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Din experiența 
gospodăriilor 
din Trustul

GOSTAT-Argeș

G.A.S. Brebeni, de pildă, a
nul acesta cu grîu 3 312 hectare, G_A_S. 
Vulpești — 2 350 hectare. Petrești — 
2 251 hectare. In acest sistem de cul
tură s-au obținut rezultate bune Ia 
producția de grîu și datorită faptului 
că se pot concentra și folosi mașinile 
necesare mecanizării totale a procesu
lui de producție la această cultură.

— Ce ne puteți spune în legătură 
cu extinderea celor mai valoroase so
iuri de griu ?

— Alegerea soiurilor și repartizarea 
lor pe unități s-a făcut pe baza rezul
tatelor obținute în anul precedent, 
dindu-se prioritate solului Bezostaia 
1, care s-a cultivat pe 11972 hectare. 
Apoi pe 4 407 hectare am cultivat soiul 

de grîu nr. 301, iar 
pe 3 309 hectare 
soiul Ponca. Am 
acordat toată a- 
tenția tratării se
minței și selectării 
ei. Cantitatea de 
sămînță la b tar 
s-a stabilit după 
numărul de boabe 
germinabile și 
după însușirile 

diferitelor soiuri con-
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Gospodăriile din Trustul Gostat Ar
geș au obținut, anul acesta, în condiții 
de climă puțin favorabile o producție 
medie de grîu de aproape 2 400 kg la 
hectar de pe o suprafață totală de 
peste 20 000 hectare. Pentru a cu
noaște și a populariza experiența do- 
bîndită de aceste unități am adresa: 
cîteva întrebări tovarășului MtHAI 
RIZEA, inginerul șef al trustului.

— Care sînt factorii principali care 
au concurat la obținerea acestor pro
ducții ?

• — Firește sînt mai mulți factori. 
Voi vorbi, pe scurt, despre fiecare. 
Unul dintre aceștia este cunoașterea 
solului — condiție importantă pentru 
aplicarea unei agrotehnici diferenți
ate. Cele 31 de 
gospodării agricole 
de stat din regi
unea Argeș au su
prafețe arabile pe 
tot cuprinsul re
giunii, gama tipu
rilor de sol fiind 
foarte diferită : de 
la solurile podzo- 
lice din nord, la 
cernoziomurile de
gradate din sud. După cum diferă so
lurile de la o unitate la alta, tot așa 
diferă și clima, procentele de umidi
tate. Această stare de lucruri a făcut 
ca specialiștii din unitățile noastre să 
întreprindă acțiuni de cercetare, de 
studiere a solului și pe baza conclu
ziilor să aplice cele mai corespunză
toare măsuri agrotehnice în funcție în 
primul rînd de cerințele impuse de 
solurile podzolice și de climă.

In urma analizelor agrochimice ale 
solurilor, efectuate în 1960—1961, și a 
recomandărilor făcute s-a trecut la ’ 
corectarea acidității prin aplicarea a- 
mendamențelor calcaroase în majori
tatea gospodăriilor. Numai în perioada 
anilor 1962—1963 s-au aplicat 61700 
tone amendamente, pentru cultura 
griului pe suprafața de 12 752 hectare.

La repartizarea1 suprafețelor de grîu 
pe gospodării s-a ținut seama ca a- 
ceastă cultură să ocupe terenurile din 
centrul regiunii, dintre dealurile sub
carpatice și cîmpia Boienului, rezer- 
vîndu-se gospodăriile cu soluri mai 
fertile de luncă, cu suprafețe amena
jate pentru irigat și cele cu cernoziom 
degradat din sud, pentru cultura po
rumbului. Amplasarea griului în zona 
solurilor podzolice și brun roșcat de 
pădure s-a făcut avînd în vedere ac
țiunea amendamentării solurilor acide, 
posibilitățile de fertilizare, plantele 
premergătoare precum și experiența 
acumulată de către specialiștii din a- 
ceste unități în cultivarea griului. In 
felul acesta s-a trecut la specializarea 
unor gospodării în cultura griului :

biologice ale 
form analizelor de laborator.

— Un soi bun are nevoie și de un 
pat germinativ bun.

— Este o condiție indispensabilă. 
Pregătirea patului germinativ se în
scrie printre preocupările noastre de 
mare importanță în scopul realizării 
unei producții mari. In lucrarea solu
lui s-a pus accent pe arăturile adînci 
de vară, pe realizarea unei adîncimi 
corespunzătoare, între 24—31 cm, în 
funcție de starea solului și planta pre
mergătoare. Toate arăturile au fost 
executate în agregat cu grapa stelată. 
O dată cu executarea arăturilor adînci 
s-au aplicat și îngrășămintele naturale 
în doze de 26 tone Ia hectar pe o su
prafață de circa 500 hectare și super- 
fosfat în doză de 333 kg Ia hectar pe 
întreaga suprafață de 20140 hectare. 
Dozele de îngrășăminte au variat în 
funcție de soiuri : pentru Bezostaia 
s-au aplicat cite 358 kg la hectar în 
vreme ce pentru soiul 301, numai 300 
kg la hectar. Pe gospodării, aplicarea 
îngrășămintelor minerale s-a făcut 
diferențiat, de la parcelă la parcelă, 
avînd în vedere planta premergătoare. 
Din cauza secetei, mecanizatorii au fă- i 
cut cîte 3—5 lucrări cu grapa cu 
discuri, alternînd cu tăvăluguri. O dată 
cu pregătirea patului germinativ au 
fost administrate îngrășămintele azo- 
toase în doze diferite, revenind în me-

Fotoieporterul nostru. Gh. Cucu l-a sur
prins pe tînărul Constantin Vlase, elec
trician la laboratorul de înaltă tensiune 
al Uzinei „Electroputere" — Craiova, în 
timp ce schimba conexiunile stafiei de 

impuls de 1 600 KV

în întreprinderile aparținînd e- 
conomiei forestiere din regiunea 
Suceava se aplică in prezent noi 
măsuri menite să ducă la îndepli
nirea înainte de termen a angaja
mentelor anuale. luate în între
cerea socialistă. în exploatările 
forestiere măsurile luate coincid 
cu pregătirile făcute pentru noul 
an forestier, care începe.în luna
aceasta. Au fost stabilite procese
le tehnologice și s-a făcut eșalo
narea exploatărilor parchetelor, 
ținîndu-se seama de condițiile e- 
xistente de scos-apropiat. De a-

semenea s-au terminat lucrările 
de construcție a drumurilor, ca
banelor și magaziilor, s-au reparat 
utilajele și mecanismele existen
te în exploatări și au fost aprovi
zionate parchetele cu piese de 
schimb și combustibil. La Combi
natul de industrializarea lem
nului, măsurile luate sînt menite 
să ducă la depășirea capacității 
proiectate. La Fabrica de plăci fi- 
brolemnoase, capacitatea proiec
tată a fost depășită pînă acum cu 
aproape 10 la sută. ‘

Cronica actualității
La Uzinele

„Unirea"
Cluj

Preludii la Concursul

(Agerpres)

BaneasaLa plecare, aeroportul

membru alln scopul măririi 
randamentului opera
țiilor de vopsire, co
lectivul Uzinelor me
talurgice „Unirea" din 
Cluj a conceput, pro
iectat și executat o 
instalație mecanizată 
de vopsit. Această 
instalație, lingă
faptul asigură

condiții optime de 
muncă pentru vopsi
tori, înlesnește 
troducerea unei 
nologii moderne 
de vopsitorie, 
care se obține o ca
litate superioară și 
se scurtează ciclul 
operației.

• Membrii juriului
concursului -

• Invilafii Concursului
și Festivalului

Miercuri la amiază a părăsit 
Capitala delegația de partid si 
de stat a Republicii Cuba con
dusă de tovarășul Secundino 
Guerra, membru al Secretaria
tului organizatoric al Partidu
lui Unit al Revoluției Socialiste 

la invitația 
al Parti- 

Romîn, 
Si Consi- 

al R. P.(Agerpres)
(Continuare In pag. a tll-a)
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agricolă de toamnă

de stat ale 
Republicii

O amintire din excursie: 
Pe Stînca Șoimilor din apro

pierea Tuș nodului

VASILE CABULEA
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IN SECȚIILE UZINEI

il halei de montaj 
rea de o forță neră-

act*! produs, îl pricim cum 
coboară, în cele din urmă, la 
intervale scurte de pe bande 

mîă. Să-l părăsim pentru o 
clipă și să facem o vizită celor
care dau viață noului autoca-

• La Uzinele „Electroputere" 
din Craiova s-a terminat construc
ția celui de-al î ooo-lea motor 
pentru locomotivele Diesel elec
trice.

• La Oradea a început zilele 
acestea construirea unui complex 
al cooperației meșteșugărești, care 
va cuprinde 8 secții. La stațiunea 
balneo-climaterica „Victoria" și în 
orașul Salonta se fac ultimele fi
nisări Ia noile complexe modeme 
și de mare capacitate, care vor de-

ilația din aceste locali-

Valoarea totală a lucrărilor 
sSLăsaro-^ospodărești executate în 

tj prin muncă patri> 
l acestui an se ri

Sălile de concerte ale Capitalei 
au îmbrăcat de acum haine de 
sărbătoare.

Peste 48 de ore, în Sala Mare a 
Palatului R. P. Romine vor răsuna 
tulburătoarele acorduri ale Simfo
niei în Mi bemol, romanticul imn 
închinat tinereții de marele nostru 
creator — mareînd inaugurarea 
celui de-al treilea Concurs și 
Festival ' internațional „George 
Enescu*..

Primii concurenți, reprezentmd 
tânăra artă interpretativă din 39 de 
țări ale lumii, au și sosit.

Filarmonica. Orchestra Radiote- 
nii. Opera, Orchestra Gne-

bi de calitatea acestei lucrări depinde recolta anuuzi 
Iată de ce mecanizatorii de la G.A.C. Izvorul Crișulz-. 
Huedin, acordă cea mai mare atenție executării arături, 

un bun nivel agrozootehnic.

Pregătiri pentru campania
Un colț din expoziție

• Ediții speciale, 
ale Festivalului

matografiei, orchestrele din Bra
șov și Arad vor asigura o serie 
de acompaniamepte, pun la punct 
ultimele amănunte ale programe
lor ce le vor prezenta.

Incercînd să dăm astăzi câteva 
ultime amănunte despre marea 
sărbătoare a muzicii romînești pe 
care le-am aflat în cursul zilei de 
ieri la' secretariatul Concursului și 
Festivalului, trebuie să amintim, 
înainte de toate, componența ju
riilor, care vădește din plin înalta

din Cuba, care, 
Comitetului Central 
dului Muncitoresc 
Consiliului de Stat 
liului de Miniștri
Romîne a participat la sărbă
torirea celfei de-a XX-a ani
versări a Eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist.

Pe aeroportul Baneasa erau 
arborate drapelele 
R. P. Romîne și 
Cuba.

Delegația a fost
plecare de tovarășii: Dumi
tru Coliu, Ștefan Voitec, Isac

Martin,
P.M.R., președintele C.C.S., Va- 
leriu Novacu, membru al C.C. 
al P.M.R., Roman Moldovan, 
prim-vicepreședinte al Comite
tului de Stat al Planificării, 
membru al Consiliului de Stat, 
Constantin Lăzărescu, membru 
supleant al C.C. al P.M.R., 
Mircea Malița, adjunct al mi
nistrului 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 Republicii 
Cuba în R. P. Romînă.

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

C.C. al

(Agerpres)

Crește rețeaua
cinematografică

In acest an, rețeaua cinema
tografică din satele Dobrogei 
s-a mărit cu 11 unități noi, 
dotate cu instalații și aparataj 
modern. Numărul total al ci
nematografelor de la orașe și 
sate a ajuns în prezent la 205, 
fiind de aproape 20 de ori mai 
mare decît în anul 1948. Re
țeaua cinematografică a regi
unii mai dispune de 10 grădini 
de vară, precum și de 5 cara
vane cinematografice, care 
răspîndesc filmul pînă în cele 
mai îndepărtate localități.

Paralel cu dezvoltarea rețe
lei cinematografice, a crescut 
mult și numărul iubitorilor de 
filme. In comparație cu anul 
1948 — an în care numărul 
spectatorilor nu atinsese cifra 
de un milion — unitățile cine
matografice din aceasță parte 
a țării au înregistrat numai 
de la începutul anului și pînă 
în prezent mai mult de 5 mi
lioane de spectatori.

CONSTANȚA. —. 
Mdshri/e tehnico-or- 
ganizatorice luate în 
regiunea Dobrogea a- 
sigură strîngerea cul
turilor de toamnă fă
ră pierderi și într-un 
timp mai scurt decît 
în anii precedenti.

Pentru buna des
fășurare a lucrărilor. 
Consiliul agricol re
gional a întocmit gra
fice săptămînale pe 
raioane, stabilind su
prafețele de recoltat, 
perioadele optime, for
țele de muncă necesa
re și viteza zilnică.

