Iu

goslavia

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
,. Prim secretar al Comitetului Central al 

Partidului Muncitoresc Romîn

MOSCOVA 26. — Coresponden
tul Agerpres transmite : La 
Moscova continuă să se desfășoare 
Zilele culturii romînești. Uniunea 
Scriitorilor din U.R.S.S. a organi
zat marți seara 1* //Casa literați- 
lor* o seară literară la care au luat 
parte scriitori și poeți sovietici și 
un numeros public. La această ma
nifestare a participat și delegația 
scriitorilor romîni condusă de 
Aurel Mihale.

Au luat cuvîntul : poetul Alek
sei Surkov, scriitorii romîni Aurel 
Mihale și Eugen Barbu. Poeții Dan 
Deșliu și Tiberiu Utan au recitat 
în limba romînă versuri din opera 
lor. Scriitorii E. M. Vinokurov, V. 
M. Tușneva, S. V. Șervinski și G. 
M. Revin au recitat, traduse în 
limba rusă, versuri de Tudor Ar- 
ghezi, Mihai Beniuc, Veronica Po- 
rumbacu și Cicerone Teodorescu.

Seara literară s-a încheiat cu un 
program artistic, și filmul romî- 
nesc „Vacanță la mare“.

București

In numele Partidului Comunist Marocan și al întregului 
popor marocan, vă adresăm felicitări călduroase și frățești cu 
ocazia celei de-a XX-a aniversări a eliberării Romîniei.

Marile succese obținute de către Romînia în construirea 
socialismului constituie un exemplu înălțător pentru poporul 
marocan și pentru toate popoarele care aspiră la o viață nouă, 
la dreptate și prosperitate.

Vă urăm noi succese în această operă internă, precum și 
în activitatea internațională, pentru consolidarea păcii și trium
ful mișcării de eliberare.

Cu salutări frățești,
ALI YATA, 

Prim«secretar al C.C. 
al Partidului Comu

nist Marocan

Președintelui

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ

București

In numele poporului, al Partidului democrat și ai guver
nului Guineei, am plăcerea să adresez guvernului și poporului 
romîn felicitări călduroase cu ocazia celei de-a XX-a aniver
sări a sărbătorii naționale a țării dv.

Ne bucurăm de succesele obținute de poporul romîn în con
strucția națională și îi dorim rezultate tot mai strălucite pentru 
prosperitate și bunăstarea sa.

Rog pe Excelența Voastră să primească cele mai bune urări 
pentru fericirea sa personală, precum ș: asigurarea distinsei 
noastre considerațianL

SEKOU TOUKE 
Conakry

Varșovia
VARȘOVIA 26 — Corespon

dentul Agerpres, Gh. Gheor- 
ghiță transmite :

Cu ocazia sărbătoririi a 20 
de ani de la Eliberarea Romî
niei de sub jugul fascist, marți 
25 august, în sala operei din 
Poznan, a avut loc o adunare 
festivă închinată marii sărbă
tori a poporului romîn.

In prezidiu au luat loc Fran- 
ciszek Szczerbal — președin
tele Consiliului Popular al voi
vodatului Poznan, membri ai 
conducerii voivodale de partid, 
reprezentanți ai organizațiilor 
politice și organizațiilor ob
ștești.

Au luat cuvîntul Jerzy Ku- 
siak — președintele Prezidiu
lui Consiliului Popular al ora
șului Poznan și Gheorghe Dia- 
conescu — ambasadorul R. P. 
Romîne în R. P. Polonă.

Tirana
TIRANA 26 (Agerpres). — 

Cu prilejul celei de-a 20-a ani
versări a eliberării Rominiei a 
fast inaugurată la Tirana ex
poziția de fotografii ..Repu
blica Populară Romină in plin

fost de față Gheorghe Vel- 
cescu, ambasadorul R. P. Ro
mîne în Albania, și alți mem
bri ai ambasadei romîne.

A luat cuvîntul Kristag 
Hobdari, secretarul Comite
tului albanez pentru relații 
culturale cu străinătatea.

Bruxelles
BRUXELLES 26 (Agerpres). 

