
Jn prima jumătate a 

acestui an la Uzinele 

„23 August’ din Ca

pitală producjia glo

bală realizată este 

cu 36 la sută mai 

mare decît cea obți

nută în perioada co

respunzătoare a anu

lui trecut. 96 la sută 

din sporul de pro

ducție a fost înre

gistrat prin creșterea 

productivității mun

cii. Au fost obținute 

economii suplimen

tare de 14 milioane 

lei, la sarcina de re

ducere a prețului de 

cost. Aceste realizări 

sînt rodul muncii 

entuziaste a întregu

lui colectiv, contri

buția fiecărui mun

citor, tehnician și in

giner vîrstnic sau tî- 

năr. Din sutele de 

tineri evidențiați în 

întrecerea socialistă 

fotoreporterul a în

registrat pe peliculă 

patru harnici strun

gari : Gheorghe Ga

bor, Dumitru Sima, 

Gheorghe Toader.

Nicol ae Grig ore.
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In cinstea zilei 
de 23 August

Proletari din toate țările, uniți-vă'

cînteia
La întrebarea „In ce stadiu 

vă aflați cu realizarea 
angajamentelor" ?

RĂSPUND

Cimentiștii de la Bicaz
Pînă la 1 august, colectivul Fabricii de ciment-Bicaz a pro

dus mai mult de 27 000 tone clincher și 22 000 tone ciment 
precum și 13 500 mp plăci azbociment peste prevederile pla
nului. Cu aceasta, angajamentele luate pină la 23 August au 
fost îndeplinite.

Succesele cimentiștilor de la Bicaz se datoresc în bună mă
sură creșterii indicilor de utilizare intensivi și extensivi ai 
agregatelor, mai buna gospodărire a materiei prime. Ca ur
mare a reducerii prețului de cost, în prima jumătate a anu
lui au fost obținute economii suplimentare în valoare de 
747 000 lei.
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ÎNDEPLINIT
Sondorii Făuritorii de motoare Constructorii

din Oltenia
în angajamentul pe care sondo

rii de la Trustul de foraj Tg. Jiu 
și l-au luat în întrecerea socialistă 
și-au fixat ca principal obiectiv — 
extinderea forajului cu turbina. Pe 
grafic ei au înscris : „Pină la 23 
August vom fora cu turbina 2 000 
metri peste plan". După 7 luni, fo
losind această metodă, ei au reușit 
să foreze peste plan cu 4 568 metri 
mai mult fată de prevederile anga
jamentului. Aceasta a făcut, ca pe 
perioada respectivă sarcina de plan 
la forajul cu turbina să fie depăși
tă cu 1,4 la sută.

Organizarea mai bună a lucrului 
la fiecare sondă forată, respecta
rea de către sondori a graficului 
de foraj au contribuit la creșterea 
productivității muncii cu 7 la sută 
față de plan și cu 2 la sută față 
de angajament.

Economiile înregistrate în 6 luni 
prin reducerea prețului de cost se 
cifrează la 632 000 lei.

Printre brigăzile de sondori care 
s-au evidențiat în întrecerea so
cialistă se află cea condusă de 
Constantin Frățilă și cea a lui Lu
cian Dobre de la întreprinderea de 
foraj Cărbunești, care au redus 
timpul de foraj cu 196 de ore și 
respectiv 209 (Continuare în pag. a Il-a) (Agerpres)
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TINERI DE

amenajarea spațiilor 
plantarea pomilor și 
Pe pantele înverzite

Tineri lucrînd la amenajarea bazei 
Capitală

sportive I.M.DS. din

VICTOR CONSTANTINESCU

PIN A SA SE NASC A LUMINA
Foto: I. CUCU.
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a
eportajul nostru 
de la Uzina de 
mașini electrice

I din Capitală a în- 
j ceput în ziua de 3

I august, ora 9 di
mineața. La acea

stă oră, serviciul de plan a 
centralizat producția dată în 
luna iulie și ne-a comunicat că 
angajamentul luat de întregul 
colectiv în cinstea zilei de 23 
August, a fost îndeplinit. Pe 7 
luni, planul la producția glo
bală — valoric — a fost depă
șit cu 3 200 000 lei, livrîndu-se 
peste prevederile planului pro
duse în valoare de un milion 
de lei.

Celelalte două prevederi ale 
angajamentului fuseseră înde
plinite încă de la sfîrșitul se
mestrului I. Adică: 900 000
lei economii realizate peste 
plan la reducerea prețului de 
cost și cam tot atîția lei eco
nomii la beneficii.

Neam adresat inginerului 
șef, tovarășul Constantin Bîra, 
cu rugămintea de a ne vorbi

electrice
despre măsurile care au dus 
la acest succes.

— De la bun început tre
buie spus că o atenție deose
bită a fost acordată organizării 
fabricației în funcție de ter
menele contractuale, mergînd 
pînă la întocmirea de grafice 
de execuție pentru produsele 
cu ciclu greu de executat mo
toare pentru nave, mașini de 
curent continuu pentru ex
ploatări miniere, grupuri de 
sudură și altele. în îndeplini
rea sarcinilor de producție 
s-a impus ca o condiție esen
țială aplicarea tehnicii noi, 
îmbunătățirea continuă a teh
nologiei. De aceea principalele 
măsuri tehnico-organizatorice 
prevăzute încă de la începutul 
anului au fost îndeplinite îna
inte de termen. Mica mecani
zare și-a găsit în acest semes
tru o largă răspîndire. Au fost 
realizate : dispozitiv de sortat 
tole la atelierul de împache
ta], dispozitiv pneumatic pen
tru bobinat rotori la dema- 
roare D 2 etc. Sporirea pro
ductivității muncii, a fost po
sibilă datorită extinderii 

micii mecanizări, îmbunătăți
rilor tehnologice. Iată și o ci
fră : pe primul semestru s-a 
realizat o productivitate de 
102,7 la sută. Totodată trebuie 
să vorbim despre ridicarea 
nivelului tehnic. In uzină au 
fost luate O serie de măsuri 
care să conducă la îmbunătă
țirea caracteristicilor tehnice 
ale mașinilor electrice și la e- 
conomii de materiale.

— Aceste măsuri au vizat 
în primul rînd construcția și 
reproiectarea mașinilor elec
trice pe care le fabricăm — 
ne spune tovarășul R. He- 
rescu, inginer șef de con
cepție. Colectivul nostru a a- 
dus îmbunătățiri ur.or produ
se ca reostatele de pornire 
pentru motoare asincrone se
ria RA. Tipul îmbunătățit prin 
reproiectare față de cel vechi 
pe lîngă calitățile tehnice su-

TINERI
Organizarea judicioasă a mun

cii pe șantiere și folosirea din 
plin a mijloacelor mecanizate au 
ajutat pe constructorii hidrocen
tralelor de pe Valea Bistriței 
să-și îndeplinească înainte de 
termen angajamentul luat în 
cinstea zilei de 23 August. De la 
începutul anului și pînă în pre
zent, constructorii grupului de 
șantiere de pe Bistrița au depășit 
cu 180 000 mc planul de excavare 
și cu 6 300 mc pe cel de beto- 
nări, obținînd în primul semestru 
o creștere a productivității mun
cii cu 3,8 la sută față de indicele 
planificat. Unele lucrări au fost 
realizate înainte de termen. Ast
fel, sala turbinelor de la centrala 
hidroelectrică Buhuși, a fost pre
data la montaj cu 20 de zile njai 
devreme față de grafic. Succese 
importante în întrecere au dobîn- 
dit și constructorii Centralei elec
trice de la Gîrleni, care au reali
zat pînă acum mai mult de 90 la 
sută din totalul volumului de lu
crări de excavare planificate.

PI

evenito o tradiție 
în viața tineretu
lui nostru, acțiu
nile de muncă pa
triotică au că
pătat o amploare 
deosebită in in* 
glorioasei aniver-timpinarea 

sări a Eliberării patriei.
Am intilnit brigăzile ato

miste de muncă patriotică și 
la colectarea metalelor vechi 
pentru cuptoarele de la Hune
doara și Reșița, și la redarea 
de noi terenuri agriculturii. 
Orașele țârii s-au înfrumuse
țat *, i am intilnit și aici pe ti* 
neri la 
verzi, la 
florilor.
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ale munților, zeci de mii de 
fete și băieți au sădit pe mii 
de hectare puieți care miine 
vor deveni pădure deasă. A 
trebuit să construim și tinerii 
au devenit constructori; să- 
pind pămintul pentru funda
ții, pregătind mortarul, aju- 
tîndu-i pe meșteri la numeroa
se lucrări, ei au contribuit și 
contribuie prin muncă patrio 
tică la darea în folosință, con
form graficelor, a obiectivelor 
social-culturale și a construc
țiilor gospodărești de la sate. 

Incă de pe acum multe din 
angajamentele luate de tineri 
în îniîmpinarea zilei de 23 
August au fost îndeplinite.

Despre succesele obținute în 
acțiunile de muncă patriotică, 
despre numeroase altele ce 
se vor desfășura cu și mai 
multă intensitate în viitoarele 
zile, citiți

pagina a 3-a :
Primește, țară, 

rodul muncii noastre!

LA ORAȘE Șl SATE ! în timpul care a rămas pînă în 
ziua celei de-a XX-a aniversări a Eliberării patriei noastre de sub ju
gul fascist, dați un nou avînt acțiunilor de muncă patriotică.

Contribuiți cu și mai mult elan, cu realizări și mai bogate la înde
plinirea principalelor obiective ale muncii patriotice : colectarea meta
lelor vechi, înfrumusețarea orașelor, intensificarea ritmului de lu
cru la construcțiile sociai-cultu rale și zootehnice de la sate 
și la însilozarea nutrețurilor. în întîmpinarea zilei de 23 August, adă 
ogați succeselor obținute pînă acu m, alte succese

Un tînăr, o tînără... Veseli, optimiști, plini de încredere în for
țele lor, în drumurile deschise care le stau în față. Doi dintre mi
lioanele de tineri care trăiesc în patria noastră socialistă. Cunoș
tința cu ei am făcut-o prin intermediul anchetei întreprinse de 
ziarul „Scînteia tineretului" cu tema :

• MUNCĂ • DBA60SII
• IDEALURI

la care continuă să ne sosească numeroase răspunsuri din toate 
colțurile țării. Mulți dintre cei care ne scriu — printre care și ti
nerii din fotografiile de mai sus — sînt născuți chiar în anul 1944, 
anul Eliberării patriei.

Ioana Rus, este operatoare la întreprinderea de piese radio și 
semiconductori. Dumitru. Capră — aparatist de bord pe avioanele 
TAROM...

