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In cartierul „Steagul roșu" din Brașov
Noi succese în întrecerea 

socialista

în pas cu cerințele producției

Bilanțul realizărilor obținute 
de metalurgiștii de la Uzinele 
„Timpuri noi“ din Capitală, 
pe primele 8 luni ale anului, 
aste, rodnic. Planul producției 
globale a fost depășit cu 3,9 
la sută, iar productivitatea 
muncii a crescut cu 5,7 la 
sută față de cifra planificată. 
Merită subliniat și un alt fapt. 
Printr-o mai bună gospodă
rire a metalului, prin folosirea

cu succes a celor mai noi me
tode de muncă, colectivul 
Uzinei „Timpuri noi“ a reali
zat pînă acum 652 000 lei eco
nomii suplimentare la prețul 
de cost și 500 000 lei beneficii 
peste plan. Colectivele de 
muncă de la secțiile turnăto
rie și montaj au adus o con
tribuție deosebită ia obținerea 
acestor succese.

P. TOACĂ

zina noastră a în
cheiat cele 8 luni 
din acest an cu 
rezultate bune la 
toți indicatorii de 
plan. Planul pro
ducției globale a

fost îndeplinit în proporție de 
102,2 la sută, productivitatea 
muncii a crescut cu 0,3 la sută, 
iar prețul de cost a fost redus 
cu 1,3 la sută.

Eforturile colectivului nos
tru au fost îndreptate, în în
trecerea socialistă, spre reali
zarea unor produse de un 
înalt nivel tehnic, cu caracte
ristici tehnico-funcționale su
perioare, care să le situeze la 
nivelul celor mai bune reali
zări similare de pe piața mon
dială. Iată de ce, — paralel 
cu perfecționarea și moderni
zarea procesului de producție 
— în uzina noastră se desfă
șoară o activitate permanentă 
pentru a pune la curent între
gul colectiv cu cele mai noi 
cuceriri realizate în tehnica 
modernă.

Comitetul U.T.M., îndrumat 
de organizația de partid, a do- 
bîndit o bună experiență în 
desfășurarea propagandei teh
nic® în uzina noastră. Noi 
ne-am preocupat ca aceasta să 
răspundă într-un mod cît mai

direct și eficient sarcinilor de 
producție. Acțiunile inițiate 
în acest scop de comitetul 
U.T.M. au urmărit să facă cu
noscute metodele și procedee
le tehnice avansate, care pot 
fi aplicate și in uzina noastră, 
să dezvolte Ia tineri pasiunea 
pentru însușirea tehnicii noi, 
să-i țină la curent cu tot ce 
apare nou în tehnică.

Aceste acțiuni au fost orga
nizate în mod diferențiat — 
pe meserii și nivel de pregă
tire. Bunăoară, pentru tinerii 
muncitori am organizat — în
tre alte acțiuni — cicluri de 
conferințe tehnice pe meserii. 
Strungarilor li s-au expus con
ferințe care vorbeau despre 
metode noi de ascuțire și ră
cire a cuțitelor, în timpul lu
crului, sculerilor — despre 
metodele noi de execuție 
și finisare a sculelor, sudo
rilor — despre metodele noi 
de tăeiere a metalelor. 
Aceste conferințe, alcătuite 
pe baza celor mai recente 
noutăți în fiecare profesie, 
au stîmit un viu interes în 
rîndul tinerilor, 
tovarășilor ingineri 
plice unde pot afla 
despre cele expuse, 
pot documenta mai 
tunci am luat

tinerea conferințe 
ganizeze și o expo 
tehnice eu vinzar 
fel — după fiecare 
— tinerilor li se 
cărțile tehnice care 
Am constatat, in 
un mare interes d
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Aparat electric 
de zugrăvit
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• SPORT
— A tie ții noștri în 
preajma Jocurilor 
Balcanice

Pe șantierele con
strucțiilor de locuințe 
a început să fie folo
sit aparatul electric 
de zugrăvit, 
de Uzina

realizat 
„Steaua 

Roșie" din Capitală. 
Cu el se fac zugră
veli din var, clei și 
humă, precum și lu-

crări de vopsit or ie pe 
bază de acetat de 
polivinil. Principiul 
de funcționare constă 
in antrenarea de către 
un motor electric cu 
o putere de 0,15 Kw, 
a unei pompe care 
absoarbe materialul 
necesar zugrăvelii, iar

apoi, prin interme
diul unei tije, îl 
pulverizează.

Noul aparat are un 
randament de 10 ori 
mai mare față de a- 
paratele clasice și e- 
xecută o zugrăveală 
de calitate superioară.

(Agerpres)

„Creația lui Geor
ge Enescu va stră- 
jui și mai departe 
înflorirea muzicii 
noastre, iar prețui
rea contribuției sale 
la tezaurul univer
sal al artei va crește 
fără încetare.

„Figura sa lumi
noasă va trăi veșnic 
în inima poporului 
nostru..."

viu interes
Ei au cerut 

să le ex- 
amănunte 

unde se 
mult 

măsura ca la

cu- 
ma- 
cul- 
ale

anunțau 
din via-

profesionale
La grupul școlar profesional din 

Reșița unde în ultimii 4 ani s-au 
pregătit ca fumaliști, oțelari, la- 
minoriști, sudori, lăcătuși, con
structori de mașini etc. peste 
J.600 de tineri muncitori, au în
ceput examenele de admitere în 
noul an de învățămînt.

In anul întîi au fost asigurate 
condiții de studiu pentru dife
rite meserii în ramura industriei 
siderurgice și constructoare de 
mașini, la mai mult de 550 de 
tineri.

Numărul celor care se pregă-

tesc acum în cadrul grupului 
școlar profesional reșițean se ri
dică la peste 1 700, de 2 ori mai 
mulți decît în 1948. Alți 450 de 
tineri muncitori urmează cursu
rile școlii tehnice și de maiștri 
din cadrul acestui grup profe
sional.

Pregătiri intense s-au făcut 
pentru descinderea noului an șco
lar și în celelalte 80 de școli pro
fesionale din regiunea Banat în 
care vor învăța

Sortimente noi de încălțăminte
Conform planului, in acest se

mestru, întreprinderile de pielărie 
și încălțăminte vor produce în 
plus 350 000 perechi încălțăminte 
față de aceeași perioadă a anului 
trecut, precum și însemnate can
tități de blănuri. O mare parte 
din acestea sînt modele noi, în
deosebi pentru sezonul de toam
nă și iarnă. Pentru femei de exem
plu, fabricile din Cluj și Timi
șoara fac ghete îmblănite, cu 
talpă de cauciuc, iar Întreprinde
rea „Dîmbovița" București va

realiza ghete tip „Romarta" cu 
blană naturală. Pentru bărbați se 
fabrică bocanci cu profile noi de 
talpă din cauciuc, cu mai mare 
durabilitate. Colectivele fabrici
lor de blănuri produc, printre al
tele, noi sortimente de blănuri, 
căciuli, gulere din piei de iepure 
și un model nou de haină de piele 
pentru femei, cu partea inferi
oară detașabilă, care pot fi fo
losite atît ca paltoane, cit și ca 
jachete.

Un prim salut către zări, un prim semn al construcției: uriașa vibrosonetă electrică 
torului batardou al barajului

și-a început activitatea în zona vii-

Foto : I CUCU I.

(Agerpres)

Sub îndrumarea atentă a maistrului Ion Ungureanu, de la 
secția sape foraj a Uzinelor „1 Mai“ din Ploiești, tînărul 
Constantin Dragomir dezleagă tot mai bine tainele meseriei

Foto: N. STELORIAN

Acestea erau 
vintele cu care 
rile instituții 
tural-artiști ce 
Romîniei 
încetarea
ță a celui mai de 
seamă reprezentant 
al muzicii romî- 
nești. Instituirea, 
prin hotărîrea Con
siliului de Miniștri al R.P.R. din 4 mai 1955, a concursului interna
țional „George Enescu", reprezintă tocmai una din multiplele acțiuni 
menite să cinstească memoria genialului fiu al poporului nostru, să 
contribuie Ia larga răspîndire în masă a tezaurului artistic enescian, 
care reprezintă o contribuție de seamă la dezvoltarea creației muzica
le contemporane.

Concursurile și festivalurile „George Enescu“ au devenit de acum 
tradiționale în viața artistică internațională. Tineri artiști din toate 
colțurile lumii, muzicieni de prestigiu, rîvniți de marile săli de con
certe ale lumii, poposesc cu bucurie odată Ia 3 ani în Capitala patriei 
noastre, devenită timp de cîteva săptămîni centru muzical internațio
nal, locul în care muzica, așa cum a dorit și George Enescu, contri
buie Ia apropierea popoarelor, la cunoașterea reciprocă, la legarea de 
noi prietenii, Ia respectul între țări, la întărirea păcii.

Cel de-al III-Iea Concurs și Festival Internațional „George Enes
cu" constituie un minunat prilej de cunoaștere a creației și artei in
terpretative de peste hotare, dînd putința unui rodnic schimb de opi
nii în legătură cu drumul pe care se dezvoltă arta muzicală în zilele 
noastre.

Marea sărbătoare muzicală pe care o inaugurăm astăzi a găsit un 
larg ecou internațional. Tineri concurenți și artiști de prestigiu din 39 
de țări ale lumii participă la manifestările muzicale bucureștene.

Impresionanta participare Ia concurs a unor tineri muzicieni cu un 
bogat palmares de victorii artistice ne dă certitudinea unor competi
ții artistice de mare valoare. In același timp, Festivalul, real forum 
al muzicii contemporane, va prilejui timp de peste două săptămîni. 
un program de concerte și spectacole de operă care îl înscriu în tra
diția marilor manifestări de acest gen.

La deschiderea celui de-al in-Iea Concurs și Festival Internațional 
„George Enescu" noi. muzicienii, sintem hotărîți să ne dăruim toate 
eforturile pentru deplina reușită a marii sărbători a artei rominești.

★ ★

Stmbătă seara ca acea loc, intr-un cadru festic, deschiderea celui 
de-al lll-lea Concurs și Festival Internațional „George Enescu".

Deoarece întreaga festivitate va fi retransmisă de posturile noastre 
de radio și televiziune, accesul publicului în sala Palatului R. P. 
Romine se va face pînă la ora 19,45.

Preludiul luminii
popeea electrificării — „ofensiva 
luminii' — inaugurează în aceste 
zile o nouă și strălucitoare filă, 
vestind începerea unei construcții- 
gigant, unică în această parte a 
lumii: marele baraj al sistemului 
hidroenergetic și de navigație al

Porților de Fier, construit de R. P. Romînă și 
R.S.F. Iugoslavia.

După cum s-a mai anunțat, guvernele 
R.P.R. și R.S.F.I. au stabilit ca la 7 septembrie 
să aibă loc, pe șantierul din sectorul Gura 
Văii-Sip, festivitatea inaugurării lucrărilor de 
construcție a barajului.

...Sintem pe țărmul romînesc al Dunării, 
acolo unde, între sclipătul apelor și liniștea 
sumbră a munților, se desfășoară, în aceste 
zile, vaste lucrări de organizare, cum și ata
carea primelor mari obiective ale construcției 
propriu-zise. Sintem acolo unde, privind pri
mele contururi ale unui nou relief, desenate 
simetric de mina omului, asistăm la clipele 
traducerii în viață ale magnificului proiect 
ce depășește, prin oricare din datele sale, cele 
mai mari cetăți energetice ridicate pînă astăzi 
în Romînia sau Iugoslavia.

Desigur, pe lingă viitoarele construcții ale 
marelui șantier — pe lingă frontul de lucru 
ce se întinde pe o lungime de peste 1 000 m, 
sau pe lingă centralele hidroelectrice înalte de 
cite 60 de metri — priveliștea lucrărilor actu
ale solicită mai puțin fantezia. Se excavează 
intens, utilaje moderne atacă lucrările din 
avanportul ecluzei, e în stadiu final construc
ția stației de 110/35 kV/6 (care va alimenta 
cu energie electrică întreg șantierul), se exe
cută ample lucrări de organizare pe Valea 
Jiloștiței (poetic și vertiginos afluent al bă- 
trînului fluviu, scos din anonimat o dată cu 
începerea șantierului). Construcții simple, fără 
podoabe, fără fantezie arhitectonică, lipsite 
de atributele care să înfierbînte imaginația,

dar obligînd-o să însuflețească desenul prive
liștii actuale cu liniile și culorile unei bogate 
istorii de muncă.

încă din 1956 — cind, în urma hotărîrii ce
lor două guverne, s-a format Comisia mixtă 
romîno-iugoslavă pentru conducerea și coor
donarea lucrărilor de amenajare a Dunării — 
colective mixte de proiectare, studii și cerce
tări, pornite pe teren pentru întocmirea unui 
memoriu tehnico-economic, au dirijat o im
portantă operă de cercetare, înglobînd mii de 
metri liniari de foraje, numeroase galerii de

Porțile de Fier
Prefață la cronica
marii construcții

cercetare, ridicări topografice, studii și măsu
rători hidrologice etc. O dată cu aprobarea, de 
către guvernele romîn și iugoslav, a memoriu
lui tehnico-economic (1960), lucrările de cer
cetare au intrat într-o nouă etapă, amplifi- 
cîndu-se an de an, atît în cuprindere cit și 
în intensitate, antrenînd, asemenea unui flu
viu, un uriaș potențial de forțe și energie, 
sute și sute de ingineri, specialiști și tehnicieni 
din cele mai diverse ramuri. Pe maluri și în 
albia fluviului s-au excavat circa 1 200 ml 
foraje, 300 metri liniari de galerii, s-au între
prins nenumărate încercări geotehnice ale ro-

★

cilor de fundație, noi analize ale regimului 
apelor, ghețurilor și aluviunilor, noi și detali
ate ridicări topografice ale albiei subacvatice 
ca și ale țărmurilor; s-au întocmit planurile 
întregii suprafețe a lacului de acumulare 
(care va însuma peste 150 km lungime), s-au 
studiat resursele locale ale materialelor de 
construcție, și, ca o consecință a acestor vaste 
lucrări, s-a hotărît amplasamentul definitiv 
al tuturor lucrărilor hidrotehnice.

