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La Complexul de industria' 
Uzarea lemnului de la Bră
ila se realizează aproape 50 
Ia sută din producția na
țională de plăci aglomera
te din lemn și 60 la sută din 
producția de chibrituri. In 
fotografie: un aspect din 
secția P.A.L.-2 unde se pro
duc zilnic 125 tone de plăci 

aglomerate din lemn

Calcul electronic 
in transporturi 

și telecomunicații
Mașinile electronice de cal

cul se folosesc cu succes și în 
domeniul transporturilor. Uti
lizarea acestora Ia rezolvarea 
operativă a problemelor pri
vind determinarea precisă a 
variantelor compunerii trenu
rilor de marfă și stabilirea e- 
fectivului de vagoane duce la 
realizarea unei economii zil
nice de 500 de vagoane.

In prezent, se studiază ex
tinderea folosirii mașinilor 
electronice la calcularea 
timpului de mers al trenuri
lor, determinarea soluțiilor 
optime ale graficului de cir
culație etc.

Mașini agregate 
de mare randament

Pentru ridicarea continuă a 
nivelului tehnic al producției, 
marile uzine constructoare de 
mașini au fost înzestrate în 
ultimul timp cu mașini-agre- 
gat individuale sau integrate 
în linii de transfer, produse 
în țară. Fiind utilate cu dispo
zitive care execută simultan 
pînă la 40 de operații de pre
lucrare, noile agregate permit 
realizarea unei productivități 
de 4-8 ori mai mare decît ma- 
șinile-unelte universale.

Numărul mașinilor de acest 
lip care funcționează pînă a- 
cum în uzinele noastre con
structoare de mașini a ajuns 
Ia 106, iar cel al liniilor de 
transfer la 10. Pînă la sfîrșitul 
acestui an vor mai fi instalate 
aproape 100 de mașini speciale 
și 6 linii de transier pentru a- 
utomatizarea fabricației unor 
repere de autocamioane, trac
toare, pompe de injecție etc.

Mașiniie-unelte de tip a- 
gregat, mașinile speciale și li
niile de transfer produse de 
industria noaitră constructoa
re de mașini sînt la nivelul ce
lor construite în țări cu indus
trie avansată.

(Agerpres)
----- •------

Utilaje noi
Anul acesta, exploatările fores

tiere din Argeș, Hunedoara, Plo
iești, Bacău și alte regiuni, au 
fost dotate cu încă 110 funiculare, 
care se folosesc la scosul și apro
piatul lemnului din locurile greu 
accesibile sau inaccesibile altor 
mijloace. în prezent, pădurile pa
triei sînt străbătute de peste 1 100 
linii de funicular, care măsoară 
mai mult de 1 300 km. Numai în 
primele 6 luni alo acestui an, mun
citorii forestieri au scos și apro
piat cu ajutorul acestor mijloace 
modeme aproape 3 000 000 mc 
lemn, cu peste 300 000 mc mai 
mult decît în aceeași perioadă a 
anului trecut. Folosirea funicula- 
relor duce la sporirea producti
vității muncii și realizarea unor 
importante economii. Costul pe 
tonă / km realizat la operațiile de 
scos și apropiat lemnul cu funicu- 
larul este cu aproape 10 lei mai 
mic decît cel obținut prin folosi
rea altor mijloace.

(Agerpres)

Deschiderea celui de-a! III-lea

Concurs și festiva! International

„George fnescu“

Aspect din timpul deschiderii festive a celui de-al III-lea Concurs și Festival „George Enescu 
Foto : AGERPRES

Pe șantierul nr. 1 - Baia Mare

Productivitatea —
15 la sută peste plan

eIHSi
onstructorii grupu
lui nr. 1 șantiere 
Baia Mare au dat 
în folosință oame
nilor muncii de 
ia începutul anu
lui șl pînă acum

mai bine de 740 de apartamen
te, cu aproape 100 mai mult
decît prevedea planul pentru 
această perioadă. Peste 90 Ia 
sută din apartamentele constru
ite au primit din partea comi
siilor de recepție calificative
le de „bine" și „foarte bine". 
Constructorii băimăreni, care 
ridică viitorul cartier „Săsar" 
— situat pe malul drept al ți
ului cu același nume — unde

pe extinderea unor metode și 
procedee avansate de muncă. 
Amintim, printre acestea, me
toda lucrului în lanț, care 
face posibilă executarea con
strucției la două nivele si
multan, iolosirea pe scară lar
gă a cofrajelor de inventar, 
urmărirea lucrărilor pe iaza de 
execuție, crearea brigăzilor 
specializate pe lucrări: iunda- 
ții, construcții la roșu, instala
ții interior, iinisaj etc. Despre 
eiectele acestei metode vor
besc faptele. La blocul-tum cu 
10 etaje, din strada Coșbuc, in 
mai puțin de 5 zile am execu
tat un nivel.

Scurtarea termenelor de dare

toarelor de încălzit, evitîndu- 
se astfel probele în timpul lu
crărilor propriu-zise de insta
lații. Aceasta asigură, conco
mitent, o operativitate a lu
crărilor de montare și o crește
re sporită a productivității 
muncii. De asemenea, a fost 
organizat și un atelier de croi- 
re-iiletare și de montare a ele
mentelor instalațiilor interioa
re. Nu lipsește nici strungul 
care ajută să se taie o parte 
din țevi la dimensiunea respec
tivă, nemaifiind nevoie ca a- 
ceastă operație să se execute 
manual. Un dispozitiv adaptat 
la strung permite să se fileteze

de 10 ori mai multe capete de 
conducte decît se executau 
pînă atunci manual-

După cum este și firesc, a- 
ceste măsuri au avut o influ
ență favorabilă asupra activi
tății economice a șantierului. 
Efectul cel mai direct și ime
diat îl constituie creșterea pro
ductivității muncii. Pe ansam
blul șantierului nostru s-a rea
lizat — de la începutul anului 
și pînă acum — o productivi
tate cu 15 la sută mai mare de
cît cea planificată. Aceasta a 
permis să realizăm și cele cir
ca 100 de apartamente înainte 
de termen. Creșterea producti

vității muncii a influențat ne
mijlocit prețul de cost al con
strucțiilor. Valoarea economii
lor suplimentare la prețul de 
cost se cifrează la peste 500 000 
iei. In acest fel angajamentele 
luate de constructorii noștri, 
au fost nu numai îndeplinite 
dar și depășite. Avansul pe 
care-1 avem în prezent față de 
grafic creează posibilitatea ca 
în trimestrul IV să mai dăm în 
folosință oamenilor muncii 
încă 250 de apartamente.

Ing. LIVIU STOICA 
șeful grupului nr. 1 al T.R.C. 

Maramureș

Sîmbătă seara, în prezența a 
peste 3 000 de iubitori de mu
zică din - țară și oaspeți din 
diferite părți ale lumii, a avut 
loc în Sala Palatului R. P. 
Romîne deschiderea festivă a 
celui de-al treilea Concurs și 
Festival internațional „George 
Enescu".

In loja oficială au luat loc 
tovarășii: Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Emil Bodnăraș, Chivu 
Stoica, Alexandru Drăghici, 
Ion Gheorghe Maurer, Alexan
dru Bîrlădeanu, Dumitru Co- 
liu, Leontin Sălăjan, Ștefan 
Voitec, Mihai Dalea, Constan
tin Tuzu.

La festivitate au participat 
membri ai C.C. al P.M.R., ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului și alte persoane oficiale, 
personalități ale vieții muzi
cale din țară și de peste ho
tare, care iau parte la mani
festările Festivalului și parti- 
cipanții la Concurs, numeroși 
oameni de artă șl cultură, 
reprezentanți ai organizațiilor 
culturale și obștești, ziariști 
romîni și corespondenți ai pre
sei străine.

Au asistat șefi al misiunilor 
diplomatice acreditați la Bucu
rești șl alți membri ai Corpului 
diplomatic.

în prezidiul Adunătrii festi
ve au luat loc Ion Pas, pre
ședintele Comitetului de orga
nizare a celui de-al treilea 
Concurs și Festival intema'țfo- 
nal „George Enescu", pre
ședintele Comitetului de radio
difuziune și televiziune, com
pozitorul Aram Haciaturian 
(U.R.S.S.), Henri Gagnebin 
(Elveția), președintele Federa
ției concursurilor muzicale in
ternaționale, compozitorul Ion 
Dumitrescu, președinte al 
Uniunii Compozitorilor din 
R. P. Romînă, Ion Cozma, pre
ședintele Sfatului Popular al 
Capitalei, pianistul Li Min 
Cean (R. P. Chineză), compozi
torul Jean Absil (Belgia), prof.

Ewa Bandrowska Turska (R.P. 
Polonă), prof. Nadia Boulanger 
(Franța), cîntărețul Kim Borg 
(Finlanda), compozitorul Mit- 
sukuri Shukicki (Japonia), pia
nista Magda Tagliaferro (Bra
zilia), prof. Christo Brambarow 
(R. P. Bulgaria), pianistul Ist
van Antal (R. P. Ungară), prof. 
Florica Musicescu (R. P. Ro
mînă), prof. Emil Hajek (R.S.F. 
Iugoslavia), compozitorul An- 
tiochos Evanghelatos (Grecia), 
compozitorul Principe Remy 
(Italia), cîntărețul William 
McAlpin (Anglia), prof. Fritz 
Ehlers (R. D. Germană), com
pozitorul Gonzales Mantiei 
(Cuba), cîntărețul Frans 
Vroons (Olanda), dirijorul Egi- 
zio Massini (R. P. Romînă), 
prof. Victor Giuleanu, rectorul 
Conservatorului „Ciprian Po- 
rumbescu", cîntăreața Arta 
Florescu, (R. P. Romînă), cîn
tărețul Mark Reisen (U.R'S.S.), 
De Gontaut Biron (Franța), 
președintele Concursului in
ternațional „Margueritte Long- 
Jacques Thibaud", dirijorul D. 
D. Botez (R. P. Romînă), prof. 
D. M. Tziganov (U.R.S.S.), diri
jorul'Anatol Chlsadji (R.P. Ro
mînă), compozitorul Sigismund 
Toduță (R. P. Romînă), prof. 
Garabet Avacbian. (R. P. Ro
mînă), prof. Francisc Balogh 
(R. P. Romînă), compozitorul 
Tudor Ciortea (R. P. Romînă), 
compozitorul Achlm Stoia 
(R. P. Romînă), pianistul 
Gheorghe Halmoș (R. P. Ro
mînă), prof. Alexandru Teo- 
dorescu (R. P. Romînă) și prof. 
Ovidiu Drîmba (R. P. Romînă).

Deschizînd adunarea pre
ședintele Comitetului de or
ganizare a celui de al III-lea 
Concurs și Festival Internațio
nal „George Enescu", Ion Pas, 
a spus printre altele: Con
cursul și Festivalul internațio
nal „George Enescu" a intrat 
în tradiția marilor evenimente 
artistice a căror importanță și 
semnificație trece dincolo de

hotarele țării și care se înscrie, 
cu titlul de eveniment, în ca
lendarul manifestărilor din 
domeniul artei muzicale de 
pretutindeni,

Mulțumesc oaspeților sosiți 
din aproape toate continentele 
lumii — personalități emi
nente ale artei muzicale : in
terpret!, compozitori, muzico
logi și critici. Fac urări de 
succes tinerilor concurenți 
ce-și propun să pășească, plini 
de încredere și avînt, într-o ca
rieră în care s-a ilustrat com
patriotul nostru George E- 
nescu.

Instituind Concursul și Festi
valul’ Internațional „George 
Enescu" și continuîndu-1 din 
trei în trei ani — a continuat 
vorbitorul — guvernul Repu
blicii Populare Romîne a dat 
urmare sentimentelor de înal
tă și unanimă prețuire a po
porului față de creația muzi
cală a ilustrului compozitor, 
care a fost totodată un nu mai 
puțin ilustru violonist, pianist, 
dirijor, pedagog.

Prețuirea și iubirea arătate 
lui George Enescu în anii pu
terii populare au fost’statorni
ce — ele manifestîriHu-se, pe 
cînd trăia, prin alegerea sa ca 
deputat în întîia legislatură a 
Marii Adunări Naționale, prin 
numirea sa ca membru al 
Academiei R.P.R., prin atri
buirea numelui său celei din
ții formațiuni simfonice romî- 
nești, prin instituirea unor 
buinse de stat, apoi prin înfiin
țarea muzeelor din Capitală și 
de la Dorohoi, prin restaura
rea casei natale de la Liveni 
(sat care astăzi poartă numele 
lui), prin editarea și popu
larizarea creațiilor sale, prin 
permanenta prezență a opere
lor sale în programele orches
trelor simfonice și în acelea 
ale emisiunilor la Radio.

Omagiem și în această sea-

(Continuare în pag. a III-a)

se vor construi peste 5 000 de 
apartamente, au dobîndit o ex
periență bună în asigurarea 
unui ritm intens de lucru pe 
șantiere, în executarea unor 
lucrări de calitate superioară-

Realizările noastre se dato- 
resc, în primul rînd, utilizării 
cu maximum de randament a 
macaralelor-turn de 3 și 4 to
ne, a macaralelor de fereastră, 
a stației centralizate de beton 
și a celorlalte utilaje cu care 
sînt dotate șantierele. Am pus, 
de asemenea, un mare accent

în folosință a construcțiilor ae- 
pinde în mare măsură și de 
activitatea lucrătorilor instala
tori. De aceea, colectivul șan
tierului nr. 5—instalații se 
preocupă în permanență de 
găsirea celor mai bune metode 
de lucru, care să scurteze ter
menele de execuție. Lucrările 
de instalații se execută in 
paralel cu cele de finisaj — in
stalatorii asigurînd front de 
lucru finisorilor și zugravilor. 
A fost organizat un atelier de 
verificare și montare a radia-

Turnee prin regiune
TIMIȘOARA (de la cores

pondentul nostru). —
Colectivul Operei de stat din 

Timișoara și-a început turneul 
prin centrele muncitorești și 
comunele regiunii Banat. In 
prima zi, un grup de artiști ti
mișoreni a interpretat în fața 
colectiviștilor din comuna Pe
tica, opereta „Silvia"; un alt 
grup pe scena căminului cul
tural din Șandra a prezentat

„Văduva veselă". In cele 12 
zile cît va dura turneul, colec
tivul operei va da spectacole 
la Bocșa, Sînnicolau Mare, Lu
goj, Făget, Gătaia. Din reper
toriul turneului cităm: „Lilia
cul", „Traviata", „Văduva ve
selă', „Vînzătorul de păsări" 
și alte opere și operete îndră
gite și cerute de muncitorii și 
colectiviștii din regiune.