în vederea recoltă
rii la timp și fără 
pierderi a culturii de 
floarea-soarelui, 
luat măsura ca

confecționat pînă a- 
cum încă 165. La SMT 
Topraisar a avut loc 
recent un schimb de 
experiență cu privi
re la folosirea dis
pozitivelor adaptate 
la combine pentru 
treieratul florii-soa- 
relui.

rumbului 
lalte culturi 
unele raioane a 
put recoltarea 
soarelui și a s 
de zahăr. Coi 
se fac arături 
gătirea !< 
pentru însămi

este o realizare dem
nă de remarcat. Blocurile mo
or și ehiulasele vin aici direct 
le la turnătorie, fără nici un 
el de prelucrări mecanice, 
■ tră apoi cite 48 la număr în 
iniile automate și. la un in
ervai de cinci minute, unul 

cite unul iese la celălalt ca
păt al liniei, complet pre
ferat. La fiecare secțiune a 

liniei, înainte de operațiile de 
filetare există un dispozitiv

s-a 
în 

acest an întreaga su
prafață să fie treiera
tă în lan, concomitent 
cu recoltatul manu
al, folosindu-se com
binele echipate cu 
dispozitive speciale. 
In acest scop, pe lin
gă cele 62 de dispo
zitive din dotațici 
SMT-urilor, s-au mai

CRAIOVA, 
toamna acestui an 
gospodăriile agricole 
colective din regiu
nea Oltenia vot ii în- 
sănunțate cu grîu și 
secară 313 700 ha. In 
vederea unei cit mai 
bune destăsurări a 
campaniei, in toate 
unitățile ogricole so
cialiste au fost luate 
noi măsuri. Au fost 
pregătite peste 5 100 
tractoare și aproape 
3 200 semănători, s-au 
condiționat peste 45 
de mii tone 
De asemenea, au 
întocmite grafice 
raioane și unități 
tru desfășurarea 
coltării florii-som 
sfeclei de zahăr.

peste
semințe, 

iost 
pe 

pen- 
re- 

■elui, 
po-

pentru campania 
gricolă de 
sînt avansate, 
turile pentru 
mînlări de 
s-au executat pe a 
proape 10000 ha, 
ea ce reprezintă c 
60 la sută din 
praiafa planific^— 
Pînă la începerea în- 
sămintărilor, arăturile 
sînt întreținute prin 
discuiri șl grăpâri re
petate. Cele mai mul
te dintre brigăzile 
SMT au terminat re
paratul semănătorilor 
și al celorlalte mașini 
agricole ce vor i 
losite la însămi i

„Fabricat la „Steagul roșu"- 
Brașov". Aflăm astfel că liniile 
de mașini-agregat azi fost 
realizate aici, în uzină.

In anii din urmă, aici s-au 
făcut reamenajări în toate 
secțiile. Fără îndoială însă că 
printre ele se impune în pri
mul rînd noua sculerie. Prin 
construcția propriu-zisă ca și. 
prin înzestrarea ei tehnică, 
sculeria de aici, intrată în 
producție în 1959, este cu ade
vărat un model de tehnică 
nouă. Colectivul ei dă tonul 
în introducerea procedeelor 
moderne in producție. Echipa
tă cu utilaje de înaltă tehni
citate, sculeria echipează, la 
rîndul său, toate secțiile uzinei 
cu S.D.V.-uri de bună calitate, 
aducindu-și o contribuție me- 
rituorie la realizările întregu
lui colectiv.

QM- din Brașov, 
in biroul șefului 
se vede întreaga 

aj. După ce este 
nacaraua de la 

viitorului auzo- 
i se adaugă, rînd pe 

a, punțile din față și din 
ite, arbortie cardan’.c. i se 
ntează instalațiile anexe.

1954 tind, la 1 Mai, 
e 100 de autocamioane 
ști S.R.—101. deji’.au in 

cpteuzele demonstranților au 
trecut zece ani. Pe S.R--101 
l-am întilnit in această vreme 
peste tot, servind construcția 
socialistă. Intre timp, însă, co
lectivul uzinei brașovene și-a 
însușit o bogată experiență, a 
crescut mult nivelul tehnic al 
producției, iar uzina a devenit 
o unitate industrială modernă.

Hale spațioase, modeme, cu 
multa lumina. Au fost create 
noi secții (presaj, montaj cabi
nă. vopsitorie, montaj gene
ral). Grăitoare ni se par, în a- 
cest sens, schimbările petrecu-

cabinei și capotajul autoca
mionului, rin la noua secție 
de caroserii unde îmbinarea 
'.or se realizează pe dispoziti
vele de asamblare și sudare 
prin puncte, cu comandă elec
tronică.

Iată-ne și în secția motor, 
acolo unde capătă forme 
definitive inima noului auto
camion rominesc. De la bun 
început atenția ne este atrasă 
de liniile automatizate dispuse 
în flux tehnologic, dintre care, 
fără îndoială, linia de prelu
crare a blocului . motor și a

automat de control. El verifică 
exactitatea cotelor, curăță 
găurile și, dacă totul e corect 
executat, permite avansarea 
blocurilor la operațiile urmă
toare. Am întilnit aici pe tină- 
rul Petre Boriceanu, suprave
ghind cu atenție agregatele. 
Operatori destoinici, asemenea 
acestui tinăr, conduc cu com
petență procesul de producție.

Pe utilajele ce compun cele 
două linii automate din secția 
motor precum și pe alte agre
gate de înaltă precizie este 
prinsă o tăbliță nichelată:

„CARPAȚI" S.R.—131
Față de vechile autocamioa

ne, la noul tip au fost modifi
cate aproape toate piesele și 
subansamblele componente. 
Principiul care a stat la baza 
acestor modificări a fost exe
cutarea unor subansamble 
ușoare dar, în același timp, re
zistente. Ambreiajul este 
monodisc, iar în construcția

I. BODEA

(Continuare în pag. q 111-a)



Ancheta
• •

dintîi care informează citito
rii asupra rezultatului acestei 
anchete. Sentimentul reconfor
tant, copleșitor, favorizînd de
gajarea unor frumuseți unice, 
a unor superbe sensuri și sim
boluri capabile să definească 
profilul moral al întregii noa
stre generații tinere și dăruite 
cu generozitate de parcurge
rea materialului anchetei, și-a 
găsit expresia în mai multe 
articole găzduite de coloanele 
ziarului.

Din vastul material al an
chetei desprindem în rîndurile 
de față doar răspunsurile la 
interogativul: „Cît șî cum — 
dăruiești din timpul 
gătirii profesionale 
rale?

liber pre- 
și cultu-

! CIT?

fără eforturi și care, mai ales, 
nu poate accepta nici cel mai 
infim procent de lipsuri în 
practicarea ei". (S. L. — cu 
inițiale este semnată fișa de 
anchetă — student medicinist. 
Timișoara).

„Dau tot și — credeți-mă — 
mi se pare prea puțin. Nu știu 
pe care planetă se spune că o 
zi durează cît un an. Dacă a- 
ceastă planetă ar fi populată, 
aș face bucuros un schimb de 
experiență cu cei de acolo... 
Firește, glumesc. Dar sînt cît 
se poate de serios cînd afirm 
că aș dori să am posibilitatea 
să dau totul., și încă ceva pe 
deasupra, pregătirii mele cul
turale. Simt atîta nevoie ’/ 
(Marin Constantinoiu, 24 ani, 
profesor, Sibiu).

„Aș spune că dau tot timpul 
liber pregătirii mele, dar mi-e

setea de cunoaștere, o declar 
cu toată răspunderea, mi-e 
nelimitată" (Olga Carp. 17 ani, 
elevă, Iași).

„Meseria mă face (nu spun : 
mă silește, pentru că se bucu
ră de acordul meu deplin) 
să-mi cheltuiesc adeseori în
treg timpul liber. Sînt la pri
mii pași în munca de cercetă
tor, îndeplinesc la I.C.C.P.T.- 
Fundulea funcția de tehnician 
la laboratorul de leguminoase. 
Cite o dată urmăresc proce
sul unei experiențe zile 
nopți întregi Nu poți lucra 
într-un domeniu de activitate 
ca acesta pe care mi l-am 
ales, ca un funcționar birocrat 
care, semnînd condica la ple 
care, nu-1 mai preocupă ni
mic din ceea ce compune mun
ca lui pînă a doua zi, îa sem
narea de venire a condicii. In

descoperit o replică. comună, 
ci o sumă de replici, dezvălu
ind obișnuințe și metode per
sonale de atribuire a timpului 
iiber pregătirii profesionale și 
culturale.

Și totuși, geneza lor e co
mună : pe toate la un loc le 
apropie aceeași strădanie.

„Planificarea strictă a tim
pului liber poate părea unora 
o îndeletnicire care te încor
setează, te leagă de mîini și 
de picioare. Nu-s de aceeași 
părere. Pe mine mă discipli
nează, îmi dă posibilitatea 
să-mi erarhUez ocupațiile. Nu 
omit niciodată din această 
planificare lectură, vizionarea 
unui film, a unui spectacol de 
teatru. Mai mult : am un plan 
de lectură. M-a îndemnat să 
mi-1 alcătuiesc sfatul academi
cianului G. Călinescu, publi-

pentru pregătirea profesională 
îmi rezerv zilnic un ceas, 
două, studiind cărți de pedago
gie, broșuri de 
(Mărioara Bădircea, 
educatoare, Bolintinul 
Vale, raionul Titu).

„îmi place să-mi petrec 
timpul liber împreună cu to
varășii mei. E mai vesel așa, 
deși nu veselia este primul 
lucru bun al vieții în colectiv. 
Ne ajutăm unii pe alții și ne 
stimulăm. Cînd unul citește o 
carte bună o recomandă și ce
lorlalți. Unul e mai priceput 
la matematică, altul la istorie 
și cînd învățăm împreună pen
tru cursurile serale la care 
ne-am înscris, cîștigăm fiecare 
mai mult" (Ion St. Bălan, 20 
ani, lăcătuș mecanic, Șantie
rul Naval Tulcea).

în ansamblu, lui „cum?* i

metodică".
25 ani, 

din

„TOT !“

I I
„Cît — și cum — dăruiești 

din timpul liber pregătirii pro
fesionale și culturale?" Ală
turi de alte întrebări — me
nite să prilej uiască ziarului 
„Scînteia tineretului* un am
plu sondaj în viața, preocupă
rile, idealurile tinerei genera
ții — aceasta a figurat pe lista 
unei anchete fructuoase, care 
a oferit și continuă să o facă 
prin răspunsurile ce vin la re
dacție un considerabil și foar
te interesant material de :tu- 
diu.

Rîndurile de față nu-s cele

Un răspuns mai scurt, mai 
precis și mai simplu, concreti
zat într-un singur cuvînt, e 
greu de conceput Și nu con
siderații de ordin lexical înve
stesc acest cuvînt — „tot !* 
cu maxime calități de expri
mare. Forța sa stă în exacti
tatea cu care materializează o 
idee fundamentală a educației 
ce desăvîrșește astăzi profilul 
moral al tinerei noastre gene
rații. Pasiunea, ardoarea in
tensă caracterizează fiecare 
contact al ei cu tot ce-i oferă 
— și-i oferă din belșug — 
viața, pentru a se forma te
meinic din punct de vedere 
profesional, pentru a se instrui 
armonios. De aceea, concisul 
„tot" ! realizează printre răs
punsurile solicitate de nu mai 
puțin lapidarul „cît ?*, un ade
vărat record de frecvență.

„Dăruiesc tot timpul meu 
liber pregătirii profesionale și 
culturale — și nu numai 
timpul. Tot ce cred că am mai 
bun, mai omenesc". (Elena 
Teodor, 21 ani, laborantă chi- 
mistă, București).

„Sînt la vîrsta cînd trebuie 
să acord tot timpul meu pre
gătirii. Mi-am ales o profesie 
grea, care nu se lasă însușită

SENSUL ÎNALT
AL DĂRUIRII

teamă ca nu cumva dumnea
voastră să mă întrebați: cum 
e posibil ? Ești doar tînără ! 
Nu iubești, nu ți place să te 
plimbi cu un băiat, nu te ten
tează să urci pe munte, să pe
treci la un bal ? Și totuși o să 
spun că dau tot timpul liber 
pregătirii mele pentru că am 
pregătit un răspuns la o even
tuală 
Iată-1 : 
trec și 
festări 
cunosc
mișcarea, să intuiesc caracte
rele oamenilor. Vreau să de
vin pictoriță. Pregătirea pen
tru meseria asta nu constă 
numai în exerciții, în vizite Ia 
muzee, în răsfoiri de albume 
de artă. Ea te obligă Ia o con
tinuă cunoaștere a vieții. Or,

întrebare de acest fel. 
Iubesc, mă plimb, pe- 
în toate aceste mani- 
tinerești sînt atentă să 

viața, să-i surprind

ceea ce mă privește, mai și 
învăț pentru că vreau să con 
ținui studiile și să devin in
giner agronom. (Ion Fluiera?, 
20 ani).