Pe pilonii masivi ai unei asemenea munci 
uriașe, deosebit de complexe, s-a ridicat harta 
actualului șantier, harta aceasta aparent atît 
de simplă, fără nimic spectaculos (spectaculos 
e deocamdată numai decorul!), cuprinzînd 
doar lucrări de organizare și primele excava
ți! în avanportul ecluzei.

Și totuși, istoria care se scrie aici, în pre
zent, e o sultă de episoade clocotitoare, nu o 
dată eroice. A zidi în aceste întinderi, a așeza 
construcții durabile pe un teritoriu nu numai 
sălbatic, dar supus dintotdeauna vitregiilor 
apelor; a construi aici, unde țărmul abrupt 
pare a refuza orișice temelie, unde urma 
omului (dacă a fost!) s-a pierdut de mult în 
volbura apelor, e o luptă pe cit de nouă, de 
îndrăzneață, pe atît de complexă și grea, ce- 
rînd constructorului tehnica cea mai înaltă, 
măiestria și exigența, cerînd pasiune, hotă- 
rîre, încredere, disciplină. Unii (cei mai mulți) 
au mai lucrat pe șantiere hidroenergetice, la 
Bicaz, la Argeș sau în alte părți ale țării, do- 
bîndind o specializare pe care și-o perfecțio
nează acum, în condiții deosebit de noi. Alții, 
localnici, iau pentru prima oară contact cu teh
nica acestor construcții, cu exigențele lor, în- 
vățînd de la primii și învățînd laolaltă cu pri
mii, capitole de construcție pentru toți inedite.

ILIE PURCARU

(Continuare In pag. a IlI-a)

Joi seara și în cursul zilei de 
vineri au continuat să sosească în 
Capitală, pentru a participa la 
cel de-al lll-lea Concurs interna
țional „George Enescu", tineri in- 
terpreți din Argentina, Austria, 
Brazilia, R. P. Bulgaria, R. S. 
Cehoslovacă, Cuba, Elveția, 
R.S.F. Iugoslavia, R. P. Polonă, 
Spania și Turcia.

Dintre membrii juriilor con
cursului și invitații Festivalului 
au mai sosit tenorul englez Wil
liam McAlpin, pianista braziliană 
Magda Tagliaferro, artistul po
porului Christo Brambarov, solist 
al Operei din Sofia, Gonzales 
Mantiei, director al Orchestrei 
simfonice naționale din Havana, 
compozitorul Henri Gagnebin, di
rector onorific al Conservatorului 
din Geneva, președinte al Fede
rației internaționale de concerte, 
compozitorul italian Principe 
Remy, Emil Hajek, profesor la 
Conservatorul din Belgrad, mem
bru al Academiei de Muzică din 
Belgrad, compozitorul Mitsukuri 
Shukicki, profesor la Conservato
rul din Tokio, De Gontaut Biron, 
președintele Concursului „Mar
guerite Long și Jacques Thibaud" 
din Franța, prof. Eva Bandrowska 
Turska din R. P. Polonă, pianistul 
Istvan Antal din R. P. Ungară, 
artistul poporului al U.R.S.S. 
Aram Haciaturian, secretar al Uni
unii Compozitorilor din U.R.S.S., 
artistul poporului al U.R.S.S. 
Mark Reisen, D. M. Tziganov, 
artist emerit al R.S.F.S.R., profe
sor la Conservatorul „P. I. Ceai» 
kovski" din Moscova.

(Agerpres)



Pregătiri la lași

IN AȘTEPTAREA ELEVILOR
Șl STUDENȚILOR

A sosit toamna și cu fiecare 
zi data deschiderii școlilor și 
data deschiderii facultăților 
sînt tot mai aproape. La Iași, 
pregătirile ce se fac în aștep
tarea elevilor și studenților au 
intrat în perioada de înche
iere...

Daruri la început de an 
școlar

La 15 septembrie, cînd clopo
țelul va rechema copiii la 
școală, mulți dintre ei vor trăi 
o surpriză deosebit de plăcută : 
îi vor întîmpina, strălucind în 
lumina soarelui de septembrie, 
clădirile școlilor nou construite 
în vara aceasta.

în cartierul Nicolina am in
trat în clădirea noii școli 
(Școala medie nr. 9) o dată cu 
comisia de recepție. „Cele 24 
săli de clasă, sala de sport, în
căperile destinate laboratoare
lor — s-a consemnat în pro- 
cesul-verbal de recepție — 
sînt executate ireproșabil. Toa
te lucrările sînt de calitate 
superioară". In prezent, alte 
mîini harnice instalează tablele 
mari — adevărate ecrane, băn
cile noi, din material plastic, 
catedrele și... florile. Elevii vor 
fi primiți sărbătorește.

în cartierul Păcurari, o altă 
școală nouă (Școala de 8 ani 
nr. 17) a fost terminată de cî- 
teva zile. In prezent și aici se 
instalează mobilierul, se fac 
ultimele retușuri pentru ca to
tul să arate cit mai frumos. De

asemenea. în comunele Valea 
Lupului, Lunca Ciurbești — su
burbii ale orașului Iași — șco
lile noi. frumoase și impună
toare, așteaptă oaspeții: elevii.

Termene... elastice

Dar în toate școlile — nu 
numai în cele noi — surprizele 
vor fi prezente în dimineața 
zilei de 15 septembrie. Pretu
tindeni se fac renovări, repara
ții. In cele mai multe locuri 
toate aceste pregătiri au fost 
terminate, școlile sînt gata 
să-și primească elevii.

Iată însă că la Școala medie 
nr. 1 „Mihail Sadoveanu" 
domnește încă o atmosferă de 
șantier. La parter, la etaj, în 
sala de sport, in laboratoare 
încă se lucrează. Se fac repa
rații generale. Lucrarea, în
cepută încă din iarnă, trebuia 
să fie terminată în luna iulie ; 
mai tîrziu antreprenorul (Trus
tul regional de construcții) a 
revenit, promițînd că o va 
termina în august. Se vede însă 
că aceste termene au fost con
siderate elastice. Sîntem în 
septembrie, noul an școlar 
bate la ușă, dar la Școala me
die nr. 1 încă se mai lucrează. 
Sugestiile sînt, bineînțeles, de 
prisos.

Noutăți in laboratoare

700 000... Suma reprezintă 
valoarea contractului încheiat 
între secția de învățămînt a

Sfatului popular orășenesc Iași 
și întreprinderea de materiale 
didactice din București. De no
tat că I.M.D. București a res
pectat toate termenele contrac
tuale, așa că laboratoarele 
școlilor ieșene au fost înzestra
te cu materiale didactice noi. 
Lecțiile de istorie, geografie, 
literatură romînă vor fi acum 
ilustrate cu proiecții epidia- 
scopice. Multe școli au fost în
zestrate cu aparate de proiecții 
cinematografice, s-au primit 
filme documentare cu subiecte 
de istorie, geografie, așa că în 
sprijinul predării lecțiilor va fi 
folosit și cinematograful.

Crește numărul 
studenților

15 000 de studenți (cu 1 400 
mai mulți decît în anul univer
sitar trecut) vor învăța, înce- 
pînd de la 1 octombrie în fa
cultățile din Iași. în vederea 
primirii lor s-au făcut pregă
tiri intense. Vor fi doar ne
cesare mai multe amfiteatre, 
mai multe săli de seminarii, 
mai multe laboratoare, mai 
multe locuri în cămine și la 
cantine...

La Institutul agronomic „Ion 
Ionescu de la Brad" s-a înălțat 
o nouă clădire, pe o suprafață 
de 4 000 mp. Aici va funcționa 
Facultatea de horticultura. 
Studenții vor avea la dispozi
ție amfiteatre mari, spațioase, 
săli de seminarii, laboratoare 
moderne, biblioteci.

La I.M.F. s-au amenajat în

vara aceasta 14 cabinete sto
matologice noi, pentru lucră
rile practice ale studenților. 
Sub directa îndrumare a pro
fesorilor, studenții din ultimul 
an vor acorda aici consultații 
și vor face tratamente. Va fi 
un fericit prilej de verificare 
a temeiniciei cunoștințelor teo
retice acumulate la cursuri și 
seminarii.

La Institutul politehnic nu
mărul studenților va crește față 
de anul universitar trecut 
cu 800. Totodată va crește și 
numărul amfiteatrelor, labora
toarelor, bibliotecilor. Noul 
corp de clădire, cu trei etaje, a 
fost terminat încă din primă
vară. în vara aceasta s-au 
amenajat noile laboratoare : un 
laborator pentru experiențe de 
fonie și izolări termice, un 
laborator de beton armat, un 
nou laborator de mecanică, 
în aer liber, pentru studenții de 
la mecanică agricolă, s-a ame
najat un laborator de hidrauli
că agricolă. Aici, viitorii spe
cialiștii vor face lucrări de 
irigații, ameliorații, vor instala 
stații de pompare etc.

în noul an universitar, 9 700 
de studenți vor locui în cămine 
și peste 10 000 vor servi masa 
la cantină. De curînd, pentru 
studenții de la Institutul agro
nomic, a fost dată în folo
sință o nouă cantină. Cele
lalte cantine, căminele, au fost 
renovate, s-au făcut amenajări, 
reparații. Peste tot s-a creat

un plus de confort și frumu
sețe.

Iar cantinele, aprovizionate 
din belșug (cu mijloace proprii 
s-au făcut conserve, compoturi, 
dulcețuri) vor putea oferi me
niuri gustoase și variate.

Sportivii în viitorul an 
universitar

în facultăți, sportul își face 
de la an la an tot mai mulți 
prieteni. Iubitorii de sport din 
facultățile ieșene vor avea, la 
1 octmobrie, multe surprize 
plăcute. Pentru studenții de la 
Universitate s-au amenajat te
renuri de volei, baschet și 
handbal în 7 la complexele 
sociale nr. 1 și nr. 3. De ase
menea, la I.M.F. și la Institutul 
politehnic s-au amenajat cîte 
două baze sportive cuprinzînd 
terenuri de volei, handbal în 7 
și baschet.

Atleții însă vor fi necăjiți. 
Pentru ei nu s-a făcut nimic, 
nici piste de alergări, nici 
gropi de sărituri. De fapt, la 
Iași se simte nevoia unui com
plex sportiv studențesc. Cu 
efort comun — contribuția tu
turor institutelor de învăță
mînt superior din oraș — și 
elan tineresc — munca patrio
tică a studenților — un aseme
nea complex sportiv se poate 
realiza chiar în toamna a- 
cestui an.

ADRIAN VASILESCU

Popas pe Valea Oltului, la Tușnad

Propaganda tehnică — 
în pas cu cerințele

producției
(Urmare din pag. I)

cestora pentru studierea lite
raturii de specialitate. în pre
zent 80 la sută din tinerii uzi
nei noastre sînt cititori activi

Noua școală cu 16 săli de clasă din cartierul Oprișani, orașul Turda. își așteapffi e'e\ •
Foto : AGERPRES

Noi capacități de producție 
in industria ușoară

In industria ușoară se află în 
construcție noi capacități de 
producție. în fabricile și uzinele 

mai vechi se desfășoară o acțiu
ne complexă pentru r eu filarea și 

modernizarea lor, iar altele sînt 
în curs de reprofilare. Va pre 
zentăm mai jos cîteva din capa
citățile de producție care vor fi 
puse în funcțiune în acest an și 

în prima parte a anului 1965.

La București: Fabrica de 
stofe pentru mobilă

în trimestrul IV al acestui an 
va intra parțial în funcțiune Fa
brica de stofe pentru mobilă 
București. Capacitatea anuală a 
noii fabrici 7— la intrarea în pro
ducție cu toate secțiile — va fi 
de 2 500 000 m p țesături. Aici se 
vor fabrica stofe pentru mobilă 
din fire de bumbac, lină, măta
se, fire sintetice — într-o bogată 
varietate de modele și culori.

Fabrica va fi alcătuită dintr-o 
țesătorie, hală de finisaj, depo
zite și alte anexe pentru diverse 
utilități social-sanitare. Recent, 
s-a terminat construcția halelor 
și se execută montarea utilajelor 
din țesătorie, cît și a instalațiilor 
aferente acestora. Utilajele se 
montează în flux tehnologic con
tinuu, iar halele sînt iluminate

fluorescent și prevăzute cu insta
lații de ventilație automatizate.
La Botoșani: Dezvoltarea 
Uzinei textile „Moldova

La Botoșani a fost construită 
— cu 12 ani în urmă — o uzină 
textilă pentru producerea țesătu
rilor din bumbac. Cererile spo
rite pentru țesăturile de bumbac 
au determinat luarea unor mă
suri pentru dezvoltarea fabricii. 
Astfel, anul trecut au început 
lucrările de extindere a capacită
ții de producție a fabricii cu 
3 100 tone fire de bumbac car- 
date pe an și 28 700 000 m p țe
sături de bumbac finisate. De 
curînd, hala filaturii a fost ter
minată. Pînă la sfîrșitul anului, 
noua filatură va funcționa cu 
întreaga capacitate.

