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sectorului, este legat de vitezele
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Viteze de foraj sporite

Tînăra Silvia Neamlu lucrează in secția de prelucrare a celu
loidului de la Întreprinderea „Flamura roșie"-Sibiu. Pentru 
rezultatele bune obținute în producție, ea este evidențiată 

în întrecerea socialistă
Foto: N. STELORIANSuccese în îndeplinireaangajamentelor

Colectivele de 
muncitori din în
treprinderile indu
striale raportează 
obținerea unor noi 
succese în îndepli
nirea angajamente
lor luate în cinstea 
celei de-a XX-a 
aniversări a Elibe
rării patriei.

Prin aplicarea u- 
nui complex de 
măsuri tehnico-or- 
ganizatorice și fo
losirea judicioasă a 
agregatelor și a su
prafețelor de pro
ducție, siderurgiștii 
au dat economiei 
naționale peste pre
vederile de plan, 
de Ia începutul a- 
nului și pînă în pre
zent, aproape 45 000 
tone de fontă.

DEVA. — Desfă- 
succes 

sociali- 

amentelor

pe 24 000 tone 
minate, iar lamina- 
torii de la bluming 
mai mult de 20 000 
tone.

la-

orirășzl inginer 
Ștefan Nicolae, di
rectorul întreprin
derii de foraj-Ploiești 
care ne prilejuise 
trecerea în revistă a 
realizărilor obținu
ți din sectorul foraj 
a ținut să facă o

„Am aflat, spunea dînsul, că 
alte întreprinderi de foraj din 
tară, care nu au tradiția noastră 
in petrol, ne-au luat-o înainte în 
extinderea metodelor noi în fo
rajul sondelor. Va trebui în 
scurt timp să ne potrivim și noi 
pasul cu noutățile tehnice apă
rute, să dăm cîmp larg metode
lor avansate de foraj".

Cu gîndul Ia această idee am 
pornit spre sectorul de foraj Mo
reni al Trustului de foraj extrac
ție Tîrgoviște.

SINTEZA UNUI 
GRAFIC

de foraj. Materialele și chimica
lele, motoarele și pompele, sapele 
și prăjinile au fost mai chibzuit 
folosite decît în ceilalți ani. Toate 
acestea au făcut ca, pe perioada 
de care aminteam, prin reducerea 
prețului de cost să se înregistreze 
economii în valoare de 2 055 000 
lei față de 2 000 000 cît prevede 
angajamentul.

Iată deci că atunci cînd există 
preocupare rezultatele nu întîr- 
zie să apară.

ȘEFUL DE SECTOR 
EXPLICĂ

După aproape 50 de kilometri 
de drum, iată-ne la Moreni. Un 
grafic-panou ne pune în cuno
ștință cu angajamentele și reali
zările la zi ale sondorilo'r 
aici.

Sintetic, acest grafic arată :
• Plan de foraj: angajament 

103 la sută, realizat în 5 luni 
107,6 la sută.

• Viteze comerciale: angaja
ment 105 la sută — realizat în 5 
luni 113,8 la sută.

• Foraj cu turbine: angajament 
56 la sută — realizat în 5 luni 
60,3 la sută.

Ne vom opri la aceste ultime 
cifre. Ele sînt de fapt un răs
puns la ceea ce ne spunea tova
rășul inginer Ștefan Nicolae.

Sondorii din Moreni, anul a- 
cesta și-au potrivit mai bine p.a- . 
sul decît tovarășii lor din alte 
sectoare de foraj din regiunea 
Ploiești în promovarea metodelor 
moderne care duc la creșterea vi
tezei de foraj. Graiul cifrelor spu
ne cel mai bine acest lucru — 
56 la sută angajament la forajul 
cu turbina, 60,3 la sută realizat.

Sondorii au însă și o vorbă a 
lor: „nu este totul de a fora cît 
mai mulți metri, ci de a realiza 
fiecare metru forat la un preț de 
cost dt mai redus".

Pricepuți meseriași, brigadierii, 
șefii de echipe, sondorii de la 
Moreni au urmărit zi de zi res
pectarea strictă a regimului optim

sapi. Viteza de foraj ac-
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Care au fost căile prin care am 
reușit să ajungem la viteze spo
rite de foraj, viteze obținute în 
cea mai mare parte pe seama ex
tinderii forajului cu turbina?

Am avut în vedere, în primul 
rînd, buna organizare a muncii 
începând de la montajul instala
țiilor și pînă la efectuarea probe
lor de punere în funcțiune a son
delor. Pentru scurtarea timpilor 
de montare a turlelor, a instala
țiilor au fost organizate brigăzi 
complexe care amenajează funda
țiile, așează turlele, montează a- 
gregateie și instalațiile aferente. 
Spre a asigura buna desfășurare a 
muncii sondorilor am ținut seama 
de trei cerințe: echiparea com
pletă și la timp.a fiecărei sonde 
cu instalațiile și utilajele necesare 
forării cu turbina, asigurarea unei 
asistențe tehnice permanente și 

.ultima cerință, instruirea oame
nilor — de la mecanic pînă la 
sondorul șef — în vederea cunoaș
terii cît mai temeinice a ț 
lui tehnologic de forare 
bina.

în urmă cu cîțiva ani s 
nostru de foraj se afla 
ultimele din regiune în extinderea 
forajului cu turbina. Am ț 
verat în extinderea forajului 
turbina și anul acesta am obținut 
rezultate mulțumitoare. Pentru 
pregătirea cît mai bună a oame
nilor, am trimis în schimburi de 
experiență la bazele de reparare 
a turbinelor de la Liliești și Tîr- 
goviște peste 60 sondori șefi, 
tehnicieni și maiștri. Aici oame
nii au învățat „pe viu" fiecare 
piesă a turbinei, modul de func
ționare, importanța fiecărui sub- 
ansamblu. Au învățat 
din această experiență 
întrețină turbina.

O parte dintre cei 
brigadieri — Stelian Cucu,

IN PAG. A II-A
Intîlnire cu vacanța 

—- La Palatul pionieri
lor

• Construcțiile școlare
— In Delta Dunării
— In raionul Bîrlad 

mergem să v A .

Insti- 
Bucu-

• Unde 
țăm ?
— Vă 
tutui 
iești

IN PAG. A III-A
• La Filarmonica din Bo

toșani : Un obiectiv 
principal — educația 
muzicală a tinerilor

• SPORT
• Un neînfricat luptător 

comunist (20 de ani de 
la moartea lui Șteian 
Plavăț)

Vedere din stațiunea balneo-climaterică Olănești

CRONICA ACTUALITĂȚII
FAZA FINALA A CONCURSULUI

CULTURAL-ARTISTIC
AL PIONIERILOR SI ȘCOLARILOR

Circulația
trenurilor

mai ales 
cum să

cu care 
ționcază în toate verigile activi
tății noastre. Sapi cu o viteză mai .. .Rădulescu, Ștefan Crișan 
mare, străpungi mai repede stra
turile, asiguri mai devreme son
de în producție. în același timp, 
fiind vorba de scurtarea timpilor 
de foraj, sapi și mai ieftin. O vi
teză de avansare superioară în
seamnă de fapt că, cu aceleași 
instalații Și agregate, cu aceleași 
brigăzi se asigură forarea unui 
număr mai mare de sonde, în 
condiții din ce în ce mai econo
micoase. Graficul nostru de pro
ducție este cît se poate de grăitor 
în acest sens.

Sistemul de lucru în care noi 
am realizat aceste deziderate este 
forajul cu turbina.

mai buni 
, Ion
—-eu 

trecut prin rotație la conducerea 
unor brigăzi cu rezultate mai 
slabe, obținîndu-se și pe această 
cale un util schimb de expe
riență".

CUM FORĂM
Foarte mulți brigadieri din sec

torul Moreni ne-au vorbit despre 
avantajele forajului cu turbina. 
Dintre metodele moderne de să-

In a doua jumătă
ți acestei luni, la 

București se va des
fășura faza finală a 
concursului cultural- 
artistic al pionierilor 
și școlarilor.

Ajutați de profe
sorii- 
lor, de 
artă 
proape

te
nieri și elevi selecțio
nați în etapele ante
rioare au pregătit 
pentru actuala 
a concursului, 
nit tradițional, 
gate programe 
tice. Repertoriul 

și învățătorii 1™ .
oameni de

și cultură, a-
5 000 pio-

ediție 
deve- 

bo- 
artis- 
celor 

artiști 
amatori cuprinde cîn- 
tece despre partid și 
despre patrie, cîn- 

tece pionierești, pro-

grame artistice in
spirate din realizările 
regimului 
popular, 
nouă a 
nostru.

Cele mai bune for
mații artistice și cei 
mai ' 
caii 
vor

democrat
din viața 
tineretului

buni soliști vo- 
și instrumentiști 
fi premiați.

(Agerpres)

EXPOZIȚIE DE SCENOGRAFIE 
SI GRAFICA DE

în holul Studioului de Concer
te al Radioteleviziunii s-a deschis 
miercuri expoziția de scenografie 
și grafică de televiziune, în care 
sînt expuse lucrări executate pen
tru emisiunile din ultimii ani de 
scenografii și graficienii studiou
lui de televiziune din București.

TELEVIZIUNE
La deschiderea expoziției 

participat artistul poporului Ion 
Jalea, președintele Uniunii Artiș
tilor Plastici, artistul poporului 
Radu Beligan, președintele Con
siliului Teatrelor, oameni de artă 
și cultură.

(Agerpres)(Continuare în pag. a IlI-a)

CONSTANTIN PRIESCU 
VICTOR CONSTANTINESCU

au

Bujor
Din partea Comitetului Central

al Partidului Muncitoresc Ron in

Comitetul Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn și 
Consiliul de Stat al R. P. Ro
mine anunță cu adîncă durere 
încetarea din viață a tovară-

țară, peste pre 
rile p

650 
livrat de la incenu 
tul ai 
preit
const

Mihai Gh

a G.A.C. Perișoru, raionul 
făurei, colectiviștii și meca
nizatorii acordă o mare a- 
httnținerii culturilor prăși- 
Pe cele aproape 800 de bec

ii porumb, de la insămințări 
ă sar., solul a fost lucrat 
K ari. S-a trecut de 2 ori cu 
■otatiză pe întreaga suprafa
ța aplicat 2 praștie mecani- 
auirvotorui, una manuală și 
eatizi rin tul. Sfecla de za- 
t floarea-soarelui, care ocu- 

fl de 250 de hectare, 
tenea, prășite me
de cite.3 ori. De 

ii a treia prașilă 
umb in timp ce pe 

colectiviștii 
aii pe rind.

e 2 aces-

si a Consiliului de Stat al R. P. Romi ne

șului Mihai Gh. 
militant de frunte al 
muncitorești revoluți 
Romînia, vechi și 
luptător pentru cauza soc. a 
lismului.

spre litoral
în ultimul timp s-a îmbu

nătățit circulația trenurilor 
spre litoral. Cea mai mare 
parte a trenurilor de persoa
ne sînt remorcate cu locomo
tive Diesel-electrice. Prin in
troducerea acestui mijloc mo
dern de tracțiune la fiecare 
garnitură de tren se pot adău
ga în plus în medie 7 vagoa
ne, sporind astfel capacitatea 
de transport la fiecare tren cu 
peste 500 de locuri. Tot în 
scopul unei călătorii cît mai 
bune între localitățile de pe 
litoral și orașele Cluj, Timi
șoara, Reșița, Tecuci, Suceava, 
Tg. Mureș s-au pus în circu
lație trenuri cu legături di
recte. Agențiile de bilete de la 
Mamaia, Eforie, Techirghiol și 
Mangalia, a căror renovare 
s-a terminat de curând, 
deservite de personal 
pregătit, cunoscător a 
multor limbi străine.

sînt 
bine 
mai

(Agerpres)

Un interesant 
schimb 

de experiență
BACĂU — (de la coresponden

tul nostru. — Zilele trecute, la 
Piatra Neamț s-a desfășurat un 
interesant schimb de experiență 
organizat din inițiativa întreprin
derii cinematografice regionale 
Bacău în colaborare cu Comite
tul regional pentru cultură și artă. 
La acest schimb de experiență au 
participat șefii secțiilor raionale 
de cineficare, secretarii comitete
lor raionale pentru cultură și artă 
și alții. Pentru dezbaterea primei 
teme participanții s-au deplasat 
în comuna Bodești din raionul 
Piatra Neamț. Temele au fost „In
struirea operatorilor proiectanți 
din raionul Piatra Neamț, privind 
munca cu filmul în perioada de 
vară" și „Filmul documentar agri
col în sprijinul întăririi economi- 
co-organizatorice a G.A.C.". Sîm- 
bătă, tot în cadrul schimbului de 
experiență, în comuna Dochia, a 
avut loc un simpozion despre fil
mul „Un surle în plină vară".

LA ÎNTREȚINEREA CULTURILOR
Cele peste 45 000 de hectare 

cu porumb din raionul Brăila 
sînt ca o mare verde, undui
toare. Plantele cresc viguroa
se, uniforme. Dar pentru ca 
lanurile să dea rod bogat, me
canizatorii și colectiviștii se 
îngrijesc acum de executarea 
la timp și la un bun nivel a- 
grotehnic a lucrărilor de între
ținere. Cît de importante sînt 
aceste lucrări pentru dezvolta
rea plantelor reiese chiar și 
din exemplul anului trecut. 
Deși în raionul Brăila a fost 
secetă, în 20 de gospodării co
lective, printre care Romanu, 
Rimnicelu, 23 August, Viziru 
si altele s-a obținut o pro
ducție medie de 2000—3000 de 
kg porumb boabe la hectar. 
Este rezultatul firesc al prași- 
lelor care nu s-au aplicat du
pă un grafic anume, ci ori de 
cite ori a fost nevoie. în func
ție de climă și sol, de gradul 
de imburuienire a culturilor.