Alte răspunsuri folosesc cu- 
vîntul tot ca pe un deziderat:

„încă nu dăruiesc tot pre
gătirii mele, dar doresc mult 
aceasta..." Sau mai patetic: 
„Oh, cît aș vrea să dau totul../

CUM ?

Cele trei puncte au aici mai 
puțin o funcție de suspensie 
și mai mult una de reprezen
tare grafică a unei mari varie
tăți de răspunsuri. E normal 
ca la acest „cum?" să nu fi

cat într-o mai veche „cronică 
a optimistului". Nu mai citesc 
de mult tot ce-mi cade în 
mină, ci ceea ce simt că-mi 
este necesar pregătirii, formă
rii mele ca intelectual. Rezul
tatul pozitiv nu s-a lăsat aș
teptat (M. Vîslan 22 ani. învă
țător, Vaslui).

„Dacă cunoști bine mașina 
la care lucrezi aduci un aport 
sensibil Ia realizarea sarcini
lor de plan. Eu sînt electrician 
și lucrez Ia întreținerea mași
nilor electrice pe care caut să 
le cunosc nu numai practic ci 
și teoretic. Folosesc mereu în 
timpul liber biblioteca uzinei, 
asist în mod obișnuit Ia con
ferințe pe teme științifice../ 
(Vasile Munteanu 24 ani, Uzi
na de țevi Roman).

„în afara orelor de predare,

(Urmare din pag. I)

și Festivalul „George Enescu
ținută a marii competiții artistice 
internaționale de la București.

Printre personalitățile remarca
bile ale vieții artistice care vor 
aprecia muzicalitatea și sensibili
tatea artistică a candidaților, vor 
premia pe cei mai remarcabili din
tre ei, pe acei candidați care au 
dovedit că și-au însușit într-o lar
gă măsură spiritul operei enesci- 
ene, amintim pe muzicienii Henri 
Gagnebin, Hans Sittner, Gonzales 
Mantiei, Fritz Ehlers, D. Tziganov, 
Peter Mennin, Gaspar Cassado, 
Jean Absil, Principe Remy, Gara- 
bet Avachian, Francisc Balogh, 
Achim Stoia, Alexandru Teodo- 
rescu și Victor Giuleanu (pentru 
concursul de vioară), Guido A- 
gosti, De Gontaut Biron, Istvan 
Antal, Emil Hajek, Magda Taglia- 
ferro, Josef Palenicek, Li Min Cean, 
Aram Haciaturian, Nadia Bou
langer, Arthur Rubinstein, Florica 
Muzicescu, Sigismund Toduță, 
Gheorghe Halmoș, Ovidiu Drimba 
$i Tudor Ciortea (pentru con
cursul de pian), William Mc Al
pine, Ewa Bandrowska Turska, 
Antiochos Evanghelathos, Frans 
Vroons, Kim Borg, Christo Bram-

Cinematografe
SINGURĂTATEA 

GĂTORULUI 
LUNGA — 
(orele 15; 
toi (orele 
17,45; 21),
10; 12,15; 14,30; 16,45; 19,15). 
BRAȚUL NEDREPT AL LE
GII — rulează la Republica 
(orele 8,30; 10.30; 14,30; 16,30; 
18,45: 20,45) Luceafărul: (orele 
10; 12; 14; 16; 18,15; 20.30),
MORAL 63 — rulează la Car- 
pați (orele 10; 12; 14; 16; 18,15:
20.30) , București (de la 1
septembrie) (orele 9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21). MADAME
SANS-G&NE — cinemascop — 
rulează la Festival (orele 9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). CO
MOARA DIN LACUL DE AR
GINT — cinemascop — rulea
ză la Victoria (orele 10; 12; 
14,15; 16,30; 18,45; 21), Bucegi 
(orele 10; 12,15; 15,30; 18;
20.30) . PAGINI DE ISTORIE
— ROMÎNIA, ORIZONT ’64
— rulează la Lumina (orele
10; 12,45; 16; 19). LA STRADA
— rulează la Central (orele
9,30; 11,45; 14; 16,15; 18.30;
20,45), Cotroceni (orele 16; 
18,15; 20,30). UNDE-I GENE
RALUL ? — rulează la Union 
(orele 16; 18,15; 20,30), — Uni
rea (orele 16; 18). (Program 
pentru copii — dimineața). 
ÎNTUNERIC ÎN PLINĂ ZI — 
după-amiază rulează la Doina 
(orele 11,30; 14,30; 16,30; 18,30;
20.30) , Excelsior (orele 10;
12,15; 15,30; 18; 20,30). CEI 
ȘAPTE MAGNIFICI — cine
mascop — rulează la Giulești 
(orele 9; 12; 15; 18; 21), Flo- 
reasca (orele 10,30; 15; 18; 21). 
CERUL ȘI MOCIRLA — ru
lează la Timpuri Noi (orele 
10—21 în continuare). DOI 
COLONEI — rulează la în
frățirea între popoare (orele 
10; 16; 18,15; 20,30). ZILE DE 
FIOR ȘI RÎS — rulează la 
Cultural (orele 16; 18,15; 20,30). 
BĂRBAȚII — rulează la Fe
roviar (orele 10; 12; 14; 16,15; 
18,30; 20.30). Flamura (orele 
9,15; 11,30; 13,45; 16; 18,15;
20.30) . ÎMPUȘCATURI ÎN
CEAȚA — rulează la Dacia 
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21) 
Miorița (orele 10; 12; 14; 16; 
18.15; 20.30). UN SURÎS ÎN 
PLINĂ VARA — rulează la 
Buzești (orele 15,30; 17,30). O- 
COLUL PĂMÎNTULUI ÎN 80 
DE ZILE —- cinemascop (am
bele serii) rulează la Crîngași 
(orele 16; 19,30).

ALER-
DE CURSA 

rulează la Patria 
18; 21), Capi-
10: 12,30; 15;
Aurora (orele

barov, Mitsukuri Shukicki, Marc 
Reisen, Andre Cluytens, Egizzio 
Massini, D. D. Botez, Arta Flo- 
rescu, Nicolae Herlea, Anatol 
Chisadji (pentru concursul de 
canto).

Alături de membrii juriilor, de 
dirijorii și soliștii care vor parti
cipa la manifestările Festivalului, 
Bucureștiul primește zilele acestea, 
vizita unor remarcabili compozi
tori, muzicologi, directori ai unor 
mari instituții muzicale de peste 
hotare printre care amintim nu
mele compozitorilor Pancio Vladi- 
gherov, Magda Szavai, Alexander 
Obradovici, Jacques Chailley, Mar
cel Mihalovici, Georges Auric, An- 
dră Marescotti, Sir Paul Sinker, 
Faud Turkai, Solon Michaelides 
și mulți alții.

In sfîrșit, demn de remarcat 
este faptul că în acest an, paralel 
cu manifestările din București, vor 
avea loc la Cluj, Iași și Timișoara 
o suită de concerte, mai bine-zis 
ediții speciale ale Festivalului, la 
care își vor da concursul mulți 
oaspeți străini.

Din agenda Festivalurilor din 
provincie amintim spectacolele an
samblului Teatrului Mare din 
Moscova, dirijat de John Pritchard 
la Cluj (în program, Variațiunile 
pe o temă de Purcell de Britten, 
Rapsodia I-a de Enescu, „Don 
Juan“ de R. Straubs și Concertul 
pentru vioară al lui Beethoven — 
solist Ștefan Ruha), Recitalul de 
muzică enesciană de la Cluj (în 
program Dixtuorul, Octuorul și 
Sonata a IlI-a), spectacolele de o- 
peră de la Iași la care își dau con
cursul Ayhan Bahran, spectacolul 
cu „Nunta lui Figaro" la Cluj cu 
participarea lui Kim Borg și Pa- 
triccia Johnson, interpretarea de 
către Monique Haas a Concertului 
de Hindemith la Timișoara, un 
excepțional recital pe care-1 va sus
ține Gaspar Cassado și Chieko 
Hara la Cluj.

Zeci de spectacole, de înaltă va
loare muzicală vor transforma țara 
noastră, Bucureștiul, în zilele a- 
cestui septembrie într-o reală ca
pitală a muzicii contemporane, în 
care sute de muzicieni își vor a- 
duce omagiul lor marii arte enes- 
ciene.

se răspunde prin înșiruirea u- 
nor practici din care nu lip
sesc : studiu, lectură, confe
rințe, spectacole de teatru și 
cinema, concerte.

Revoluția noastră culturală 
îi numără pe toți printre be
neficiarii condițiilor sale opti
me și la îndemîna oricui de 
a-și desăvîrși pregătirea pro
fesională și intelectuală. Celor 
mai mulți ea le oferă un rol 
activ, chemîndu-i să se forme
ze în cenacluri literare, în an
sambluri de dansuri, corale și 
instrumentale, în cercuri de 
inițiere muzicală, de înțele
gere a artei plastice etc. Ne 
era, desigur, și pînă acum cu
noscută participarea masivă a 
tineretului la toate aceste for
me de activitate menite să 
înlesnească o utilă și plăcută 
folosire a timpului liber. Nu
mărul impresionant de răs
punsuri la anchetă însă ne-a 
furnizat cu dărnicie elemen
tele care compun un adevăr 
mai complex : o mare majori
tate a tinerilor noștri se în
dreaptă spre diversele forme 
de însușire și de manifestare 
ale culturii și artei cu senti
mentul unei necesități organi
ce ; ei nu-și pot concepe viața 
în afara lor, pentru că nu-și 
pot concepe existența lipsită 
de înrîurirea creatoare a cul
turii și artei, a studiului siste-

matic pentru desăvîrșirea pro
fesiei. Mulți își traduc cu 
exactitate acest sentiment, in- 
vitînd la îndelungi meditații 
sub semnul noului, al preface
rilor noastre revoluționare. 
Iată cîteva exemple :

„E imposibil ca învățînd o 
dată o meserie să te țină în
vățătura asta toată viața. Tre
buie să înveți fără încetare ca 
să poți face față pretențiilor 
justificate ale unei economii 
care pășește în ritmul necon
tenit înnoit al științei și teh
nicii contemporane" (Liviu 
Boroș, 27 ani, inginer Brașov).

„Cum să te mulțumești cu o 
cunoaștere chiar perfectă a 
mașinii cu aburi în secolul 
electricității și al energiei ato
mice ?" (Ene Tănase, operator 
chimist, Combinatul de hîrtie 
și celuloză Călărași).

„îmi potolesc, citind litera
tura beletristică a anilor no
ștri, nu numai setea de lectu
ră. împrumut de la eroii ei 
înaintați trăsături morale care 
mă ajută la formarea ca cetă
țean" (Același).

„Arta teatrală, fie că o pri
vesc pe scenele teatrelor, fie 
că eu însumi o practic într-un 
ansamblu de amatori, mă face 
mai bun, mai înțelegător, mai 
prietenos, mai inimos..." (Iu
lian Popescu, strungar la Șan
tierul Naval Giurgiu).

Și am mai putea cita în con
tinuare. Ar merita, dacă spa
țiul care ne găzduiește rîndu
rile n-ar fi și el, ca în gluma 
profesorului Marin Constanti
noiu, în situația de a rîvni la 
„un schimb de experiență" cu 
zone mai largi, mai cuprinză
toare...

Concluziile ?
Se impun singure, făcînd 

comentariul nostru de prisos.
Nu ne râmîne decît să lăsăm 

frîu liber bucuriei de a fi fost 
solicitați la lectura unui ase
menea material de anchetă 
care, prin semnificațiile sale 
de o limpezime de cristal, anu
lează ori ce alte explicații. 
Viața noastră nouă, prin tot 
ce a dăruit și dăruiește ea mai 
nobil și mai înălțător tinerei 
generații de azi, celei dintîi 
recolte de aur a Eliberării, ne 
stîmește elogii care de mult 
nu mai au nevoie de justifi
cări. Este suficient să-ți repeți 
adevărul că forța cu care a în
zestrat-o socialismul e în stare 
să materializeze în substanță 
vie, concretă, palpabilă, traiec
toria celui mai temerar vis al 
unui tînăr. Este suficient atît. 
Mai convingătoare ca oricînd, 
în acest al XX-lea an de bilanț 
sărbătoresc, își impune ea în
săși, direct și simplu, conclu
ziile.

OCTAV PANCU-IAȘI

Tînăra zețuitoare de furnire 
Margareta Rovosz, de la Fabri
ca de mobilă „23 August" din 
Tg. Mureș este de mai multe 
luni evidențiată în. întrecerea 
socialistă, rezultatele ei fiind 
printre cele mai bune din secție

Lucrări de extindere
a Fabricii „Țesătura" 

din
La Iași au început lucrările 

de extindere și dezvoltare a 
Fabricii „Țesătura". In locul 
războaielor simple ' ‘ ~
acum se montează 
războaie automate, 
în țară.