La Focșani: O nouă 
fabrică de confecții

După fabrica de mobilă, la 
Focșani va intra anul acesta în 
producție o fabrică de confecții. 
Construcția noii fabrici se află în 
stadiul de finisaj. Cele cinci eta
je ale clădirii adăpostesc nume
roase secții înzestrate cu utilaje 
modeme, care vor produce anual 
confecții în valoare de 400 000 000 
lei. Merită relevat faptul că pro

iectul fabricii prevede asigurarea 
unui flux tehnologic continuu 
de la croit pină la hnisaL Fa
brica va fi dotată cu mașini de 
cusut speciale (de cusut cu două 
ace, de cusut nasturi, mașini de 
butoniere etc.) care vor asigura 
o calitate superioară produselor 
și o productivitate a muncii spo
rită. Noua fabrică urmează să 
intre în funcțiune încă in cursul 
acestui an.

Lucrări de investiții pentru 
dez\ oltarea capacităților de pro
ducție au loc și în alte întreprin
deri ale industriei ușoare. în 
București, fosta fabrică de pan
tofi din pînză se reprofilează în 
confecționarea de încălțăminte 
din piele. Capacitatea noii fabrici 
va fi de 17 000 perechi încălță
minte pe zi. In curs de dezvol
tare a capacităților de producție, 
de modernizare și reutilare se a- 
flă și Combinatul de cauciuc Ji
lava, Complexul textil „Dacia**, 
Filatura de mătase naturală Lu
goj și altele. Toate aceste lu
crări creează condiții pentru ca 
industria ușoară să fabrice mai 
multe produse, mai variate, mai 
bune, să satisfacă din ce în ce 
mai bine cerințele cumpărători
lor.

C. PRIESCU 
N. RODNA

POȘTA
REDACȚIEI

Sandu Birsănescu — Roma-.

Un concediu petrecut ’. a 
Sinaia vă oferă prilejul ur.:r 
excursii interesante prin mun
ți, plimbări cu telefericul c-_ 
la Cota 1400 la Vîrful cu Dcr 
Noi vă recomandăm să vizita’,; 
și poiana „La sfîrșitul lumii-. 
Ea se află la stingă cabanei 
Valea cu Brazi (Cota lăOOj ș; 
a fost astfel denumită per.-.r- 
că, în vremurile de demult 
aici era locul celor mai gre-- 
ascensiuni.

Vâ satisfacem dorința pu
blic ind unele date — firej
sumare — legate de Muze 
Peleș.

Construcția casl-Jului Pe>
a început in anu. 1373, R.
conducerea arhîiec•ți* ni V3d
Wilhelm Doderer și coarmua'-a 
in 1876 de către Ichanr.

din Lemberg. Castel t. 
a fost inaugurat in 1883 șt are 
peste 160 de camere. In ca
drul construcției predomină 
stilul renașterii germane. a- 
vînd și elemente din renaș
terea italiană, barocul german, 
rococo-ul francez și «tilul 
hispanomaur. Terasele din ex
terior sint in stilul renașterii 
italiene, dispuse in amfiteatru, 
cu statui și fintinL în interior 
sînt decorații în lemn, pe pe
reți și plafoane.

Interesantă este sala mare 
de arme care cuprinde armuri 
germane din secolele XV-XVI 
ș: sala mică de arme cu pa
noplii de arme din India, Per
sia. Arabia. Turcia. Suscită 
mult interes și sălile de recep
ție printre care : sala floren
tină, sa!a coloanelor, sala mau
ră, salonul francez cu mobi- 
lier stil Ludovic al XTV-lea, 
salonul turcesc ezc-

C. Stinoiu — Breaza
Frederic Chopin si-a petre

cut ultimii 18 ani din viață la 
Paris. Aici el s-a împrietenit

cu cei mai remarcabili oameni 
de cultură progresiști: Liszt, 
Heine, Balzac, Mickiewicz, 
Bellini, Pauline Viardot și cu 
vestita scriitoare franceză Au
rore Dudevant (George Sand) 
care a jucat un rol important 
in viața sa.

Ultima sa compoziție este 
?»Iazurca în La minor, pe care 
a scris-o, dar pe care însă n-a 
mai putut s-o execute la pian. 
A murit la 17 octombrie 1849 ; 
corpul său a fost înhumat la 
cimitirul Pere-Lachaise din 
Paris. alături de prietenul 
său. Bellini. După dorința sa, 
mima i-a fost inmormintată în 
Biserica Sfinta Cruce din Var
șovia. unde se află și o placă 
CTmemcrauvă. O placă corr.e-

îmde și-a <Ut
Cr.oț..- .j Z 

zcw»-Weîa. in laîa^âefir. nata
le- a fos-. mâ.țat în anul 1894 
un nocucxa: al compozito
rului-

„Dragoste
neîmplinită"

■ rezentat cu citea 
timp in urmă cu 0- 
cazia galei filmului 
polonez, „Dragoste 
neîmplinită", pe a- 
devăratul lui nume
„Arta de a fi iu

bită” s-a bucurat de succes în
rîndul spectatorilor, cu tot lim
bajul psihologic dens, mai greu 
accesibil. Filmul lui Has ecrani
zează o nuvelă importantă a lite
raturii contemporane polone, a- 
nalizînd cu finețe drama actriței 
Felicia care ascunde in timpul 
războiului un tînăr urmărit de 
Gestapo, se îndrăgostește fără 
speranță de el și, e părăsită, apoi, 
fără un cuvînt de mulțumire, 
după un șir de sacrificii chinui
toare făcute de femeie pentru cel 
drag. Rădăcinile sociale ale a- 
cestei intime drame psihologice 
apar pe ecran mai firave decît în 
nuvelă. Războiul, cu toate trage
diile provocate de el, nu furni
zează eroinei decît cîteva mo
mente de rușine și disperare (ca 
în scena violului) față de perma-

La Uzina de deter genți din 
Ploiești, in primul trimestru 
al acestui an, a intrat în 
funcțiune o nouă instalație 
de sulionare continuă da
torită căreia s-a mărit ca
pacitatea de producție a 
detergenților tip Alba. Vă 
preze.-.’cm un aspect ex

terior al acestei instalații

Foto: AGERPRES

ai cărții tehnice mulți dintre 
ei ca, de pildă, Nicolae Debp, 
Vasile Badea, Bucur Prună, 
Ion Nicolae și alții — posedă 
biblioteci tehnice personale.

O formă de propagandă teh
nică prin care ne adresăm tu
turor tinerilor este simpozio
nul. în fiecare lună, comitetul 
sindicatului, în colaborare cu 
comitetul U.T.M., organizează 
cîte un simpozion pe teme 
tehnice. Noi folosim această
formă de propagandă tehnică 
pentru prezentarea unor nou
tăți tehnice de interes general, 
cu aplicabilitate în uzina noa
stră — pe care colectivul de 
documentariști al cabinetului 
tehnic le selectează din litera
tura de specialitate. Unul din 
simpozioane a cuprins, de pil
dă, următoarele teme : „îmbu
nătățirea calității principale
lor scule așchietoare prin tra
tamente termice moderne" ; 
„Utilizarea mijloacelor moder
ne de transport în organiza
rea rațională a tehnologiei de 
fabricație"; „Necesitatea folo
sirii dispozitivelor de mare 
productivitate în fabricația 
de serie". Comisia inginerilor 
și tehnicienilor s-a îngrijit ca 
la fiecare simpozion să fie asi
gurată procurarea unor dia
grame, planșe, diapozititve, să 
fie aduse in uzină filme teh
nice care să ilustreze^cît mai 
concludent avantajele metode
lor cu aplicabilitate în uzina 
noastră.

Una dintre acțiunile de pro
pagandă tehnică este destina
tă tehnicienilor și muncitori
lor. Este vorba de „Ziua teh
nicii noi“. în această zi — la 
cabinetul tehnic se întru
nesc inovatori, tehnicieni și 
ingineri și discută probleme 
privind introducerea tehnicii 
noi — de mecanizare și auto
matizare a producției, de teh
nologie etc. Multe probleme 
tehnice au fost rezolvate aici. 
S-a introdus, de pildă, metoda 
matrițării în locul forjării li
bere. La 78 de repere s-a re- 
proiectat procesul tehnologic 
de forjare, treeîndu-se — pe 
baza documentației tehnice 
studiate — la forjarea în ma
trițe cu figuri multiple. Prin 
această metodă productivita
tea muncii a crescut cu 3,4 la 
sută și s-au dat peste plan 270 
tone piese forjate. S-au adus, 
de asemenea, o serie de per
fecționări procesului de pro
ducție prin folosirea fonduri
lor de mică mecanizare.

Cu bune rezultate se folo
sesc și alte forme de propa
gandă tehnică ca „Ziua ingine
rului", „Tribuna inovatorului", 
concursurile „Cine știe mese
rie răspunde". In uzina noa
stră s-au luat măsuri ca toate 
cadrele tehnice să studieze în 
mod temeinic literatura de 
specialitate. Colectivul de do
cumentare selecționează pe 
grupe de probleme materia
lele sosite în uzina și le repar
tizează apoi spre studiu ingi
nerilor. în același timp ^a.- 
stabilit să se organizeze - 
o dată pe lună — „Ziua ingine
rului". în această zi, în fața 
inginerilor se prezintă infor
mări și referate asupra noută
ților în tehnica mondială, se 
țin conferințe de către specia
liști din uzină și din afara 
uzinei despre diferite proble
me tehnice de informare ge-

nerală ca „Cibernetica si apli
cațiile ei", „Folosirea izotopi
lor radioactivi în producție- 
etc. Trimestrial, organizăm, 
de asemenea, „Tribuna inova
torului". Cum se desfășoară 
această acțiune ? Inovatorii 
cu cea mai bogata experiență 
le vorbesc tinerilor despre fe
lul cum au devenit inovatori, 
despre inovațiile pe care le 
realizează ei. Aici au aflat ti
nerii că Ion Mărgeanu și 
Gheorghe Oancea — doi din
tre cei mai cunoscuți inova
tori — au ajuns să stăpînească 
tehnica printr-un studiu con
tinuu al literaturii tehnice, de 
specialitate. Această acțiune a 
contribuit la dezvoltarea pa
siunii tinerilor pentru tehnică, 
la creșterea numărului inova
torilor proveniți din rîndul 
acestora. în cele opt luni 
din acest an, tinerii au 
propus peste 80 de inovații cu 
o eficiență economică ante- 
calculată de peste’ 400 000 lei. 
Mulți tineri inovatori ca Petre 
Guja, Ion Mărgescu, Nicolae 
Stanciu au adus o importantă 
contribuție — prin inovațiile 
lor — la perfecționarea proce
sului tehnologic, la îmbunătă
țirea calității produselor.

Am aflat din declarațiile 
apărute în presă că produsele 
prezentate de uzina noastră la 
„Expoziția realizărilor econo
miei naționale" s-au bucurat 
de aprecierea vizitatorilor. 
Acest lucru ne bucură dar ne 
și obligă. Ne-am străduit și ne 
V9JD fțf|4ui și pe mai departe 
să desfășurăm în uzină o activi
tate complexă pentru ridica
rea nivelului tehnic al produc
ției — punînd în continuare 
un accent și mai mare pe răs- 
pîndirea în rîndul muncitori
lor, tehnicienilor și inginerilor 
noștri a celor mai noi cuceriri 
ale științei și tehnicii, pe apli
carea lor în producție.

Termoficarea
In cadrul lucrărilor de termo- 

ficare a orașului a fost terminată 
recent conducta principala pe 
traseul Podul 23 August și Par
cul Lenin. Se află în stadiu a- 
vansat lucrările de construcție a 
conductei de pe strada 1 Mai, 
unde vor fi termoficate blocuri 
ridicate în ultimii ani. Totodată, 
se mărește capacitatea conduc
tei de la uzina electrică pînă în

la Oradea
Piața 23 August, unde vor fi ter
moficate peste 500 apartamente 
noi. Lucrările pentru extinderea 
termoficării încep zilele acestea 
și pe strada Kossuth, unde va a- 
limenta cu căldură Fabrica de 
încălțăminte Crișul, Trustul mi
ner Ardealul și sediul Sfatului 
popular al orașului Oradea.

(Agerpres)

CINEMATOGRAFE

CARNET CINEMATOGRAFIC
nentul zbucium resimțit de fe
meia ce iubește și nu e iubită. Ca 
mecanism al sentimentului neîm
părtășit, al umilinței provocate de 
dragostea fără răsunet, dar și a 
superiorității celui capabil să dă
ruie, cu generozitate totul, indi
ferent de lipsa de înțelegere și a- 
fecțiune a celuilalt, studiul psi
hologic al lui Vajchich Has e 
iscusit, de o rară virtuozitate.