— Ambasadorul R. P. Romîne 
în Belgia, Ion Oancea, a ofe- i 
rit în saloanele Ambasadei 
R.P.R. din Bruxelles o recep
ție cu ocazia celei de-a XX-a 
aniversări a eliberării Romî
niei. Au participat reprezen
tanți ai curții regale, R. Vaes, 
directorul general al direcției 
politice și alți funcționari su
periori ai Ministerului Aface
rilor Externe și alte minis
tere, E. Machtens președintele 
grupului parlamentar belgian, 
oameni de cultură și știință, 
reprezentanți ai cercurilor de 
afaceri, ziariști. Au participat, 
de asemenea, șefi ai unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
Bruxelles și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cu ocazia zilei de 23 August 
posturile de radio belgiene au 
transmis două programe con
sacrate muzicii romînești.

Stockholm
STOCKHOLM 26 (Agerpres). — 

Petru Mânu, ambasadorul R.P.R. 
la Stockholm, a oferit o recepție 
cu prilejul celei de-a XX-a ani
versări a Eliberării Romîniei. Au 
participat Leif Belfrage, secretar 
general în Ministerul Afacerilor 
Externe al Suediei, deputați ai t 
Riksdagului suedez, oameni de a- | 
faceri, știință și cultură, repre
zentanți ai organizațiilor de masă, 
ziariști etc. Au fost, de asemenea, 
prezenți șefi ai unor misiuni di
plomatice acreditați la Stockholm.

Bagdad
BAGDAD 26 (Agerpres). — 

Ambasada R. P. Romîne la Bag
dad a oferit o recepție cu ocazia 
celei de-a XX-a aniversări a Eli
berării Romîniei de sub jugul fas
cist.

An participat Kazem al-Khalef. 
adjunct a! ministrului .Afacerilor

Recent la Biblioteca de Stat 
„V. 1. Lenin" din Moscova s-a 
deschis expoziția de carii ale au
torilor romîni, editate în U.R.S.S. 
In fotografie: Un aspect din 

expoziție.

Declarație a agenției T A S S

Excelentei Sale,
Domnului IO* GHEORGHE MALRPR. 

Președintele Consiliului de Miniștri al 
Republicii Populare Romîne

Guvernul și poporul Ceylon ului m* se a. • *ura Ln • ———
te Excelenței Voastre, guvernului și pop:.-.- ?e;_: : ? :
lire Romîne sincere felicitări și bune urări cu 
naționale a țării dumneavoastră.

SIRIMAVO R D. BANDAKAN.UKE 
rrimul ministru al Ccyi—aho

Excelentei Sale,

Președintelui Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Romîne

Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei. rog pe Exce.es- 
ta Voastră să primească urările mele sincere pentru fericirea 
dv. personală, precum și pentru prosperitatea BominieL

CONSTANTIN 
rege

Palatul Regal Atena

TELEGRAMA PREȘEDINTELUI INTERIMAR AL ITALIE!

Excelenței sale

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne
București

Eu ocazia sărbătorii naționale, am plăcerea să vă transn-t. 
în numele țării mele, cele mai sincere urări de bine pe.-:r- 
prosperitataa poporului romîn și pentru fericirea personală a 
Excelenței Voastre.

CESARE MERZAGORA

adjunct al afacerilor externe. 
M-F.o Treska. președintele Co- 
miîgtniiii albanez pentru rela
ții culturale cu străinătatea, I 
Rifat Ded;a. președintele Co- 
mi'xtului executiv ai Consiliu- 
lu. popular din Tirana. Au

----- •------

Ședința festivă 

de la Bratislava
BRATISLAVA 26 (Ager

pres — La 26 august a avut 
Loc Ia Bratislava o ședință 
festivă a Prezidiului Comite
tului Central al Partidului Co- 
■nds: din Slovacia, a Prezi- 
dMui Consiliului Național 
Slovac și a Comitetului Cen
trai ai Frontului național slo
vac. consacrată celei de-a 
XX-a aniversări a răscoalei 
populare slovace.