Alături de filatura 
va începe în curînd 
ția unei noi filaturi, ce va fi 
dotată cu utilajul cel mai per
fecționat și care va produce 
fire pieptănate. Aceasta va 
permite ca țesătoria întreprin
derii să livreze numai țesături 
de calitate superioară. Noua 
filatură va aproviziona, de a- 
semenea, cu fire și Fabrica de 
tricotaje „Moldova" din loca
litate, care va avea astfel po- f 
sibilitatea să livreze în cea 
mai mare parte produse de 
calitate superioară.

de pînă 
sute de 
fabricate

existentă 
construc-

(Ager preș)

DIN POȘTA DE IERI
Bogăția de pe Mureș DESTINAȚIA:

Brigada de zidari condusă de loan Cipcigan, brigadă care 
lucrează pe unul din șantierele de construcții din Cluj, este 

evidențiată în întrecerea socialistă.
Foto: T. FLORIN

Pregătiri pentru sărbătorirea
centenarului

Universității bucureștene

NOTE

Sărbătorirea centenarului 
Universității din București, 
care va avea loc luna vii
toare, a prilejuit inițierea unor 
importante acțiuni. Astfel, se 
află în curs de editare lu
crări importante pentru cu
noașterea învățămîntului uni
versitar bucureștean : Istoricul 
Universității din București, 
Anuarul Universității, un vo
lum festiv în limbile romînă, 
rusă, franceză, engleză și spa
niolă, un pliant în culori, de 
prezentare a acestei instituții 
de învățămînt superior. Mem
brii cenaclului literar de la 
Facultatea de limbă și litera-

tură romînă vor scoate o pla
chetă de versuri dedicate a- 
cestui eveniment.

Deoarece centenarul Uni
versității coincide cu împlini
rea a 270 de ani la înfiin
țarea învățămîntului superior 
romînesc, aniversarea acestor 
sărbători va fi precedată de o 
sesiune științifică jubiliară la 
care au fost anunțate pînă 
acum 870 comunicări aparți- 
nînd unor oameni de știință 
din țară și de peste hotare. 
Cu același prilej vor fi înmî- 
nate oaspeților o medalie și 
o insignă jubiliară.

Pe un teren viran din co
muna Ineu, regiunea Cri- 
șana, s-a ridicat, în numai 
cîteva luni, o nouă școală 
medie.

Au mai rămas puține zile 
pînă la începerea anului 
școlar. Elevii claselor a 
VIII—Xl-a vor găsi aici 16 
săli de clasă și laboratoare 
dotate cu tot ce trebuie pen
tru desfășurarea în bune 
condiții a orelor de curs.

Foto :
POPA TIBERIU

elev

— Alo, alo 1 Ti
mișoara. Alo! Gear- 
mata... Asemenea 
convorbiri au loc 
zilnic între diferite 
magazine și tovară
șul Liviu Falniță — 
directorul G.A.S. 
din Cenad. Magazi
nele comandă deli
cioasele piersici și 
gospodăria le li
vrează.

O adevărată bo
găție — piersicăria 
Livada ocupă peste 
80 de ha pe malul 
sting al Mureșului, 
din care 44 ha cu 
pomi pe rod. Cren
gile aplecate pînă a-

proape de pămînt 
poartă rodul bogat, 
catifelat. Ca să deo
sebești „rasa" colec
ției de piersici nu 
este lucru atît de 
ușor: „Sumbiam",
„Champion*, „Hal
le", „Raza soarelui", 
„Floare de mai", 
„Învingătorul" etc.

Brigadierii Kuhn 
loan și Hondorabu 
Constantin lucrează 
de mulți ani. In căr
țile aflate la biblio
teca gospodăriei au 
descifrat multe tai
ne ale rodului bo
gat. $i rezultatul ? 
Anul acesta produc-

ția a fost de 
tone de piersici. De 
la fiecare din cei 
6 000 de pomi s-au 
obținut în medie 35 
de kg. Valorificarea 
piersicilor a adus 
gospodăriei un venit 
de 810 000 lei.

Livada are și alte 
fructe căutate în se
zonul verii: caise 
din soiurile „Meil- 
leur", „D'Hongarie", 
„Falca roșie", mere 
din soiurile „Pe- 
ping", „Rosmarin", 
„Parmen auriu" etc.

200 REȘIȚA
Ultima garnitură de tren 

încărcată cu fier vechi, expe
diată oțelăriilor Reșiței din 
gara Bicaz a totalizat 140 to
ne. Cantitatea, de metale 
vechi predată la I.C.M. de că
tre tinerii din orașul Bicaz se 
ridică pînă acum la aproape 
225 tone. Fruntași în această 
acțiune sînt utemiștii de la ’ 
atelierul mecanic, Uzina Die
sel, Fabrica de ciment, Auto
baza nr 10, Azbociment etc. 
Printre aceștia se numără 
Gheorghe Iacob, Vasile Vra
ja, Aurel Miroș, Ion Hoțea, 
Vasile Dragoș, Ștefan Popa și 
alții.

(Agerpres)
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O nouă
comuna

electrificată
Zilele acestea becul electric 

s-a aprins în cea de a 20-a lo
calitate din raionul Titu — co
muna Potlogi.

La executarea înainte de 
termen a lucrărilor de elec
trificare, tinerii din comună 
au contribuit, participînd la 
săparea gropilor și la instala
rea stîlpilor de lumină, reali- 
zînd astfel peste 15 500 lei 
economii.

MIHAI ȘEITAN
profesor

Monumentalul volum tipărit 
în Editura Academiei R. P. R. 
de către Adrian Fochi, cu cele 
peste 800 de variante, la care 
se adaugă studiile însoțitoare 
poate fi socotit drept una din
tre cele mai frumoase realizări 
ale folcloristicii noastre noi. 
care încununează munca ge
nerațiilor de folcloriști, literați 
și oameni de știință ce s-au 
străduit, în cei 112 ani scurși de 
la publicarea primei variante 
de către Vasile Alecsandri, să 
scoată la lumină fațetele necu
noscute ale baladei, să-i stabi
lească valorile și semnificațiile 
adesea denaturate de interpre
tările idealiste, sau reacționa
re, ale ideologiei burgheze.

Recunoscută unanim ca „una 
din marile creații ale literatu
rii universale" (L. Spitzer), ca 
„una din poeziile cele mai fru
moase ale lumii" (L. L. Cortes) 
acestă creație a geniului popu
lar a suscitat numeroase co
mentarii și interpretări, exe
geza ei însumînd volume în
tregi.

Fiind o creație foarte veche, 
la cizelarea căreia au contri
buit, în timp, un mare număr 
de creatori anonimi, „Miorița" 
a ajuns pînă la noi într-o for
mă artistică desăvîrșită, con
centrată și lapidară, plastică 
și expresivă. La rîndul lui, 
motivul conflictului dramatic

a fost redus la esență, enun
țat în cîteva versuri — al că
ror sens aparent eliptic și în- 
cifrat — a facilitat altădată, 
denaturări și interpretări ten
dențioase.
Monografia complexă a „Mio

riței" — cuprinzînd clasificarea 
variantelor, masivele studii 
semnate de Adrian Fochi și 
Pavel Apostol, precum și bo
gatele elemente explicative —

MIORIȚEI
repune balada în tiparele sem
nificațiilor ei, evidențiindu-i 
mesajul umanist pe care crea
torii anonimi l-au transmis 
într-o impecabilă formulare 
artistică.

Superioritatea morală a cio
banului din „Miorița", omenia 
lui, bărbăția cu care învinge 
spaima, sentimentul solidari
tății sociale și cosmice fac par
te integrantă din viziunea de
spre lume a poporului nostru. 
Ele și-au găsit o expresie ar
tistică inegalabilă într-una din

poezii alecele mai frumoase 
lumii — „Miorița".

Lectura variantelor te invi
tă la studiu și reflecție. Nenu
măratele căutări și modelări 
ale cuvîntului, finețea nuan
țelor în folosirea metaforei 
menită să susțină ideea poeti
că, potențarea sugestiei lirice 
de la o variantă la alta, prin- 
tr-o simplă inflexiune, schim
barea unui cuvînt sau repeta
rea lui etc. (amintind impre
sionantul joc de culori în jurul 
aceluiași desen din plastica 
populară), surprinderea nuan
țelor aproape imperceptibile 
ale sentimentului, împereche
rea neașteptată a cuvintelor, 
sugerarea atmosferei prin cîte- 
va elemente verbale pline de 
vibrație lirică, transmiterea a- 
proape vizuală a culorii, de
clanșarea gradată, intensivă a 
dramatismului, polifonia ver
sului ce nu îneacă totuși linia 
melodică simplă, reprezintă cî- 
teva din elementele care, adău
gate conținutului profund fi
lozofic, conferă durabilitate 
capodoperei comînești.

Apariția „Mioriței" într-o 
ediție monumentală dovedește 
prețuirea de care se bucură în 
anii noștri creația populară, 
alături de cea cultă și consti
tuie un moment relevant în 
cercetarea folclorului romî- 
nesc. TEODOR BALȘ

„Literatura romînă premo
dernă" de Al. Piru, urmind vo
lumul anterior „Literatura ro
mînă veche" se citește cu ușu
rință deși elementul documen
tar nu lipsește primind chiar. 
Ceea ce deosebește aceste 
două contribuții de altele este 
echilibrul dintre utilizarea 
cumentului și judecata de 
loare.

AI. Piru se ocupă aici de . 
rioada literară cuprinsă între 
1800—1830 (cea pînă la 1800 
fiind cercetată în „Literatura 
romînă veche") pe care G. Că
linescu o numea „a occidentali- 
zării", perioadă în care bur
ghezia romînă în forme inci
piente, intra în arena sociala. 
Cultura și literatura timpului 
sînt agitate de ideea luminării 
maselor prevestind viitoarea 
literatură pașoptistă. Este 
o epocă în care fenomenul pur 
literar nu s-a separat de cel 
cultural și istoricul literar, pre
ocupat de fizionomia epocii, 
trebuie să țină seama și de scri
itorii culturali și de creatori, 
lucru realizat întocmai în pagi
nile cărții de față.

Mentalitatea autorului e a- 
ceea a unui regizor care pregă
tește minuțios scena pentru 
marile apariții. Perspectiva lui 
nu se reduce doar la felia isto
rică de 30 ani și se întinde de 
Ia începuturile ei pînă Ia mo-

do-
va-

pe-

mentul actual (îndreptățindu-ne 
să presupunem proiectul unei 
integrale istorii literare care 
se realizează prin lucrări par
țiale). De aceea, la aprecierea 
scriitorilor se adaugă încă un 
criteriu: în' ce măsură ei au 
anunțat, sau pregătit, marile 
creații de mai tîrziu, ori au 
frecventat motive predilecte 
ale literaturii romîne. In acea
stă lumină, Iordache Golescu

AL Piru

„Literatura
romînă

premodernă"
nu e un simplu poligraf cu in
tenții nerealizate, ci un evoca
tor care 11 premerge pe Ion 
Ghica, în savoarea poremiolo- 
gicâ prevestind pe C. Negruzzi 
și Anton Pann. N. Dimachi are 
accente caragialești, versurile 
lui V. Pogor sună preemines- 
cian ca și cele ale lui Conachi 
etc., după cum motivul „noro
cului schimbător" are o mare

popularitate la scriitorii epocii- 
Conturîndu-se asemenea traiec
torii și familii de spirite, cîști- 
gul pentru conștiința literară 
este deosebit. Se capătă încre
dere în existența unui schimb 
de idei între generații, a unei 
creații literare neîntrerupte, a 
unei tradiții, în sflrșit a unei 
culturi ale cărei caractere în
cep să capete relief, cultură pe 
care Al. Piru înțelege s-o ilus
treze în dezvoltarea ei firească 
și pe care absența unor atari 
lucruri nu ne-ar fi îngăduit 
decît s-o bănuim. Spațiul pe 
care în portretistica întreprinsa 
o acordă lui Daniel Skavinski 
și I. Pralea, figuri de boemi, 
primii proletari intelectuali 
irapanțl ca destin, care duc ra
finamentul intelectual pînă la 
bizarerie, ar putea să para inu
til, dată fiind minora lor im
portantă poetică. Dar ei întă
resc impresia de ansamblu a 
unei mișcări literare și cultu
rale vii atrăgînd atenția asupra 
diversității faunei literare, si
tuație specifică mișcărilor lite
rare închegate.

„Literatura romînă premo
dernă" se prezintă ca un ghid 
superior în care fuzionează 
cele mai viabile principii de 
istorie literară cu bunul gust și 
informația exactă, sinteză valo
roasă a perioadei cercetate.

M. UNGHEANU
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Recepție cu prilejul celei de-a XlX-a
aniversări a proclamării

R. D. Vietnam
GEORGE GEORGESCU

'Ambasadorul R. D. Vietnam 
în R. P. Romînă, Hoang Tu, a 
oferit miercuri o recepție cu 
prilejul sărbătorii naționale a 
țării sale — cea de-a XlX-a 
aniversare a proclamării inde
pendenței.