Pe ei și pe alți numeroși tineri de 20 de ani, idealurile lor așa 
cum s-au conturat din răspunsurile la ancheta vă invităm să i cu
noașteți prin intermediul ziarului nostru de vineri, 7 august!

întimplarea de mai jos s-a petrecut 
acum 30 de ani. Este o întîmplare cu o 
școală și cu niște elevi, care astăzi sînt 
— probabil — părinții celor ce cu ghioz
danele în mină pășesc zi de zi pra
gul școlilor. Pentru ei, pentru cei care în
vață azi pe băncile școlilor, o povestim 
mai jos. E o singură întîmplare — dintre 
miile de întîmplări și istorii de acest fel 
care aveau loc altădată, dar tîlcul ei e 
general.

Un reportaj 
deloc senzațional

Revista „Realitatea ilustrată" din mar
tie 1934 publica o amplă relatare în le
gătură cu fosta școală din cartierul Tîr- 
ca (Vitan). Faptele sînt atît de clar no
tate, datele atit de elocvente încît, pen
tru informarea cititorului, nu ne rămîne

C onfruntâri
decît să transcriem, textual, aproape în
tregul reportaj.

Iată-l:
«Dintre copiii care vin la școala mea — 

ne spunea dl. Sion, directorul școlii din 
cartierul Vitan — 30 la sută sînt tuber- 
culoși. „în unele case, toți membrii fami
liei : tata, mama, bătrîna și toți copiii 
sînt tuberculoși".

Alarma venea din partea unui infor
mator prea serios, spre a fi trecută cu 
vederea.

Cercetînd mai deaproape am văzut că 
cetățeanul Ioniță Marin, din Vitan, a 
avut nenorocirea să piardă 5 copii, morți 
de tuberculoză. In alte părți au murit cîte 
trei, patru.

In mica ulicioară, ce prelungește stra
da Răcari pînă în str. Laborator nr. 82 
au murit — numai în cursul săptămînii 
trecute — patru copilași prin casele lo
cuitorilor : Nicolae Tudorescu, Ileana Ma
ria, Tinea Ion și Nicolae Cîrciumarul.

Copiii de prin partea locului mor, în 
genere, din pricina dezinteriei și a tu
berculozei.

„E fără noroc casa", — îmi explica 
unul dintre părinți, care a avut marea 
durere să piardă 3 copii.

In realitate lipsa de noroc constă în 
starea proastă de igienă în care se află 
tot cartierul acesta din care fac parte 
străzile, Laborator, Șos. Mihai Bravu, 
Vitan, Răcari etc. și toate parcelele de 

teren limitate de ele, pe unde șerpuiesc 
fel de fel de ulicioare și trecători.

Prin fața școlii primare din șoseaua 
'Vitan e atîta praf pe stradă că intri pînă 
la glezne... Parc-ar fi în Sahara !

Ce-o fi acolo cînd plouă ?
Iar pe strada Răcari, un drum în pan

tă, apa de ploaie și-a croit șanțuri prin 
mijlocul drumului, pe unde se scaldă gîș- 
tele, se bălăcesc porcii și se joacă copiii. 
In vale este un puț cu cumpănă — ca la 
țară. Din nefericire, apa este departe de 
a fi de o calitate igienică.

O inovație care a făcut mare senzație 
alaltăieri, a fost așezarea unei cișmele 
de apă în capul unei ulicioare, între ulu
cile curților mărginașe. S-au adunat o 
mulțime de mahalagii să admire. Mal

EUGEN FLORESCU

(Continuare în pag a 11-a)



Informații
• In cea de-a 3-a zi a Festivalu

lui cîntecului, dansului și portu
lui popular, scenele litoralului au 
găzduit alte două mari ansam
bluri folclorice : cel al regiunii 
Oltenia la Eforie Nord și cel al 
regiunii Ploiești la Mamaia.

Artiștii amatori din regiunea 
Ploiești au evoluat și la Predeal, la 
Casa de cultură, împreună cu re
prezentanții regiunii Maramureș.

Spectacole în cadrul marelui 
festival popular au avut, de ase
menea, loc și la Sinaia.

• Marți dimineața s-a îna
poiat în Capitală delegația 
Consiliului național al femei
lor, condusă de prof. ing. Su- 
zana Gîdea, președinta Consi
liului, care a făcut o vizită 
prietenească în U.R.S.S., timp 
de două săptămîni, la invita
ția Consiliului femeilor sovie
tice. Din delegație au mai fă
cut parte Maria Groza, secre
tară a Consiliului național al 
femeilor, Maria Rădăvoi, pre
ședinta Comitetului regional 
al femeilor Bacău și Dobra 
Tiron, președinta Comitetului 
raional V. I. Lenin al femeilor.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația a fost întîmpinată de 
membre ale Comitetului exe
cutiv al C.N.F. și activiste ale 
mișcării de femei.

Au fost de față reprezentanți 
ai ambasadei Uniunii Sovietice 
la București.

• A apărut o nouă publica
ție tehnico-științifică „Mate
riale plastice", organ al Mini- 
sterului Industriei Petrolului 
șî chimiei și al Consiliului na
țional al inginerilor șj tehni
cienilor din R. P. Romînă.

• Președintele Comitetului 
de Stat al Apelor, Gheorghe 
Hossu, însoțit de un grup de 
specialiști a plecat marți în 
Franța pentru a vizita unele 
din marile sisteme de irigații 
din această țară.

Vizita are loc la inivitația 
d-lui Philippe Lamour, pre
ședintele Direcției generale a 
Companiei naționale pentru 
amenajarea regiunii Rhonului 
inferior — Languedoc, care a 
fost recent în țara noastră.

• Marți a avut loc în sala 
din str. Biserica Amzei nr. 
5—7 simpozionul „Scriem noua 
istorie a patriei", organizat de 
Consiliul pentru răspindirea 
cunoștințelor cultural-științi- 
fice din Comitetul de Stat pen
tru Cultură și Artă.

A APĂRUT:
..PRESA NOASTRĂ”

Revista Uniunii Ziariștilor 
din R.P.R.

Anul IX ne. 8—7 (98—99) 1904 

...Ptnă să se
nască lumina M. Md a»

(Urmare din pag. I
ales au venit copiii, dintre care unii nu 
văzuseră niciodată așa ceva.

Dar a doua zi deziluzie generală: ciș
meaua era stricată ! Aduseseră una ve
che, nu știu de pe unde. Fusese crăpată 
și o reparaseră prost, văpsind plesnitu
rile. Cișmeaua începînd să curgă prin di
ferite părți, au trebuit s-o închidă.

A fost o bucurie de scurtă durată!

Mi s-a atras atenția asupra unei piețe 
proiectate în apropiere de stația de 
autobuze „Buj averea". S-au adus acolo 
pietriș și nisip... înainte de alegeri.

Mare entuziasm pe locuitorii din ve
cinătate !

Cum au trecut însă alegerile price ac-
. ti vi ta te a încetat... cîtva timp. Dar zilele 

acestea au început să sosească din nou 
căruțele. însă acum nu au mai adus ni
mic, ci dimpotrivă, iau pietrișul și nisipul 
și-l cară în altă parte...».

Dar școala ?
Trecînd prin praful ulițelor, reporterul 

anului acela s-a oprit șl în fața upej clă
diri din care, la ora prînzului, ieșeau 
nici două sute de c $ :ii. O clădire dără
pănată, cu o fereastră bătută în seîn- 
duri, CU alta fără geamuri... „Aici e școa
la", i s-a spus.

„Școala exemplară din Vitan" a pus el, 
în chip vădit ironic, un subtitlu reporta
jului său și a scris:

«In cartierele Vitan și Foișor s-au ri
dicat două școli, croite după un plan mo
dern, cu 14 săli de clase, pentru băieți și 
fete, avînd intrări separate.

Mă rog, e o frumusețe ! Dar, păcat că... 
n-au uși, nici ferestre și nu-s tencuite ...

Și astfel stau ineterminate de cîțiva ani.
Copiii, din ambele cartiere, Vitan și 

Foișor, populația a două școli de băieți 
șl fete, e nevoită să se îngrămădească 
într-o veche cramă de vie din apropiere 
de biserica Tîrcă, cramă ce servește pe 
rînd, pentru numeroasele cursuri.»
Și tot el adaugă:

«Peste tot este o murdărie abjectă... Si
tuația este cu atît mai gravă cu cît alar
ma nu vine numai din vreo stradă izola
tă sau de la o singură școală, ci și din 
diferite alte cartiere ale orașului».

Am plecat spre Vitan să-l căutăm pe 
fostul director al școlii, d-l Sion. Dar nu 
l-am mai găsit. Din om în om am aflat că 
un singur om mai poate ști ce e eu vechea 
școală, cu istoria ei: Dimitrie Micșunes
cu, preot în cartier, care locuiește aci de 
pește 4 decenii. L-am găsit — are peste 
72 de ani — pe strada Laborator, citată 
în reportajul din „Realitatea ilustrată*1. 
I-am citit cele scrise.

— Tot ce scrie e adevărul adevărat, 
ne-a spus dînsul. Dar nu e tot adevărul 
De 40 de ani locuiesc în acest cartier și 
cunosc în amănunt, aș spune, întreaga 
istorie a acestei școli.

,,Intervenim 
ca să interveniți"...

Zată ce ne-a povestit preotul Micșu
nescu :

— Acum 40 de ani cartierul Vitan era 
așa cum îl descrisese reporterul revistei 
„Realitatea ilustrată4*. Numai că prin

electrice

..Săptamina poeziei*4

.'Agopse*

1» «N M? Ocare se adunaseră.

...Așa arăta în 1934 școala din cartierul Vitan, despre care a 
scris reporterul de la revista „Realitatea ilustrat#".

1923 n-avea nici, măcar școală, aceea 
„abjectă", cum o numise eL Doreau 
oamenii să-și dea copii la școală ? 
Doreau, Prin părțile acestea ale orașului 
lumina cărții încă nu apăruse. De ani de 
zile interveniseră, făcuseră adrese pen
tru înființarea unei școli. Constituiserâ și 
un comitet, adunaseră niște bani cu che
ta, umblînd din casă în casă. Făcuseră 

adrese la minister si stătuseră chiar la 
ușa ministrului. D. Micșunescu mai păs
trează și azi copia uneia dintre nu
meroasele adrese trimise „D-lui ministru 
al instrucțiunii**, prin care îl infor
mau despre comitetul cetățenilor din 
cartier, care își prbpuneau: „înființarea 
unei școli primare, care e de cea mai 
mare importanță în mijlocul suburbiei 
Tîrca, pentru cultura și instruirea copii
lor, cît și a celor adulți care nu știu car
te*1 (precizare necesară, întrucît, majori
tatea locuitorilor cartierului erau anal- 
fabeți), „înființarea unei biblioteci eu di
ferite cărți de educație intelectuală și 
morală" și „formarea de serbări literare 
și artistice**.