Nuvela cinematografică pă
strează tonul de confesiune al li
teraturii, eroina își retrăiește tre
cutul cu intensitate, uneori cu lu
ciditate dureroasă și tocmai in
tr-un moment din viața ei în care 
ai crede că timpul și succesele 
profesionale au vindecat-o de ve
chea rană. Dar — se pare — Fe
licia n-a avut forța să-și refacă 
viața, ea n-a putut decît să înlo
cuiască patima pentru bărbatul 
dovedit nedemn, cu alta: bău
tura. Cam exagerată în film (deși 
interpreta Barbara Krafftowna 
păstrează decența ce estompează 
viciul) această alunecare pericu
loasă a Feliciei, această abdicare 
de la lupta cu viața, o fac să 
semene întrucîtva cu omul slab și 
laș ce s-a sinucis pentru că și-a 
dovedit neputința de a trăi. Ac

țiunile celor doi protagoniști ai 
dramei — reacomodați noii socie
tăți — ne apar oarecum străine, 
căutate, asemenea încercărilor ste
rile ale femeii de a reînvia un 
trecut mort, fără scopul de a trage 
învățăminte utile din el. Felicia 
nu poate scăpa de obsesia amin
tirilor dureroase, bărbatul e pri
zonierul propriei lui lașități, 
întrucît gestul său „eroic” de la 
început (a tras asupra unui ofițer 
nazist) n-a fost decît bravadă 
ieftină, cabotinărie de actor ne
talentat ce vrea să facă teatru în 
viață dacă pe scenă nu reușește. 
Cazurile sînt particulare, evident, 
și ne surprindem regretînd că 
prețioasa analiză psihologică e 
cheltuită pe niște personaje vic
time nu atit ale războiului cît ale 
lor înșile, ale propriilor lor slă
biciuni.

Alături de admirabila inter
pretă care e Krafftowna, ce face 
sensibile cele mai intime gînduri, 
simțăminte ale zbuciumatei eroi
ne, evoluează Zbynoceh Cybulski, 
o altă prezență marcantă a filmu
lui polonez. „Dragoste neîmpli
nită” e recitalul unor soliști vir
tuoși ai artei interpretative du
blat de o subtilă incursiune lite-

rar-regizorală în lumea lăuntrică 
atit de complexă a acestor tineri 
incapabili să se înțeleagă și să se 
ajute unul pe celălalt. Și atunci 
unde mai este această artă de a 
iubi anunțată de titlul original 
(pe care l-am corectat puțin în
trucît ni se pare impropriu să 
consideri „artă” o acțiune pasivă, 
capacitatea de a te lăsa iubit) ?,

„Brațul nedrept 
al legii"

in nou un reproș de 
ordin lingvistic. Ter
menul „Wrong” din 
titlul englez avea 
aici accepția de gre
șit, fals și nu
nedrept — pentru

că definea încurcătura amuzantă,
eroarea provocată de gangsteri
îmbrăcați polițiști ce operează cu
îndrăzneală la adăpostul ingenio
sului „travesti”. Să nu căutați

deci mei departe de această gre
șită traducere semnificații ce nu 
există în film. Comedia engleză 
are un strălucitor protest al in
trigii, o „idee” — cum spun ci
neaștii — ce valorează cît toate 
gagurile la un loc. Să convoci o 
adunare a gangsterilor din în
treaga Londră indignați că sînt 
trași pe sfoară de niște „excroci” 
venetici, neînscriși în asociația 
lor, ce lucrează „cinstit” de cînd 
și-au împărțit frățește zonele de 
operație; să-i aduci în situația de 
a-și oferi serviciile poliției pentru 
a scăpa împreună Londra de a- 
cești nepoftiți, să-i urmărești cum 
pun la cale, împreună cu slujbașii 
Scotland Yard-ului o înscenare de 
spargere capabilă să-i atragă în 
cursă pe falșii polițiști (dar să nu 
vă spunem continuarea spre a nu 
vă scădea interesul) — iată nu 
numai ideea dar și subiectul ex
celentei comedii. Că ea nu are 
întotdeauna momentele de culmi
nație comică pe care ni le oferă 
adunarea de care vorbeam sau 
urmărirea din final, că se repetă, 
ca procedee ori cuprinde lungimi 
(povestea cu cercetarea taxiurilor 
etc.) este adevărat. Dar, cîte 
există, situațiile sînt exploatate cu

vervă și ingeniozitate (vezi, teh
nica spargerii seif-ului cu bijute
rii studiată cinematografic și apoi 
„conspectată” conștiincios, semi
narizată de către disciplinații 
bandiți). Gangsterii moderni au 
procedee „profesionale” științifice 
și o mîndrie de castă, o seriozi
tate, o „cinste” (ce revoltați sînt 
ei pe cei ce nu „joacă” onest!) j 
care impune „respect” profanilor 
de tipul subcomisarului Parker. | 
Șeful bandei, inventiv și orgolios, 1 
cu umor caricaturizat de Peter i 
Sellers, reușește să-l corupă, pe ! 
nepriceputul polițist și comedia 
de situații devine acidulată sa- i 
tiră la adresa metodelor stupide, 1 
birocratice ale Scotland-Yărd-ului. 
Figuri bine (dese, mutre bonome, 
în familie toți „respectabili” 
ce-și deprind odraslele cu meseria 
dificilă transmisă orgolios din 
generație în generație, un mediu 
de snobi bogați ce favorizează 
îndrăznețele lovituri ale hoților 
stilați, rețeaua complicată, ce-i 
leagă între ei pe acești zeloși 
membri ai „castei” gangsterești 
completează strălucita farsă a 
aparențelor și esențelor în care 
bandiții și polițiștii își dau la un 
moment dat mîna, unii să prade 
iar alții să apere „sacra” proprie
tate burgheză.

ALICE MĂNOIU

SINGURĂTATEA ALER
GĂTORULUI DE CURSA 
LUNGĂ — rulează la Patria 
(orele 15; 18; 21), Capi
tol (orele 10: 12,30; 15;
17,45; 21), Aurora (orele
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 (orele 9; 11;
13; 15; 17; 19; 21). MADAME 
SANS-GENE — 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; 20). (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 RIS — rulează la 
Cultural (orele 16; 18,15; 20,30). 
BĂRBAȚII — rulează la Fe
roviar (orele 10; 12; 14; 16,15; 
13,30; 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 
PLINA VARA — rulează la 
Buzești (orele 15,30; 17,30). O- 
COLUL PAMÎNTULUI ÎN 80 
DE ZILE — cinemascop (am
bele serii) rulează la Crîngași 
(orele 16; 19,30). PRIMUL
TROLEIBUZ — rulează la 
Grivița (orele 10; 12; 16; 18; 
20), Tomis (orele 10; 12; 14; 
16; 18,15; 20,30). VALSUL NE
MURITOR rulează la Grădi
na Tomis — (orele 19,30) SE
CHESTRATUL DIN ALTONA 
— rulează la Flacăra (orele 14;
16,15; 18,45; 21), Volga (orele 
10; 12,15; 15,30; 18; 20,30).

TELEVIZIUNE
SÎMBĂTĂ 5 SEPTEMBRIE 1964

Orele 19.00 — Jurnalul tele
viziunii. 19.10 — Pentru copii : 
Vulpișor... și muzica. 19.30 — 
întîlnire cu Lizuca. 19.40 — Fil
mul documentar „Comoara". 
20.00 — Transmisiune de la 
Sala Palatului Republicii Popu

lare Romîne : Concert de des
chidere a celui de-al III-lea 
Festival internațional „George 
Enescu“. în pauză : „În fața 
hărții". în încheiere : Buletin de 
știri, sport și buletin meteoro
logic.



Lucrările Congresului 
internațional

de știința
Vineri, lucrările celui de-al 

VIII-lea Congres internațional de 
știința solului, care s-au desfășu
rat pe comisii de specialitate, și în 
ședință plenară, au avut ca obiect 
metodele de ridicare a fertilității 
solului, folosite în diferite regi
uni ale lumii.

Comunicările prezentate au 
tratat probleme în legătură cu 
formarea structurii solului, chimia 
și biochimia fosforului din sol, 
nutriția plantelor cu diferite for
me de fosfor, influența factorilor 
de mediu asupra micro și macro- 
populației solului. Numeroase re
ferate au scos în evidență me
tode practice de sporirea fertili
tății solurilor slab productive-a- 
cide, saline și alcalice în diferite 
condiții pedoclimatice și amelio
rative. Multe comunicări s-au re
ferit Ia identificarea mineralelor 
prin metode micromorfologice și 
petrografice, cercetarea proceselor 
pedogenetice, structura minera
lelor argiloase și la influența a- 
cestora asupra proprietăților chi
mice și fizice ale solurilor.

In ședința plenară a fost ex
pusă comunicarea „Direcții de 
dezvoltare în istoria științei solu
lui".

a solului
In aula bibliotecii centrale uni

versitare au fost prezentate hăr
țile de soluri ale Europei, Ameri- 
cii de Sud, Africii, Asiei și a unor 
mari regiuni ale lumii. Hărțile au 
fost elaborate de U.N.E.S.C.O. și 
F.A.O. pe baza datelor furnizate 
de diferite țări și a studiilor su
plimentare făcute de specialiștii 
acestor organisme ale O.N.U. La 
această ședință la care au 
luat parte reprezentanți ai 
U.N.E.S.CX)., F.A.O., Asociației 
internaționale de știința solului și 
participanții la lucrările Comisiei 
a V-a a Congresului, s-a discutat 
modul de publicare a hărților 
continentelor și au fost expuse 
principiile de întocmire și legenda 
generală a hărții solurilor lumii.

In cursul zilei, grupuri de par
ticipant la Congres au vizitat 
Institutul central de cercetări a- 
gricole, Institutul de cercetări 
pentru mecanizarea agriculturii, 
Institutul agronomic „Nicolae 
Bălcescu", Complexul agro-ali- 
mentar „80 Decembrie”.

Lucrările Congresului continuă.

(Agerpres)

Funeraliile artistului poporului 

George Georgescu

Expoziția

In sala casei de cultură din 
Reșița a fost amenajată 
expoziția inovatorilor. Pes

te 60 de exponate oglindesc stră
dania muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor pentru îmbună
tățirea procesului de producție, 
pentru perfecționarea metodelor 
de muncă. Se află acolo și rodul

inovatorilor
creației inginerului Eugen Dăs- 
călache, a tovarășilor Iuliu Zwe- 
ker, Francisc Delfi (U.C.M.R.), 
Nistor Mihai, Pavel Ioan, Mihai 
Daraban (I.C.M.M.R.), Constan
tin Istodor, Ion Pănescu (C.S.R.).

CONSTANTIN BRÎNDUȘOIU 
corespondent voluntar

Consiliului de Miniștri 

a ambasadorului Republicii 

Argentina

Vineri 4 septembrie, preșe
dintele Consiliului de Miniștri, 
Ion Gheorghe Maurer, a pri
mit în audiență protocolară 
de prezentare pe ambasadorul 
Republicii Argentina, Jose 
Maria Alvarez de Toledo.

(Agerpres)

Atleții noștri in preajma 
Jocurilor Balcanice

ncă de la primele concursuri în 
aer liber ale anului, atlet ii au por
nit o adevărată ofensivă de dobo- 
rîre a recordurilor noastre repu
blicane.

Aproape săptămînal, și uneori 
chiar mai des, au căzut recorduri,

chiar și „bătrînele" recorduri ale lui Ion Moi
na de care timp de 18 ani nu se atinsese ni
meni.

Ofensiva împotriva r&corduriloiL a culminai 
cu finala Spartachiadei republicane unde alte 
l(j recorduri atletice de juniori și seniori au 
căzut.

Și totuși sezonul atletic nu s-a terminat. 
Dimpotrivă, cele mai importante competiții ale 
anului urmează sâ se desfășoare în septembrie 
(la 11—13 Jocurile Balcanice la București, iar 
la 19—20 Campionatele Europene pentru ju
niori la Varșovia) și în luna octombrie la To
kio (Jocurile Olimpice de Vară).

De altfel, planificarea antrenamentelor afle- 
ților noștri fruntași a avut ca obiectiv principal 
forma maximă la aceste concursuri. Așa se ex
plică și faptul că imediat după finalele Sparta
chiadei republicane atletii noștri au continuat 
pregătirile cu perseverență și conștiinciozitate. 
Parte din atleți și-au ales loc pentru pregătire 
Poiana Brașov, alții Snagov și chiar București. 
Pe toate aceste stadioane domnește optimismul 
și dorința de a lupta cu dîrzenie în concurs

Ioana Petrescu, lucrind în acest an mult mai 
mult decît era obișnuită în anii precedent, a 
reușit să-și întreacă vechile recorduri. „Munca 
intensă de la antrenamente, ne spunea ea, în 
timpul de odihnă între două alergări de 200 m, 
dă încredere în forțele proprii, iar concursul 
pare mai ușor“.

Rîvna cu care se lucrează la antrenamente

oglindește hotărîrea reprezentanților noștri de 
a ciștiga in clasamentul general atît la fete cit 
și la băieți a XXIlI-a ediție a Jocurilor Balca
nice. Și pentru aceasta cîntărește mult și com
portarea celui de al doilea reprezentant de la 
iiecare probă, fiecare loc cîștigat în clasamen
tul individual reprezentînd puncte prețioase. 
De asemenea, Jocurile Balcanice sînt ultimul 
prilej pentru atleții noștri să-și asigure un loc 
m delegația de sportivi romîni care va parti
cipa la Jocuzile..Qlimpice.

Orele libere de destindere după antrena
mente sînt folosite în mod diferit: o plimbare 
cu vaporașul pe lacul Snagov sau cu teleferi
cul pe culmile Postăvarului, o carte bună, un 
spectacol la televizor, o undiță improvizată, 
șah sau alt joc, completează programul zilei.

Intre timp antrenorii, în colectiv sau indivi
dual, analizează ceea ce s-a executat și drămu
iesc cu meticulozitate ceea ce mai este de 
făcut. Baruh Elias, Ion Soter, Constantin Spi
ridon, Lixundru Pândele, Gheorghe Stane!. Va- 
sile Dumitrescu și Alexandru Stoenescu, Mihai 
Tintorescu. pentru a nu aminti decît cîțiva 
dintre ei, rămin adesea in anonimat. Satisfac
ția performanțelor bune pe care le reușesc 
elevii lor, le recompensează însă strădania.