Au luat parte tovarășii Emil 
Bodnăraș, Constantin Tuzu, vi
cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Mihail Florescu, ministrul in
dustriei petrolului și chimiei, 
Voinea Marinescu, ministrul

Noi unități medicale 
pentru ceferiști

La Roșiorii de Vede, Tulcea, 
Simeria, Sf. Gheorghe și Paș
cani au fost construite noi u- 
nități medicale pentru cefe
riști. în cadrul noilor unități 
funcționează cabinete de me
dicină generală, de stomato
logie, radiologie, laboratoare 
de analize medicale etc. . Cu 
acestea, numărul unităților 
sanitare pentru ceferiști a 
ajuns la 212 : spitale, policli
nici, sanatorii de noapte, dis
pensare și circumscripții me
dicale de linie. Pentru sigu-

Campîonatul mondial

de ciclism

Prima probă a campionatelor 
mondiale de ciclism pe anul 1964 
se desfășoară astăzi pe circuitul de 
la Albertville (Franța). Este vorba 
de cursa contracronometru pe 
echipe (100 km) la care vor parti
cipa selecționate de amatori din 
19 țări. Inițial s-au înscris 27 de 
echipe, dar pînă miercuri seara, 
cînd s-a stabilit prin tragere la 
sorți ordinea plecării, la Albert
ville nu sosiseră decît 19 echipe. 
Startul se va da la ora 13.30 (ora 
locală) din 2 în 2 minute. Prima 
va pleca Danemarca, urmată de 
Suedia, R. P. Romînă, Spania, 
Anglia, U.R.S.S., Finlanda etc.

Cei patru cicliști romîni care ne 
vor reprezenta în această dificilă 
întrecere: Ion'Cosma, Gheorghe 
Bădără, Emil Rusu și. Constantin 
Gocan 
traseul campionatului, parcurgînd 
120 km.- In stațiunea de lă poalele 
alpil or timpul este frumos. Se 
așteaptă ca astăzi mii de spectatori 
să asiste la cursa inaugurală a 
campionatelor mondiale.

s-au antrenat ieri pe

Duminică, prima etapă

a campionatului R. P. R.

de dir-trak

• Federația romînă de moto- 
ciclism organizează duminică 6 
septembrie de la ora 10,00 pe 
stadionul Dinamo, etapa I a 
campionatului R.P.R. de dir- 
trak cu participarea celor mai 
buni motocicliști de categoria 
I. La startul competiției tor 
fi prezenți I. Cucu, R. Jurca, 
Al. Pop. Voiculescu etc. Se tor 
alerga 11 manșe a cite 4 aler
gători.

Turneul internațional 

de polo pe apă

Miercuri după-amiază, la bazi
nul Dinamo din Capitală a început 
turneul internațional de polo pe 
apă care reunește șase echipe.

Meciurile disputate în prima zi 
a competiției s-au încheiat cu ur
mătoarele rezultate: R. P. 
Romînă — R. D. Germană 2—1 
(0—0, 1—1, o—O/ 1—0). Au 
marcat Szabo, . Kroner respectiv 
Schlțnkrich; U.R.S.S. — R. P. 
Bulgaria 4—1 (1—o, o—1, 2—o, 
1—o). Punctele echipei sovietice 
au fost înscrise de Osipov, Si- 
mionov, Kuznețov și Ekserov; 
R. P. Romînă tineret — R. P. 
Ungară 4—4 (2—o, o—-2, 2—0, 
o—2). De subliniat comportarea 
remarcabilă .a echipei noastre de 
tineret care a reușit un meci egal 
în compania puternicei formații 
maghiare.

Astăzi cu începere de. la ora 
15,30 se dispută întîlnirile R. D. 
Germană — R. P. Romînă tineret; 
R. P. Romînă .— R. P. Bulgaria și 
U.R.S.S. — R. P. Ungară.

începe noul campionat

republican de handbal in 7
• Duminică 6 septembrie, în

cepe noul campionat republi
can de handbal în 7. In prima 
etapă, în București sint pro
gramate trei partide care se 
vor disputa astfel: Teren Pro
gresul ora 11,00: Progresul 
București — Electromagnetica 
(feminin); Stadionul Tineretu
lui ora 16,30: Știința București 
— Recolta Hălchiu (masculin), 
ora 17,45: Știința București — 
Confecția București (feminin).

(Agerpres)

ai conducerii 
instituții cen-

sănătății și prevederilor soci
ale, Anton Moisescu, vicepre
ședinte al Marii Adunări Na
ționale, membri 
unor ministere, 
trăle și organizații obștești, oa
meni de cultură, generali și 
ofițeri superiori, ziariști.

Au participat șefi ai unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic-

Recepția s-a desfășurat în
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

scopul îmbunătățirii 
a asistenței medica- 
începutul anului și

ranța circulației funcționează 
laboratoare regionale de psi
hologie.

Tot în 
continue 
le, de la 
pînă acum spitalele, circum
scripțiile sanitare și dispen
sarele din rețeaua C.F.R. au 
primit electrocardiografe cu 
6 canale, noi aparate Roent- 
gen-terapie, aparate stomato
logice, precum și mobilier 
modern.

(Agerpres)

Lucrările Congresului internațional

Lucrările celui de al VÎII-lea 
Congres internațional de ști
ința solului au continuat 
miercuri pe comisii de specia
litate și în ședință plenară în 
sălile Palatului R. P. Romine 
și ale Marii Adunări Națio
nale.

în comisia I au fost prezen
tate comunicări privind regi
mul aerotermic și hidric al so
lului în legătură cu condițiile 
de dezvoltare a plantelor și cu 
măsurile de îmbunătățire a a- 
cestora, în vederea sporirii 
fertilității solului.

In cadrul comisiei a II-a au 
fost expuse comunicări cu pri
vire la metode de cercetare a 
dinamicii și complexului or- 
gano-mineral al humusului, 
pentru cunoașterea potenția
lului în azot și alte elemente

(Agerpres)

(Agerpres)

SSS

Foto: AGERPRES

De curmă, la Muzeul Satu lui s-a deschis expoziția „Aspecte din viața satelor 
colectivizate ale regiunii București’

Printr-o agrotehnică superioară
producții sporite de griu

(Urmare din pag. I)

cîte 114 kg la hec-
Semănatul griului s-a

die 
tar. 
efectuat numai cu mașina SU 
29 folosindu-se tot timpul vi
teza întîi în scopul realizării 
unei distribuții uniforme a se
mințelor și îngropării lor la 
adîncimea stabilită. Datorită 
aplicării măsurilor agro
tehnice recomandate pri
vind atît lucrările solului, 
alegerea și tratarea semin
țelor cît și fertilizării, însă- 
mînțării, întreținerii și recol
tării fără pierderi și la timp 
a griului, TYustul Gostat Argeș 
a obținut cea mai mare pro
ducție medie la hectar, din 
toți anii de la înființarea sa : 
2 383 kg. Dintre unitățile noa
stre. cea mai mare producție 
a obținut-o G.A.S. Rătesti — 
3070 kg grîu la hectar de pe 
820 hectare. O producție medie 
între 2 500 — 3 000 kg la hec
tar au obținut G.A.S. Vedea 
de pe 1 200 hectare, G.A.S. Iz- 
voru de pe 1 030 hectare si 
G.A.S. Vulpești de pe 2 350 
hectare.

— Cum apreciați contribuția 
organizațiilor U.T.M., a tineri
lor, în general, la realizarea a- 
cestor producții ?

— Fără îndoială, conducerea 
Trustului apreciază mult fap
tul că activitatea organizațiilor 
U.T.M. din G.A.S., sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
a fost orientată spre antrena
rea tuturor tinerilor mecani
zatori și lucrători pentru în
făptuirea obiectivelor din pla
nurile de producție stabilite de 
conducerile unităților. Cunosc 
din multe gospodării, că în a-

TELEGRAMA | Barajul de pe Firiia — Baia 
t Mare (vedere din avion)

Foto: F. ȚAGA

Excelenței Sale 
GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne Informații

București
Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări a zilei naționale__ ,_____________ , a

Republicii Populare Romine transmit In numele poporului 
cipriot, al guvernului meu și al meu, felicitări sincere și cele 
mai călduroase urări pentru fericirea dv. personală și pentru 
progresul și prosperitatea poporului romin.

ARHIEPISCOP MAKARIOS 
Președintele Republicii CipruNicosia

nutritive din diferite tipuri de 
sol.

Participanții la ședința co
misiei a IH-a și-au consacrat 
și cea de-a doua zi a lucrări
lor, unor comunicări și discuții 
privind influența factorilor de 
mediu, a lucrărilor solului și 
a îngrășămintelor asupra ma
cro și micro-organismelor din 
sol și din rizosfera plantelor.

Despre eficacitatea îngrășă
mintelor chimice, organice, or- 
gano-chimice și a micro-ele- 
mentelor asupra plantelor, în 
condiții de irigație și neiriga- 
ție, pe diferite tipuri genetice 
de sol au fost prezentate noi 
comwiicări în comisia a IV-a.

în Comisia a V-a au conti
nuat comunicările privind pro
bleme de clasificare și metode 
de cercetare a solului pe teren.

dunărUe generale ale organi
zațiilor U.T.M., s-au dezbătut 
sarcinile de plan ce reveneau 
brigăzilor de tractoare, secții
lor ; s-au stabilit îndatoririle 
tinerilor, aceștia și-au luat, cu 
acest prilej, angajamente con
crete. Tot ca rezultat al mun
cii politice desfășurate de or
ganizațiile U.T.M., a crescut 
preocuparea unor tineri bri
gadieri pentru cunoașterea și 
aplicarea întregului complex 
de măsuri agrotehnice impuse 
de condițiile de climă din 
anul acesta, interesul și hotă- 
rîcea lor de a obține, pe a- 
ceastă cale, producții mari de 
pe suprafețele pe care le 
aveau în primire. De pildă, 
brigadierul Ion Liță de la 
G.A.S. Rătești a obținut de 
pe o parcelă de 23 hectare 
cultivată cu soiul Bezostaia. o 
producție de 4 524 kg la hec
tar. Un alt tînăr, brigadierul 
Ion Ionete de la G.A.S. Curti- 
șoara a obținut, la același soi, 
de pe 105 hectare o producție 
medie de 3 685 kg la hectar. în 
vreme ce tînărul brigadier 
Gheorghe Cristea, de la G.A.S. 
Brebeni, a realizat pe aproape 
400 de hectare o producție de 
peste 3 500 kg grîu la hectar.

— Pe baza experienței pro
prii dobîndite și a recentelor 
recomandări ale Consiliului 
Superior al Agriculturii, ce 
măsuri ați luat pentru asigu
rarea unor producții mari de 
grîu și în anul viitor ?

— Prima noastră preocu
pare a fost să continuăm 
acțiunea de corectare a acidi
tății solurilor noastre podzo- 
lice și de creștere a fertilității 
acestora. Ce s-a făcut în mod 

Au fost prezentate lucrări cu 
privire la condițiile de geneză 
și caracteristicile agro-produc- 
tive ale solurilor din sud-estul 
Europei, din zonele de stepă, 
semi-deșert și deșert

Comunicările prezentate în 
ședința comună a comisiilor a 
Il-a și a Vl-a au tratat me
tode de determinare a săruri
lor din solurile saline și alca- 
lice, influența irigației și a al
tor factori asupra regimului 
sărurilor din sol.

In ședința plenară a fost ex
pusă comunicarea privind 
noile metode de cercetare în 
știința solului.

Lucrările Congresului conti- 

practic pînă acum ? Ne-am 
propui să aplicăm amenda
mente calcaroase pe o supra
față de circa 500 de hectare, 
să folosim. în continuare, în- 
grășămintele naturale, fertili- 
zînd o suprafață de 3 300 hec
tare și să aplicăm, fazial, în
grășăminte minerale în doze 
moderate pe întreaga supra
față de 24 000 hectare. Am a- 
cordat multă atenție execută
rii în timpul optim a arături
lor adinei de vară și întreți
nerii ogoarelor, lucrări efec
tuate pe o suprafață de 17 000 
de hectare. Lucrările au fost 
făcute cu plugul în agregat cu 
grapa stelată. In urma ploilor 
căzute, pentru menținerea 
umidității în sol, pentru stimu
larea activității microorganis
melor, în scopul creării con
dițiilor unui bun pat germina
tiv, a fost efectuată o lucrare 
cu grapa cu colți reglabili și o 
altă lucrare cu discul în agre
gat cu grapa reglabilă. S-a fă
cut, de-acum în fiecare gos
podărie, amplasarea culturii 
griului pe soiuri și pe solurile 
cele mai potrivite. întreaga 
cantitate de sămînță e pregă
tită, probele de analiză trimise 
la laborator, la majoritatea 
primindu-se buletinele roșii. 
Vom folosi aceleași soiuri ca 
și anul trecut. Cantitățile de 
sămînță la metru pătrat și la 
hectar vor fi stabilite cores
punzător însușirilor biologice 
ale soiurilor pentru fiecare 
unitate, iar în cadrul acestora 
pentru fiecare parcelă în parte. 
Se poate aprecia că în felul 
acesta se pune o bază solidă 
recoltei de griu din anul 
viitor.

J

La invitația Grupului națio
nal romin al Uniunii inter
parlamentare. miercuri seara 
au sosit în Capitală, dl. Andre 
Guinand. membru de onoare 
aj Uniunii interparlamentare, 
cu soția și dl. Hans 
Oprecht, membru în Consiliul 
național al Elveției.