Primul contact cu școala. Sumele lor ngureazâ, deocamdată, în listele celor înscriși în clasa I. Curind, însă, fiecare va 
avea în catalog o rubrică a sa pe care și-o dorește plină note de 10. (foto nr. I j Da, uniforma e frumoasă, îți vine 

bine. S-o porți cu plăcere (foto nr. 2)

Ce s-a petrecut 
cînd voi erați 

în vacanță—
rear cărăruia spre cabană cînd susurul unui 
izvor ți-a amintit de greierele ascuns în clopo
țelul școlii^. Poate că, pentru prima oară, 
atunci te-ai întrebat. Sau poate altă dată... A- 
tunci cînd, întins pe nisipul plajei, priveai 
cerul și scama unui nor ți-a părut că ia forma 
unui continent... Ori atunci cînd, citind la um

bra nucului din liavdă, gîza care ti s-a așezat pe carte ți-a 
reînnoit promisiunea de a dărui școlii la toamnă, un 
insectar...

Ceea ce-i sigur este că te aflai în vacanță. Departe de 
școală, de probleme și exerciții, de extemporale și teze.

Și totuși întrebarea ți-a venit firesc:
„Oare ce-o fi făcînd acum, cînd eu mă odihnesc, școala 

mea ?"

I
n clipa cînd visați, 
băieți, la meseria 
vieții voastre, la a- 
cea profesiune uni
că, pe care nu o 
egalează nici una pe 
lume, opriți-vă o 
clipă și întrebați-vă dacă vă cu

noașteți bine pe voi înșivă. Ce 
știți despre caracterul vostru, 
despre convingerile voastre in
time în legătură cu oamenii, cu 
viața ? V-ați verificat resursele de 
voință de care dispuneți ? Ce 
reacții sufletești ați avut în cli
pele în care v-ați dovedit victo
rioși într-o încercare grea sau 
cînd ați descoperit în voi îngri
jorătoare și evidente urme de la
șitate? Ați avut o noapte de 
gînduri sau, după cele întâmplate 
v-ați dus nepăsători la cinema ? 
Vă întrebați la sfîrșitul fiecărui 
an dacă ați realizat ceea ce v-ați 
propus, sau, mai întâi de toate, vă 
propuneți ceva de făcut în fie
care an, lună sau zi ? V-ați în
trebat dacă vă e frică de viață ? 
Dar de moarte ? Reacționați în 
fiecare împrejurare care vă soli
cită participarea sau preferați să 
priviți, stând de-o parte ? Ce pă
rere aveți despre părinți și profe

sori ? Cum apreciați părerile lor 
despre voi ?

Acestea ar fi doar cîteva din 
sutele — sau poate miile — de 
întrebări pe care cred că e ne
cesar să vi le puneți înainte de 
a vă hotărî asupra meseriei pe

siei din care faci parte tu însuți, 
nici una din toate acestea nu mai 
e posibilă. Vin apoi alte exa
mene, examenele practice, cele 
mai grele. Le vei trece mei ușor 
dacă la celelalte examene ai fost 
sincer.

spune că toate meseriile de pe 
lume, nu numai cele romantice, 
sînt frumoase dacă le faci cu su
flet și cu cinste. Desigur, munca 
e frumoasă și nobilă indiferent 
de înfățișarea ei concretă, dar 
nimeni nu poate ascunde că nu e

prin filtrele secrete ale conștiinței, 
sensibilității și personalității voa
stre.

ir
Dar poate că mai convingă

toare pentru voi, care în aceste 
zile visați acea meserie unică, cea

IN CUPA ClNID VISAȚI,
BĂIEȚI...

care s-o îmbrățișați pentru o via
ță întreagă. E necesar, cu alte cu
vinte, un preexamen de admitere, 
un examen intim și cu desăvîrșire 
sincer. Pentru că, dacă la un 
examen de admitere mai e poate 
posibil, prin cine știe ce concurs 
de împrejurări, să tragi cu ochiul 
la vecin, să-ți sufle cineva, să 
ocolești întrebarea, în fața comi

Dar care sînt acele meserii ro
mantice, pe care le visează atâția 
tineri, adolescenți și copii, dar la 
care nu ajung, desigur, toți? Cele 
mai tipice meserii romantice sînt, 
fără îndoială, cele de marinar și 
aviator. Sînt meserii frumoase, 
spectaculoase, bărbătești (deși ele 
sînt deschise și fetelor). Bine, veți 
zice, dar există o vorbă care

tot una că fii frizer, aviator sau 
miner și cred că vă e limpede de 
ce. Asta și din pricină, printre 
altele, că atunci cînd tunzi un 
om nu te paște absolut nici un 
pericol, pe cînd dacă te afli pe 
o mare în furtună, primejdiile 
sînt în imediata ta apropiere.

Trebuie, deci, ca toate acestea 
să vă fie bine cunoscute, trecute

mai frumoasă de pe lume, vor fi 
întîmplările luate din viața a doi 
oameni pe care am să vi le po
vestesc.

Cu vre-o trei-patru ani în urmă, 
redacția ziarului la care lucram 
m-a trimis să iau un interviu cî- 
torva aviatori, interviu necesar 
pentru o anchetă mai largă în 
rîndul tineretului pe tema idea

lului. Am stat cu acel prilej de 
vorbă cu mai mulți piloți, dar 
unul dintre ei mi-a vorbit cu o 
sinceritate care m-a răscolit. Mer- 
gînd cu el spre casă, el mi-a po
vestit în amănunțime începutu
rile lui în aviație. Era pilot doar 
de trei ani, după ce absolvise o 
școală de aviație civilă. Avea 
vîrsta de 31 de ani. Comandan
tul aeroportului și secretarul de 
partid mi-l recomandaseră ca pe 
un bun pilot, calm și curajos. 
Pornind de la aceste date l-am 
rugat să-mi povestească (curiozi
tate specifică unui scriitor tînăr) 
ce simte și ce gîndește în cele 
mai grele clipe ale zborului. La 
care acel pilot mi-a răspuns sim
plu că simte doar că-i este 
frică.

— Cum, vă e frică ? — am în
trebat eu uimit.

— Dumitale nu ți-e frică a- 
tunci cînd zbori cu avionul ?

— Ba da, obsesia vieții mele e 
abisul. Dar dumneavoastră, care 
sînteți de meserie...

— Ei, uite că și mie, care sînt

ION BĂTEȘU

(Cvntlnaart în pag. a

Te-ai obișnuit ca școala, cu tot ce se leagă de ea și de 
viața ta de elev, să te întîmpine de fiecare dată, la sfîrși
tul fiecărei vacanțe, cu noutăți, cu surprize. Erai curios, 
erai nerăbdător să le afli mai curind, deși nu numai 
nerăbdarea, nu numai curiozitatea ți-au stîrhit întrebarea. 
Depărtarea dintre tine și școală, atit de exact exprimată 
de numărul mai mare sau mai mic de kilometri, pe plan 
afectiv nu se produsese niciodată. Școala te însoțise necon
tenit prin poienele vacanței, purtai necontenit imaginea, ei 
în tine, simțeai că adevăratul sens al frumuseței odihjiei 
tale ea ți-1 dăruia.

Și, desigur, mai mult. Știai că în timp ce tu te afli In va
canță, ea și tot ce se leagă de numele ei lucrează în .conti
nuare neostenit, că mii și mii de oameni, pregătindu-ți ție 
sărbătoarea deschiderii noului an de învățămînt, nu cunosc 
odihna.

Și astfel, dintr-o știre ascultată Io radio, dintr-o informa
ție citită în ziar, ai cules mereu amănunte menite să se pre
facă într-o zi într-un răspuns cuprinzător la Întrebarea ta.

Acum ziua aceasta a sosit.
Rîndurile de față nu mai pot emite nici măcar pretenția 

de a-ți completa cunoștințele. Sarcina lor este doar aceea 
de a te ajuta, în speranța că n-ai nimic împotrivă, să le 
sistematizezi.

Incontestabil, cel mai important aspect al noului pe care 
legitimul tău interes l-a Înregistrat în legătură cu deschi
derea școlii, este ilustrat de faptul că acest eveniment co
respunde înfăptuirii practice a generalizării lnvățămîntului 
de opt ani. Traducînd in viață hotărîrile Congresului al III- 
lea al P.M.R., școala generală de opt ani, obligatorie și

OCTAV PANCU-IAȘI 
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însoțind un grup de tineri colectiviști ȘTIINȚĂ
prin Expoziția realizărilor

economiei naționale
Aici, într-o armonioasă pace 
Și emoționant ca-n preajma mării 
Luminile și stelele și le desface 
Această expoziție a țării.

81 totuși tâmpla simte-o amețeala 
De-atîtea frumuseți ce trec rapid, 
Vîslînd într-o mișcare adîncă șl reala 
Pe care arbori tineri o deschid.

Catarge repezi și tulburătoare 
Ea clatină maiestuos și ferm 
Ca să rezume pe o sută de hectare 
Două decenii dintr-un timp etern.

Argint e parcă risipit pe sonde 
Zigzaguri infinte-n ritm bogat 
Și parcă griul de la noi din sat 
Ar lumina înaltul cu macarale blonde.

Iar șase ore cît am dat ocol 
Fluxului tlnăr de mașini și de culori 
Parcă am fost în prahovele cu petrol 
Șl la oțel șt pe peroanele de gări.

Motoarele energic înfipte-n cadru sînt 
Și ochiul le cunoaște bine.
Șî-auzul le aude, întors puțin în sine, 
Intr-un efort gigantic, în fabrici tremurînd.

Ca o machetă-a patriei adusă
Din munți, din cîmpurt stă pulsînd mlădiu 
Cu-nfățișarea din pădure zmulsă
Și dintr-o trecătoare spre viitorul viu.

Tractoarele acestea care în luciul lor 
Răsfrîng o depărtare ce-i doldora de grîne 
Sînt rampa de lansare a unui mare zbor 
In cerurile albe ale recoltei bune.

Pămtntul duce arbori pe lungi fîșii fertile 
In fiecare zare, val amplu lingă val, 
Iar ea e-o vegetație crescută-n zile, 
Ca griul unduios și natural.

Firească ni se pare rotirea luminoasă 
Din uriașul, alb pavilion.
Mă simt sub bolta Iui, pasăre-om, 
Și sînt acasă.

Socialismul Înstelează bolta
Acestei expoziții, cu aștri mari și calmi. 
Și ea rezumă țara șl ea este recolta 
In mers, a celor douăzeci de ani.

Vă amintiți, desigur de începu
tul romanului „Goana după 
meteori care va prilejuit — 
prin intermediul fanteziei crea
toare a lui Jules Verne — desco
periri pe care, parțial, știința se
colului nostru le-a transferat din 
domeniul ficțiunii în cel al reali
tății nemijlocite.

Ciudatele și neașteptatele e- 
voluții cosmice ale meteoritului 
de aur — care-l fac să se abată 
de la cunoscutele și implacabilele 
legi ale mecanicii cerești — nu 
sînt întâmplătoare. Ele se dato- 
resc unor complicate — insă ex
trem de precise — comenzi tele
ghidate, al căror autor nu este 
altul — așa cum ne spune Julet 
Veme — decît Zâphyrin Xirdal, 
genial și desinteresat om de ști 
ință, de al cărui nemăsurat talent 
este gata să profite bancherul 
Robert Lecoeur.

Telecomandă ~ comandă la 
distanță.

Insă dacă transmiterea de la 
distanță a unor eomenzi nu mai 
miră astăzi pe nimeni, pe vremea 
cind Jules Verne își imagina un 
astfel de aparat tehnica teleco
menzilor ținea de domeniul fan
tasticului. Să amintim faptul că 
primele încercări de a conduce 
de la distanță un avion datează 
din anul 1920 și că — de abia 10 
ani mai târziu — s-a reușit con
struirea unor avioane care să

poată fi radio-teleghidate la 
distanțe de peste o sută de km. 
Iar savantul lui Jules Ver
ne trebuia să acționeze nu asu
pra unui aparat construit de 
mina omului astfel îneît să răs
pundă ascultător unor comenzi 
pentru care fusese anume „dre
sat", ci asupra unui obiect — un 
meteor avînd o greutate uriașă 
— aflat în cîmpul gravitației te
restre. Trebuie să convenim deci

țiune a omului de știință a stîmtt 
reacția în lanț a calculului finan
ciar. Uimirea îl face să pălească, 
siguranța de sine pe care o ma
nifestă Xirdal i se pare vecină cu 
demența.

Deși este dinainte convins că 
bancherul nu va înțelege nimic 
despre principiul de funcționare 
a aparatului său, Zephyrin Xirdal 
consimte să-i dea cîteva explica
ții. Tocmai în legătură cu aceste 
lămuriri, se cuvine să facem cî
teva precizări.

Sîntem la sfîrșitul secolului 
XIX și începutul celui de al XX- 
lea. Descoperirea fenomenului ra
dioactivității, demonstrarea faptu
lui că atomul însuși este divizibil.

a cărei radioactivitate este de 
o sută de mii de ori mai puter
nică decît cea a rodiului.

