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ÎN CINSTEA
ZILEI DE 23 AUGUST

I Corespondenții noștri din • BAIA MARE • BACĂU • CLUJ • DEVA

• GALAȚI • ORADEA • SUCEAVA • TG. MUREȘ • TIMIȘOARA relatează 

despre rezultatele obținute de tineret în munca patriotică, despre 

hotărârea tinerilor de a întâmpina cu noi succese în această acțiune 

cea de-a XX« aniversare a Eliberării patriei

Tineri

*

In acesle zile, în întreaga țară tineretul conti

nuă cu entuziasm acțiunile de munci patriotică. 

Tinerii pe care-I vedeți în fotograiie amena

jează noi spații verzi.

-----j
Telegramă
Excelenței Sale 

Domnului GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, 

președintele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Populare Romîne
București

în numele poporului și gu
vernului Republicii Arabe 
Unite, adresez Excelenței 
Voastre, Consiliului de Stat al. 
Republicii Populare Romîne și 
poporului romîn mulțumirile 
noastre cele mai sincere pen
tru sentimentele cordiale și 
felicitările transmise cu prile
jul celei de-a XH-a aniversări 
a revoluției, împreună cu cele 
mai bune urări din partea mea 
pentru progresul și prosperita
tea poporului romîn.

GAMAL ABDEL NASSER 
președintele Republicii 

Arabe Unite

Noua magistrală a Oneștilor "

cînteia
tineretului

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Anul XX, Seria II, nr. 4735 4 PAGINI — 20 BANI Sîmbătă 8 august 1964

Adaugă noi frumuseți
orașelor si satelor

a Baia Mare, Sighet, Satu 
Mare, Vișeu, Tîrgu Lă- 
puș, pretutindeni în orașe
le și satele regiunii Mara
mureș tinerii participă cu 
însuflețire la realizarea 
sarcinilor de producție ca

și la acțiunile de muncă patriotică în 
cinstea aniversării Eliberării patriei. In 
ultima saptămînă în Baia Mare, de pil
dă, sute de tineri au luat parte la dife
rite lucrări de înfrumusețare a orașului. 
Zilnic, cîte 80-100 de tineri pot fi întîl- 
niți la construcția ștrandului de la sta
țiunea Izvoarele ; alți zeci de tineri lu
crează la amenajarea parcului din car
tierul Baia Sprie, precum și a ștrandu
lui care va avea un volum de aproape 
7 000 metri cubi. Acestea vor fi doua 
din locurile de agrement care vor atrage 
cel mai mult pe băimăreni ; aici iși vor 
petrece și tinerii o bună parte din timpul 
lor liber. Dar la realizarea cîtor obiecti
ve nu-și aduc contribuția tinerii! Ast
fel, la amenajarea parcului dintre riul 
Sasar și Piața Victoriei — unde va fi 
situat viitorul centru al orașului — și a 
peste 10000 mp de spații verzi, la plan- . 
tarea a zeci de mii de flori care între
gesc noua frumusețe a orașului, tinerii au 
prestat în timpul liber mii de ore de 
muncă patriotică.

Și în satele aparținătoare orașului se 
desfășoară importante lucrări de înfru
musețare, de sistematizare și moderni
zare. Participind la aceste acțiuni, tine
rii au realizat pini acum peste 10000 
km lineari de trotuare, au contribuit la 
alinierea gardurilor, la repararea poduri
lor etc. Astfel de lucrări figurează la 
loc de frunte în angajamentele pe care 
și le-au luat în cinstea apropiatei sărbă
tori a Eliberări; patriei. Pînă acum s-a 
și realizat întreținerea a 400 de kilome
tri de drumuri, de interes raional și in- 
tercomunal, la care tinerii au asigurat 
transportul nisipului și al pietrișului. 
Totodată, s-a plantat pe marginea dru
murilor. pe străzi, în orașe și pe ulițele

satelor 8 841 plopi și 18 862 arbori or
namentali. Zonele verzi, amenajate și 
rcamenajate cu forțele tineretului, tota
lizează peste 230000 mp. iar numărul 
bazelor sportive simple construite recent 
se ridică la cifra de 113. Tinerii nu lip
sesc nici de pe șantierele construcțiilor 
școlare și ale căminelor culturale. Ute- 
miștii se pot mîndri că la construirea. a 
129 săli noi de clasă ce-și vor primi în 
toamnă elevii pentru prima dată, au 
contribuit și ei, ajutînd la săparea fun
dațiilor, la transportul materialelor de 
construcție etc.

rașuj Suceava .este un ade
vărat șantier. Vechea cetate 
capătă tot mai mult înfă
țișarea unei așezări cu totul 
noi, modeme. Se con
struiesc zeci de blocuri, 
se desfășoară în ritm

Dar
Și
a

rapid lucrările de termoficare. 
orașul devine 
prin
parcurilor, prin florile care răsar pretu
tindeni- îndată după ridicarea schelelor. 
Să străbatem împreună magistrala ora
șului. De o parte și de alta, pe o distan
ță de peste un kilometru, rînduri, rîn- 
duri de flori, sădite de curînd. Cu cîte- 
va zile în urmă aici lucrau tineri. Sute 
de băieți și fete de la mai toate în
treprinderile și instituțiile din oraș. Au 
săpat peste 24 000 metri cubi de pămînt 
pietros și l-au înlocuit cu pămînt rodi
tor. Apoi au plantat peste 45 000 de 
flori. Acum tinerii lucrează pe alte 
străzi, în alte cartiere, dorind ca în cin
stea zilei de 23 August să aducă o și 
mai mare contribuție la înfrumusețarea 
orașului Rezultatelor obținute pînă acum 
în acțiunile de muncă patriotică — 
amenajarea a 18 hectare de spații verzi, 
construirea a cinci solare, plantarea de 
flori și înfrumusețarea noilor cartiere de 
locuințe ..Ana Ipătescu-, „Obor“ etc. — 
tinerii din Suceava le vor adăuga noi 
și noi succese.

tot mai frumos 
amenajarea spațiilor verzi,

ngajamentele lua
te de tinerii -din 
Brăila cu privire 
la acțiunile de în
frumusețare a ora
șului prin muncă 
patriotică au fost 

îndeplinite încă de la sfîr- 
șitul lunii iulie. Aproape 7 000 
de tiheri de la Șantierul naval, 
C.I.L.-, Fabrica de confecții, în
treprinderea de glucoza și bere 
aii lucrat la amenajarea tere
nului și aleilor din parcul 
„Monument". Alți tineri, de la 
I.RJ.C., au realizat — în acți
unea' de amenajate a Vadului 
Dorobanți — terasări în volum 
de 150 m.c. și nivelări de teren 
pe o suprafață de 2 500 m.p. 
Un obiectiv important al mun
cii patriotice a fost șoseaua 
Brăila — Galați. Aici ei 
au executat 4 500 m.c. săpă
turi pentru terasare și au cu
rățat 1 600 m.p. șanțuri.

