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CU PLANUL

SEMESTRIAL
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ÎNDEPLINIT
• BACĂU

BACĂU (dg la corespondentul 
nostru). — In ziua de 15 iunie, 
Direcția regionali a economiei fo
restiere Bacău a realizat planul se
mestrial al producției globale și 
marfă. Pină la această dată se 
realizase peste plan 7000 m c 
bușteni stejar, 9 400 m c diverse 
esențe, 1000 m c bușteni derulaj 
diferite esențe, 5 432 m c bile ma
nele, 2899 m c lemn diverse fo
ioase pentru construcții, 12764 
tone lemn pentru foc etc. în pri
mele 9 luni ale anului au fost ob
ținute economii la prețul de cost 
peste sarcina planificată în va
loare de 4976000 lei, tar planul 
la beneficii a fost depășit cu, 
9 212 000 lei.

• HUNEDOARA

Fumaliștii de la furnalele vechi 
ale Combinatului siderurgic Hune
doara au elaborat vineri ultimele 
tone de fontă prevăzute în sarci
nile de plan pentru primul semes
tru al anului. Manifestînd o grijă 
deosebită pentru utilizarea cît mai 
productivă a agregatelor, colecti
vul acestei secții a realizat în 
primele 5 luni ale anului în me
die zilnic pe fiecare m c volum 
util de furnal dte 60 kg fontă 
peste indicele de utilizare pla
nificat. Odată cu sporirea produc
ției fontă, fumaliștii de aici 
au redus simțitor consumul de 
cocs metalurgic și celelalte mate
riale și consumuri specifice reali
zând astfel economii la prețul de 
cost în valoare de aproape 
3 000 000 lei.

Au mai îndeplinit planul se
mestrial de producție, oțelăria e- 
lectrică, laminorul de 650 mm și 
alte secții de producție din cadrul 
combinatului.

(Agerpres)

cînteia 
tineretului

Muncitor
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în secția nouă a turnătoriei de 
oțel de la Uzinele de utilaj petro
lier din Tîrgoviște, intrată recent 
în funcțiune cu întreaga capacita
te, au fost date în exploatare in
stalații moderne pentru formarea 
amestecului, confecționarea miezu
rilor și curățirea pieselor turnate. 
Pentru evacuarea prafului și a ni
sipului fin, au fost instalate apa-

rate speciale, prin care se asigură 
purificarea aerului.

în această secție modernă se 
vor produce de trei ori și jumă
tate mai multe piese din oțel, de- 
cît în vechea turnătorie, în condi
ții de lucru superioare, procesul 
de producție fiind mecanizat.

(Agerpres)

Noi sate electrificate
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în regiunea Bacău 
continuă cu intensi
tate extinderea re
țelei electrice. De la 
începutul acestui an, 
au fost electrificate 
în regiune încă 12

noi sate. Pînă la 23 
August în alte 20 de 
sate se va aprinde 
lumina electrică, iar 
pînă la sfîrșitul anu
lui în alte 58 sate.

în prezent, numă-

rul satelor electrifi
cate din regiunea 
Bacău a ajuns la 
peste 390.

ION ARHIRE 
corespondent 

voluntar
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ACTUALITĂ ȚII
Lucrări pentru extinderea și mărirea 
debitului de apă potabilă in orașe

în acest an debitul de apă 
al orașului Iași va crește cu 
circa 30 000 m c zilnic. în a- 
cest scop se lucrează la ame
najarea celei de-a doua surse 
de alimentare din Prut și la 
construcția de noi decantoare.

Lucrări de îmbunătățire a 
alimentării cu apă se execută 
și în alte localități din țară. 
Recent a fost terminată fora
rea unor noi puțuri și con
strucția unor stații de captare 
și pompare în Lunca Jiului,

care vor face ca debitul de 
apă în orașul Craiova să fie 
mărit cu circa 1000 litri în 24 
de ore. Lucrări asemănătoare 
se execută la Tg. Jiu. Calafat, 
Tr. Severin.

Lucrări de îmbunătățirea 
alimentației cu apă se execută 
în acest an și in orașul Cluj, 
precum și în localitățile Sin- 
georz-Băi, Năsăud, 
Aiud, Bistrița, 
regiunea Cluj.

Turismul 
în regiunea 

Ploiești

Turda, 
Huedin din

(Agerpres)

Se dezvoltă transportul feroviar

în cursul acestui an, rețeaua 
noastră feroviară a fost înzes
trată cu 30 de noi locomotive 
Diesel-electrice și cu peste 
2 000 vagoane de marfă și re
frigerente.

Ca urmare a dotării parcului 
cu noi locomotive și vagoane, 
a modernizării instalațiilor ie-

roviare, precum și a organiză
rii mai judicioase a circulației 
trenurilor de marfă și călători, 
pină în prezent s-au transpor
tat 1 500 000 tone de mărfuri 
peste prevederile planului. A 
sporit, de asemenea, tonajul 
trenurilor remorcate.

(Agerpres)

Văile Prahovei, Ialomiței, 
leajenului și Buzăului, marile 
finării de la Brazi, Ploiești și 
leajen, muzeele regiunii au atras 
anul acesta, pină acum, mai mult 
de 120 000 de vizitatori. Pe Valea 
Prahovei sosesc sîmbătă șl dumi
nica cu autocarele O.N.T.-Carpați, 
cu trenuri speciale, autoturisme și 
motociclete proprii circa 10 000 de 
oameni ai muncii.

Pentru a înlesni organizarea 
excursiilor In munți, din gara Si
naia pînă la Cota 1 400 au fost 
puse In circulație un număr spo
rit de autovehicule.

în același timp și locuitorii a- 
cestor meleaguri sînt mari ama
tori de excursii. De la începutul 
anului și pînă acum, numărul ex
cursioniștilor din regiunea Plo
iești, care au plecat să viziteze 
alte localități din țară, se apropie 
de 40 000,
multi declt în întregul an 1960.

Cîteva sute din aceștia au fost 
In excursii organizate peste hotare.

Te- 
ra- 
Te-

Printre tinerii evidentiați în producție din secția prelucrări mecanice a Uzinelor „Tim- 
puri Noi* din Capitală, se numără și Vasile Costanda și Nicolae Roșianu. Buna pregătire 
profesională ii ajuta sa execute lucrări de cea mai bund calitate și sd-și îndeplinească anga

jamentele în întrecere
Foto: N, STELORIAN,

Pe marile trasee
• •

ale întrecerii socialiste
țițeiului,Continuînd drumul

ne-am oprit la două schele 
de extracție : Boldești și Tîr- 
goviște. Prezentăm cititorilor 
noștri cîteva secvențe de între
cere, care vin să ilustreze ac
tivitatea pe care o desfășoară 
sondorii din aceste schele pen
tru îndeplinirea angajamente
lor.

Cifre semnificative
BOLDEȘTI: „Vedeți - ne 

spune tovarășul Vasile Ardelea- 
nu, inginerul șef — o schelă își 
are viața ei, care trebuie trăită 
într-un anumit fel, după anumi
te legi. Una din acestea este ex
ploatarea rațională, științifică a 
zăcămîntului. Ne-au trebuit ani 
de muncă să refacem ceea ce ca
pitaliștii au stricat".

Și inginerul Vasile Ardeleana 
ne vorbește pe larg despre efor
turile colectivului de aici, pentru 
regenerarea zăcămîntului. Am 
aflat astfel că s-au făcut zeci de 
experiențe, că s-au aplicat zeci de 
metode. O evidență a serviciului 
tehnic vorbește despre existența 
a peste o sută de încercări și ex
periențe. Bătălia principală s-a 
dat cu nisipurile curgătoare. Ele 
pricinuiau 
producție, 
ridicat de 
combaterea
diferite injecții în strat : injecții 
extraconturale, injecții cu nisip 
de cuarț, injecții cu rășini, trata
mente cu substanțe tensioactive 
(anul acesta s-au făcut 14 trata-

mente). Fiecare din încercările și 
experiențele efectuate a urmărit 
unul și același lucru : mărirea pre
siunii în zâcâmînt și asigurarea u- 
nui debit dt mai mare de țiței. Și 
eforturile au fost încununate de 
succes. Debitul sondelor pe prime
le 5 luni a crescut cu 0,5 la sută. 
Un procent în aparență mic, însă 
cu g puternica 
producției.

TÎRGOVIȘTE: 
vizitei noastre, 
Panțu, directorul

Pe ultima pagină a informării 
el scrisese : „la baza succeselor 
noastre au stat, în primul rînd, 
inițiativele oamenilor".

Tehnologul 
automat

influență asupra

în momentul 
tovarășul Toma 

schelei de ex-

? BOLDEȘTI : Ne aflăm în ca
bina de lucru a dispecerului 
Gheorghe Militaru. Pe ecranul 
stației electronii controlează, cu 
o viteză impresionantă^ fiecare

Peste 15 minute maistrul Ște
fan Păpușe confirmă defecțiunea 
indicată de tehnologul... auto
mat.

Iată cum, cu ajutorul tehnicii 
modeme, o defecțiune care altă
dată necesita ore, zile chiar, a 
fost depistată numai în cîteva 
minute. O stație centrală auto
mată pe care sînt gravate cuvin
tele „Fabricat în R.P.R." — con
trolează prin sistemul tele
comande! zeci de sonde. E sufi
cient ca dispecerul să apese pe

dese întreruperi de 
avarii tehnice, volum 

intervenții. Pentru 
acestora s-au făcut

adică de trei ori mai ___

Acum se pregătește

baza furajeră!

pe suprafețe mici —

producții mari

Inițiative care nasc
tone de țiței în plus

fracție Tîrgoviște, pregătea o in
formare pentru consiliul regional 
al sindicatelor, despre îndeplinirea 
angajamentelor luate în întrecerea 
socialistă. Așa că l-am găsit do
cumentat „la zi" și-am început 
discuția :

In cind luni planul de producție 
a fost depășit Ia absolut toți indi
catorii. Productivitatea muncii a 
crescut cu 2,8 la sută, iar economi
ile realizate în această perioadă, 
prin reducerea prețului de cost, se 
ridică la 1 463 000 lei.

sondă. Ei descriu în traiectoria 
lor, în linii drepte și curbe, dru
mul pe care-1 parcurg în sondă. 
Au ajuns la sonda 855. Bucla unei 
curbe nu se mai ridici Dispece
rul schițează repede pe hîrtie 
forma buclei. În clipa următoare, 
ridică receptorul telefonului:

— Alo, tovarășul maistru 
Păpușe ?

— Da, se aude o voce d< la 
celălalt capăt al firului.

— Chemați echipa de inter
venție la sonda 855. Sonda are 
ruptură Ia puț.

cele două clape ale stației și în 
mai puțin de 30 de minute să se 
obțină dinamograma fiecărei son
de. O dată depistate operativ 
defecțiunile, de aid încolo începe 
intervenția omului. Și ea este 
hotărîtoare pentru repunerea son
delor în producție în timpul cel 
mai scurt.

„Sondor șef — tr o list"

n ultimii ani, sec
torul zootehnic al 
gospodăriei noa
stre s-a dezvoltat 
simțitor. Fermele 
cuprind în pre
zent cîteva mii de

animale ; în curînd vom avea 
aproape 300 de vaci cu lapte. 
Creșterea 
male a 
sporirea 
resurselor 
podăcia nedispunînd de pă
șuni și fînețe naturale, cul
turilor furajere trebuia să le 
repartizăm suprafețe de teren 
arabil de la an la an mai mari, 
restrîngînd pe cele ocupate cu 
cereale. Ar fi fost calea cea 
mai la îndemînă, dar nerațio
nală. Fără să extindem supra
fețele destinate producerii de 
nutrețuri (decît în limitele ab-

numărului de ani- 
fost însoțită de 

corespunzătoare a 
de furaje. Gos-

solut necesare) am asigurat 
furajele pe baza creșterii pro
ducției la hectar și a însă- 
mînțării culturilor duble. In 
acest scop, am întocmit un 
plan concret de măsuri pe care 
îl urmăm punct cu punct. 
Bunăoară, în toamnă am se
mănat 50 de hectare cu secară 
masă verde. In primăvară, 
prin luna mai, secara am ad
ministrat-o ca masă verde în 
hrana vacilor. Pe măsură ce 
terenul s-a eliberat l-am arat 
și semănat cu porumb în a- 
mestec cu floarea-soarelui. 
Spre sfîrșitul verii îl vom cosi. 
II vom ara iar, și vom însă-

DUMITRU BRĂNIȘTEANU 
președintele G.A.C. Vasilați, 

regiunea București

(Continuare în pag. a UI-o)

cutarea operațiilor de la gura 
puțului. Avantajele noii metode 
— „sondor șef-trolist“ — înlătură 
neajunsurile amintite. Sondorul 
șef trecînd la maneta troliului, 
are o vedere de ansamblu com
pletă asupra muncii întregii echi
pe. El cumulează astfel o dublă 
funcție : sondor șef și trolist. 
Dar tocmai această dublă atribu
ție — în care participă personal 
la executarea celor mai grele 
operații — întărește considerabil 
răspunderea lui în muncă. Son
dorul șef-trolist are acum posibi
litatea să dirijeze mai bine miș
cările sondorilor de la gura 
puțului. Participînd direct la 
efectuarea unor operații complexe, 
se străduiește să sincronizeze 
manevrele troliului cu mișcările 
sondorilor. Efectul: productivita
te mai ridicată în operațiile de 
intervenții și o 
a acestora.

O parte din 
schelei, oameni 
bine pregătiți, 
nuirea troliului. Așa că ei au fost 
cei dinții care au îmbrățișat 
noua metodă. Primul care a ex
perimentat-o — în lunile octom
brie, noiembrie și decembrie ale 
anului trecut — a fost sondorul șef 
Ion Dragomir din secția a treia 
complexă. In primele trei luni de 
la aplicarea acestei metode, 
timpul de intervenție la sonde 
s-a redus cu 34,85 Ia sută.

Rezultatele obținute de brigada 
lui Ion Dragomir au determinat 
și pe alți sondori șefi, care 
noșteau mînuirea troliului, 
preia această metodă. Așa 
procedat brigăzile conduse de 
Vasilache și Vișan Cursaru. 
doi șefi de brigăzi au obținut 
rezultate care au demonstrat 
eficacitatea incontestabilă a aces
tei metode. în cele două brigăzi 
s-au redus timpii de intervenție 
între 20 și 40 la sută I Acest 
fapt a determinat conducerea în
treprinderii să ceară direcției de

calitate mai bună

sondorii șefi ai 
cu experiență și 

cunoșteau și mî-

cu- 
să 
au 

îon 
Cei

TÎRGOVIȘTE : Este uni din 
cele mai recente inițiative pe care 
le-a născut întrecerea socialistă 
în schelele petroliere din regiunea 
Ploiești. Sondorul șef — după 
•cum îl arată și numele — este 
„creierul" care coordonează mun
ca în brigăzile de intervenție. 
Sondorul 
puțului, 
crul la 
cea ca 
tor al
tor și de îndrumător, pe care tre
buie să-l aibă sondorul șef, să 
fie limitat. Și aceasta pentru că 
el era ocupat permanent cu exe-

CULTURILOR DUBLE

LOOHIN

cu rezultate 
gospodăriile 
raionul Tg.

acum 
toate 
din

EDUARD 
corespondent

O atenție deosebită, în această perioadă, acordă 
colectiviștii din Urleasca, raionul Brăila, asigurării 
pentru iarnă a unor cantități suficiente de nutre
țuri pentru animale. Pentru asigurarea resurselor 
de furaje, culturile duble ocupă un loc însemnat. 
După recoltatul secarei de pe cele 80 de hectare pe 
care au administrat-o animalele sub formă de 
masa verde la iesle, colectiviștii și mecanizatorii 
din această gospodărie au însămînțat, imediat, pe 
măsură ce se eliberau parcelele, porumb pentru 
siloz (fotografia alăturată surprinde un aspect de 
la însămînțarea culturilor duble).