Adresa este datată 31 ianuarie 1924, a- 
dică exact cu 10 ani înainte de a fi tre
cut prin Vitan reporterul de la „Reali
tatea ilustrată1*.

Ca să-l determine intr-un fel pe mi
nistru să-i ia și pe ei in considerație, lo
cuitorii s-au adresat cu o propunere că 
dacă se va lua hotărîrea de a se înființa 
o școală, ei îl vor propune ca „președinte 
de onoare al comitetului de inițiativă". 
„îmbunat" astfel, ministrul, care avea 
nevoie să treacă drept popular, le-a tri
mis, după cîteva luni, o mică adresă prin 
care spune că- „primește bucuros postul 
de președinte de onoare**. Au scris zia
rele, s-a făcut reclamă. Numai că „pre
ședintele" a rămas cu „onoarea" iar car
tierul.... fără școală. „Găsiți un local, a- 
dunați bani, plătiți-1 șl faceți școala". — 
li s-a spus. Alte luni de căutări, alte în
cercări. Era în cartier o cramă veche, 
s-au căciulit oamenii la un proprietar să 
le dea dărăpănătura aceea, contra plată. 
Și iată că, după ani și ani de încercări, 
prin decembrie 1924, s-au ales cu... școala 
din fotografia alăturată, aceeași pe care 
avea s-o găsească în 1934, reporterul ci
tat. Dar acum n-avea cine să-i învețe pe

0 Bodirni cabană-hotel 
pe valea Rîșnovei

să permită lipirea în colectoa
re fără o nouă ajustare. Ne 
rămîn un centimetru-doi. Și se 
adună. Picătură cu picătură...

Ultima vizită a fost în sec
ția demarori. Aici, unde se lu
crează trei tipuri de demarori 
pentru autocamion și tractor, 
am avut ca interlocutor pe 
tovarășul inginer Aurel Mili
tarii. El ne-a vorbit despre 
reorganizare.

— Secția noastră a fost re
organizată pe flux tehnologic, 
înainte se executa, de pildă, 
o operație la un capăt al ha
lei, piesa era apoi trimisă la 
celălalt capăt; ba pleca și în 
altă hală. Timp pierdut, o ur
mărire greoaie. Pentru a eli
mina aceste neajunsuri și pen
tru a spori capacitatea de pro
ducție (în anul acesta planul 
a fost aproape dublat) s-a tre
cut la reorganizarea în flux. 
Odată cu aceasta^ de la alte 
secții au fost aduse operațiile 
de pregătire — bobinare și fa
sonare, precum și montarea 
colectorilor. Reorganizarea 
secției după fluxul tehnologic 
a permis îmbunătățirea locu
lui de muncă al fiecărei echipe 
în parte și o ușurare a contro
lului calității. Rezultate? Pro
ductivitatea muncii a sporit 
cu 17 la sută. Capacitatea de 
producție este acum mai mare 
cu 65 la sută față de anul tre
cut și datorită introducerii în 
curînd a unui conveier această 
creștere va fi de sută la sută.

...Cu discuția despre conve
ier am trecut deja în viitor. 
Și pentru viitor colectivul sec
ției, ca întreg colectivul uzi
nei, se străduiește să obțină 
noi rezultate în întrecerea so
cialistă desfășurînd pentru 
aceasta o largă activitate crea
toare.

1b atelier, Trică Cornel ne-a 
explicat cum se adună econo-

— La fiecare bobină tăiem 
capetele la dimensiunea care

• SPORUSPORT»
Concursul de mare fond Pe scurt

pe Dunăre
• Sim'oătă și duminică la Subotița va 

avea loc meciul internațional de atletism 
«Lntre echipele selecționate de juniori și 
junioare ale R. P. Romine, R. P. Polone 
si Iugoslaviei.

• Astăzi începe la Sinaia 
faza de zonă pentru „Cupa 
Europei' la șah, la care par
ticipă echipele R. D. Ger
mane, R. P. Ungare, R. P. 
Bulgaria și R. P. Romine,

A LutreceriJe vor dare pini 
V fa » eagoM. lstiknnle m

rar a .—1 ftrehB «cal ciawire m 
peace texaeai fxaL Piuă ta

U -n fișai calificat ♦- 
fațoslarteL Olandei p

copi^ mulți, -puțini____
Iată de ce, la 7 decembrie 1924, mai mulfi 
locuitori s-au adunat pentru a interveni 
să se... intervină în a găsi și aduce un di
rector. Procesul verbal, aflat la D. Mic
șunescu, motivează intervenția: „deoarece 
această mahala, din punct de vedere edu
cativ și instructiv lasă mult de dorit și 
cum ar trebui o muncă intensivă pentru 
luminarea acestui colț al Capitalei, pro
punem de a se interveni să se numească 
un director destoinic și doritor de înălța
re a acestei mahalale..."

incepata! intermtalor

Replica—1964 !

,,Dați un ban,
pentru școală"

Acest subtitlu a fost, după cum ne-a 
relatat D. Micșunescu, formula la care 
s-a ajuns, după răspunsul „binevoitor" 
al ministrului instrucțiunii.

— Așa s-a făcut școala din Vitan — ne 
spune acelaș. Dumneavoastră, cei mai 
tineri, poate a să-i judecați pe oa
menii anilor acelora, fiindcă n-ați știut 
ce e sărăcia, nici ce înseamnă să te lo
vești de „înaltele foruri", pe care pur și 
simplu nu le interesa că n-ai tu școală, 
că fiii tăi rămîn analfabeți.

Și, ca dovadă, ni s-a pus la dispoziție 
o mică tăietură din „Universul" (12 apri
lie 1934): „S-au ajutat, se scrie, 70 de 
săraci din cuprinsul cartierului Vitan, 
dîndu-se fiecăruia cîte 2 kg. făină, 1 kg. 
zahăr, 1 kg. carne, 1/2 untură, orez șj 16 
ouă’*. Nota aceasta spune tot despre posi
bilitățile materiale ale oamenilor. Ce pu
teau face ei. tind singură cumpărarea 
unui teren pentru construcția școlii costa,

Trocaa ori prin cartierul Vitan. Cu 
pași repeÂ, ritmul construcției socialiste 

-xxtxeezâ ți spre acest colț al Capitalei. 
Dar, dkfar acolo unde zona construe- 
z~iior «oi n-a cuprins încă suprafața 
Urinai», prefacerile sfat radicale: apă, 
KSBăi, canalizare, asfaltul sfat realități 

cotidiene- Emoționant este cd, bornele 
..usartior construcții se văd deja : parcă 

^refiffurrnd viitorul cartier reconstruit, 
t-eu ridicat — albe, cu ferestrele cît ce- 

de — școlile noi.
nr. 87 s-a înființat în apropierea 

redus eroii om Vitan in anii noștri, fa- 
trtKft școala veche nu putea cuprinde nici 
pe departe pe copiii de virstă școlară. 
M-. malt, asul acesta i >-a construit a- 
reries școli un local nou pentru... 1400 
de elevi.

Piatra âe temelie a noii școli a fost 
pusă la 1 martie 1964 iar la 24 iulie ace- 
lași an se montan fa clase băncile și ta
blele.

lată așadar, o replică la realitățile de 
iltădată. O școală cu 24 de clase se poate 
construi doar în_ 4 luni și jumătate.

Ca replică la cei 1 000 lei dați rindea 
de Ministerul Cultelor (care răspundea 
și de înrdțămfat !) pentru construcția ve
chii școli, sd amintim doar faptul că sta
tal a alocat pentru construcția noii școli 
din 
din 
dor 
de 
-âti
socoti și școlile profesionale, tehnice etc..

Vitan 3 000 000 lei. (Citeva cifre 
situația școlară a raionului Tu-
Vladimirescu vor 

aemenea revelatoare: 68 de uni-
scolare ți preșcolare — fără a

fi, credem

Făuritorii de motoare Concursul nostru pentru
cele mai frumoase poezii

PRIMA VARA
Desprind din privirile oamenilor 
aripile zborului.
Străzile au vuiet de ocean 
și simt a țării umană primăvară, 
treeîndu-ne prin inimi 
ca un meridian.
E un ritm exuberant și pur, 
orașul, țara și dimineața suie 
prin coșuri de fabrici, 
prin sonde, spre soare.
De pe înălțimile fiecărei zile 
întîmpinăm viitorul 
cu pîine și sare.
Primăvară de 20 de ani, 
noi cu lumina ta sîntem contemporani. 
Te conturăm din zbor definitiv și viu, 
cu aripile-n steaguri de năzuinți aprinse, 
corabie cu 20 de pînze 
spre toate orizonturile veacului întinse.

(Urmare din pag. I) 

perioare costă cu circa 800 lei 
mai puțin. în momentul de 
față se lucrează la moderniza
rea grupului pentru sudură de 
350 amperi. Adică reproiecta- 
rea cu reducere de gabarit, co
mandă de la distanță, sudura 
în mai multe medii. Bineînțe
les la produsele noi — anul a- 
cesta am realizat motoare pen
tru macarale ce lucrează în 
condiții grele și motoare anti- 
explosive cu gabarit mic — 
avem în vedere un consum 
cît mai mic de materiale și 
performanțe tehnice cît mai 
ridicate.

...Am străbătut apoi secțiile 
uzinei.

Șeful atelierului de bobinaj, 
Robert Panait, ne-a vorbit 
despre economii.

— Noi lucrăm cu sîrmă de 
bobinaj. cositor, preșpan, ban
dă izolatoare, mică etc. adică 
materiale scumpe. Este firesc 
atunci ca fiecare muncitor să 
gospodărească și mai bine ma
terialele pe care le folosește. 
Pină acum s-au realizat peste 
140 000 lei economii la acest 
capitol. Și totul prin croirea 
rațională, folosirea fiecărei bu- 
eâți rit de mică de material. 
Sini mulți tineri printre cei 
care gospodăresc cu grijă ma
terialele : Trică Cornel din e- 
chipa lui Croitoru Iordache 
sau Cristea Marin din echipa 
ccssdusă de Rodica Petrus. In 
echipa lui Iordache se reali
zează economii de bare, din
colo preșpan. bandă de izolat

FLORIN MANEA

(X. V ca M de

RITMURI IA ARGEȘ
La Argeș, îmi încep ca-ntotdeauna cîntările 
Și le sfîrșesc undeva în sud sau în nord, 
Iau cu asalt pe braț cărările
Le aștern peste ape-aruncate —* în formă de pod 
Și atunci, munții-mi coboară vuind 
Printre brazii înalți-vijelioși.
în noaptea, pătrunsă de lămpi cu carbid
Și de vorbe, ascult cîntecu-i îndelung și frumos. 
Turnurile galbene-ale zidirii din Argeș
Par o ceață ce se topește-n spirală...
Argeșul, bărbatul, înalțe-și
Pe umeri, pe maluri, luminile de hidrocentrală! 
Știu, Argeșul va fi o nouă stea
Care-și va dărui lumina toată
Noi toți ne-om îndrepta priviri spre ea 
Din patria feeric luminată.