La sosire pe aeroportul Bă- 
r.easa, oaspeții au fost întîm- 
pinați de deputați în Marea 
Adunare Națională, Ion Pas, 
vicepreședinte al Grupului 
național romin al Uniunii in
terparlamentare, C. Paraschi- 
vescu-Bălăcea r.u și Traian 
Ionașcu, de Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., 
de funcționari superiori ai 
M.A.N. și M.A.E.

Guvernatorul insulei Bali, 
Anak Agung Bagus Sutedja, 
împreună cu soția, care se află 
într-o vizită in țara noastră, 
la invitația Comitetului exe
cutiv al Sfatului popular al 
Capitalei. însoțit de Wisnu, 
secretar al Ambasadei Repu
blicii Indonezia în R. P. Ro- 
mînă, și Vasile Drăgoiescu, se
cretar al Sfatului popular al 
Capitalei, au sosit miercuri la 
Constanța.

La Sfatul popular al orașu
lui, oaspeții au fost primiți de 
Gh. Mureșanu, vicepreședinte 
al Comitetului executiv. Du- 
pă-amiază, oaspeții au vizitat 
stațiunea Mamaia. Seara, la 
Cazinoul din Constanța, a 
avut loc o recepție oferită 
în cinstea oaspeților indone
zieni de Sfatul popular al 0- 
rașului Constanța.

In Editura medicală 
a apărut:

Sănătatea publică în pro
gramul și activitatea orga
nizațiilor de masă conduse 
de P.C.R." de Dr. Benone 

Duțescu.

I

Autocamioanele
romînești

(Urmare din pag. I)

noii cutii de viteze s-a adop
tat o soluție modernă și 
anume comanda laterală. S-au 
executat, de asemenea, un nou 
tip de arbore cardanic și un 
nou diferențial precum și o 
suspensie îmbunătățită a în
tregului autocamion, comple
tată în față cu amortizoare 
telescopice.

Forma plăcută, atractivă și 
confortabilă a cabinei com
pletează caracteristicile tehni
ce, moderne ale noului auto
camion romînesc. Patru dintre 
aceste performanțe înscrise, pe 
cartea sa de vizită îl reco
mandă a fi la nivelul tehnicii 
mondiale : greutatea proprie, 
sarcina utilă, puterea și aspec
tul. Noul tip de autocamion 
— „Carpați’ — are o sarcină 
utilă de 3 tone. Interesant de 
remarcat este că greutatea lui 
(2 700 kg) fără încărcătură 
este relativ mică față de cele 
3 000 kg pe care le poate trans
porta. Particularitățile con
structive îl categorisesc ca un 
autocamion de tip ușor cu o 
mare capacitate de deplasare 
și manevrabilitate la care se 
pot obține viteze pînă la 90 
km pe oră. Motorul cu care 
este echipat autocamionul are 
8 cilindri dispuși în „V" și 
consumă 25 litri de benzină la 
100 km. La o putere nominală 
de 140 CP, noul motor este 
mai ușor cu aproape 100 kg 
decît cel vechi deși puterea sa 
este cu circa 50 la sută mai 
mare. Paralel cu construcția 
noii inimi a autocamionului, 
mi fost mult îmbunătățite și 
sistemele de ungere, răcire, 
alimentare și toate celelalte 
instalații anexe ale motorului.

După „Carpați" SR-131 a 
fost fabricat autocamionul 
„Carpați" SR-132. Acesta are 
dublă tracțiune (față și spate)

de Stat pentru 
Artă, Academia 
Populare Romîne, 
de Stat „George

Comitetul 
Cultură și 
Republicii 
Filarmonica
Enescu“, Uniunea Compozito
rilor, Asociația oamenilor de 
artă din instituțiile teatrale și 
muzicale, anunță cu adîncă 
durere încetarea din viață, la 
1 septembrie 1964, a marelui 
nostru dirijor George Geor
gescu. Artist al poporului 
R. P. Romînă.

Născut în anul 1887, la 
lina. George Georgescu

din

însușește 
artei di-

șef de or-

Su
s-a 

remarcat din adolescența prin 
deosebitul său talent 
muzical. Studiile ce spe
cialitate și le face la 
Academia de muzică din 
București, Ia clasa de 
violoncel a lui Dimîtrie 
Dinicu. perfecționîndu-se 
apoi la Berlin.

In perioada studiilor 
în Germania, George 
Georgescu devine mem
bru al reputatului cvar
tet inițiat și condus de 
violonistul francez Hen
ri Marteau, cu care în
treprinde turnee în ma
rile centre culturale din 
Europa. în contact di
rect și sub îndrumarea 
marelui dirijor german 
Arthur Nikisch, el abor
dează și își 
apoi și tehnica 
rijorale.

Debutul ca , _  _
chestră și-l face la pupitrul 
Filarmonicii din Berlin eveni
ment considerat de cercurile 
muzicale berlineze ca o adevă
rată revelație. întors în țară, 
George Georgescu depune o 
susținută și pasionată activi
tate în vederea organizării și 
dezvoltării vieții concertistice 
romînești. în calitate de direc
tor și dirijor al Filarmonicii din 
Capitală și o perioadă al Ope
rei din București, George 
Georgescu a adus, timp de 
aproape cinci decenii, o consi
derabilă contribuție la înche
garea și perfecționarea vieții 
muzicale simfonice din țara 
noastră, îngrijindu-se totodată 
cu pricepere și căldură de 
creșterea multor generații de 
slujitori ai artei muzicale in
terpretative.

George Georgescu a dirijat 
de-a lungul anilor cele mai 
mari orchestre ale lumii. Tot
odată marea reputație inter
națională pe care și-a cuceri
t-o a atras sub bagheta 6a, pe 
podiumul Ateneului din Bucu-

Vedere generală a ora

șului Slatina, regiunea
Argeș

Foto :

AGERPRES

și o mare capacitate de trecere 
pe terenuri în afara șoselelor, 
pe drumuri grele, accidentate, 
încărcătura lui maximă pe 
asemenea terenuri este de două 
tone. El consumă 29 de litri de 
benzină la 100 km și poate 
atinge o viteză de 95 km pe 
oră. O particularitate intere
santă este aceea că acest tip 
de autocamion este înzestrat 
cu 3 rezervoare de benzină în 
care pot încăpea 400 de litri, 
fapt care îi permite să par
curgă distanțe lungi fără a fi 
nevoit să se alimenteze.

In urmă cu puțin timp a 
intrat în producția de serie și 
un al treilea tip de auto
camion romînesc: „Bucegi" — 
SR-113. El are simplă tracțiu
ne și poate transporta o sarci
nă utilă de 5 tone. Dacă i se 
atașează și o remorcă, noul 
autocamion poate duce o greu
tate totală de 6000 kg. Viteza 
pe care o poate atinge este de 
80 km pe oră cu un consum 
de 29 litri, la 100 km. Greu
tatea proprie este de 3 600 kg 
care, raportată la sarcină, îl 
situează la limita superioară 
a realizărilor 
lume.

Frate bun 
tipuri 
„Bucegi' 
alături de „Carpați" drumuri
le patriei. Aprecierile venite 
din partea celor care le ex
ploatează vorbesc de la sine 
despre talentul și hărnicia 
constructorilor de la „Steagul 
roșu" și de la celelalte uzine 
colaboratoare.

Oprindu-se îndelung în fața 
acestor camioane, miile de vi
zitatori își exprimă și ei admi
rația și acestea sint cuvinte 
de laudă sinceră pentru con
structorii camionului romî
nesc. 

de acest fel în

cu celelalte noi 
autocamioane, 

neobosit,
de 
parcurge

rești, unele din cele mai ilus
tre nume de interpreți muzi
cali din lume, contribuind la 
sporirea strălucirii primei in
stituții muzicale din Romînia.

In condițiile efervescenței 
artistice fără precedent din 
anii puterii populare el a 
militat. c.u entuziasm și abne
gație, alături de cei mai 
înaintați intelectuali ai țării 
noastre, pentru punerea artei 
muzicale la îndemîna maselor 
largi ale poporului. George 
Georgescu a fost admirat și 
iubit nu numai de publicul 
Ateneului, ci și de mase largi 

de auditori din diferitele cen
tre ale țârii, de muncitori din 
fabrici și uzine. în mijlocul 
cărora a pășit de nenumărate 
ori, desfătîndu-i cu arta sa. 
Totodată activitatea concertis- 
tică a lui George Georgescu a 
constituit un aport strălucit la 
punerea în valoare a creației 
muzicale naționale.

în calitate de președinte al 
Consiliului Muzicii din Comi
tetul de stat pentru Cultură

COMITETUL DE STAT 
PENTRU CULTURA ȘI ARTA

FILARMONICA DE STAT 
„GEORGE ENESCU*

ASOCIAȚIA OAMENILOR
INSTITUȚIILE TEATRALE

★

Corpul defunctului va fi 
depus în rotonda Ateneului 
R.P.R.

Accesul publicului va fi 
permis joi, 3 septembrie între

Cu toate forțele la însilozat
Experiența anului trecut la 

însilozarea porumbului în a- 
mestec cu resturi de la gră
dina de zarzavat, vreji de 
cartofi, pleavă constituie pen
tru colectiviștii din comunele 
Cocorăști-Colț și Băltița, ra
ionul Ploiești, un bun cîștigat. 
In această perioadă se lucrea
ză cu toate forțele la însilozat. 
Peste puține zile de la 300 de 
tone însilozate se va ajunge la 
1 000. Colectiviștii folosesc po
rumbul fără știuleți (steril), 
resturi de la grădină și pleavă. 
Amestecul tratat cu „lactobac- 

CONCURS
în vederea îmbunătățirii concepției și execuției artistice 

a machetelor grafice, necesare realizării emisiunilor de 
mărci și efecte poștale pe anul 1965, Ia un nivel superior, 
Direcția Generală a Poștelor și Telecomunicațiilor inițiază 
un concurs public urmînd ca cele mai bune lucrări să fie 
premiate.
„Regulamentul de organizare", „normele tehnice" pentru 

realizarea machetelor, precum și „tematicile" privind acest 
concurs, au fost afișate în incinta oficiilor PTTR și a ma
gazinelor filatelice din Capitală și provincie.

și Artă, George Georgescu. 
s-a preocupat de problemele 
generale ale vieții muzicale 
din țara noastră, imprimînd 
în orientarea activității simfo
nice competența și înaltul său 
spirit de exigență.

Patriot înflăcărat, George 
Georgescu a desfășurat o ac
tivitate neobosită pentru afir
marea internațională a artei 
muzicale romînești. Așteptat 
cu nerăbdare și apreciat cu 
deosebită căldură de iubitorii 
de muzică din numeroase țări 
ale lumii, el a fost un strălucit 

emisar al geniului ar
tistic al poporului nos
tru, adueîndu-și din plin 
contribuția la creșterea 
prestigiului culturii Ro- 
mîniei socialiste.

Pentru meritele sale 
deosebite în promovarea 
artei muzicale din țara 
noastră, George Geor
gescu a fost distins cu 
înalte ordine și medalii 
ale R. P. Romîne, pre
cum și cu titlurile de 
„Artist al poporului" și 
laureat al Premiului de 
Stat.

Animator exigent și 
entuziast al vieții muzi
cale, talent artistic de o 
rară sensibilitate și for
ță de expresie, George 
Georgescu rămîne una 
din marile personalități 
intelectuale ale țării 
noastre și unul dintre 

dirijorii cei mai de seamă ai 
timpului său. Prodigioasa sa 
activitate s-a înscris pentru 
totdeauna în cartea de aur a 
artei și culturii romînești.

Prin moartea Iui George 
Georgescu, viața muzicală ro- 
mînească, cultura poporului 
nostru, arta interpretativă 
contemporană, pierd un mare 
artist, a cărui amintire va 
dăinui neștearsă în inimile 
tuturor.

ACADEMIA REPUBLICII 
POPULARE ROMINE

UNIUNEA 
COMPOZITORILOR 

DIN R.P.R.

DE ARTĂ DIN 
ȘI MUZICALE

★

orele 11—20, și vineri 4 sep
tembrie între orele 9—12.

Cortegiul funerar va pleca 
din fața Ateneului vineri ora 
13. înhumarea va avea loc la 
Cimitirul Bellu la orele 14,30.

teric“ (substanță știmulatorie 
pentru dezvoltarea microorga
nismelor anaerobe) va da cu 
siguranță rezultate mai bune.

Un procedeu bun — aplicat 
anul trecut la Băltița la cele 
650 tone siloz — este acela de 
a se acoperi gropile, pe por
țiunile umplute, în aceiași zi. 
Astfel se evită pătrunderea 
aerului iar sedimentarea stra
tului se face uniform. Această 
experiență este continuată cu 
mult succes.

VERONEL PORUMBOIU 
tehnician agronom



Delegații de specialiști romini
la congrese internaționale

HAGA 2 (Agerpres). — 
Marți au început la Haga lu
crările celui de-al 9-lea Con
gres internațional de gaze, or
ganizat de Uniunea internațio
nală a industriei de gaze.