Ultimele antrenamente controlate sau con
cursuri de verificțire confirmă nivelul bun de 
pregătire pe care îl au atleții noștri: Valeriu 
jurcă a alergat 203 sec. pe 200 m, (nou record 
R.PJt. și normă olimpică îndeplinită.- ștafeta 
4x100 m bărbați a mers 40 8 sec

Succesele de pină acum trebuie să stimuleze 
cucerirea unei victorii de prestigiu în contrm- 
tarea celor mai buni atleți din Balcani

SILVIU DUMTTXESCU 
an tren cr de atletism

La invitația guvernului R. S. 
Cehoslovace, la 4 septembrie o 
delegație guvernamentală a R. P. 
Romîne, condusă de Ion Mari
nescu, ministrul industriei meta
lurgice, a plecat pentru a parti
cipa la deschiderea Tîrgului 
Internațional de mostre de la 
Bmo.

La aeroportul Băneasa, delega
ția a fost condusă de Aurel Vi- 
joli, ministrul finanțelor, de re
prezentanți ai conducerii unor 
ministere economice, de funcțio
nari superiori din Ministerul A- 
facerilor Externe și Camera de 
Comerț a R. P. Romîne.

Au fost de față Jaroslav Sykora, 
ambasadorul R. S. Cehoslovace 
la București și membri ai amba
sadei.

★
Vineri dimineața, la invitația 

guvernului R. D. Germane, a 
plecat pentru a participa la inau
gurarea Tîrgului internațional de 
toamnă de la Leipzig o delegație 
guvernamentală condusă de Mi
hail Levente, ministrul comerțu
lui interior.

La plecare, pe aeroportul Bă
neasa delegația a fost condusă de 
Janos Fazekaș, ministrul indus
triei alimentare, de reprezentanți 
ai conducerii unor ministere eco
nomice, de funcționari superiori 
din Ministerul Afacerilor Externe 
și Camera de Comerț a R. P. Ro
mîne.

Au fost de față însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al R. D. Ger
mane în R. P. Romînă, dr. Sieg
fried Bock, și membri ai amba
sadei.

★

Vineri după-amiază la Clu
bul cimentiștilor din Fieni, re- 
giimea«Ploiești, a' avut loc o 
aduîfărb festivă cu prilejul ce
lei de a XlX-a aniversări a 
proclamării independenței Re
publicii Democrate Vietnam.

Au participat muncitori, 
tehnicieni, ingineri și funcțio
nari ai Fabricii de ciment, 
precum și alți oameni ai mun
cii din localitate.

Ambasadorul R. D. Vietnam 
în R. P .Romînă, Hoang Tu, 
a vorbit celor prezenți despre 
realizările obținute de poporul 
vietnamez în anii de la pro
clamarea independenței.

A luat apoi cuvîntul Dumi
tru Pogaci, directorul Fabricii 
de ciment din Fieni.

în încheiere corul căminu
lui cultural din Brănești-Pu- 
cioasa a prezentat un program 
artistic, după care a rulat un 
film documentar din R. D. 
Vietnam.

★
La cinematograful „Republica" 

din Capitală a avut loc vineri 
seara un spectacol de gală cu 
filmul coreean „Arena circului", 
organizat de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă cu prile
jul sărbătorii naționale a R.P.D. 
Coreene.

Au participat tovarășii Costin 
Nădejde, adjunct al ministrului 
învățămîntului, Pompiliu Maco- 
vei, adjunct al ministrului Aface
rilor externe, Octav Livezeanu, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., oa
meni de cultură și artă, un nu
meros public.

Au fost de față Giăn Du Hoan, 
ambasadorul R.P.D. Coreene în 
R. P. Romînă, și alți membri ai 
corpului diplomatic.

★
Vineri, dl. Andre Guinand, 

membru de onoare al Uniunii in
terparlamentare, cu soția, și dl. 
Hans Oprecht, membru al Consi
liului național al Elveției, care 
se află într-o vizită în țara noa
stră, au plecat pe Valea Prahovei. 
După ce au vizitat Uzinele con
structoare de utilaj petrolier „1 
Mai" din Ploiești și Castelul Peleș 
de la Sinaia, oaspeții eiyet^nț| 
s-au oprit la Brașov, i^nde au'dj-f 
vut o întîlnire cu Ion Mărcuș, 
deputat în Marea Adunare Națio
nală, președintele Comitetului 
executiv al Sfatului popular re
gional Brașov, au vizitat Muzeul 
regional. Biserica Neagră, și noi 
construcții din oraș.

(Agerpres)

In Balcaniada de lupte clasice

Echipa R. P. Romine pe locul I

Pentru ca și jî ob
țină product:: eomstvie de 
came și fapta, eafcrtrrij:, 
din Boc. regxxeea Broșai, 
acordă arum o deoseb ti 
atenție ștringertr șs ăețe- 

xitării furajelor
în sala Sporturilor 

din Constanța s-a în
cheiat vineri seara, 
turneul de lupte clasi
ce din cadrul celei de 
a 13-a ediții a Balca
niadei de lupte. Repre
zentanții tării noastre 
s-au comportat excep
țional la această im
portantă competiție. 
Prezenți In finalele a 
7 categorii, luptătorii 
romîni au cucerit 6

titluri de campioni 
balcanici și locul I pe 
echipe.

Iată campionii bal
canici în ordinea celor 
8 categorii : T. Petrov 
(R. P. Bulgaria) » I. 
Cernea (R.P.R.); M. 
Bolocan (R.P.R.)j V. 
Bularca (R.P.R.)î I. Ță- 
ranu (R.P.R.)i Gh. Po- 
povici (R.P.R.) j N. 
Martinescu (R.P.R.)? R.

Kasabov (R. P. Bul
garia).

Clasamentul pe e- 
chipe : 1. — R. P. Ro- 
mînă 36 puncte ? 2. — 
R. P. Bulgaria 28 punc
te? 3. — Turcia 28 
puncte ? 4. — R.S.F.
Iugoslavia 18 puncte? 
5. — Grecia 6 puncte.

Astăzi începe con
cursul de lupte libere.

(Agerpres)

Mii și mii de bucureșteni au 
continuat să aducă vineri di
mineață un emoționant oma
giu artistului poporului Geor
ge Georgescu, al cărui corp 
neînsuflețit a fost depus în 
holul Ateneului R. P. Romîne.

Prin fața catafalcului, în
conjurat de numeroase coroa
ne de flori, s-au perindat, pă
trunși de o adîncă întristare, 
cei care i-au admirat ani de-a 
rîndul arta de strălucit inter
pret : oameni ai muncii, muzi
cieni și alți oameni de cultură, 
studenți. Pe un panou îndoliat 
era așezat portretul ilustru
lui artist, patriot înflăcărat, 
strălucit emisar al geniului 
artistic al poporului nostru.

Lingă catafalc se aflau 
înaltele distincții pe care re
gimul de democrație populară 
le-a conferit lui George Geor
gescu, pentru meritele sale 
deosebite în promovarea artei 
muzicale din țara noastră. De 
jur împrejur erau rînduite co
roane de flori depuse de Co
mitetul Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliul 
de Stat și Consiliul de Mi
niștri al R. P. Romîne, Comi
tetul de Stat pentru Cultură 
și Artă, Prezidiul Academiei 
R. P. Romîne, Sfatul Popular 
al Capitalei, Asociația oameni
lor de artă din instituțiile 
teatrale și muzicale, Uniunea 
Compozitorilor, Uniunea Scrii
torilor, Comitetul de radio
difuziune și televiziune, Filar
monica de Stat „George Enes- 
cu“, orchestra simfonică a 
cinematografiei, Teatrul de 
Operă și Balet al R.P.R., Con
servatorul „Ciprian Porumbes- 
cu“, orchestrele simfonice ale 
Filarmonicelor de Stat Oltenia 
și Cluj, alte instituții cultura
le, precum și din partea unor 
delegații de muzicieni sosite 
cu prilejul celui de-al III-lea 
Concurs și Festival internațio
nal „George Enescu“.

La catafalc au făcut de gar
dă oameni de artă, reprezen
tanți ai unor instituții de artă 
și cultură. Ultima gardă a 
fost alcătuită din tovarășii 
Constanța Crăciun, membru 
a» C.C. al P.M.R., președintele 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă, Ion Pas, 
membru al C.C. al P.M.R., 
președintele Comitetului de 
radiodifuziune și televiziune, 
acad. Ștefan Bălan, ministrul 
învățămîntului, Ion Dumitres
cu, președintele Uniunii Com
pozitorilor, acad. Mihail Jora, 
Constantin Prisnea, vice
președinte al Comitetului de 
radiodifuziune și televiziu
ne, Mihai Brediceanu, di
rectorul Teatrului de Operă 
și Balet al R.P.R., Mircea 
Basarab, dirijor al Filarmoni
cii de stat „George Enescu".

La ora 12 a început mitin
gul de doliu. - ■? •

Ne despărțim astăzi cu ^.în- 
că durere de George 
gescu. artist al poporulbr-— 
una din cele mai proeminente 
personalități ale culturii ro- 
mînești contemporane, de ma
rele artist care ne-a umplut 
de nenumărate ori inimile 
de nobila, de minunata 
comoară de frumusețe a mu
zicii, a spus Constanța Cră
ciun. membru al C.C. al 
P.M.R., președintele Comitetu
lui de Stat pentru Cultură și 
Artă. întruchipare fericită a 
înzestrării artistice a poporu
lui nostru talentat. George 
Georgescu a strălucit pe fir
mamentul vieții artistice de-a 
lungul unei perioade de a- 
aproape o jumătate de veac, 
printr-o prodigioasă și neoste
nită activliate ca o mare 
autoritate a artei dirijorale a 
timpului nostru Numele său 
s-a legat indisolubil de opera 
de erganizare ș; desâvirșire a 
vieții ccncerustice din RocrJ- 
nia. de dezvoltarea și afir
marea primei orchestre simfo
nice a țării, de angajare vi
guroasă a Romînin in circui
tul arte; muccale interpreta
tive internaționale.

George Georgescu a făcut 
parte dm rincul acelor repre- 
cemariti de seamă ai intelec- 
ujautățn noastre cin generația 
veche care in anii puterii 
pețyulare a-au alăturat cu 
râldurâ cperei mărețe și pline 
de răspundere de înfăptuire a

revoluției culturale în țara 
noastră.

însuflețit de un patriotism 
fierbinte și vibrant, legat a- 
dînc de pămîntul acestei țări, 
George Georgescu a considerat 
ca o datorie de onoare a sa 
pînă în ultimele clipe ale 
vieții de a fi ambasadorul 
culturii noastre peste hotare, 
de a face să răsune tot mai 
larg în sălile de concerte din 
toate colțurile lumii — mesa
jul de înaltă ținută al artei 
poporului romîn și al spiritu
lui său de prietenie și pace. 
Ne înclinăm adînc în fața ar
tistului care și-a înscris nu
mele în marea carte a culturii 
naționale și mondiale a timpu
lui său, adueîndu-i expresia 
unei recunoștințe care va ră- 
mîne neștearsă în inimile 
noastre.

Exprimînd în numele Aca
demiei R. P. Romîne regretul 
nemărginit pentru pierderea 
marelui artist, acad. Mihail 
Jora a spus :

George Georgescu s-a aflat 
în primul rînd al fruntașilor 
artei noastre muzicale care au 
slujit-o și au înălțat-o cu de
votament și destoinicie de-a 
lungul ultimelor decenii. Prin
tr-o minunată înțelegere și 
neobosită activitate, el a ținut 
aprinsă timp de peste 40 de 
ani flacăra conducerii orche
strale atît în țara noastră cit și 
în marile centre muzicale ale 
lumii, cucerind peste tot mul
țimile. Noi, compozitorii ro
mîni mai vîrstnici, ne vom 
aminti cu duioșie de sprijinul 
și bunăvoința pe care ne-a 
arătat-o în anii de ucenicie 
simfonică. Cu adîncă durere 
mulțumim pentru toate bucu
riile artistice ce ni le-a prile
juit de-a lungul a aproape ju
mătate de veac.

Din coloana de onoare a 
muzicii romînești, a arătat Ion 
Dumitrescu, președintele Uni
unii Compozitorilor, dispare 
încă un reprezentant de seamă 
cu a cărui prezență și activi
tate neobișnuită și cu ale cărui 
succese și prestigiu ne mîn- 
dream și se mîndrea întreaga 
mișcare muzicală contempo
rană. Muzica romînească pier
de un slujitor devotat, un ar
tist superior, un educator al 
maselor, un animator al vieții 
și activității muzicale înflori
toare pe care o cunoaște țara 
noastră în ultima vreme. în 
anii Republicii, George Geor
gescu s-a aflat în primele rîn- 
duri, alături de cei mai va
loroși oameni de artă și cul
tură din țara noastră, desfă- 
șurînd o activitate susținută, 
peste tot unde competența și 
prestigiul de care s-a bucurat 
întotdeauna îl solicitau.

Cu inimile întristate de ma
rea pierdere pe care o încer
căm, în numele Comitetului de 
radiodifuziune și televiziune, 

ultim salut omu
lui, artistului și cetățeanului 
George Georgescu, a spus 
Constantin Prisnea, vicepre
ședinte al acestui Comitet. în 
istoria vieții muzicale romî
nești din ultimele decenii vor 
rămîne » înscrise pentru tot
deauna concertele de dumi
nică dimineață — transmise 
pe calea undelor — ale Filar- 
moifldi de Stat la pupitrul că
reia George Georgescu a des
fășurat o activitate pasionată 
de răspîndire a culturii muzi
cale.