ETAJE
Respirăm aer crud — rășinos... 
înălțimile se răstoarnă ca bătăile de-aripă, 
Simțim lingă schele-nrudirea
Ce le-apropie la o zvîrlitură de praștie de cer.

Atunci, flecare cărămidă are ceva din trupul 
Unei amfore arsă de dragostea soarelui. 
Mistria, o sărută s-adoarmă 
Intre cer și pămînt
Legănată de căldura sufletului ei.

PEISAJ
DUMITRU M. ION

CMcade verzi — cad arborii tunînă 
ca sloiurile unul fluviu ars de ger... 
Cascade verzi — cad arborii tunînd 
fi trag în jos bucăți, bucăți de cer.

Pe locul unde-au fost, în golul alb 
ee-așează uriașul tăietor 
și ține mai departe pe un umăr, 
soarele greu în locul lor.

DRUMURILE
Drumurile lui nu au sfîrșit, 
nici nu știe unde-au început... 
Păsări de lumină prin parbriz, 
atinrindu i fruntea, au trecut

Răsuflind grăbit pămintu-1 soarbe 
ca imense bue de asfalt.
Poartă in mașina prăfuiți cerul 
dintr-un colț al zării-n celălalt.

Mina lui puternică e parcă 
dintr-un munte uriaș cioplită. 
Pe volanul lui se-nvirte țara, 
toată țara ca pe o orbită!

GEORGE IARIN

M Ml _ ____ _
propr:»-rjd. Issă de ce ai aeee?-

și pe la «KbL Ca «i tcepe ie seeartd n>- 

lerMri es cope- ta Oferite îoori. aa- 
menu fusd Maetrtn. Mta. ea — an efcr

pinâ la «nai • kmM <b porws c* 
copm fa rmex faetie cere re
păsrrecoi ș* cri. svBfrizaâe o adercrctă 
arhtrâ coetceeSrd fa cifre a aspeefafai 
rrapic și riale fa ocetCF txmp al vwei c- 
semewa ritriierfae.

__Priafarw Cc^sclai a dar 1M de leT 
Jf Cnltefar 19* de lef

Ca la poalei '
Dar acestea eraa ccrarri rare. aseaBexes 

tiștiguri *s se recliza* orirind. Ua pro
ces verbal ne arezâ că, la o asemeacz 
ierbare, w« s-«b adauct deât MS lai ș> 
55 bani. Și si •> setăm: sie^ar teren! 
costa 150 000 lei! Așa că. nesvfad c* 
face numai cu evpiă — folotiți d^ep- 
artiști, cetățenii ?*<« adresat ți mr 
artiști cunoscut si dea spectacole ^fa 
mila și favoarea școlii Vitan-. Prin
tre cei care au acceptat a fost și eano*- 
cutul comic Constantin Tănase („Univer
sul" anunța că rDuminică 27 septembrie 
1925, orele 3.dat^ d- C. Tcnase, directorul 
Teatrului „Cărăbuș* va da o reprezenta
ție ale cărei beneficii vor fi aduse la con
struirea școlii Vitan»).

Și cu tot felul de asemenea manifestări 
artistice cu chetă, cu toate că la ele arau 
prezente notabilitățile cartierului, iar 
o dată a fost invitat chiar ministrul-pre- 
ședinte de onoare, de la piatra de temelie 
ptnă la finisaj construcția a durat 14 ani.

1180 de cadre didactice; 23 848 elevi — 
(nici un elev neșcolarizat in tot raionul); 
r.umsv în ultimii 5 ani s-au construit 8 
școU noi, totalizind peste 180 de săli de 
clasă; alte 6—7 școli sînt în proiect pen
tru construcție fa anii 1965—1966.

Parcă respirăm alt aer!
Și, iată-ne in vizită și la Școala Vi

tan, cea cu istoria a... 20 de ani de cons- 
trucție. Tovarășa directoare — E- 
lena Petrescu — o profesoară tînără, știe 
puțin despre istoricul școlii. Ceea ce 
ne spune este insă că, numai în cîțiva 
ani școala a fost reamenajată (numără 
azi 1200 de elevi de la clasa I la a 
Vlll-a). Sute de copii pleacă anual 
în tabere la munte, la mare (chiar 
zilele acestea 120 de elevi sfat în 
tabere permanente, alte cîteva sute în ta
bere locale, iar 60 au plecat la 1 august 
în excursie pentru 3 zile pe Argeș, după 
ce alții s-au întors dintr-un circuit al 
RJ’JL — etc.). Școala are aparat dg ci
nematograf propriu (în fiecare săptămînă 
-ulează film în școală, pentru elevi), are 
3 aparate de proiecție pentru lecții, tele
vizor, două aparate de radio, instruments 
muzicale. Ca să nu mai vorbim de cabi
net medical, de cabinetul stomatologic 
dotat cu aparatură ultramodernă etc.

...La plecare am zărit pe pereții vechii 
școli din Vitan cîteva zeci de „Diplome". 
Ne-au atras atenția. „Premiul I pe oraș‘S 
„Premiul pe raion..." etc. Pentru o bo
gată activitate artistică, elevii dc azi di 
școlii sînt prețuiți și cunoscuți în întrea
ga Capitală (chiar la recentele concursuri 
ei au obținut locuri importante în între
cere). Am prezentat cititorilor cîteva din 
argumentele concrete ale replicii pre
zentului. Și fără îndoială, fiecare ar putea 
adăuga alte noi și semnificative aseme
nea argumente.



I

eri ne-a sosit la 
redacție o scrisoa
re în care, printre 
altele, corespon
dentul nostru vo
luntar, I. Dună
reană ne informa: 

„Hotărîți să întîmpine cea de-a 
XX-a aniversare a Eliberării 
patriei cu succese deosebite în 
toate sectoarele de activitate 
tinerii din raionul Fetești, re
giunea București, au reușit ca 
la majoritatea obiectivelor de 
muncă patriotică, pe care și 
le-au propus să-și realizeze și 
să-și depășească angajamente
le luate...".

Pornind de la această scri
soare, am avut o convorbire 
cu tovarășul ION CONSTAN
TIN, prim-secretar al Comite 
tului regional București al 
U.T.M.

— Cu ce realizări în acțiu
nile de muncă patriotică în
tâmpină tineretul din regiunea 
București ziua de 23 August ?

— La 10 din cele 16 obiecti
ve principale pe care ni le-am 
propus ne-am depășit pînă a- 
cum 
piu, 
ziua 
triei 
gat, _ 
suprafață de 1 200 de hectare; 
am realizat 1 251 de hectare. 
Ne-am propus ca tot în aceas
tă perioadă să plantăm în ali
niamente 15 000 de puieți; 
realizat — aproape 26 000. An
gajamentul cu privire la în
treținerea și repararea drumu
rilor și șoselelor (300 km) l-am 
înfăptuit în proporție de 233 
la sută etc.

La toate aceste acțiuni au 
participat în medie peste 
200 000 de tineri.

— Cum apreciat i activita
tea tinerilor pentru îndeplini
rea propriilor angajamente ?

— Vreau ca de la început 
să subliniez seriozitatea și 
hotărîrea cu care tinerii și-au 
luat angajamente pe măsura 
forțelor și a posibilităților lor 
reale și entuziasmul 
au pornit chiar de a 
la realizarea lor.

— Au mai rămas
23 August puține zile

acțiunile de muncă patriotică 
să ia o amploare mult mai 
mare.

în urma unui sondaj făcut 
recent, am constatat că in sa
tele regiunii noastre mai sint 
rezerve de metale vechi care 
pot fi lesne strînse și predate 
la I.C.M. Pentru ca munca să 
se desfășoare cit mai bine, 
am recomandat organizațiilor 
U.T.M. să stabilească zile spe
ciale în care marea majorita
te a tinerilor să ia parte nu
mai la această acțiune : se

Pe șantierele
muncii

patriotice
angajamentele. De exem- 
prevăzusem ca pînă în 

aniversării Eliberării pa
să amenajăm pentru iri- 
prin muncă patriotică, o

din regiunea 
București

cu care 
doua zi

la 
ce 

v-ați propus să faceți în con
tinuare ?

— Avem toate condițiile ca

pînă

pot astfel folosi cu mai multă 
eficacitate și forțele tineretu
lui și mijloacele de transport - 
Așa s-a procedat și se proce
dează in raionul Oltenița. De 
la Budești (comună aparținind 
acestui raion) pînă la 10 au
gust va fi încărcată in tren o 
cantitate de 10 vagoane de me
tale vechi strînse de tinerii 
săteni. Pînă la 23 August avem 
posibilitatea să strîngem (la 
nivelul întregii regiuni) și să 
predăm la I.C.M. cel puțin 50 
de vagoane de metale vechi, 
ceea ce va însemna depășirea 
angajamentului de 4 000 de 
tone cu peste 300 de tone.

In orașele Alexandria, Tr. 
Măgurele, Fetești, Urriceni. 
Oltenița, Slobozia tinerii vor 
amenaja prin muncă patrioti
că spații verzi pe o suprafață 
totală de peste 50 000 mp. 
S-au stabilit organizațiile de 
bază U.T.M. care răspund de 
îndeplinirea acestui obiectiv.

în ceea ce privește construe-

țiHe. obiectivele sînt cunoscu
te în fiecare comună și sat. 
în regiunea noastră trebuie 
construite în acest an 401 săli 
de clasă 43 magazii, 125 graj
duri etc. Organizațiile U.T.M. 
vor repartiza aici numărul de 
tineri necesar, care să ajute la 
transportul și manipularea 
materialelor pe șantier, săpa
rea fundațiilor. pregătirea 
mortarului etc. Scopul urmă
ri: este ca pe aceasta cale, 
școlile, magaziile, adăposturile 
pentru animale să fie date în 
folosință conform graficului și 
chiar mai înainte de termene
le stabilite.