— In acest an am prevăzut 
să executăm patru prașile me
canice, urmate de tot atîtea 
manuale pe rind — ne spunea 
tovarășul Petrea Gherase, pre

ședintele gospodăriei colective 
din Romanu. Timpul ploios 
ne-a schimbat însă plănui ini
țial. Am intrat la lucru duci 
cerințele impuse, cind era ne
cesar. Pînă acum am executat 
și cea de a Il-a prașilă me
canică pe aproape 1000 de

Lucrări la timp
și de calitate!

î? întreținere, am reușit 
■cotim prașila a II-a 
lică și manuală pe toată 
fața. Prași’e la timp în
să de boabe. De a-
pentru anul acesta. r.e-am 
s să executăm pe su- 
n?le cultivate cu porumb 
prsșLe mecanice și pa- 
-anuaie, față de numai 4 
pect-v 3 cite am dat in 
trecut. La toate mimc.le

run e cazul la praștie. 
Lner.: colectiviști sint 
iți- Este meritul organ:- 
U.T-M- care se ocupă 
de mobilizarea lor la

hectare, iar alte 680 de hecta
re au fost prășite manual de 
către colectiviști. Lucrăm 
printre picături. Terenul este 
umed. Cînd se zvîntă intrăm 
imediat la prășit. Brigada a 
IlI-a condusă de Costică Găz- 
doi, la care terenul s-a zvîn- 
tat mai repede a și terminat 
cea de a doua prașilă, urmînd 
ca zilele acestea să înceapă pe

iește să lucreze bine și re
pede.

O situație bună am întâlnit 
și la G.A.C. Scorțaru Vechi. 
Spusele tovarășului Ion Vizi- 
reanu, președintele gospodă
riei, sînt edificatoare :

— La noi porumbul ocupă o 
suprafață de 980 de hectare. 
Pînă acum, datorită prezenței 
bune a colectiviștilor la lucră-

Intr-un stadiu avansat la 

și G-A-C. Viziru, 23 August. 
Cazasu. Golașei și altele. La 
slf *’ i Îr»c5 ti-oKilîf»

există- Ele trebuie folosite. 
De pildă, la Cotu-Lung. 
Chișcani și Cuza Vodă s-a

T. O ANCE A

(Continuare h» pag. a III-a)

Gospodăria noastră colectivă 
„Viitorul", din comuna Raco- 
viță, raionul Făurei, este o u- 
niiate mare, puternic dez
voltată. Cultura cerealelor și 
îndeosebi a porumbului ocupă 
in fiecare an suprafețe întin
se. In acest an, de pildă, s-au 
insămințat 1.150 de hectare cu 
porumb.

Cu trecerea fiecărui an, lu
crările agricole se execută me
canizat, intr-un volum tot mai 
mare. Dar unele dintre ele, 
printre care și prașilele, cer și 
multe brațe de muncă. Acum, 
cind întreținerea culturilor 
este în toi, se impune prezen
ta zilnică. la muncă a tuturor 
colectiviștilor. Cum în gospo
dăria noastră o parte însem
nată a forței de muncă e for
mată din tineri, organizațiile 
U.T.M. au datoria să-i mobili
zeze in permanență la lucru 
pentru ca nici o oră, nici o zi 
bună de muncă să nu fie iro
sită.

înainte de a începe prășitul, 
comitetul U.T.M. a organizat 
o adunare generală deschisă. 
La adunare a fost incitat fi

tovarășul Vasile Dragomir, in
ginerul gospodăriei. El a fost 
solicitat să dea cîteva indica
ții cu privire la normele de 
care trebuie să se țină seama 
în timpul prașilelor. Inginerul 
a insistat mai cu seamă pe 
rolul deosebit ce-l are în obți-

de bază U.T.M. din brigăzile 
de cîmp stau de vorbă cu ti
nerii ori de cîte ori observă că 
într-un loc se fac lucrări de 
mintuială. Cind, bunăoară, in 
brigada a 2-a s-a observat că 
nu peste tot se respectă dis
tanța normală dintre plante,

Zilnic, toți tinerii
prezenți

nerea unor producții mari de 
porumb menținerea apei in sol 
și asigurarea densității optime 
a plantelor.

Pe baza recomandărilor fă
cute, organizațiile U.T.M. des
fășoară acum o susținută 
muncă politică în vederea exe
cutării unor lucrări de bună 
calitate de către toți tinerii. 
Acum secretarii organizațiilor

rărindu-le prea mult, Vasile 
Albu, secretarul organizației 
de bază U.T.M. a atras atenția 
tinerilor care lucrau neglijent. 
La postul utemist de control 
au apărut articole in care se 
scotea în evidență munca 
fruntașilor, printre care Au
rel Plopeanu, Ninu Vîlcu și 
alții, și erau criticat: cei care 
nu-și dădeau toată silința pen

tru efectuarea unor lucrări de 
caiitate.

La organizația de bază 
U.T.M. din brigada I, unde 
este secretar Costel Drăgan, 
s-a încetățenit obiceiul ca sea
ra sau dimineața, înainte sau 
după începerea lucrului, tine
rii din fiecare echipă să ana
lizeze, acolo pe cîmp, în cîte
va minute, felul cum s-a des
fășurat munca în ziua ce a 
trecut și ce măsuri trebuie 
luate.

Concluziile reieșite sînt a- 
duse la cunoștința brigadieru
lui sau a conducerii gospodă
riei. Nu cu multe zile în urmă, 
de pildă, într-o analiză ce s-a 
făcut într-o echipă din bri
gada a 3-a s-a scos în eviden
ță că în timpul lucrului s-au 
observat, mai cu seamă la ca
păt de rînd, fire de porumb 
tăiate de prășitoarele mecani-

GHEORGHE ANDREI 
secretarul comitetului U.T.M., 
G.A.C. „Viitorul", comuna Ra- 

covița, raionul Făurei

(Continuare în pag. a IlI-a)



1iNTÎLNIRE VACANȚA
Cercetări recente mi-au confirmat o bănuială 

mai veche: moș Gerilă are un frate. După toate 
probabilitățile, geamăn, deși amănuntele privind 
portretul său fizic au mai puțină importanță. To
tuși, ochii lui adinei ca marea (după unii), împru- 
mutind verdele poienilor, (după alții) prietenoși și 
visători (după aprecieri unanime) sînt intr-o bună 
măsură in stare să-i desvăluie și profilul moral. 
Incontestabil este doar faptul că se numește moș 
Verilă — cu „v" de la vară, firește, dar și de la 
vacanță, și de la voioșie — și asemenea fratelui său 
hibernal poartă în spate un voluminos sac cu da
ruri. O, dar nu vă grăbiți să-i ieșiți în întîmpinare ! 
Destinatarii darurilor sale nu sînteți dumneavoas
tră, oamenii serioși, care preferați o cafea amară 
unei dulci și parfumate roșcove, care nu v-ați mai 
julit de mult genunchii ureîndu-vă intr-un cireș și 
ați uitat — scuzele sînt tardive ! — să jucați „lapte- 
gros*. Moș Verilă nu vă poate ierta că ați început 
să fumați, că ați renunțat la trotinetă, asta ca să 
nu mai amintim faptul că în materie de fotbal cu 
nasturi cunoștințele dumneavoastră sînt vagi, mult 
prea -vagi ca să emiteți vreo pretenție. Toate a- 
cestea nu vi le poate ierta moș Verilă și e ferm 
hotărît să vă... pedepsească, împărțind copiilor 
dumneavoastră toate darurile sale. Din fericire 
însă, mai aveți o șansă. Redeveniți copii! Pentru 
asta nu-i necesar să vă imbrăcați în pantaloni 
scurți, să vă tăiați mustața sau să vă înarmați cu 
o praștie. Moș Verilă nu se conduce după aparențe. 
E suficient să vă bucurați, să vă bucurați din toată 
inima alături de copiii dumneavoastră și, așa cum 
vi s-a mai întîmplat de atîtea ori, veți avea satis
facția să fiți confundați cu toți cei pentru care 
vara, vacanța, începe prin a li se deschide un uriaș 
sac cu daruri . Recunoașteți că asta vă e foarte 
simplu. In materie de bucurie, cunoștințele dum
neavoastră sînt temeinice, aveți o experiență boga
tă, puteți deci emite pretenții maxime... Sînteți 
gata ? Atunci vă rog să mă întovărășiți, să-l întâm
pinăm împreuna pe moș Verilă...

Iată-l făcînd un prim popas la Palatul Pionieri
lor din București. îl descoperim pe o alee umbroa
să, mirat el însuși că a putut aduce în spate un sac 
care ar fi pus în dificultate pînă și o macara. Gra
ba de a.și împărți mai repede darurile îi este do
molită de meticulozitatea respectării unui anumit 
program. Pentru fiecare lună, pentru fiecare zi de 
vacanță a adus cite ceva deosebit și — priviți-l! — 
nu pare el omul care să le încurce ordinea, lși 
așează alături un calendar și abia după ce-i con
sultă atent filele, desface gura sacului.

Un maldăr impresionant de invitații valabile 
pentru dimineața și seara zilei de 30 iunie, la ser
barea și carnavalul pionieresc organizate în cinstea 

deschiderii activității de vară la palat, zboară din 
mîinile lui moș Verilă, ca un stol de porumbei. 
Zboară să aducă poezia, cîntecul, jocul, oaspeți 
nelipsiți ai palatului și care, cu atât mai mult, vor 
semna primii condica de prezență și în această zi 
festivă.

Pentru a prefigura zodia sub care vor petrece 
copiii a doua zi, la 1 iulie, moș Verilă scoate apoi, 
simbolic, o păpușă. Are ceva din aerul lui Țăndări
că și al lui Așchiuță. Prin pîlnia palmelor ea anun
ță spectacolul teatrului de păpuși cu piesa : „Unde 
au dispărut notele 7 ,8 șj 9 ?“. Ne găsim deci în 
plin mister. Unde oare să fi dispărut aceste note ? 
Cataloagele școlilor, care-s pline de note mari, sînt, 
după cîte știm, bine păzite în dulapurile cancela
riilor. Atunci ? Puțină răbdare; Misterul va fi

LA PALATUL 

PIONIERILOR 
dezlegat la 1 iulie, dar pînă atunci își mai așteaptă 
dezlegarea și alte mistere. De pildă, pentru ce moș 
Verilă scoate acum din tolbă un număr atât de 
mare de toiaguri de drumeție, pălăriuțe de soare, 
bocanci țintuiți, termosuri ? Răspunsul ni-l dă a- 
genda de vacanță a palatului. întreaga lună iulie 
este dedicată excursiilor. Mii de pionieri și școlari 
vor pleca de aici în cele patru zări ale țării, um- 
plîndu-le de cintece și veselie, potolindu-și la izvoa
rele noului, frumosului și trainicului nostru coti
dian, marea lor sete de a cunoaște. Pe agenda pa
latului, această acțiune poartă un titlu ai cărui au
tori nu ne îndoim că sînt chiar viitorii drumeți: 
„Pe catâri și drumuri largi, străbătând meleaguri 
dragi!" Nu-i nimic dacă „largi" și „dragi" sînt 
niște rime naive. Versurile citate trăiesc printr-o 
fermecătoare rimă interioară, de o mare puritate 
și bogăție. Din fiecare cuvînt al lor se desprinde 
urarea : — Drum bun, prieteni ! Adunați în căușul 
palmelor stropi din marea Bicazului, bronzați-vă la 
sorii cuptoarelor Reșiței și Hunedoarei, culegeți 
stele din vîrful schelelor noilor orașe ! Pretutindeni, 
patria vă va întâmpina cu dragoste, vă va învăța să 
înălțați zmeele îndrăznețe ale visurilor, vă va 

ajuta să alegeți de pe acum locurile care, peste 
ani, vă așteaptă hărnicia, destoinicia, înflăcărarea I

Și totuși, deși în iulie mii de copii vor pleca de 
aici în drumeții, palatul nu va rămîne pustiu. Alte 
mii de pionieri și școlari vor găsi la palat, deșerta
te din generoasa tolbă a lui moș Verilă, nenumă
rate daruri. La 13 iulie, filmele „Puștiul" și „Năi- 
că", urmate de o întâlnire cu principalii lor realiza
tori, peste 4 zile o nouă serbare pionierească, iar la 
sfîrșitul lunii, la teatrul de vară un eveniment ar
tistic așteptat cu legitimă nerăbdare : finala con
cursului de' cîntece și poezii despre patrie și partid, 
concurs dedicat zilei de 23 August și purtând drept 
titlu „O ! țară frumoasă, poporul te cîntă — și cîn- 
tă partidul, partidul iubit". Și pentru a avea o ima
gine mai aproape de cea reală, adăugați la darurile 
afectate lunii iulie și mingile de volei, sulițele, pie
sele de șah pe care le scoate una după alta moș 
Verilă pentru a anunța simbolic Spartachiadele 
tradiționale ale Palatului Pionierilor la atletism, 
gimnastică, volei, șah, tir, înot...

O beretă de marinar, așteptîndu-și rîndul la 
gura sacului, anunță prima zi a lui august. La pa
lat, copiii vor sărbători „Ziua marinei R.P.R.", stră- 
duindu-se să fie cit mai ospitaliere gazde unor 
oaspeți care au cutreierat mări și oceane și care, 
întoreîndu-și pe dos largile buzunare umplute cu 
amintiri, vor răspîndi în poeniță parfum de alge, 
de sare și de vînt.

în ordine, la 3 august, urmează o nouă întâlnire 
cu cineaști completată de prezentarea filmului „Un 
surîs în plină vară" — titlul ar putea fi reținut ca 
generic pentru întreaga activitate de vacanță a 
palatului I — apoi un jurnal vorbit, la 8 august, 
dedicat sărbătorii minerilor, o serbare cîmpenească 
la Snagov, la 11 august.