O- parte din flacăra în care 
a ars și s-a dăruit geniul diri
joral al lui George Georgescu 
a luminat și Opera din Bucu
rești, a arătat în cuvîntul său 
dirijorul Mihai Brediceanu. 
Lui i-a fost dat nu numai să 
înalțe Filarmonica din Bucu
rești. ducind-o pe cele mai 
înalte trepte artistice, ci să și 
contribuie cu talentul și pres
tigiul lui la dezvoltarea Ope
rei dm București, unde a diri
jat multe prime audiții din 
repertoriul universal sau ope
re și balete ale compozitorilor 
noștri.

Aducind un pios omagiu din 
partea profesorilor și studen
ților Conservatorului „Ciprian 
Porumbescu" din București, 
Victor Giuleanu, rectorul Con
servatorului, a spus : Ne pă
răsește George Georgescu, ar
tist al poporului, fost profesor 
în institutul nostru, maestru

vestit al baghetei, dirijor șî 
șef de orchestră de faimă in
ternațională. în sălile de 
cursuri ale Conservatorului, 
profesorii și studenții vor 
vorbi cu mult respect despre 
acela care a știut să pună atîta 
măiestrie în arta sa și să dea 
viață atîtor opere nepieritoare 
ale culturii muzicale univer
sale și romînești.

Evocînd personalitatea ar
tistului, Dumitru Botez, diri
jorul corului Filarmonicii de 
Stat „George Enescu", a ară
tat : Opera realizată de Geor
ge Georgescu este nescrisă, 
dar monumentală și situată 
pe cele mai înalte culmi ale 
artei interpretative de cea 
mai valoroasă esență creatoa
re. Asemenea unei luminoase 
stele, el a călăuzit mereu pașii 
noștri prin arta sa dăruită 
lumii întregi.

în aceste zile, cînd viața 
noastră muzicală este marcată 
de un eveniment artistic deo
sebit, s-a stins din viață maes
trul George Georgescu, a spus 
Mircea Cristescu dirijor al Fi
larmonicii de stat „George 
Enescu". Fiecare concert al 
său însemna un eveniment de 
înaltă ținută artistică, exem
plul viu al unei arte interpre
tative unanim apreciate. Tac
tul, amabilitatea, înțelegerea 
și căldura cu care trata pe fie
care membru al orchestrei îi 
făcea pe aceștia să răspundă 
cu dragoste nu numai dirijo
rului, ci și omului. Pentru noi, 
dirijorii tineri, activitatea sa 
plină de abnegație și devota
ment, modestia și tactul omu
lui superior, trebuie, să ne fie 
exemple permanente.

De personalitatea maestrului 
George Georgescu sînt legate 
începuturile carierei mele — a 
arătat violonistul Ion Voicu. 
Cu vigoarea tinerească pe care 
și-a păstrat-o pînă la sfîrșitul 
vieții, cu optimismul robust al 
creatorului, sigur de adevă
rata sa chemare, m-a împins 
pe scenă, urîndu-mi să duc 
mai departe cu cinste, abnega
ție și devotament faima școlii 
romînești de vioară. Cei care 
am cîntat sub conducerea 
maestrului de atîtea ori, vom 
întrezări în adîncul cîntecului 
nostru în sala bătrînului Ate
neu sau în sala Palatului, si
lueta sveltă a maestrului, ri- 
dicînd bagheta pentru a trans
mite strălucirea artei sale unei 
mulțimi electrizate.

Aducînd un ultim omagiu 
celui dispărut, Mircea Basarab, 
dirijor al Filarmonicii de stat 
„George Enescu" a spus : O 
dată cu fiorul primei adieri ce 
a început să scuture frunzele 
abia îngălbenite ale toamnei 
timpurii, ni s-a strecurat în 
suflet tristețea nemărginită a 
unei vești amare : „A murit 
maestrul". 'Să cuprinzi în cî- 
teva cuvinte o viață tumul- 

vilite^ Owviața de munca neo
bosita mehmăta artei romî
nești de-a lungul căreia a cu
cerit culmile cele mai înalte 
pe care ajung doar cei aleși, 
să descrii splendida frumu
sețe a izbînzilor nenumărate 
pe care le-a închinat poporu
lui său, iată ceva ce-mi pare 
neînchipuit de greu. Istoria 
vieții sale_ se împletește strîns 
cu ace£ă culturii noastre 
muzicale în care a înscris o 
pagină luminoasă și în care 
și-îf cîștigat un loc de cinste, 
alături de ajți ctitori ai cul
turii romînești.

După terminarea mitingului 
de doliu, orchestra simfonică 
a Filarmonicii de Stat „Geor
ge Enescu" a interpretat fina
lul simfoniei a V-a de Beetho
ven. Cei prezenți. între care 
numeroși oaspeți de peste ho
tare, au prezentat apoi condo
leanțe familiei celui dispărut, 
în acordurile marșului fune
bru, intonat de o fanfară mi
litară, sicriul cu corpul lui 
George Georgescu a fost așe
zat pe carul funebru. Urmat 
de o mare mulțime de oameni, 
cortegiul funebru a pornit din 
piața Palatului R. P. Romîne 
îndreptindu-se spre cimitirul 
Bellu. De-a lungul străzilor pe 
unde a trecut carul mortuar, 
mii de cetățeni au ținut să 
aducă un ultim omagiu mare
lui artist.

(Agerpres)

(Urmara din pa; I)

PE SCURT
Ieri. Ia bazinul Di

namo din Capitală, 
continuat întrecerile 
din cadrul Turneului 
internațional de polo 
pe apă. în cel mai 
important meci al zi
lei, selecționata R. P. 
Romîne, Ia capătul u- 
nui joc echilibrat a 
întrecut formația R. P. 
Unaare cu scorul de 
3—2 (1—0? 1—0? 0—2? 
Î-O).

Punctele echipei 
noastre au fost reali
zate de Culineac, Za- 
han și Mărculescu. 
Pentru echipa R. P. 
Ungare au marcat 
Konrad și Kone.

Formația R. D. Ger
mane a dispus de 
echipa R. P. Bulgaria 
CU 4—0 (1—0; 2—0; 
0—0? 1—0), iar selec
ționata de tineret a 
tării noastre a fost în
trecută de echipa 
U.R.S.S. cu 7—1 (2—1 ? 
1—0; 0—0; 4—0). în
trecerile continuă as
tăzi de la orele 15,30.

• Călărețul romîn 
Vasile Pinciu a repur

tat un mare succes în 
concursul internațional 
de obstacole desfășu
rat pe hipodromul din 
Budapesta cu partici
parea a 48 concurenti. 
Pinciu a realizat cel 
mai bun timp, 31"8/10 
pe calul Clasic și al 
doilea timp al con
cursului pe calul Bîr- 
san. Locul 3 a fost o- 
cupat de călărețul 
german Kasten, ur
mat de maghiarul 
Szalados.

• în capitala Fran
ței a început turneul 
internațional masculin 
de volei organizat cu 
prilejul împlinirii a 
25 de ani de la înfiin
țarea ligii de volei 
„Ile de France". Par
ticipă selecționatele 
orașelor București, 
Moscova, Varșovia 
și Paris. In primul 
meci al turneului, e- 
chipa orașului Bucu
rești a învins cu 3-2 
(11-15, 6-15, 15-9, 15-9, 
15-10) reprezentativa

Varșoviei. Comenta
torul sportiv al a- 
genției „France Pres- 
se“ remarcă Jocul 
bun și spectaculos 
prestat de voleiba
liștii romîni în ultime
le două seturi.

© Vineri aa fost 
stabilite două noi re
corduri mondiale de 
natație. La Moscova, 
în cadrul campionate
lor unionale, sovieti
cul Gheorghi Proko
penko a realizat în 
proba de 100 m bras 
timpul de l'06“9/10. 
Vechiul record deți
nut tot de el era de 
r07“4/10. Al doilea 
record a fost înre
gistrat de americanul 
Mann Thompson, cro
nometrat în proba de 
100 m spate cu timpul 
de l'00"0. Recordul 
precedent al germa
nului Hans Kueppers 
era de l‘00“8/10.

(Agerpres)

La Porțile de Fier ne r.i~. den dm 
punctul de vedere cl pkwl-i ce eieemri- 
care, pe teritoriul vuXorxlxx. c ed pro
blemele unei noi etape de ec-Tstrxn-e, ce 

va constitui una din cele wi. î-xpse^oc’e 
realizări ale veacului «wt*-- - 
hidroenergeticii și hidroter.xxzL Prew.- 
zele acestei construe;.. j-«m peu m cexe- 
lalte construcții precede-'e. Proiecte*:'. 
ți specialiști in coastrncț-z de baraje, 
specialiști în coaxtruct-x de ftarii elec
trice, tehnicieni ai betoexeio* speciale, 
constructori iscusiți, ca experiența a nu
meroși ani de muncă și, «Mi alejfc a unor 
lucrări impunătoare, cn ver.it Ia Porțile 
de Fier să rezolve, fatr-w. timp record, 
problemele complexe pe care le pune 
această temerară opere.

Cine sînt acești oameni ?
...Stau de vorbă, pe fcniicr»! d:n aran- 

portul ecluzei, cu tfaând regmer Gh. 
Z ah aria, vechi erou al reportajelor noa
stre, intilnit, de-a lungul anilor, pe cele 
mai mari șantiere ale anutrucțnlor hi
droenergetice din patra aoastri. Prima 
oară l-am intilnit în 1956 — proaspăt ab
solvent al facultății — tratad fiorul „stu
dențesc" al unui mare examen : construc
ția barajului de la Btcat. Examenul « 
fost trecut cu succes: trndrul inginer a 
lucrat la barajul Sicarului pini la ispră- 
virea acestuia, dobindind, odată cu o 
bogată experiență de munci, înalta cali
tate de membru de partid ți pasiune vie, 
statornică („o pasiune pe riațâ", cum 
spune el) pentru arta acestor construcții. 
L-am reintilnit apoi in 1961, la Argeș, 

Știind în primire — cu o nouă emoție — sar
cina de șef de lot la noul baraj. A par
curs și aici toate treptele de construcție.

de Ix txrzzzm Îs betons-ea * 299999 
metri euM dm corpul gigcntnlvi. A axsd 
de-«faoe. de dna aceasta, ea «a sutem 
inedit de baraj: aa „bc*s: ta ere ea 
duble curbară* la Biesz, „Wrwj de $*ew- 
tateTX core a pas aoi p complexe pro
bleme, lârpmdx-i tiadrălai tnyme* ori- 
zontul, soiaotiada-i șx «Mi «teas energy 
rptrvtul de r^err-e, jentezaa ^mdxrtx. K 
iatSnesc sa« la PorțUe de Fie*, rrr.it 
abia de cixesa sdpcdmini p max^urind —

Jur-tmprejur, pe porțiunea de pămînt 
«ăseolit ce desenează pmmele lucrări la 
zrexportul ecluzei, miesc mașini de tot 
felul: pr.meie utilaje moderne sosite pe 
rzntier, comandate de primii construc
tori ai mani hidrocentrale. Din nou figuri 
cunoecute, constructori cu veche p repu- 
tsts experiență, oameni al căror nume 
: ’r-'-z des, de ani p ani, în veștile de pe 
-șantierele energiei". Cina nu-și aminteș
te de Ludovic Melniciuc, celebrul Ludo-

Preludiul luminii
ea o acad cct-e — o altă etxpi, supe- 
moari^ ia rx:c Zxi de constructor : man
ca le b«r«j deversa* ce se va n-
ciea m mijtoeal apelor, stărUiad calea 
marelui fiara al Europei. Ca baraj de
zertor ee ca crea 14 cimpuri de 25 metri 
lățime, ea stările metalice, paxiad 
sâ descarce circa 15 000 metri cubi 
pe secususă din apele de viitură ale 
Daaânx. Ce probleme noi se vor pase 
ta fața psstaan de constructor a ingine
rului ZMXjsne, fa fața tuturor inginerilo*, 
maiștrilor, muncitorilor de pe marele 
șantier ?

Interlocutorul meu privește, tăcut, sp*e 
zările fiertului. Zări încă pașnice, netul
burate fa muta lor măreție. Simt că ochi-. 
lui — ca p ochii celor din preajmă, arh»- 
tecții viitoarelor priveliști — vid aevea 
barajul, marile construcții de miine, de
duse din planuri p cifre, hrănite cu se
vele visului tinir.

rzc M^niciuc, fruntaș al întrecerilor de 
la Bicaz, a cărui fotografie a apărut, poa
te de zeci de ori pe pagina întîi a zia- 
-elor ? Iată-l aici, înconjurat de un grup 
de f.-.eri dulgheri, pe care-i comandă cu 
z:eesși pricepere, energie și tact peda- 
gogtc, ca și la Bicaz, deși răstimpul din- 
'-e cele două construcții (răstimp în care 
j-a intercalat și Argeșul!) i-a împodobit 
părul cu brumă. Și iată-i, nu departe de 
el. pe sonetiștii lui Manole Victor. O 
echipă întreagă — 15 tineri — venifi 
aici de pe șantierele hidrocentralelor de 
pe Bistrița, unde au stabilit, lucrind cu 
o vibosonetă electrică, un ritm de lucru 
ce depășește cu peste 200 la sută ritmul 
sonetelor mecanice sau cu aburi. Au a- 
dus aici, o dată cu vibrosoneta, și ritmul 
(execută în prezent, pe schimb, peste 30 
parplanșe de 10 metri, bătindu-și pro
priile recorduri de pe Bistrița !); au adus, 
deci aici, odată cu ritmul, înflăcărare

sporită, pe măsura magnificei opere de 
construcție ce i-a chemat la înălțimea ei.