Suprafețele cu borceag, unde în prezent se pășu- 
nează, vor fi, de asemenea, însămînțate cu porumb 
siloz. La acestea se vor mai adăuga încă 40 de 
hectare ce vor fi cultivate cu porumb pentru masă 
verde pe terenurile ocupate acum cu griu.

In schimb de experiență
G.A.C. Tg. Neamț a 

loc cu cîteva zile în 
un schimb de expe-

La 
avut 
urmă 
riență, Ia care au participat 
medicii circumscripțiilor zoo- 
veterinare, inginerii și pre
ședinții gospodăriilor colec
tive din raion, președinții 
comitetelor executive ale 
sfaturilor populare. Tema 
consfătuirii : căile de spori
re a producției de masa 
verde pe pășunile naturale. 
Atenția participanților a fost 
reținută mai ales de metoda 
simplă prin care colectiviștii 
din G.A.C. Tg. Neamț asi
gură sporirea fertilității na
turale a pășunilor : organi
zarea tîrlitului rațional. în a- 
cest scop colectiviștii au con
fecționat un ocol mobil în 
care încap 500 de oi. Porțile 
de tîrlire cu o lungime de 100 
metri, compuse din leaturi

lungi de 30—40 de metri și 
înalte de 1,50 metri, închid 
o suprafață de 600 metri 
pătrați. Pe marginea padocu
lui, de o parte și de alta, sînt 
instalate două felinare de 
vînt pentru noapte și caba
ne ușoare acoperite cu car
ton asfaltat pentru ciobani. 
Porțile se încheie prin bala
male, fapt care ușurează 
montatul și demontatul. 
Timpul de menținere al oco
lului în același loc este de 
două zile, socotind că o oaie 
în decurs de două nopți asi
gură îngrășarea unui metru 
pătrat de pășune.

în timpul consfătuirii a 
avut Ioc o demonstrație 
practică de amplasare a oco
lului. Mutarea porților n-a 
durat mai mult de 20 de mi
nute. Partieipanții au reți
nut și alte lucruri interesan-

te. Ocolul mobil se poate 
confecționa din orice fel de 
material lemnos (și în raio
nul Tg. Neamț sînt surse 
suficiente), nu depășește va
loarea de 1000 Iei și poate 
fi folosit cel puțin 5—6 ani. 
Solnițele de sare, fiind așe
zate în cele patru colțuri ale 
padocului, atrag oile în a- 
ceste părți, asigurindu-se, 
astfel, îngrășarea uniformă 
a pășunilor. Laturile ocolu
lui sînt drepte, iar la muta
re una rămine pe loc schim- 
bîndu-se doar celelalte trei.

Această metodă, destul de 
simplă de altfel, de ridicare 
a fertilității pășunilor este 
aplicată 
bune în 
colective 
Neamț.

șef lucra la gura 
Această poziție — lu- 
gura puțului — fă- 

rolul de conducă- 
echipei, de coordona-

CONSTANTIN PRIESCU 
VICTOR CONSTANTINESCU

(Continuare în pag. a IV-a)

Timpul prielnic din ultimele zile a dat posibilitate mecanî. 

zatorilor și colectiviștilor din unitățile agricole socialiste să 

intensifice ritmul desfășurării lucrărilor de întreținere a cul
turilor.

Craiova
în părțile centra

le și sudice din re
giunea Oltenia, pra. 
șila a doua la po
rumb este pe ter
minate și se exe
cută în prezent cea 
de a treia prașilă. 
în raioanele Calafat 
și Corabia această 
lucrare s-a executat 
pe mai mult de ju. 
mătate din supra
fața cultivată. De 
asemenea, colecti
viștii lucrează de 
zor pentru termina
rea prașilei a treia 
la sfecla de zahăr, 
care deja s-a reali
zat pe 90 la sută

din suprafață, iar la 
floarea-soarelui s-a 
executat pe mai 
mult de jumătate.

prafețe cea de 
treia prașilă.

Oradea

Ploiești

în raioanele de 
cîmp ale regiunii 
Ploiești, colectiviș
tii și mecanizatorii 
care lucrează la în
treținerea culturilor 
au terminat prașila 
a doua la floarea- 
soarelui și sfecla 
de zahăr, iar la po
rumb această lucra
re se efectuează pe 
ultimele suprafețe. 
Numeroase unități 
agricole socialiste au 
început pe mari su-

Peste 150 de 
G.A.C. din regiunea 
Crișana, printre care 
Sîntana, 
Mădăraș, 
Diosig, 
Mihai, 
altele, 
prașila 
porumb
soarelui. La 
de zahăr prașila

Socodor, 
Gurba, 

Valea lui 
Mocrea și 
au terminat 
a doua la 
și floarea- 

sfecla 
a

treia a fost efectua
tă pe mai mult de 
80 Ia sută din su
prafața cultivată.

(Agerpres)



La masa rotundă a „Scînteii tineretului

„Specialitate și cultură generală
ajoritatea întrebărilor care 
s-au pus în cadrul dezbate
rii noastre se referă la ceea 
ce trebuie să facă un tînăr 
spre a-și forma o cultură 
generală. Cred că este greu 
să se definească noțiunea

de cultură generală. Mai important este 
de a avea o preocupare permanentă 
pentru a ne forma o cultură generală. 
Eu am avut încă din liceu o astfel de 
preocupare dar, pasiunea pentru cultu
ră nu s-a terminat odată cu liceul și nici 
odată cu absolvirea facultății. Zestrea 
culturală a fiecăruia dintre noi se adună 
în fiecare clipă, dacă vrei, sau niciodată 
aproape dacă nu vrei.

Evident, în preocupările de cultură 
generală trebuie să selectăm operele că
rora le acordăm atenție. Eu am citit 
nenumărate lucrări pe care astăzi regret 
că le-am citit pierzîndu-mi timpul. Este 
păcat ca să ne pierdem timpul cu o lite
ratură proastă, atunci cînd în jurul 
nostru exisfcă o mare abundență de li
teratură valoroasă. în același timp tre
buie să ne rezervăm timp și pentru 
spectacole, expoziții, concerte.

In ceea ce privește raportul dintre 
pregătirea de cultură generală și specia
litatea fiecăruia dintre noi se poate spu
ne : cultura generală este absolut obli
gatorie.

Dezvoltarea vertiginoasă a științei, 
din timpul nostru, arată că un om nu 
poate să-și valorifice pe deplin posibili
tățile sale chiar dacă și-a însușit te
meinic specialitatea dar nu are o cultu
ră esențială din alte domenii.

Astăzi, asistăm la desfășurarea în țara 
noastră și în întreaga lume a unui feno
men cultural deosebit de complex cu 
care noi putem și trebuie să luăm con- 
tact. Nu spun o noutate, atunci cînd a- 
firm că studenții noștri ca și tineretul 
nostru, în general, participă în mod o- 
bișnuit la spectacole de teatru sau de 
operă și în același timp îi putem întîlni 
la muzee sau expoziții.

Dar în legătură cu această participare 
a tineretului la spectacole aș vrea să 
arăt că, de fapt, există mai multe mo
duri de a înțelege un fenomen de cul
tură. Ceea~.ee vreau să subliniez se re
feră și la domeniile științei dar, cred 
că este mai plastic atunci cînd ne re-

• ferim la muzică.
Unii din cei care merg la concerte nu 

au o pregătire de specialitate în aceas
tă direcție, astfel îneît pentru ei plăce
rea estetică este încă ceva amorf: le 
place muzica. Dacă însă pătrunzi în ele
mentele tehnicii respective, atunci lumi
le armoniei muzicale se deschid dintr*o 
altă perspectivă. în fine, există treapta 
superioară în care înțelegi fenomenul 
muzical de pe pozițiile cuiva care în
cearcă să interpreteze la un instrument 
oarecare comorile artistice ale trecutu
lui. Și în fine, există plăcerea mai înaltă 
a creatorului de valori muzicale.

Aceste forme se întîlnesc și în dome»

nii abstracte cum ar fi matematica sau 
fizica. Dar din nefericire e necesară o 
pregătire mai îndelungată pentru a 
putea gusta marile plăceri estetice pe 
care ți le poate oferi abstractul rațio
nament matematic. Ar fi însă greșit să 
se creadă că în alte domenii nu există o 
inițiere.

Descifrarea limbajului muzicii, poezi
ei, dansului se face cu răbdare, cu a- 
ceeași răbdare cu care copilul învață 
alfabetul pentru ca apoi cunoscîndu-1 
să citească singur cu plăcere povestea 
pe care mai 
nic.

S-a ridicat aci și o altă problemă im
portantă : să apelezi direct la sursă, la 
operă, sau te poți mărgini să citești un 
rezumat, să vezi ecranizarea acestei o- 
pere? Este cu totul altceva cînd vezi o 
piesă la televizor și cînd citești opera 
respectivă. Am citit „Idiotul** de Dos- 
toievski și am vizionat apoi filmul — 
care era apreciat favorabil de critică. 
Am rămas profund dezamăgit, deoarece 
filmul, cu toate că respecta ideea prin
cipală a cărții și chiar detaliile, nu mi-a 
transmis aproape nimic din emoția pe 
care am avut-o din contactul direct cu 
opera marelui scriitor.

Ar fi însă complet greșit să condam
năm filmul. Nimeni nu poate spune că 
dacă citește pe Hamlet nu mai are nevoie 
să-1 vadă pe Lawrence Olivier interpre- 
tînd rolul nefericitului prinț al Dane
marcei. Literatura și cinematografia 
sînt două forme artistice care nu se ex
clud deloc. Eventual se completează. La 
fel nici televiziunea nu intră în contra
dicție cu cinematograful sau 
tura, prin televiziune putînd 
tact icu anumite evenimente 
chiar atunci cînd ele au loc.

Cinematografia ne pune la 
o serie întreagă de procedee tehnice 
care lărgesc mult orizontul cultural. To
tuși cred că, ea nu va putea niciodată 
să suplinească nevoia omului de a sta 
în tovărășia cărții literare sau științifice, 
de a citi și a medita asupra fiecărui cu- 
vînt, asupra fiecărui fapt, transmis nouă 
de generațiile de mari creatori care ne- 
au precedat.

S-a pus și întrebarea : „Cîtă știință 
trebuie să posede un om care se ocupă 
de artă ?“. Depinde. Fiecare artă nu este 
numai o artă dar și o știință. Lucrul a- 
ceșța era evident pentru creatorii Renaș
terii. Dar adevărul rămîne valabil și 
pentru oamenii de artă ai zilelor noas
tre. Un actor trebuie să cunoască ele
mente de acustică, de psihologie, trebuie 
sa cunoască legile opticii. Scenograful

înainte i-o citea un vîrst-

trebuie să aibă noțiuni temeinice de e- 
lectricitate dacă vrea să folosească în 
mod optim efectele de lumină, cu care 
să pună în valoare un actor. Astfel de 
exemple se pot multiplica. Să ne gîndim 
la posibilitățile de stereofonie de care 
dispunem în momentul de față.

Legăturile dintre artă și știință sînt 
însă și inverse în sensul că preocupări 
artistice se întîlnesc și la oamenii de 
știință. Platon ca și Aristot aveau atît 
preocupări estetice cît și științifice. Mai 
aproape de noi, matematicianul Dan 
Barbilian era dublat de marele poet Ion 
Barbu — pseudonimul său poetic.

In zilele noastre un om de cultură, un 
om de știință trebuie să învețe mereu 
căci fără o învățătură în continuă dez-

putem orienta în principalele

Are cuvîntul

prof. univ.
Edmond Nicolau

cu litera- 
lua con- 
culturale,

dispoziție

voltare, cu un bagaj de cunoștințe pla
fonat nu se poate realiza mare lucru.

In bună măsură cultura generală ne- 
o formăm în școala medie. De fapt acolo 
nu se pun decît primele jaloane ale 

. culturii.
In ceea ce privește datele, acolo ni 

se dau un noian de informa’,:: din care 
apoi reținem numai esențialul: creierul 
nostru operează o selecție rețir.îr.d nu
mai valorile esențiale.

Cred că un învățămînt nu este bun da
că se bazează numai pe acumularea de 
informații. Important este ca. din ~r:- 
tele date cu care luăm contact să reușim 
să extragem anumite metode cu care 
acțiunile noastre devin mai eficace.

Este sigur faptul că anul nașterii, ca 
și anul morții diferitelor personal: tâ::. 
scriitori, capete încoronate etc. nu rât 
absolut indispensabile in cultura gene
rală — bineînțeles cu cuvenitele ex
cepții.

Din punct de vedere cibernetic :red 
că însușirea culturii generale poate C 
definita tocmai ca procesul ce formare 
al unor jaloane, al unor metrie cu oare

noi ne ,____ _____ _ _ ____ 4rT_.
fenomene culturale ale umanității. In 
acest sens, trebuie înțeleasă și afirmația 
după care cultura este ceea ce îți rămî
ne după ce uiți totul. Evident după 
parcurgerea geometriei, așa cum ne-a 
fost transmisă ea Ge Euclid, uităm mul
te din aceste teoreme. Dar ne rămîne un 
lucru esențial, și anume, luarea de 
contact cu spiritul geometric. Se înti
părește în noi noțiunea de rigoare ma
tematică a unei demonstrații, de perfec
țiunea logică pe care o desfășoară acest 
ilustru reprezentant âl geniului omenesc.

Cred că este esențială o atitudine jus
tă în fața problemelor culturale. Nu 
trebuie să ne închistăm în cunoașterea 
unui singur domeniu din cultura și ști
ința contemporană închizîndu-ne ochii 
în fața celor mai noi cuceriri ale uma
nității, afirmînd că ele depășesc dome
niul propriu de șpecialitate.