Cit privește principiul funcțio
nării aparatului, felul în care a- 
cesta ar influența evoluția me
teorului pe bolta cerească, Ze
phyrin Xirdalphyrin Xirdal — deținător al 
unor anume teorii îndrăznețe cu 
privire la relațiile existente între 
materie și energie — este con
vins că, trimițînd în direcția bo
lidului o cantitate corespunză
toare de energie, acesta poate fi 
călăuzit spre Pămînt. O asemenea 
însușire o posedă tocmai aparatul 
său.

Transport de energie în spațiu, 
pe distanțe de sute de kilometri ?

De la Jules Veme
la telecomandă

că, din acest punct de vedere, 
fantezia creatoare a scriitorului a 
luat-o pînă și înaintea realizărilor 
de pînă acum — în acest sens 

ale științei contemporane 
nouă.

Iată-ne acum martori ai unei 
discuții între bancher și savant. 
Tema conversației: meteorul de 
aur.

Bancherul a reținut un lucru: 
bolidul poate fi făcut să cadă pe 
Pămînt. In mintea sa, calma aser-

că în structura lui intră alte par
ticule materiale — avînd dimen
siuni mai reduse — și care se 
călăuzesc după legi aparte, pro
duseseră o adevărată revoluție în 
știință, răstumînd tiparele fizicii 
clasice. Or, acest fapt nu putea 
să nu-și imprime pecetea asupra 
fanteziei creatoare a receptivu
lui Jules Verne.

Aceasta este — probabil -r- și 
explicația că aparatul lui Xirdal 
folosește și o anume substanță

MODERN,
ELEGANT,
FRUMOS

arcurgînd expozi
ția, reflecțiile vi
zitatorului sînt 
totdeauna admira
tive, tonificate cu 
un puternic sti
mulent de mîn-

drie. Și alături de cuvintele 
de laudă pentru nivelul tehnic 
la care a ajuns industria ro- 
mînească, de aprecieri pentru 
forța ei în plină ascensiune, el 
rostește cuvinte și despre fru
mosul întîlnit în expoziție. 
Și acest atribut, din ce în ce 
mai cotidian vieții noastre, îl 
întâlnește în tot ce vede aici. 
In șlefuirea de cristal a pupi- 
trelor de comandă la mașini 
și agregate, în jocul culorilor 
pastel la exponatele electro
tehnicii, în liniile elegante și 
degajate întâlnite în interioa
rele locuințelor, în suplețea 
aerată a stâlpilor de înaltă 
tensiune, în florile de pe alei 
și în jocul luminilor din fap
tul serii el găsește o împlinire 
a cerințelor sale estetice și a- 
cest lucru îl bucură deosebit.

„Lucrez de 33 de ani în în- 
vățămîntul superior — spune 
inginerul Alexandru Romano- 
vici, profesor la Institutul pe
dagogic din Brașov — și am 
vizitat multe expoziții. Nici
odată însă n-am putut vedea 
o îmbinare mai reușită a uti
lului cu plăcutul: gustul artis
tic deosebit, calitatea se îm
bină armonios cu simplitatea, 
linia modernă și eleganța pro
duselor. Remarca mea se re
feră atît la mașinile unelte, 
cît și la bunurile de consum". 
Tehnicianul Gheorghe Dan. 
ne-a vorbit despre noile va
goane de călători: „Nu puteam 
să-mi imaginez că s-a ajuns la 
un grad atît de înalt de con
fort ca la aceste vagoane ex
puse ici, produse de uzina din 
Arad. Capitonajul băncilor din 
materiale plastice cu nuanțe 
variate crează un cadru plă
cut, intim. Sistemul ultramo
dern de încălzire și de prime
nire cu aer proaspăt asigură 
compartimentelor un microcli
mat optim în timpul călătoriei. 
Apreciez, de asemenea, și ca
litatea bună a instalațiilor sa
nitare".

Tovarășa Hortensia Vuciuc,

funcționară la Banca de Stat 
din Timișoara, ne-a vorbit în
deosebi despre produsele in
dustriei ușoare în raionul că
rora ea și-a petrecut cea mai 
mare parte din timpul vizită
rii expoziției.

„M-a impresionat mult — 
spunea ea — tot ceea ce este 
nou în acest sector. Confecțiile 
și încălțămintea, cu linia lor 
modernă și elegantă atrag în 
mod deosebit. Sînt culori plă
cute și materiale ușoare. îmi 
doresc să port cîteva din noile 
rochii confecționate din jerse*.

Prezența frumosului este re
marcată la expoziție și de oas
peții străini. Iată ce a detiara*. 
doamna Ellen Land-een Bre- 
marton din Washington, din
tr-un grup de turiști ameri
cani aflați in trecere spre Ma
maia :

călătorit prin multe 
țări din Europa, dar nicăier: 
n-am întîlnit atâtea construc
ții ca în Rominia. Este extra
ordinar. Mi-au plăcut de ase
menea, cele patru apartamente 
prezentate în expoziție, pre
cum ?i mobila lor. Eu am 
acasă mobilă suedeză, care- 
cotată pe piața mondială ea 
una din cele mai bune. Va 
mărturisesc, aș vrea ca mobila 
dumneavoastră să fie in apar
tamentele mele Are o linie 
mai simplă, dar mai eiegantâ 
In plus, mi-am dat seama că 
este și foarte rezistentă..

In general, sin: foarte im 
presionată de expoziția dum
neavoastră și de realizările pe 
care le-ați obținut intr-o pe
rioadă relativ foarte scurtă de 
timp-.

Sau iată ce a declarat dom
nul Frantz Iosif Gariys, ingi
ner șef și proprietar al firme: 
cu același nume din Republica 
Federală Germană:

„Țara dumneavoastră «te 
deosebit de prețuită in străi
nătate și se vorbește despre 
ea cu respect șt simpatie. Ex
poziția, care concentrează cele 
mai importante din înfiptuiri- 
le remarcabile pe care le-a 
dobîndit poporul romîn în ul
timele două decenii, este de

ADRIAN PĂUNESCU

Este aceasta o problemă care 
se află în centrul preocupărilor 
științifice ale anilor noștri. Să vor
bim — in acest sens — despre 
inventarea lasserului, aparat care 
concentrează, într-o fîșie îngustă 
de radiații, o cantitate considera
bilă de energie, transportînd-o 
la distanțe enorme. Și poate este 
semnificativ să amintim aici fap
tul că oamenii de știința — luîn- 
d-o înaintea timpului — întrevăd 
de pe acum eventualitatea între
buințării acestuia ca transportor 
al electricității făurite pe satelitul 
natural al Pămîntului — Luna.

Fără îndoiala, Veme nu a pu
tut întrevedea o asemenea posibi
litate practică, dar însăși ideea pe 
care o zămislește mintea iscodi
toare a lui Xirdal îl apropie de 
contemporaneitate... El a calculat 
care este cantitatea de ener
gie ce trebuie dirijată spre 
meteor, timpul și direcția în 
care trebuie aparatul să-și exer
cite acțiunea. Mai mult decît a- 
tît: calculele îl înarmează atât cu 
cunoașterea locului, cît și cu cea 
a datei căderii bolidului de aur. 
Și, intr-adevăr, în ziua și ora pre-

văzută, bolidul se prăbușește pe 
un teren cumpărat in acest scop 
în nord-vesțul insulei Upemivik 
din Groenlanda, sub ochii unei 
mulțimi anume venite să parti
cipe la grandiosul spectacol.

Aici intervine — pentru ultima 
oară — misteriosul și multilatera
lul aparat.

De data aceasta, folosirea lui 
împiedică dezlănțuirea unui ade
vărat conflict internațional între 
forțele armate ale guvernelor ca- 
re-și dispută proprietatea asupra 
meteoritului.

Pe Zephyrin Xirdal toate a- 
cestea îl dezgustă profund. El 
se hotărăște să cufunde bolidul m 
adîncimile oceanului.

Nu intrăm aici în amănunțitele 
explicații care ar veni in sprijinul 
înțelegerii acestei noi însușiri a 
aparatului, explicații in legătură 
cu care fantezia are un cuvînt 
greu de spus. Amintim aici doar 
interesanta observație că meteorul 
va fi prăbușit în mare printr-o 
dublă acțiune a unui bombarda
ment atomic, îndreptată atît asu
pra masei bolidului însuși, cît și 
asupra țărmului pe care acesta se 
sprijinea. Adresindu-se aceluiași 
Lecoeur, Xirdal spune: „O să-ți 
fad o idee despre micimea ace
stor atomi atunci cind îți voi spu
ne că în clipa de față ei izbesc 
suprafața blocului de aur în care 
se încrustează în număr de... mi
lioane pe secunda. Este deci un 
adevărat bombardament, în care 
lipsa de greutate a proiectilelor 
este compensată prin infinitatea 
numărului și vitezei..."

...Aparatul lui Verne este micuț 
și cu greu ar putea cineva să 
regăsească într-nsul ceva din im
punătoarea înfățișare a unui ciclo- 
tron modern. Și nici cunoștințe 
despre felul în care un fascicol 
îngust de particole elementare — 
accelerat pînă la viteze conside
rabile — poate declanșa reacția 
de dezintegrare a materiei, nu 
putea să aibă marele prieten al 
copilăriei noastre (oare numai al 
copilăriei?). Și poate tocmai șt 
faptul acesta împrumută otita 
farmec de neegalat și prospețime 
mereu înnoită acelui care a îna
ripat — decenii de-a rîndul — 
nu numai visurile înflăcărate ale 
tineretului, dar chiar și creația 
realistă a oamenilor de știință.

AD. I. SERGIIIE

sAptămîna
VIITOARE PE ECRANE

re CIN MAT R A F E
(orele 9; 11; 13; 15; 17; 19; 21). 
Miorița (orele 10; 12; 14; 16; 
1845; 2030). UN SURÎS ÎN 
PLINA VARA — rulează la 
Buzeștâ (orele 1530; 1730). O- 
COLUL PÂMÎNTULUI ÎN 80 
DE ZILE — cinemascop (am- 
>e*e serii) rulează la Cringași 
orele 16: 1930). PRIMUL
TROLEIBUZ — rulează la 

vița (orele 10; 12; 16; 18;
Tomis (orele 10: 12; 14; 
18.15; 20 30« VALSUL NE- 
RTTOR ruieazâ la Grădi- 
Tomis — (orele 1930) SE

CHESTRATUL DIN ALTONA 
la Flacăra (orele 14;

k Volga (orele 
18: 2030).

In regia lui Vittorio 
de Sica studioul „Ti- 
tanus" a realizat fil
mul „Ciociara". Sce
nariul a fost scris de 
Cesare Zavattini după 
romanul lui Alberto 
Moravia.

In rolul principal 
Sophia Loren, pe care 
am revăzut-o de cu- 
rînd în „Sechestratul 
din Altona",

Alături de ea întâl
nim pe generic pe 
Jean Paul Belmondo, 
pe care l-am admirat 
în „Cartouche", Raff 
Valone cunoscut din 
numeroase filme prin
tre care: „Răzbuna
rea", „GaribaldV* și 
„Plaja” și Renato

Ciociara

Salvatori care
spectatorii noștri l-au 
văzut în „Rocco și 
frații săi", „Era noap
te la Roma" și „O 
zi ca leii".

Sophia Loren a pri-

mit pentru rolul in
terpretat în acest film 
„Premiul Oscar" în 
1962 și Premiul pen
tru cea mai bună in
terpretare feminina la 
Cannes 1963.

(Urmare din pag. J)

de meserie, mi-e frică. Mi-am 
dai seama de asta de cind eram 
elev și am făcut primul zbor. 
Eram alături de instructor: eu 
conduceam, iar el mă suprave
ghea. Eram calm, executam miș
cările cu siguranță, astfel îneît 
am primit o notă mare. Nimeni 
nu și-a dat seama însă la cobo- 
rîre că aveam buza de jos sfișiată 
cu dinții din cauza încordării. 
Tot timpul acelui zbor am simțit 
în mine spaima de înălțime, o 
nesiguranță inexplicabilă. Care 
era explicația că nu s-a observat 
nimic ? Eram înzestrat cu o mare 
voință, o voință pe care mi-o edu
casem de mic. La zece ani hotări- 
sem să mă fac aviator și nu am 
renunțat nici o clipă la această 
hotărire, am făcut sport, am în
vățat excelent la fizică, matema
tici, chimie, am construit aero- 
modele. Cred însă că am greșit.

— De ce?
— Pentru că îmi lipsește totuși 

ceva ca să fiu un pilot desăvîrșit: 
indiferența organică sau educată 
față de tine însuți în timpul zbo
rului. Atunci tu nu trebuie să mai 
exiști, atunci există numai apara
tul , de zbor, aparat din care faci 
Și tu parte. Eu nu reușesc să mă 
contopesc cu aparatul, nu sînt în
că capabil de așa ceva, iar reuși
tele mele se datoresc, cum ți-am 
spus, unei voințe foarte puternice.

Dacă ar fi să-mi aleg iarăși pro
fesiunea, nu m-aș wub face avia
tor.

— Dar regretați că smteți a- 
viator ?

—- Nu, nu regret deloc, dar 
de-abia acum îmi dau seama că 
dacă eram lucid și aveam sufi
cientă răspundere față de pro
priul meu destin, atunci, la înce
puturile școlii, trebuia să-mi 
schimb meseria. Pentru fiecare 
meserie îți trebuie o aptitudine,

Popeecu, de pe vagul merism 
„Brăila*. Deși a trecut de 30 de 
ani, Popescu e marinar de abia 
de doi ani. La început a fost 
strungar, apoi educator la o școa
lă profesională. O ducea bine, 
dar visul tinereții lui nu era îm
plinii. Visase să ajungă marinar. 
Deși la această cirstă e greu 
să-ți schimbi meseria, el a intrat 
intr-o școala de telegrafie. Termi
nând școala a fost repartizai pe 
cașul „Brăila", pe care e și acum.