Zilele care mai rămîn pînă la 23 August stau 
toate sub semnul marei aniversări. Spectacolul 
„Partid iubit îți mulțumesc copiii țării", focul de 
tabără „Te slăvim patrie socialistă", serbarea pio
nierească „Slăvit fii August 23" sînt numai cîteva 
dintre cele mai importante manifestări care vor 
aduna la palat mii și mii de pionieri și școlari.

Sacul lui moș Verilă este însă departe de a-și 
epuiza darurile. Și multe, foarte multe dintre ele 
sînt surprize. Cu un gest autoritar, stăpînul sacului 
vă poftește să vă îndepărtați. Surprizele trebuie să 
rămînă... surprize ! Nu se lasă înduplecat ori cit 
l-ați asigura de discreție. Știe el ce știe. Dacă ați 
fi cu adevărat copii, poate, cine știe, tot i-ar mai 
scăpa cite ceva. Dar așa ? Ce încredere să aibă în 
niște oameni care, despărțindu-se de el, în loc să 
încalece trotineta vor lua troleibuzul ?...

OCTAV PANCU IAȘI Introducerea la vacanță: excu rsie pe Valea Prahovei
Foto: GR. PREPELIȚĂ
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• IN DELTA
DUNĂRII

CONSTRUCȚII ȘCOLARE
Satul de pescari — centru școlar 
Resursele locale — bine folosite 
Munca patriotică — momeirt _de•____________ F__________________

sărbătoare • In 1965 : în toată Delta, 
școli noi

■ e aflăm în Beștepe, „satul celor cinci 
coline", așezat la circa 25 km de Tul
cea. Cele mai multe case sînt noi, 
noi sînt și clădirile căminului cultu
ral, casa agronomului, magazinul

' universal.
De curind comuna s-a îmbogățit 

cu încă o clădire modernă : școala de opt ani. 
Construcția ei a început în vara anului trecut. în 
august s-a turnat fundația, iar pînă la sosirea iernii 
a și fost acoperită.

In aceste zile, școala se află în stadiul finisării: 
se execută tencuiala, se pun dușumelele. Așa, îneît, 
în viitorul an școlar cei peste 400 de elevi vor 
învăța într-o școală din cele mai frumoase, spa
țioasă, cu 5 săli de clasă, cu laborator, camera 
pionierului, bibliotecă.

Pentru construcția școlii oamenii din această 
comună au folosit la maximum resursele și posi
bilitățile locale. Rezultatul este îndeajuns de sem
nificativ: valoarea devizului a fost redusă la ju
mătate, economisindu-se peste 150 000 lei.

— Bineînțeles — ne spune președintele sfatului 
popular, tov. Ion Chiru — că fără participarea 
activă a tineretului n-am putea vorbi, nici pe de
parte, de asemenea rezultate. Se poate spune că 
organizația U.T.M. din comună a fost, prin acțiu
nile inițiate și organizate de ea, unul din con- 
sctructorii de bază ai școlii. Zidurile școlii sînt clă
dite din cărămidă provenită din demolările înce
pute vara trecută la Tulcea.

Ori de cîte ori a fost nevoie, tinerii au venit cu 
sutele. Căpriorii acoperișului au fost puși într-o 
singură după-amiază, nivelarea pămîntului s-a făcut 
într-o dimineață de duminică, 160 de tineri au 
ajutat la ridicarea acoperișului și peste 200 la ni
velări...

O școală mare, cu 8 săli de clasă, este aproape 
gata și în comuna AgighSoI.

în viitorul an școlar în școala nouă din Agighiol 
vor învăța peste 700 de elevi I

Satul din inima Deltei poate fi acum privit, pe 
drept cuvînt, și ca un veritabil centru școlar. O 
convorbire cu tovarășii Mihai Albotă, șeful secției 
de învățămînt, și Vasile Micu, secretarul Sfatului 
popular raional ne oferă tabloul vast al construcții
lor din întreg raionul.

— O dată cu cele trei școli pe care le vom con- 
Gtrui anul viitor, Delta va fi înzestrată în între
gime cu școli noi — adevărate ostroave de lumină, 
cum se spune pe la noi.

Tovarășul Mihai Albotă face o scurtă trecere în 
revistă care ni se pare edificatoare: anul trecut au 
fost înălțate 6 școli noi și s-a extins spațiul celor 
existente cu încă 11 săli de clasă. Anul acesta 
ritmul s-a intensificat. 5 școli sînt deja în perioa
da de finisare : la Partizani, Pătlăgeaua, Peripra- 
va, Agighiol, Beștepe și Cataoli. Ele vor avea în
tre 4 și 8 săli de clasă, după nevoile și gradul de 
școlarizare al fiecărei comune. Peste 50 săli de 
clasă vor fi date în folosință la începutul viitoru
lui an școlar. Pe lîngă alte trei școli medii exis
tente, orașul Tulcea se va îmbogăți și el anul 
acesta cu încă o școală nouă cu două etaje și ,16 
săli de clasă. Constructorii s-au angajat ca la 20 
iulie să predea cheia acestei școli.

Construcția de școli în raionul Tulcea este pri
vită ca unul din obiectivele care concentrează a- 
supra-i toate forțele raionului. Sînt demne de re
marcat spiritul gospodăresc, atenția pe care o a- 
cordă organele locale acestei acțiuni. Grija pentru 
aprovizionarea cu materiale a fost și este o preo
cupare „la zi" a sfatului popular raional.

în aceste zile, satele Deltei ne apar ca adevă
rate șantiere ale construcțiilor : case de locuințe, 
magazine, case ale agronomului, dispensare — 
clădiri noi răsar la tot pasul, oferind Deltei o 
nouă frumusețe. Și din loc în loc, școlile — ade
vărate ostroave de lumină.

VASILE BARAN 
ION ANDREIȚA

Două din zecile de școli noi care s-au construit și se construiesc pentru elevii patriei: 
Școala de 8 ani din comuna Cornetu (București) și Școala medie din Baia de Arieș (re

giunea Cluj) Foto: AGERPRES

• In raionul Bîrlad

I
n anul școlar 1964- 
1965 în raionul 
Bîrlad numărul e- 
levilor va crește cu 
3 200 față de anul 
în curs. E firesc, 
deci, să fie prevă
zută o creștere a spațiului 

de școlarizare cu 25 noi săli 
de clasă.

La Florești — există o bună 
experiență privind construcția 
școlii. încă din iarnă, cînd co
lectiviștii aveau mai puțin de 
lucru, aici s-a seps și transpor
tat piatra dintr-k> carieră a- 
propiăta, ’s^a -adus; nisip, ’ s-a 
tăiat și transportat din pădure 
aproape întreaga cantitate de 
lemn necesară. In primăvară, 
constructorii s-au apucat de 
lucru. Acum, școala din Florești 
este gata. Organizația U.T.M. 
i-a antrenat pe tineri la efec
tuarea prin muncă patriotică a 
unor lucrări necalificate, reali- 
zînd economii în valoare de 
10 000 lei.

Asemănător s-a procedat și 
la construcția școlii din satul 
Bodești. In cinstea zilei de 1 
Mai și această școală a fost 
dată în folosință. Intr-un sta
diu avansat se află construcția 
școlilor din satele Lălești și 
Copăceana.

Analiza stadiului actual al 
construcțiilor școlare planifi
cate ridică însă cîteva pro
bleme importante, care nece
sită o rezolvare imediată.

Conform planificării sfatu
lui popular raional, la 23 Au
gust trebuie să fie date în fo
losință 9 săli de clasă, iar la 

15 septembrie 6 școli cu 13 
săli de clasă.

Stadiul actual al construcți
ilor, și mai ales ritmul de 
lucru, pun însă semne de în
trebare cu privire la respecta
rea termenelor prevăzute.

In luna mai construcția a 10 
săli de clasă nici nu era înce
pută. La Progdănești, la Popeni 
— comuna Găgești, abia înce
pea fundația, la Rai la fel, la 
Urdești nici măcar nu se vor
bea de construcția școlii. Deci, 
serioase rămîneri în urmă. Un 
țjițncip^l neajuns .îl constituie 
aprovizionarea’defectuoasă cu 
unele materiale, cum ar fi 
tablă zincată, cărămidă, che
restea, bile-manele, var.

După cum bine se poate ve
dea, deficitară este tocmai a- 
provizionarea cu materiale de 
primă urgență. In același timp 
o serie din aceste materiale 
se pot realiza pe scară locală 
(var, cărămidă, bile-manele). 
Din cele 25 săli de clasă, 19 
se construiesc cu credite ram
bursabile. Dar din suma de a- 
proape 300 000 lei acordată 
pînă în prezent pentru aceste 
construcții, au fost folosiți 
doar 20 000 lei.

Se impune, deci, ca această 
situație să fie analizată cu 
grijă atît de comitetul execu
tiv al Sfatului popular raional 
Bîrlad cît și de biroul comite
tului raional U.T.M. Vor fi de
sigur găsite și adoptate măsu
rile cele mai potrivite pentru 
ca pînă la 15 septembrie ele
vii să primească școlile plani
ficate.

C SLAVIC
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Itivitatea. Va fi 

ingineri, de tot 
gineri, care să i

I construiască aceste 
sau să le folosească

VĂ PREZENTAM INSTITUTUL
POLITEHNIC-BUCUREȘTI

La redacție primim numeroase scrisori de la absolvenții cla
selor a Xl-a — aflați acum în plin examen al maturității.

Mulți dintre ei ne scriu că au hotărît să se înscrie 
trecerea examenului de maturitate
Institutului politehnic din București și ar dori să-l cunoască 
mai bine.

Pentru a răspunde acestei dorințe — am avut o convorbire 
cu tovarășa prof. univ. SUZANA GÎDEA, prorector al Institu
tului politehnic din București, adresîndu-i următoarele în
trebări :

după
Ia una din facultățile

• Ce perspective se deschid tinerilor 
dună absolvirea institutului ?

• Care este proiilul iacultăților din ca
drul Institutului politehnic și ce condiții 
de studiu și de viață li se asigură studen
ților ?...

Iată ce ne-a răspuns :

„în cele 9 facultăți ale Insti
tutului politehnic sînt pregă
tiți ingineri în 32 de speciali
tăți. Viitorii absolvenți vor 
lucra în economia socialistă, 
ei vor fi în linia 1 a luptei 
pentru intensificarea progre
sului tehnic, pentru aplicarea 
pe scară mai largă în practică 
a cuceririlor științei moderne.

în ultimii ani două dintre 
facultățile institutului au că
pătat o dezvoltare și o impor
tanță deosebită : Facultatea 
de mecanică agricolă și Fa
cultatea de metalurgie.

în primăvara anului 1962 
în întreaga țară a fost înche
iat procesul de transformare 
socialistă a agriculturii. Pe 
terenurile întinse, fără haturi, 
ale gospodăriilor agricole co
lective și ale gospodăriilor de 
stat lucrează și vor lucra în 
viitor tot mai multe mașini 
complexe care vor 
munca, schimbînd-i
caracterul, mărindu-i produc
tivitatea. Va fi nevoie însă de 
....____ , . _ .. t mai mulți in
gineri, care să proiecteze și să 

mașini, 
cu maxi-

ușura 
radical

mum de randament. Aseme
nea ingineri sînt pregătiți în 
FACULTATEA DE MECANI
CĂ AGRICOLĂ.

Viitorii absolvenți ai acestei 
facultăți vor lucra ca ingineri 
proiectanți sau ingineri de 
concepție în institutele de 
proiectări sau în uzinele pro
ducătoare de mașini agricole 
din București, Brașov, Timi
șoara etc. Cei care se vor spe
cializa în exploatarea, între
ținerea și repararea mașinilor 
agricole vor lucra în S.M.T., 
G.A.S., institute de cercetări 
agricole, 
creșterea animalelor și păsă
rilor — 
zatori.

Aceeași importanță se acor
dă și FACULTĂȚII DE ME
TALURGIE. în industria si
derurgică vor fi automatizate 
procesele termice și o serie 
de alte operațiuni principale 
la toate furnalele, cuptoarele 
Martin și laminoare, se vor 
construi noi și moderne obiec
tive siderurgice. Toate acestea 
au impus dezvoltarea cores
punzătoare a învățămîntului 
tehnic superior în această ra-

combinate pentru

ca ingineri mecani-

UNDE MERGEM SA INVAȚAM?
mură precum și introducerea 
unor noi specializări. In pre
zent facultatea are patru sec
ții de specializare, care pre
gătesc ingineri în următoarele 
domenii: furnale și oțelării; 
turnătorii de fontă, oțel și 
metale neferoase ; prelucrări 
plastice și tratamente termi
ce ; metalurgie neferoasă.

Facultatea dispune de peste 
15 laboratoare, bine utilate, în 
cadrul cărora studenții efec
tuează lucrări practice la ma
joritatea disciplinelor. O deo
sebită atenție se acordă labo
ratoarelor de specialitate. A- 
cestea sînt înzestrate cu agre
gate de laborator care repro
duc agregatele industriale 
(cuptoare, laminoare, ciocane 
de forjă), microscoape de cele 
mai diverse tipuri, instalații 
pentru studiul defectelor ma-

terialelor prin ultrasunete, 
raze X și multe alte utilaje.

Principalul loc de activitate 
al viitorilor specialiști îl con
stituie uzinele metalurgice din 
București — puternic centru 
metalurgic, — Brașov, Sinaia, 
Reșița, Hunedoara, Galați.

O facultate care a căpătat o 
deosebită importanță în ulti
mii ani, este FACULTATEA 
DE MECANICĂ. Absolvenții 
acestei facultăți sînt reparti
zați în toate domeniile econo
miei socialiste. în mine, în 
fabrici și uzine, în hidrocen
trale și termocentrale, ingi
nerii mecanici sînt promotorii 
tehnicii noi; ei sînt chemați 
să înfăptuiască mecanizarea 
complexă și automatizarea.