Delegați și specialiști din 22 
de țări, membre ale Uniunii 
internaționale a industriei de 
gaze, prezintă în cadrul con
gresului peste 50 de comuni
cări și referate privind meto
dele moderne pentru exploa
tarea, fabricarea, transportul, 
distribuția și utilizarea gazelor.

Din R. P. Romînă participă 
o delegație de specialiști, con
dusă de Al. Boabă, adjunct al 
ministrului industriei petrolu
lui și chimiei. Comunicările 
distribuite de delegația romînă 
se bucură de o bună apreciere 
din partea specialiștilor și de
legărilor la Congres. La ședin
ța de lucru, care a precedat 
deschiderea Congresului, dele
gatul R. P. Romîne, ing. Ion 
Niculescu, director al Ministe
rului Industriei Petrolului și 
Chimiei, a fost ales vicepre
ședinte al comisiei de condu
cere a lucrărilor îai cadrul sec
ției de gaze naturale a congre
sului. Lucrările continuă.

LYON — La Lyon continuă 
lucrările celui de-al XII-lea 
Congres internațional de eco
nomie agrară, care a început 
la 24 august.

In ședința plenară din 30 
august, a luat cuvintul șeful 
delegației romîne, Costin Mur.

JAPONIA: La Tokyo se 
desfășoară intense pregătiri 
pentru deschiderea Jocuri
lor Olimpice din luna oc
tombrie 1964. In fotografie, 
o vedere de sus a construc
țiilor sportive de la Tokyo.

Foto: A.F.P.

Goeteborg: Un nou vas 

frigorific livrat 

U. R. S. S.

STOCKHOLM 2 (Agerpres). 
— La șantierele navale „Lin- 
deholmen" din Goeteborg a 
fost lansat la apă vasul frigo
rific „Sahalinskie Gorî“, con
struit pentru U.R.S.S.. Acest 
vas, cu un deplasament de 
8 000 tone, este al doilea din 
cele patru vase comandate la 
șantierele navale „Lindehol- 
men" de către întreprinderea 
de comerț exterior sovietică 
„Sudoimport". 

pe scurt • pe scur
BERLINUL OCCIDENTAL — In 

seara zilei de 1 septembrie, în 
Berlinul occidental a avut loc un 
miting consacrat împlinirii a 25 
de ani de la dezlănțuirea celui 
de-al doilea război mondial. Des- 
chizînd mitingul, președintele 
Uniunii sindicatelor din Berlinul 
occidental, Siekkert, a evocat me
moria victimelor celui de-al doilea 
război mondial și a subliniat răs
punderea ce revine poporului ger
man în menținerea păcii.

Declarația studentului 
F. Stevenson

OTTAWA. — Fred Stevenson, 
unul din cei 45 de studenți cana
dieni care au organizat o călătorie 
în Cuba, a declarat în cadrul unei 
conferințe de presă, care a avut 
loc la Ottawa, că, după cum au 
putut constata studenții turiști, 
„revoluția cubană s-a consolidat 
și nu poate fi înăbușită nici prin 
blocada economică, nici prin in
tervenția armată directă". Nivelul 
de trai al locuitorilor Cubei, a 
spus el, este considerabil mai ri
dicat decît al celor din alte țări 
latino-americane. Actualul sistem

social din Cuba s-a dovedit a fi 
singura cale de înlăturare a sama
volniciilor și relelor existente sub ; 
regimul lui Batista, a spus el.

Demisia ministrului 
informațiilor sud-coreean

SEUL. — Corespondentul agen
ției Reuter anunță că la 2 sep
tembrie Soo Yung Lee, ministrul 
informațiilor sud-coreean, și-a 
prezentat demisia. Surse bine in
formate precizează că demisia a 
intervenit după situația complicată 
care s-a creat ca urmare a măsurii 
luate recent de Soo Yung Lee de a 
interzice patru ziare sud-coreene 
cu un tiraj reprezentînd două 
treimi din totalul ziarelor ce apar 
în Coreea de sud.

CAIRO. — Intr-un comunicat 
al Frontului național de eliberare 
al Arabiei de sud. dat publicității 
la Cairo, se spune că in ultimul 
timp tot mai mulți ofițeri și sol
dați ai armatei Federației Arabiei 
de sud au trecut de partea tribu
rilor răsculate și participă la o- 
perațiunile ce se desfășoară îm
potriva trupelor engleze.

gescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, 
care, întemeindu-se pe expe
riența țării noastre și pe ce
rințele fundamentale ale pro
gresului agriculturii contempo
rane. a înfățișat căile și me
todele trecerii spre o agricul
tură intensivă multilateral 
dezvoltată.

In afară de ședințele ple
nare, membrii delegației ro
mîne participă activ la diferi
tele lucrări ale grupurilor de 
lucru, unde s-a ajuns în faza 
redactării recomandărilor fi
nale.

BONN — La Miinchen au 
început lucrările celui de-al 
11-lea Congres internațional 
de mecanică aplicată. La con
gres, care va dura pină la 7 
septembrie, participă aproape 
1 000 de oameni de știință din 
35 de țări.

Din țara noastră participă o 
delegație alcătuită din D. Du
mitrescu, secretar-prim al A- 
cademiei R. P. Romîne. acad. 
Caius Iacob, conf. Nicolae 
Cristescu, ing. Dan Ionescu.

IERUSALIM — In cadrul 
Congresului de logică și filo
zofie a științelor de la Ierusa
lim, acad. Athanase Joia a 
prezentat comunicarea Deter
minismul și evenimentele vii
toare contingente". Crizantema 
Joja a prezentat comunicarea 
„Natura și obiectivele filozo
fiei științelor". Comunicările 
au suscitat un viu interes.

întrevederile cu privire la începerea 

convorbirilor tripartite laoțiene

---------•--------- -------------- 1

Prezențe 
rommesti

>

PARIS 2 (Agerpres). — La 
Paris continuă întrevederile 
separate între reprezentanții 
celor trei grupări politice lao
țiene, fără să se fi ajuns la 
un acord privind începerea 
convorbirilor tripartite. Marți 
a avut loc o întilnire în
tre Fumi Vongvicit, mini
strul informațiilor în guvernul 
laoțian și secretar general al 
partidului Neo Lao Haksat, și 
N. Sananikone, ministrul lu
crărilor publice în guvernul 
laoțian și lider al grupării de 
dreapta. După cum a declarat 
Vongvicit, nici cu această oca
zie nu a fost găsită o soluție, 
deoarece într-una din proble
mele esențiale discutate, aceea 
a „legalității guvernului lao
țian remaniat de către prințul 
Suvanna Fumma după eveni
mentele din aprilie", nu a exi
stat un acord. Tot marți, prin
țul Sufanuvong, vicepremier 
în guvernul de coaliție națio

GRENOBLE: C^.rrnța

MtanwțmMiă

pentnt probkmola educației 

tineretului

PARIS 2 (Agerpres). — 
Marți, 1 septembrie 1964 au 
luat sfîrșit lucrările Conferin
ței internaționale pentru pro
blemele educației tineretului 
de la Grenoble.

Au lost adoptate rapoartele 
celor 4 comisii de lucru, pre
cum și raportul final al Con
ferinței.

La ședința de închidere, de
legația Ghanei a propus o mo
țiune adoptată în unanimitate 
privind prezentarea recoman
dărilor Conferinței către direc
torul general și Conferința 
generală UNESCO.

In încheiere, au luat cuvîn- 
tul delegații Bulgariei, Cam- 
bodgiei. Chile. Ciad, Canadei, 
Franței și S.U.A., precum și 
Noussa Keita, președintele 
Conferinței și. Asher Deleon, 
reprezentantul directorului ge
neral UNESCO.

Delegatul S.U.A. a eviden
țiat rolul și contribuția dele
gației romîne la reușita lucră
rilor Conferinței, subliniind 
competența cu care a condus 
lucrările Comisiei a IV-a prof, 
dr. Jean Livescu. adjunct al 
ministrului învățămînttilui din 
R. P. Romînă.

Felicitînd UNESCO pentru 
organizarea acestei Conferințe, 
președintele Noussa Keita a 
arătat că felicită în egală mă
gură Romînia care a avut ini
țiativa convocării acestei Con
ferințe internaționale despre 
tineret.

nală, lider al grupării de stia- 
ga, a respins o propunere • 
premierului Suvanna Fumata 
privind punerea Văii Uleioase
lor sub controlul unor forțe 
polițienești mixte alcătuite dnc 
trupe ale celor trei gntpcr. 
laoțiene. Motivind respingerea 
propunerii, prințul Sufan^i- 
vong a arătat că prin această 
propunere se urmărește insta
larea in Valea Ulcioarelor a 
trupelor grupării politice de 
dreapta, deși această regiune 
se află sub controlul trapelor 
Neo Lao Haksat.

Tot marți, prințul Suvanna 
Fumma și prințul Sufanuvong 
au avut, de asemenea, convor
biri cu primul ministru al 
Franței,-Pompidou. Ministrul 
de externe al Franței, Couve 
de Murville, a oferit un dineu, 
la care pentru prima oară de 
la sosirea lor la Paris, lideni 
celor trei grupări politice lao
țiene s-au întilnit.

In comunicat se menționează, 
de asemenea, că autoritățile din 
Aden și diritr-o serie de sultana
te și principate au hotărî t să 
ceară sporirea numărului trupelor 
engleze din Aden, întrucît nu se 
mai pot bizui pe armata federală.

MADRID. — La 1 septembrie. 
Tribunalul militar din Madrid a 
pronunțat sentința împotriva stu
dentului englez Stuart Christie și 
împotriva lui Fernando Carballo 
Blanco, arestați la 12 august la 
Madrid sub învinuirea de „atentat 
la siguranța statului". Tribunalul 
a condamnat pe Stuart Christie la 
20 de ani închisoare, iar pe Fer
nando Carballo Blanco la 30 ani 
închisoare.

Robert Kennedy 
desemnat candidat 

al partidului democrat 
pentru Senatul S.U.A.

NEW YORK — La New 
York s-a anunțat marți după- 
amiază că Robert Kennedy a 
fost desemnat cu 968 voturi de 
către Convenția partidului de
mocrat a statului New York

In fotografie: Centrul Vaișo viei. Nouy Sxviot — strada 
favorită a locuitorilor capitalei poloneze

Foto : CAF Varșovia

Situația din Vietnamul de sud 
continuă să tie confuză

SAIGON 2 (Agerpres). — Deși 
nu au mai avut loc demonstrați: 
antiguvernamentale situația poli
tică din Vietnamul de sud conti
nuă să fie deosebit de confuză. 
Demisia vicepremierului sud-viet- 
namez Nguyen Ton Hoan a scos 
la iveală agravarea luptei peni-., 
putere intre diversele grupări ale 
actualului regim. Hoan este unu.' 
din liderii principali ai partidului 
„Dai Vietu, principalul partid ofi
cial din Vietnamul de sud. In 
scrisoarea sa de demisie el afirmi 
că actualul regim „nu are niă o 
autoritate legali'. Această demi
sie urmează vehementelor atar-- 

ITALIA: Lc mile depărtare de Roma, dincolo de orașul medieval Viterbo și
aprocv* ce occ riatea Bomarzo, se ailă ruinele unui edificiu datină din secolul al XVI-lea 

Gradina c a Bomarzo" cunoscută și sub numele de „Grădina monștrilor".
în fotografie, vestigii din „Grădina monștrilot‘\

Foto : Keystone

candidat al partidzh:: demo
crat pentru Senatul S.UA

Cei de-al doilea candhdat 
Samuel Stratton, membru al 
Camerei Reprezentanților, a 
obținut 153 voturi.

Candidatura lui Robert Ken
nedy a fost propusă de pr.m =- 
rul orașului New York. Robert 
Wagner.

La numai două zile
SALISBURY. — La numai două 

zile după crearea sa. nocl partid 
Uniunea democratică africană 
Zimbabwe din Rhodesia de sud a 
fost interzis de către autoritățile
rasiste sud rhodesiene. in virtu
tea legii cu privire la .interzice
rea activității organizațiilor ilega
le". Legea cuprinde un articol po
trivit căruia formarea unui partid 
succesor al unei alte organizații 
deja interzise este considerată i- 
legală. Or, la conducerea noului 
partid sud-rhodesian se află foști 
membri ai Uniunii naționale a- 
fricane Zimbabwe, partid interzis 
luna trecută de către guvernul 
lui Ian Smith.