Cu o deosebită însuflețire s-a 
lucrat la amenajarea trotuare
lor și spațiilor verzi de pe 
străzile Dorobanți, Franceză, 
Apolo și a stațiunii balneo-cli- 
materice Lacul-Sărat. Tinerii 
din orașul Brăila s-au angajat 
ca în zilele în care au mai ră
mas pînă la 23 August să par
ticipe în număr mai mare la 
acțiunile de muncă patriotică 
pentru înfrumusețarea orașu
lui.

Citiți în pag. a 3-a alte 

relatări despre partici
parea tineretului pe 
șantierele muncii pa

triotice

ILUSTRATĂ DIN ONEȘTI
Călătorind, cam pe la cum

păna verii, de-o parte și de 
alta a marelui arc carpatic, am 
poposit o zi într-un oraș că
ruia, cu vreo zece ani în urmă, 
abia i se întemeiau primele 
case.

Aproape de confluența Taz- 
lăului cu Trotușul — Onești, 
capitala retortelor și conducte
lor, țîșnește’ din pămînt ca un 
strigăt impetuos. Instalații 
industriale de proporții ciclo
pice, impresionante ansambluri 
edilitare formează de pe acum 
una din cele mai moderne a- 
șezări de la noi. Zic „de pe~a- 
cum“, pentru că deși număra 
cîteva zeci de mii de locuitori, 
tînărul gigant este în plină 
dezvoltare ; maturizarea trep-

de Dan Dețliu 
tată va face din el, neîndoiel
nic, o mîndrie a urbanisticii 
romînești.

Numeroasele trăsături re
marcabile ale acestei cetăți de 
virsta cravatelor roșii eviden
țiază un permanent efort de 
gîndire creatoare ; nu șabloa
ne, nu inerție, nu soluții ruti
niere. în loc să apeleze, de 
pildă, la procedeul simplist al 
nivelării terenului, prin acțiu
nea unei armate de buldozere 
și excavatoare, proiectanții au 
folosit cu inteligență meandre
le reliefului, obținînd efecte 
surprinzătoare. Pe alocuri, co
linele s-au transformat în pla
touri simetrice, smălțate de

verdele ierbii, de curcubeul 
inepuizabil al corolelor; în 
mijlocul acestor talazuri vege
tale, cel mai obișnuit grup de 
locuințe capătă aerul unei case 
de odihnă — undeva, în poieni 
de pădure. La o răscruce as
faltată, pe trotuar, chiar lîngă 
blocul-turn, s-a păstrat un ste
jar secular — prezență ferme
cătoare în ambianța geometri
că... De altfel, ornamentele 
botanice abundă, dînd senzația 
că totul se edifică într-un 
imens parc natural. Spre soa- 
re-apune, culmile luxuriante 
ale Carpaților Orientali alcă
tuiesc fundalul cel mai pro
priu pentru o urbe în continuă 
efervescență. Rimă — sau re
plică — arhitectonică, acope

rișurile blocurilor de pe una 
din magistralele Oneștilor au 
adoptat clasica formulă „în 
creastă;‘ ; țigla rumenă con
trastează agreabil cu fațada 
austeră, găsind consonanțe de 
culoare în aleile și rondurile 
cu petunii. Fără să neglijeze 
unitatea de ansamblu, cei ce 
plănuiesc și realizează orașul 
de la confluența Tazlăului cu 
Trotușul rămîn credincioși, 
precum se vede, acelui prin
cipiu estetic, potrivit căruia 
frumosul este incompatibil cu 
monotonia.

(Detaliul acoperișului de ți
glă mi-a revenit în minte pes
te puțină vreme, într-un alt 
punct al călătoriei mele.

La Tîrgu Mureș, pe esplana
da centrală, clădiri impună
toare au luat locul hardughii
lor pseudo-baroce, care sluțeau 
de multe decenii 'înfățișarea 
vechiului burg. S-au păstrat, 
firește, valorile autentice, prin
tre care celebrul palat al cul

turii. o adevărată capodoperă 
arhitecturală, încununată de 
policromia plăcilor smălțuite. 
$i aici, ca și la Onești, noii e- 
dili au simțit necesitatea unei 
note armonice; astfel, con
strucțiile recente au căpătat a- 
coperămînt adecvat, răspun- 
zînd — nu prin imitație, pres
tigiosului model din alt veac».

Evident, exemplele in genul 
celor de mai sus s-ar putea 
înmulți. Prin însăși formația 
lor, făuritorii Romîniei socia
liste sînt refractari la automa
tism și schematizare ; fericitul 
nărav își are, pesemne, origina 
în migala porților și ulcioare- 
lor dantelate, în labirintul flo
ral de pe ilice și fote, în vră-. 
jitoria de borangic și beteală 
din feluritele alesături. înăl
țat la loc de cinste, îmbogățit 
și amplificat sub soarele pu
terii poporului, străvechiul dor 
de frumusețe răzbate astăzi la 
lumină, pe aripa gindului 
creator.

„Noroc bun!* Mineri intrînd -în subteran la mina Lupeni

0 oră - o tonă de cărbune peste plan
Rovinari — „mina albă“ cum i 

se mai spune — ni s-a înfățișat 
ca un impresionant tablou în miș
care, cu covoare masive de cărbu
ne, așezate în trepte din ce în ce 
mai groase.

De pe „terasa" minei, zgomotul 
abia perceptibil pe care-1 înregi
străm nu e produs de răpăitul pi- 
kamerelor. E zgomotul lin, produs 
de mersul sacadat al motoarelor 

1 draglinelor și excavatoarelor, al 
mecanismelor care pun în mișcare 
kilometri întregi de benzi trans
portoare.

...Privim mina. Întregul proces 
de producție — de la descopertare 
pînă la înmagazinarea cărbunelui 
în siloz ■— este mecanizat. Intr-o 
parte — utilaje de mare capacitate 
excavează sterilul și pregătesc 
front de lucru pentru mineri — 
tot excavatoriști și ei. In cealaltă 
parte, — la cariera Cicani — exca
vatoare cu cupe de 1,5—3 m c 
mușcă nesățioase din stratul de 
cărbune și alimentează continuu 
benzile transportoare.

Deviza minerilor — „Patriei, mai 
mult cărbune" — a dat aici un 
puternic avînt întrecerii socialiste. 
Obiectivul principal a fost și ră
nise folosirea deplină a capacității 
de lucru a mijloacelor mecanizate. 
Adică, altfel spus, fiecare excava- 
torist, conducător de dragiină și 
șofer să realizeze la utilajul pe 
care lucrează o productivitate cit 

mare. în aprilie ere Joc chicr 
o dezbatere pe această temi. Ion 
Jescz. inginerul șef a! exploatări, 
pzezzati na refereL Ja txuaestrzl

I am realizat o productivitate fizi
că de 35 tone pe oră. E un rezultat 
bun — dar poate fi și mai bun“. 
Și inginerul șef a arătat cum se 
poate ajunge la acest „și mai bun“. 
Așa s-a născut între excavatoriști 
o însuflețită întrecere pentru pre
lungirea ciclului de funcționare a 
utilajelor între două reparații. O 
întrecere care a scos Ia iveală nu-

LA ROVINARI

meroase posibilități de creștere a 
productivității muncii.