Pentru ca aceștia să fie spe
cialiști de nădejde, să rezolve 
cu competență problemele ri
dicate de producția întreprin-

derilor industriale, la Facul
tatea de mecanică se studiază 
acum electronică, automatică, 
capitole moderne din fizică. 
Facultatea pregătește acum 
ingineri proiectanți, ingineri 
de cercetare și ingineri de în
cercare pentru următoarele 
mașini: turbine de aburi, tur
bine de gaze, motoare cu ar
dere internă, cazane de aburi, 
avioane și motoare de avioa
ne, utilaj chimic, mașini fri- 
gorifere.

O altă ramură care se dez
voltă necontenit este energe
tica. în anii următori tot mai 
multe hidrocentrale și termo
centrale vor fi puse în func
țiune și vor furniza milioane 
de kilowați. în hale uriașe se 
vor învîrti rotoarele turbine
lor și, prin conducte, curen
tul va ajunge pînă în cele mai 
îndepărtate cătune. Viitorii

specialiști care vor lucra la 
aceste hidrocentrale sînt pre
gătiți în FACULTATEA DE 
ENERGETICA.

Acestea sînt numai cîteva 
din cele 9 facultăți în care In
stitutul politehnic din Bucu
rești pregătește specialiști cu 
o înaltă calificare, corespun
zători cerințelor tehnicii celei 
mai înaintate.

Studenții Institului se bucu
ră de condiții minunate de 
studiu și viață, ele expri- 
mînd grija neprecupețită a 
partidului și statului nostru 
pentru pregătirea cît mai 
temeinică a viitorilor specia
liști. Institutul politehnic 
din București are o tradiție 
veche. Istoria actualului in
stitut începe la 1881 cînd Gh. 
Duca a reorganizat Școala Na
țională de Poduri și Șosele. 
Dar adevărata dezvoltare a

• Facultatea de CHIMIE INDUSTRIALĂ cu specialitățile :
— Tehnologia substanțelor anorganice
— Chimia și tehnologia materialelor de construcții și ceramică
— Tehnologia substanțelor organice.
— Tehnologia compușilor macromoleculari
— Tehnologia poligrafică
— Chimizarea combustibililor

• Facultatea de ELECTROTEHNICA cu specialitatea :
— Mașini și aparate electrice

• Facultatea de ENERGETICĂ cu specialitățile :
— Electr oener getică
— Termoener getică
— Hidroenergetică
— Automatică

• Facultatea de TEHNOLOGIA CONSTRUCȚIEI DE MAȘINI cu 
specialitățile ;
— Mașini unelte și scule
— Tehnologia construcției de mașini
— Mecanică fină

• Facultatea de MECANICĂ cu specialitățile :
— Mașini termice și motoare Diesel
— Construcții de aviație
— Aparate și utilaje pentru industria chimică
— Mașini hidraulice și pneumatice

• Facultatea de MECANICĂ AGRICOLA cu specialitatea :
* Mecanică agricolă

• Facultatea de METALURGIE cu specialitățile :

— Furnale și oțelării
— Turnătorii de fontă, oțel și metale neferoase
— Prelucrări plastice și tratamente termice
— Metalurgie neferoasă

• Facultatea de ELECTRONICĂ Șl TELECOMUNICAȚII cu ape- 
cialitățile .-
— Electronică industrială
— Radiotehnică
— Comunicații telegrafo-lelelonice
— Centralizări și semnalizări feroviare
— Ingineri fizicieni

• Facultatea de
— Exploatarea
— Organizarea
— Organizarea

TRANSPORTURI cu specialitățile : 
materialului rulant 
transporturilor feroviare 
și exploatarea transporturilor rutiere

acestei școli începe după 23 
August 1944 cînd s-au creat 
facultăți și specialități noi, 
s-au îmbunătățit programele 
de curs și au Sporit în mod 
considerabil numărul și dota
rea laboratoarelor.

Catedrele facultății sînt asi
gurate cu cadre de specialiști, 
personalități științifice cu 
care țara noastră se mîndreș- 
te, savanți și dascăli care au 
pus bazele școlii politehnice 
romînești.

în institut viitorii specialiș
ti audiază cursuri care, prin 
conținutul și nivelul lor, co
respund cerințelor învățămîn
tului actual și nevoilor știin
ței și economiei țării. Ei dis
pun de numeroase cursuri 
și tratate tipărite. In biblio
teci studenții găsesc cursuri 
și lucrări de cercetare într-un 
număr suficient de exem
plare. Cele 9 facultăți dispun 
de laboratoare noi, moderne, 
înzestrate cu aparataj de cea 
mai bună calitate. Amintim 
laboratorul de automatică, 
amenajat de institut; labora
torul de televiziune; labora
torul de telegrafie-telefonie. 
Unul din cele mai bine 
înzestrate laboratoare din in
stitut este cel de rezistența 
materialelor. De asemenea, 
laboratorul de fizică dotat cu 
un microscop electronic care 
le înlesnește studenților stu
diul structurii cristaline a 
metalelor și aliajelor. în aces
te laboratoare, profesori de 
specialitate și studenți reali
zează lucrări curente ce se 
execută în cele mai modeme 
întreprinderi, precum și u- 
nele teme cerute de diverse 
sectoare ale industriei.

Conducerea institutului a- 
cordă o mare importanță or
ganizării și desfășurării în 
cele mai bune condiții a prac-

ticii în producție. Repartiza
rea studenților în practică 
este făcută în întreprinderi 
care corespund cel mai bine 
profilului facultăților și sec
țiilor din institut, întreprin
deri mari, moderne, înzestra
te cu utilaje complexe și cu 
specialiști de înaltă calificare, 

în perioada practicii în pro
ducție studenții învață lucruri 
noi și aprofundează toate cu
noștințele predate la cursuri 
în timpul anului universitar. 
Studierea temeinică a pro
cesului tehnologic, a modului 
de funcționare a utilajelor și 
agregatelor ajută pe studenți 
la cunoașterea și mînuirea a- 
cestora, la întocmirea proiec
telor în timpul anului univer
sitar.

Căminele și cantinele recent 
construite, laboratoarele mo
derne, bibliotecile cu sute de 
mii de volume reprezintă o 
puternică bază materială a 
institutului. în urmă cu doi 
ani peste 4 000 de studenți ai 
institutului s-au mutat în 
clădirile moderne, cu spații 

• largi și multă lumină, con
struite în întregime din sti
clă, oțel și beton, ale com
plexului social de lîngă Uzi
nele „Semănătoarea". Aici, 
interioarele camerelor de cîte 
două persoane sînt confortabi
le, ospitaliere. Și tot aici 
funcționează și o cantină mo
dernă la care servesc masa 
peste 4 000 de studenți.

Iată, deci, pe scurt ce pot 
afla tinerii candidați despre 
unul din cele mai mari insti
tute politehnice din țară".

*
aici, iacultățile cu- 
cadrul institutului 
specialitățile fiecă-

Publicăm 
prinse 
nostru, 
reia. ‘
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INFORMAȚII
Primirea de către tova
rășul Gheorghe Apostol 

a ministrului
Educației Naționale 
din Republica Mali

Prim-vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Gheorghe 
Apostol, a primit miercuri pe 
ministrul Educației Naționale 
din Republica Mali, Abdou- 
laye Singare, care face o vi
zită în țara noastră.

La întrevedere, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, au luat parte Ștefan 
Bălan, ministrul învățămîntu- 
lui, și Eduard Mezincescu, ad
junct al ministrului afacerilor 
externe.

Semnarea unei înțelegeri 
între Uniunea Scriitorilor 

din R. P. Romînă
$1 Uniunea Scriitorilor 

șl Artiștilor din Republica 
Cuba

In cadrul Protocolului de 
colaborare în domeniul cultu
rii, științei și învățămîntului 
între R. P. Romînă și Repu
blica Cuba pe anii 1963—1964, 
miercuri la prînz a avut loc 
în Capitală, semnarea unei 
înțelegeri între Uniunea Scrii
torilor din R. P. Romînă și 
Uniunea Scriitorilor și Artiș
tilor din Republica Cuba.

înțelegerea urmărește strîn- 
gerea relațiilor, a schimbului 
de experiență, asigurarea unei 
mai bune cunoașteri a litera
turii și a vieții din cele două 
țări ,precum și dezvoltarea le
găturilor și colaborării între 
scriitorii romîni și cubani.

Se prevede efectuarea de 
schimburi de scriitori, partici
parea la diverse manifestări 
literare, schimburi de reviste 
literare, informații privitoare 
la operele literare mai impor
tante, traduceri din operele 
clasice ale celor două țări 
prietene.

Din partea romînă, înțele
gerea a fost semnată de acad. 
Mihai Beniuc, președintele 
Uniunii Scriitorilor iar din 
partea cubană de Nicolas Guil
len, președintele Uniunii Scrii
torilor și Artiștilor din Repu
blica Cuba.

Vizitele delegației 
culturale chineze

Delegația culturală chineză 
condusă de Hu Iu-chih, locți
itor al ministrului culturii, 
care face o vizită în țara 
noastră, a fost primită 
miercuri după-amiază de Jean 
Livescu, adjunct al ministru
lui învățămîntului.

La întrevedere au participat I 
funcționari superiori din ace
lași minister, reprezentanți ai 
Comitetului de Stat pentru 
Cultură și Artă.

In* cursul aceleiași zile, oas
peții "chinezi au vizitat Stu
dioul cinematografic Buftea și 
au luat parte la un spectacol.

• La invitația Comitetului 
de radiodifuziune și televiziu- \ 
ne, miercuri seara a sosit în 
Capitală dl. Robert Bordaz, 
directorul general al Radiote- 
leviziunii franceze.

(Agerpres) •

CINEMA T O G R A F E
MADAME SANS-GENE — film pentru 

ecran panoramic, rulează la Patria (orele 
9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15). CEI TREI 
MUȘCHETARI — cinemascop (ambele se
rii) rulează la Republica, (orele 9; 12,45; 
16,30; 20,30), București (orele 8,45; 12,30; 
16,15; 20), Excelsior (orele 9; 13; 17; 21), 
Grivita (orele 8; 12; 16; 20), Melodia (ore
le 9; 12,45; 16,30; 20,15), Modern (orele 
9,45; 13,30; 17,15; 20,45), Arenele Libertă
ții (ora 21,15), Patinoarul 23 August (ora 
21), Grădina Doina (ora 21). CERUL ȘI 
MOCIRLA rulează la Carpați (orele 10; 
12; 14; 16; 18; 20,15), Festival (orele 9; 11; 
13; 15; 17; 19; 21 — grădină ora 20,15), 
Flamura (orele 10; 12; 14; 16; 18; 20), Sta
dionul Dinamo (ora 21). OMUL DIN FO
TOGRAFIE rulează la Capitol (orele 9,30; 
11,45; 14; 16,15; 18,45; 21 — grădină ora 
20,30), Aurora (orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 
— grădină ora 20,30). ANOTIMPURI ru
lează la Giulești (orele 9; 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15). LUMEA COMICA A LUI 
HAROLD LLOYD rulează la Victoria (o-

rele 9,30; 11,15; 13; 15,15; 17; 19; 21), Lu
ceafărul (orele 16; 18; 20; — grădină ora 
20,15), Lira (orele 10,30; 15; 17; 19 — grădină 
ora 20,30). HARAKIRI — cinemascop ru
lează la Central (orele 9,30; 12,15; 15; 
17,45; 20,30). LIMUZINA NEAGRA — ci
nemascop rulează la Lumina (orele 
10—14 în continuare; 16; 18,15; 20,30). LO- 
COTENET CRISTINA rulează la Union 
(orele 15; 17; 19; 21). SCRISOARE DE LA 
O NECUNOSCUTA rulează la Doina (o- 
rele 11,30; 13,45; 16; 18,15; 20,30; diminea
ța program pentru copii ora 10). QIVI- 
TOQ — ÎN GRĂDINA ZOOLOGICA — 
rulează Ia Timpuri Noi (orele 10—21 în 
continuare). CEI PATRU CĂLUGĂRI — 
rulează la înfrățirea între popoare (orele 
10; 16; 18,15; 20,30), Arta orele 14,30 ; 
16,45; 19; 21,15; — grădină ora 20,15), Flo- 
reasca (orele 16; 18,15; 20,30). POMPIE
RUL ATOMIC rulează la Cultural (orele 
15; 17; 19; 21). AM AJUNS ȘI REGE ru
lează la Feroviar (orele 10; 12; 14,30; 
16,30; 18,30; 20,30).

LA FILARMONICA
DIN BOTOȘANI

Orice însemnare despre viața 
muzicală a Botoșanilor trebuie să 
pornească în aceste zile de la un 
fapt cu totul remarcabil: pregăti- 
rilț pe care Filarmonica locală le 
face pentru concertul de încheiere 
a stagiunii, prin prezentarea în 
primă audiție a ultimei simfonii 
beethove'niene.

Programarea impunătorului opus 
beethovenian încoronează străda
niile depuse timp de peste un de
ceniu pentru lărgirea repertoriului, 
pentru însușirea măiestriei artis
tice.

Răsfoiesc, alături de directorul 
Filarmonicii, colecțiile de progra
me artistice și cîteva rapoarte cu- 
prinzînd cifre ce conturează acti
vitatea acestei formații simfonice 
înființate în anii puterii populare 
într-un simplu centru raional cu 
numai 35 ooo locuitori. In cei a- 
proape ii ani care au trecut din 
momentul în care Filarmonica de 
Stat din Botoșani a prezentat pri
mul ei concert simfonic au fost 
organizate mai mult de 1 joo de 
concerte în fața a peste 400 ooo 
de auiîtori.