V. COXSTANTINESCU

nes cu, June Darie și 
Dem Rădulescu.

Muzica aparține lui 
George Crigoriu.

„Dragoste la zero

szngtzâtatea 
GA TORULUI

Falsificatorul**rvoe-

• •
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rrvnt. O

ricolete Ai

„Galapagos**

/V CLIPA emu VISAH, BAlEJI.
o disponibilitate psihică și fi
zică. Ambiția ta sau a părin
ților nu pot înlocui aceste calități 
native și formate prin instrucție și 
educație. Aptitudinile pentru o 
meserie se formează începînd din 
adolescență. Atunci profesiunea 
o simți ca pe o chemare de care 
devii din ce în ce mai conștient, 
amplifietnd-o în tine, descope- 
rina-o pe deplin, călăuzind-o 
spre împlinire.

Am stat de curînd de vorbă 
și cu un reprezentant al celei
lalte profesiuni romantice — ma- 
rinăria. Este vorba de timonierul

Nu îndeplinește funcția de tele
grafist, din pricină că pe vas se 
află un alt telegrafist, un om în 
vîrstă, cu mai multă pricepere 
decît el în această disciplină a 
marinăriei. El e timonier, adică 
unul dintre oamenii care țin tn 
mîini cîrma vasului. La început, 
pînă a prins meseria și pînă s-a 
obișnuit cu vasul și cu mersul pe 
mare, a fost simplu marinar, în
deplinind munci dintre cele mai 

. Trei curse, dintre care una 
1, pînă în Brazilia, a lucrat 

la rașchetat, la vopsit, la curățe
nie, la descărcatul materialelor.

mul rind eu cm pe rxu un cart 
foarte greu. Fac adică serviri în
tre orele 24 și 4 dimineața și între 
orele 12 și 16. In afara acestor 
ore, dorm, duc activitate obșteas
că, particip la ședințe, la mane
vre, la tot ce e nevoie. O altă di
ficultate este tangajul. Mulfi își 
închipuie că marinarii au rău de 
mare doar în prima lor călătorie. 
Ei, aflați că nu e așa. Cunosc 
marinari care au rău de mare de 
zece ani, unii fiind nevoiți chiar 
să-și schimbe meseria din pricina

trebuit să ne adăpestam Sngi w. 
țărm pentru o zi și o noapte. ăt- 
fel riscam să fim răsturnați. A 
fost foarte greu, simțeam orele 
lungi cît o zL N-am mincat și 
n-am închis ochii nici o clipă. 
Furtuna e dușmanul numărul unu 
al navigatorului. Nu degeaba a- 
propierea acesteia, anunțată de 
aparate, provoacă o alarmă gene
rală pe toate vasele aflate în 
larg sau chiar in porturi. Lupta 
cu forțele naturii e cumplită. Tre-

w-i o plimbare de 
meserie pe vieți q 
vrea să-i aporța ia întregime, și 
abia atunci di ceva din fru
musețea ei și te face fericit.

..Jn clipa rind visați, băieți, la 
meseria vieții voastre, la acea pro
fesiune unică, cea mai frumoasă 
din lume, gindiți-rii bărbătește și 
la ceea ce aceste meserii roman
tice au tn de... antiromantic, pre- 
gătindu-vă cu grijă o uriașă re
zervă de resurse.

Studioul cinemato
grafic „București” 
prezintă o nouă co
medie muzicală în 
culori „Dragoste la 
zero grade". Scena
riul este semnat de 
H. Nicdaide șiCezai 
Crigoriu. Regia de 
Geo Saizeseu și Cezar 
Grigoriu.

In rolurile princi
pale : Florentina Mo- 

Andro-

grade

Banda

Coproducția franco- italiana 
„Banda de lași" are la bază sce
nariul semnat de Giuliano Car- 
mineo și Fabrizio Toglioni care 
a realizat și regia filmului.

Din distribuție fac parte Pas
cale Petit („Vrăjitoarele din Sa
lem" și „O viață”) și SciUa Ga- 
ber („Doi colonei1*).

Explorarea insulelor Galapagos 
formează obiectul filmului docu
mentar cu același nume realizat 
in studiourile din R. F. Germană.

Regia filmului „Galapagos" a- 
parține lui Heinz Sielmann.



SPORT
Astăzi la Budapesta

ÎNCEP campionatele europene

FEMININE DE BASCHET
Cea de-a 9-a ediție a campionatelor europene feminine de baschet 

începe astăzi la Budapesta, cu participarea a 10 echipe împărțite în 
două grupe după cum urmează: Grupa A : U.R.S.S., R. P. Romînă, 
R. P. Ungară, Franța și Iugoslavia; grupa B : R. S. Cehoslovacă, 
R. P. Bulgaria, R. D. Germană, R. P. Polonă si Italia. Primele două 
clasate în fiecare grupă se califică pentru semifinale.

Meciul dintre echipele Romîniei și Franței va fi transmis de 
televiziunea romînă, începînd de la ora 12.

„Balcaniada la lupte libere"
© în sala sporturilor din 

Constanța, plină pînă la re
fuz de spectatori, au început 
ieri întrecerile de lupte libere 
din cadrul Balcaniadei de lup
te la care participă sportivi 
din R. P. Bulgaria, Grecia. 
R.S.F. Iugoslavia, Turcia și 
R. P. Romînă.

Iată primele rezultate înre
gistrate : categoria 52 kg : Tă- 
pălagă (R.P.R.) învinge prin 
tuș pe Zafiropoulos (Grecia) ; 
Baiev (R.P.B.) întrece la punc
te pe Mustafa (Iugoslavia); 
categoria 57 kg: Cristea 
(R.P.R.) învinge prin tuș pe A-

t

li Ibrahim (Iugoslavia) ; Ha
san (Turcia) cîștigă la puncte 
în fata lui Malov (R.P.B.) ; ca
tegoria 63 kg : Kabanli (Tur
cia) întrece la puncte pe Ker- 
benkov (R.P.B.) ; categoria 70 
kg : Hie Chirilă (R.P.R.) face 
meci nul cu Marinov (R.P.B.); 
Civelek (Turcia) întrece la 
puncte pe Ioanidis (Grecia); 
catefforia 78 kg : Tampa 
(R.P.R.) învinge la puncte pe 
Kokinos (Grecia) ; Aliev 
(R.P.B.) bate prin tuș pelbra- 
imi (Iugoslavia). Astăzi au loc 
finalele care vor desemna pe 
cei opt campioni balcanici.

I

Valea Lotrului
Prof. V OKLA.

Deschiderea celui de al lll-lea Concurs
și Festivul Internațional „George Fnescu“

(Urmate din pag. h

Campionatul categoriei A
la fotbal

'Ast&ri. se desfășoară în București și provincie meciurile celei de a 
doua etape a campionatului republican de fotbal pentru categoria A. 
In Capitală, pe stadionul „23 August", cu începere de la ora 14,45 se 
joacă în program cuplat partidele: Progresul — Petrolul Ploiești 

și Steaua — Minerul Baia Mare.
In țară au loc întîlnirile: Crișul Oradea — Știința Craiova; U. T. 

Arad — Dinamo București ; Știința Cluj — Farul Constanta ; Dinamo 
Pitești — Rapid București; C.S.M.S. Iași — Steagul roșu Brașov.

Stațiile noastre de radio vor transmite alternativ. începînd de Ia 
ora 17,15 (programul I) aspecte din repriza a doua a meciurilor : 
Steaua — Minerul, Știința Cluj — Farul și C.S.M.S. — Steagul roșu.

s

Cu prilejul celei de-a XX-a aniversări 

a eliberării Bulgariei de sub jugul fascist

• La bazinul Dinamo din 
Capitală s-au desfășurat ieri în
tîlnirile din penultima zi a tur
neului internațional de polo pe 
apă. In cel mai important meci, 
selecționata U.R.S.S. a învins cu 
scorul de 4—2 (0—0. 2—0, 1—1. 
1—1) echipa R. D. Germane. 
Punctele echipei sovietice au fost 
marcate de Osipov (2), Adgiev și 
Bortkievici. Pentru formația ger
mană au înscris Voss și Schelen- 
rikch.

Meciul dintre echipele R. P. 
Ungare și R. P. Bulgaria a reve
nit primei formații cu 3—1 (1—0, 
1—0, 1—1, 0—0). Reprezentati
va R. P. Romîne a învins cu 
7—3 (0—1. 2—1, 3-0, 2—1) e- 
chipa noastră de tineret.

Astăzi, de la ora 15,30, se 
dispută ultimele meciuri ale tur
neului. urmînd ca partida dintre

selecționatele R. P. Romine si 
U.R.S.S., pînă acum r.eînxinse, să 
decidă echipa câștigătoare.

• Turneul ca
pitalelor*, care 
reunește la Pa
ris patru selec
ționate mascu
line de volei, • 
continuat vineri 
seara în sala

Pierre de Coubertin. Reprezenta
tiva Orașului București a învins 
cu 3—0 (15—3, 15—7, Io—7) e- 
chipa Parisului după un meci 
mult aplaudat de spectatori.

Intîlnirea dintre echipele ora
șelor Varșovia și Moscova s-a 
încheiat cu surprinzătoarea victo
rie a primei formații la scorul 
de 3—1 (15—6, 15—13, 14—16, 
19—17). In ultimele două partide 
sc întîlnesc București cu Mosco
va șl Varșovia cu Paris.

Sîmbătă după-amiază în sala 
Filarmonicii de stat „Oltenia" 
din Craiova a avut loc o adu
nare festivă consacrata celei 
de a XX-a aniversări a elibe
rării Bulgariei de sub jugul 
fascist.

La festivitate au luat parte 
numeroși oameni ai muncii 
din întreprinderile și institu
țiile orașului.

Cu acest prilej a luat cuvân
tul Minodora Fugaru, vicepre
ședinte a Comitetului executiv 
al Sfatului popular al orașului 
Craiova care a vorbit despre 
însemnătatea zilei de 9 sep
tembrie pentru poporul bulgar 
și despre rezultatele obținute 
(te el in construcția socialis
mului.

A luat, de asemenea, cuvin- 
tul Ivan Mangov, consilier al 
Ambasadei R. P. Bulgare la 
București.

In încheiere participanții au 
vizionat filmul artistic bulgar 
„Kaloiar.'.

Cu prilejul celei de-a 20-a 
aniversări a eliberări! Bulga
riei de sub jugul fascist, postu
rile noastre de radio transmit 
intre 3 ți 9 septembrie o săp- 
tămină a muzicii bulgare.

In programe figurează con
certul nr. 5 oentru pian și or
chestră de Pândo V.adigherov 
în interpretarea Orchestrei 
Simfonice a Rzdicrteleviznini: 
bulgare, fragmente d:n opera 
Jvailo" de Marin Golemir.ov 
cantata ..Septembrie 1923" de 
Konstantin IU ev în interprets - 
rea corului Conservatorului 
din Sofia și a orchestrei și co
rului Radioteleviziunii bulga
re. Se va mai transmite un 
program vocal instrumenta! cu 
lucrări de Dimitar Tipkov, 
Dimităr Sagaev, Milcio Leviev, 
programe de muzică populară, 
cîntece de masă și coruri, mu
zică de estradă.

irea

(Agerpres)

ră, și în zilele care vor urma, 
împreună cu distinșii noștri 
oaspeți de peste hotare, memo
ria ilustrului compatriot incor
porat prin universalitatea ge
niului său, galeriei macilor 
compozitori și interpret ai lu
mii.

Concursul și Festivalul In
ternațional „George Enescu*" — 
a spus în încheiere vorbiuml 
— reprezintă o manifestare 
de cultură și artă care se în
scrie pe linia acelor acțiuni de 
natură să coniribuie la cu
noașterea valorilor artistice 
ale popoarelor — iar prin ele 
să ducă la apropiere, priete
nie, cooperare.

Președintele Comitehtiu: de 
organizare a declarat deschise 
cel de al treSen Concurs și 
Festival International ..George 
Enescu*.

Asistența a păstrat un mo
ment ce reculegere in mem:- 
ria artistului poporului Geor
ge Georgescu, decedat cu dte- 
va zile in urmă, al cărui mare 
talent a servi: cu strălucire 
timp de aproape cincizeci de 
ani creația muzirală rrenîneas- 
că și universală.

A luat apoi cuvântul Ion 
Cosma. președintele Sfatului 
popular al Capitale: rare 3 sa
lutat în numele cetățenilor o- 
rașului București pe oaspeți: 
sosiți din 39 de țări pentru a 
participa la cel de-al Hl-iea 
Concurs și Festival Interna
tional .George Enescu".

Ne manifestăm bucuria — a 
spus el — că in orașul in care 
a trăit și a creat George Enes
cu sânt prerente eminente per
sonalități ale vieții artistice 
mondiale și tineri 
partktipanți ia tradiționalul 
nostru Concurs care și-a cuce
rit un ?oc de seamă in palma
resul manifestării ar muzicale.

Cetățenrl Capitalei noastre 
așteaptă cu justificată nerăb
dare manifestările concursului 
și festivalului si sînt dornici să 
cunoască, să aprecieze și să ad
mire măiestria artistică a in- 
terpreților.

Nădăjduiesc in același timp 
că prezența dv. în București 
va fi un bun prilej de a cu
noaște orașul nostru, harnicii 
și pașnicii săi locuitori, reali
zările lor, instituțiile de cultu-

□reții de toate generațiile au 
evaluat și evoluează spre O 
noua etapă creatoare.

Ne-tm obișnuit să partici
păm odată la trei ani, cu inima 
bătind sărbătorește, la această 
cinstire a marelui fiu al po
porului romîn.

Ne-am obișnuit, totodată, să 
in timp ir ăm cu largă ospitali
tate pe solii lumii muzicale 
contemporane, care vin să a- 
doc& prinosul lor de admirație 
valorilor lăsate de George E- 
neseu.