Excavatoristul Nicolae Vulpe își 
înscrie primul numele pe graficul 
acestei întreceri. Cum ? Organizea
ză, împreună cu schimburile sale 
— tinerii Ion Popescu și Ion Bo- 
bei — întreținerea excavatorului pe 
subansamble. „Eu mă ocup de în
grijirea părților principale ale ma
șinii. Voi — unul de grupul de 
retragere, iar celălalt de grupul de 
rotire. In felul acesta — sîntem 
siguri — programul de întreținere 
va ii efectuat complet*.

Ceilalți excavatoriști cu aflat 
repede despre noua metodă de în
treținere a utilajului. Vulpe însusi 
a scris un articol Ia gazeta de 
perete în care invita pe toți exca- 
vatoriștii s-o aplice. .Si-am convins 
câ dd rezultate și de aceea o re- 
comaad" — spunea el în încheie- 
rec articolului. Acum cîteva zile 
inginerul tei. tovarășul Jescu. se 
pregătea să scrie și el un nou ar

ticol. Fixase și titlul. Era același 
„Se poate și mai mult". Extragem 
—- pentru argumentare — cîteva 
din ideile pe care și le propunea 
autorul să le dezvolte. „De la în
ceperea întrecerii, productivitatea 
fizică pe oră a crescut — pe în
treaga exploatare — cu o tonă de 
cărbune. Foarte mulți excavatoriști
— Nicolae Vulpe, Ion Olleanu. 
Alexandru Raicu, Grigore Catan
— au reușit să prelungească ciclul 
de funcționare între două reparații 
cu 3 000—6 000 de ore. Fiecare 
oră echivalează cu o tonă de căr
bune peste plan“.

Intr-un articol la gazeta de pe
rete, fie el scris și de inginerul șef
— om al faptelor exacte — nu s-a 
puiuț spune totul despre întrecerea 
cxcavatoriștilor. Ne permitem, do 
aceea, cîteva completări. Minerii 
de la Rovinari au realizat în șapte 
luni din acest an — la Cariera Ci
cani — circa 10 000 tone de căr
bune peste plan pe seama creșterii 
productivității muncii. Această 
ciiră exprimă, de fapt, și celelalte 
angajamente ale minerilor de la 
Rovinari — luate în cinstea zilei 
de 23 August — în dreptul cărora 
s-a scris cu o lună mai devreme 
depășit : la producția marfă — cu 
1,7 milioane lei la producția glo
bală — cu 1.2 milioane lei: la 
prețul de cost — cu economii de 
500 000 lei.

..Ziua Minerului" îi găsește pe 
oi Iacii „minei albe" în pline efor
turi pentru a adăuga pe graficul 
întrecerii noi realizări.

V. DINULESCU 
C. PRIESCU

încetarea din viață a lui Aleksander Zawadzki, 

președintele Consiliului de Stat al R. P. Polone
TELEGRAMĂ

COMITETULUI CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC UNIT POLONEZ 
CONSILIULUI DE STAT 

AL R. P. POLONE

VARȘOVIA
Dragi tovarăși.

Vestea tristă a încetării din viață 
a tovarășului Aleksander Zawadzki, 
membru al Biroului Politic al Comi
tetului Central al Partidului Munci
toresc Ur.it Polonez, președintele 
Consiliului de Stat al Republicii 
Populare Polone ne-a îndurerat 
profund.

împărtășind doliul poporului frate 
polonez vă transmitem, în numele 
poporului romîn, cele mai sincere 
condoleanțe pentru pierderea unuia 
dintre conducătorii de frunte în 
lupta pentru construirea socialismu
lui în Republica Populară Polonă 
prietenă, militant de seamă pentru 
dezvoltarea continuă a prieteniei ro
mi no-polone, pentru victoria cauzei 
păcii în lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DE.I 

prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Roihîn 
președintele Consiliului de Stat al 

Republicii Populare Romîne
București, .7 .august 1964

VARȘOVIA 7 (Agerpres). — Comitetul Central al 
Partidului Muncitoresc Unit Polonez, Consiliul de 
Stat, guvernul Republicii Populare Polone anunță 
cu adîncă Jurere că la 7 august a.c. a încetat din 
viață, după o grea și îndelungată suferință. 
Aleksander Zawadzki, președintele Consiliului de 
Stat, președintele Comitetului Frontului unității 
poporului, membru în Biroul Politic al C.C. al 
P.M.U.P.



oua promoție de absolvenți ai insti
tutelor de învățămînt superior și ai 
învățămîntului mediu pedagogic va 
spori și în acest an marea și har
nica familie a cadrelor didactice din 
regiunea noastră.

învățămîntul de toate gradele din
regiune poartă adînc pecetea marilor și înnoitoare
lor transformări care au avut loc pe întreg cuprin
sul țării. în anul școlar încheiat și-au desfășurat 
activitatea în regiune un număr de 921 școli de 
8 ani, 30 școli medii, 28 școli tehnice și profesio
nale, cuprinzînd aproape 200000 de elevi, urmînd 
ca în anul școlar ce-1 pregătim acest număr să 
crească cu încă peste 20000 elevi. Numai în anul 
1963—1964 s-au înființat în regiune iS școli de 8 
ani, 6 școli medii, 1 institut pedagogic de 2 ani la 
Suceava, un complex școlar de petrol-chimie — la 
Suceava. Paralel cu creșterea continuă a numărului 
elevilor și lărgirea rețelei școlare, a crescut și 
numărul cadrelor didactice. în anul școlar încheiat 
și-au desfășurat activitatea în regiune aproape 
8 000 de cadre didactice, urmînd ca în anul urmă
tor acest număr să sporească.

Majoritatea covîrșitoare a acestor cadre — sub 
conducerea organelor și organizațiilor de partid — 
în colaborare cu organizațiile U.T.M. și de pio
nieri, cu familiile elevilor — muncesc cu multă 
pasiune și interes, reușind să obțină an de an un 
bilanț tot mai valoros în procesul instruirii și edu
cării tinerei generații.

Și — sîntem mîndri s-o spunem — în rîndul 
celor mai buni dintre dascălii noștri se numără 
foarte mulți tineri, care nu de mult au părăsit băn
cile școlilor sau amfiteatrelor institutelor de învă
țămînt superior și care s-au înrolat din primele 
zile ale activității lor în munca din școală și din 
afara ei, străduindu-se să aplice în practică cunoș
tințele însușite în anii de studii.

Este, cred, concludent faptul că în regiunea Su
ceava muncesc astăzi 8 învățători și profesori eme- 
riți, 313 învățători și profesori fruntași și alte 147 
cadre didactice decorate cu ordine și medalii ale 
R.P.R. Numai cu prilejul zilei învățătorului 
din acest an s-au acordat 6 titluri de învățători 
și profesori emeriți, 63 învățători și profesori frun
tași, 9 ordine și medalii ale R.P.R. precum și pre
mii în valoare de cîteva sute de mii de lei.

în anul școlar 1963/1964, în regiunea Suceava 
au fost repartizați peste 150 de absolvenți, iar Ia 
15 septembrie a.c. vor urca la catedrele școlilor din 
regiune peste 250 învățători și profesori.