Dt-a lungul anilor, Filarmonica 
a centrat în jurul ei întreaga 

muzicală a orașului, activi- 
t/ȘHe menite să ducă la populari

Intîlnirea internațională de lupte 
R. P. Romînă-Japonia

• La „clasice": 6—2 pentru R.P.R. • la „libere": 
4—4

• în incinta patinoarului 
artificial „23 August" din Ca
pitală s-a disputat aseară du
bla întîlnire internațională de 
lupte dintre selecționatele o- 
limpice ale R.P. Romîne și 
Japoniei. In meciul de lupte 
clasice echipa romînă a ter
minat învingătoare cu scorul 
de 6—2. Au obținut victorii 
Cernea, Bularcă, Negruț, Po- (Agerpres)

PE §CUPT«PE SCURT
FOTBALIȘTII ROFIlNI AU C1ȘTI0AT 

MECIUL tU ICHIPA OLINPKA 
A IUGOSLAVIEI: 2-1

Aseară la lumina reflectoarelor stadio
nului Armatei Populare din Belgrad, in 
prezența a peste 20 000 de spectatori, 
echipa selecționată divizionară de fotbal 
din țara noastră a repurtat un frumos 
succes învingînd cu scorul de 2—1 (0—0) 
echipa olimpică a Iugoslaviei. Cele două 
puncte au fost marcate de Georgeseu ți 
Popescu, care l-a înlocuit în repri» a 
doua pe Dinu.

Echipa divizionară a prezentat urmă
toarea formație : Andrei, Lupescu, Grăj- 
deanu, Dan, Greavu, Dinu. Georgeseu. 
Năsturescu. Dumitriu II. lonescu. Co
drean u.

• Miercuri Ir cel 
de-al doi/ea concurs 
international de atle
tism desfășura! la 
Helsinki, atleții romîni 
au obținut două mc- 
torii, Andrei .fiarabaș 
a cîștigat proba de 
5 000 m in 14 09’6/10, 
iar Zoltan Vamoș a 
terminat pe primul 
Ioc Ia 3 OOO m obsta
cole în 8’56'1/10.

• teri au fost sta
bilite prin tragere la 
sorti sferturile de fi
nală ale „Cupei 
RP.R.“ la fotbal. In- 
Uimirile se vor desfă
șura la 1 iulie pe te
renurile neutre după

următorul program: 
Steaua — Rapid . Di
namo București ——

Știința Timișoara -, Si- 
derurgistul Hunedoara 
— Crișul Oradea șl 
C.S.M. Sibiu — Farul 
Constanța.

® Titlul de campi
oană mondială la po
pice (femei) a fost

zarea valorilor artistice în masa 
ascultătorilor. Concertele obișnu
ite ale Filarmonicii și activitățile 
educative propriu zise cunosc 
astfel în viața muzicală a Boto- 
șanului o strînsă împletire pe de

Un obiectiv principal 
educația muzicală a tinerilor

plin favorabilă mișcării artistice 
în ansamblul ei.

Incercînd să trecem în revistă 
cîteva dintre acțiunile educative 
trebuie să. menționăm în primul 
rînd concertele simfonice, concer
tele simfonice populare și concer
tele de muzică de cameră.

Grupul de muzicieni reușește să 
asigure Botoșanului și tuturor ce
lorlalte centre din regiune, un 
program de concerte simfonice 
cuprinzînd unele din cele mai re

povici și Martinescu. Rezulta- i 
te de egalitate au înregistrat 
Bolocan și Țăranu. Din echipa 
japoneză s-a remarcat Hana- 
bara care l-a învins pe Sza- 
bad. La „libere" meciul s-a 
încheiat cu un rezultat de e- 
galitate: 4—4. Semigreul Fran- 
cisc Ballo a cîștigat la puncte 
meciul cu Saito

cîștigat de echioa 
R. P. Ungare <u 2-425 
puncte. urmată de 
R D. Germană —2 392 
puncte. R. S. Ceho
slovacă — 2 366 punc
ta. R. P. Romîni — 
2 351 puncte. Iugosla
via — 2 235 puncte

Federația franceză 
de rugbi l-a sus
pendat pe A. Boni

face

• După cum anun
ță agenția France Pre- 
«fe, federația franceză 
de rugbi a hotârît în 
cursul zilei de miercuri 
să suspende pînă la 
noi dispoziții pe ju
cătorul Andre Boni
face, căpitanul echipei 
Stade Montois, pen
tru atitudine nespor
tivă care a avut-o la 
jocul cu Gri vița Roșie 
București din cadrul 
finalei „Cupei cam
pionilor europeni". 
Andre Boniface nu va 
mai putea juca în e- 
chipa sa nici un meci 
amical, de cupă sau 
de campionat, o peri
oadă de timp, care 
urmează să fie stabi
lită de federația fran
ceză de specialitate.

(Agerpres)

prezentative lucrări din literatura 
muzicală clasică, romantică și ro- 
mînească. Bucurîndu-se de cola
borarea unor muzicieni de pres
tigiu, Filarmonica programează o 
serie de manifestări, care aduc o 
contribuție esențială în educarea 
estetică a tinerilor.

Cu totul remarcabil este faptul 
că marea majoritate a concertelor 
susținute la Botoșani sînt repetate 
în celelalte centre ale regiunii unde 
au loc într-adevăr stagiuni per
manente de concerte simfonice la 
care își dau concursul colaboratori 
de prestigiu ai filarmonicii.

Toate aceste meritorii activități 

educative, ar fi desigur cu mult 
mai eficiente, dacă conducerea ar
tistică ar promova cu curaj în re
pertoriul orchestrei și o serie de 
lucrări moderne, încercînd să în
drume publicul spre înțelegerea 
valorilor artistice contemporane. 
Spre deosebire de alte formații si
milare, Filarmonica din Botoșani 
se poate mîndri cu o orchestră 
completă în care toate grupele 
instrumentale siht bine reprezen
tate. Există deci toate, condițiile 

înaintea plecării unei noi

curse pe... Lacul Herăstrău

Plecarea ministrului 
economiei Belgiei

Ministrul economiei Belgiei, 
Antoine Spinoy, care a făcut o 
vizită în țara noastră, a părăsit 
miercuri dimineața Capitala. 
Oaspetele a fost condus la ple
care, pe aeroportul Băneasa, de 
Victor lonescu, ministrul comer
țului exterior, Ion Deleanu și 
Iancu Horațiu, adjuncți ai mi
nistrului industriei petrolului și 
chimiei, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe și 
diferite ministere economice. A 
fost de față Honore Cambier, 
ambasadorul Belgiei lă București.

înainte de a pleca, ministrul 
economiei Belgiei a avut o con
vorbire cu redactorul Agenției 
Romlne de Presă „Agerpres", 
Adrian lonescu :

Plec cu impresia că în țara dv. 
se fac eforturi foarte mari și 
echilibrate de industrializare — a 
declarat oaspetele. Se dezvoltă 
producția industrială sub diverse 
forme și în diferite sectoare, 
inclusiv industria bunurilor 

Eugenia Tibrea, inginer și chim ista Simona Breman — lucrează 
la noul aparat pentru determinarea solubilității coloranților, 
realizat în cadrul laboratorului central coloristic al M.l.P.C.

ca repertoriul orchestrei să nu os
cileze permanent în jurul acelo
rași lucrări romantice. Incercînd 
să deschidem gustul iubitorilor de 
artă spre marile valori ale istoriei 
muzicii, nu ne putem opri la 
Brahms iar marilor creatori ai 
veacului nostru — să le acordăm 
un loc cu totul nepotrivit, progra- 
mîndu-i doar întîmplător cu cîte
va piese nu întotdeauna semnifi
cative din catalogul creației lor.

Este desigur mai plăcut și mai 
comod pentru dirijor, pentru or
chestră, să fie programate mereu 
aceleași piese de succes aparținând 
creatorilor veacului trecui.

Asemenea comodități nu se în
scriu însă pe linia strădaniilor pe 
care muzicienii botoșăneni le de
pun pentru promovarea muzicii în 
mase.

Prezentînd activitățile muzicale 
educative inițiate de Filarmonică 
trebuie să vorbim în al doilea rînd 
de suita de concerte-lecții și de 
cercurile prietenilor muzicii ini
țiate în rîndul tinerilor din între
prinderile și școlile orașului.

„ZILELE

MIHAIL EMINESCU“
Miercuri după-amiază oas

peții străini invitați la mani
festările prilejuite de comemo
rarea a 75 de ani de la moar
tea marelui nostru poet Mihail 
Eminescu, s-au întîlnit la 
casa scriitorilor „Mihail Sa- 
doveanu* cu ziariști romîni 
și corespondenți ai presei 
străine,

Intîlnirea a fost deschisă de 
acad. Mihai Beniuc, președin
tele Uniunii Scriitorilor din 
R, P. Romînă.

Oaspeții și-au împărtășit a- 
poi impresiile despre mani
festările la care au participat 
și despre țara noastră.

★

Seara, Comitetul național 
pentru comemorarea a 75 de 
ani de la moartea lui Mihail 
Eminescu, a oferit o masă la 
restaurantul „Pescăruș" cu 
prilejul închiderii „Zilelor Mi
hail Eminescu".

(Agerpres)

de consum. Călătorind prin 
țară am observat că agricultura 
pune mai puține probleme decît 
în alte țări, dat fiind rezultatele 
obținute din punct de vedere al 
producției. Un vizitator imparțial 
trebuie să recunoască că munca 
sistematică a poporului țării dv. 
vă permite realizarea obiective
lor propuse.

în continuarea convorbirii, in
terlocutorul a făcut cunoscut 
punctul său de vedere asupra re
lațiilor economice dintre Belgia și 
R. P. Romînă. Există — a sub
liniat el — o anumită tradiție de 
cooperare economică și tehnică 
între industriile țărilor noastre. 
Consider că în momentul de față 
posibilitățile existente de care 
aminteam mai sus ar putea fi 
utilizate într-o măsură mai mare. 
Am putut să mă conving că exis
tă interes pentru dezvoltarea 
relațiilor economice cu Belgia. 
Aceeași dorință o are și guvernul 
belgian, z

Foto: AGERPRES

din Botoșani a obținut o expe
riență lăudabilă în organizarea a- 
cestor concerte-lecții. Caracteristica 
principală a ciclului de concerte- 
lecții, ce cuprinde 18—20 teme 
defalcate în decursul a două sta
giuni, este judicioasa asamblare 
pedagogică a subiectelor, astfel în- 
cît, urmărind întreaga suită de 
manifestări, tînărul dobîndește 
fără îndoială, elementele de bază 
pentru înțelegerea producțiilor 
artistice pe baza cărora va putea 
urmări mai tîrziu oricare concert 
simfonic.

Paralel cu această suită de con- 
eorte lecții, organizată atît în să

lile de concerte cît și în unele co
lective de muncă și învățătură, 
Filarmonica din Botoșani desfă
șoară în prezent o largă activitate 
pentru sprijinirea activităților or
ganizate în școlile medii din o- 
raș. Orele de istorie a muzicii de 
la clasele superioare au devenit 
reale concerte-lecții în cadrul că
rora Filarmonica contribuie nu 
numai cu discuri, ci de multe ori 
cu instrumentiștii necesari care 

mwi focwth orche-

Mihai Gh. Bujor
La 17 iunie a.c. a încetat din 

viață M. Gh. Bujor, militant 
de frunte al mișcării munci
torești revoluționare din Ro- 
mînia, vechi și devotat luptă
tor pentru cauza socialis
mului.

M. Gh. Bujor s-a născut la 
8 noiembrie 1881 la Iași, din- 
tr-o familie de mici funcțio
nari. După terminarea liceu
lui a urmat cursurile facultă
ților de drept, litere, filozofie 
și științele naturii din Iași.

încă din anii studenției par
ticipă activ la mișcarea socia
listă din Romînia, făcînd par
te din „Cercul de studii so. 
ciale" al socialiștilor din Mol
dova, apoi din „Clubul de lu
minare al muncitorilor" din 
Iași și din alte asociații mun
citorești socialiste. întreținînd 
strînse legături cu muncitorii 
și militanții revoluționari, des
fășoară o activitate neobosită 
pentru organizarea și dezvol
tarea mișcării muncitorești, 
căreia i-a rămas devotat pînă 
în ultima clipă a vieții sale.

între anii 1901—1905, ca pu
blicist militant, colaborator 
activ la gazeta „Romînia mun
citoare", scrie numeroase ar
ticole privitoare la probleme 
politice, muncitorești și socia
liste, critică politica partide
lor burghezo-moșierești, des
fășoară o largă activitate de 
propagare a ideilor marxiste.

în timpul răscoalei din 1907 
se solidarizează cu lupta ță
rănimii, adresînd cunoscutul 
manifest „Către concentrați 
și rezerviști" prin care îi chea
mă să nu tragă în țăranii răs- 
culați. Este printre inițiatorii 
unei largi campanii de solida
ritate, prin întruniri și presă, 
cu țărănimea răsculată.

Pentru activitatea bogată în 
mișcarea muncitorească și so
cialistă, este ales . în 1908 
membru în comitetul de con
duceri al.„Uniuhii Socialiste" 
și codirector al rfevistei mar
xiste „Viitorul so£ial“. La în
ceputul anului 1910 participă 
la congresul de ‘ refacere a 
Partidului Social Democrat 
din Romînia, unde prezintă 
programul politic și agrar și 
este ales de către congres în 
Comitetul Executiv al parti
dului.

în preajma și în timpul pri
mului război mondial, alături 
de alți militanți ai mișcării so
cialiste, se situează pe poziții 
potrivnice războiului imperia
list, participă la conferințele 
partidelor socialiste din țările

Zilnic, toti 
tinerii prezenți

(Urmare din pag. I) 

ce. Brigadierul a fost înștiin
țat de acest lucru și el a luat 
legătura cu tractoristul res
pectiv cerîndu-i să lucreze cu 
mai multă atenție.

Comitetul U.T.M. dă o foar
te mare atenție întrajutorării 
între brigăzi. Noi am explicat 
tinerilor că important este ca i 
nu numai o brigadă sau o e- 
chipă să efectueze la timp j 
prașilele ci pe întreaga su- i 
prafață să se facă lucrări de 
bună calitate și la vreme. Iată 
de ce, stimulăm prin toate 
mijloacele întrajutorarea în 
întrecerea ce se desfășoară 
pentru recolte bqgate. Așa 
bunăoath’, cîna. Vrîgada nr. 4 
rămăsese în urrrțăcu^ prașila a 
Il-a, 20 d^dinert din brigada 
a doua în Hare se terminase 
deja prima prașilăț i-au venit 
în sprijin. în brigada nr. 3 da
torită unor condiții specifice 
prima prașila a început mai 
tîrziu dar se cerea efectuată 
într-un termen scurt. Și aici 
au venit în sprijin alți tineri 
din toate brigăzile gospodă
riei.