Dezvoltarea celei mai noi și mai re
voluționare din științele contemporane 
— cibernetica, demonstrează cît de falsă 
este această concepție. Cibernetica s-a 
născut tocmai din preocupările foarte 
variate ale unor matematicieni, ingineri 
și biologi care se interesau și de biolo
gie, și de matematică, și de automatică. 
Și ea progresează tocmai prin eforturile 
celor care se interesează de matema
tică și poetică, sau de biologie și elec
tronică — din nefericire încă spre scan
dalul celor care se situează pe o poziție 
tradiționalistă, neînțelegînd necesitatea 
acestor imixtiuni. Dar, toate realizările 
extraordinare ale ciberneticii contempo
rane, _r dau dreptate cibemeticianului 
care, trebuie să fie recunoscut ca apar- 
ținînd unei specialități aparte, avînd o 
specialitate bine definită. O ultimă idee 
în legătură cu aceasta :

Dacă pe de o parte necesități obiec
tive cer fiecăruia dintre noi o speciali
zare- tot mai îngustă, nu este mai puțin 
adeyărat că astăzi științele nu se mai 
pot dezvolta fără întrepătrunderi și in
fluențări reciproce. O expresie a acestei 
interacțiuni în știința și tehnica zilelor- 
noastre este cibernetica.

Tot în legătură cu problemele culturii 
generale, aș dori să mai arăt că de fapt, 
există diverse culturi generale. In afara 
unei culturi cu adevărat generale, există 
și culturi generale de specialitate. De e- 
xemplu, matematica și fizica, sau meca
nica, sau electronica, constituie părți 
componente ale culturii generale teh
nice.

La fel se poate vorbi de o cultură ge
nerală medicală etc.

Aș mai dori să arăt că astăzi noțiunea 
de cultură generală își schimbă conținu
tul. De exemplu, matematica devine tot 
mai mult o parte componentă a culturii 
generale în sensul cel mai larg. Nu în- 
tîmplător s-a creat pentru lingviști un 
curs de lingvistică matematică, la fel 
s-au introdus cursuri de matematică și 
fizică pentru medici și biologi, și se dis
cută introducerea unui curs de ciberne
tică pentru viitorii studenți ai facultății 
de filozofie.

Cred că acest fenomen al raporturilor 
mereu ' ‘ /
special în cultură se poate urmări foar
te bine în literatură unde un anumit 
creator la un moment dat cunoaște o 
circulație largă și deci aparține culturii 
generale, în timp ce ulterior el iese din 
acest circuit trecînd deci în domeniul 
culturii de specialitate. De exemplu, 
poetul Ștefan Petică a avut la un mo
ment dat o circulație mai largă din care 
a și ieșit.

S-a formulat și o întrebare referitoare 
la limbile străine. Sînt profund convins 
că este esențială cunoașterea limbilor 
străine. Cunoscutul fizician și om de 
stat Benjamin Franklin afirma că cine 
cunoaște două limbi este ca „un om cu 
două capete". Din propria mea expe
riență constat că toate limbile străine 
pe care le cunosc îmi sînt deosebit de 
utile. în același timp constat că la noi 
în țară există o preocupare intensă din 
partea cercurilor celor mai largi de a-și 

prin forme organi-

schimbătoare dintre general și

Oglinda cunoștințelor: carnetul de 
student atît de cercetat în aceste zi
le de examene (In fotografie, studenți 
de la Institutul de petrol, gaze și 

geologie din Capitală)
Foto : AGERPRES

însuși limbi străine 
zate.

Setea de cultură 
este bine cunoscută 
informare generală 
zate de universitățile populare se pot 
întîlni alături de pionieri și o gamă 
foarte variată de oameni ai muncii pe 
aceeași 
tori — 
podine

Cred 
cultura 
tate poate fi rezumată în puține cuvin
te. Fiecare dintre noi are obligația de a 
stăpîni cît mai bine propriul domeniu 
de activitate, dar în același timp trebuie 
să cunoaștem, să participăm la revolu
ția culturală care se desfășoară în jurul 
nostru, pe care noi cu toții în fond o 
realizăm.

a poporului nostru 
iar la cursurile de 
științifică, organi-

Expoziție
de artă plastică

bancă stînd alături — ca audi- 
profesori, strungari, medici, gos- 
etc.
că problema raportului dintre 
generală și cultura de speciali-

Cu ocazia termină
rii cursurilor elevii 
claselor de arta plasti
că din cadrul Școlii 
populare de Artă din 
Tîrgu-Mureș au orga
nizat o expoziție re
prezentativă în incin
ta întreprinderii E- 
lectro-Mureș din loca-* 
litate. Cele peste o 
sută de exponate o- 
glindesc îndeosebi pei
sajul industrial al re
giunii Mureș-Auto- 
nomă Maghiară pe 
harta căreia, în ulti
mii 20 de ani au a-

părut importante o- 
biective

Tinerii 
stici au 
pus pe 
meroase 
muncitori 
în primăvara acestui 
an au primit distinc
ția de „Fruntaș în .în
trecerea socialistă**. 
Expoziția este vizitată 
cu deosebit interes de 
numeroși muncitori 
din întreprinderile lo- 
rașului Tîrgu Mureș.

industriale, 
artiștj P^a" 

mai trans- 
pînză nu- 
chipuri - de 
harnici ce

ION VULCAN
corespondent

Foto . AGERPRES

La ștrandul Floreasca l din Capitală

Sediile de
ale timpului

vara

CINEMA TOGRAFE
MADAME SANS-GEN 

film pentru ecran pa~cr< 
ruleazi la Patria (arde 
12; 14,15; 1630: 19; 2L151 
TREI MUȘCHETARI — < 
maseop 
ză U RepubLea 
12.45: 1639: M39
* □reăe 8.45: t?-» 
Exeeâwer r nreie 9. 
Grrcța șorese 8: 
Meiodia «orele 9; 12.45: 1630.

Modem (orele 9.45: 
1330; 17J5; 20,45) Arenele
Libertății (ora 2145). Patinoa
rul 23 August (ora 21). Grădi
na Doina (ora 21). CERUL ȘI 
MOCIRLA rulează la Carpați 
(orele 10; 12; 14; 16; 18; 20,15), 
Festival (orele 10; 12; 15; 17; 
19; 21 — grădină ora 20,15), 
Flamura (orele 10; 12; 14; 16; 
18; 20), Stadionul Dinamo
(ora 21). OMUL DIN FOTO
GRAFIE 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 rulează la 
Giulești (orele 9: 11,15; 13,30; 
15,45; 18; 20,15). LUMEA CO
MICĂ A LUI HAROLD 
LLOYD rulează la Victoria 
(orele 9,30; 11,15; 13; 15,15; 17;

i'

rambele $er_- rzsea- 
«ereue 9:
- -c-rres-

615* ța*.

Televiziune
SÎMBĂTĂ 20 IUNIE 1964

19,00 : Jurnalul televiziunii; 
19,10 : Tonomatul lui Așchiu- 
țâ ; 19,30 : întoarcerea lui Ro. 
bin Hood: 20,00 : Muzică
populară romînească ; 20,45 : 
în fața hărții; 21,00 : Magazin 
muzical — Transmisiune de 
la Sofia ; 21,30 : Comici ves
tiți ai ecranului; In încheie
re : Buletin de știri, Sport* 
Buletin meteorologic.

ntrată în drepturile ei depline, vara oferă nenu
mărate posibilități de organizare instructivă a 
timpului liber. Pe primul loc stâ, firește, invi
tația la drumeție pe ittnerarlile minunate >le 
patriei. Excursiile, drumețiile oferă tinerilor pe 
lingă destindere, interesante prilejuri de cunoaș
tere a istoriei patriei noastre și a înfățișării ei

de azi, a noilor obiective industriale, operă monumentală a 
întregului popor condus de partid.

în fiecare localitate, sat sau oraș, se organizează în această 
perioadă acțiuni estivale de amploare, dintre care de o largă

apreciere se bucuri serile de cinteee și poezii, simpozioanele, 
spectacolele in aer liber, serbările cîmpenești ș.a. Sedii ale u- 
nor astfel de activități cu sute și mii de spectatori — parcu
rile, bazele sportive, pădurile și poienile acestora oferă 
posibilități nemăsurate pentra valorificarea talentului acti
viștilor culturali, al formațiilor artistice de amatori, al colec
tivelor de recitatori și grupurilor vocale 
Despre o asemenea valorificare adecvată 
mărul de azi al xiarului, patru secretari
orășenești UTM

alcătuite de tineri, 
ne vorbesc, în nu- 
ai unor comitete

• în parcul orașului • Estradele estivale
Parcul, prin frumusețea peisa

jului șău, este un minunat loc de 
odihnă și recreere. Colț pitoresc 
al orașului nostru, el devine neîn
căpător în timpul verii. Tinerii 
sînt deopotrivă atrași de farmecul 
arborilor ornamentali și mireas
ma îmbătătoare a florilor, ca și 
de întrecerea pasionantă a artiș
tilor'amatori care evoluează pe 
scena teatrului în aer libera Spec
tacolele susținute de brigada ar
tistica de agitație a Uzinei de țevi 
și echipa de dansuri a întreprin
derii Metalurgice sînt întotdeauna 
bine primite, ca și acelea ale ta
rafului „Busuioc moldovenesc". 
Repertorii aparținînd altor 49 de 
formații artistice, inspirate din 
munca avîntată din întreprinderile 
și instituțiile orașului nostru, mi
nuțios pregătite înainte de a fi 
prezentate pe estrada din parc, 
sînt întîmpinate, de fiecare dată, 
cu aplaude.

Sîmbătă și duminică seara, de 
obicei, pe ringurile de dans ame
najate în parc se dansează.
■ Activitățile din parcul orașului

nostru sînt multiple: seri literare 
închinate vieții și operei marilor 
noștri scriitori, („Eminescu — lu
ceafărul poeziei romînești', s-a 
intitulat' o seară de poezii pentru 
tinerii auditori), vizionări de fil
me, întîlniri cu fruntași în pro
ducție. în splendidul decor al par
cului, p_e pînza de argint a lacului 
care îl străbate, organizăm com
petiții sportive, plimbări plăcute 
cu barca și învățarea cîntecelor. 
Au devenit tradiționale mult aș
teptatele carnavale în aer liber, 
desfășurare impresionantă a cîn- 
tecului și jocului, sărbătorirea 
unor tineri muncitori fruntași și 
evidențiați-în întrecerea socialistă.

Dintre ultimele acțiuni desfășu
rate aici amintim : simpozionul 
„A XX-a aniversare a patriei", 
montajul literar muzical „Poeții 
și compozitorii cîntă viața nouă 
a patriei".

IOAN INTZE
prim secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. Roman

La Botoșani, organizăm acțiuni 
cultural-distractive în parcurile și 
grădinile orașului, pe terenurile 
de sport, excursii și serbări cim- 
penești. Pe estradele din parcurile 
„M. Eminescu1* și „Tineretului" 
dau spectacole după un program 
bine stabilit echipe formate din 
peste 2 000 de tineri artiști ama
tori din întreprinderile orașului. 
Știind ce echipe artistice își vor 
da concursul într-o săptămînă pe 
estradele din parcuri, membrii bi
roului comitetului orășenesc 
U.T.M. merg periodic în între
prinderi și instituții, participă la 
repetițiile echipelor artistice res
pective și, atunci cînd e cazul, 
sugerează îmbogățirea repertoriu
lui, pentru evitarea repetării și 
totodată pentru asigurarea conți
nutului educativ al acestuia.

De multă atenție se bucură se
rile de dans. In pauzele dintre 
dansuri se organizează jocuri dis
tractive pe diferite teme literare 
artistice, concursuri de cîntece, de 
dans modern, se recită poezii.

21), Luceafărul (orele 16; 
18: 20; — grădină ora 20,15), 
Lira (orele 10,30: 15: 17: 19 — 
grâc.râ ora 20.30). HARAKIRI 
— cmemascop rulează la Cen
tral (orele 930: 12.15; 15;
17-45; »30k LIMUZINA NEA
GRA — cnemaseop rulează 
la Lână» -ereSe in

16J5: 9M9K 
. • . ’ : c.-
leazâ la Union (orele 15; 17; 
19; 21). SCRISOARE DE LA 
O NECUNOSCUTA rulează 
la Doina (orele 11.30; 13,45; 
16; 18,15; 20,30: dimineața
program pentru copii ora 10). 
QIVITOQ — IN GRADINA 
ZOOLOGICA - rulează la 
Timpuri Noi (orele 10—21 în 
continuare). CEI PATRU CĂ
LUGĂRI — rulează la înfră
țirea între popoare (orele 10; 
16; 18,15; 20,30), Arta (orele 
14,30; 16,45; 19; 21,15 - grădi
nă ora 20,15), Floreasca (orele 
16; 18,15: 20,30), POMPIERUL 
ATOMIC rulează la Cultural 
(orele 15; 17; 19; 21). AM
AJUNS ȘI REGE (rulează la 
Feroviar (orele 10; 12; 14.30; 
16,30; 18,30; 20,30).

m am
I ămîn ca-n foi de 

aur scrise-n inimi 
și în calendare, 
cu profundă admi
rație și stimă, zilele 
sărbătoririi Lucea
fărului poezie n>-

mineșn. Ca veșmîntul Sorilor și 
al strălucirii unice cu care le-a 
înzestrat poetul, versurile sale 
sînt astăzi vii în inima întregii 
țări.

„Am admirat aici cum poate fi 
onorat un poSt care trăiește așa 
de adine în inima poporului lui
— își mărturisea respectul și ad
mirația scriitorul Heinz Kahlau, 
din R. D. Germană. Sărbătorin- 
du-1 azi pe Eminescu, poporul 
romîn se sărbătorește pe sine".

„Am simțit Romînia pretutin
deni ; în orașele și satele pe 
unde am trecut oamenii îl știu pe 
Eminescu, i-am văzut acolo, mai 
ales, la Ipotești, și m-am convins"
— declara la conferința de presă 
a Uniunii scriitorilor poetul 
belgian Karel Jonckheere.

Oaspeți străini
despre sărbătorirea
lui PlflAIL rrwscu

„Eminescu aparține lumii, a- 
parține eternității" — spunea 
Ghurghen Borian, poet din Ar
menia. La Ipotești, într-o vie 
manifestare a frumuseții, cinstind 
memoria poetului, s-au adunat 
ca la un miting solemn al poe
ziei peste 15 000 de oameni, ve- 
niți din toate colțurile țării". 
Oaspeții au fost profund impre
sionați. „Nu multe țări se pot 
mîndri cu un mare poet ca 
Eminescu. Romînia — declara 
Rita Boumi Pappa, scriitoare din 
Grecia — a dat un exemplu 
strălucit de felul cum guvernul 
ei știe să acorde stimă și prețuire 
artiștilor".

„A fost o manifestare gran-

dioasă ; poporul romîn a organi
zat grandios sărbătorirea lui 
Eminescu" spunea scriitorul ceh 
Vilem Zavada.

„Peisajul romînesc l-am cunos
cut îhtîi și întîi din poezia lui 
Eminescu. Azi l-am văzut și 
i-am înțeles poezia, l-am văzut 
pot spune, pe Eminescu" (din cu
vîntul lui Elio Filippo Accroca, 
scriitor din . Italia).