S-a creat în regiunea noastră — ca și în cele
lalte regiuni ale țării — o tradiție în ceea ce pri
vește primirea sărbătorească a noilor absolvenți, 
încă cu cîteva luni în urmă, în toate orașele și 
satele regiunii s-au luat măsuri pentru asigurarea 
tuturor condițiilor necesare viitorilor absolvenți.

Cea mai mare parte a viitorilor noștri colegi vor 
lucra în școli mari, spațioase, cu colective puter
nice, avînd o experiență bogată. Pe mulți dintre ei 
îi așteaptă școli nou construite și dotate cu labo
ratoare, biblioteci, aparate de cinematograf. Numai 
în acest an se construiesc în regiunea Suceava 235 
de săli de clasă, care se alătură altor peste 500 de 
săli nou construite în ultimii ani.

O atenție deosebită vom acorda și asigurării con
dițiilor de viață ale tinerilor absolvenți. încă de la 
întîlnirea cu promoția de tineri numiți în regiunea 
noastră, care are loc în fiecare an în ziua de 30 
august, fiecare învățător sau profesor primește in
demnizația de instalare cuvenită, face cunoș
tință cu vicepreședinții sfaturilor populare orășe
nești, cu șefii secțiilor de învățămînt, cu viitorii 
lor directori. După întîlnire, împreună cu aceștia, cu 
mijloace speciale de transport puse la dispoziție, 
se deplasează în școlile în care vor activa, așteptați 
fiind de colegii și viitorii lor elevi, de părinți ai 
acestora într-o atmosferă sărbătorească.

S-au luat măsuri ca fiecărui absolvent, să i se 
asigure locuințe corespunzătoare și celelalte condiții 
materiale necesare, astfel încît să se poată încadra 
efectiv în muncă din prima zi.

Bucurîndu-se de o primire călduroasă, de condi
ții materiale și culturale tot mai bune, de stima 
și încrederea colegilor de muncă, a părinților și a 
celorlalți cetățeni din comună, ajutați fiind și sti
mulați în activitatea lor, nu ne îndoim că noii 
absolvenți se vor simți bine, se vor lega cu dra
goste, din prima zi, de noul lor loc de muncă, de- 
punînd toate eforturile pentru a fi la înălțimea aș
teptărilor.

prof. MIHAIL BURLACU 
șeful secției de învățămînt 

a Sfatului popular regional-Suceava

VA AȘTEPTAM,

Î/JO/ ABSOLVENȚI!
n 1962 și-au în
ceput activitatea 
în școlile regiunii 
noastre un număr 
de 170 de tineri 
absolvenți, în 1963 
au fost repartizați

338 absolvenți, iar în acest an 
385 cadre tinere — 236 profe
sori și 149 învățători — vor 
prelua la 15 septembrie cate
drele din unitățile școlare 
existente în orașele și satele 
din Maramureș. Cifrele sint 
concludente.

Institutul pedagogic de 3 ani 
din Baia Mare, creație a re
gimului nostru, a dat în acest 
an prima promoție de profe
sori pentru școlile generale de 
8 ani. Din totalul de 109 ab
solvenți, un număr de 84 au 
rămas să muncească în școlile 
de pe plaiurile natale.

A devenit o tradiție 
giunea noastră ca, sub 
marea organelor de 
sfaturile populare să pre
gătească din timp toate con
dițiile pentru ca tinerii în
vățători și profesori să-și poa
tă desfășura munca didactică. 
Mulți dintre aceștia își vor 
începe activitatea în școli 
noi: anul acesta vor fi da
te în folosință încă 450 de 
săli de clasă, care se adaugă 
la cele 2 331 săli de clasă con
struite în anii de după Elibe
rare. O dată cu prezentarea la

în re- 
îndru- 
partid,

secțiile de învățămînt, absol
venții vor primi indemnizația 
de instalare și sumele necesa
re pentru cheltuielile de trans
port. Apoi, vor fi conduși de 
către reprezentanți ai sfaturi
lor populare la locurile de 
muncă.

Noii absolvenți sint aștep
tați cu drag de către colecti
vele didactice din care vor 
face parte. Ca și în ceilalți 
ani. în primele zile vor cu
noaște școala, condițiile în 
care vor munci. Cadrele di
dactice cu o bună pregătire 
profesională le vor împărtăși 
din experiența lor la catedră 
și îi vor sprijini în organiza
rea muncii didactice. Condu
cerile școlilor au primit indi
cația să se ocupe în mod deo
sebit de îndrumarea perma
nentă a tinerelor cadre didac
tice pentru ca acestea să se 
integreze în cel mai scurt timp 
în viața școlilor. De aceeași 
atenție se vor bucura absol
vența și din partea organelor 
de îndrumare și control ale 
secțiilor de învățămînt. Pentru 
o mai bună cunoaștere a acti
vității tinerelor cadre, a pro
blemelor care se vor ridica în 
activitatea lor ne-am propus 
ca în trimestrul II al viitoru
lui an școlar să organizăm o 
consfătuire cu toți absolvenții, 
prilej de învățăminte și rodnic 
schimb de experiență.

Dar preocupările absolven
ților nu se vor limita numai la 
munca didactică. Ei vor fi an
trenați în activitatea cultural- 
obștească a școlilor, alături de 
colegii lor din celelalte pro
moții.

Entuziasmul și conștiincio
zitatea dovedite de cadrele 
didactice din promoțiile anilor 
trecuți, au fost răsplătite și a- 
preciate; tinerele cadre didac
tice din regiunea noastră se 
bucură de o binemeritată pre
țuire. Mulți au fost evidențiați 
cu ocazia zilei învățătorului și 
cu alte ocazii, cum ar fi spre 
exemplu Horinton Lucia — Bi- 
xad Oaș, Lupu Florica — Vi- 
șeul de Sus, Codreanu Alexan
dru — Ardușad — raionul 
Șomcuta și mulți alții. Sîntem 
îndreptățiți să credem că pro
moția anului acesta va fi la 
înălțime, că angajamentul luat 
cu prilejul primirii repartiției, 
de a deveni vrednici slujitori 
ai școlii, răsplătind prin mun
că rodnică, grija partidului 
acordată in anii de studiu — 
rtx fi înfăptuită.

I ETIȚIA PINTEA 
vicepreședinte 

al Comitetului executiv 
ai Sfatului popular regional 

Maramureș

Caldarea glaciară din Munții Bucegi

Strînqerea 
fructelor

de pădure
DEVA (de la corespondentul 

nostru). — în toate întreprin
derile forestiere din regiunea 
Hunedoara, se desfășoară acți
unea pentru recoltarea fructe
lor de pădure. Pînă în prezent, 
s-au recoltat 104 000 kg de ciu
perci, hribi și gălbiori cu 70 000 
kg mai mult decît în perioada 
corespunzătoare a anului tre
cut. Au fost, de asemenea, 
strînse 58 000 kg afine, 100 000 
kg smeură, 51 000 kg cireșe a- 
mare, 3 000 kg fragi, și 8 000 kg 
mure. Valoarea fructelor de 
pădure recoltate pînă în pre
zent se ridică la circa 2 mili
oane lei. Cea mai mare canti
tate a fost strînsă în între
prinderile forestiere Orăștie, 
Baia de Criș și Hațeg. în a- 
ceste zile, șe continuă strînge- 
rea smeurei.