Expresie a grijii care s-a a- 
cordat permanent dezvoltării 
culturii naționale în cei 20 de 
ani de *a eliberare. Concursul 
și Festivalul Internațional 
„George Enescu- reprezintă o 
manifestare a acțiunii con
secvente de întărire a priete
niei cu toate popoarele, de slu
jire a cauzei progresului și 
păcii.

Odată cu muzica lui Enescu 
și a celorlalți compozitori ro
mîni, alături de valorile muzi
cii universale, în aceste zile ale 
lunii septembrie 1964, pornește 
din București mesajul artei 
pusă in slujba oamenilor, do
rința de pace și colaborare in- 
tematfonală.

A urmat un concert

festiv susținut de orchestra 
simfonică a Filarmonicii de 
Stat „George Enescu", avînd la 
pupitru pe maestrul emerit al 
artei din R.P.R- Mircea Basa- 
rab. Programul a cuprins 
Triplul concert pentru vioară, 
violoncel, pian și orchestră de 
Paul Constantinescu, soliști 
violonistul Ștefan Gheorghiu, 
violoncelistul Radu Aldulescu 
și pianistul Valentin Gheor
ghiu, și Simfonia în mi bemol 
major, de George Enescu.

Concertul s-â bucurat de o 
caldă primire, fiind viu a- 
plaudat. Artiștilor le-au fost 
oferite flori.

Deschiderea festivă a Con
cursului și Festivalului cît și 
concertul festiv au fost re
transmise de posturile noastre 
de radio și televiziune.

'ir
în aceeași seară președ’rle- 

le Comitetului de Organizare 
al celui de-al m-lea Concurs 
și Festival Internațional „Geor
ge Enescu", Ion Pas, a oferit la 
restaurantul Athenăe Palace, 
o masă în cinstea membrilor 
juriilor concursului.

(Agerpres)

CRONICA PRIMEI ZILE

Ce s-a petrecut cînd
voi erați în vacanta

(Urmare din pag. I)

gratuită, a devenit o realitate 
care ne situează patria printre 
primele țări ale lumii din punct 
de vedere al dezvoltării învăță- 
mîntului și care în chip firesc 
ne strecoară în inimi un cople
șitor sentiment de mîndrie- In 
anul acesta, sărbătoarea deschi
derii cursurilor, sărbătoarea ta, 
prietene, este în același timp o 
strălucitoare sărbătoare a șco
lii noastre noi, marchează o 
biruință de seamă a revoluției 
culturale socialiste. Și semnul 
acestei biruințe l-ai descope
rit în toate pregătirile pentru 
începerea noului an școlar. 
Toate cifrele materializind bi
lanțul pregătirilor poartă pece
tea măreției ei.

Să ne reamintim cîteva:
Noua promoție de cadre di

dactice care își începe acum 
activitatea se cifrează la peste 
6 700. Încă 6 700 de învățători 
și profesori se alătură celor 
aproape 140 000 care veghează 
învățătura, educația voastră* 
încă 6 700 de buchete de 
ilori vor preface în adevărate 
grădini prima zi a anului șco
lar 1

Peste 4 600 săli de clasă noi, 
construite în vara aceasta — 
cînd tu, prietene, culegeai de 
pe stîncile munților și din spu
ma mării culorile fără seamăn 
ale vacantei — așteaptă acum 
să vă primească.

Și editurile didactice și între
prinderile de rechizite școlare 
au lucrat din plin în timp ce tu 
te-ai odihnit. Tirajul total al 
manualelor pentru școlile de 
cultură generală a atins 24 de 
milioane de exemplare, cu pes
te 2 milioane de exemplare mai 
mult decît în anul precedent. 
Ele vor ii împărțite gratuit și 
reprezintă în bugetul statului 
104 milioane de Iei, cu 20 de 
milioane de lei mai mult decît 
în 1963. O deosebită grijă s-a 
acordat aspectului lor grafic, 
marea majoritate cuprinzînâ 
nenumărate planșe, hărți și 
desene în culori, au coperti 
din material plastic sau din 
carton. Sortimentul rechizitelor 
s-a îmbogățit mult cu noi mo
dele de mape si serviete, cu 
echere, linii, florare din poli- 
stiren, cu stilouri în culori 
pastel, cu zeci de milioane de 
caiete.

La fiecare 30 de secunde — 
atît cit ție, în vacantă, îți tre
buia ca să parcurgi distanta de 
la cort la plajă — a ieșit din 
fabricile de confecții o nouă 
uniformă școlară. Numără sin
gur cîte uniforme a realizat 
doar o fabrică de confecții în 
cele trei luni de vară...

...Urcai cărăruia spre cabană, 
priveai zborul unui pescăruș, 
11 citeai pe Sadoveanu sau, cu 
nasul turtit de geamul vagonu-

iui, admirai hora de aur a hol
delor, siluetele majestuoase ale 
uzinelor, ale sondelor. ~ 
vacanță cînd

„Oare ce-o 
cînd eu mă 
mea

Ai început 
să afli tot, să nu-ți scape nici 
un amănunt din 
pentru primirea ta.

Și-ai izbutit.
Buchetul de flori 

vei dărui școlii In 
deschiderii îi va 
numai parfumul poienelor va
canței, ci omagiul dragostei, al 
recunoștinței tale.

Erai In 
te-ai întrebat:

ii făcînd acum 
odihnesc, școala

să te interesezi,

pregătirile

pe care II 
prima zi a 
aduce nu

Vedere parțială a zonelor de exploatare a sării de la Slănic-Prahova
Foto:

ora cind senm aceste bi- 
ih, zecile de tineri muzi- 
sonfi de pe toate meridia- 

la marea compel: 
artistrominecucă ce 

mele marelui Enescu 
pf încă pe scenele sâ- 
meurs. Asta nu ins carn
ea nu au încercat de 
imele emoții ale con

cursului.
In cursul dimineții de simbătă 

a acut loc, prin tragere la sorți, 
stabăirea ordinei rn care juriile, 
looicdă cu sutele de ascultător:, 
cor putea constata și aprecia gra
dul de măiestrie al celor care riv- 
nesc la înaltul titlu de Laureat al 
Concursului Internațional „Geor
ge Enescu".

Sintem în măsură să dăm la 
ora aceasta pentru tinerii ascul
tători, cîteva detalii asupra moda
lității de desfășurare a Concursu
lui in cursul zilelor de duminică 
și luni.

Sala mică a Palatului R.P.R., 
găzduiește și de astă dată con
cursul de vioară. întrecerile pri
melor două zile se anunță la vioa
ră, ca și la celelalte secții, pe de
plin pasionante. Primul pe po
dium va urca A. Melnikov, în 
vîrstu de 2o ani, distins cu Pre
miul 11 la Concursul „CeaikovskU 
din 1962. Ii urmează americanul 
P. Zukofski, deținătorul unor pre
mii la Concursurile „Paganini" și 
,,M. Long—J. Thibaud". Urmea
ză apoi tinerii interpreți romîni, 
cunoscuți de acum publicului nos
tru, L. Kiss și A. Todicescu. La 
orele 13,30 se prezintă ultimul 
concurent de dimineață, J. Przy- 
lecka, studentă la Școala superi
oară de Muzică din Lodz. Con
cursul continuă luni începînd tot 
de la orele 10 cu audierea brazi
lianului W. Martin, urmat de so
vieticul O. Kagan, compatrioata 
noastră Valentina Ilie, sovietica 
D. Pomeranțaite (elevă a lui 
Oistrach) și Gh. Jalobeanu (Lau
reat al Concursului Național din 
1962) care cor încheia cea de a 
doua zi a Concursului. Conform 
regulamentului Concursului, în 
prima etapă tinerii interpreți vor 
prezenta primele două părți ale 
unei sonate de Bach, una din 
mișcările Concertului nr. 7 de 
Mozart (cu cadența specială a lui 
Enescu, primul interpret al opu
sului mozartian), precum yi frag
mente din lucrările enesciene : 
Suita „Impresii din copilărie", 
Sonata a ll-a și a Ill-a.

de

Președinții și vicepreședinții juriilor 
Ce concurenți vom putea asculta 
duminică și luni
Concertul inaugural

Duminică la orele 9, bătrinul 
dar reîntineritul Ateneu va fi re- 
m au garat cu ocazia concursului 
de pian. Debutul îl va face O. 
Rădoi. Ii vor urma austriaca Fr. 
Schneider 'elevă a lui W7. Ke- 
dra) și R. Voisa, student al Con
servatorului bucureștean. Ultimii 
concurenți din dimineața zilei de 
astăzi sînt Th. Paraschivescu si 
Y. Souriau (absolvent cu medalia 
I a Conservatorului din Paris). 
Ceilalți concurenți pentru zilele 
de 6 și 7 sint pariziana S. Car- 
bonel, elevul lui GhUels, VI. 
Ogarkov, H. Bienert (R.D. Ger
mană). G. Amiraș, Lin-Ling, asis
tent al Conservatorului din Șan- 
hai, E. Leonskaia (U.R.S.S.), Ma
ria Cantos (laureată a Concursu
lui de la Geneva — 1963), J. 
Vrana (Cehoslovacia), P. Back- 
haus (R.D. Germană), Li-Chi- 
Fang și, în sfîrșit, sovieticul V. 
Scanavi.

La canto (sala Dalles), înce
pînd de la orele 11, în primele 
două zile de concurs, tinerii mu
zicieni se prezintă în următoarea 
ordine: A. Druzescu și M. Krilo- 
vici (Romînia), E. Stoițeva (solistă 
a operei din Ruse), Ion Buzea, G. 
Keskinkaia (studentă la Conser
vatorul din Ankara), R. Doring 
(R.D.G.), J. Sherwin (licențiată a 
Universității din Michigan), so
prana bulgară G. Dodeva (lau
reată a Festivalului de la Hel
sinki), Mugur Bogdan, V. Cortez- 
Guguianu, P. Brown (solistă a or
chestrei din Tennesse), cubanezul 
R. Cardenas, B. de Gil (Ecuador), 
libanezul K. Gogossian, B. Ale
xandrov (R.P. Bulgaria) și 
Baltza (Grecia).

Programele concursurilor 
pian și canto prevăd, de aseme
nea, o serie de piese de mare 
valoarea artistică de Bach, Beet
hoven, Enescu $t o serie de lu
crări la alegere din literatura 
romanticilor și compozitorilor 
contemporani.

Alături de stabilirea ordine! 
concurențelor, în cursul dimineții 
de ieri a mai avut loc prima șe
dință a acelora care cor aprecia 
valoarea competitorilor. Juriile (a

A.

de

căror componență este deja cu
noscută cititorilor noștri) au ales 
președinții lor: Victor Giuleanu 
(vioară), I'lorica Musicescu 
(pian) și Egizio Massini (can
to). Vicepreședinții sînt: Henri 
Gagnebin și Achim Stoia 
(cioară), Nadia Boulanger și Si
gismund Toduță (pian), D. D. 
Botez și Mark Reisen (canto).

Pe agenda Festivalului s-a 
mai înscris vizita unor marcanți 
oaspeți la Muzeul Enescu. Mulți 
dintre ei, colaboratori și prieteni 
ai marelui muzician, au trăit clipe 
de adîncă vibrație umană în fața 
exponatelor ce conturează marea 
personalitate a compozitorului, 
violonistului, dirijorului, pianistu
lui, pedagogului Enescu.

Evenimentul cel mai de seamă 
al primei zile a marii sărbători 
a artei romînești a foșt fără în
doiala deschiderea festivă care 
a avut loc la Sala Palatului. După 
festivitatea, în cadrul căreia au 
fost evocate personalitatea mare
lui muzician și locul său în cul
tura națională și\universală, pri
ma orchestră simfonică a țării ce 
poartă numele lui Enescu a sus
ținut un concert, dirijat de maes
trul emerit al artei Mircea Ba
ser ab.

Cele două lucrări de înaltă ți
nută artistică, Triplul concert de 
Paul Constantinescu (soliști Ște
fan Gheorghiu, Valentin Gheor
ghiu și Radu Aldulescu) și Sim
fonia 1 de Enescu, au fost cîn- 
tate cu elan înaripat, interpreții 
reușind să sublinieze conținutul 
eroic al primei simfonii enesciene 
— un imn al tinereții, forței și 
biruinței umane, — profundul 
dramatism, optimismul elevat ce 
caracterizează Triplul concert, 
una dintre cele mai reprezentati
ve lucrări concertante din crea
ția romîn ească contemporană.

Nivelul cu totul remarcabil al 
concertului de debut ne oferă 
certitudinea că în cele 17 zile de 
Concurs și Festival ne sînt rezer
vate înălțătoare bucurii artistice.

PETRE CODREAN!' 
IOSIF SAVA

Lucrările Congresului internațional de știința solului
în ședințele de sîmbătă ale 

Congresului internațional de 
știința solului au fost prezentate 
în continuare rezultate ale cer
cetărilor științifice din diferite 
țari de pe glob privind mărirea 
capacității de producție a so
lului.

Ciclul de comunicări în legă
tură cu problema apei din sol 
s-a ocupat de bazele teoretice 
ale relațiilor dintre partea solidă 
și liohidă a solului, ca și de prin
cipiile mișcării apei în sol. Nou
tățile aduse în acest domeniu 
servesc la aplicarea rațională a 
lucrărilor de irigații și drenai. 
Dintre comunicările legate direct 
de practică au fost anreciate cele 
referitoare Ia criteriile de stabi
lire a momentului de udare a 
culturilor irigate. De asemenea, 
au prezentat interes expunerile 
privind cartarea și clasificarea 
solurilor pentru irigații.

Multe din comunicările pre
zentate au fost axate pe proble
me 
din 
jare 
nea 
plantele superioare, rolul sub
stanțelor din sol în nutriția radi- 
culară și metabolismul plantelor, 
mineralele argîloase specifice 
principalelor procese pedogene- 
tice.