Cuvintele mărturisesc emoție 
și stimă. Ecoul eminescian se 
aude revenind la izvorul său de 
sunet, clar și melodios, de pe 
lungi meridiane. Acest izvor e 
țara, și ea îneîntă cu măreție, 
uimește și transfigurează. „Cînd 
traduc o poezie romînească, îl 
simt mereu pe Eminescu. El a 
aruncat curcubee în sufletul poe
ților din întreaga lume" — decla
ra, la conferința de presă, poetul 
bulgar Nikolai Zidarov.

„Poporul romîn trăiește o pe
rioadă de mare ascensiune, care 
arată că Romînia realizează visul 
lui Eminescu" (din cuvîntul lui 
Gâldi Lâszlo, scriitor din R. P, 
Ungară).

Alain Guillermou, distinsul 
scriitor francez, mexicanul Sergio 
Galindo, au scris despre Emines
cu, versului său întinzîndu-i 
punți de trecere și-n alte țări.

Eminescu este poetul profund 
al umanității; el a pătruns și 
pătrunde în spațiul sensibil 
altor graiuri. Se aude-n larg, ar
monios ecoul versurilor sale :

A. I. ZAINESCU

„Porni Luceafărul. Creșteau 
In cer a lui aripe

Și căi de mii de ani treceau 
In tot atîtea clipe".

al

• Itinerar de excursie

Uzinele „Semănătoarea" din 
Capitală au expediat agri
culturii noastre socialiste 
peste 33 500 de combine. 
Numai în acest an, colecti
vul uzinei a trimis spre o- 
goare 1900 de combine. In 
iotograiie: Un nou lot de 
combine gata de plecare 

spre G.A.S. și S.M.T.
Foto : AGERPRES

Avem numeroase condiții care 
pot folosi excursiilor. In pădurea 
Rediu se organizează serbări cîm
penești la care au loc concursuri 
sportive, evoluează echipe de dan
suri populare, se prezintă spec
tacole ale brigăzilor artistice de 
agitație, apoi tinerii participă la 
concursurile de .orientare turistică. 
Intre altele, am organizat vizite 
la Ipotești, satul unde a copilărit 
Luceafărul poeziei romînești, ’ ca 
și numeroase simpozioane și se
rate literare cu prilejul comemo
rării a 75 de ani de la moartea 
poetului.

Mergîndu-se pe linia organizării 
unor manifestări cultural-educa
tive cît mai variate, pe estradele 
din parcuri și grădini au loc seri 
de poezie originală, întîlniri între 
autori și cititori, urmate de pro
grame artistice și dans.

H. HAIMOVICI 
secretar al comitetului 

orășenesc U.T.M. — Botoșani

Printre acțiunile inițiate în aer 
liber, se numără serbările cîmpe- 
nești, zilele de odihnă colectivă 
și excursiile. Organizate aproape 
în fiecare duminică în pădurea 
„Oituz" și bucurîndu-se de con
cursul formațiilor de artiști ama
tori și soliști vocali și instrumen
tiști, serbările cîmpenești reunesc 
aici cîte 2000—3000 de parti
cipant

De multă popularitate se bucură 
excursiile (dintre cele mai obiș
nuite sînt cele în pădurea Bog
dana).. Numai în primele 5 
luni ale anului, prin grija 
comitetului orășenesc de partid, 
peste 4 000 de tineri muncitori 
de la I.I.B., I.M.B., Combinatul 
chimie Borzești și de cauciuc 
Onești au mers în excursie pe 
văile Prahovei, Bistriței, Oltului, 
Tazlăului și în alte localități din 
țară.. Cu sprijinul comitetului oră
șenesc U.T.M, .tinerii de la I.M.B.

au organizat o excursie cu tema : 
„Pe urmele lui Ștefan cel Mare". 
Cu această ocazie au vizitat și 
unele obiective industriale, prin
tre care Uzina de țevi Roman 
(unde a avut loc un schimb de 
experiență cu activul comitetului 
U.T.M. de aici, în problema or
ganizării și desfășurării muncii 
cultural-educative a tineretului în 
aer liber). Cu prilejul altor ex
cursii, tinerii oneșteni au vizitat 
Muzeul Doftana și Muzeul Peleș. 
Ei au poposit în Poiana Brașov și 
Poiana Narciselor, iar alții au pe
trecut zile de neuitat în Delta 
Dunării. Pretutindeni, în drumul 
lor tinerii au fost însoțiți de 
cîntece, poezii, dansuri dinainte 
învățate.

ION NĂSTASE 
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. -- Onești

• Succesul acțiunilor: 
buna lor pregătire

Un ajutor bine venit în orga
nizarea activității cultural-educa
tive din timpul verii l-am obți
nut prin larga investigare între
prinsă în rindul tinerilor din în
treprinderile și instituțiile orașu
lui. Cu acest prilej (anchete, dis
cuții cu grupuri mari), am putut 
afla manifestările la care ei țin 
mai mult, cele mai îndrăgite ac
țiuni și genuri de spectacole pe 
care să le organizăm pe estradele 
estivale.

Seara culturală ce a avut loc cu 
cîtăva vreme în urmă la grădina 
de vară a fost organizată ca ur
mare a unei asemenea largi con
sultări. In cadrul serii s-a prevă
zut, printre altele, un montaj lite- 
rar-artistic îtichinat marii ani
versări din acest an — 20 de ani 
de la Eliberarea patriei. Progra
mul a fost susținut de tinerii de 
la întreprinderea „1 Mai" și a 
fost urmărit cu viu interes. De o 
largă participare s-a bucurat con

cursul de muzică ușoară intitulat 
„Mai mulți interpreți și o me
lodie".

De pregătirea și desfășu
rarea manifestărilor cultural-arti
stice se ocupă, deopotrivă, 'casa 
raională de cultură, Consiliul lo- . 
cal sindical, U.C.F.S. și comitetul 
orășenesc U.T.M.

Foarte importantă este popu-: 
larizarea manifestărilor culturale,'- 
cunoașterea din vreme de Către 
tineri a programelor cultural-' 
educative. Zilnic, la stația de.: 
radioficare se anunță progra
mul cultural — care are loc în 
ziua respectivă și cele ce urmează. 
Programele sînt, de asemenea, a- 
fișate la locuri vizibile, populari
zate în rîndul tinerilor de către 
membrii comitetelor și birourilor 
organizațiilor U.T.M.

D. MOCANU
secretar al Comitetului 

orășenesc U.T.M. — Tecuci



Înapoierea in capitala a delegației

GUVERNAMENTALE ROMINE CARE A VIZITAT S.U.A.
Vineri seara s-a înapoiat in

Ss;. . i. _
------ - - - de
Gr.ecrir.e Gaston Marin, vice
președinte al Consiliului de 
Mndftrt, care a dus tratative 
n S A. asupra

- ~e ce interesează 
ambele guverne.

Cu același avion, împreună 
t- cin care a făcut
PVte, a sosit și Petre Bălă- 
eeanu, ministrul R.P. Romîne 
în S-U.A.

La sosire, pe aeroportul Bă- 
neasa. delegația a fost întâm
pinată de Alexandru Bîrlădea- 
nu și Gogu Rădulescu, vice
președinți ai Consiliului de

Sosirea noului ambasador al R. D. Vietnam
Vineri dimineața a sosit în 

Capitală Hoang Tu, noul am
basador extraordinar și pleni
potențiar al R. D. Vietnam la 
București.

La sosire, în Gara de Nord, 
ambasadorul Hoang Tu a fost 
intîmpinat de Dionisie Iones- 
eu, ambasador, directorul

Douăzeci de ani de la moartea Lucrările Reuniunii internaționale de experts 
în problemele educării tineretului

Au trecut 20 de ani de a- 
tunci. Era o dimineață însori
tă din luna iunie 1944. De un
deva dinspre pădurile întinse 
ale Semenicului se auzeau 
focuri de armă. Amplificat, e- 
coul lor se răsfrîngea vibrînd 
departe deasupra truditelor 
sate din împrejurimi. Dar 
zgomotul contenește. Forțele 
erau inegale. La datorie a că
zut un partizan. La șirul de 
luptători căzuți în încleștarea 
cu fascismul, pentru liberta
tea și independența poporului 
nostru se mai adăuga unul — 
comunistul Ștefan Plavăț.

Fiu al unei familii de ță
rani nevoiași din regiunea Ba
nat, copilăria lui Plavăț e a- 
mară și lipsită de bucurii, a- 
semănătoare întrutotul cu 
viața mizeră și lipsită de ori
zont a milioanelor de copii, de 
muncitori și țărani, pe vremea 
regimului burghezo-moșieresc. 
Rămînînd orfan, curînd după 
naștere (24 aprilie 1911$, "Ște
fan este crescut de unul din
tre . unchii săi care, în ciuda 
greutăților materiale, se hotă
răște să-1 dea la liceu. Tenta
tiva s-a dovedit însă a fi prea 
îndrăzneață pentru mijloacele 
materiale modeste ale unchiu
lui său. Cu toate eforturile a- 
cestuia și cu toată dragostea 
sa pentru carte. Ștefan 
este nevoit să părăsească li
ceul și să se angajeze ucenic 
spre a-și cîștiga existența.

La Atelierele C.F.R. — Ti
mișoara, Ștefan Plavăț cu
noaște, pe lingă greul uceni
ciei, viața trudnică și mizeră 
a oamenilor muncii, lupta lor 
neobosită împotriva regimului 
burghezo-moșieresc, năzuințe
le proletariatului romîn pen
tru dezrobire economică și so
cială.

Treptat, pe măsura contac
tului cu tovarășii săi de mun
că, muncitori comuniști și 
simpatizanți ai partidului, 
citind cu nesaț manifestele și 
presa ilegală a partidului co
munist, viziunea tînărului 
Plavăț se lărgește. El se în
cadrează activ în lupta revo
luționară.

încadrat în rîndurile sindi
catului, Ștefan Plavăț se afir
mă luptînd umăr la umăr cu 
muncitorii comuniști împotri
va ofensivei patronale, pentru 
drepturi economice și liber
tăți politice. Iubit și stimat de 
tovarășii săi de muncă, cunos
cut ca om de nădejde, Pla
văț este ales în comitetul sin
dical al Atelierelor C.F.R. — 
Timișoara. Sarcina nu era 
deloc ușoară. Reprezentînd 
interesele muncitorimii, el s-a

Cea de-a 7-a edi
ție a campionatelor 
internaționale de 
gimnastică ale R.P. 
Romîne a început 
vineri în Sala spor
turilor din Constan
ța. Participă gim- 
naști și gimnaste 
din Franța, R. P- 
Ungară, Norvegia, 
R.D. Germană, R.P. 
Polonă, R.S. Ceho
slovacă. R. P. Bul
garia. R.S.F. Iugo
slavia și R.P. Ro- 
mînă.

în concursul mas
culin, după dispu
tarea exercițiilor 
impuse, conduce re
prezentantul nostru 
F. Ccendi cu 55,95 
puncte, urmat de 
A. Kadar (R.P.R.)— 
55.55 puncte și fran
cezul Fouqueux — 
55,40 puncte. 

La feminin, în 
frunte se află So
nia Iovan (R.P.R.) 
— 37,70 puncte, ur
mată de Elena Leu- 
ștean (R.P.R.) —
37,60 puncte, Maria 
Tressel (R.P.U) —
37,55 puncte.

Astăzi se desfă
șoară exercițiile li
ber alese.

Pe stadionul 23 Au
gust din Capitală, în 
cadrul celei de-a 24-a 
etape a campionatu
lui categoriei A de 
fotbal, se vor disputa 
duminică meciurile 
cuplajului interbucu- 
reștean : Progresul — 
Steaua (ora 16,15) și 
Dinamo — Rapid 
(ora 18).

Miniștri, Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, 
Victor Ionescu, ministrul co
merțului exterior, Gheorghe 
Rădoi, ministrul industriei 
construcțiilor de mașini, Ro
man Moldovan și Sergiu Bul- 
gacoff, prim-vicepreședinți ai 
Comitetului de Stat al Plani
ficării, Bucur Șchiopu, prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
Superior al Agriculturii, re
prezentanți ai conducerii unor 
ministere și instituții centrale.

Au fost de față John P. 
Shaw, însărcinat cu afaceri 
ad-interim al S.U.A. la Bucu
rești și membri ai Ambasadei.

(Agerpres)

Protocolului din Ministerul 
Afacerilor Externe.

Au fost de față membrii 
Ambasadei R. D. Vietnam la 
București, în frunte cu Le 
Van Chat, însărcinatul cu a- 
faceri ad-interim, și șefii u- 
nor misiuni diplomatice acre
ditați la București.

(Agerpres)

lui Ștefan Plavăț
lovit în permanență de opo
nenta brutală a conducerii A- 
telierelor C.F.R. Urmărit, a- 
restat și persecutat de orga
nele represive, mutat în cele 
din urmă „disciplinar44 la un 
atelier din zonă, Ștefan Pla
văț nu renunță la luptă. în- 
fruntînd persecuțiile și șica
nele de tot felul, continuă să 
desfășoare aceeași bogată acti
vitate revoluționară, menți- 
nînd în permanență legătura 
cu tovarășii săi de muncă de 
la Atelierele C.F.R. — Timi
șoara, unde reușește să se re
întoarcă peste cîțiva ani.

Pentru activitatea sa pusă 
în slujba clasei muncitoare, 
pentru trăsăturile sale mora
le specifice luptătorului co
munist, scurt timp după re
venirea sa la Timișoara — în 
preajma celui de al doilea 
război mondial— Ștefan Pla
văț este primit în rîndurile 
Partidului.^ Comunist din Ro- 
mî’nia, iar apoi,' în toamna a- 
nului 1940, este cooptat în 
conducerea organizației de 
partid de la Atelierele C.F.R. 
— Timișoara.

Alături de ceilalți oameni ai 
muncii, comunistul Plavăț se 
încadrează în lupta condusă 
de partidul comunist împotri
va pericolului fascist și de 
război, dovedindu-și în acest 
fel dragostea sa fierbinte față 
de patrie, pentru apărarea in
dependenței și suveranității 
sale naționale.

în anii întunecați ai dicta
turii militaro-fasciste și răz
boiului hitlerist. Ștefan Pla
văț participă cu înflăcărare la 
lupta organizată și condusă-de 
P.C.R. pentru doborîrea dic
taturii antonesciene. ieșirea 
Rominiei din război și întoar
cerea armelor împotriva Ger

în țară se desfășoa
ră următoarele parti
de : Farul Constan
ța — Steagul Roșu 
Brașov Petrolul Plo
iești — C.S.M.S. Iași; 
Știința Cluj — U. T. 
Arad ; Știința Timi
șoara — Crișul Ora
dea ; Dinamo Pi
tești — Siderurgistul 
Galați. întîlnirea din
tre echipele bucurește- 
rie Dinamo și Rapid 
va fi transmisă în în
tregime la radio, pe 
programul I, cu înce
pere de la ora 18. De 
asemenea, se vor 
transmite alternativ 
aspecte din repriza a 
doua a meciurilor Pe
trolul — C.S.M.S. Iași 
și Farul — Steagul 
Roșu.