NEW YORK. — Ui septem
brie, reprezentantul permanent al 
Ciprului la O.N.U., Zenon Rossi- 

liZiț-Je comandate de ofițeri fa- 
r-air.'.i partidului „Dai Viet" a- 

capitalei cu scopul de a or- 
o lovitură de stat. Aceeași 

țeeaie arată ci autoritățile se 
ridxiesc si suprime influența a- 
saă partid in rindul anumitor 

ele trupelor guvern amen
de. ir. special în rindul diviziei 
~-a si a unor unități blindate.

ministru provizoriu, 
rrvez Xuen Oanh, și generalul 

Ven Minh, unul din mem- 
- vlnmeiretuhn, au anunțat că

- • - :: :: re>:-1 x reerres să reglementeze con- 
znl £-.”f autorități, pe de o 

fi bsdiști și studenți, pe de

des. 1 prezenta: președintelui 
Consiliului de Securitate pe hxna 
septembrie. N. Fedorenko, o scri
soare prin care anunță că guver
nul Ciprului iși rezervă dreptul de 
a cere convocarea imediată a Con
siliului de Securitate dacă avioane 
turcești vor viola din nou spațiul 
aerian al Ciprului.

Scrisoarea menponează câ. în
călcând rezoluția Consiliului de 
Securitate, avioane militare tur
cești au violat spațiul aerian al 
insulei, în zilele de 29, 30 și 31 
august.

R.S A. : Recrutări masive 
de mercenari

JOHANNESBURG. — în Repu
blica Sud-Africană continuă recru
tarea de mercenari pentru armata 
congoleză, care să lupte împotri
va răsculaților. Peste 1100 de 
sud-africani s-au prezentat pentru 
a fi angajați să plece în Congo.

Din Congo se anunță că merce
narii participă activ la luptele îm
potriva răsculaților. în luptele de 
la Albertville au fost uciși doi 
mercenari albi, trri au fost dați 
dispăruți.

Conferința 
internațională pentru 

folosirea energiei 
atomice in scopuri I 

pașnice
GENEVA 2 (Agerpres). — La 

Geneva continuă lucrările celei 
de-a treia Conferințe internațio
nale a Națiunilor Unite pentru fo
losirea energiei atomice în scopuri 
pașnice.

Conducătorul delegației R. P. 
Romîne, acad. prof. Horia Hulubei, 
a luat cuvîntul în ședința plenară 
a conferinței care a discutat rezul
tatele obținute în problema reac- 
torilor de cercetare, prezentînd lu
crarea științifică „Cercetări efec
tuate la reactorul Institutului de 
fizică atomică al Academiei R. P. 
Romîne".

Totodată, acad. prof. Horia 
Hulubei a prezidat o știință teh
nică paralelă.

Standuri romînești la „Tîrgui 
alimentar britanic"

LONDRA 2. — Corespon
dentul Agerpres, L. Rodescu, 
transmite : In Capitala An
gliei s-a deschis „Tîrgui ali
mentar britanic", organizat 
de Federația producătorilor 
din industria alimentară. In 
marea sală „Olympia" sînt 
instalate expozițiile speciali
zate, reprezentînd peste 100 
de firme britanice și străine : 
iau parte, de asemenea, peste 
20 de țări.

Țara noastră, care participă 
pentru a patra oară la acest 
tirg, prezintă pe o suprafață 
de 150 metri pătrați standuri 
cu o largă gamă de produse 
alimentare : fructe și legume 
proaspete și conservate, vinuri 
etc.

Miercuri, la festivitatea 
deschiderii. Lordul Mayor Ai
derman al Londrei, Cle-

* Noutăți in fabricarea 
hirtieî

Datorită unui procedeu inven
tat de inginerul chimist 
Voiret, directorul laborato

rului municipal din Lyon, Franța 
va fabrica hîrtie pornind de la 
foioase (stejar, plop, mesteacăn) 
sau de la cânepă. In prezent, pasta 
de hîrtie se face din lemn de co
nifere, din care o mare parte este

MONTEVIDEO — Frontul 
de stingă al eliberării, Parti
dul Comunist din Uruguay, 
Consiliul de conducere al Uni
versității din Montevideo, li
deri sindicali și alte forțe pro
gresiste din Uruguay au dat 
publicității numeroase decla
rații împotriva intențiilor anu
mitor cercuri de a provoca ru
perea relațiilor cu Cuba. Pro
blema relațiilor cu Cuba ur
mează să fie discutată zilele 
următoare de către Comisia 
pentru afacerile externe a 
Consiliului guvernamental. Nu
meroase organizații de masă 
au declarat că în aceste zile 
vor organiza demonstrații și 
mitinguri de solidaritate cu 
Cuba, pronunțîndu-se pentru 
menținerea relațiilor cu a- 
ceastă țară.

NEW YORK. — La New York 
s-a anunțat că luna viitoare va fi 
pusă în vînzare ultima carte scrisă 
de fostul președinte al S.U.A., 
John 'Kennedy, înaintea asasinării 
sale. Cartea intitulată „O națiune 
de imigranți" constituie o istorie 
a imigrației în Statele Unite. ■

Sărbătorirea aniversării 
proclamării R. D. Vietnam
HANOI 2 (Agerpres). — 

După cum transmite agenția 
V.N.A. la 2 septembrie, în 
R. D. Vietnam a fost sărbăto
rită cea de-a 19-a aniversare 
a proclamării Republicii. în 
piața istorică Ba dinh din Ha
noi, unde, cu 19 ani în urmă, 
președintele Ho Și Min a citit 
Declarația de independență 
proclamînd crearea primului 
stat democrat-popular din is
toria Vietnamului și a Asiei 
de sud-est, a avut loc un mare 
miting, la care au participat 
150 000 de oameni ai muncii.

La miting au participat con
ducători ai Partidului celor 
ce muncesc din Vietnam și ai 
guvernului, reprezentanți ai 
Adunării Naționale, ai Parti
dului democrat și Partidului 
socialist din Vietnam, ai for
țelor armate .și ai organizații
lor de masă.

ment James Harman, și 
L. Rose, președintele Fede
rației producătorilor din in
dustria alimentară, au ținut 
scurte cuvîntări; In continuare 
au fost vizitate cîteva expo
ziții din cadrul Tîrgului, prin
tre care și cea romînă. Aici 
C. J. Harman s-a întreținut cu 
directorul expoziției și s-a 
oprit în dreptul standurilor 
apreciind atît calitatea produ
selor cît și modul lor de pre
zentare. Standurile romînoști 
au fost vizitate și de ministrul 
transporturilor Ernst Marples.

încă din prima zi, expoziția 
de produse alimentare româ
nești s-a bucurat de un fru
mos succes, atrăgînd atenția și 
interesul oamenilor de afaceri, 
ziariștilor, fotoreporterilor și 
unui numeros public londonez.

DE TOATE
cumpărată din Canada și din ță
rile scandinave.

★

Zntroducind nylon în pasta de 
hîrtie s-a reușit recent să se 
fabrice o hîrtie de zece ori 

mai trainică decît hîrtia obișnu
ită. Ea poate fi îndoită de multe 
ori fără să se rupă și rezistă la 
substanțele corosive și la umidi
tate. Una din primele sale între
buințări ar putea fi fabricarea 
bancnotelor.

• Metrou pe roți de cauciuc

Porțiunea dintre Port-Maillot 
și Chatelet a metroului din 
Paris este deservită de tre

nuri cu roți de cauciuc, care în
locuiesc clasicele roți metalice 
ale acestui mijloc de transport în 
comun. Urmarea este că trenurile 
acestea circulă aproape fără zgo
mot, vagoanele merg lin, fără 
zdruncinături, spre deosebire de 
cele de pe restul traseului.

Deja aceste rezultate sînt foarte 
importante, dar nu acesta este a- 
vantajul esențial al roților de 
cauciuc. Preocuparea principală a 
celor ce se ocupă de rezolvarea 
problemei transportului în comun 
în Paris — problemă de extremă 
actualitate — este cum să se ob
țină o creștere masivă a volumului 
și ritmului circulației subterane, 
care în momentul de față a atins 
limita maximă cu mijloacele clasi
ce folosite. Roțile de cauciuc par 
a rezolva această problemă. Intr- 
adevăr, față de roțile metalice, 
cele de cauciuc au avantajul că 
datorită adeziunii cauciucului, 
pornirea este mai rapidă, accele
rarea pentru a obține viteza de 
regim durează un timp mai 
scurt,. iar frînarea poate fi făcută 
mai repede și fără smucituri. Prin 
urmare, aceste vehicule circulînd 
mai repede măresc capacitatea 
de transport. Cum în cazul va
goanelor circulînd pe roți de ca
uciuc se poate cupla un motor pe 
fiecare osie, se micșorează sensi
bil dimensiunile șasiului și greu
tatea vagonului, ceea ce poate du-

A luat. cuvîntul Fam Van 
Dong, președintele Consiliului 
de Miniștri, care a subliniat' 
hotărîrea poporului R. D. Viet
nam de a intensifica construc
ția socialismului și de a spri
jini lupta pentru independență 
a Vietnamului de sud. După 
ce a trecut în revistă realiză
rile obținute în ultimii 19 ani, 
care au transformat Vietna
mul dintr-o colonie și o țară 
semifeudală într-o țară socia
listă cu o economie indepen
dentă, Fam Van Dong a trans
mis un salut frățesc popoare
lor țărilor socialiste, urîndu-le 
noi succese în construcția so
cialistă și în lupta pentru 
pace.

A luat apoi cuvîntul preșe
dintele Ho Și Min. El a expri
mat mulțumirile poporului 
vietnamez pentru sprijinul 
călduros pe care l-a primit 
din partea popoarelor din lu
mea întreagă după agresiunea 
împotriva R. D. Vietnam, la 5 
august.

în seara aceleiași zile, Fam 
Van Dong a oferit o recepție 
la Palatul președinției, la care 
au participat președintele Ho 
Și Min, conducători de partid 
și de stat, reprezentanți ai or
ganizațiilor de masă, membri 
ai corpului diplomatic.

Premierul R. D. Vietnam a 
oferit de asemenea, o recepție 
în cinstea specialiștilor din 
țările socialiste care lucrează 
în R. D. Vietnam.

- - - •- - -
contract comercial 

chino- englez
PEKIN 2 (Agerpres).— După 

cum„ anunță agenția China 
Nouă, întreprinderea națio
nală chineză pentru import 
tehnic a semnat miercuri la 
Pekin un contract cu firmele 
britanice „Simon-Carves Ltd“ 
și „Imperial Chimicul Indu
stries Ltd" pentru cumpărarea 
unei fabrici de polietilenă.

ce la sporirea locurilor pentru 
călători.

Roțile de cauciuc se deplasea
ză pe un fel de grinda de beton și 
pentru a evita orice posibilitate 
de accident pe calea de circulație 
se mențin și vechile șine de fier, 
iar alături de roata de cauciuc 
rămîne și roata metalică, numai 
că în mod normal ea nu atinge 
șina. Dacă, prin imposibil, roata 
de cauciuc ar exploda sau s-ar 
deteriora, vagonul s-ar așeza pe 
vechile roți metalice și pe șina de 
oțel, continuîndu-și drumul, cu 
singura deosebire că ar crește 
zgomotul și zdruncinătura, iar 
vagonul s-ar lăsa cu cițiva cm 
mai jos.

Noul sistem a fost verificat în 
practică timp de cinci ani și s-a 
dovedit perfect valabil.

• Picasso într-o nouă 

ipostază

Ț a Frejus (Franța) Pablo Pi- 
/ j cnsso a asistat la inaugu

rarea noii arene pentru 
lupte cu tauri căreia i s-a dat 
numele marelui pictor. Drept mul
țumire pentru onoarea care i s-a 
făcut, Pablo Picasso a promis să 
decoreze poarta de acces în arenă: 
„Nu în stil Picasso, a declarat el, 
voi înfățișa în stil clasic scena cu 
lupte de tauri”.

• Condiții speciale pentru 

scoicile producătoare

de perle

Festitele perle japoneze de 
cultură au apărut imediat 
după 1900 și de atunci a- 

ceastă metodă s-a dezvoltat me
reu; în fiecare an sînt desfăcute 
pe piața mondială perle în valoare 
de multe milioane de dolari. Me
toda comportă însă unele riscuri, 
deoarece, după ce scoicile perliere 
sint scoase din adîncuri, li se a- 
șează corpul străin la locul in
dicat și sînt aruncate înapoi în 
mare, foarte multe se pierd, fiind 
duse de curent.

Pentru a evita pierderile, în ul
tima vreme s-a încercat așezarea 
scoicilor în niște rezervoare, care 
apoi sînt scufundate în apa mării 
și în care le sînt asigurate mo- 
luștelor atît hrana, cit și condi
țiile necesare de viață. Dacă ex
periența reușește, procedeul va fi 
aplicat pe scară largă, ceea ce va 
duce la un randament mult , sporit 
și la reducerea simțitoare a chel
tuielilor de producție.

• Mozaicuri cu scene 

din „Divina comedie"

In anul 1965 se împlinesc 700 
de ani de la nașterea lui 
Dante Aligheri. Printre 

manifestările care vor avea loc în 
[talia pentru a aniversa această 
dată importantă se va număra și 
expoziția de la Ravenna, orașul 
natal al marelui poet. în vederea 
acestei expoziții s-a încredințat 
unui grup de cunoscuți artiști ita
lieni sarcina să ilustreze diverse 
cînturi ale „Divinei comedii". 
Ilustrațiile vor fi apoi transpuse 
în mozaic, fiecare dintre mozaicuri 
avînd o suprafață de 1,5 metri.
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