Munca harnică a tuturor co
lectiviștilor dă roade. Prașila 
a doua pe întreaga suprafață 
cu culturi prășitoare s-a 
terminat. Acum a început pra
șila a treia. Organizațiile 
U.T.M. acordă, în continuare, 
tot sprijinul pentru îndeplini
rea în acest an a angajamen
tului luat de gospodărie 

straie ce prezintă elevilor piese 
reprezentative ale compozitorilor 
abordați în cadrul lecției. Unele 
ore de muzică din școdlă s-au 
transformat astfel în ore de au
diție muzicală, care prilejuiesc un 
contact direct al elevilor cu mari 
capodopere artistice, constituind 
totodată o mică „avancronică", o 
invitație pentru sala de concert.

Directorul Filarmonicii ne vor
bea cu entuziasm despre străda
niile muzicienilor botoșăneni de a 
apropia masele de tineri de sala 
de concert, de a forma viitoarele 
generații de melomani. Atragerea 
unui număr cît mai mare de ti
neri spre concertele periodice ale 
Filarmonicii, sprijinirea continuă 
pe baza unui plan întocmit împre
ună cu direcția școlilor a procesu
lui de învățămînt artistic școlar, 
îndrumarea concretă a unor cercuri 
de prieteni ai muzicii care vor fi 
inițiata nu numai în întreprinde
rile și școlile din Botoșani, ci și în 
cele din alte centre din împreju
rimi, stabilirea unei colaborări 
mai strînse cu toți profesorii de 
muzică din oraș (unii dintre ei 
din păcate depărtați de viața ar
tistică a orașului, neinteresați în 
lărgirea orizontului lor de cultură 
muzicală, în aprofundarea activi
tăților înscrise în programa ana
litică) reprezintă cîteva din o- 
biectivele unui plan de acțiune 
inițiat pentru lunile viitoare, care 
va duce, fără îndoială, la o sub
stanțială ridicare 'a tuturor activi
tăților menite să contribuie la e- 
ducarea estetică a tineretului, la 
cultivarea pasiunii pentru înțele
gerea artei.

IOSIF SAVA 

balcanice, desfășoară activita
te revoluționară în Moldova, 
unde este arestat, fiind elibe
rat din închisoare la 1 mai 
1917, în urma marilor mani
festații muncitorești.

în timpul și după marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie, desfășoară o largă activi
tate în rîndurile muncitorilor 
și ostașilor romîni, care se a- 
flau pe teritoriul Rusiei, che- 
mîndu-i la solidaritate cu Re

voluția din Octombrie, condu
ce ziarul romînesc „Lupta", 
care apărea la Odesa, organi
zează detașamentele militare 
revoluționare romînești din su
dul Rusiei. în acest timp l-a 
întîlnit pe V. I. Lenin, fiind 
numit membru al înaltului co
legiu pentru lupta împotriva 
contrarevoluției din sud. Este 
arestat de trupele germane, 
apoi de contrarevoluționarii 
albgardiști și închis la Odesa.

La sfîrșitul anului 1919, în- 
torcîndu-se în Romînia, desfă
șoară o susținută activitate re
voluționară, sprijină lupta gru
purilor comuniste și a aripei 
stîngi a Partidului Socialist 
în vederea creării partidului 
comunist, scrie manifeste,: bro
șuri, articole, participă la re
dactarea documentelor: secțiu

COMITETUL FOȘTILOR DEȚINUȚI 
ANTIFASCIȘTI DIN R.P.R. 

INSTITUTUL DE ISTORIE A PARTIDULUI 
DE PE LÎNGĂ C.C. AL P.M.R.

Sicriul cu corpul defunctului 
va fi depus în sala Consiliului 
Local al Sindicatelor din Ca
pitală, din Bulevardul 6 Mar
tie nr. 25.

Oamenii muncii își pot lua 
rămas bun de la tovarășul 
M. Gh. Bujor, vineri, 19 iunie, 
între orele 9—12.

LUCRĂRI LA TIMP
ȘI DE CALITATE!

(Urmare din pag. I) 

aplicat prașila a Il-a doar 
pe 20—50 la sută din supra
fețele cu porumb. Dacă ritmul 
desfășurării lucrărilor de în
treținere în aceste gospodării 
colective este nesatisfăcător, 
aceasta se datorește și faptu
lui că forța de muncă este 
repartizată necorespunzător. 
Mulți tineri întîrzie sau nu 
vin cu regularitate la muncă.. 
Organizațiile de bază U.T.M. 
de aici au datoria să se ocupe 
cu mai mult simț de răspun
dere de antrenarea fiecărui tî- 
năr la aceste lucrări, fiindcă 
ei constituie parteâ ceâ^ riiai: 
numeroasă a forței de murșcă 
în gospodăriile colective. j 

Din situația statistică a 
Consiliului agricol raional 
Brăila rezultă că pînă la 10 
iunie pe întregul raion se

Viteze de foraj 
sporite

(Urmare din pag. I)

pare a sondelor, forajul cu turbi
na s-a dovedit a fi cel mai 
eficace în sporirea vitezelor de 
avansare și în reducerea prețului 
de cost pe metrul forat.

Pentru mulți sondori există 
însă o întrebare capitală : de 
unde începem forajul cu turbina, 
de la firul ierbii sau numai după 
ce ajungem la o anumită adîn- 
cime ?

Sondorii de la Moreni au găsit 
răspunsul cel mai bun la această 
întrebare. Aveam să aflăm, de 
pildă, că mai bine de 50 la sută 
din sondele de aici au fost forate 
cu turbina de la firul ierbii pînă 
la ultimul metru din adîncuri. La 
aceasta un cuvînt greu de spus 
l-au avut geologii.

în funcție -de structura stratu
lui ei au indicat și cea mai efica
ce metodă. Atunci cînd a fost 
cazul (și au fost numeroase ca
zuri) ei au indicat forajul combi
nat cu turbina și masa rotativă. 
Așa se face că acum la Moreni 
astfel de sonde se sapă pînă la 
o anumită adîncime (700—1000 
m, în funcție de structura roci
lor, de condițiile geologice) folo- 
sindu-se cele două metode amin
tite.

INVITAȚIE 
LA UN SCHIMB 
DE EXPERIENȚĂ

Specific muncii la forajul son
delor este faptul că instalațiile nu 
lucrează continuu, fiind necesar 
un timp important pentru mane
vrarea garniturii de prăjini, 
schimbarea sapei, efectuarea dife
ritelor măsurători. De multe ori 
acest timp neproductiv este su
perior timpului efectiv de lucru al 
sapei la talpa sondei.

Conducerea sectorului întoc
mește grafice operative pentru 
fiecare sondă în care sînt prevă- 

nii din București a partidului 
socialist pentru afilierea la In
ternaționala Comunistă.

în martie 1920 este arestat și 
condamnat la muncă silnică pe 
viață. în același an, la scurt 
timp după condamnarea sa, 
este ales la Galați deputat în 
parlament, dar majoritatea 
reacționară a Camerei Deputa- 
ților îi invalidează mandatul, 
în închisoare este supus unui 
regim de distrugere fizică și 
morală, izolat ani de-a rîndul 
într-o celulă la Doftana. Eli
berat în 1934, în urma unei 
puternice campanii de masă, 
este din nou arestat în 1937, 
încarcerat la închisoarea Jila
va, iar în timpul războiului in
ternat în lagărul de la Tg. Jiu.

După victoria insurecției din 
august 1944, M. Gh. Bujor des
fășoară o neobosită activitate 
politică și obștească. A fost de
putat și membru al Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, 
președinte al Asociației foști
lor deținuți antifasciști, mem
bru al Consiliului General al 
Federației Internaționale a 
Rezistenței. In îndeplinirea tu
turor sarcinilor care i-au fost 
încredințate de către partid, 
tovarășul M. Gh. Bujor a 
adus la construirea socialis
mului în Republica Populară 
Romînă -contribuția experien
ței sale de încercat militant 
al mișcării muncitorești revo
luționare.

Pentru meritele sale deose
bite și îndelungata activitate 
în mișcarea muncitorească, 
M. Gh. Bujor a fost decorat cu 
ordinele „Steaua R.P.R.“ cla
sa I, „Apărarea Patriei" clasa 
I și „23 August" clasa I, pre
cum și cu alte ordine și me
dalii ale R.P.R.

Prin încetarea din viață a 
lui M. Gh. Bujor mișcarea 
muncitorească din țara noa
stră pierde pe unul din cei 
mai vechi militanți ai săi. Â- 
mintirea sa va rămîne veșiîio 
în memoria noastră. .

Cortegiul funebru va porni 
de la sala Consiliului Local al 
Sindicatelor la orele 12.00.

Ceremonia funebră va avea 
loc la Monumentul eroilor lup
tei pentru libertatea poporu
lui și a patriei, pentru socia
lism.

executase prașila a doua me
canică pe 28 966 de hectare iar 
cea manuală pe 24 576 ha din 
totalul de 43 454 de hectare cu 
porumb. Lucrările continuă cu 
aceeași intensitate. Pentru ca 
viteza de lucru să crească este 
necesar ca fiecare „fereastră* 
dintre ploi să fie folosită la 
maximum pe parcelele care se 
zvîntă mai repede. Oamenii să 
fie repartizați acolo unde te
renul este mai îmburuienit și 
unde plantele sînt mai dezvol
tate. Organizațiile U.T.M. tre
buie să cunoască precis obiec
tivele ce se stabilesc în ședin
țele operative ce se țin seara 
cu brigadierii, să facă propu
neri concrete, să asigure pat?* 
ticiparea tuturor tinerilor co
lectiviști. în felul acesta rit
mul de lucru va spori pe mă
sura posibilităților și a cerin
țelor ce se impun.

zute sarcinile de plan și econo
mice ale brigăzii , pe perioada res
pectivă. Prevederile acestor grafice 
sînt aduse la cunoștință în adu
nările de grupă sindicale. Despre 
acestea tinerii iau cunoștință și cu 
alte prilejuri. Gheorghe Ciobanu, 
inginer-șef adjunct și membru în 
comitetul U.T.M., răspunde la în
trebările pe care le pun tinerii în 
adunările generale U.T.M. în le
gătură cu modul cum ar trebui să 
rezolve o problemă sau alta, Ie 
oferă soluții practice. în sprijinul 
producției organizația U.T.M. a 
inițiat și alte acțiuni. Iată una 
dintre acestea. Majoritatea labo- 
ranților din sector sînt tineri. 
Asigurarea unui fluid optim de 
foraj la sonde depinde de activi
tatea acestora, de seriozitatea cu 
care muncesc. Posturile utemiste 
de control organizează' raiduri 
saptămînale în care se ocupă de 
activitatea tinerilor laboraiiți. 
De unde mai înainte sondele du
ceau lipsă de asistența tehnică la 
întreținerea fluidului de foraj, as
tăzi laboranții merg de cel puțin 
2—3 ori pe zi pe la fiecare sondă. 
Și dacă forajul cu turbina s-a 
extins în sectorul Moreni la peste 
60 la sută, laboranții au și ei 
partea lor de contribuție.

...Așadar iată că sondorii de 
la sectorul de foraj Moreni au o 
bună experiență în extinderea fo
rajului cu turbina. Gazdele sînt 
pregătite și așteaptă vizita tova
rășilor lor din alte sectoare de 
foraj. Am sugera conducerii în
treprinderii de foraj Ploiești, Con
siliului regional al Sindicatelor, 
comitetului regional U.T.M. — 
să organizeze un asemenea schimb 
de experiență la Moreni. o-j

A
Cu forajul, drumul țițeiului 

spre rafinării abia începe. Sondo
rii de la extracție sînt cei care 
îl scot din adîncuri și-T dirijează 
spre marile magistrale de prelu
crare. în reportajele viitoare — 
vom t vorbi despre munca lor.



Vizita delegației Manifestări închinate In legătură cu situația din Cipru

romîne în S. U. A
NEW YORK 17 (Agerpres). 

Trimisul special, L. Rodescu, 
transmite : In continuarea că
lătoriei pe care o întreprinde 
în S.U.A., delegația romînă 
condusă de Gheorghe Gaston 
Marin, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri al R. P. 
Romîne, a făcut, la invitația 
conducerii cunoscutei firme 
„Westinghouse Electric Cor
poration", o vizită în localita
tea Rowe (statul Massachu
setts), unde se află uzina ato- 
mo-electrică a societății „Yan
kee Atomic Electric".

Uzina atomo-electrică de la 
Rowe a fost proiectată și con
struită de către firma „We
stinghouse Electric Corpora
tion" și firma „Stone and 
Webster Engineering Corpora- 
tion“.

Oaspeții romîni au fost în- 
tîmpinați, la sosire la reacto
rul atomic, de către Charles 
Keenan, vicepreședinte al 
companiei „Yankee Atomic 
Electric", și de alți membri ai 
conducerii. Charles Keenan, 
care a însoțit delegația în 
timpul vizitării uzinei, a făcut 
o expunere preliminară despre 
caracteristicile și funcționarea 
ei, prezentînd și elementele 
principale constructive ale 
reactorului și combustibilul 
nuclear. Oaspeții asistă la pro
iecția unui film care prezintă 
istoricul succint al uzinei. U- 
zina a început să fie construită 
în anul 1958, iar în 1960, apa
ratele de la tabloul central 
de-comandă înregistrează pri
mii kW. Capacitatea inițială 
•^ippste 100 000 de kW. — a 
crescut mereu, atingînd astăzi 
185 000 kW.