Peisaj bucureștean. Parcul Tonala

maniei hitleriste. El ia parte 
la organizarea numeroaselor 
acte de sabotaj de la Atelie
rele C.F.R. — Timișoara, care 
aveau drept scop subminarea 
și dezorganizarea transportu
rilor militare pe C.F.R. Ște
fan Plavăț este însărcinat de 
Organizația Regională de Par
tid din Banat cu conducerea 
politică a detașamentului de 
partizani „Mărăști44, detașa
ment creat pe baza indicații
lor conducerii partidului nos
tru. Acestui detașament îi re
venea misiunea să activeze 
pentru subminarea mașinii de 
război hitleriste în raza cen
trului industrial de la Reșița. 
Datorită unui trădător, orga
nele represive antonesciene 
au reușit să descopere și să 
înconjoare sediul partizanilor 
din Munții Semenicului. Luați 
prin surprindere și covîrșiți de 
numărul mare de asediatori, 
partizanii au fost nevoiți să se 
retragă. Neînfricat, Ștefan Pla
văț s-a angajat într-o luptă 
inegală și cu prețul propriei 
sale vieți a acoperit retrage
rea tovarășilor de luptă.

în acest fel, stînd neclintit 
la postul său, a căzut eroic 
luptătorul comunist Ștefan 
Plavăț.

Neuitată va rămîne în ini
mile oamenilor muncii, a tine
retului din patria noastră, a- 
mintirea lui Ștefan Plavăț, a 
sutelor și miilor de eroi ai po
porului nostru care și-au jert
fit viața în lupta pentru în
făptuirea celor mai înalte 
idealuri ale poporului nostru, 
pentru libertatea și indepen
dența patriei, pentru socia
lism.

O. MATICHESCU

SPARTACHIADA REPUBLICANĂ
O după-amiază pe stadionul „Voința"

Situat la marginea lacului Flo- 
reasca, stadionul „Voința" a găz
duit, joi la amiază, o frumoasă 
manifestație sportivă. Peste 500 de 
tineri muncitori și tehnicieni de 
la cooperativele meșteșugărești 
din Capitală s-au aliniat ia star
tul festiv al celei de a ll-a etape 
a Spartachiadei republicane. Pro
tagoniștii erau cei mai buni concu- 
renți din aproape 24 000 de tineri 
care s-au întrecut la prima etapă 
a acestei importante competiții 
sportive de masă și ele perfor
manță.

Programul sportiv din această 
după-amiază a fost deosebit de 
bogat și atractiv. Mai intîi, pe 
pista de alergări s-a dit startul 
în probele de viteză și semifond, 
care au prilejuit dispute pas;onan- 
te și care s-au încheiat cu o serie 
de rezultate remarcabile.

Joi după-amiază și vineri au 
continuat lucrările Reuniunii in
ternaționale de experți în proble
mele educării tineretului.

La punctul î al ordinei de zi 
„Tineretul în fața marilor pro
bleme ale contemporaneității0 au 
luat cuvîntul experții : E. Maouad 
(Liban), Al. Bălăci (Romînia), Z. 
Elbabashy (R.A.U.), M. Zrelek 
(Iugoslavia), A. Segrouchni (Ma
roc), I. Samb (Senegal), H. Sfar 
(Tunisia), M. Lankasek (Ceho
slovacia), K. Ishii (U.I.S.), A.

DE PE SUPRAFEȚE MICI- 
PRODl/CȚII MARI

(Urmare din pag. I)

mînța ovăz. Deci trei recolte 
de nutrețuri într-un an. 
Un calcul simplu arată că în 
acest fel obținem cu circa 
20 000 kg. de masă verde mai 
mult la hectar decît dacă am. 
fi semănat o singură cultură, 
înmulțit cu 50 — înseamnă 
cam 1 000 de tone de furaje în 
plus cu care putem hrăni timp 
de cîteva săptămîni un lot de 
80—100 de vaci. Asemenea 
calcule se pot face și la lu- 
cernă, care se întinde pe 200 
de hectare. Cu ajutorul a 
7 aspersoare am irigat aproape 
jumătate din suprafață. Can
titatea de masă verde la hec
tar pe suprafețele irigate se 
dublează și, avînd acum posi
bilitatea să o cosim de trei, 
patru și chiar 5 ori, asigurăm 
pentru animale masă verde 
pe o perioadă mai îndelun
gată. Ultimele două coase le 
reținem pentru fînuri. Bor- 
ceagul, sorgul și mazărea fu
rajeră ocupă suprafețe mici, 
dar dau producții bune. Ele

---•--- --- —

In finală, tînărul strungar H. 
Ciuraru, de la „Electrobobinaj" a 
parcurs 100 m în 12,4 secunde, 
stabilind un nou record al sta
dionului „Voința". De asemenea, 
menționăm pe tînăra tehniciană 
Maria Perju, de la cooperativa 
„Artă și precizie", care a cîștigat 
detașat probele de 100 m și 200 m, 
ca și pe tînărul Constantin Crețu, 
de la cooperativa „Higiena", cla
sat pe primul loc la proba de 400 
m. Un rezultat remarcabil a ob
ținut tînărul Petre Ciolac, învin
gător în proba de aruncarea greu
tății, unde a realizat 13,11 m. 
Deosebit de disputată a fost în
trecerea la fete, la aceeași probă, 
unde învingătoarea a fost cunos
cută abia după ultima aruncare. 
Respectiv, titlul de campioană a 
revenit tinerei Constanța Stan, de

INFORMAȚII
între 15 și 18 iunie au avut 

loc Ia București discuții între 
delegațiile administrațiilor 
aeronautice ale R. P. Romîne 
și R.S.F. Iugoslavia cu privire 
la unele modificări ale anexei 
referitoare la acordul privind 
transporturile aeriene înche
iat între cele două țări în 
1956 și alte probleme legate 
de îmbunătățirea exploatării 
serviciilor aeriene. In urma 
discuțiilor, care s-au desfășu
rat într-o atmosferă priete
nească, s-au semnat documen
tele corespunzătoare care dau 
posibilități mai largi pentru 
dezvoltarea transporturilor 
aeriene între cele două țări.

In cadrul programului de 
schimburi culturale, științifice 
și tehnice dintre R. P. Ro- 
mînă și Franța, vineri seara a 
avut loc la cinematograful 
„Republica44 din Capitală un 
spectacol de gală cu filmele 
„Adieu Philippine" și „Silla- 
ges".

Cu prilejul împlinirii a 15 
ani de apariție a revistei „Ști
ință și tehnică" a avut loc 
vineri, în sala de marmură a 
Casei Scînteii, o ședință fe
stivă. Au participat reprezen
tanți ai C.C. al U.T.M., Consi
liului pentru răspîndirea cuno
ștințelor cultural-științifice, 
Uniunii ziariștilor, profesori, 
colaboratori și cititori ai re
vistei.

(Agerpres)

Baghli (Algeria), V. N, Oriol 
(U.R.S.S.), E. Korșunova (O.N.U.), 
R. Finei (F.M.T.D.) și P. Francois 
(U.N.E.S.C.O.).

Vorbitorii, pornind de la expe
riența pe care o au în domeniul 
educației tineretului, au dezbătut 
aspecte privind situația și com
portarea tinerilor față de proble
mele fundamentale ale lumii con
temporane.

Lucrările Reuniunii continuă.

(Agerpres)

vor completa resursele de 
furaje dîndu-ne posibilitatea 
să asigurăm animalelor, pe 
timpul iernii, rații variate, bo
gate în proteine.

In dorința de a spori apor
tul tinerilor la creșterea re
surselor de furaje, organizata 
U.T.M. a inițiat cu aceștia ac
țiuni largi de muncă patrio
tică pentru strîngerea unor 
mari cantități de iarbă de pe 
marginea drumurilor și a băl
ților din jur, a buruienilor din 
lanuri, a copililor de porumb 
rămași de la rărire etc 
în cîteva zile libere sute 
de tineri au fost prezent, 
la muncă. S-au strins in 
acest fel circa 300 de tore 
de nutrețuri cu care a 
fost hrănit tineretul taurin 
timp de trei zile. Organizația 
U.T.M. are în perspectivă șt 
alte acțiuni. Cînd vom începe 
însilozarea — imediat după 
seceriș — tinerii vor fi mobi
lizați la strîngerea altor re
surse de nutrețuri ca : pleavă 
de grîu, buruieni, frur.ze ji 
vreji de la grădina de legume 
și altele care vor fi msQouie 
în amestec cu porumb sau 
alte plante furajere. Se vor 
mai adăuga astfel la rezervele 
de nutrețuri încă 506 de urne.

Pentru completarea bazei 
furajere am mai semăr.a: 
prin porumb, pe 511 hectare, 
dovleci. După seceriș vom in- 
sămînța cu porumb masâ-ver- 
de alte 600 de hectare. In fe
lul acesta deși numărul de a- 
nimale a crescut mult fată de 
anul trecut, noi n-am spor.t 
suprafețele pentru furaje. 
Măsurile pe care le-am luat. 
din care o parte însemnată au 
fost deja înfăptuite și au dat 
roade, permit obținerea de pe 
aceeași suprafață eu circa 
2 000 de tone mai multe fu
raje decît în anul precedent. 
E o rezervă ce contribuie la 
asigurarea, și pe timpul ier
nii, a unor producții constante 
de lapte și carne. Graficul de 
producție e încă de pe acum 
în creștere : față de per.oada 
corespunzătoare a anului 1963. 
cantitatea de lapte pe cap ce 
vacă furajată este cu 120 de 
litri mai mare.
--------- ------•-----  

la cooperativa de croitorie „5fr- 
guința". Ea a ocupat primul loc, 
cu rezultatul de 10,92 m.

La concursul de haltere, tînărul 
croitor Dan Mihăilescu de la coo
perativa „Arta Modei", a reușit să 
ridice greutatea de 90 kg, cuce
rind tricoul de campion. Frumoase 
calități pentru întrecerile la hal
tere au dovedit și tinerii Constan
tin Văduva și Claudiu Comșa.

In continuarea programului 
sportiv au avut loc jocuri atracti
ve de volei, handbal, baschet și 
fotbal, la care și-au disputat în- 
tiietatea un număr de 24 echipe, 
în zilele următoare, pe stadionul 
„Voința" se vor desfășura între
ceri în cadrul etapei a 11-a și la 
celelalte discipline sportive.

B. SPIREA

Funeraliile tovarășului 

Mihai Gh. Bujor
La București au avut loc vi

neri funeraliile tovarășului 
Mihai Gh. Bujor, militant de 
frunte al mișcării muncito
rești revoluționare din Romî
nia, vechi și devotat luptător 
pentru cauza socialismului.

în cursul dimineții, mii de 
bucureșteni au adus un ultim 
omagiu, trecînd prin fața ca
tafalcului de la sediul Consi
liului Local al Sindicatelor. 
Pe un perete drapat în cati
fea roșie se afla portretul în
doliat al lui M. Gh. Bujor. 
Dedesubtul lui erau rîn- 
duite coroane de flori depuse 
din partea C.C. al P.M.R., 
Consiliului de Stat, Marii A- 
dunări Naționale, Consiliului 
Central al Sindicatelor, C.C. 
al U.T.M., Comitetului orășe
nesc București al P.M.R., In
stitutului de istorie a partidu
lui, Comitetului foștilor deți
nuți antifasciști, Federației In
ternaționale a Rezistenței.

Membri ai C.C. al P.M.R., 
membri ai Consiliului de Stat, 
deputați în Marea Adunare 
Națională, vechi militanți ai 
mișcării muncitorești, activiști 
de partid, ai organizațiilor de 
masă și obștești au făcut de 
gardă. Erau de față membri 
ai familiei tovarășului M. 
Gh. Bujor.

Din ultima gardă au fă
cut parte tovarășii Gheorghe 
Apostol, Ștefan Voitec, Gheor
ghe Stoica, Gheorghe Vasili- 
chi, Alexandru Sencovici, Flo
rian Dănălache, Ion Popescu- 
Puțuri, Ion Pas, Paul Nicu- 
lescu-Mizil, Cornel Onescu. 
Apoi, după un moment de re
culegere păstrat la catafalc, ei 
au prezentat condoleanțe fa
miliei tovarășului M. Gh. 
Bujor.

în sunetele marșului fune
bru, sicriul cu corpul defunc
tului, purtat pe umeri de to
varășii care au făcut ultima 
gardă, este așezat pe carul 
mortuar drapat în roșu.

O companie cu drapel îndo
liat și muzică dă onorul.

în fruntea cortegiului mor
tuar sînt purtate portretul în
doliat al defunctului, pernițe 
roșii pe care se află înaltele 
ordine și medalii ale R. P. 
Romîne cu care partidul și 
guvernul au distins pe tova
rășul M. Gh. Bujor.

Defunctul a fost condus pe 
ultimul său drum de familia 
sa. de membri ai C.C, al 
P.M.R., Consiliului de Stat și 
ai guvernului, de numeroși 
vechi militanți ai mișcării 
muncitorești, de activiști de 
partid, ai organizațiilor de 
masă și obștești. Urma apoi 
compania de onoare, fanfara 
militară și numeroși oameni 
ai muncii.

De-a lungul arterelor ora
șului, pe care le străbătea 
cortegiul funerar în drum spre 
Monumentul eroilor iuptei 
pentru libertatea poporului și 
a patriei, pentru socialism, mii 
și mii de oameni, cu capetele 
descoperite au adus un ultim 
salut lm M. Gh. Bujor.

La funebră care
a avut ioc la Monument au 
hat curtatul tovarășii Gbeor- 
gne Vasiiichi. Ștefan Voitec, 
p-w-rm 51 Renato Bertolini, 
secretar al Federației Intema- 
pocale a Rensten^u

A încetat să bată inuna to
varășului M. Gh. Bujor. 
m de frunte al mișcării 

ești revolu^anare din
Boaita. ~ devotat

li cauza socialis-
a spus tovarășul Ga. 

n tinerețe — a arăta;
vorbiujruI — M. Gh. Bujor se
alătura eușcâriî muncitorești
c rn Boariaia. remarcinou-se la
d trăcătorile militantului re-
voluțtoaar. E2 desfășoară 0
activitate neobosită pentru or-
Cir.uarea p denoltarea miș-
clin muiicitorești din țara 

>e care a slujit-o fără
preget până la sfârșitul vieții 
sale. Apărând interesele mase
lor muncitoare. M. Gh. Bujor a 
sprijinit lupta pentru întă
rirea mișcării sindicale din 
țara noastră. Lui îi aparține 
mult cunoscutul manifest „Că
tre concentrați și rezerviști", 
in care vibra protestul îm
potriva represiunilor sîngeroa- 
se, precum și solidaritatea cla
sei muncitoare cu țăranii răs- 
culați în 1907, manifest care a 
pătruns în satele și cazărmile 
României, chemînd pe ostași să 
nu tragă în frații lor țărani. 
Neuitate vor rămîne cuvintele 
înflăcărate ale tovarășului 
M. Gh. Bujor în acele zile de 
mari lupte ale țărănimii: „A- 
rătați pretutindeni pe dușma
nul adevărat, și — dacă va fi 
nevoie și dacă va fi cu putință 
— dați-vă de partea răscula- 
ților ca să luptați contra aces
tui dușman. Niciodată gloan
țele voastre în pieptul țărani
lor asupriți44.