O lucrare de sezon, deosebit 
de importantă, la care ne-am 
angajat sâ aducem o însem
nată contribuție prin muncă 
patriotică este insilozarea nu
trețurilor și in special a po
rumbului. Ne-am propus ca 
pînă la sfîrșitul anului la a- 
cest capitol să realizăm 150 000 
'> ’ au strîns si
conservat pînă acum aproape 
6 300 de tone de furaje (este 
vorba de diferite ierburi și 
frunza ret Acțiunea este însă 
abia la început. Tinind seama 
de faptul că necesarul de bra
țe de muncă este mult mai 
mic față de numărul mare de 
tineri existent in cele mai 
multe din gospodăriile colec
tive. am recomandat organiza
țiilor U.TAL să-i repartizeze 
pe aceștia eșalonat pe orga
nizații U.T5L de brigăzi, ast
fel incit lucrarea să se desfă
șoare ritmic. Avem apoi gos
podării colective cu suprafețe 
mari de porumb-siloz și cu 
puține brațe de muncă. Aici 
ne-am propus sâ organizăm 
intr-ajutorarea intre vecini, 
între organizațiile U.TJf. din 
două Gu*_C.

La buna desfășurare a tutu
ror acțiunilor amintite vor a- 
juta direct membri biroului 
și ai comitetului regional 
U.TAL, care au fost reparti
zați pe raioane. La rindul lor. 
comitetele raionale U.T M. au 
repartizat pe membrii biro
urilor pe organizații de bază. 
Toți aceștia vor fi permanent 
în mijlocul tinerilor, ajutin- 
du-i concret să-și realizeze și 
să-și depășească angajamen
tele cu privire la munca patri
otică, pe care și le-au luat în 
întîmpinarea celei de-a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei.

CONSTRUIM
• Hunedoara

Duminica trecută, ca și în 
alte zile, tinerii din regiunea 
Hunedoara au adus o valoroa
să contribuție la diferite lu
crări de înfrumusețare a orașe
lor și satelor, la construcțiile 
școlare, la strîngerea și Insi
lozarea de nutrețuri, la con
strucțiile zootehnice etc. Refe
ritor la aceste acțiuni 
ne relatează:

iată ce

Orașele și satele
tot mai frumoase
• Suceava

înfrumusețarea orașelor și satelor este unul din 
obiectivele întrecerii patriotice la care participă în 
aceste zile mii de oameni ai muncii din regiunea 
Suceava. în raionul Rădăuți, în semestrul I s-au 
executat lucrări de folos obștesc în valoare de 
3 700 ooo lei. In multe localități din regiune — 
Dorohoi, Domești, Clit și altele — angajamentele 
anuale privind executarea acestor lucrări au fost 
depășite. De la începutul anului, în întreaga regiu
ne, au participat la aceste acțiuni peste 500000 de 
cetățeni care au efectuat lucrări în valoare de pes
te 21 milioane lei. Această cifră reprezintă 72 la 
sută din angajamentul anual. Printre lucrările 
executate se numără : construirea a 2 915 metri 
pătrați de străzi, 18 780 mp trotuare, amenajarea 
a 579 602 mp spații verzi etc.

O contribuție importantă la aceste lucrări și la 
multe altele au adus-o tinerii, care de la începutul 
anului au întreținut 370 km drumuri, au constru
it 283 baze sportive, 532 podețe, au curățat 100 km 
șanțuri, au plantat 35.000 pomi ornamentali și au 
întreținut 50 de parcuri și scuaruri. în continuare, 
tinerii întreprind noi acțiuni pentru ca în întîmpi
narea zilei de 23 August orașele și satele regiunii 
să fie cât mai frumoase.

• Galați
In primele ore ale dimineții de duminică, peste 

90000 de locuitori ai Galațiului, tineri și vîrstnici, 
s-au îndreptat spre diferite puncte ale orașului, pe 
șantierele muncii patriotice. în întîmpinarea celei 
de-a XX-a aniversări a Eliberării patriei, gălățenii 
vor să-și facă orașul și mai frumos. La faleză, pe 
Calea Prutului, sau în cartierul Țiglina, mii de 
oameni: constructori de nave, laminoriști, locuitori 
ai orașului sau constructorii marelui Combinat si
derurgic, au muncit cu elan tineresc la amenajarea 
de spații verzi, nivelarea unor terenuri virane, în
treținerea parcurilor etc.

Spre otelării
Ploiești'

PLOIEȘTI (de Ia corespondentul nostra). *• 
Tinerii din orașul Ploiești s-au angajat la în
ceputul anului ca în întimpinarea celei de a XX-a 
aniversări a Eliberării patriei, să colecteze și să 
trimită oțelăriilor patriei 12.000 tone de metale 
vechi. Cuvîntul dat devine faptă; aproape zilnic 
peste 5 ooo de tineri din acest oraș organizează 
raiduri în incinta fabricilor și uzinelor în cartie
rele din imediata vecinătate a acestora și string 
metalul bucățică cu bucățică. Este demn de reținut 
faptul că aproape la sfîrșitul fiecărei săptămîni djn 
gara Ploiești-triaj pleacă spre Hunedoara; noi canti
tăți de metale vechi. Și la sfîrșitul săptămînii trecute, 
sîmbătă noaptea și duminică dimineața, din ora
șul Ploiești (gara Ploiești-triaj) au plecat spre Hu
nedoara peste 1 300 tone de metale vechi încărca
te în 46 de vagoane. Cele mai importante canti
tăți le-au colectat tinerii-, din cadrul Uzinei de uti
laj chimic, cei de la Uzina „1 Mai", de la Uzina 
mecanică Teleajen, ISEM și ISCM Brazi. De Ia 
începutul anului și pînă acum tinerii din acest 
oraș au colectat și expediat pe adresa oțelarilor hu- 
nedoreni aproape 10 ooo tone fier vechi. împre
ună cu cantitățile de fier vechi ce vor fi colectate 
și expediate la datele de 8, 11 și 22 august tinerii 
din orașul Ploiești își vor îndeplini și chiar depă
și angajamentul luat.

în același timp, mii de fete și băieți din celelal
te orașe ale regiunii participă cu entuziasm la im
portante acțiuni de muncă patriotică : repararea 
drumurilor, redarea de noi terenuri agriculturii, 
construcții, insilozarea nutrețurilor etc.

Prin munca patriotică
a tineretului,

DIN CAPITALĂ 
AU PLECAT IERI 
41 DE VAGOANE 

DE METALE VECHI 
CU DESTINAȚIILE:

HUNEDOARA 
REȘIȚA 
OTELUL ROȘU 
CIMPIA TURZII 
CALAN

secetar 
U.T.M.

Ilia : „Un număr de 47 de ti
neri din Almaș-Săliște, 73 din 
Lăpugiul de sus, 20 din Stăn- 
cești-Ohaba și 80 de la Exploa
tarea minieră — Certe j, au 
fost prezenți la acțiunile de 
muncă patriotică pe șantierele 
de construcții ale școlilor ce 
se ridică In aceste sate. Ei au 
efectuat timp de 4-5 ore dife
rite lucrări necalificate indica
te de meșteri, contribuind la 
creșterea ritmului de construc
ție. Tinerii din satele respec
tive s-au angajat să participe 
zilnic la muncă patriotică pe 
aceste șantiere, atunci cînd nu 
sînt antrenați în lucrările de 
la cîmp, pentru ca școlile de 8 
ani de Ia Almaș-Săliște și Lă
pugiul de Sus, precum și cea 
de patru ani de la Stăncești- 
Ohaba să fie terminate pînă la 
23 August'.

• Loghin Popa, prim 
al Comitetului raional

popular raional au antrenat un 
număr de 300 de tineri, care 
au lucrat timp de 4 ore la ame
najarea acestui parc. întrucît 
se cere un mare volum de 
muncă, ei s-au angajat ca zil
nic de acum înainte, după ore
le de program, să vină aici și 
să lucreze, pentru ca în ajunul 
marii sărbători orașul nostru 
să arate și mai frumos decît în 
prezent'.

DE LA ÎNCEPUTUL
ANULUI Șl PINA ACUM
• Oțelăriile au primit peste

Ieri, de la ora 0 pînă la ora 7 au in
trat pe porțile marelui Combinat side
rurgic de la Hunedoara 40 de vagoane 
de metale vechi venite din diierite col
țuri ale țării. Tot aici, alaltăieri, au 
sosit 160 de vagoane cu metale vechi 
(ceea ce înseamnă o depășire a cotei 
zilnice prevăzute).

• Laurențiu Zona, secretar 
al comitetului orășenesc V.T-M. 
Brad : ,Jn cinstea zilei de 23 
August, tinerii din orașul Brad, 
contribuie, printre altele, și la 
amenajarea unui parc pe lo
cul viran, în prezent acoperit 
parțial de niște ziduri vechi. 
Pentru aceasta, duminică, or
ganizațiile U.T.M. de la URCG 
cooperativa Brădeanca, Tim- 
plăria Crișana și de la sfatul

• Viorel Faur, prim secretar 
al Comitetului raional U.T.M. 
Sebeș : „Colectiviștii din Deș- 
tad, și-au propus să constru
iască mai multe grajduri cu o 
capacitate de 100 capete de 
vite fiecare. Pentru ca lucrări
le să avanseze într-un ritm cît 
mai rapid, utemiștii, toți tine
rii colectiviști s-au angajat 
săi ajute, prin rotație, pe meș
teri. Duminică 50 de tineri au 
fost prezenți la muncă patrio
tică pe șantierul respectiv. în- 
trucît printre ei se găseau 
mulți care se pricepeau la lu
crările de dulgherie, aceștia 
s-au angajat să execute chiar 
în aceeași zi, sub îndrumarea 
maistrului principal, acoperi
rea grajdului. Prin buna orga
nizare a lucrărilor de pregăti
re a materialelor și urcarea 
lor pe ziduri, angajamentul 
nerilor a fost îndeplinit 
timp.

In aceeași zi sute de alți 
neri colectiviști au participat 
la cositul și strinsul finului de 
pe porțiunea ce teren situat 
de-a lungul șoselei, sau căilor 
ferate, la capătul holdelor etc. 
contribuind astfel la completa
rea bazei furajere a G-A.C. 
Numai tinerii din Deștad, Ghir- 
oam și Pianul de jos au reușit 
să siringă prin muncă patrioti
că peste 500 tone de fin in zi
ua respectivă.

Foto : AGERPRESAcțiuni de muncă patriotică în cartierul Giulești
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126 000 tone
de metale vechi

• Patrimoniul forestier 
s-a îmbogățit cu aproape

5 500 de hectare
• în livezile țării și de-a lungul 

șoselelor au mai fost plantați peste

2 330000 de puieți
• In circuitul agricol au intrat încă

6784 hectare de teren

Acțiuni entuziaste

• Timișoara
In acest an, in ra

ionul Deta, tinerii au 
plantat peste io ooo 
de pomi dintre care 
3 6oo ornamentali, 
iar in raionul Lu
goj peste 16 ooo de 
pomi, evidențiindu- 
se organizațiile de 
baza U.TJrt. de la 
G.A.C. Bara, Visag, 
Brestovăț.