Primii constructori — primele semnă
turi de prestigiu pe o operă ce consacră 
la o nouă dimensiune construcția romî- 
nească.

Alături de ei se ivesc, zi de zi, alte și 
alte detașamente, îngroșind coloana con
structorilor cu tineri ce vin pentru pri
ma oară pe un mare șantier. Cabanele 
de plăci fibrolemnoase, ca și construcțiile 
de zid, taberele specialiștilor ca iji ale 
constructorilor, se ridică una după alta 
pe Valea Dunării. Noaptea, focurile lor, 
deșteptînd infinite reflexe printre copacii 
bătrini, peste oglinzile apelor, par bi
vuacurile unor oștiri, amețitoare prin 
mișcarea de oameni ce o presupun. Și 
munca nu contenește nici noaptea, alți 
și alți oameni se rînduiesc fără preget, 
fără popas, în alte și alte lanțuri ritmice 
de constructori, ca niște lanțuri de luptă
tori, cu respirația măsurată de bătaia 
fierbinte a mașinilor.

Porțile de Fier...
De la Bicaz, de la Argeș, de la noile ce

tăți hidroenergetice care împodobesc cu 
lumină coroana Carpaților — transfor- 
mînd-o într-o adevărată coroană solară 
— coboară, spre șesul de apă al Dunării, 
purtătorii^ de torțe ai energiei electrice, 
^tărîți să aprindă, printr-o muncă însu- 
fiețită, cea mai frumoasă, mai magnifică 
stea din constelația noilor lumini ale ță
rii. Iar fluviul — transformat în fluviu 
al energiei — convertește undele de lu
mină — venite de pretutindeni — în re
gistrul său grav, conducîndu*le spre o 
unică rezolvare de simfonie.

La Porțile de Fier se pregătește clipa 
primului mare asalt: începerea lucrări
lor la uriașul baraj dintre ape și munți!



In Comitetul 0. N. II. Ziua Romîniei

penku codificarea principiilor
La Tirgul 
alimentar 

britanic

Conferința O. N. U.>

pentru folosirea energiei 
atomice in scopuri pașnice

de drept internațional
Cuvintul reprezentantului R. P. Romine

MEXICO CITY. La Mexico 
City continuă lucrările Comi
tetului special al O.N.U. pen
tru codificarea principiilor de 
drept internațional referitoare 
la relațiile prietenești și coope
rarea între state.

In dezbaterile asupra prin
cipiului interzicerii folosirii 
forței sau a amenințării cu 
forța în relațiile internaționale 
a luat cuvînțul și reprezentan
tul R.P. Romîne, Aurel Cris- 
tescu. In intervenția sa, A. 
Cristescu a arătat că R.P. Ro
mînă militează perseverent 
pentru triumful principiilor 
coexistenței pașnice între sta
te cu sisteme sociale și politi
ce diferite. Opera de codifica
re a acestor principii, a con
tinuat reprezentantul R. P. 
Romîne, trebuie să pornească 
de la prevederile Cartei 
O.N.U., pe care să le dezvolte

ținînd seamă de 
schimbări ce au 
lume de la adoptarea acestui 
act internațional.

In ce privește principiul 
nerecurgerii la forță în rela
țiile internaționale, formula
rea lui trebuie să cuprindă 
condamnarea folosirii forței 
sau amenințării cu forța sub 
toate formele, precum și neo- 
pozabilitatea oricăror situații 
sau avantaje obținute ca ur
mare a încălcării acestui prin
cipiu. Legat de acest princi
piu, delegația romînă se pro
nunță pentru consacrarea în- 
tr-un act internațional a obli
gației statelor de a colabora 
în vederea înfăptuirii dezar
mării generale și totale și pen
tru interzicerea propagandei 
folosirii forței în relațiile in
ternaționale.

importantele 
avut loc în

PROBLEMA CIPRIOTĂ

LONDRA. — 4 Coresponden
tul Agerpres, Liviu Rodescu, 
transmite : Vineri la Tirgul 
alimentar britanic a avut loc 
„Ziua Romîniei", una din cele 
cinci organizate pentru ță
rile străine participante la 
tîrg. La intarea principală 
a fost arborat drapelul R.P. 
Romîne, megafoanele au 
transmis Imnul național al 
R.P.R., iar în tot cursul 
zilei a fost transmisă mu- 
muzică populară romînească. 
Standul R. P. Romîne a fost 
vizitat de numeroase persona
lități din conducerea Tîrgului.

Publicul londonez, care a vi
zitat în număr mare pavilio
nul romînesc, a apreciat pro
dusele prezentate. De mult 
interes s-au bucurat și filmele 
despre bucătăria rornînească.

Succesul pavilionului’ nostru 
confirmă astfel în mare mă
sură aprecierea făcută în ghi
dul editat de organizatorii 
Tîrgului : „Participarea con
stantă a Romîniei la Tîrgul 
alimentar britanic oferă atît 
vizitatorilor, cît și cercurilor 
de afaceri prilejul de a-și for
ma o imagine despre stadiul 
de dezvoltare a industriei ali
mentare romînești și despre 
potențialul de export al țării". 
Ea „va facilita contactele în
tre cele două țări, în vederea 
creării de noi posibilități în 
domeniul relațiilor comerciale 
reciproc avantajoase".
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UNIUNEA B1RMANĂ: Aspect

Vizita lui Chombe
în Kasai și Katanga

LEOPOLDVILLE 4 (Ager
pres). — Primul ministru congo- 
lez, Moise Chombe, s-a întors joi 
seara la Leopoldville, după o vi
zită în Kasaiul de sud și Katanga 
de nord. El a vizitat în mod 
special localitatea Albertville, 
capitala Katangăi de nord.

Vineri dimineața, Chombe l-a 
vizitat pe președintele Kasavubu. 
căruia i-a prezentat un raport 
asupra călătoriei sale și au d:.-

cutat problema reprezentării Re
publicii Congo (Leopoldville) la 
conferința miniștrilor de externe 
africani de la Addis Abeba.

de pe una din străzile orașului

Rangoon, capitala țării

Lucrare

arhitectonică

GENEVA 4 (Agerpres). — La 
4 septembrie a avut loc o nouă 
ședință a celei de-a treia Con
ferințe internaționale a O.N.U. 
pentru folosirea energiei atomice 
în scopuri pașnice. In cadrul șe
dinței, care a fost consacrată dis
cutării uneia din problemele-cheie 
ale fizicii moderne — reacțiile 
termonucleare dirijate — au fost 
discutate rapoarte prezentate de 
oameni de știință din U.R.S.S., 
S.U.A.. R. F. Germană și Austra
lia. In rapoarte s-a subliniat că 
principala sarcină care stă în pre
zent în fața oamenilor de știință 
constă în a crea o plasmă re
zistentă la temperaturi înalte și a 
o menține pentru perioada de 
timp necesară fuziunii nucleelor 
care emană energie.

Paralel cu ședința în cadrul 
căreia s-a discutat problema reac
țiilor termonucleare dirijate, în 
celelalte săli ale Palatului Națiu
nii s-au desfășurat discuții în pro

bleme ale aplicării izotopilor și 
surselor de radiație, reactorilor fi- 
zico-nucleari, prelucrării com
bustibilului nuclear, materialelor 
pentru tehnica nucleară etc.

Declarația comună
cehoslovsto-sovietică

PRAG A 4 (Agerpres). — La 
Hradul din Praga a fost sem
nată la 4 septembrie Declara
ția comună cehoslovaco-sovie- 
tică.

După ce au semnat declara
ția, A. Novotny, prim-secretar 
al C.C. al P.C. din Ceho
slovacia și președintele Repu
blicii Socialiste Cehoslovace, 
și N. S. Hrușciov, prim-secre
tar al C.C. al P.C.U.S. și pre
ședintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., au rostit cu- 
vîntări.

SAIGON:
JOHANNESBURG. — Agen

ția France Presse relatează că 
în noaptea de 3 spre 4 sep
tembrie un număr de 64 de 
mercenari recrutați din Repu
blica Sud-Africană au plecat 
cu avionul spre Congo pentru 
a fi încadrați în forțele arma
te ale guvernului central. 
Alți mercenari urmează să fie 
trimiși in Congo în următoa
rele zile. Pînă in prezent din 

iblica Sud-Africană au 
recrutați 640 de mercenari 
•u a lupta împotriva for- 

Congo.

de valoare
4. Corespondentul 
Liviu Rodescu, .

CONFERINȚA DE PRESĂ
LONDRA 

Agerpres, 
transmite :

Vineri, în
Marii Britanii și a unei nume
roase asistențe a fost inaugu
rat lîngă Edinburgh „Forth 
Road Bridge", unul din cele 
mai lungi și mai moderne po
duri metalice din lume, care 
rezolvă astfel o importantă 
problemă de comunicații a 
Scoției. Constructorii, care au 
folosit înalte metode tehnolo
gice, metalurgice și aerodina
mice au conceput un pod sus
pendat a cărui deschidere în
tre cei doi piloni masivi de 
oțel este de peste un km. Ex- 
perții remarcă în special cali
tatea oțelului din care au fost 
făcute cele două cabluri imen
se care susțin podul, fiecare 
din ele avînd cîte 11 618 fire.

Lucrările au costat 22 mi
lioane lire și au început în 
ianuarie 1MR. In afară de as- 

i economic.

prezența reginei
A GENERALULUI KHANH

SAIGON 4 (Agerpres). — 
Vineri la Saigon a fost orga
nizată o conferință de presă în 
cadrul căreia generalul 
Khanh a confirmat că și-a re
luat funcția de prim-ministru. 
El a declarat, de asemenea, că 
a primit și a acceptat cererea 
de demisie a unor militari 
membri în guvern. Este vorba 
de generalul Tran Thien 
Khiem, membru al Triumvira
tului, constituit recent pentru 
a conduce Vietnamul de sud, 
ministru al apărării și coman
dantul forțelor armate sud- 
vietnameze, generalul Do Mau, 
al treilea vicepremier în gu
vern, însărcinat cu problemele 
sociale și culturale, și genera
lul Lam Van Phat, ministru 
de interne. Cei trei membri ai 
triumviratului vor continua să 
conducă Vietnamul de sud dar 
sub denumirea de „comitet 
special” din care va continua 

parte și generalul 
demisionat

rie de alte întrebări referitoa
re ia actuala situație din Viet
namul de sud calificată de 
agențiile de presă drept „ex
trem de fragilă" generalul 
Khanh a dat o serie de expli
cații din care a reieșit ca în 
cursul dimineții, în cadrul u- 
nei ședințe a guvernului, el a 
propus constituirea unui con
siliu național în frunte cu ge
neralul Vang Minh, unul din 
membrii triumviratului. Con
siliul ar urma să fie însărci
nat cu elaborarea noii consti
tuții și alcătuirea unui „con
gres național popular" ai că
rui membri să fie aleși dintre 
„reprezentanții diverselor 
cercuri politice și religioase 
ale țării“.

Agenția U.P.I. anunță că tot 
vineri, ambasadorul american 
la Saigon, Maxwell Taylor, a 
avut o întrevedere secretă cu 
reprezentanți ai budiștilor cu 
care a discutat în amănunțime 
cererile pe care aceștia le-au 
prezentat guvernului.

ir

răsculate din

lui Johnson A DOUA CONFERINȚA
ARABA LA Mill ÎNALTR. S. S. TADJIC
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• NOI CIOCNIRI INTRE CELE DOUA 
COMUNITĂȚI

NICOSIA 4 (Agerpres). — 
Reprezentantul O.N.U. în Ci
pru a declarat la 4 septembrie 
că în ultimele 24 de ore în 
Cipru au avut loc două cioc
niri între ciprioții turci și 
greci. în noaptea spre 4 sep
tembrie între ciprioții greci și 
turci a avut loc un schimb de 
focuri la vest de Nicosia, pre
cum și în regiunea Paphos.

Atena și Nicosia asupra proble
mei cipriote, este normal ca în 
anumite împrejurări guvernul Ci
prului să poată lua inițiative per- 
sonale“.

Referindu-se la recenta decla
rație a președintelui Makarios 
privind demilitarizarea insulei, 
Kyprianu a precizat că această 
problemă nu se referă la conti- 
gentul grec aflat în insulă, ci la 
bazele străine aflate în Cipru.

iS ABEBA 4 
— In capitala Etiopie

ATENA 4 (Agerpres) — Vineri 
dimineața a sosit la Atena, ve
nind din Nicosia, ministrul afa
cerilor externe al Ciprului, Spy
ros Kyprianu. In cursul șederii 
sale în capitala Greciei, Kyprianu 
va avea o serie de întrevederi 
cu reprezentanții guvernului grec 
asupra unor aspecte ale crizei 
cipriote. In declarația făcută la 
sosire, ministrul de externe al 
Ciprului a menționat: „Cu toate 
că există o poziție comună între

ATENA 4 (Agerpres). — Vineri 
a sosit la Atena, venind din Ci
pru, generalul Grivas, comandan
tul gărzii naționale cipriote. In 
timpul șederii sale în capitala 
Greciei, Grivas va participa la 
întrevederile pe care ministrul 
afacerilor externe al Ciprului. 
Spyros Kyprianu. le va avea 
primul ministru Paj 
alti reprezentanți

(Agerpres). 
îi se deschi- 

tă conferința miniștrilor 
ai țârilor membre ale 

Unității Africane, 
examinării situației 

Pentru a lua parte la 
»u sosit delegațiile a 
ane. urmind ca cele- 

e ddegațu să sosească simbă- 
sâ dnxnneața. Ședința de deschi

sa «ta loc sâmbătă după- 
ă, în sala mare a Palatului 
î dm capitala etiopiana. 

teSsata va fi mangurată de im 
HaJe Sdassar

Un grup de republicani Azi la Alexandria DE TOATE
în sprijinul

WASHINGTON 4 (Agerpres — 
La Washington a avut loc joi o 
întrunire a unui grup de 26 oa
meni de afaceri americani, cu care 
prilej a fost constituit „Comitetul 
național independent pentru pre
ședintele Johnson și senatorul 
Humphrey". Principala sarcină a

Tratative comerciale
sovicto-vcst-scrmanc

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
Firma vest-germană „Josef 
Voegele" a început tratativele 
cu întreprinderea sovietică de 
comerț exterior „Tehnoprom- 
import" pentru vînzarea unor 
betoniere cu capacitate de 1 000 
litri și o productivitate de 50 
m cubi pe oră, anunță agenția 
TASS.