Vorbitorul a evocat în con
tinuare activitatea tovarășului 
M. Gh. Bujor după refacerea 
Partidului social-democrat din 
1910. In anii premergători pri
mului război mondial, cît și în 
timpul acestuia, el se situea
ză pe poziții înaintate, con
damnând războiul imperialist, 
fiind unul din organizatorii 
marilor acțiuni antirăzboinice 
din această perioadă.

Aflîndu-se în sudul Rusiei, 
în timpul și după Marea Re
voluție Socialistă din Octom
brie, tov. M. Gh. Bujor desfă
șoară o intensă activitate în 
rîndurile muncitorilor și osta
șilor romîni care se aflau a- 
colo pentru a se organiza în 
unități înarmate în scopul a- 
părării Revoluției proletare.

La sfîrșitul anului 1919, M. 
Gh. Bujor se întoarce în țară 
unde depune cu energie spo

rită o vie activitate organiza- 
torică și publicistică îir •' ve
derea transformării Partidului 
socialist în . Partid comunist. 
Activitatea sa revoluționară 
trezește ura autorităților regi
mului burghezo-moșieresc, 
care îl aruncă între zidurile 
celei mai odioase închisori — 
Doftana, apoi . în închisoarea 
Jilava și în lagărul de la Tg. 
Jiu.

După victoria insurecției din 
august 1944, tovarășul M. Gh. 
Bujor desfășoară o activitate 
politică și obștească neobosi
tă. A fost deputat și membru 
al Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, membru -al Consi
liului Științific al Institutului 
de Istorie a Partidului. Ca 
președinte al Comitetului foș
tilor deținuți antifasciști și 
membru al Consiliului Gene-1 
ral al Federației Internațio
nale a Rezistenței a dus o 
muncă perseverentă pentru 
orgnizarea asociației, luînd 
parte la numeroase întâlniri 
internaționale ale luptătorilor 
din rezistența antifascistă,. 7

Prin încetarea din viața, a. 
tovarășului M. Gh. Bujor, 
vechi și devotat membru ăl 
partidului nostru, care și-a 
închinat ani îndelungați de 
viață pentru cauza clasei 
muncitoare, a socialismului, 
pierdem pe unul din cei7 mâi 
stimați militanți ai mișcării 
muncitorești din Romînia. Fi
gura sa luminoasa va rămîne 
pentru totdeauna în memoria 
oamenilor muncii din patria 
noastră, care îi aduc astăzi un 
ultim omagiu.

în încheiere, vorbitorul a 
spus: Tovarășe Bujor, ți-a 
fost dat să te odihnești alături 
de cei cu care ai luptat în 
timpurile grele pentru cauza 
clasei muncitoare, a poporului 
romîn — alături de Frimu și 
Ștefan Gheorghiu. Lupta pen
tru care te-ai sacrificat va fi 
continuată cu aceeași hotărire 
și spirit de sacrificiu pînă la 
victoria deplină a comunis
mului, de către întregul nos
tru popor, sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romîn.

Luînd cuvîntul, Renato Ber
tolini a spus : Tovarășe Bujor, 
îndeplinim astăzi o dureroasă 
datorie, însoțindu-te pe ulti
mul tău drum.

Sîntem întristați deoarece 
tu ești dintr-ai noștri, tu ai 
luptat întreaga ta viață pen
tru binele patriei și al ome
nirii.

Am fi vrut să te vedem încă 
mulți ani la postul tău de 
luptă — a spus în continuare 
vorbitorul — dar boala te-a 
răpit afecțiunii a lor tăi, în 
momentul culegerii fructelor 

-lungii lupte duse pentru 
progresul politic și social.

Luptătorii din Rezistență, 
victimele nazismului și. fascis
mului din întreaga Europă își 
înclină drapelele în bemă, 
pentru a te saluta o ultimă 
dată.

Odihnește-te în pace scum
pe tovarășe, a spus în înche
iere Bertolini — fii asigurat 
că vom continua lupta pentru 
ca marile idealuri ale păcii și 
libertății, cărora ți-ai consa
crat întreaga viață, să poată 
triumfa.

Cu profundă durere și res
pect In același timp — a spus 
tovarășul Ștefan Voitec în 
cuvântul său — aducem astăzi 
din partea Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Ro
mîn, a Consiliului de Stat și 
a Marii Ariimări Naționale a 
Republicii Populare Române, 
ultimul salut tovarășului 
M. Gh. Bujor, aceluia care 
timp de peste șase decenii a 
fost un militant de frunte al 
mișcării muncitorești revolu
ționare din Romînia.

Studentul protestatar de la 
sfârșitul veacului trecut, parti
cipant la cercurile socialiste, 
publicistul revoltat contra îm
pilării burghezo-moșierești, s-a 
apropiat neșovăitor de miș
carea muncitorească, a cărei 
luptă continuă după trădarea 
așa-zișilor generoși, a crescut 
în rîndurile acestei mișcări-și 
s-a călit ca un vașnic luptător 
pentru cauza socialismului, 
pentru interesele vitale ale po-~ 
porului romîn.

Tovarășul Ștefan Voitec a 
înfățișat amplu activitatea re
voluționară a lui M. Gh. Bujor,, 
evocînd principalele momente 
ale vieții sale de luptă. Refe- 
rindu-se la procesul din mar
tie 1920, vorbitorul a spus în 
continuare: M. Gh. Bujor 
sublinia cu demnitatea pro
prie revoluționarului : „Con
vingerile mele rămîn .ne? 
clintite și în acest ceas su
prem. Sînt sigur că po
porul romîn nu se Va pățea 
îndruma spre progres decît 
dacă va porni pe căile socia
lismului". Ani îndelungați el 
înfruntă temnițele regimului 
burghezo-moșieresc și, izolat 
într-o celulă la Doftana, este 
supus unui regim de distru
gere sistematică fizică și mo
rală. în culegerea de versuri 
„Zăbrele" stihuite în închisoa
re, cel căruia îi aducem azi

Condoleantele
Ambasadei U. R. S. S.

Ambasadorul Uniunii Șq- 
vietice la București, I. K. Je- 
galin, a trimis tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-’Dej o 
telegramă în care se spune : 
„In numele colectivului de 
colaboratori ai Ambasadei 
U.R.S.S. în R. P. Romînă și în 
numele meu personal, exprim 
condoleanțe sincere în legătu- 

un ultim omagiu și-a 'așternut 
cu patos revoluționar și poe
tic, crezul' său de luptă fără 
contenire. Pline de semnifica
ție sînt ultimele versuri «le 
ultimei poezii dinaintea elibe
rării sale :

„Și-acum-, o steag, sub} ține 
revin și-mi reiau Ipeuli

Să te slujesc ca-n vremea 
trecută, cu tot jocul.

Șa merg din nou la'luM 
sub faldurile tale,

Qa-n ziua cuceririi, victoriei 
finale, —.

Cînd munca liberată va fi 
■' de Capîtăl,’ —
Să fîlfîi triumf al!" "!

Visul, năzuința sa fierbinte, 
și-au găsit întruchiparea. în. 
anii revoluției populare, ai 
construirii socialismului, în' 
lupta victorioasă și efortul 
constructiv al poporului romîn 
sub conducerea încercatului 
nostru partid.

După 23 August 1944, cu toa* 
tă vîrsța înaintată, el își dă. cu 
prisosință contribuția la nu
meroase și importante acțiuni 
obștești,J sociâl-poiitice și cul
turale^ puse în slujba revOlu-1 
ției, a făuririi socialismului în 
patria noastră. Cel care cu ani; 
în urmă militase cu perseve
rență pentru unitatea forțelor 
muncitorimii, a salutat cu în
suflețire unitatea de acțiune a 
clasei muncitoare și apoi reali
zarea deplinei unități munci
torești sub steagul marxist- 
leninist al Partidului Munci
toresc Romîn.

Ales deputat în mai multe 
legislaturi și in prezidiul Ma
rii Adunări Națiohale, tova
rășului Bujor i se încredințea
ză în anul 1961 președinția de 
vîrstă a Marii Adunări Na
ționale a -Republicii Populare 
Romîne, cu prilejul constitui
rii noii legislaturi. Mulțumind 
în cuvîntul său pentru aceas
tă înaltă cinstire- — a subli
niat vorbitorul — el împărtă
șea eu adîncă emoție, întfegeî 
reprezentanțe a poporului 
mîn, marea fericire ce-1 stă
pânea pentru epocalele izbînzi 
socialiste ale poporului nostru, 
izbînzi ce i-a fost dat să le 
trăiască cu bucurie și mîn- 
drie.

„îmi aduc aminte — spunea 
tovarășul M. Gh. Bujor — de 
anul 1903, cînd am pășit sfios, 
timid, într-o mică încăpere, 
modestă și ea, prizărită într-o 
uliță ascunsă din Iași, acolo 
unde se țineau ședințele cer
cului de studii sociale. Puțini 
eram acolo, precum erau pu
țini și în celelalte cîteva orașe- 
în care flacăra socialismului 
nu fusese stinsă : la București, 
la Galați, la Ploiești și în alte 
localități. Puțini am fost' a-: 
turtei și iată că astăzi, după 
atîția ani, mă găsesc, eu, timi- : 
dul de odinioară, începătorul 
în ale luptei socialiste din 
1903, mă găsesc președinte de 
vîrstă al Marii Adunări Na
ționale a Republicii Populare 
Romîne. Această evoluție sim
bolizează pentru mine, și deși-; 
gur pentru oricare altul, uria
șul pas înainte pe care l-a fă
cut mișcarea muncitorească 
din Romînia, și, totodată, uria
șul pas pâ care l-a făcut, în. 
același timp cu această miș
care socialistă și apoi comu
nistă din Romînia, întregul 
popor romîn'*.

Romînia zilelor noastre, a 
victoriei depline a socialismu
lui, la ale cărei temelii stau -și 
munca, strădania, jertfa ta to
varășe Bujor, este satisfacția 
împlinită a anilor tăi de în
delungată și statornică luptă;

Figura ta luminoasă, activi
tatea ta atît de nobilă, vor 
trăi adine în memoria noastră 
și veșnic va fi păstrată amin
tirea ta, de noi toți, cei care 
te-am cunoscut, de toți cei 
care vor afla despre luptă,* 
străduința și făptuirile tale în 
slujba poporului, a Patriei, a 
socialismului.

Ție, veteran ăl mișcării 
muncitorești, militant .qrer 
dincios'al partidului noStrți, a 
spus îh încheiere tovarășul' . 
Ștefan. Voitec, îți aducem, prin' 
înfăptuirile poporului înscrise 
în bilanțul â douăzeci de ani 
de la victoriosul august 1944,- 
prinosul dragostei și recunoș
tinței hoastre, asigurîndu-te■ 
aci. în fața' criptei tale, că le 
vom dezvolța și că le vom ri-, 
dica pe culmile socialismului 
și comunismului pentru; care 
ai luptat întreaga ta viată.

Adio, Scumpe tovarășe Bu-. 
jor l

★ •
In sunetele marșului fune-; 

bru, sicriul cu corpul neînsu
flețit al. tovarășului M. Gh. • 
Bujor, a fost depus î.ntr-una 
din criptele de la baza hemi- - 
ciclului Monumentului, âfături; 
de Ștefan Gheorghiu și I. C. 
Fr-imu.

Răsună salvele trase de 
compania de onoare și .acor
durile solemne ale Internațio
nalei.

(Agerpres) - 

ră cu decesul tovarășului’ 
Mihai . Gh. Bujor, militant, de 
seamă al mișcării muncito
rești din Romînia, participant 
la evenimentele revoluției din 
Rusia din anii 1917—1919,. 
luptător dîrz pentru cauza - 
socialismului în Romînia".

(Agerpres)



Lucrările celei de-a XVII-a ședințe

La Leipzig-Marckleeberg (R. D. 
Germană) a avut loc cea de-a 
XVII-a ședință a Comisiei Per
manente C.A.E.R. pentru agricul
tură.

La ședința Comisiei au partici
pat delegații din partea R. P. 
Bulgaria, R. S. Cehoslovace, R. D. 
Germane, R. P. Mongole, R. P. 
Polone, R. P. Romîne, R. P. Un
gare, U.R.S.S.

Participant la ședință au luat 
parte la deschiderea celei de-a 
XH-a expoziții agricole a R.D.G. 
și au vizitat pavilioanele expo
ziției.

La ședința Comisiei, delegațiile 
au făcut schimb de experiență în 
problemele perfecționării condu
cerii producției agricole în pro
blemele economiei, organizării și 
planificării agriculturii, au făcut 
schimb de informații privind cele 
mai noi realizări ale științei și 
practicii agricole și privind mă
surile luate în țările respective 
pentru intensificarea agriculturii. 
Au fost adoptate recomandări 
privind dezvoltarea continuă a 
schimbului 
gătură cu 
științifice și 
în domeniul
culturii, și s-a aprobat planul de 
colaborare în acest domeniu.

Comisia a aprobat măsurile ce o 
privesc în legătură cu îndeplini-

de informații în le- 
realizările tehnico- 
experiența înaintată 
agriculturii și silyi-

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I
I ziarul. Industrializarea acestei țări 

nu duce la desfigurarea vechilor 
ealo nrocn aaa Mim e_a înfîmwl a*

Iîn urmă cu 100
cile, căile ferate 
mărfuri din fă 

IRomîni 
pentru

I 
I 
I 

entru silvicultură, pre- ■ 
legătură cu lărgirea co- I

rea hotăririlor celei de-a XH-a 
ședințe a Comitetului Executiv al 
Consiliului, îndreptate spre lărgi
rea continuă a colaborării țărilor 
membre ale C.A.E.R. în domeniul 
agriculturii.

Conducătorii delegațiilor au 
informat Comisia asupra mersului 
elaborării în țările lor a conside
rentelor preliminare privind dez
voltarea agriculturii în perioada 
anilor 1966—1970 și asupra desfă
șurării lucrărilor pregătitoare în 
legătură cu coordonarea planuri
lor în direcția sporirii producției 
agricole în următorii cinci ani.

Analizînd rezultatele încercări
lor internaționale ale mașinilor 
agricole și mijloacelor chimice 
pentru protecția plantelor, efec
tuate în țările membre ale 
C.A.E.R. în anul 1963, Comisia a 
adoptat recomandări în legătură 
cu folosirea rezultatelor acestor 
încercări. Comisia a aprobat pla
nul încercărilor internaționale ale 
mijloacelor chimice pentru pro
tecția plantelor pe anul 1965.