O serie de comunicări s-au 
referit la clasificarea și evaluarea 
terenurilor în scopuri agricole 
Au fost scoase în evidență posi
bilitățile pe care le are omenirea 
pentru mărirea suprafețelor ara
bile și repartizarea judicioasă a 
culturilor în funcție de condițiile 
pedoclimatice, în vederea spori
rii producției agricole.

In cadrul Congresului a avut

privind micro-organismele 
sol și posibilitățile de diri- 
a activității lor, interacțiu- 
dintre micro-organisme

Ioc simpozionul pe tema „Meta
bolismul asimilării primare a 
elementelor nutritive în zona de 
absorbție a rădăcinilor", la care 
au luat parte specialiști de la 
mai multe comisii. Lucrările pre
zentate au relevat mijloacele de 
reglare a proceselor de asimilare 
de către plante a substanțelor 
nutritive din sol în scopul reali
zării unor producții mari la cul
turile agricole.

In urma discuțiilor purtate în 
comisii de specialitate a fost de
finitivată metodica de cercetare 
a structurii solului pe baza ma
terialului documentar colectat 
din diferite țări. Concluziile vor 
fi publicate în două volume în 
manualul pentru structura solu
lui, sub auspiciile Asociației in
ternaționale de știința solului și 
Organizației pentru alimentație 
și agricultură (F.AO.).

In cursul zilei, specialiști stră
ini au făcut vizite la Institutul 
central de cercetări agricole, Cen
trul de documentare al Aca
demiei R. P. Romîne și Institutul 
de cercetări forestiere. După-a
miază. participanții

Expoziția 
naționale

au vizitat 
economiei 
mine.

la Congres 
realizărilor 

a R P. Ro

it
participanții la Con-Astăzi,

greș vizitează Institutul de cer
cetări pentru cereale și plante 
tehnice de la Fundulea, parcul 
dendrologic din pădurea Bănea- 
sa, monumente istorice, cartiere 
noi și împrejurimi ale Capitalei.

Peste 100 de specialiști de 
peste hotare au plecat după-a- 
miaza pe Valea Prahovei și Lito- 
lalul Mării Negre.

(Agerpres)

Informații

Contribuția savanților romîni
de prim rang

Nume binecunoscut pe plan 
internațional pentru contribuția 
sa prestigioasă în activitatea de 
cercetare a solului, doctorul G. 
Barbier, prezent la București la 
lucrările celui de al VIII-lea 
Congres internațional de știință 
a solului, a avut amabilitatea să 
răspundă la cîteva întrebări adre
sate de redacția ziarului nostru.

— Cum apreeiați lucrările ac
tualului congres internațional de 
știință a solului în contextul a- 
x-întului general al acestor cerce
tări și al interesului unanim pen
tru sporirea fertilității terenurilor 
pe care se practică, sau se poate 
practica agricultura ?

— Vă spun mai întîi că orga
nizarea congresului este perfectă. 
M-a impresionat extrema amabi
litate a romînilor. Și nu mă refei 
numai la cei care-și aduc contri
buția directă la desfășurarea lu
crărilor Congresului, dar am în- 
tilnit-o pretutindeni la hoteluri, în 
magazine, pe stradă. Ca francez, 
am fost plăcut impresionat de nu
mărul mare de tineri care cunosc 
și vorbesc foarte bine limba 
franceză.

Comunicările științifice au fost, 
ca la orice congres, și bune și mai 
dabe, dar vreau să subliniez că 
au existat unele lucruri excepțio
nale, folosite pentru prima oară 
m întîlnirile noastre și cu rezul
tate foarte bune. Aș aminti, de 
exemplu, despre problemele pre
zentate la nivelul unei largi popu
larizări, care chiar dacă s-au ^a- 
dresat unor oameni cu o pregă
tire teoretică recunoscută, n-au 
fost totuși de strictă specialitate.

Este cazul comunicărilor despre 
„structura intima a materiei so
lului" ; „influența reciprocă între 
atomi" etc. Cred că în afară de 
multe alte calități, aceste confe
rințe sînt foarte importante ca 
punct de plecare pentru noi dis
cuții.

Aș vrea să subliniez încă un 
lucru pus într-o nouă lumină la 
acest congres și care este de fapt 
expresia unei tendințe reale. Pen
tru prima dată chimia solului, 
care pînă acum era orientată spre 
chimia minerală, începe să se o- 
cupe nemijlocit de materia orga-

să prevadă modul de acumulare 
al acestor radioelemente, astfel 
incit să nu fie depășite anumite 
limite. Riscurile pot fi reduse la 
maximum și sînt în prezent lu
crări care se ocupă de această 
problema.

— Spre ce probleme conside
rați că își îndreaptă, mai ales în 
această perioadă, atenția specia
liștii pedologi din lume ?

— O să mă refer numai la 
una dintre ele, la fertilizarea so
lului. Chiar abordarea acestei 
probleme arată că cercetările pe
dologilor au depășit stadiul cău-

Interviul nostru cu doctor C. BĂRBIER,
director de cercetări, Stațiunea Centrală 

de Agronomie — Franța

nică a solului studiată științific 
din punct de vedere chimic.

La congres s-au prezentat și 
unele comunicări de igienă ato
mică. Părerea mea este că în ca
zul producerii energiei atomice 
în scopuri exclusiv pașnice (altă 
întrebuințare n-o văd rațională) e 
încă greu să se evite răspîndirea 
unor urme de radioelemente în 
natură. Unele din acestea sînt 
foarte primejdioase oamenilor. 
Prezența lor în alimentație depin
de de răspîndirea lor în sol și de 
absorția lor de către plante. E o 
problemă de mare importanță. 
Deci, folosirea energiei atomice 
in scopuri pașnice, și în cazul 
nostru — în agricultură, impune 
să se facă riguroase calcule care

țărilor din laborator, iar rezulta
tele obținute, la care se adaugă 
mereu altele, devin tot mai larg 
accesibile lucrărilor din agricul
tură.

Una dintre cele mai importante 
probleme de studiu în momentul 
de față este stabilirea consecințe
lor sistemelor de exploatare asu
pra fertilității imediate a solurilor. 
Ca să lămuresc mai bine ideeo 
pe care vreau s-o exprim, am se 
citez un exemplu care a fost dat 
și la congres. Paiele îngropate di
rect în pămînt, dau naștere unei 
cantități mult mai mici de hu
mus, deci au o eficacitate mult 
mai mică ca îngrașămîntul, decît 
dacă ar fi utilizate mai întîi ca 
hrană pentru animale și numai

după aceea redate solului sub 
formă de ingrășămint organic. 
Aceasta arată că metoda îngro
pării lor directe în sol nu poate fi 
utilizată -cu prea multă eficiență 
economică.

In unele țări europene există o 
tendința de specializare excesivă 
a agriculturii, pe regiuni, în func
ție de condițiile naturale, adică : 
regiuni cerealiere, regiuni specia
lizate în creșterea vitelor etc. Or, 
în regiunile cerealiere dacă nu 
mai există animale, nu există nici 
bălegar. Paiele nu pot fi între
buințate decît direct sau arse, 
ceea ce nu rentează și duce la di
minuarea fertilității solului în nu
mai cîțica ani. Iată de ce este 
foarte important ca economiștii 
care planifică repartiția produc
ției vegetale și animale între di
feritele sectoare de activitate să 
țină seama neapărat de acest lu
cru.

Aș vrea să adaug în încheiere 
că la eforturile comune ale oa
menilor de știință de pretutindeni 
in cercetarea solului, savanții ro
mîni aduc o contribuție de prim 
rang. De curind. profesorul David 
Davidescu, ca să iau un singur 
exemplu, a publicat o carte de 
chimie agricolă foarte documen
tată, cu ilustrații originale, al că
rui echivalent nu există în Fran
ța. Am prezentat această carte la 
Academia agricolă din Franța, 
unde mi s-a confirmat, ca un fapt 
general, existența unor cărți știin
țifice de autori romîni de înaltă 
ținută, care nu-și găsesc echiva
lent ca valoare la noi.

VASILE BARAC

Dl. Andre Guinand, membru 
de onoare al Uniunii interparla
mentare, cu soția, și dl. Hans O- 
precht, membru al Consiliului 
Național al Elveției, care se află 
în țara noastră la invitația 
Grupului național romîn al U- 
niunii interparlamentare, și-au 
continuat sîmbătă vizitele în re
giunea Brașov.

Dimineața, oaspeții elvețieni, 
însoțiți de Ștefan Bucur, secre
tar al Sfatului popular regional 
au vizitat Uzinele de tractoare. 
Emil Oniga, director general al 
uzinelor a dat expb’cații cu pri
vire la dezvoltarea producției 
de tractoare, după care au fost 
vizitate principalele secții ale 
uzinei. Tot în cursul dimineții, 
au fost vizitate G.A.C. Hălchiu 
și Poiana Brașov.

După-amiază, oaspeții s-au re
întors în București.

★

Acad. Constantin Ionescu-Gu- 
lian, directorul Institutului de 
Filozofie al Academiei R.P.R., a 
părăsit Capitala plecînd spre 
Austria pentru a lua parte la al 
V-lea Congres internațional He
gel, care se va desfășura la Salz
burg între 6 și 11 septembrie.

★

Sîmbătă ultima zi a celei de 
a VI-a Conferințe naționale 
de ortopedie și traumatologie 
care a avut loc la Mamaia. 
au ,făcute numeroase co
municări de către specialiști 
din țară și de peste hotare. în
soțite de exemplificări cu pro
iecții de diafilme, cu privire 
la diferite forme și mijloace 
de tratare a afecțiunilor or
topedice și traumatologice la 
copii și adulți. După-amiază 
participanții au vizionat o gală 
de filme documentare, din do
meniul temelor dezbătute în 
zilele conferinței.

(Agerpres)



Conferința arabă 
la nivel inalt

ALEXANDRIA 5 (Ager- 
pres). — La palatul Montaza 
din Alexandria s-a deschis 
sîmbătă cea de-a doua Confe
rință arabă la nivel înalt.

La lucrări iau parte șefii a 
11 din cele 13 țări membre ale 
Ligii Arabe. Celelalte 2 țări, 
respectiv Marocul și Tunisia, 
sînt reprezentate de alte înal
te oficialități.

Discursul de deschidere a 
fost rostit de președintele 
Gamal Abdel Nasser. Au mai 
luat cuvîntul prințul Feisal, 
viceregele și primul ministru 
al Arabiei Saudite, A. K. 
Hassouna, secretarul general 
al Ligii Arabe și au fost citite 
mai multe mesaje sosite pe 
adresa conferinței.

După aceea, conferința și-a 
reînceput activitatea în ședin
țe strict secrete.

Lucrările sînt prezidate în 
continuare de emirul Feisal și 
au început cu raportul asupra 
modului în care au fost înde
plinite hotărîrile primei con
ferințe arabe la nivel înalt de 
la începutul acestui an, pre
zentat de A. K. Hassouna. se
cretarul general al Ligii 
Arabe.

Corespondenții de presă re
levă că această conferință a 
prilejuit mai multe întreve
deri între șefii de state arabe, 
în ziua de 5 septembrie,

PREȘEDINTELE TITO

VA VIZITA R. P. UNGARĂ

BELGRAD. — Agenția Ta- 
niug anunță că la invitația lui 
Istvan Dobi, președintele Con
siliului prezidențial al R. P. 
Ungare, și al lui Janos Kadar, 
prim-secretar al - C.C. al 
P.M.S.U. președintele guvernu
lui revoluționar muncitor esc- 
țărănesc ungar, Iosip Broz Tito 
președintele R.S.F. Iugoslavia 
secretar general al Uniunii Co
muniștilor din Iugoslavia, va 
face împreună cu soția o vizită 
oficială în R. P. Ungară între 
11 și 16 septembrie.

----- •-----

ADUNAREA FESTIVĂ

A TINERETULUI BULGAR

SOFIA. — La 4 septembrie, 
mii de tineri din Sofia și din 
întreaga țară s-au adunat în 
marea sală „Universiada" și în 
piața din jurul ei la adunarea 
festivă a tineretului consacra
tă celei de-a XX-a aniversări 
a eliberării Bulgariei.

La adunare au participat 
conducători de partid și de 
stat, în frunte cu Todor Jivkov, 
prim-secretar al C.C. al P.C.B., 
președintele Consiliului de 
Miniștri, și Gheorghi Traikov, 
președintele Prezidiului Adu
nări Populare.

In cadrul adunării, T. Jivkov 
a rostit o cuvîntare.

Sărbătoarea națională a Braziliei

7 septembrie este sărbătoa
rea națională a Braziliei. In 
urmă cu 142 de ani, lupta În
delungată a patrioților brazi
lieni împotriva ocupației por
tugheze a fost încununată de 
succes, prin proclamarea inde
pendenței.

Intre R. P. Romînă și Brazi

In fotografie: Un aspect din Sao Paolo, 
mari ale Brazjjiei

unul din orașele

înaintea deschiderii lucrărilor 
conferinței, la Alexandria au 
avut loc întrevederi bipartite 
și tripartite printre care se 
remarcă întrevederile separate 
ale prințului Feisal cu pre
ședintele Helou al Libanului, 
cu primul ministru al Libiei, 
cu președintele Ibrahim 
Abboud al Sudanului, cu pre
ședintele Amin el Hafez al Si
riei și reprezentanții Marocu
lui și Kuweitului. Au avut loc, 
de asemenea, întrevederi ale 
regelui Hussein al Iordaniei 
cu președintele Sallal al Ye
menului iar președintele 
Nasser s-a intilnit cu șefii de 
state ai Siriei, Libanului, Al
geriei și Irakului. Se așteaptă 
o întrevedere între președin
tele Nasser și prințul Feisal al 
Arabiei Saudite.

ADDIS ABEBA: Merinta miniștrilor -> -> 

de externe ai țărilor membre 
ale 0. U. A.