Poate că nimeni nu urmărește 
vîntul cu mai mult interes ca 
pescarii, poate că nimeni nu-i știe 
mai bine foloasele sau necazurile 
pe care le poate aduce. Dacă bate 
nordul și pescuiești la mare te 
poți întoarce cu lotca goală, dacă 
se schimbă vestul sau sudul, sau 
răsăritul poți prinde și două va
goane de argint viu într-o singu
ră zi. Pescarii de la Jurilovca cu
nosc bine, din tată în fiu, drumul 
vînturilor. In primăvară ei erau 
îngrijorați. Vîntul din Nord nu-i 
slăbea de~ loc... S-a făcut atunci un 
plan amănunțit de acțiune în care 
obiectivul principal a fost acesta : 
orice clipă prielnică de pescuit să 
fie folosită la maximum. 12 bri
găzi active de la Razelm au pri
mit sarcina să pîndească în dife
rite puncte, la mare, avalanșele 
de pește care trebuiau să apară, 
conform prognozei, și pescarii au

început să stea la pîndă. Pescadoa- 
rele, balenierele, tacele și toate 
celelalte ambarcațiuni, care alcă
tuiesc o adevărată flotă cutreierau 
zilnic apele, de la Sfîntu Gheor- 
ghe și pînă la Mangalia, cale de 
200 de kilometri și pînă la 20— 
30 de mile în larg. Și într-adevăr, 
comunistul Ivan Cubaneț a desco
perit în dreptul Mangaliei mii de 
kilograme de calcan și scrumbie. 
La* Sahalin, în dreptul brațului 
Sfîntu Gheorghe, setcile de scrum, 
bii ale brigăzii lui Dimitei Hapei 
au făcut adevărate minuni. Rezul
tate la fel de bune au înregistrat 
și pescarii din brigada complexă 
condusă de Maxim Gavrilă. Re
zultatul a fost că planul primu
lui trimestru a fost îndeplinit și 
depășit înainte de sfîrșitul lunii 
martie. Lunile următoare au adus

din Jurilovca
rezultate mulțumitoare, dar nor
dul batea continuu și c_____
căutau să cîștige pînă și cele mai 
mici frînturi de timp bun de pes
cuit. Stînd la pîndă, ziua și noap
tea, controlau permanent sculele, 
căutau cele mai bune locuri, dar 
marea nu se arăta prea dar
nică. Cam așa s-au scurs ultimele 
luni pînă cînd, în ziua de 2 iulie, 
vîntul de vest a primenit dintr-o- 
dată apele mării, aducînd dinspre

larg o avalanșă neobișnuită de 
pește. De cind aștepta brigadierul 
Hapei momentul acesta ! Dar cei 
din brigada încercatului Ștefan 
Achip! Mahunele s-au avîn- 
tat spre larg, la taliene, și 
s-au întors pline de pește pînă la 
strapazane. Nu trebuia pierdută 
nici o clipă. Și, cu toate că în 
mod obișnuit pescarii își scutură 
sculele de două ori pe zi, aceasta 
fiind cea mai grea muncă la un 
talian, pescarii n-au ezitat să facă 

oamenii treaba asta nici de 4 sau 3 ori pe 
zi. Dar munca le-a fost răsplă
tită cil prisosință : într-o singură 
zi pescarii tânărului Halca Napar 
au adus la cherhana 17 tone 
de pește. Ivan Jora, mezinul 
brigăzii, și-a aruncat șapca în 
apă de bucurie. Brigada lui 
Achip Ștefan a prins în două zile 
trei vagoane și jumătate de

argint viu. în cinci zile cit a bătut 
vestul, pescarii de la Jurilovca 
n-au pierdut o clipă măcar și au 
scos din larg 400 de tone de pește 
din planul lunar de 600 de tone. 
Au urmat alte zile de așteptări 
pline de emoții de căutări febrile 
pe luciul apelor, cînd le-au urmat 
zile de muncă încordată răsplătite 
cu tone, cu zeci și sute de tone de 
argint viu. La jumătatea lui iulie 
brigada lui Vasil? Osip își reali
zase planul lunar cu 200 la sută, 
cea a lui Zuda Clini cu 286 la 
sută, iar cea a lui Alempe Mar
țian a atins recordul de 422 de 
procente. Și tot după 15 iulie pes
carii celor două secții au aflat 
ultimul rezultat al întrecerii din
tre ei : cei de la secția Chituc își 
realizaseră planul în proporție de 
259 la sută, iar cei de la Portița în 
proporție de 303 la sută.

GEORGE MIHĂESCU

SPARTACHIADA
REPUBLICANA

Ieri a început La Ploiești

desfășurarea

întrecerilor
tl

etapei zonale

Ieri, la Ploiești, s-au întîlnit 
în cadrul etapei interregionale 
a Spartachiadei republicane, 
reprezentativele de handbal, 
baschet și polo din regiunile 
Bacău, Brașov, București, Cluj, 
Dobrogea, Galați, Mureș Auto
nomă Maghiară și Ploiești. In 
componența acestor echipe se 
găsesc cei mai buni jucători, 
desemnați cu prilejul celei de 
a IlI-a etape. Baza sportivă a 
Rafinăriei Ploiești Nord, unde 
se află și bazinul de înot, a fost 
asaltată de spectatori în marea 
lor majoritate tineri. Echipele 
de polo ale regiunilor Cluj, Bra
șov, Ploiești, Bacău, R.M.A.M., 
București, Galați și Dobrogea, 
au desfășurat în cursul dimine
ții întreceri pasionante. S-au 
evidențiat în mod deosebit prin 
tehnica jocului și buna lor pre
gătire formațiile din regiunile 
Cluj și Mureș Autonomă Ma
ghiară. Succesele lor se dato-

resc și faptului că în compo
nența echipelor sînt cuprinși 
jucători din Divizia A. Un re
zultat bun au obținut și sporti
vii ploieșteni, care au învins 
selecționata regiunii Bacău cu 
rezultatul de 21—0. Iată rezul
tatele din dimineața zilei de 
ieri la polo: Cluj — Brașov 
27—0; Ploiești — Bacău 21—0; 
Mureș Autonomă Maghiară — 
București 18—2; Galați — Do
brogea 5—3.

Arbitrajul a fost competent, 
iar organizarea întrecerilor Ia 
nivelul exigenței solicitată de 
competiție. Seara, pe terenul 
„Petrolul" din strada Latină, 
au început și întrecerile mas
culine de handbal. In pauză, 
spectatorii au salutat sosirea 
„Ștafetei Eliberării".

I. TEOHARIDE

La i Voleiul va oieri în turneul final al Spartachiadei republicane, 
care se va desfășura în curînd la București, partide deosebit 
de interesante. In fotografie : o fază din întrecerile disputate 

recent.