în cursul discuțiilor care 
au urmat, specialiștii s-au 
oprit în special la detaliile de 
funcționare și organizare. 
Conducerea uzinei a dat lă
muriri ample în toate proble-

mele abordate, cu caracter 
tehnic și economic. S-au vizitat 
apoi instalațiile uzinei. Una 
din principalele caracteristici 
ale reactorului constă în așa- 
numitul ^sistem primar de cir
culație a apei", care transmi
te căldură unui circuit secun
dar de apă prin intermediul 
unui fierbător sau, cum i se 
mai spune, schimbător de căl
dură. Apa este astfel trans
formată în aburi, aceștia sînt 
împinși spre turbina pe care 
o pun în mișcare, făcînd să 
acționeze generatorul de ener
gie electrică. Acest proces teh
nologic este, după cum au a- 
firmat specialiștii de la „Yan- 
kee“, mai simplu, mai eficace 
și mai puțin costisitor decît 
la alte tipuri de reactoare. 
Specialiștii au afirmat că, 
după părerea lor, societatea 
se apropie de prețul de cost 
pe kWh produs de centralele 
convenționale și că într-un 
viitor apropiat acest preț de 
cost va putea deveni chiar 
competitiv.

La prînz, delegația romînă 
a continuat discuțiile cu repre
zentanții firmei „Westinghou
se" <
plan ____ _ __
instalații, lucrări diverse 
colaborare cu firme din __
glia, Franța, Italia și alte 

de 
ani

comemorării lui Eminescu
MONTEVIDEO. — Cu ocazia 

comemorării a 75 de ani de la 
moartea marelui poet romîn Mi
hail Eminescu, postul de radio 
„National" din Montevideo a or
ganizat o emisiune specială, în 
cadrul căreia poetul Uruguayan 
Felipe Novoa a evocat figura ma
relui poet romîn, subliniind im
portanța creației sale pentru lite
ratura romînă și universală.

In cadrul aceleiași emisiuni, 
Dina Galdos, artistă a „Teatrului 
de Comedie națională", a recitat 
din cele mai reprezentative ver
suri eminesciene. Emisiunea s-a 
încheiat în acordurile celei de-a 
doua Rapsodii romîne de George 
Enescu.

★
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Lucrările Congresului
P. M. U. P.

VARȘOVIA 17 (Agerpres). 
— In zilele de 16 și 17 iunie, la 
cel de-al IV-lea Congres al 
Partidului Muncitoresc Unit 
Polonez s-au desfășurat dezba
terile pe marginea ra
portului Comitetului Central 
al P.M.U.P. prezentat de Wla- 
dyslaw Gomulka, prim secre
tar al C.C. al P.M.U.P. Au luat 
cuvîntul numeroși delegați 
printre care Edward Gierek, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.M.U.P., secretar al 
Comitetului voievodal Kato
wice al P.M.U.P., Marian Spy- 
chalski, membru al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.U.P. și 
ministru al apărării.

Congresul a fost salutat de 
conducători ai delegațiilor par
tidelor comuniste și muncito
rești : N. V. Podgornîi, membru 
al Prezidiului C.C. ăl P.C.U.S. 
și secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Giancarlo Pajetta, membru al 
eenduceni și secretar al C.C. 
al P.C. Italian, H. Matern, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., B. Lastovicka, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C. din Cehoslovacia.

-------

Comentariul zilei

NEW YORK. — In raportul 
dat publicității marți de că
tre secretarul general al 
O.N.U., U Thant, se recoman
dă Consiliului de Securitate 
menținerea forței O.N.U. în 
Cipru pe o perioadă de încă 
trei luni, începînd de la 27 iu
nie, dată cînd urmează să ex
pire mandatul staționării a- 
cestei forțe în insulă. In de- 

i clarația făcută coresponden
ților de presă, U Thant și-a 
exprimat părerea că, ar fi pre- 

i ferat să ceară reînnoirea man- 
I datului forței O.N.U. în Cipru 
! pe timp nelimitat, dar că a 

fost nevoit să renunțe la a- 
ceastă idee avînd în vedere 
cheltuielile necesare întreține
rii acestor forțe. Pe de altă 
parte, secretarul general a 
subliniat că în prezent „re
tragerea forței O.N.U. din Ci
pru ar antrena reluarea lup
telor care ar risca să degene
reze într-un conflict de pro
porții". Potrivit raportului lui 
U Thant, cheltuielile în legă
tură cu întreținerea forței 
O.N.U. în Cipru în următorul 
trimestru se ridică la 7,3 mi
lioane dolari în timp ce chel
tuielile pentru actualul tri
mestru au fost de 5 430 000 
dolari.

Secretarul general al O.N.U. 
și-a exprimat rezerva în le
gătură cu proiectul guvernu
lui Makarios de a crea o „gar
dă națională*1 cipriota, subli
niind însă că „amenințările 
periodice" cu o debarcare 
turcă sînt din cele mai dău
nătoare pentru eforturile 
O.N.U. în Cipru.

WASHINGTON 17 (Ager- 
pres). — Subsecretarul de stat 
al S.U.A., George Ball, care a ; 
făcut recent o călătorie în Eu
ropa pentru a studia proble- .. 
ma cipriotă, a dat publicității ' 
o declarație în care se subli
niază că o soluție ă acestei 
probleme se impune de ur
gență și ea trebuie să-și gă
sească locul în contextul unui 
acord între cele două părți în 
cauză. Subsecretarul de stat, a- 
merican și-a exprimat speran
ța că Ghiorghios Papandreu și 
Ismet Inonii vor formula pro
puneri concrete în discuțiile 
pe care le vor purta peste cî- 
teva zile la Washington cu 0- 
ficialitățile americane. El a a- 
dăugat că Statele Unite vor 
sublinia necesitatea de a se a- 
junge la un acord care să-i 
satisfacă atît pe ciprioți cît și 
puterile interesate în proble
ma cipriotă. El a precizat că 
problema cipriotă poate fi so
luționată numai cu acordul 
celor două părți în conflict.

Purtătorul de cuvînt al De
partamentului de Stat, Richard 
Phillips, care a dat citire a- 
cestei declarații, a menționat 
că declarația lui Ball a fost 
făcută în scopul de a răspun
de unor afirmații, potrivit că
rora Statele Unite ar fi în fa
voarea unei realipirl a Cipru
lui la Grecia. El a declarat, da 
asemenea, că nu cunoaște nici 
un proiect al administrației «- 
mericane de a invita la Was
hington pe arhiepiscopul Ma
karios,

BERLIN. — Cu prilejul come
morării a 75 de ani de la moartea 
lui Mihail Eminescu, Institutul de 
limbi romanice al Universității 
Karl Marx din Leipzig a organi
zat o ședință festivă la care a 
luat cuvîntul prof. dr. Werner 
Bahner, directorul institutului. 
Studenții institutului au declamat 
— atît în limba romînă, cit și în 
limba germană — cîteva dintre 
cele mai frumoase poezii ale lui 
Eminescu.

ț Nava-expoziție japoneză „Sa- 
l kura-Maru" se află la Havre.

Plecată din Tokio la 2 mai, 
„Sakura-MariT efectuează o 
cursă europeană timp de 4 luni 
pentru a populariza produsele 
industriei japoneze. Acest „tîrg 
flotant" ocupă o suprafață de 
3 000 metri patrați și adăpos
tește 400 standuri. In fotogra
fie: „Sakura-Maru" pe Cheiul 

Floridei din Havre.

COPENHAGA 
Marienborg â 
început la 17 
tre dt 
află aci

cnlor externe. Per 
imstrul agriculturii, 

ministrul pentru 
hurii, Bornholt ]u- 
adiuncți ai diferite- 
consilieri și experți. 

primă întrevedere 
S. Hrușciov și per- 

e îl însoțesc au făcut 
țelui Danemarcei, Fre- 
l-lea, la Palatul Fren- 
Vizita a fost urmată 

prînz dat de Frederik al 
n cinstea înalților oaspeți, 

iiaza aceleiași zile de- 
ietică însoțită, de pre- 
ns Otto Krag a vizitat 
llmansgade din Copen-

afa- 
com-

care are vaste relații pe
1 internațional : licențe, 

în
An-

pariez

Cehoslovacă

țări. Relații bune 
ceri are de mulți 
pania și cu Uniunea Sovieti
că, Polonia și Iugoslavia. în 
ce privește domeniul nuclear 
unele relații de cooperare 
există numai cu firme engle
ze. Vederile pe care le expri
mă reprezentanții firmei sînt 
în favoarea lărgirii sferei de 
colaborare internațională.

VIENA. — Cu prilejul împlini
rii a 75 de ani de la moartea 
lui Eminescu, la Casa sindicatelor 
din Viena a fost organizată 
seară comemorativă.

Programul a cuprins o confe
rință despre viața și opera poe
tului, cântece pe versuri de Emi
nescu și recitări din poeziile sale.

ecra, guvernul danez a oferit 
banchet la care Otto Krag și 
S. Hrușciov au rostit toasturi.

Foto: FRANCE PRESSE

Dezbaterile
din Consiliul 

de Securitate

Renumita cmtareața și dansatoare de culoare, Josephine Baker 
originară din S.U.A. dar stabilită de mulți ani in Franța, z-c 
avut copii. Cînd se pregătea să se retragă de pe scenă, s-a 
hotfyil să întemeieze o familie multinațională. In acest scop 
ea aeadoptat 11 copii orfani din diferite regiuni ale lumi:. 
•Prin exemplul ei a vrut să demonstreze faptul incontestabil 
că copii aparținînd unor rase și popoare diferite pot alcătui 
împreună o familie fericită. In ciuda greutăților materiale. 
Josephine Baker, îi îngrijește pe cei 11 Copii ca o adevărată 
mamă. Iat-o în fotografie în mijlocul numeroasei sale familii.

Rezultatele alegerilor

din R. S,

S. U. A.: Dispute preelectorale
ț~ arfele s-au polarizat în parti- 

Jp dul republican. Acum este 
precis că la convenția din 

iulie a partidului lupta se va da 
între senatorul Barry Goldwater și 
guvernatorul statului Pennsylva
nia, William Scranton. Această 
formulă, la care s-a ajuns după o 
perioadă de intense consultări și 
regrupări de forțe, ușurează parti
dului republican posibilitatea de a 
alege nu numai între doi oameni, 
cît mai ales între două politici.

Pînă la convenția partidului re
publican a rămas mai puțin de o 
lună. Este însă evident că în isto
ria lui „Grand Old Party" situa
ția actuală nu s-a repetat de prea 
multe ori. Cu cîteva luni în urmă, 
pentru desemnarea candidatului la 
președinție s-au înfruntat șase 
cunoscute personalități politice. In 
afară de cei rămași acum față-n 
față, au mai figurat numele gu
vernatorului statului New York, 
Nelson Rockefeller, a fostului vi
cepreședinte Nixon, a actualului 
ambasador american la Saigon, 
Cabot Lodge, a guvernatorului 
Romney. Această risipă de forță 
și-a pus pecetea pe întreaga pe
rioadă preelectorală. Potrivit sis
temului electoral american, fiecare 
stat poate desemna, fie prin vot, 
fie prin mecanismul partidului, un 
număr de delegați care, în cadrul 
convenției, susțin la rîndul lor 
candidatul ce li se pare cel mai 
nimerit pentru a participa la ale
gerile prezidențiale. Din totalul de 
130S voturi sînt necesare 655 
pentru ca să fie întrunită majo
ritatea necesară de a fi desemnat. 
Or, fărîmițarea forțelor în 'rîndul 
partidului republican, a contrastat 
cu campania foarte tenace , pro
movată de grupurile al căror ex
ponent este Goldwater. în timp ce 
de partea așa-numiților „reprezen
tanți moderați" ai partidului nu a 
existat decît în ultimul moment o 
coalizare a forțelor și o anumită 
ripostă de poziție față de Gold-

water, acesta din urmă ciștiga te
ren. La două săptămini după ale
gerile preliminare care au avut loc 
in California, Goldwater a cîști- 
gat alegerile preliminare din sta
tele New Mexico, Idaho, Alabama 
și Texas fiind plauzibilă și victo
ria în statul Montana, Astfel, la 
cele $33 de voturi de care dispune 
pînă în prezent, se vor putea a- 
dăuga încă aproximativ 100.

Numai în aceste condiții în rîn
dul unor lideri republicani a a- 
părut hotărîrea de a se opune can
didaturii lui Goldwater. Cu cîte
va zile în urmă, guvernatorul 
Scranton a declarat oficial că va 
candida la convenția din iulie. 
Grupările care îl sprijineau pînă 
în prezent pe Cabot Lodge și Roc
kefeller au anunțat că-l vor sus
ține pe Scranton.

Analizînd motivele care stau la 
baza acestei poziții a liderilor re
publicani, presa americană se 0- 
prește în general asupra consecin
țelor unei eventuale desemnări a 
lui Goldwater drept candidat al 
partidului în alegerile preziden
țiale. Lucrul acesta îl mărturiseș
te de altminteri chiar Scranton 
care, la Baltimore declara : „Par
tidul republican este în pericol, 
dacă vom lăsa o minoritate extre
mistă să stabilească programul 
nostru și să ne aleagă candida
ții..". „Există convingerea — 
scria „NEW YORK TIMES" - că 
în sinul republicanilor se resimte 
o panică masivă, larg răspindită 
că Goldwater odată candidat la 
președinție, partidul ar suferi o 
pierdere catastrofală de locuri în 
Senat, Camera Reprezentanților și 
legislaturile statelor ca și în alte 
funcții".

Una din problemele care nu sînt 
încă complet elucidate este aceea 
a poziției pe care o va adopta 
fostul președinte Eisenhower, con
siderat drept liderul partidului, în 
legătură cu desemnarea unuia din

cei doi candidați. El l-a felicitat 
pe Scranton pentru hotărîrea pe 
care acesta a luat-o fără însă a 
acorda de pe acum girul său nou
lui candidat.