La ședință au luat parte A. 
Dubcek, membru al Prezidiu
lui C.C. al P.C. din Cehoslova
cia și prim-secretar al C.C. al 
P.C. cin Slovacia. M. Chudik, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia, și pre- . 
ședințele Consiliului național ’ 
slovac. XL Sabolcik, membru 
supleant al Prezidiului C.C. al ( 
P.C. din Cehoslovacia, membri , 
și rffr.br supleanți ai C.C. j 
al P.C. din Slovacia, membri I 
ai Prezidiului Consiliului na- ! 
țional slovac și alți oaspeți.

Ședința festivă a fost des
chisă de A_ Dubcek.

Participant^ la ședință au 
păstra: apoi un minut de re- , 
culegere în memoria luptăto- : 
rilor — participant ’.a răscoa- ( 
la popuiară slovacă.

ai misiunilor diplomatice, repre
zentanți ai cercurilor de afaceri, 
personalități culturale, ziariști.

La conferința 
Uniunii

Interparlamentare
COPENHAGA. — Intre 20 și 28 

august a.c., la Copenhaga se des- 
fășoară lucrările celei de a 53-a 
conferințe a Uniunii Interparla
mentare.

Ședința inaugurală a avut Ioc în 
prezența regelui Frederik al IX-lea 
și a primului ministru al Dane
marcei, Otto Krag.

In cursul dezbaterilor generale 
asupra raportului secretarului ge
neral al Uniunii Interparlamentare, 
rare au durat două zile, au parti
cipat numeroși delegați.

La raportul, prezentat de comi- 
sia pentru studiul problemelor eco
nomice și sociale, profesorul Tra
ian Ionașcu a luat cuvîntul la pro_ 
blana „Lupta împotriva dezechili
brului economiei mondiale".

Marți 25 august în cadrul 
temei : ..De !â destindere interna
țională la pace', reprezentantul 
R- P. Romîne, Barbu Solomon, a 
vorbit despre Adaptarea Cartei si 
metodelor de lucra aie Națiunilor 
Unite la nevoile unei societăți in
ternaționale lărgite".

MOSCOVA 26 (Agerpres). — 
Agenția TASS a transmis o 
declarație cu privire la si
tuația din Congo, în care se 
arată că această țară „a deve
nit din nou obiectul unei in
tervenții armate a puterilor 
imperialiste'4.

Adevăratul scop al ameste
cului armat în treburile Con- 
goului, se arată în declarație, 
este acela de a reprima mișca
rea de eliberare națională a 
poporului congolez, de a întări 
poziția șubredă a interpușilor 
străini, de a menține și a în
tări pozițiile monopolurilor 
imperialiste care jefuiesc bo
gățiile naturale ale acestei 
țări.

In declarație se spune în 
continuare, că „TASS este îm
puternicită să declare că gu

vernul sovietic condamnă cu 
hotărîre amestecul armat al 
S.U.A. și Belgiei în treburile 
interne ale Congo-ului. Trans
formarea Congo-ului într-un 
punct de sprijin militar al 
puterilor coloniale din Africa 
ar constitui un serios pericol 
pentru independența multor 
state africane, ar crea un 
nou focar de război în 
centrul Africii. Aceia care a- 
tentează la libertatea poporu
lui congolez, spune declarația 
TASS, nu pot să nu știe că 
continuarea amestecului armat 
în treburile interne ale Con- 
go-ului poate duce la extinde
rea conflictului. Poporul con
golez are prieteni adevărați în 
Africa, și'nu numai în. Africa, 
iar aceștia pot să-i acorde 
sprijinul necesar".

1 Congresul 

internațional 

de endocrinologie
LONDRA 26 — Corespon- 

, dentul Agerpres Liviu Rodescu 
1 transmite :
| La Londra a luat sfîrșit cel 
I de-al treilea Congres interna

țional de endocrinologie, la
I care au participat peste 1 600 
; de oameni de știință din nu

meroase țări printre care per
sonalități proeminente în en- 

1 docrinologia modernă. Din 
partea țării noastre a partici
pat o delegație formată din 

I conf. dr. Pitiș Maria, conf. dr. 
' N. Simionescu și dr. Hori a O- 

pran.
Lucrările, în cadrul cărora 

au fost dezbătute problemele 
cele mai actuale ale endocri
nologiei clinice și experimen- 

■ tale, s-au desfășurat în 91 de 
j secții ale Congresului. Printre 

participant! au trezit interes 
1 materialele prezentate de oa- 
! menij de știință romîni în do- 
1 meniul cercetărilor privind 

histochimia și electronomicu- 
scopia țesutului adipos, contro
lul endocrin al pubertății, cît 
și materialele referitoare la 
concepția terapeutică romînă 
a hipertiroidismului.