CERUL SI 
Cultural 
Moților

Foto r AGERPRES

CINEMATOGRAFE
COMOARA DIN LACUL DE AR

GINT — cinemascop rulează la : 
Patria (orele 9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), București (orele 9,15;
11,30; 13,45; 16,30; 18,45; 21), To
mis (orele 8,30; 10,45; 13; 15,15; 
17,30? 19,45), Aurora (orele 9.15; 
11,30? 13,45? 16; 18,30; 21). CEI
ȘAPTE MAGNIFICI — cinemascop 
rulează la • Republica (orele 8.30; 
11,30; 14,30; 18, 21,15), Luceafărul 
(orele 9; 12,15? 18? 21), Flamura 
(orele 9; 12; 15; 18; 21). INSPEC
TORUL ȘI NOAPTEA rulează la : 
Carpați (orele 10; 12; 14; 16; 18.15;
20.30) , Festival (orele 10; 12; 15;
17; 19? 21), Feroviar (orele 10; 12; 
14, 16, 18,15? 20,30). ÎMPUȘCA
TURI ÎN CEAȚĂ rulează la : Capi
tol (orele 10? 12? 14? 16,30? 18.45; 
21). M-AM ÎNDRĂGOSTIT LA 
COPENHAGA rulează la : Victoria 
(orele 10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). 
Modern (orele 10? 12,15? 14,30; 
16,45; 19; 21,15), Cotroceni (orele 
15; 17,15; 19,15). Progresul (grădi
nă orele 20). DOI COLONEI 
rulează la : Central (orele 10,30; 
12,30; 14,30» 16,30» 18,30» 20,45),
Flacăra (orele 14.15» 16,30» 18,45» 
21). CEI TREI MUȘCHETARI — 
cinemascop (ambele serii) rulează 
la : Lumina (orele 10,30» 15; 19), 
Drumul Sării (orele 11,30» 16; 20). 
AM AJUNS ȘI REGE rulează la : 
Lira (orele 15,30» 18). CODIN (gră
dina Lira, ora 20,30). PROGRAM 
PENTRU COPII rulează Ia Doina 
(dimineața ora 10). NU-I LOC PEN
TRU AL TREILEA rulează la : Doi
na (orele 11,30» 13,45» 16» 18,15»
20.30) . ASASINUL DIN CARTEA 
DB TELEFON rulează la : Giulești 
(orele 10» 12» 14. 16» 18,15. 20,15), 
Colentina (orele 15? 17» 19» 21). 
DOUĂSPREZECE SCAUNE rulează 
la: Timpuri No! (orele 10—21 în 
continuare). POPASUL rulează la :

înfrățirea între popoare (16,30; 
18,30; 20,30). UNDE-I GENE
RALUL ? rulează Ia ; Excelsior 
(orele 10» 12; 16; 18,15; 20.30), Ra
hova (orele 15 45; 18) 
MOCIRLA rulează Ia ;
(orele 16: 18.15: 20J0).
(orele 15; 17; 19) DEZRĂDĂCINA- 
ȚII rulează la : Dada (orele 9.45; 
12; 14.15; 16,30; 18.45; 21) DOM
NUL TOPAZE — dseaescc? 
lează la : Buzeș*: 'orele 15» 11

LOVrrURA DE PEDEAPSA rulează 
la: Cringașl (orele 161 18,15; 20,30). 
LA STRADA rulează la: Grivița 
(orala 10. 12.15, 16, 18.15, 20,30). 
Miorița (orele 9J0» UJOi 13,45, 
16, 18.15, 20.30). DOUĂ DUMI
NICI rulează la Bucegi (orele 10, 
1X15, 1430, 16,45, 19), Melodia 
(orele 10, 12, 14.15, 1630; 18.45, 
21). OMUL DIN FOTOGRAFIE 
rulează la : Unirea (orele 16, 18), 
Vitan (orele 16, 16, 20). ÎMBLÎN- 
ZITORH DE BICICLETE — cinema
scop rulează la s Manca (orele 16, 
18,15; 2030) CULISELE VARIE- 
TEULUI rulează la : Popular (orele
15, 17, 19, 21). UCIGAȘUL SI 
FATA, rulează la : Union (orele 15, 
17; 19, 21). AVENTURILE UNUI 
TÎNĂR, rulează la : Cosmos (ore
le 16; 18, 20). CLUBUL CAVALE
RILOR rulează la : Adesgo (orele 
15,30 , 18, 20,15). TOTUL DESPRE 
EV A, rulează Ia : Ferentari (orele
16, 18,15, 2030).

Pe terenul de volei al Insti
tutului pedagogic de 3 ani din 
Galați au fost programate pri
mele întîlniri din cadrul fazei 
de zonă a Spartachiadei repu
blicane Ia volei, ia care se în
trec reprezentativele regiuni
lor Suceava, Galați, Iași și 
Bacău. Seara, în arena de box 
de pe strada Republicii au a- 
vut loc primele întîlniri Ia 
baschet fete.

La volei au învins gălățenii 
cu scorul de: 15—10; 15—3 și 
15—9. Sucevenii au aliniat pe 
teren o echipă mai puțin omo
genă în timp ce gălățenii, si
guri de victorie, au practicat 
un joc deschis. De la echipa 
gazdelor s-au remarcat jucă
torii : Gabriel Udișteanu, Tra
ian Brandemburg și George 
Kramer, căpitanul echipei, 
care după meci ne-a declarat: 
„Ne așteptăm la o victorie, 
dar nu atît de comodă. E ade
vărat că echipa noastră cu
prinde jucători de certă va
loare, care s-au pregătit cu 
conștiinciozitate. Meciul pe 
care îl vom susține duminică 
dimineața în compania selec
ționatei regiunii Iași va fi cel 
mai greu. Sîntem optimiști 
însă și dorim din tot sufletul 
să ciștigăm".

T. OANCEA

Scurte știri sportive
• Duminică, de la 

ora 27,30, pe stadio
nul Dinamo din Ca
pitală, echipa olimpică 
de fotbal a Japoniei 
susține a doua întâl
nire de la sosirea în 
țara noastră, jucînd în 
compania echipei Pro
gresul. In deschidere, 
de la ora 16,30, va a- 
vea loc al doilea con
curs internațional de 
motociclism (dirt- 
track) cu participarea 
unor alergători din 
Austria, R. S. Ceho
slovacă și R. P. Ro
mînă.

Țiriac—Spear 6—4 ; 
6—1 ; 7—5 ; Țiriac, 
C. Năstase — Nicolici,
Spear 6—o; 4—6; 
7-—5; 6—1. Echipa ro- 
mînă este neînvinsă. 
In ultimul meci te- 
nismanii romîni vor 
juca cu echipa Turciei.

Televiziune
SÎMBATA 8 AUGUST 1964

Orele 19,00 — Jurnalul tele
viziunii. 19,10 — Pentru copii: 
Eroi poznași. 19,55 — în fata 
hărții. 20,10 — Emisiunea „Sub 
soarele lui August" — Dezvol
tarea Uzinei metalurgice din 
Sinaia în cei 20 de ani — de 
Aurel Boghici, directorul uzi
nei. 20,20 — Filmul documen-

20,40 — 
21,00 —
Shakes-
orches-

tar „Inginerii uzinei 
Săptămîna poeziei. 
„Cum vă place', de 
peare. 22,35 — Cîntă
tra de estradă a radiotelevizi- 
unii din R. P. Bulgaria. în în
cheiere : buletin de știri, sport, 
buletin meteorologic.