In orașul Timișoa
ra, unul dintre obiec
tivele principale ale 
muncii patriotice este

colectarea fierului 
vechi la care au par
ticipat în primul se
mestru peste 7 ooo 
de tineri care au co
lectat peste 900 tone 
fier vechi,

O participare acti
vă la acțiunile de 
muncă patriotică au 
avut-o și cetățenii 
din raionul Arad, un
de 90 la sută din an
gajamentul anual a 
fost realizat. Iată cî- 
teva cifre : 2 431 ooo

m.p. străzi întreținu- 
aproximativ 
mp mai

te, cu
190 ooo r __
mult față de an
gajament ; podețe re
parate, întreținute 
și construite — an
gajament 1 490, rea
lizate 9 924. In pe
rioada amintită s-au 
plantat mai mult de 
8 ooo pomi peste an
gajament ceea ce a 
dus la realizarea 
unor importante eco
nomii.

Corespondenții noștri voluntari
lecat numai pen
tru cîteva săptă
mîni din oraș, fie
care băimărean 
va găsi, la întoar
cere, ceva nou. 
Și, asta, nu numai

in inima orașului (așa-numitul 
centru nou) ci și pe fiecare arte
ră a acestuia, pe fiecare stradă.

Orașul este un vast șantier de 
construcție. Zece obiective de lu
cru au fost date în seama tine
rilor care s-au angajat să le du
că la bun-sfîrșit.

Mai întîi un scurt bilanț: la
ștrandul Lăpuș, pe șantierul de 
la Izvoarele, pe terenul din fața 
uzinei electrice sau pe stadionul
23 August, au lucrat în acest an 
aproape 67 000 de tineri. In cele 
312 000 ore de muncă patriotică 
pe care le-au prestat, ei au plan-

TRANSMIT:
tat 8 912 puieți, au reparat 21 km 
de drum, au demolat case vechi 
etc. Pentru amenajarea celor 
10 480 m p de spații verzi au fost 
necesare nivelări de terasamen- 
te. Strada Victoria, șoseaua Baia 
Mare — Recea, Dealul Florilor 
și toate cartierele orașului au 
devenit de nerecunoscut. Aici 
s-au plantat pomi, s-au sădit 
flori.

De două ori pe săptămînă pe 
cele 10 șatiere ale muncii patrio
tice vin cîte 400—500 de mineri, 
constructori, chimiști, elevi și 
studenți. Tehnicienii sfatului 
popular îndrumă munca acestora.

Pe baza unui grafic, fiecare or
ganizație U.T.M. își cunoaște din 
timp locul unde se vor prezenta 
tinerii, ce vor face ei aici.

Tinerii din Baia Mare s-au an
gajat ca pînă în ziua de 23 Au
gust să mai amenajeze prin mun
că patriotică 1 500 m p de spații 
verzi în jurul pieții Victoria, pe 
strada G. Coșbuc, Bulevardul 
București etc. La ștrandul Lăpuș 
și la Izvoarele își vor aduce con
tribuția la terminarea lucrărilor 
Ia bazinul de înot și la rezervo
rul de apă.

A. CONSTANTIN 
student

T
inerii din raionul Cislău, au 
participat la numeroase 
acțiuni întreprinse de or

ganizațiile U.T.M. pentru între
ținerea și refacerea patrimoniu
lui forestier.

Prin îngrijirea arboretelor, îm
păduriri, recoltări de semințe și 
combaterea dăunătorilor, numai 
la ocoalele silvice din Nehoiu și 
Nehoiași, tinerii de la I.F. Nehoiu 
și comunele Siriu și Nehoiași, au 
realizat economii în valoare de 
peste 52 000 lei.

IOSIF DOMAN 
electrician

L
ocuitorii din satul Viișoara, 
raionul Tg.-Ocna, au înce
put construirea, prin mun

că patriotică, a unor noi săli de 
clasă, anexate vechiului local al 
școlii. Pînă acum ei au transpor
tat piatra, nisipul, realizînd o e- 
conomie de manoperă de circa 
20 000 lei. Răspunzînd inițiativei 
comitetului organizației U.T.M. 
din comună, numeroși tineri au 
participat zile de-a rindul la 
muncă pe șantier. Unii au săpat 
la fundații, alții au turnat be
tonul, alții i-au ajutat pe meșteri 
la zidărie. în felul acesta ei au 
contribuit totodată și la urgenta
rea ritmului lucrărilor.

S-au evidențiat în mod deose
bit Chiriac Dulhac, Gheorghe 
Crăciun, Ionel Vinceanu, elevii 

Vasile Rusu, Gheorghe Drăgan, 
Ștefan Vrînceanu și alții.

GH. IZBĂȘESCU 
proiesor

Flori și arbuști 
ornamentali

Frumosul oraș Timișoara se 
face mereu mai frumos. Iată 
ce ne transmite în legătură cu 
aceasta tovarășul ALEXAN
DRU GANEA, secretar al co
mitetului orășenesc U.T.M.

„Pînă acum cîtăva vre
me, peste 30 000 de tineri 
muncitori, studenți, elevi, func
ționari au lucrat la îndepărta
rea molozului unor vechi dă- 
rîmături din centrul orașului, 
la nivelări, la amenajarea alei
lor și rondurilor de flori. Vo
lumul mare al lucrărilor efec
tuate aici este ilustrat și de 
suma economiilor realizate 
prin munca patriotică — 
1 200 000 lei.
Majoritatea brigadierilor mun

cii patriotice sînt antrenați în
să acum la colectarea celor 
300 de tone de metale vechi, 
cantitate necesară pentru în
deplinirea angajamentului pe 
care tinerii timișoreni și l-au 
luat în întîmpinarea celei de a 
XX-a aniversări a Eliberării 
patriei".

Din Satu Mare, tovarășul 
ALEXANDRU MESAROS, se
cretar al comitetului orășenesc 
U.T.M., ne comunică :

„Cea mai mare parte a an
gajamentelor luate de tineri 
cu privire la acțiunile de în
frumusețare a orașului prin 
muncă patriotică au fost înde
plinite. Astfel, lucrările prevă
zute pentru parcurile „Repu
blicii", „Libertății" și „Le- 
nin“ au fost terminate. Tinerii 
de la Uzina „Unio", Fabrica 
„Mondiala", IPROFIL, Combi
natul „1 Mai" și din alte între
prinderi și unități din oraș lu
crează acum la amenajarea 
lacului, a spațiilor verzi etc.

Și prin contribuția tineretu
lui, ziua de 23 August va găsi 
în orașul nostru mai multe 
flori, mai mulți arbuști orna
mentali, străzile mai frumoase".



CONGO:

Forțele răsculaților 
au pătruns 

în orașul Stanleyville
LEOPOLDVILLE 4 (Agerpres). 

— Răsculații congolezi aflați sub 
conducerea Iui Gaston Sumialot, 
au pătruns marți după-amiază în 
orașul Stanleyville, al treilea 
oraș ca mărime, din Congo. 
Agențiile de presă relatează că 
pe străzile orașului au loc lupte 
între aceste forțe și trupele arma
tei centrale, condusă de generalul 
Mobutu.

După cum relatează agenția 
France Presse, orașul este în
conjurat de mai multe mii de 
răsculați, iar locuitorii unor sate 
din apropiere de Stanleyville au 
trecut de partea acestora.

Deși Mobutu a declarat, potri
vit aceleiași agenții, că trupele 
sale sînt suficiente pentru a îm
piedica ocuparea orașului de că
tre răsculați ți pentru a opri 
înaintarea lor, avînd și sprijinul 
jandarmilor katanghezi — trimiși 
de la Elisabethville — totuși, con
form unor știri parvenite la 
Leopoldville și comentate de a- 
genția Associated Press, situația

In Comitetul celor 18 state 
pentru dezarmare

GENEVA 4 (Agerpres). — 
La 4 august, la Geneva a avut 
loc o nouă ședință a Comite
tului celor 18 state pentru de
zarmare.

Luînd cuvîntul, reprezentan
ții Uniunii Sovietice, Statelor 
Unite, Cehoslovaciei și Marii 
Britanii au salutat prima ani
versare a încheierii Tratatului 
de la Moscova cu privire la 
interzicerea parțială a expe
riențelor cu arma nucleară.

• Mașină de tăiat pietre

I
a U.R.S.S. a fost creată o 
mașină care va schimba ca
racterul muncii într-una din 

cele mai grele profesii. Noua ma
șină, care a început să fie produ
să în serie la Uzina constructoare 
de mașini grele din Alma-Ata, este 
dotată cu 5 aparate cu reacție după 
sistemul prof. Alexandr Bricikin și 
poate tăia, cu mare viteză cuburi 
de cite 4—5 tone de granit.

Mașina poate fi folosită, de ase
menea, și pentru săpat sonde în 
zona ghețurilor veșnice, la constru
irea de centrale electrice, în mine, 
cariere etc.

Aparatul tăietor al mașinii func
ționează după principiul motorului 
cu reacție. El reprezintă o came
ră cilindrică în care arde un a- 
mestec de oxigen și gaze. Din duza 
arzătorului țîșnește cu o viteză de 
2 km pe secundă, un jet de gaze 
încinse a căror temperatură atinge 
3 500°. La o asemenea temperatură, 
chiar și piatra cea mai tare începe 
să se descompună rapid.

Astfel, la prelucrarea celui mai 
dur granit din Armenia, instalația 
termică experimentală a efectuat, 
în decurs de 45 minute, munca pe 
care o efectuează, de obicei, un 
grup de tăietori de piatră în 18 ore.

• Cetățeni inimoși

Poliția din Geneva este în 
urmărirea cîtorva cetă
țeni pașnici, care au să

rit în ajutorul unui alt cetă
țean atacat de un agresor. Ei 
s-au năpustit asupra agreso
rului, care nu voia cu nici un 
preț să dea drumul victimei, 
și l-au bătut măr, făcîndu-l 
să-și piardă și un dinte. încă 
înainte de terminarea opera
ției de salvare, victima elibe
rată a luat-o la sănătoasa. 
Inimoșii cetățeni care îi sări
seră în ajutor, au șters-o și ei 
cînd au constatat că agresorul 
pe care l-au cotonogit era de 
fapt un polițist în civil care 
tocmai pusese mina pe un 
spărgător.

• Peștii prezic cutremurele

C
are este cauza cutremurelor? 
Le putem oare prevedea ? 
De aceste probleme s-a ocu

pat prof. Iasuo Suehiro de la Uni
versitatea din Tokio.

De mulți ani, biologul adună fap
te despre apariția ființelor vii din 
adincul mărilor în preajma mărilor 
cutremure de pămînt. In afară de 
numeroasele legende» și note isto
rice există ■ și destule relatări ale 
martorilor oculari.