In partea finală a congre
sului un număr de ședințe a 
fost special rezervat proble
melor teoretice și practice 
care privesc viitoarea dezvol
tare a endocrinologiei.

In cadrul acestui congres a 
fost constituită Societatea In
ternațională de Endocrinolo
gie, în al cărei comitet execu
tiv a fost ales ca membru 
acad. Ștefan Milcu.

----- •-----

Excelenței Sale,

Domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul «ărbătorii naționale a țării dv. adresez Excelen
ței Voastre einoerele felicitări ale Consiliului Federal și urările 
tale pentru fericirea dv. personală și a poporului romîn.

LUDWIG VON MOOS 
Președintele 

Confederației Elvețiene

Excelenței Sale

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ 
Președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne

București

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a zilei de 23 August, 
săi'bătoace națională a Republicii Populare Romîne, este o mare 
plăcere pentru mine, pentru guvernul și poporul Sudanului, de 
a traiwnite Excelenței Voastre felicitările noastre cordiale, 
urîndu-vă sănătate, iar poporului Rominiei multă fericire și 
prosperitate.

FERIK IBRAHIM ABBOUD, 
Președintele 

Consiliului Suprem 
pentru forțele armate

. Khartum

Convenția naționala
a Partidului democrat din S.U.A.

R. P. POLONA: Un nou cartier de locuințe în orașul Wroclaw

e scurt
CAIRO. — Comitetul de pregă

tire a Conferinței țărilor neanga
jate, care urmează tă aibă ioc in 
octombrie Ia Cairo, a hotărît să 
sporească numărul membrilor sci 
de la 10 la 12. Cei doi noi membri 
ai comitetului sînt Republica 
Unită Tanganica și Zanzibar și 
Camerun. Comitetul a hotărît, de 
asemenea, sâ invite la conferința. 
In calitate de observator, noul 
stat african Zanibia.

Plenara C. C. al P.C I.

ROMA. — Miercuri dimi
neață, la Roma s-au întrunit 
în ședință plenară Comitetul 
Central al Partidului Comu
nist Italian și Comisia cen
trală de control a Partidului 
Comunist Italian.

Mauro Scoccimaro, președin
tele Comisiei centrale de con
trol, a rostit o cuvîntare în 
care a evocat personalitatea 
lui Palmiro Togliatti.

La propunerea Direcției Par
tidului Comunist Italian, 
plenara a ales în unanimitate 
pe Luigi Longo în funcția de

secretar general al Partidului 
Comunist Italian.

După alegerea sa, Luigi 
Longo a pronunțat o scurtă 
cuvîntare.

NICOSIA 26 (Agerpres). — 
Marți seara s-a reîntors la Nicosia, 
venind din Atena, președintele Ci
prului Makarios, care la invitația 
primului ministru al Greciei, 
Papandreu, a avut convorbiri cu 
reprezentanții guvernului grec asu
pra problemei cipriote.

La sosirea sa pe aeroportul din 
Nicosia, președintele Makarios a 
făcut o declarație în care a spus : 
„Discuțiile pe care le am avut la 
Atena cu reprezentanții guvernului 
grec au fost foarte constructive, ele 
cuprinzînd ansamblul problemei ci
priote. Cu această ocazie s-a putut 
constata o identitate completă de 
vederi între cele două guverne".

Aniversarea independen
ței Afganistanului

KABUL. — Luînd cuvîntul la 
postul de radio Kabul cu prilejul

aniversării independenței Afganis
tanului, primul ministru Moham
med Yusuf a declarat că guvernul 
său va continua să promoveze po
litica externă tradițională a Afga
nistanului bazată pe neutralitate, 
nealiniere, monținere a prieteniei 
cu toate țările și cooperare inter
națională în vederea menținerii 
păcii. El a spus că obiectivele 
planului de dezvoltare pe anii 
1962—1966 se îndeplinesc cu 
succes.