PE VALEA PRAHOVEI
Răsfoim repertoriul vacan

ței... Pe Valea Prahovei, acest 
repertoriu este alcătui: de 
miile de elevi — de pe întreg 
cuprinsul patriei — veniți să 
petreacă în fermecătorul de
cor natural al „Perlei Carpa- 
țiloru cîteva zile de vacanță. 
Pe scurt, cuprinde: excursii, 
drumeții, vizite la muzee și 
monumente istorice, numeroa
se concursuri; seri distractive, 
întreceri sportive. Pentru or
ganizarea unor activități inte
resante și variate, elevii au la 
dispoziție totul: cluburi, bi
blioteci, jocuri distractive, 
baze sportive bine amenajate, 
au la dispoziție munții, cu 
crestele împădurite, cu șipotul 
izvoarelor și poenițe cu fragi 
și flori.

în
compartimente 
de cei peste 
niști de la 
din comuna 
Caracal).

PLOIEȘTI,

rase'.e rămi» H urmă unul 
după altuL In zare, încep să 
se profileze contururile cres
telor tmoââurite. ^Munții"! 
exclami gias pionie
rii. Și bucuria lor este fără 
margini.

^SINAIA. Ghidul de la 
punctul turistic le prezintă 
obiectivele ce pot fi vizitate,

înetntător aici. Vă mulțumim 
pentru această minunată ex- 
cuvne".

La Sinaia, ne-am întîlnit cu 
numeroase alte grupuri de 
excursioniști. De asemenea, la 
Bușteni, la Azuga, la Predeal. 
Erau mii de elevi: de la 
Școala medie „Vasile Roaită" 
din Rm. Vilcea, de la Școala 
medie de muzică din Bucu-

...E dimineață. Gornistul 
sună prelung deșteptarea. Din 
vilele pitorești, sute de pio
nieri, cu trupurile bronzate, 
aleargă către locul de învio
rare. Așa începe pentru cei 
peste 540 de pionieri și școlari 
din Bacău, București, Dobro
gea și Ploiești — veniți aici 
la odihna — fiecare zi de ta
bără. Și fiecare zi este bogată

acceleratul 203, cîteva 
sînt ocupate 

60 de excursio- 
Școala de 8 ani 

Cela.ru (raionul

CIMP1NA... O-

• Vineri în ziua a 
treia a balcaniadei de 
tenis de cîmp de la 
Istanbul, echipa R. P. 
Romîne a învins cu 
3—o echipa Iugosla
viei. Iată rezultatele 
tehnice ale acestei în- 
tîlniri: Bosch—Pihler 
6—0 ; 6—2 ; 6—1 ;

• între 9 și z6 au
gust vor avea loc la 
Moscova întrecerile 
tradiționalului con
curs internațional de 
vară la tenis de cîmp, 
organizat de federația 
unională. La acest 
concurs țara noastră 
va fi reprezentată de 
D. Viziru și Eleonora 
Roșianu.

dificilei probe s-au 
înscris 130 de a- 
tleți, printre care Pla
ter '* J* 
mun (Franța), 
len ' ‘ '
(R. P. Ungară), 
vaine (Franța), 
sche (R.D.G.), Nagui- 
ne (Maroc), Larsen 
(Danemarca) și alții.

(Anglia),

(S.U.A.),

Mi-

La-
Rut-

• La 8 august se 
va desfășura cea de-a 
34-a ediție a tradițio
nalei competiții spor
tive „Maratonul Pă
cii', de Ia Kosice. A- 
nul acesta la startul

• în sala sporturi
lor din Constanța au 
început aseară între
cerile de baschet ale 
competiției feminine 
dotate cu „Cupa Mării 
Negre". Echipa R ,P. 
Romîne a învins cu 
scorul de 79-60 (42-28) 
echipa R. D. Germane. 
Iugoslavia a dispus cu 
45-43 (23-17) de R.P. 
Polonă. Astăzi au loc 
partidele : Iugoslavia- 
R. D. Germană și R.P. 
Polonă-R. P. Romînă.

(Agerpres)

o atmosferă de bună dispozi
ție, care face pe fiecare pio
nier să participe la toate ac
tivitățile ce se organizează. 
Instructorii, profesorii de lite
ratură, de muzică și educație 
fizică le dau îndrumări com
petente, îi îndeamnă să-și 
afirme preferințele și să-și 
dezvăluie talentele. De dimi
neața și pînă seara tirziu tă

lor 
in-

FILE DIN REPERTORIUL VACANTEI
făcîndu-le, totodată, numeroa
se recomandări. Castelul Pe- 
leș, Cota 1400, Cascada Ur- 
lătoarea — cite locuri minu
nate vor vizita! Primul drum 
însă l-au făcut la poștă, de 
unde au expediat o telegramă 
colectivă pe adresa comitetu
lui comunal de partid, co
mitetului executiv al Sfatului 
popular comunal și a școlii: 
i,Am sosit la Sinaia. Totul e

la Școala medie 
cel Mare" din Tg. 
din alte numeroase 
țară.

rești, de 
„Ștefan 
Neamț și 
școli din

La FURNICA, intre dru
murile de acces care urcă de 
la Sinaia către cota 1400, tși 
desfășoară activitatea una 
dintre cele mai frumoase ta
bere de pe cuprinsul patriei 
noastre : tabăra de pionieri și 
școlari „Schiori",

în tot felul de activități care 
trezesc interesul copiilor: 
drumeții și excursii, seri de 
poezie, seri de basm, întreceri 
sportive, focuri de tabără. Dar 
să nu uităm carnavalul care 
va avea loc peste cîteva zile. 
De la acest carnaval nu vor 
lipsi nici Făt-Frumos, nici 
Ileana Cosinzeana. nici Albă 
ca Zăpada și cei 7 pitici.

In tabără e mereu prezentă

bara răsună de cintece vo
ioșie. De fapt, 
fiecărei zile — la
1 — e trecută cu 
VOIOȘIA.

Și totuși avem
Toate aceste activități — in
teresante. atractive și variate 
— sint organizate și conduse 
numai de către profesori și 
instructori. Considerăm că 
este util ca in organizarea și

in programul 
punctul nr. 
majuscule:

o obiecție.

conducerea tuturor activități
lor care se desfășoară în ta
bără, să fie atrași și pionieri, 
în felul acesta li se dezvoltă 
spiritul organizatoric, fante
zia, crește preocuparea 
pentru găsirea celor mai
teresante forme de petrecere 
a timpului liber.

în tabăra de la TIMIȘUL 
DE SUS, pionierii au oaspeți, 
activiști de partid.

Oaspeții le-au povestit pio- 
rilor momente din timpul in
surecției armate de la 23 
August 1944, le-au vorbit des
pre lupta entuziastă a po
porului romîn pentru o viață 
liberă și fericită, despre 
succesele obținute în desă- 
vîrșirea construcției socialis
mului în patria noastră.