în vara anului 1923, un ihtiolog 
amator belgian a rămas uimit, vă- 
zînd pe plaja de la Haiama, în a- 
propiere de capitala Japoniei, un 
pește (Gadus morrhua) umflat de 
lipsă de apă, care, după spusele 
locuitorilor, trăiește numai la adîn- 
cimi foarte mari. Două zile după 
aceea a avut Ioc un cutremur în
grozitor care a distrus Tokio și a 
ucis 143 000 de oameni.

In 1933, un pescar i-a adus bio
logului un țipar de mare, prins în 
regiunea Odavara, care trăiește, 
de obicei, numai la cîteva mii de 
metri sub nivelul mării. în aceeași 
zi, un puternic cutremur subteran 
a zguduit țărmul japonez al Ocea

actuală din Stanleyville îndrep
tățește să se prevadă ocuparea 
într-un termen scurt a orașului 
de către răsculați.

★
ELISABETHVILLE 4 (Ager, 

preș). — Forțele patriotice 
congoleze, care acționează în 
Katanga de nord, au ocupat 
luni localitatea Kiambi, situată 
la 60 km nord de Manono — 
important centru minier al a- 
cestei regiuni. Continuîndu-și 
înaintarea ei au forțat rîul Lu- 
vua, îndreptîndu-se spre Ma
nono.

La Elisabethville s-a anun
țat în același timp că la Bau- 
douinville situația a rămas 
neschimbată.

Neliniștite de înaintarea 
răsculaților, autoritățile cen
trale congoleze au dispus, 
după cum relatează agenția 
France Presse, trimiterea de 
jandarmi katanghezi la Ka- 
mina, pentru a veni în ajuto
rul trupelor' armatei centrale.

Cei doi copreședinți ai Co
mitetului — reprezentanții 
U.R.S.S. și S.U.A. — au anun
țat că deși pînă în prezent nu 
au reușit să ajungă la un a- 
cord în legătură cu formarea 
unui grup de lucru care să 
studieze posibilitatea lichidă
rii mijloacelor de transport a 
armei nucleare, nutresc spe
ranța că un asemenea acord 
se va realiza înainte de înche
ierea actualei sesiuni a Confe
rinței pentru dezarmare.

DE TOATiz
nului Pacific, ucigînd 3 000 de per
soane.

Ultimul caz. povestește prof. 
Suehiro, 5-a întimplat la 11 no
iembrie 1963. în dimineața aceea, 
locuitorii insulei Niidzima, situată 
la sud de Tokio, au prins ,,un mon
stru marin* .— un pește necunos
cut, lung de 6 m, Care trăiește în 
adîncul mării. Radioul și televizi
unea l-au invitat pe biolog să vină 
cu un elicopter la fața locului și 
să facă un reportaj despre „mon
stru". Profesorul a refuzat să ple
ce, fiind ocupat, dar a adăugat în 
glumă, că după toate probabilită
țile, este de așteptat un cutremur. 
Și, Intr-adevăr, cutremurul a avut 
loc în raza insulei Niidzima, după 
două zile.

Acum, omul de știință japonez 
nu mai glumește pe această temă. 
El consideră că problema compor
tării ființelor din adîncul oceane-

U.R-S.S,: In insulele Komandor vin să se adăpostească animalele marine. Aceste insule sînt 
denumite și împărăția păsărilor și animalelor speriate. In fotograiie: un grup de morse
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„Casa Prtsfr din Goevi 
distrusă de un incendiu
^GENEVA 4. — h 

cendiu 2 izbucnit in interiorul 
clădirii din Geneza, cunoscută 
aid sub numele de „Czsz Presei". I 
In mai puțin de o ori din imen
sul palat construit in 1908 nu 
au mai rămas dedt cei patru pe- I 
reți. Cauzele incendiului nu se | 
cunosc. Pagubele materiale sînt 
evaluate la 6 milioane frond el
vețieni.

In ir.dr.la acestei clădiri au 
avut loc primele ședințe ale Li
gii Națiunilor, iar în timpul ce
lui de-al doilea război mondial 
aici a fost sediul Organizației in
ternaționale a Cruci: Roșii. După 
cel de-al doilea război mondial 
în marea sală a palatului „Casei 
Presei* a avut loc prima Confe
rință mondială privind utilizarea 
în scopuri pașnice a energiei ato
mice. Tot aid s-a ținut in 2955 
Conferința asupra Laosului, pre
cum și numeroase ședințe în pro
blema dezarmării.

• Lăstunii

ry borul lăstunilor este puter- 
nic, frumos, plin de grație. 
Din sudul fierbinte, aceste 

păsări zboară spre noi cu o viteză 
de circa no km pe oră, iar pe 
distanțe mici, chiar cu o viteză de 
două ori mai mare. In orașe, lăs
tunii zboară atît de repede printre 
case, încît de abia ii poți urmări 
cu privirea.

Lăstunul este una din cele mai 
utile pășiri. El mănîncă în 24 

de ore o cantitate de insecte cîn- 
tărind mai mult decît el însuși și 
distruge în fiecare vară nenumă
rate muște și țînțari.

Majoritatea lăstunilor îșt fac 
cuibul la oraș. Din păcate, numă
rul lor scade an de an : de obicei, 
ei își fac cuibul în firide și cre- 
nele, care se întîlnesc acum din ce 
în ce mai rar, mai ales în regiu
nile cu locuințe noi.

MAREA BRITANJE : Vedere 
din Londra — Galeria Na

țională

Congresul 
internațional 
de botanică

EDINBURG. — La 3 august, 
au început la Edinburg lucră
rile celui de-al 10-lea Congres 
internațional de botanică la 
care participă reprezentanți 
dir 69 de țări. Din partea R. P. 
Romîne, la congres ia parte o 
delegație compusă din acade
micienii Emil Pop, Alice Să- 
vulescu, Nicolae Sălăgeanu. 
Ștefan Peterfi șl prof. Mihai 
Răvăruț de la Institutul agro
nomic din Iași.

Lucrările congresului vor 
dura pînă la 12 august.

lor în preajma cutremurelor meriți 
o cercetare științifică serioasă.

• Africa se îndepărtează

O
amenii de știința englezi 

care cercetează regiuni
le puțin cunoscute ale 

Oceanului Indian au stabilit 
că în regiunea Golfului Aden 
pămîntul se încălzește de 4—5 
ori mai mult ca în alte locuri. 
Acest fenomen se datorește 
activității sporite din subsolul 
regiunii și confirmă încă o 
dată teza că Africa se înde
părtează de Arabia. Potrivit 
acestei teze, continentul afri
can se îndepărtează în fiecare 
an de Peninsula Arabică cu 
aproximativ un centimetru.

e scurt
ALGER. — Agenția alge

riană de presă anunță că Al
geria a hotărît în mod oficial 
să-și retragă candidatura de 
la postul de membru neper
manent al Consiliului de Se
curitate din partea Africii. în 
favoarea candidaturii repre
zentantului Republicii Mali.

Raportul comisiei Warren

WASHINGTON. — Ziarul 
„Washington Star* anunță că ra
portul oficial Cu privire la asasi
narea președintelui Kennedy, în
tocmit de comisia prezidențială, 
Warren, va fi dat publicității la 
14 septembrie.

Conținutul raportului, care nu
mără 660 de pagini, precum și 
cele 18 volume cuprinzînd depo
zițiile martorilor, vor fi ținute în

CIPRU:
Incidente în regiunile Tilliria

și Kyrenia
NICOSIA 4 (Agerpres). — Un 

purtător de cuvint al forței 
O.N.U. în Cipru a anunțat că o 
vedetă guvernamentală cipriotă a 
tras opt focuri împotriva unui 
mic vas al ciprioților turci, in 
apropiere de localitatea Kokkinz 
din regiunea Tilliria. In această 
regiune fusese deschis focul din
spre pozițiile ciprioților tură

------•------ ---------

Prevederile 
noii constituții 

a Afganistanului
KABUL 4 (Agerpres}. — La 

Kabul a fost dată pubhrifâr-. 
ncua constituție a Afgan 
alcătuita din 11 camttxe a care 
elaborare a curat se ăe .
o am

Constituia prevede, prmme 
altele, că în viitor nid un so
bra al familia regale nu poate fi 
prim-ministru, ministru, membru 
al Adunării Naționale, sau jude
cător principal al Curții supreme. 
Acest lucru este semnificativ 
deoarece pînă în prezent în 
Afganistan guvernul era condus 
totdeauna de o rudă apropiată a 
regelui.

Se prevede, de asemenea, ga
rantarea libertăților individuale, 
libertatea cuvîntului și a presei 
precum și procedura formării parti
delor politice în țară.

Potrivit noii constituții, jude
cătorul principal precum și mem
brii Curții supreme vor fi nu
miți, respectiv destituiți, de că
tre rege.

secret pînă la data oficială a pu
blicării.

Discuțiile din Consiliul 
economic șl social al 

O.N.U.
GENEVA. — La 3 august, 

participanții la sesiunea de la 
Geneva a Consiliului econo
mic și social al O.N.U. au exa
minat consecințele economice 
și sociale pe care le-ar avea 
înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale. Luînd cuvîn
tul la discuții, reprezentanții 
U.R.S.S., Algeriei, Indiei și ai 
altor țări au vorbit despre ne
cesitatea încheierii tratatului 
cu privire la dezarmarea ge
nerală și totală. Resursele ma
teriale și umane, care ar urma 
să fie eliberate prin înfăptui- 

impotriva unui elicopter al gu
vernului cipriot.

Agenția France Presse anunță 
că marți dimineața au continuat 
schimburi de focuri sporadice în 
regiunea Kyrenia, la sud-vest de 
soiul Dikomo. Au avut loc, de 
asemenea, schimburi de focuri în 
cartierul Neapolis din Nicosia 
unde grecii și turcii ciprioți dis
pun de poziții fortificate despăr
țite de o fîșie de pămînt de 
zprcximatvo 200 m.

R. S. CEHOSLOVACĂ: In 
iotograiîe, o vedere panora
mică a orașului Banska 
By strike din Slovacia Cen-

rea dezarmării generale și to
tale, au arătat ei, ar putea fi 
folosite pentru accelerarea 
dezvoltării economice a țări
lor din Africa, Asia și Ame- 
rica Latină.

CAIRO. — Pe lingă Universita
tea din Alexandria va ii creat un 
Institut de oceanologie, In vederea 
studierii bogățiilor marine ale 
R.A.U. Agenția M.E.N. relatează 
că noul Institut va ii primul de 
acest iei din Orientul Mijlociu.