De asemenea Comisia a adop
tat recomandări privind îmbu
nătățirea activității în domeniul 
producției de semințe și material 
săditor pentru silvicultură, 
cum și în 1 
laborării țărilor în acest domeniu.

Ședința Comisiei s-a desfășurat 
în spirit de prietenie frățească 
și înțelegere reciprocă.

„Washington Post" despre 
expoziția „Arhitectura în R.P.R."

WASHINGTON 19 (Agerpres). 
— Sub titlul „O expoziție care 
arată avîntul construcțiilor în 
Romînia", ziarul „Washington 
Post" a publicat un articol în 
care se referă la expoziția „Arhi
tectura în Republica Populară Ro- 
mînă* deschisă în S.U.A. „Romî
nia este angajată într-un avînt 
furtunos de construcții — scrie

sale orașe, așa cum s-a întîmplat 
> de ani cu fabri- 
! și depozitele de 

mărfuri din țările occidentale. 
Romînia depune toate eforturile 

i a evita, cu ajutorul unei

planificări urbane pe plan local și 
regional, cartierele sumbre de co
cioabe din Londra și Pittsburg. 
Noi cartiere mari, majoritatea 
construite în ultimii cîțiva ani, se 
ridică atît în orașe cît și în lo
calitățile rurale, pe vremuri ador
mite. Accentul acestei expoziții nu 
se pune pe o arhitectură specta
culoasă ci pe apartamente și case 
simple și viabile, în mare măsură 
prefabricate construite în jurul u- 
nor spații verzi, centre comercia
le, școli, terenuri sportive. Această 
arhitectură nu este sumbră. Sînt 
clădiri bine proiectate, cu o înfă
țișare veselă".

Ambasadorul R. P. Romîne in Italia 
și-a prezentat scrisorile de acreditare

I-

O nouă răscoală

în Congo

-

/

Inițiative care nașe
tone de țiței in plus

(Urmare din pag. I)

resort din minister deschiderea 
unor cursuri de 6 luni pentru 
școlarizarea, în meseria de trolist, 
a tuturor sondorilor șefi. Con
ducerea trustului ne-a confirmat 
că aceste cursuri vor începe cu- 
rînd. S-au creat astfel premise ca 
o valoroasă inițiativă să fie îm
brățișată de toți sondorii șefi.

Actualitatea unei 
vechi initiative

BOLDEȘTI: O inițiativă mai 
veche — „La sonde, intervenții 
rapide și de bună calitate" — a 
găsit aici un puternic ecou. Un 
ecou favorizat, mai mult ca în 
alte schele, și de existența sta
ției automate de control. Faptul 
că stația automată semnalizează 
în același minut defecțiunile care 
apar la sonde, a impulsionat rit
mul intervențiilor, calitatea lor. 
Indicatorul care reflectă aceasta 
este scurtarea termenului de in
tervenție. In dreptul acestui indi
cator a apărut o reducere a 
timpului de intervenție — față de 
aceeași perioadă a anului trecut 
— cu 25,3 la sută. Cifra merită 
să fie reținută întrucît reprezintă 
unul din principalii factori care 
au contribuit la creșterea producti
vității sondelor cu 1,22 la sută. 
Rezultatele inițiativei sînt strîns 
legate și de preocuparea conduce
rii întreprinderii, organizației 
U.T.M. și comitetului de sindicat 
pentru extinderea ei. Factorii care 
au dinamizat cel mai mult iniția
tiva au fost schimburile de expe
riență. Metodele înaintate, multi
plicate prin intermediul schimbu
rilor de experiență în cadrul fie
cărei echipe de intervenție, au 
multiplicat la rîndul lor rezulta
tele obținute : pierderile de țiței 
prin intervenție se reduc zilnic, 
pe întreaga schelă, cu 2 tone. A- 
vem de-a 'face cu o inițiativă 
veche, dar mereu și mereu 
tuală.

șoară activitatea sondorii de aici : 
„Fiecare brigadă, o școală a înal
tei calificări". în acest domeniu 
•— mai bine zis pentru sprijinirea 
acestui deziderat — ne-am întîl- 
nit și cu o prețioasă inițiativă a 
organizației U.T.M. Victor Puș- 
cașu, secretarul comitetului U.T.M., 
ne spune că a fost pus în fața u- 
nui fapt. A mers la cele 17 
cursuri de ridicare a calificării. 
Cei peste 220 de tineri care frec
ventează cursurile, ascultau cu a- 
tenție lecțiile, expunerile maiștri
lor și inginerilor. Puneau și în
trebări cînd aveau dte o proble
mă pe care n-o înțelegeau prea 
bine. Dar, oricum, o lecție e o 
lecție și nu poți cu ajutorul ei să 
parcurgi toate elementele de teh
nică nouă care au pătruns și pă
trund în schelă. Nevoia unor cărți 
tehnice de specialitate se simțea 
acut. La biblioteca tehnică a sche
lei erau doar cîteva (unele depă
șite de tehnica actuală în extrac
ția țițeiului), iar la bibliotecile vo
lante — nici vorbă. „Ce sa facem, 
tovarășe secretar ?" întrebau tine
rii. Secretarul a mers atunci la 
inginerul Constantin Mihai, res
ponsabil cu documentarea tehnică 
a schelei. împreună s-au deplasat 
la „Librăria noastră" din vecină
tatea schelei, la Serviciul de di
fuzare a cărții al U.R.C.C. Au a- 
les cărțile care tratau probleme 
tehnice de extracție a țițeiului, au 
explicat că acestea sînt foarte mult 
căutate de tinerii petroliști. Peste 
cîteva zile prima „autolibrărie" 
circula pe drumurile schelei. De 
atunci a venit încă una și încă 
una, aproape în fiecare lună.

„Nici o absență 
nemotivaiâ"

ac-

„Constructorii 
schelei"

TÎRGOVIȘTE : Unitățile de 
pompare sînt „inima" sondei. Iar 
dintre toate, pompa cu cilindru 
mobil este artera principală a 
„inimii". în structurile schelei Tîr- 
goviște există foarte multe sonde 
de mare adîncime. Dar tocmai 
„inimile" acestor sonde erau ne
putincioase : pompele cu cilindru 
mobil nu puteau fi introduse de
cît pînă la adîncimea de 1 000 m. 
De aici încolo se rupeau. Proble
ma părea de nerezolvat fără in
tervenția uzinelor constructoare. 
Dar asta ar fi însemnat timp. Doi 
oameni — rinărul inginer Atana- 
se Preduța și maistrul Constantin 
Pavel — și-au asumat rolul de 
„constructori". Aveau nevoie însă 
de o țeavă extradurabilă. Au cău
tat din uzină în uzină — la Cîm- 
pina, la „Republica", la „23 Au
gust". Și au găsit. Tija pistonu
lui a fost astfel modificată prin 
înlocuirea ei cu o țeavă extradu
rabilă. Acum pompele pot fi in
troduse pînă la o adîncime de 
1 800 m. Dacă înainte era nevoie 
de manevrarea pompelor de două 
și uneori de trei ori pe saptămînă, 
acum sînt sonde la care nu s-au 
făcut manevre de 6 luni de zile. 
Și nu e vorba de o sondă — două. 
50 la sută din sondele schelei sînt 
sonde de mare adîncime.

Este și aceasta una din măsu
rile care au contribuit la crește
rea productivității muncii cu 2,8 
la sută.

„Autolibrâria" 
prin schelă

BOLDEȘTI : Prezența zilnică

1
I

ROMA 19 (Agerpres). — 
Ambasadorul R.P. Romîne la 
Roma, Mihai Marin, a prezen
tat scrisorile de acreditare 
președintelui Republicii Ita
liene, Antonio Segni.

După prezentarea scrisorilor 
de acreditare, președintele A. 
Segni s-a întreținut cordial cu 
ambasadorul R.P. Romîne.

Congresul P.M.U.P.
I
■ celui de-al 4-lea Congres al

Partidului Muncitoresc Unit
Polonez. Au luat cuvîntul Jan 

IMitrega, ministrul 
energeticii, general 
W. Jaruzelski. șefii

I Politice Generale a Armatei 
poloneze, și alți delegați. Zenon
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de Copenhaga
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Șeful guvernului
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VARȘOVIA 19 (Agerpres). 
— Agenția P.A.P. anunță că 
vineri au continuat lucrările

minelor și 
l de divizie 

W. Jaruzelski, șeful Direcției

Kliszko, membru al Biroului 
Politic, secretar al C.C. al 
“LM.U.P. a prezentat rapor- 
.U „Modificări în Statutul 
P.M.U.P.".

Tratativele
sovieto-daneze

COPENHAGA 19 Trimisul 
special Agerpres, C. Alexan- 
droaie transmite: în capitala 
Danemarcei au continuat tra
tativele dintre delegația sovie
tică condusă de N. S. Ițrușciov 

i ai guvernului da
nez. Au fost discutate o serie 
de probleme privind mărirea 

i schimburilor co
merciale dintre U.R.S.S. și Da
nemarca, precum și probleme

Congresul a fost salutat de 
Herta Kuusinen, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
P. C. din Finlanda.★

VARȘOVIA 19 Corespon
dentul Agerpres Gh. Gheor- 
ghiță, transmite: In cursul 
zilei de vineri o serie de de
legații ale partidelor comu
niste și muncitorești partici
pante la cel de-al 4-lea Con
gres al P.M.U.P. au fost invi
tate să viziteze Tîrgul Inter
național de la Poznan. Dele
gații P. C. Bulgar, P. C. din 
Cehoslovacia, P.S.U.G., P. C. 
Italian, P.M.R. și P.C.U-S. au 
vizitat timp de cîteva ore pa
vilionul și standurile R. P. Po
lone, țara gazdă, precum și 
ale altor țări socialiste, prin
tre care și pavilionul Oficiu
lui de informații tehnic-co
mercial al R. P. Romine.

In aceeași zi delegația 
P.M.R. s-a întors la Varșovia 
și a participat la spectacolul 
de operă dat în cinstea oaspe
ților la Congres. S-a prezen
tat opera poloneză „Curtea 
groazei" 
niuszko.

*
S. U. A.: Campania pentru desemnarea

candidatului republican
WASHINGTON 19 (Agerpres). 

Lupta din sînul partidului repu
blican pentru desemnarea candi
datului prezidențial a luat o noua 
întorsătură în urma declarației 
senatorului Barry Goldwater, care 
a anunțat în senat că va vota îm
potriva proiectului de lege privi
tor la drepturile civile ale ne
grilor, deși aprobarea proiectului 
pare de pe acum să fie asigurată. 
El a spus că nu este de acord cu 
clauzele proiectului referitoare la 
lichidarea segregației rasiale cu 
prilejul angajării brațelor de 
muncă și în localurile • publice.

Una din primele reacții la de
clarația lui Goldwater a fost 
aceea a lui William Scranton, gu
vernatorul statului Pennsylvania, 
adversarul său la desemnarea din 
partea Partidului republican drept 
candidat prezidențial. în cadrul 
unei conferințe de presă ținută la 
Harrisburg, capitala Pennsylva- 
niei, Scranton a calificat hotărî- 
rea lui Goldwater drept „regreta
bilă". Votul lui împotriva proiec
tului drepturilor civile, a spus 
Scranton, va aduce grave preju
dicii electorale Partidului republi
can „și va asigura înfrîngerea sa 
în alegeri dacă va fi desemnat 
candidat prezidențial". El a anun
țat că a trimis lui Goldwater o 
scrisoare cerîndu-i să revină asu
pra hotărîrii sale, deoarece „imen
sa majoritate a poporului ameri
can este favorabili proiectului de 
lege al drepturilor civile’.

Jacob Javits, senator republican 
din New York, partizan al lui 
Nelson Rockefeller calificat

luarea de poziție a lui Goldwa
ter drept „tragică" pentru Partidul 
republican.

Și agențiile de presă americane 
în comentariile lor subliniază că 
votul lui Goldwater împotriva 
proiectului drepturilor civile va 
avea repercusiuni asupra cam
paniei sale pentru a obține de
semnarea drept candidat preziden
țial, cît și asupra campaniei elec
torale însăși, dacă va fi desemnat.

William Scranton și-a intensifi
cat în ultimele zile campania pen
tru a obține învestitura de candi
dat prezidențal. El și-a asigurat 
sprijinul adepților lui Nelson 
Rockefeller și Cabot Lodge. Dr. 
Milton Eisenhower, fratele fostu
lui președinte, care se bucură de 
o deosebită influență în partid, 
a anunțat, de asemenea, că îi a- 
cordă sprijinul.

Potrivit unei anchete întreprin
să de agenția U.P.I., pînă acum 
658 de delegați lar'Congresul par
tidului republican, care va avea 
loc la 13 iulie, îl sprijină pe 
Goldwater, ceea ce ar constitui o 
majoritate suficientă pentru a-i 
asigura desemnarea. Scranton 
susține, însă, că numai 230 din 
acești delegați „sînt legal oblU 
gați’ să voteze pentru el. Chiar 
și Goldwater a spu9 că se așteap
tă la „defecțiuni". Rămîne de vă
zut în ce măsură poziția lui Gold
water în problema drepturilor ci
vile va influența asupra delega- 
ților la congresul partidului fi 
dacă Scranton va reuși să obțină 
o întorsătură de ultimă oră, fa
vorabilă pentru eL

CUBA : Aspect de la școala 
din Cieniuegas In timpul 

unei lecții de geografie

Vizita unei delegații 
de constructori 

și energeticieni sovietici 
iu S.U.A.

WASHINGTON — O dele
gație de constructori și energe
ticieni sovietici, condusă de 
I. T. Novikov, vicepreședin
tele Consiliului de miniștri al 
U.R.S.S. și președintele Comi
tetului de stat pentru proble
mele construcțiilor, a fost pri
mită la Casa Albă de L. John
son, președintele S.U.A., D. 
Rusk, secretar de stat și de 
S. Udall, ministrul de interne 
al S.U.A.

Agenția TASS arată că vi
zita în S.U.A. a delegației timp 
de trei săptămîni a fost folo
sitoare. Specialiștii sovietici au 
vizitat o serie de mari obiec
tive energetice și șantiere, au 
luat cunoștință de munca or
ganizațiilor de proiectare, s-au 
intîlnit cu specialiștii ameri
cani, au făcut schimb de ex
periență.

LEOPOLDVILLE 19 (Ager- 
preș). — Știri sosite vineri la 
Leopoldville anunță că în ca
pitala provinciei Katanga de 
nord, Albertville, a izbucnit o 
răscoală împotriva guvernului 
central congolez și orașul este 
controlat în prezent de răs- 
culați. Mesajele sosite prin ra
dio sînt destul de confuze ast
fel încît, după cum transmit 
agențiile occidentale de presă, 
este greu să se cunoască si
tuația reală. Potrivit acestor 
mesaje, autoritățile provin
ciei, precum și Jason Sendwe 
președintele Katangăi de 
nord, ar fi fugit și se află în- 
tr-o tabără a jandarmeriei 
congoleze. Un avion care a 
plecat din Leopoldville nu a 
putut să mai aterizeze pe ae
roportul din Albertville întru- 
cît acesta, după cum a decla
rat pilotul, este ocupat de răs- 
culații înarmați care au tras 
focuri de armă asupra apara
tului. Potrivit agenției France 
Presse, guvernul central con
golez a ordonat ca patru a- 
vioane să plece de urgență în 
acest oraș pentru a transpor
ta întăriri militare.