ADDIS ABEBA 5 (Ager- 
pres). — In capitala Etiopiei 
s-a deschis la 5 septembrie 
Conferința extraordinară a 
miniștrilor afacerilor externe 
ai țărilor membre ale O.U.A., 
convocată la cererea guvernu
lui congolez și a altor țări a- 
fricane pentru a discuta situa
ția din Congo și repercusiuni
le ei asupra relațiilor cu ță
rile învecinate și cu alte țări 
africane.

Prima ședință a avut loc 
sîmbătă după-amiază, în Pala
tul Africii din Addis Abeba. 
Au fost prezenți reprezentanți 
ai celor 34 țări africane, mem
bre ale O.U.A., inclusiv o dele
gație congoleză condusă de 
Moise Chombe.

In cuvîntul de deschidere, 
Diallo Telli, secretarul general 
al O.U.A., a subliniat că pînă 
în prezent, „eforturile de gă
sire a unei soluții în problema 
congoleză nu au fost încunu
nate de succes deoarece ele 
s-au desfășurat în afara cadru
lui african'. In momentul de 
față- a spus Telli, Organizația 
Unității Africane, întrunită la 
nivelul miniștrilor de externe 
la Addis Abeba. ..are sar
cina să găsească o cale de re-

Rezultatele alegerilor din Chile
SANTIAGO DE CHILE. — 

Vineri au avut loc alegeri pre
zidențiale în Chile. Potrivit da
telor comunicate de către minis
trul de interne al Chile, rezul
tatele numărătorii voturilor se 
prezintă astfel : Eduardo Frei — 
1 504 899. Salvador Allende — 
975 210. Julio Duran — 124 764, 
buletine anulate — 15 330, iar 
buletine în alb — 7 403. Expri
mate în procente Eduardo Frei 

lia s-au statornicit relații de 
colaborare în spiritul principii
lor coexistenței pașnice. In ul
timii ani s-au lărgit schimburile 
economice, tehnico-științifice 
și culturale, între cele două 
țări, pe baza egalității în 
drepturi și avantajului reci
proc.

CONGRESUL FEDERAȚIEI

MOE4OIALE A ORAȘELOR 

ÎNFRĂȚITE

VARȘOVIA. — La Varșovia 
a început al V-lea Congres al 
Federației mondiale a orașe
lor înfrățite. La lucrările 
congresului participă 400 de 
delegați, reprezentînd 175 de 
orașe, din 27 de țâri ale lumii.

Delegația orașelor din R.P. 
Romînă este formată din Stan 
Alecu, președintele Sfatului 
popular al orașului Galați, 
Gheorghe Lepădeanu, preșe
dintele Sfatului popular al o- 
rașului Cluj, Anghel Negu- 
lescu, președintele Sfatului 
popular al orașului Iași, șiNi- 
colae Cicu. secretar al 
I.R.R.C.S.

zolvare în conformitate cu in
teresele poporului congolez".

A luat apoi cuvîntul împă
ratul Haile Selassie al Etiopiei 
care a subliniat importanța 
încetării oricăror fricțiuni ale 
Congoului cu vecinii și a găsi
rii unei soluții conforme cu 
principiile O.U.A.

In continuarea lucrărilor, 
delegații s-au întrunit în șe
dințe secrete. S-a aflat totuși 
că discuțiile vor începe cu o 
expunere a premierului con
golez, Moise Chombe. Ședin
țele secrete vor avea loc în 
cursul zilelor de duminică și 
luni, urmînd ca luni seara să 
fie dat publicității un comu
nicat final.

Observatorii își exprimă pă
rerea că în cadrul dezbaterilor 
va fi abordată problema adop
tării unei poziții comune în 
legătură cu evenimentele din 
Congo în scopul găsirii unei 
soluții africane corespunză
toare. în problema interven
ție: străine în această țară, 
poziția liderilor congolezi și în 
specia! a Iui Chombe. disputa 
guvernului de la Leopoldville 
cu Burundi și Congo (Brazza
ville).

a obținut 56 la sută din voturi, 
Salvador Allende 39 la sută, iar 
Julio Duran — 4,7 la sută. Po
trivit relatărilor agenției Prensa 
Latina, în urma acestor rezultate 
Eduardo Frei a fost ales cel de-al 
treizecilea președinte al Republi
cii Chile. Aceeași agenție relatea
ză că rezultatele comunicate 
parvin din 25 de provincii ale 
țării, rămînînd în afara comuni
catului cîteva localități care nu 
pot schimba prea mult cifrele 
anunțate.

Orașul Coquillatville amenințat 

de înaintarea răsculaților 

congolezi

LEOPOLDVILLE 5 (Ager- 
preș). — La Leopoldville au 
sosit în seara zilei de 5 sep
tembrie știri îngrijorătoare. 
Orașul Coquillatville, situat la 
circa 800 km nord-est de 
Leopoldville, „este amenințat 
de înaintarea unor detașamen
te de răsculațiu. Ambasadele 
americană și britanică din 
Leopoldville au procedat ime
diat la luarea de măsuri pen
tru evacuarea cetățenilor lor 
din Coquillatville. Trei avioa
ne americane, puse recent la 
dispoziția guvernului congolez, 
scrie agenția France Presse, 
au fost trimise pentru eva
cuarea cetățenilor americani. 
Mai mulți cetățeni de origine 
belgiană au cerut și ei să fie 
evacuați.

Corespondentul agenției 
Associated Press anunță că 
sîmbătă, prin Elisabethville a 
trecut un grup de 20 de mer
cenari care se reîntorceau la 
baza din Johannesburg, unde 
fuseseră recrutați. Ei au refu
zat să-și dea numele, dar au 
declarat că părăsesc Congo-ul 
deoarece condițiile de viață 
ale mercenarilor de la baza 
militară din Kamina „sînt mi- ' 
zerabile'. Nu există apă și 
alimente suficiente. în plus, a 
declarat unul din mercenari, 
nici nu am fost încă plătiți.

LAGOS. — La Lagos a avut 
loc un mare miting convocat din | 
inițiativa Partidului Muncitoreac- 
Țărănesc Socialist din Nigeria, în 
cadrul căruia participanții au 
cerut guvernului să adopte în 
legătură cu situația din Congo o 
poziție care să corespundă inte
reselor africane. Ei au cerut, de 
asemenea, șefilor de state africane 
să protesteze împotriva amestecu
lui străin din această țară, pentru 
a da posibilitate poporului congo
lez să-și hotărască singur soarta.

Deschiderea tirgurilor internaționale 
de la Zagreb, Brno și Leipzig De la Bratislava

ZAGREB 5 (Agerpres). — A- 
genția Taniug anunță că 
sîmbătă s-a deschis la Zagreb, 
în prezența lui Iosip Broz Tito, 
președintele R.S.F. Iugoslavia, 
și a altor conducători de partid 
și de stat din Iugoslavia, Tir- 
gul Internațional de toamnă.

La Tîrgul Internațional de 
toamnă din acest an, care 
ocupă un spațiu de peste 
161 000 metri pătrați, își expun 
produsele întreprinderi iu
goslave precum și întreprin
deri din 52 de țări din Europa, 
America, Asia și Africa.

Țara noastră participă la a- 
cest tîrg cu un oficiu de infor
mații comerciale.

La 5 septembrie oficiul de 
informații al R.P.R. a fost vi
zitat de președintele Iosip Broz 
Tito cu soția, Petar Stambolici, 
Nikola Djuverovici, și alte 
personalități iugoslave.

BRNO 5. — Corespondentul 
Agerpres, H. Liman, transmite: 
Sîmbătă după-amiază a avut 
loc deschiderea celui de-al 
VI-lea Tîrg Internațional de la 
Brno. Au luat parte Jozef Le-

Elizabeth Gurley-Flynn
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

La Moscova a încetat din via
ță la 5 septembrie în urma 
unei scurte, dar grele boli, 
Elizabeth Gurley-Flynn, pre
ședinta Partidului Comunist 
din S.U.A., militantă eminentă 
a mișcării comuniste și munci
torești americane și interna
ționale.

★
Cu profundă durere comu

niștii și oamenii muncii din 
țara noastră au aflat vestea 
încetării din viață a președin
tei Partidului Comunist din 
S.U.A., Elizabeth Gurley- 
Flynn.

Elizabeth Gurley-Flynn, 
luptătoare neobosită pentru 
înfăptuirea mărețelor idealuri 
ale clasei muncitoare, s-a năs
cut la 7 august 1890 în orașul 
Concord (statul New Hamph- 
shire).

La vîrsta de 16 ani, pe cînd 
era încă elevă, ea devine mem
bră a organizației „Muncitorii 
industriali ai lumii'4 (înteme
iată în 1903 la Chicago). După 
această dată, istoria mișcării 
muncitorești americane cunoa
ște permanenta prezență a 
Elizabethei Gurley-Flynn, care 
s-a situat întotdeauna în 
primele rînduri ale luptători
lor pentru democrație, progres 
social și pace.

înzestrată cu calități agita
torice și organizatorice, Eliza
beth Gurley-Flynn era invita
tă să țină cuvîntări la adună
rile greviștilor, participa la 
crearea de sindicate, la orga
nizarea și desfășurarea luptei 
clasei muncitoare.

In perioada 1918—1922, Eli
zabeth Gurley-Flynn a ac
tivat în cadrul Uniunii 
pentru apărarea libertății 
muncitorilor, Ia întemeierea 
căreia a participat și care 
avea drept scop elibe
rarea tuturor deținuților poli
tici arestați în timpul războiu
lui. In 1920 a participat, de 
asemenea la întemeierea „Uni
unii pentru libertățile civile 
din America", în cadrul căreia 
și-a desfășurat activitatea timp 
de 20 de ani.

începînd din 1937 ea s-a si
tuat în rîndurile celor mai 
activi membri ai Partidului 
Comunist. Ea a îmbinat în 
mod armonios activitatea po
litică cu activitatea publicis
tică, demascînd racilele capi-

T E L E G
Comitetului Național 

al Partidului Comunist 
din Statele Unite ale Americii

NEW YORK
Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Romîn, în

tregul nostru partid, împărtășesc marea durere pe care o 
încearcă comuniștii americani prin încetarea din viață a to
varășei Elisabeth Gurley-Fly nn, președintele Partidului Co
munist din Statele Unite ale Americii, și vă exprimă cele 
mai sincere condoleanțe.

Prin dispariția tovarășei Elisabeth Gurely-Flynn, fiică 
credincioasă a poporului american, P. C. din S.U.A. pierde 
pe_ unul din conducătorii săi de seamă, militantă veche și 
neînfricată pentru drepturile clasei muncitoare, pentru 
mareața cauză a păcii, democrației și socialismului.

COMITETUL CENTRAL
AL PARTIDULUI MUNCITORESC ROMlN

VARȘOVIA. — în cadrul 
schimburilor organizate între 
Uniunea scriitorilor polonezi 
și Uniunea scriitorilor din 
R. P. Romînă, la Varșovia a 
so6it un grup de scriitori ro- 
mîni, format din Silvian Iosi- 
fescu, critic literar, poetul Icxn 
Bănuță. directorul Editurii 
pentru literatură, și poetul 
Tiberiu Utan, redactor șef al 
revistei „Gazeta literară".

Oaspeții romîni se vor în- 
tîlni cu colegii lor din Polonia 
și vor vizita cîteva orașe polo
neze.

Plecarea din Praga 
a delegației de partid și 
guvernamentale sovietice

PRAGA. — La 5 septembrie, 
delegația de partid și guver

nart, președintele Consiliului 
de Miniștri cehoslovac, 16 de
legații guvernamentale, mem
brii corpului diplomatic acre
ditați în R. S. Cehoslovacă. 
Delegația R. P. Romîne este 
condusă de Ion Marinescu, mi
nistrul industriei metalur
gice.

La deschiderea Tîrgului a 
luat cuvîntul Otakar Simunek 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al R. S. Ceho
slovace.

La tîrgul din acest an — 
specializat în consrucții me
canice — participă 620 de fir
me din 36 de țări. R. P. Ro- 
mînă participă cu un birou de 
informații.

BERLIN 5 (Agerpres). — La 
5 septembrie a fost inaugurat 
Tîrgul Internațional de toamnă 
de la Leipzig. Julius Balkow, 
ministrul comerțului exterior 
al R. D. Germane, a rostit cu 
acest prilej o cuvîntare. Din 
partea R. P. Romîne la inau
gurarea Tîrgului a participat 
o delegație condusă de Mihail 
Levente, ministrul comerțului 
interior al R. P. Romîne.

talismului atît prin artico
lele sale, cît și în lucrări mai 
mari cum este cartea „Rela
tări despre Alderson. . Viața 
mea ca deținută politică", apă
rută în 1963.

In cartea sa despre închi
soarea Alderson, Elizabeth 
Gurley-Flynn pledează pentru 
schimbarea rînduielilor exi
stente acolo cît și pentru a 
determina revizuirea sistemu
lui penitenciar în ansamblu. 
De-a lungul vieții și activității 
sale, Elizabeth Gurley-Flynn a 
fost de mai multe ori arestată. 
Șederea sa în închisoare i-a 
șubrezit sănătatea.

în 1938 Elizabeth Gurley- 
Flynn a fost aleasă membră a 
Comitetului național al Parti
dului Comunist din S.U.A., iar 
în 1961 a fost aleasă președinte 
al P.C. din S.U.A.

Elizabeth Gurley-Flynn s-a 
bucurat de autoritate și res
pect legitim în rîndurile co
muniștilor datorită fidelității 
fața de ideile marxism-leninis- 
mului, față de principiile in
ternaționalismului proletar.

încetarea dțn viață a lui Eli
zabeth Gurley-Flynn consti
tuie o mare pierdere pentru 
Partidul Comunist din S.U.A., 
pentru toți oamenii cărora le 
este scumpă cauza clasei mun
citoare.