Evenimentele care au loc-___ _ ___ in
partidul republican sir.t cit se

'apoate de semnificative. Este v< 
în fond de acțiunea majorii 
grupărilor influente din partid 
potriva unui program uitrarcac 
nar. Goldwater in ultimeie 
cuvintâri a recomandat, pun 
tele, extinderea conflictului 
Vietnam și folosirea de bombe *~ 
tomice în acest război, ruperea 
tuturor relațiilor diplomatice cu 
toate țările socialiste, egalizarea* 
impozitelor (Goldwater s-a decla
rat „revoltat" ci un om al căra: 
venit anual este de pildă de 
10 000 de dolari plătește un im
pozit mai mic decît unul core co
tigă, de pildă, 100000 de dolari), 
lichidarea oricărui sistem de secu
ritate socială, adoptarea unor leg: 
draconice împotriva sindicatelor 
etc. „Actualul senator din Arizo
na, scrie revista franceză „EX
PRESS** — este centrul de jonc
țiune al tuturor forțelor retrogra
de, a tuturor acelora cure se o- 
pun politicii de coexistență p 
nică, a tuturor rasiștilor".

Desemnarea lui Scranton nu 
prezintă actul final al bătăliei 
sinul partidului republican. Di 
primul tur de scrutin al conven
ției nu va decide asupra vreunuia 
dintre candidați, există posT 
tea — susțin unii comentatori a- 
mericani — desemnării unui can
didat de compromis. Se vorbește 
din nou de Nixon care ar urma să 
reprezinte tendințele care să facă 
posibilă obținerea unei majorități.

Deocamdată, problema desemnă
rii candidatului republican a în
găduit un sondaj în privința ati
tudinii opiniei publice americane.

Agerpres). — 
La Praga •- fost date publi
cității rezultatele definitive 
ale alegerLzr pentru Aduna
rea Națională, Consiliul Nați
onal Slovac, comitetele nați
onale și ale alegerilor de ju
decători. care au avut loc la 
14 iunie în întreaga Cehoslo
vacie.

La alegerile pentru Aduna
rea Națională a R. S. Ceho
slovace au participat 99.42 la 
sută <fin numărul celor în
scriși pe listele electorale ; 
dintre aceștia 99.94 la sută au 
votat pentru candidații Fron* 
tului Național.

fale 
■e al

din

ihil
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La alegerile pentru Consi
liu'. National Slovac au părti
nea: 99.42 la sută din numă
rul celor Înscriși; dintre a- 
resua 99 94 la sută au votat

pentru candidații Frontului 
Național.

La alegerile pentru comite
tele naționale au participat, 
de asemenea, 99,42 la sută din 
numărul celor înscriși; dintre 
aceștia 99,94 la sută au votat 
pentru candidații Frontului 
Național.

La alegerile de judecători 
pentru tribunalele raionale au 
participat 99,42 la sută din cei 
înscriși; dintre aceștia, 99,98 
la sută au votat pentru candi
dații Frontului Național.

Toți cei 300 de candidați ai 
Frontului Național au fost 
aleși deputați în Adunarea 
Națională a R. S. Cehoslovace, 
în Consiliul Național Slovac 
au fost aleși toți cei 92 de 
candidați ai Frontului Națio
nal.

NEW YORK 17 (Agerpres). 
în Consiliul de Securitate au 
continuat dezbaterile în problema 
adoptării de sancțiuni împotriva 
Republicii Sud-Africane, pentru
a pune capăt politicii de
apartheid.

Reprezentantul Norvegiei, Si- 
vert Nielsen, a prezentat un pro
iect de rezoluție care condamnă 
apartheidul și^ legislația rasistă 
aplicată în R.S.A. Rezoluția cere 
guvernului de la Pretoria eă-i 
pună în libertate pe deținuții po
litici și să nu execute sentințele 
de condamnare la moarte pro
nunțate împotriva persoanelor 
care s-au opus politicii rasiste.

Totodată, ținîndu-se seama de 
situația din Republica Sud-Afri
cană, în proiect se propune insti
tuirea unui embargou asupra tu
turor livrărilor de arme ți mate
riale militare destinate acestei 
țări.

Proiectul de rezoluție prevede 
crearea unui comitet de experți 
format din reprezentanți ai țări
lor membre ale Consiliului de 
Securitate pentru a studia posibi
litatea aplicării de sancțiuni îm
potriva R.S.A. Totodată} secreta
rul general al O.N.U. este invitat 
să ia toate inițiativele necesare 
pentru aplicarea recomandărilor 
grupului de experți creat la sfîrși- 
tul anului trecut, care a preconi
zat o convenție cu participarea 
tuturor păturilor populației și 
partidelor politice din R.S.A.

Agențiile de presă menționea
ză că proiectul de rezoluție nor
vegian a fost prezentat Consiliu
lui de Securitate după numeroase 
negocieri în cadrul cărora țările 
africane au insistat asupra unei 
condamnări mai hotărîte a politi
cii de apartheid a guvernului 
R.S.A. și au preconizat luarea u- 
nor sancțiuni eficiente, imediate. 
Dar, după cum scrie United 
Press International, Nielsen a ară
tat reprezentanților țărilor afri
cane că opoziția unor țări occi
dentale față de asemenea sanc
țiuni ar însemna eșecul rezoluției.

A luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Statelor Unite, Adlai Ste
venson, care a aprobat proiectul 
de rezoluție norvegian, dar a 
subliniat că participarea S.U.A. 
la un comitet de experți nu con
stituie un angajament în sensul 
sprijinirii măsurilor de constrîn- 
gere îndreptate împotriva Republi
cii Sud-Africane. Statele Unite, a 
spus el, condamnă apartheidul, 
dar consideră că actuala situație 
din R.S.A. nu furnizează o bază 
juridică pentru aplicarea de 
sancțiuni.

Lucrările Consiliului de Securi
tate consacrate acestei probleme 
au fost reluate miercuri seara.

DE TOATE
• Care boli provoacă cele mai multe decese î

Conform unui studiu pu
blicat da Organizația 
mondială a sănătății 

(O.M.S.)> bolile de inimă și ale 
aparatului circulator provoa
că jumătate din cazurile ge
nerale de deces. Studiul efec
tuat în 22 de țări, cele mai 
multe dintre ele industriali
zate, se bazează pe statistici 
făcute în anul 1961. Procentul 
cel mai mare de decese dato
rită bolilor de ihimă îl deține, 
în afară de S.U.A., Berlinul 
occidental, și anume 789 dC 
morți la 100000 de locuitori, 
urmat de Scoția — cu 672 de

morți; în timp ce țările în 
care acest procent este mai 
scăzut sînt: Japonia (275), 
Grecia (234), Venezuela (105).

Studiul stabilește, de ase
menea} că moartea survenită 
de pe urma bolilor cardio
vasculare înregistrează creș
teri în fiecare an. In toate 
cele 22 de țări numărul dece
selor este mal mare în rîndul 
bărbaților decît al femeilor. 
Boala de inimă care a produs 
cel mai mare procent de 
decese (49 la sută) este trom. 
boza coronariană.

Sesiunea O. I. M<

GENEVA. Miercuri, la Pa
latul Națiunilor din Geneva, 
s-au deschis lucrările celei 
de-a 48-a sesiuni a Conferin
ței generale a Organizației In- 
:err.aționale a Muncii (O.I.M.). 
La lucrările conferinței parti
cipă 1100 de delegați repre- 
zentind 95 de țări. Din partea 
R. P. Romîne ia parte o dele
gație condusă de Vasile Dumi
trescu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne la Berna.

Pe ordinea de zi a sesiunii 
se află raportul directorului 
general al O.I.M.. David Mor
se. cu privire la adoptarea 
structurii și activității O.I.M. 
la condițiile internaționale ac
tuale. Sesiunea va examina, 
de asemenea, materialele în 
legătură cu situația femeilor 
muncitoare din lumea întrea
gă. cu munca adolescenților în 
mțne și în întreprinderile sub
terane, precum și un proiect 
de declarație în problema po
liticii de apartheid a guvernu-

lui Verwoerd din Republica 
Sud-Africană.

în prima ședință, sesiunea a 
ales în unanimitate în funcția 
de președinte al actualei sesi
uni pe Andres Aguilar (Vene
zuela).

Lucrările Conferinței vor 
dura pînă în jurul datei de 9 
iulie a.c.

Vizita ministrului de ex
terne al R. P. Bulgaria 

în Austria

federal pentru motivul că acesta 
se folosește în mod ilegal de ci
frele recensăminlului efectuat anul 
trecut In Nigeria. După cum s-a 
mai anunțat, guvernul regiunii de 
est a Nigeriei a calificat ca „ile
gale" cifrele recensămîntului a- 
mintii, iar desfășurarea lui ca „ne
constituțională". Se pare că guver
nul federal a exagerat cifrele re
feritoare la numărul populației 
din alte regiuni ale țării, Îndeo
sebi din regiunea de nord, pentru 
a-și putea asigura 
mare de locuri in 
guvernul federal.

ntt număr mai 
parlamentul și

• Nemurire prin... congelare

La New York a apărut o 
carte intitulată ^Pers
pectivele nemuririi" de 

Robert Ettinger, profesor uni
versitar de fizică.

In această carte, Ettinger 
susține că un corp omenesc 
congelat și conservat în heliu 
lichid se poate păstra timp de 
cîteva milenii, fără nici o de
teriorare esențială. De aici au
torul trage concluzia că atunci 
cînd o persoană suferă de o 
boală incurabilă ea poate fi 
congelată și conservată pînă în

momentul cînd știința va fi 
descoperit un procedeu sigur 
de decongelare și un remediu 
pentru această boală incu
rabilă. Ca exemplu, Ettinger 
citează cazul unui bolnav de 
holeră din secolul trecut care, 
dacă ar fi fost congelat, ar pu
tea fi astăzi reînviat și vinde
cat cu cîteva injecții de peni
cilină.

Teza lui Ettinger este pri
mită însă cu un deosebit 
scepticism de cercurile me
dicale americane.

NORVEGIA : Regiunea munților Dovte din Norvegia este un 
colt de atracție al turiștilor pentru animalele mosc care tră
iesc aici. In timpul celui de-al doilea război mondial, au fost 
ucise toate animalele-mosc care trăiau aici, dar, la scurt timp 
după aceasta, au fost importale din Groenlanda mai multe 
exemplare. Este toarte greu de precizat cile exemplare trăiesc 
acum în această regiune, dar se spune că sînt aproximativ 
30. în fotografie: Mosc-mamă și mosc-pui plimbîndu-se prin 

regiunea muntoasă Dovre

genției U.P.I., se așteaptă ca dez
baterile în chestiunea drapelului 
să fie cele mai lungi din istoria 
Parlamentului canadian.

DALLAS. — Judecătorul Joe 
Brown a anunțat că a contraman
dat o ședință a Tribunalului din 
Dallas prevăzută pentru vineri, în 
cursul căreia urmau să fie audiați 
martori pentru a se stabili starea 
sănătății lui Jack Ruby, asasinul 
lui Lee Oswald. Hotărîrea a fost 
luată ca urmare a unei cereri în 
acest sens prezentată tribunalului 
de .................. ....apărătorii lui Ruby.

Telegrama 
Iul Cheddi Jagan

la New York pentru a-1 informa 
pe secretarul general al O.N.U. și 
pe membrii Comitetului Special 
O.N.U. însărcinat cu examinarea 
aplicării Declarației cu privire la 
acordarea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale „despre cele 
ce se petrec în Guyana Britanică**.

U Thant va participa 
la conferința de la Cairo

YORK. — La sediul 
s-a anunțat oficial că se- 

general al Organizației 
U Thant, a ac-

VIENA. La invitația 
Bruno Kreisky, ministrul 
cerilor externe al Austriei, la 
Viena se află într-o vizită ofi
cială Ivan Bașev, ministrul a- 
facerilor externe al R. P. Bul
garia. El a fost primit de 
Adolf ’ Schărf, președintele 
Republicii Austria și de Bru
no Pittermann, vicecancelarul 
Austriei.

Dezbateri în 
nou drapel canadian

jurul unui
mi-

LAGOS. — La Tribunalul Suprem 
din Lagos a Început procesul in
tentat de guvernul regiunii de est 
a Nigeriei Împotriva guvernului

OTTAWA. — Lui nd cuvîntul în 
Parlamentul canadian la dezbate
rile asupra alegerii unui nou dra
pel al Canadei, John Dielenba- 
ker, liderul opoziției conservatoa
re, a cerut organizarea unui ple
biscit în această chestiune.

Ideea plebiscitului a fost res
pinsă de primul ministru Lester 
Pearson, încă înainte de prezenta
rea ei în parlament. Potrivit a-

GEORGETOWN. — Primul 
nistru al Guyanei Britanice, Chod- 
di Jagan, a adresat o telegramă 
secretarului general al O.N.U., U 
Thant, în care îi cere să trimită 
o comisie de anchetă care să exa
mineze problema are-«tării de că
tre autoritățile britanice a mai 
multor membri ai Parlamentului, 
precum și ansamblul problemelor 
politice și constituționale ale Gu
yanei. într-o declarație făcută a- 
genției France Presse, el a preci
zat că este gata să plece imediat

NEW 
O.N.U. 
cretarul 
Națiunilor Unite, 
ceptat invitația de a particip^ la 
lucrările Conferinței șefilor de sta
te și de guverne din Africa care 
va avea loc luna viitoare la Cairo. 
U Thant se va afla la Cairo între 
17 și 19 iulie. La 13 iulie el va 
deschide la Geneva lucrările sesi
unii Consiliului economic și so
cial al O.N.U. EI va vizita, de ase
menea, Parisul, Londra și Mos
cova.

PEKIN. — La Pekin a fost 
semnat un acord de colabo
rare economică și tehnică în
tre guvernul R.P. Chineze și 
guvernul Republicii Unite 
Tanganica și Zanzibar.
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