Situația extrem de confuză 
care domnește în prezent în 
Katanga de nord nu a permis 
pînă acum să se aprecieze că
rei fracțiuni politice aparțin 
răsculațiî din capitala acestei 
provincii. Agenția Associated 
Press amintește că în luna 
mai o răscoală asemănătoare 
a izbucnit la Albertville, răs- 
culații fiind membri ai tribu
lui Baluba, adversari ai pre
ședintelui Katangăi de nord — 
Sendwe. Răscoala a fost înă
bușită după 32 de ore de tru
pe ale armatei naționale con
goleze, în culsul luptelor fiind 
ucise peste 200 de persoane. 
Potrivit agenției France Pres
se se crede că noua răscoală 
a izbucnit în semn de protest 
împotriva represiunilor de
clanșate de autorități după 
evenimentele din luna mai.

DE TOATE
Record la traversarea

a 
celor mai noi metode și procedee 
tehnice în procesul de producție 
al schelei a adus la ordinea zilei, 
pentru toată lumea-, învățătura. 
Că acesta este adevărul, ne-o spu
ne și deviza sub care își desfă-

TÎRGOVIȘTE : Directorul sche
lei a fost invitat într-o adunare 
generală U.T.M., la începutul a- 
nului, să vorbească tinerilor des
pre sarcinile schele} pe acest an. 
Tovarășul director le-a înfățișat 
întregul tablou al sarcinilor pe 
acest an. „Din partea tinerilor 
noștri se cere — a spus tovară
șul director atunci — foarte, foar
te multă disciplină, mai ales că 
cei mai mulți lucrați în secțiile 
de întreținere și aveți în supra
veghere viața utilajelor și instala
țiilor". Intre alte măsuri, aduna
rea generală a adoptat-o și pe a- 
ceasta : „Nici o absență nemoti
vată din partea tinerilor". Sim
plu de spus dar, oricum, o schelă 
nu-i o uzină. Cît vezj sub cer se 
întinde cîmpul de sonde I Oame
nii nu intră în fiecare dimineață 
pe poartă, ca într-o uzină.

Or, în privința aceasta mai 
existau și unele greutăți. Mai e- 
rau tineri care „uitau" sa vină la 
lucru. „Aici ni s-a părut nouă că 
este veriga mai slabă a activității 
noastre — explică Dumitru 
Dumitrescu, secretarul comitetului 
U.T.M. — și aici ne-am propus să 
acționăm".

„Am apelat — ne spune acesta 
— la ajutorul unor muncitori în 
vîrstă cu o bogată experiență de 
viață, care să le vorbească tineri
lor despre această experiență. Am 
organizat întîlniri între tineri și 
muncitori în vîrstă. Intîlnirile au 
avut loc fie la colțul roșu cu mai 
mulți tineri, fie la sonda unde a- 
ceștia lucrau. Asupra tinerilor au 
avut un mare efect discuțiile cu 
tovarășul brigadier Stelian Dobra, 
decorat cu Ordinul Muncii dasa 
a 111-a, cu tovarășul Ion Oprițes- 
cu, brigadier coordonator în secto
rul Șuța. In adunările generale am 
pus să informeze despre felul cum 
se achită de sarcinile de produc
ție tocmai pe acei tineri pe care 
îi știam certați cu disciplina. A 
fost o metodă care la noi a dat 
rezultate".

Completăm relatarea secretarului 
organizației U.T.M. cu o mică sta
tistică : pînă în ziua de 14 iunie, 
în schela Tîrgoviște se înregistra
se din partea celor peste 350 de 
tineri doar... os.........................
nemotivată.

"s

zile N. S. Hrușciov și persoa- 
' * care îl însoțesc au făcut 

vizite la expoziția daneză de 
mașini agricole și animale în- 

1 în apropiere 
de Copenhaga și la sediul 
Uinunii studenților danezi.

i sovietic 
oferit la hotelul „Angleterre" 

i care au participat 
membri ai guvernului și alte 

i. în timpul prînzu- 
Hrușciov și J. O. 

Krag au rostit toasturi.

| cu situația din Laos
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singură absență ■

*
Reportajul viitor — despre ac- I 

tivitatea rafinorilor.

MOSCOVA. — Agenția TASS a- 
nunță că guvernul sovietic a răs
puns cererii adresată de prințul 
Suvanna Fumma guvernelor S.U.A., 
Angliei, Franței și U.R.S.S. de a i 
se acorda ajutor militar. In răspuns 
se arată că guvernul sovietic se 
pronunță cu hotărîre împotriva 
acordării de ajutor militar Laosu
lui la cererea uneia din grupările 
politice din această țară și con
damnă în același timp măsurile 
militare prin care unele țări în
calcă suveranitatea și neutralita
tea Laosului.

Guvernul sovietic este de pă
rere că interesele naționale ale 
Laosului și reglementarea pașnică 
a situației din țară ar reclama, în 
primul rînd. reluarea tratativelor 
dintre forțele politice din Laos și 
restabilirea activității guvernului 
de coaliție.

In sprijinul eliberării 
lui Nelson Mandela

KHARTUM. — Un purtător de 
cuvînt oficial al guvernului suda
nez a anunțat că Sudanul va între
prinde acțiuni hotărite în vederea 
eliberării liderului sud-african Nel
son Mandela, condamnat recent Ic 
închisoare pe viață. Guvernul și 
poporul sudanez, a spus purtătorul 
de cuvînt, protestează împotriva 
condamnării lui Mandela și a ce
lorlalți lideri sud-africani și nu va 
precupeți nici un efort în lupta 
pentru a-i elibera.

LONDRA. — După cum relatea
ză corespondentul la Londra al 
agenției United Press International, 
Ministerul de Externe Britanic a 
dezmințit joi o știre publicată în 
ziarul ,.Daily Express* potrivit că
reia Anglia va consimți să nu mai 
vîndă autobuze Cubei, în schimbul 
sprijinului american pentru drep
tul Angliei de a rămîne în Aden. 
Potrivit corespondentului, Ia Mi
nisterul de Externe Britanic s-a 
afirmat că știrea respectivă nu co
respunde realității.

VARȘOVIA — Agenția 
P.A.P. anunță că la Varșovia

Atlanticului

După ce a străbătut A- 
tlanticul, de unul sin
gur, pe bordul unui 

iaht cu pînze, navigatorul 
francez Eric Tabarly, a sosit 
vineri dimineața în portul 
Newport. In acest fel Tabarly 
a cîștigat cea de-a doua ediție 
a „Cupei traversarea Atlanti
cului" la care au participat 15 
navigatori din Franța, Marea 
Britanie, S.U.A., Norvegia și 
din alte țări.

Startul în această întrecere 
a fost dat la 23 mai în portul 
englez Plymouth. Cîștigătorul 
a parcurs traseul, în lungime 
de 3 200 mile marine, în timp 
de 28 de zile și 27 nopți — în 
total 653 de ore. In acest fel 
el a stabilit un nou record de 
traversare a Atlanticului, 
vechiul record deținut de 
Francis Chichester din anul 
1962 fiind de 33 zile și jumă
tate.

Restul concurenților în a- 
ceastă întrecere continuă să 
se afle în largul oceanului și, 
potrivit gărzilor de coastă a- 
mericane, ei mai au de navi
gat cel puțin încă 48 de ore 
pînă să ajungă la Newport.

că în toamna aceasta va avea 
loc în regiunea insulelor Ber- 
mude o nouă tentativă de ac
tivitate prelungită intr-un 
„oraș submarin".

Dr. Dugan s-a referii la o 
primă experiență de acest fel 
desfășurată în mod satisfăcă
tor în Marea Roșie.

Proiectul din Bermude, cu
noscut sub numele de „Sealab- 
one*, va consta din imersiu
nea unui adevărat ansamblu 
de cinci locuințe, ai căror 
ocupanți vor avea la dispozi
ție o bucătărie automată, ra
dio, televiziune și chiar o 
grădină. Aceste locuințe vor 
fi construite din oțel și fibre 
de sticlă și vor avea ca teme
lie mai multe trepiede meta
lice așezate la circa zece metri 
sub nivelul mării.

O experiență similară va 
avea loc în toama aceasta și 
în golful Villefranche din 
Franța.

Pînă la ce adîncime
trăiesc peștii ?

Noi „orașe submarine**

JAPONIA : Douzeci de lei ai Grădinii Zoologice Tama din Tokio au fost lăsați liberi per- 
mițîndu-li-se să rătăcească pe șoseaua autobuzului care face curse prin interiorul grădinii. 
Un autobuz special transporta pasageri cu viteza de cinci kilometri pe oră de-a lungul șo
selei așa încît leii îl puteau urma cu ușurință. Totuși, și în autobuz, 
paznicii erau pregătiți și echipați pentru orice incident. In

Grădinii zoologice Tama

șî în afară de el, 
fotografie, leii și autobuzul

r. James Dugan, pre- 
ședințele Academiei de 
Științe submarine din 

Statele Unite, vorbind în fața 
congresului Asociației inter- 
americane de activități sub
marine, care s-a deschis în 
capitala Mexicului, a anunțat

Intr-o declarație făcută la 
Comisia Oceanografică 
Internațională prof- 

Jean-Marie Peres a afirmat 
că fiind la bordul batiscafului 
„Archimede“ a văzut în de
presiunea marină Porto Rico 
pești la o adîncime de 7 300 
metri. Potrivit declarațiilor 
profesorului Peres, este posibil 
ca unele specii de pești să tră
iască chiar pînă la o adîncime 
de 9 000 metri.

Cercetări geologice
pentru tunelul

tului Suprem al U.R.S.S., condusă 
de Anastas Mikoian, prim-vicepre- 
ședințe al Consiliului de Miniștri.

tima săptămînă numărul celor 
care sprijină partidul laburist 
a sporit cu 1,5 la sută.

de sub Canalul Minecii

a fost semnat un protocol 
care prelungește durata acor
dului de colaborare tehnico- 
științifică dintre R. P. Polonă 
și R. P. Chineză. Protocolul se 
referă la schimbul reciproc 
de specialiști și documentație 
științifică în domeniul indu
striei chimice, carbonifere și 
în alte ramuri ale industriei.

BUDAPESTA — TASS a- 
nunță că o delegație de acti
viști ai P.C.U.S. condusă de 
V. L Poliakov, secretar al 
C.C. al P.C.U.&, a sosit la Bu
dapesta. Ea va vizita Ungaria 
pentru a studia experiența 
P.M.S.U. în domeniul agricul
turii.

Vizita unor oameni 
de aiaceri suedezi 

în R. P. Ungară

BUDAPESTA. — După cum 
anunță ziarul „Nepszabadsâg", 
la invitația Camerei de co
merț a R. P. Ungare, a sosit 
la Budapesta un grup de oa
meni de afaceri suedezi, con-

ducători ai Comitetului de 
promovare a comerțului unga- 
ro-suedez. Tratativele ce au 
loc în prezent între reprezen
tanții comerțului suedez și 
ungar vor fi continuate toam
na în Suedia.

VARȘOVIA. — La 18 iunie mi
nistrul industriei Greciei, Ioannis 
Zigdis. a făcut o vizită Iui Adam 
Rapacki, ministrul afacerilor ex
terne al Poloniei. EI a fost însoțit 
de ambasadorul Greciei în Polonia 
G. D. Kaloutsis.

BUDAPESTA. — Potrivit 
știrilor publicate de presa R.P. 
Ungare, delegația de experți 
unguri în domeniul agricultu
rii conduse de Keserii Jânos, 
locțiitor al ministrului pentru 
problemele agriculturii face o 
călătorie de studii în Olanda, 
după o vizită similară de două 
săptămîni în Anglia.

MOSCOVA. — Vineri a plecat 
în Indonezia o delegație a Sovie-

Sondaj cu privire 
la șansele partidelor 
laburist și conservator 
în viitoarele alegeri 

din Anglia

LONDRA. — Ziarul „Daily 
Telegraph" a publicat rezul? 
țațele unui sondaj în rîndu- 
rile opiniei publice, urmărind 
să stabilească șansele pe care 
le au în apropiatele alegeri 
cele două partide principale 
din Anglia — laburist și con
servator.

După cum menționează zia
rul, 51,5 la sută din alegătorii 
englezi se pronunță în favoa
rea partidului laburist și 41.5 
la sută în favoarea celui con
servator. La acest sondaj au 
participat reprezentanți a pes
te o treime din circumscripții
le electorale ale țării.

Comparînd actualele rezul
tate cu rezultatele sondajului 
anterior reiese că numai in ul-

WASHINGTON. — Comisia pre
zidențială Warren pentru ancheta
rea asasinării lui John Kennedy 
l-a audiat pe James Rowley, șef 
al serviciului secret, în legătură 
cu măsurile luate pentru apărarea 
președintelui. Rowley, care nu a 
fost la Dallas cînd Kennedy a fost 
asasinat, a prezentat un raport în
tocmit după rapoartele agenților 
prezenți la Dallas.

Potrivit agenției U.P.I., Rowley 
este probabil ultimul martor citat 
de Comisia Warren. Comisia a 
stabilit data de 30 iunie ca ter
men final pentru întocmirea rapor
tului ei final.

Scrisoarea reprezentantu
lui Cambodgiei la O.N.V.

NEW YORK. — Reprezentantul 
Cambodgiei la Organizația Națiu
nilor Unite a adresat' joi o scri
soare președintelui Consiliului de 
Securitate, Arsene Usher (Coasta 
de Fildeș). Scrisoarea conține un 
protest împotriva violării spațiu
lui aerian al Cambodgiei de către 
forțele aeriene sud-vietnameze.

Președintele societății pen
tru construirea tunelu
lui pe sub Canalul Mî- 

necii, Leo d'Erlanger, a făcut 
cunoscut că în vara aceasta 
vor începe cercetările geolo
gice în vederea construirii tu
nelului. Cheltuielile prevăzute 
pentru cercetările geologice 
sînt evaluate la aproximativ 
un milion de lire sterline.

„Elevi" sirguincioți

oi cimpanzei în vîrstă de 
trei ani știu să numere 
pînă la șapte. Doi savanți 

americani de la universitatea din 
Maryland predau de mai multe 
luni celor doi „elevi* cursuri de 
aritmetică. Animalele au reușit 
mai întii să recunoască două cu
lori, apoi două cifre.

Cifrele le-au fost prezentate 
pe un tablou luminos. Atunci 
cînd animalele cred că recunosc 
două cifre asemănătoare, apasă 
pe o manetă. Se speră că acești 
cimpanzei să poată număra pînă 
la io și chiar mai mult. Pentru 
a-i interesa în acest curs, ei nu 
au dreptul la o banană decît 
după ce au dat un răspuns hun.
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