Comuniștii, toți oamenii 
muncii din patria noastră, iau 
parte la marea durere pe care 
o încearcă Partidul Comunist 
din S .U.A., clasa muncitoare, 
oamenii muncii din S.U.A. Ei 
vor păstra pentru totdeauna 
în inimile lor chipul luminos 
al glorioasei fiice a poporului 
american, luptătoare înflăcă
rată pentru socialism și pace.

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
In buletinul medical cu pri
vire la boala și la cauza înce
tării din viață a Elizabethei 
Gurley-Flynn, dat publicității 
la Moscova, se spune că ea a 
suferit de boala hipertonică, a- 
teroscleroză și de tulburări 
grave ale metabolismului lipi- 
dic, glucidic și hidrosalin.

G astro enter ocolita acută, 
care s-a ivit în ultima săptă
mână, a agravat starea bolna
vei și s-a complicat cu o 
tromboembolie a arterei 
pulmonare, ceea ce a dus la 
deznodământul fatal.

RÂMĂ

namentală a U.R.S.S., condusă 
de N. S. Hrușciov, a plecat 
din Praga spre patrie. La 
aeroport, delegația a fost con
dusă de Antonin Novotny, 
Jozef Lenart și de alți condu
cători de partid și de stat.

★
în aceeași zi, delegația de 

partid și guvernamentală so
vietică a sosit la Moscova.

Starea sănătății 
președintelui Segni

ROMA.— In buletinul medical 
cu privire la starea sănătății pre
ședintelui Antonio Segni, trans
mis de agenția Ansa, se arată că 
în ultimele două zile, starea sănă
tății președintelui republicii s-a 
îmbunătățit simțitor. Temperatura

IiiuuiIhuw n vapor despica
Ipfc valurile Dunării. Un 

vapor din multele 
care, neobosite, par

se curg acest bulevard
fluvial. Trei săptă- 
mîni am devenit 

navigatori. Locuința plutitoare 
ne-a purtat dintr-o țară într-alta. 
Pe kilometrajul expediției s-au 
înscris cifre demne de reținut. 
Pasagerii de la bordul vaporului 
au fost redactori ai ziarelor de 
tineret din R. S. Cehoslovacă, 
R.P. Ungară, R.S.F. Iugoslavia, 
R.P. Romînă, R.P. Bulgaria și 
U.R.S.S. Călătoria, inițiată de 
colegii de la „Magyar Ifjusâg", 
și-a propus să contribuie la a- 
dîncirea cunoașterii reciproce. De 
la Bratislava și pînă la Odessa, 
itinerariul a străbătut șase țări

La Cazane, admlrînd de pe puntea vaporului frumusețea sălbatică a Dunării...

I
I
I
I
■ imaginat de natură și-a schimbat 

deseori înfățișarea : de la cîmpia 
ce-și poartă cu blîndă demnitate

I mantia de verdeață, și pînă la 
piscurile de piatră dezgolite de 
mulțimea anilor care s-au rosto-

( golit peste ele. iar Dunărea 
însoțit aproape pretutindeni, 
privit de pe înălțimile Brati

I trecerea liniștită, mol
descoperit în oglinda 
nocturnă a Budapeste

I
I
I
I
I
I
I
I
Izori de zi, încă somnoroși. La 

km de capitala ungară, la V; 
oraș care fusese fortăreață rom 

Ină în sect 
fabrică de 
ziu ne aflI

socialiste. In fiecare din ele am 
făcut cunoștință cu aspecte din 
noua realitate, secvențe dintr-un 
amplu film.

Am pornit la drum întovără
șiți de soare și înarmați cu 
Dună dispoziție. Ne-am oprit 
în orașe cu o existență trepi
dantă, vaste furnicare umane, ca 
și în așezări de mici dimensiuni, 
de un calm muzeistic. Decorul

golit peste ele. Iar Dunărea ne-a 
i. I-am 

x x lălțimile Bratislavei
trecerea liniștită, molatecă, am 

J ' i ei feeria 
----------  _ Budapestei, am sur
prins-o în preajma blocurilor cu 
multe etaje ale Belgradului. La 
Cazane, în cleștele ce o strînge, 
am întîlnit-o furioasă, dezlăn
țuită. Iar apoi, pe drumul către 
Giurgiu, iarăși blîndă, maternă. 

Carnetele noastre sînt doldora 
de însemnări. Prima escală a că
lătoriei a fost Cehoslovacia. Am 
început prin a cunoaște Bratisla
va, cu monumentele trecutului și 
cu ceea ce i-a adăugat ca far
mec prezentul. Trei zile expedi
ția noastră a devenit terestră. 
La Partizanske, am văzut o fa
brică de încălțăminte, iar pe ma
lul Vahului, la Trencin, o între
prindere de confecții. Skycov 
ne-a impresionat: această așezare 
slovacă din creștetul munților a 
fost incendiată de hitleriști casă 
cu casă. La Komarno ne-am des
părțit de gazdele cehoslovace.

Budapesta am descoperit-o în 
zori de zi, încă somnoroși. La 36 

„ ’ Vac,
oraș care fusese fortăreață roma
nă în secolul IV, am vizitat o 

~ j ciment. O zi mai tîr- 
ziu ne aflam în Eger, a cărui 
faimă nu se rezumă la capitolul 

continuă să fie normală, iar ali
mentația se face pe cale bucală.

MONTEVIDEO. — Potrivit 
ultimului recensămînt al popu
lației, numărul locuitorilor Uru- 
guayului se cifrează la 2 593 000.

VENEZUELA : Ciocniri 
între partizani și trupele 

guvernamentale

CARACAS. — Potrivit unei 
informații din capitala Venezu- 
elei, în regiunea muntoasă Trin- 
cheras din statul venezuelian La
ra, au avut loc recent, ciocniri 
între forțe de partizani ale Fron
tului de eliberare națională și 
trupele guvernamentale. Aceste 
lupte s-au soldat cu trei morți 
și zeci de răniți, de ambele părți.

Tot în statul Lara, partizanii 
au ocupat satul Villa Nueva, 
confiscînd tot armamentul gă
sit după care s-au îndreptat în

>e scurt

la Odessa
istorie. Crama sa este bine cunos
cută prin vinurile ce le posedă. 
Bineînțeles,, intrăm și în atribu
țiile unei comisii de degustare. 
La Pecs, ni s-au relatat aspecte 
din preocupările tineretului din 
regiune și la Mohacs am înche
iat escala în Ungaria.

In Iugoslavia, primul oraș ai 
cărui oaspeți sîntem este Novi 
Sad. Orașul s-a îmbogățit cu 
modeme construcții, de o frumu
sețe pe care 6 subliniază simpli
tatea soluțiilor arhitectonice. In 
noul cartier universitar, pe malul 
Dunării, avem prilejul de a intra 
în contact cu problemele Facul
tății de agronomie. Pe unul din 
cei mai proaspeți absolvenți ai a- 
cesteia aveam să-l întîlnim chiar 
în aceeași zi, la Srbobran, unde 
am vizitat o cooperativă agricolă.

Belgradul ne-a oferit un tablou 
interesant De la Kalemegdan și 
pînă la turnul televeziunii de pe 
muntele Avala este o distanță de 
secole, istoria acestora deslușind-o 
în zidurile mai vechi și mai 
proaspete ale orașului. De pe te
rasa hotelului Slavia, privim ta
bloul orașului ce întinerește. Din 
Belgrad, plecăm către Kraguje- 
vac, oraș cu tradiții revoluționare. 
Aci se află uzina „Crvena Zas- 
tava", în ale cărei hale asistăm 
la „nașterea” automobilelor. La 
marginea orașului, un parc me
morial evocă jertfa celor 7 000 
locuitori uciși de hitleriști într-o 
singură zi, în octombrie 1944.

Și iată-ne la drum către Ro
mînia. De astă dată am devenit 
gazde. Ne-am bucurat sincer că 
oaspeții noștri au petrecut îm
preună cu locuitorii Bucureștiului 
măreața sărbătoare a aniversării 
Eliberării. In tribunele din Piața 
Aviatorilor ei au urmărit revărsa
rea de optimism, de energie și 
entuziasm a sutelor de mii de 
bucureșteni. Printre demonstranți 
au descoperit pe unii din tinerii 
pe care îi cunoscuseră cu o zi 
înainte la Uzinele „23 August", 
eroi ai viitoarelor lor reportaje. 
La Expoziția realizărilor econo
miei naționale au putut să obțină 
o privire de sinteză asupra suc
ceselor pe care poporul romîn 
le-a înregistrat pe drumul desă- 
vîrșirii construcției socialismului. 
Numeroase exponate cu caracte
ristici tehnice superioare au re
ținut atenția grupului de ziariști. 
O dimineață colegii noștri au pe
trecut-o la Valea Călugărească 
unde nu numai că au vizitat un 
modern combinat viticol, ci au 
avut și posibilitatea să... guste 
din producția acestuia, renumită 
în țară și departe peste grani
țele ei. Ultima seară petrecută 
în București le-a rezervat satis
facția de a lua parte la magnifi
cul spectacol cultural-sportiv de 
pe Stadionul „Republicii". Super- 

STELIAN SAVIN 
EUGENIU OBREA

direcția munților Marilonza din 
apropiere.

NEVADA: O nouă explo
zie nucleară subterană

WASHINGTON. — Comisia 
pentru energia atomică a S.U.A. 
a anunțat că la poligonul din 
Nevada a fost efectuată la 4 sep
tembrie o explozie nucleară sub
terană de mică intensitate. Acea
sta a fost cea de-a 15-a explo
zie efectuată în Statele Unite în 
acest an.

Descoperirea 
unui complot urmărind 

asasinarea președintelui 
Johnson

WASHINGTON 5 (Agerpres). 
— Potrivit relatărilor agenției 
Associated Press, Frank Erwin, 
președintele Comitetului național 
al Partidului democrat din statul 
Texas, a declarat vineri că ser
viciul secret american și agenți ai 
Biroului Federal de Investigații 
au deschis o anchetă în legătură 

lativele abundau în comentariile 
oaspeților în legătură cu acest 
spectacol.

Cînd vasul „Raba“ părăsea 
rada portului Giurgiu, traversînd 
Dunărea către țărmul bulgar, 
toți pasagerii s-au strîns pe bord 
spre a mulțumi reprezentanților 
„Scînteii tineretului*' pentru căl
dura și ospitalitatea cu care au 
fost înconjurați în Romînia.

Russe ne-a primit scăldat in
tr-un soare dogoritor și doar în 
parcul „Lipnik" am găsit o oază 
de răcoare. In 1958, pe aci era 
încă o pădure încîlcită. Tinerii 
au venit cu miile înmulțind fru
musețile naturii cu drumuri și 
construcții. Itinerariul bulgar a 
însumat sute de kilometri, inclu- 
zînd o fabrică metalurgică la 
Russe, două cooperative agricola

(Novo Selo și Policraiște) precum 
și Tîrnovo, veritabil muzeu isto- 
rio de mari proporții. Intflnirea 
cu Tîrnovo ne-a prefațat-o Arba- 
nasi, veche așezare tipică pentru 
tradițiile arhitecturii bulgare.

Călătoria pe Dunăre am înche
iat-o... pe malul Mării Negre, la 
Odessa. Panorama portului sovie
tic ne-a reținut atenția. O pădure 
de catarge: drapele de pe toate 
continentele. Această poartă ma
ritimă a Uniunii Sovietice cunoa
ște o animație lesne sesizabilă. 
Odessa — după cum ni s-a rela
tat la comitetul regional de par
tid — realizează peste jumătate 
din totalul încărcărilor și descăr
cărilor maritime ale U.R.S.S. Ma
joritatea exportului sovietic por
nește în lume, plecînd de pe che
iurile Odessei. Oraș cu 800 000 
locuitori Odessa este nu numai 
un centru economic (cîteva cea
suri am petrecut la o uzină cen
tenară: „Revolta din ianuarie"). 
Viața culturală și științifică a ora
șului am cunoscut-o, firește, frag
mentar, în vizita deosebit de in
teresantă la Institutul „Filatov", 
precum și la teatrul de operă și 
balet, veritabilă bijuterie arhi
tectonică, unde am asistat la 
spectacolul cu baletul „Sparta- 
cus".

Navigatorii dunăreni au pornit 
către țările lor, pe drum de în
toarcere, cu trenul sau cu avio
nul. Despărțindu-ne, am întocmit 
bilanțul expediției. II considerăm 
pozitiv pentru că ne-a permis o 
mai bună cunoaștere, pentru că 
a apropiat mai mult pe redactorii 
ziarelor noastre.

Firește, în relatarea noastră 
despre țările vizitate n-am pro
cedat decît la o inventariere su
mară a celor văzute. De-abia în 
ceasurile de răgaz reporterii își 
vor relata detaliat impresiile.

I

cu descoperirea unui complot ur
mărind asasinarea președintelui 
Johnson. Acțiunea urma să aibă 
loc joia trecută, cînd Johnson a 
rostit cuvîntarea de acceptare a 
candidaturii la postul de președin
te, în timpul convenției naționale 
a Partidului democrat de la A- 
tlantic City. Erwin a adăugat ca 
poliția a operat mai multe arestări 
în ziua închiderii convenției și a 
procedat la percheziții în oraș.

RABAT. — La Rabat au înce
put lucrările celui de-al 9-lea 
Congres anual al Uniunii studen
ților din Maroc. Congresul a fost 
deschis de vicepreședintele Uniu
nii, Mohammed Halaoui, în ab
sența președintelui, Hamid Ber- 
rada, condamnat anul trecut la 
moarte în contumacie de un tri
bunal militar, sub acuzația de a- 
tentat la securitatea internă a sta
tului. In cuvîntarea de deschide
re, Halaoui a condamnat măsu
rile represive luate de autorități 
împotriva elementelor progresiste 
și a cerut eliberarea imediată a 
tuturor deținuților politici.
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