Se duc, de asemenea, trata
tive privitoare la vînzarea, de 
către aceeași firmă, a unor 
aparate automate de gresat.

comitetului este de a informa 
pmia publică americană despre 
sprijinul pe care aceste cercuri 
de afaceri, în mod tradițional re
publicane, îl acordă la viitoarele 
alegeri prezidențiale 
partidului democrat 
ția și vicepreședinția

Intr-o declarație dată publicită
ții, după o întrevedere avută în
tre membrii acestui comitet și pre
ședintele Johnson, se arată că, de
și un mare număr dintre ei au vo
tat în trecut pentru candidații re
publicani, au ajuns la concluzia 
că „bilanțul realizărilor președin
telui Johnson ca și experiența 
vastă a acestuia, fac ca el să me
rite să fie ales".

Potrivit agenției Associated 
Press, lista organizatorilor Comi
tetului conține numeroase nume 
proeminente din viața economică 
a Statelor Unite, multe din ele fi
ind strîns legate de guvernul fos
tului președinte Eisenhower. Prin
tre aceștia se află magnatul in
dustriei constructoare de automo
bile, Henry Ford, directorul com
paniei Kodak, Marion Folsom, Ro
bert Anderson, fost ministru de 
finanțe în guvernul Eisenhower și 
alții.

SANTIAGO DE CHILE 4 
(Agerpres). — In Chile au avu: 
loc vineri alegeri pentru de
semnarea pe o perioadă de 
șase ani a unui nou președinte 
al țării. începînd de la ora 8. 
ora locală. în fața celor peste 
14 000 de birouri de vot alegă
torii — aproximativ 3 milioa
ne — s-au prezentat pentru 
a-și da votul unuia din cei trei 
candidați : senatorul Salvador 
Allende, reprezentant al fron
tului de acțiune populară (din 
care fac parte partidele socia
list, comunist, precum și o se
rie de alte organizații progre
siste), senatorul Eduardo Frei 
care este sprijinit de o coaliție 
a conservatorilor și liberalilor 
și senatorul Julio Duran, can-

DIN CHILE

ședințele 
anunța 
măsuri

tinerea ora 
cest scop < 
au interzis rr 
monstrațiile : 
ore după ani 
lor. Agenția Assoc 
informează că un 
tie au fost postai 
rourilor de vot. 
vot rămîn deschise pînă în 
jurul orei 23 și potrivit infor
mațiilor oficiale, numele nou
lui președinte va fi cunoscut 
sîmbătă dimineața.

icprc. — Sim-
A Cea
sfiermțâ arabă la 
na ședință a con- 
â sâ aibă Ioc în 
sem ia fastul pa- 
Mantaza. Spre 

med±^ranean se în- 
«jacâtorh odor 13 
Pînă in prezent, la 

an soszt președintele 
med Ben Bella, pre- 

Arabe Ye- 
Sallal, vice- 
stru al Ara

tul Feisal, fra- 
in al II-lea al 

Marocului prințul Abdulla. Se 
ca lucrările conferinței 
patru zile.

ața miniștrilor de ex
terne ai țărilor arabe, care s-a 
încheiat joi la Cairo a definitivat 
ordinea de zi a Conferinței la 
nivel înalt și a aprobat un nu
măr de recomandări care vor fi 
supuse șefilor de state.

monumente ale Egiptului an
tic aflate în zona inunda
bilă în urma construcției ba
rajului de la Assuan, vor fi 
mutate în cea mai mare parte.

Institutul francez de geogra
fie realizează un film consa
crat acestor monumente, care 
va fi prezentat la expoziție.

regele

cu mult cadrul simplei aplicări a 
legii drepturilor civile adoptată 
de Congres la începutul verii.

BELGRAD. — După cum 
anunță agenția Taniug, joi 
seara a luat sfîrșit prima 
balcaniadă de muzică ușoară 
organizată la Belgrad de zia
rul „Vecerni Novosti". La con
certul final de pe stadionul 
„Tașmaidan" au asistat oficia
lități iugoslave și activiști pe 
tărîmui vieții culturale.

Soliști vocali și ansambluri 
de muzică ușoară din Bulga
ria, Grecia, Romînia, Turcia și 
Iugoslavia au entuziasmat pu
blicul spectator care a răsplă
tit cu aplauze îndelungate 
interpreți.

pe

Demonstrații 
antiapartheid

al Laosului și lider al grupă
rii politice de stingă, a avut o 
întrevedere cu președintele de 
Gaulle. Isntr-o declarație fă
cută corespondenților de presă 
prințul Sufanuvong a precizat 
că în convorbirile cu președin
tele de Gaulle, el și-a expri
mat din nou părerea că 
„singura cale de soluționare a 
problemei laoțiene este convo
carea unei conferințe la Ge
neva a celor 14 state semna
tare ale acordurilor cu privire 
la Laos“ și a cerut generalu
lui de Gaulle sprijin în convo
carea unei asemenea confe
rințe.

studenților, organizat de Uniu
nea Națională a studenților 
francezi. La ediția din acest 
an al festivalului participă re
prezentanți ai studenților din 
29 de țări.

Scopul festivalului este cu
noașterea de către tineri a 
culturii, artei și tradițiilor di
feritelor țări, contribuind ast
fel la apropierea între po
poare.

Vizita lui R. Kennedy 
la președintele Johnson

Parlamentari Japonezi 
la Moscova

MOSCOVA. — La invitația So
vietului Suprem al U.R.S.S., la 
Moscova a sosit o delegație par
lamentară japoneză. Delegația, 
formată din 15 persoane, este con
dusă de Kendzi Fukunaga, preșe
dintele Comitetului permanent al 
Camerei Reprezentanților pentru 
problemele parlamentare. Sosirea 
parlamentarilor japonezi In Uniu
nea Sovietică constituie un răs
puns la vizita efectuată în Japo
nia de o delegație a Sovietului Su
prem al U.R.S.S., condusă de 
Anastas Mikoian.

pentru problemele organizațiilor 
internaționale, în legătură cu Con
ferința Națiunilor Unite pentru 
comerț și dezvoltare de la Gene
va. Potrivit agenției UPI, discuții
le s-au axat pe problema spori
rii prețurilor la materiile prime 
provenite din țările în curs de 
dezvoltare, prețuri care au scăzut 
simțitor după 1950.

PARIS. — Miniștri de finanțe 
ai țărilor care iac parte din zona 
francului, adică Franța și statele 
africane, foste colonii franceze, se 
întrunesc la Paris săptămîna vii
toare. Această consfătuire urmă
rește, potrivit ziarului „Les Echos", 
stabilirea unei politici comune la 
apropiata conferință de la Tokio a 
Fondului Monetar Internațional.

OSLO. — Organizația „Acțiunea 
norvegiană împotriva apartheidu
lui" a anunțat că va organiza noi 
demonstrații împotriva comerțului 
cu Republica Sud-Africană, cerînd 
boicotarea mărfurilor importate din 
această țară. Ziarul „Morgenbla- 
det", relatează că acțiunea res
pectivă va fi îndreptată și împo
triva negustorilor care vînd măr
furi sud-africane.

SANAA. — lntr-un comunicat 
dat publicității în capițala Yeme
nului se arată că guvernul re
publican al acestei țări • controlea
ză în prezent întregul teritoriu na
țional. Potrivit comunicatului, la 
frontiera de nord a Yemenului e- 
lementele rebele constituie doar 
un grup de persoane refugiate în 
grotele munților.

Festival internațional 
al studenților

WASHINGTON. — Fratele fos
tului președinte Kennedy, Robert 
Kennedy, a făcut o vizită președin
telui Johnson cu ocazia demisiei 
sale din postul de ministru al jus
tiției, ca urmare a desemnării drept 
candidat la postul de senator din 
partea statului New York.

După întrevedere, Robert Ken
nedy a declarat reprezentanților 
presei că este satisfăcut de pe
rioada cît a funcționat ca ministru 
de justiție pentru realizările obți
nute în domeniul drepturilor ci
vile. El a spus că pentru viitor 
problema drepturilor civile va con
tinua să fie dificilă și depășește

ROMA. — Un grup de deputați 
comuniști italieni a remis preșe
dintelui Camerei deputaților din 
Italia o petiție semnată de mii de 
muncitori care cer adoptarea, cit 
mai urgent, a legii cu privire la 
concedieri. în această petiție, mun
citorii cer, pentru a limita abuzu
rile patronilor, să se stabilească 
condiții concrete în care oamenii 
muncii pot ii concediați.

Dezbateri în Camera 
deputaților din Argentina

• Cercetări în Guam

• Aparatul „Beta

JAPONIA : Lacul ?agami unde se vor desfășura unele probe de canotaj, în cadrul Jocu
rilor Olimpice

I cercetărilor care se efec- 
pentru a se sta- 
siguranțl a că- 
t prilej, pe o 
nordul eeropor- 
tn avion de pa- 
otoare de tipul 
cu o viteză de 

râ. Pe bordul aparatu- 
1 21 de manechine și 
mțificâ pentru a mă- 

efecteie socului. Avionul nu 
. Intrucit majoritatea re- 
r erau umplute cu apă. 
s-a rupt în trei părți. 

tLstu au apreciat că 85 pînă 
la 90 la sută dintre pasageri ar fi 

de la moarte în condițiile 
tea accident adevărat.

j uloritățile din mica insulă 
/I Guam au făcut cunoscut că 

la 25 august conducătorul 
unui automobil a observat la 
marginea junglei doi bărbați, care, 
constatînd că au fost zăriți, au 
fugit spre interior. Se crede că

PARIS. — Vineri, prințul
Sufanuvong, ;— --

WASHINGTON. — Ambasado
rul Japoniei în S.U.A., Ryuji Ta- 
kauchi, a avut o convorbire cu 
H. Cleveland, subsecretar de stat

BUENOS AIRES. — Camera 
deputaților a Congresului națio
nal al Argentinei a început dezba
terea unor proiecte de lege care 
prevăd anularea legilor și decre
telor represive. De asemenea, 
deputății dezbat și reforma codu
lui penal. Printre altele, se pro
pune Anularea decretului cu pri
vire la „securitatea statului" și 
prin aceasta legalizarea partidu
lui comunist.

troni. Printr-un sistem de frînare 
a acestora se produce încălzirea 
întregii fiole cu material radioac
tiv. Elemenți termici speciali trans
formă apoi căldura in electricitate.

Durata lungă de utilizare, inde
pendența deplină față de condițiile 
exterioare și siguranța in func
ționare fac ca aparatul ..Beta" să 
fie foarte util în regiunile înde
părtate de sursele de energie e- 
lectrică.

Expert!! recunosc însă că avionul 
ar fi luat probabil foc dacă în re
zervoarele sale s-ar fi aflat ben- 
zină.

Aceasta a fost a doua experien
ță întreprinsă în acest scop 
cursul anului 1964.

• Monumentele Nubiei

in

. _ , 1 PARIS. — La 3 septembrie,
vicepremier în la Lyon a început cel de-al 

guvernul de coaliție națională 12-lea Festival internațional al

manechine

® „Accident" cu Directorul general
U.N.E.S.C.O., Rene

genția federală de aviație 
din S.U.A. a organizat joi 
pe aeroportul din Phoenix 

(Arizona) un „accident" de avion

Directorul general al
U.N.E.S.C.O., Rene Ma- 
heu a anunțat că la 20 

octombrie cu prilejul întru
nirii Adunării generale a 
U.N.E.S.C.O., va fi deschisă 
la Paris o expoziție con
sacrată monumentelor Nubiei. 
După cum se știe, aceste

este vorba despre doi militari ja
ponezi, care, la sfirșitul celui de-al 
doilea război mondial, cînd insula 
a fost cucerită de trupele ameri
cane, s-au refugiat în junglă. Po
trivit afirmațiilor șoferului, cei 
doi erau bărboși și îmbrăcați în 
zdrențe. Unul purta o pușcă, iar 
celălalt părea a ii sleit de puteri.

Autoritățile au declarat că au 
lost întreprinse măsuri în vederea 
găsirii celor doi, pentru a-i deter
mina să iasă din junglă și să re
nunțe la starea de autocaptivitate. 
In acest scop, elicoptere patrulea
ză deasupra insulei, aruneînd ape
luri scrise în acest sens, iar cu 
ajutorul radioului și megafoanelor 
se transmit'- apeluri verbale în 
limba japoneză.

REDACȚIA Si ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Sdntell”, Tel 17.60.10, Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Setate»’