CONAKRY. — Potrivit ho- 
tărîrii Biroului Politic al 
Partidului democrat din Gui
neea, între 14 și 17 septembrie 
va avea loc la Conakry cea 
de-a doua sesiune a Consiliu
lui național al revoluției — 
organul suprem al partidului 
democrat.

Prima sesiune a Consiliului 
național al revoluției care a 
avut loc în luna aprilie a.c., a 
adoptat planul septenal de 
dezvoltare. Cea de-a doua se
siune urmează să tragă pri
mele concluzii privind modul 
cum se îndeplinește planul.

ATLANTIC CITY 26 (Ager
pres). — Primele două zile ale 
Convenției naționale a Parti
dului democrat din S.U.A., 
care s-a deschis luni seara 
în orașul Atlantic City 
(statul New Jersey) au 
fost consacrate examină
rii platformei electorale a 
partidului, dată publicității 
încă înainte de deschiderea 
convenției. „Discursul-cheie“ 
al convenției a fost rostit de 
senatorul John Pastore, care a 
prezentat o expunere a vederi
lor și scopurilor partidului 
ce-și găsesc de altfel reflecta
rea îtn proiectul platformei e- 
lectorale. Vorbitorul a făcut 
un bilanț al realizărilor parti
dului său în cei patru ani de 
guvernare, criticînd punctele 
de vedere ale partidului repu
blican în diferite probleme in
terne și internaționale, inclu
siv controlul, asupra armelor 
nucleare, securitatea socială» 
etc.

Ședință în cadrul căreia ur
mează să fie propusă candida
tura președintelui Johnson 
pentru alegerile prezidențiale 
din noiembrie s-a deschis 
miercuri seara, ora 19,30, ora 
Washingtonului.

Observatorii politici afirmă
----- •------

Starea sănătății 

președintelui Segni
ROMA. — Corespondentul 

la Roma al agenției France 
Presse anunță că starea sănă
tății președintelui Italiei, Seg
ni, continuă să se amelioreze. 
După cum se arată într-un bu
letin medical dat publicității 
miercuri la președinția repu
blicii, Antonio Segni a avut o 
noapte liniștită.

RIO DE JANEIRO. — Pre
fectura poliției din Porto Ale
gre, capitala statului brazilian 
Rio Grande de Sul, a anunțat 
arestarea unui grup de 15 per
soane, acuzate de „activitate 
subversivă*4.

Totodată, potrivit agenției 
France Presse. poliția din Por
to Alegre a interzis toate ma
nifestațiile care urmau să a:-bă 
loc cu prilejul comemorării a 
10 ani de la moartea lui Ge- 
tuiio Vargas, fost președinte al 
Braziliei.

Sufanu\ong a sosit la 
Paris

PARIS — Prințul Sulanuvong. 
președintele C.C. al Partidului 
Neo Lao Haksat. care a sosit la 
Paris pentru a lua parte la fntîl- 
nirea conducătorilor celor trei 
părți din Laos, a declarat câ sco
pul acestei intîlniri este numirea 
unei delegații laotiene la confe
rința internațională pentru discu
tarea problemei laotiene, a cărei 
convocare este, după părerea sa. 
deosebit de necesară în prezent. 
El a spus că o asemenea confe

că nu există nici o îndoială în 
ce privește desemnarea pre
ședintelui Johnson drept can
didat pentru alegerile prezi
dențiale. In legătură cu per
soana care urmează să fie de
semnată în funcția de vicepre
ședinte, observatorii mențio
nează numele senatorului Hu
bert Humphrey. Hotărîrea de
finitivă, însă, în această pri
vință urmează să fie comuni
cată de către președintele 
Johnson.

Constituirea frontului 
național al opoziției 

din Venezuela
CARACAS. — In capitala 

Venezuelei a fost înființată 
Comisia de organizare a Fron
tului național al opoziției. Din 
aceasta comisie fac parte re
prezentanți ai partidelor A- 
vangarda populară națională, 
Mișcarea revoluționară de 
stînga, Partidul Comunist din 
Venezuela precum și ai unor 

1 grupări ale cadrelor universi- 
I tare, lideri sindicali, membri 

în Camera deputaților etc.
în programul Comisiei se 

subliniază că în fața poporu
lui venezuelean stă sarcina cu
ceririi independenței econo
mice și a consolidării inde
pendenței naționale.