Sondaj al opiniei publice 
americane

WASHINGTON — Ziarul 
„Washington Post" publică re
zultatele unui sondaj al opi
niei publice în legătură cu 
popularitatea în rîndurile ale
gătorilor a diferiților candidați

Congresul

Uniunii naționale 

a studenților 

algerieni

ALGER 4 (Agerpres). — La 
Alger s-a deschis cel de-al 

1 VI-lea Congres al Uniunii na
ționale a studenților algerieni. 
Participanții la congres vor 
discuta sarcinile mișcării stu
dențești în construirea unei 
vieți noi în Algeria.

La congres participă dele
gații din mai multe țări, prin
tre care și o delegație a 
U-A.SJL, condusă de Doina 
Smîrcea, vicepreședintă a 
U.A.SJL

Lucrările Congresului au 
fost deschise de președintele 
Uniunii, Huari Muffok, care a 
rostit o cuvintare. La prima 
ședință au participat membri 
ai Biroului Politic al Frontu
lui de eliberare națională, mi
niștri, reprezentanți ai opiniei 
publice.

Luînd cuvîntul, Hadj Ben 
Alia, Belkasem Cherif și alți 
membri ai Biroului Politic al 
F.L.N., au chemat studenții 
algerieni să participe activ la 
construirea unei vieți noi în 
Algeria.

în continuarea lucrărilor au 
luat cuvîntul reprezentanți ai 
Uniunii Internaționale a Stu
denților, ai organizațiilor stu
denților din teritoriile aflate 
sub dominația portugheză și 
din alte țări.

I -------Consfătuire a unor lideri

socialiști
STOCKHOLM 4 (Agerpres). 

— După cum s-a mai anunțat, 
la reședința de la Harpsur.d a 
primului ministru suedez Tage 
Erlander a avut loc o consfă
tuire a liderilor socialiști din 
Suedia, Norvegia, Danemarca, 
Anglia și R.F.G., în cursul că
reia au fost examinate o serie 
de probleme internaționale.

In legătură cu relațiile Est- 
Vest, participanții s-au referit 
la schimbul de vederi pe care 
unii dintre ei l-au avut cu 
reprezentanții UJLS.S. și au 
relevat că au căzut de acord în 
a aprecia că trebuie căutate 
pas cu pas soluții pentru pro
blemele concrete care se pun.

Vorbind despre problema 
dezarmării, liderul partidului 
laburist englez, Harold Willson, 
a declarat că la Harpsund s-au 
discutat măsurile care ar tre
bui întreprinse pentru oprirea 

probabili ai partidului demo
crat la postul de vicepreședinte. 
In fruntea listei publicate se 
află senatorul Humphrey, în 
favoarea căruia s-au pronun
țat 54 la sută din cei întrebați.

Se menționează că senato
rul Humphrey a ajuns în 
fruntea listei în urma recentei 
declarații a președintelui John
son care și-a exprimat do
rința ca membrii actualului 
guvern să nu figureze printre 
candidații la postul de vice
președinte.

MOSCOVA. — Președintele 
Băncii de Stat a U.R.S.S., A- 
lexei Poskonov, l-a primit la 
3 august pe David Rockefeller, 
președintele Băncii „Chase 
Manhattan Bank". Cu acest 
prilej a avut loc o discuție în

>eșcTirt*pe scurt

Mesajul adresat de către 

Douglas Home lui III. S. Hrușciov

LONDRA 4 (Agerpres).— Cu 
prilejul împlinirii unui an de 
la semnarea Tratatului cu pri
vire la interzicerea parțială a 
experiențelor cu arma nu
cleară, Ministerul de Externe 
Britanic a dat publicității 
marți textul mesajului adresat 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, de către premierul 
Douglas Home.

„Tratatul pentru interzice
rea experiențelor cu arma 
nucleară, se arată în mesaj, 
constituie un prim pas în do
meniul dezarmării și sînt tot 
atit de convins, o măsură foar
te semnificativă de natură să 
deschidă o eră de îmbunătă
țire a relațiilor între Est și 
Vest. Rămîn încă numeroase 
probleme de reglementat, dar 
sînt convins că putem realiza 
progrese pentru a le rezolva.

50 de ani de la primul 
război mondial

PARIS 4 (Agerpres). — Cu pri
lejul împlinirii a 50 de ani de la 
izbucnirea primului război mon
dial, la Paris, a avut loc o paradă 
militară Ia care au luat parte ve
terani ai primului război mondial.

Președintele de Gaulle, a adresat 
țării de la reședința sa din Co- 
lombey-les-deux Eglises o procla
mație care a evocat evenimentele 
din august 1914, precum și conse
cințele primului război mondial 
pentru poporul francez.

BERLIN 4 (Agerpres). — A.D.N. 
transmite că la Berlin a avut loc 
o ședință extraordinară a Prezi
diului Consiliului Național al 
Frontului Național din R.D.G. cu 
ocazia împlinirii a 50 de ani de 
la izbucnirea primului război mon- 

răspindirii armamentului nu
clear. In legătură cu proiec
tata forță nucleară multilate
rală a N_A.T.O„ el a spus: 
„Cred că 'majoritatea țărilor 
sînt împotriva unei asemenea 
forțe".

Primul ministru suedez Er
lander a anunțat că guvernul 
său a propus Uniunii Sovietice 
și Statelor Unite să colaboreze 
îndeaproape în domeniul cer
cetărilor atomice în scopuri 
pașnice.

Președintele partidului so
cial-democrat din Germania, 
primarul vest-berlinez W. 
Brandt, a declarat că autorită
țile din Berlinul occidental 
încearcă să elaboreze cu auto
ritățile R.D.G. „soluții practice 
pentru probleme de interes re
ciproc", fără a se depărta, 
însă, de la nerecunoașterea 
existenței RD.G. 

probleme privind lărgirea re
lațiilor de afaceri dintre S.U.A. 
și U.R.S.S.

HANOI. — Potrivit agenției 
vietnameze de informații, un pur
tător de cuvînt al Ministerului de 
Externe al R. D. Vietnam a publi
cat o declarație de protest în care 
se arată că avioane americane ve
nind din direcția Laosului au 
bombardat postul de frontieră și 
satul nord-vietnamez Noong De.

Mesajele prințului 
Suianuvong

VIENTIANE — După cum a- 
nunță postul de radio „Vocea Lao
sului*, prințul Sufanuvong, pre
ședintele Comitetului Central al 
partidului Neo Lao Haksat, a adre
sat la 29 iulie mesaje cu conținut

identic celor doi copreședinți ai 
Conferinței de la Geneva în pro
blema laoțiană, precum și pre
ședintelui Comisiei internaționale 
de control din Laos. Prințul cere 
să se întreprindă măsuri urgente 
pentru oprirea imediată a atacu
rilor masive declanșate de forțele 
grupării de dreapta și ale genera
lului Kong Lee asupra teritoriilor 
aflate sub controlul forțelor Patet 
Lao.

LA PAZ — Ministrul afacerilor 
interne al Boliviei, lose Fellman 
Velarde, a anunțat că în regiunea 
San Simon (din estul țării) a avut 
loc o ciocnire armată între forțele 
de securitate și partizani, membri 
ai partidului de opoziție „Falanga 
socialistă boliviană". Doi membri 
ai forțelor guvernamentale au fost 
uciși și mai mulți alții răniți.

în această zi de aniversare 
consider că este potrivit, dom
nule prim-ministru, să reafirm 
hotărîrea guvernului Maiestă
ții Sale de a acționa continuu 
în acord cu aliații săi, în ve
derea îmbunătățirii relațiilor 
Est-Vest și a întăririi securită
ții mondiale prin dezarmare".

BONN 4 (Agerpres). — în- 
tr-o declarație dată publicită
ții de Biroul de presă al Parti
dului Social-Democrat din 
Germania se subliniază însem
nătatea deosebită a Tratatului 
de la Moscova. Acest Tratat 
— se arată în declarație — a 
fost și rămîne un pas făcut în- 
tr-o direcție justă, care a dat 
omenirii speranța că destinde
rea încordării internaționale 
poate contribui la soluționarea 
problemelor existente în rela
țiile Est-Vest.

dial. A luat cuvîntul Albert Nor
den, membru al Prezidiului Con
siliului Național al Frontului Na
țional din R. D. Germană. Con
siliul Național al Frontului Na
țional a adoptat apoi un apel adre
sat tuturor popoarelor de a lupta 
pentru a împiedica izbucnirea unui 
nou război mondial.

LONDRA 4 (Agerpres). — Din 
inițiativa „Uniunii de luptă pen
tru pace" a fost organizată la Lon
dra o demonstrație la care au luat 
parte numeroși partizani ai păcii 
și veterani ai primului război 
mondial. Participanții Ia de
monstrație s-au îndreptat spre 
monumentul eroilor căzuți în pri
mul și cel de al doilea război 
mondial, din Piața Trafalgar 
Square.

BONN 4 (Agerpres). — împli
nirea a 50 de ani de la izbucni
rea primului război mondial a 
fost evocată de cancelarul R. F. 
Germane, Ludwig Erhard. Intr-o 
declarație făcută cu acest prilej el 
a spus printre altele: „Intrucît este 
o chestiune de viață sau de moarte 
pentru întreaga lume, trebuie să 
reușim să scăpăm de cauzele în
cordării între Est și Vest, care îm
piedică crearea unei păci adevă
rate și trainice în Europa".

Poziția Mexicului 
față de hotărîrile 
reuniunii O.S.A.
CIUDAD DE MEXICO 4 (A- 

gerpres). — Ministerul de Afa
ceri Externe al Mexicului a a- 
nunțat oficial că nu va aplica 
hotărîrile luate la recenta con
ferință de la Washington a mi
niștrilor de externe ai Orga
nizației statelor americane, 
privitoare la ruperea relații
lor diplomatice cu Cuba.

Comunicatul subliniază că 
guvernul mexican nu este de 
acord cu interpretarea data 
Tratatului O.S.A. de la Rio de 
Janeiro în cursul conferinței 
de la Washington în ce pri
vește problema cubană.

Mexicul ar fi de acord ca un 
grup de țări membre ale 
O.S.A. să solicite Curții inter
naționale de justiție, prin in
termediul Adunării Generale a 
O.N.U., un aviz consultativ în 
privința Tratatului de la Rio 
de Janeiro, întrucît consideră 
că există divergențe în legă
tură cu interpretarea acestui 
document, se spune în comu
nicatul Ministerului Afacerilor 
Externe.

—-•>—

Minereuri
radioactive în R.A.U.

CAIRO. — După cum relatează 
ziarul „Al-Ahram' un grup de sa- 
vanți egipteni au descoperit în 
deșertul situat pe litoralul Mării 
Roșii, la Kosseir și Morsa Alam, 
în sud-estul țării trei zăcăminte 
de minereuri radioactive. Exploa
tarea a două din aceste zăcăminte 
ar urma să înceapă în octombrie 
a.c. Lucrările de prospectare con
tinuă.
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