In program se arată necesi
tatea eliberării tuturor deți- 
nuților politici, restabilirea li
bertăților cetățenești, lupta 
împotriva șomajului și scum- 
petei. Țara noastră, se arată 
în program, are nevoie de un 
guvern democratic, care să re
prezinte țoale forțele patriotic» 
și progi'esiste ale țării.

LA SAIGON:

Continuă criza politică
SAIGON 26 (Agerpres). — 

Ședința așa-numitului „Con
siliu Militar Revoluționar", 
care a avut loc miercuri la 
Saigon nu a reușit să ajungă 
la nici o soluție pentru rezol
varea crizei politice din Viet
namul de sud. Divergențele 
de păreri dintre membrii Con
siliului au împiedicat desem
narea succesorului generalului 
Khanh, care, după cum s-a 
mai anunțat, a fost nevoit să 
demisioneze din funcția de 
președinte al Vietnamului de 
sud.

Potrivit agenției France 
Presse, in cercurile politice 
de la Saigon se arată că. din
tre candidații la președinție, 
cele mai mari șanse le au ge
neralii Duong Van Minh și- 
însuși generalul Khanh. Gene
ralul Duong Van Minh a făcut 
parte din grupul de conducere

rință, avînd drept scop stabiliza
rea situatei din Laos, trebuie să 
fie convocată indiferent de rezul
tatul convorbirilor de la Paris.

lnlilnirea conducătorilor celor 
trei părți laoțieze va începe pro
babil vineri,

PARIS. — Prințul Suvanna 
Fumma, președintele guvernu
lui de coaliție din Laos, care 
se află de cîteva zile la Paris 
pentru a lua parte la întîlnirea 
conducătorilor celor trei părți 
din Laos. a fost primit 
miercuri la Quai D Orsay de 
ministrul de externe al Fran
ței. Maurice Couve de Mur- 
ville.

TOKIO. — Ministerul Afa
cerilor Externe al Japoniei a 
anunțat oficial că la 31 august 
se va deschide la Tokio con
sfătuirea Comitetului consulta
tiv al Tratatului de securitate 
japono-american.

La această consfătuire vor fi 
examinate o serie de probleme 
privind situația din Extremul 
Orient și Asia de sud-est, pre

a loviturii stat din noiem
brie 1963 împotriva dictatoru
lui Ngo Dinh Diem, dar a fost 
înlăturat apoi in ianuarie 1964 
de Khanh. La Saigon se arată 
că un rol esențial în victoria 
lui Minh l-ar putea juca spri
jinul acordat de elementele 
refractare politicii lui Khanh 
în domeniul învățămîntului 
superior și în problema reli
gioasă. Atît „Comitetul de vi
gilență al studenților sud-viet- 
namezi’, cit și unele organiza
ții religioase s-au pronunțat 
în favoarea candidaturii lui 
Minh, cu condiția ca el să fie 
ales președinte provizoriu. 
Alte condiții puse de organi
zațiile menționate sînt desfiin
țarea așa-numitei „Carte na
ționale'4 (constituție provizo
rie) și convocarea unei Con
venții Naționale care să alea
gă un președinte definitiv.

cum și probleme privind aju
torul militar acordat Japoniei 
de Statele Unite.

HAGA. — Intre 24 șj 30 
August 1964 se desfășoară la 
Haga cel de-al IX-lea Congres 
al Asociației Internaționale de 
Drept Penal. La lucrările Con
gresului participă o delegație 
de juriști romîni, formată din 
Constantin Mănescu, locțiitor 
al Procurorului General al 
R. P. Romîne și Grigore Rî- 
peanu, decanul facultății de 
Științe Juridice din București.

LEOPOLDVILLE 26 (Ager
pres). — în localitatea Albert
ville, anunță corespondentul 
agenției France Presse, conti
nuă luptele violente între răs- 
culații conduși de Gaston 
Soumialot și trupele guverna
mentale congoleze care de 
două zile bombardează cu în
verșunare orașul pentru a-1 
scoate de sub controlul detașa
mentelor de răsculați.

pe scurt «pe scurt
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