în jurul focului de tabără, 
pionierii au intonat cintece 
patriotice. Au recitat poezii...

«August 23,

Sărbătoarea 
Azi te cîntă 
Azi te cîntă

noastră dragă, 
tot poporul, 
tara-ntreagă“

ADRIAN VASILESCU

Cela.ru


Pe 
oțelăriilor: 

cantități sporite 
de metale vechi
• Tinerii din raionul Piatra 

Neamț s-au angajat ca in 
cinstea zilei de 23 August să 
siringă o cantitate de 400 tone 
metale vechi. Participînd cu 
entuziasm la această acțiune, 
ei au reușit să-și îndeplineas
că angajamentul încă de la 30 
iulie. în frunte se situează or
ganizațiile U.T.M. de la Fa
brica de ciment-Bicaz, între
prinderea centrale hidroelec- 
trice-Vaduri, I.C.H. Prahova și 
altele. Nici tinerii din orașul 
Piatra Neamț nu s-au lăsat 
mai prejos. Pînă în prezent, 
ei au colectat peste 450 tone 
de fier vechi, urmînd ca pînă 
la sfirșitul săptăminii acesteia 
să mai strîngă 100 de tone.

• Cei 500 de tineri care lu
crează la secțiile a III-a furna
le, aglomerator II, direcția 
transportoare etc., de la Com
binatul siderurgic Hunedoara, 
au colectat în cursul ultimei 
luni aproape 300 tone de me
tale vechi.

© La telefon tovarășul Con
stantin Chițimia, prim-secre- 
tar al Comitetului orășenesc 
U.T.M. București:

— Organizația U.T.M. a Ca
pitalei s-a angajat ca pînă Ia 
23 August să trimită oțelării
lor 40 000 de tone de metale 
vechi. în urma acțiunilor ini
țiate de comitetele raiona
le ale U.T.M., de comitetele 
U.T.M. din întreprinderi, tine
rii bucureșteni și-au îndeplinit 
angajamentul duminică, 2 au
gust. Rezultatele cele mai 
bune au fost obținute in ra
ioanele „23 August- (unde au 
fost colectate și predate LC.M. 
aproape 19.750 tone), ,-Griviț* 
Roșie" (circa 5.000 tone) și „Le
nin" (4.300 tone metale vechi), 
în această acțiune s-au evi
dențiat în mod deosebit tinerii 
de la Uzinele „Republica" și 
„23 August", de la Nodul 
C.F.R. „Gri vița" și de la Uzina 
Vulcan. Pînă la 23 August ti
nerii din Capitală vor mai a- 
dăuga 5 000 de tone metale 
vechi la cele 40 000 colectate 
pînă in prezent.

In 
folosul 

gospodăriei 
colective

• în regiunea Cluj con
tinuă acțiunile de întreți
nere a pășunilor naturale. 
Angajamentul tinerilor co
lectiviști de a realiza pînă 
la 23 August lucrări de în
treținere pe o suprafață de 
55 000 ha a fost depășit cu 
4 000 ha. în mod deosebit 
s-au evidențiat tinerii din 
raioanele Dej, Gherla, Tur
da.

Mii de tineri din regiune 
au ajutat și ajută prin 
muncă patriotică la grăbi
rea ritmului construcțiilor 
zootehnice. La 224 de obiec
tive zootehnice din regiune 
lucrările necalificate au 
fost executate de tineri. 
Trebuie remarcată, de ase
menea, contribuția tinere
tului la recoltatul furajelor 
Numai prin muncă patrio
tică tinerii colectiviști au 
strîns recolta de pe aproape 
1200 ha.

• Participînd cu entu
ziasm la muncă patriotică 
tinerii din satele tegiunii 
Mureș-Autonomă Maghiară 
au efectuat lucrări de 
întreținere — grăpatul te
renurilor, curățatul mărâ-

> ctnilor, aplicarea Inprdfd- ■ 
I mintelor — pe o suprafață 

de 36 358 ha (cu peste 1 300 j 
j ha mai mult decit era an

gajamentul luat in cinstea 
zilei de 23 August). O con
tribuție de seamă au adus-o 
tinerii colectiviști din ra
ioanele Tîrgu Mureș, Odor- 
hei, Reghin, Luduș, Topli- 
ța.

Iubitorii 
frumosului

Aproape în fiecare zi, la Co
mitetul raional U.T.M. Făurei 
sosesc multe plicuri în care se
cretarii comitetelor camunale 
U.T.M. informează despre par
ticiparea entuziastă a tinerilor 
la îndeplinirea angajamentelor 
luate. Am răsfoit planul de 
măsuri al comitetului raional 
privind acțiunile de muncă pa
triotică organizate în cinstea 
Eliberării patriei. Aproape toate 
obiectivele au fost îndeplinite, 
iar multe depășite.

S-au curățat și întreținut 
io 500 hectare pășune, cu 2 000 
de hectare mai mult decît pre
vedea angajamentul ; s-au re
dat agriculturii cu 33 hectare 
teren mai mult, s-au colectat 52 
tone fier vechi, au fost împă
durite 47 hectare teren etc.

Rețin în mod deosebit aten- 
țin cîteva cifre. Iată-le : s-au 
reamenajat 53 km drumuri co- 
manuale, au fost plantați 35 000 
pomi fructiferi, 11,75 hectare 
cu plopi negri hibrizi, 39 hec- | 
tare plopi albi ; au fost ame
najate spații verzi pe 13000 
metri pătrați; au fost săpați 
32 000 metri liniari de șan
țuri, pe marginea șoselelor etc. 
E lesne de înțeles că toate a- 
ceste realizări au înfrumusețat 
și mai mult satele raionului 
Făurei. Acestui obiectiv corni-1 
tetul raional U.T.M. i-a acordat 
o deosebită atenție.

Ca și în alte domenii ale 
muncii de organizare și in a- 
ceastâ direcție, experiența bună 
acumulată de unele comitete 
comurale U.T.M. trebuia larg 
generalizate. Și o asemenea ex
periență exista. Nu de mult, 
comunei Giner.i i s-a decernat 
drapelul de comună fruntașă in ! 
acțiunile de muncă patriotică.

Recent, în acest sat a a- 
vut loc un schimb de expe- 1 
riență la care au participat și I 
toți secretarii comitetelor 
U.T.M. din comunele raionului. ‘ 
Ei au aflat aici lucruri deosebit 
de interesante privind organi- j 
zare acțiunilor de muncă < 
patriotică. Printre altele, pe | 
ulițe sau grupuri de ulițe 
se organizează brigăzi de 
muncă patriotică care au 0- 
biective de lucru pe întregul an 
și răspund de curățenia și ordi
nea în aceste sectoare. Tot în 
această comună a fost înfiin
țată o pepinieră și o seră pen
tru flori, pe care le îngrijesc 
tinerii.

N GIIEORGHE

In 
perspectivă —

noi obiective
Am tntilnit în aceste zile in sate- i 

le și comunele raionului Lipova, , 
mii de tineri participînd cu entu- j 
zi asm la numeroase acțiuni de 
folos obștesc : extinderea rețelei 
electrice, repararea drumurilor 
etc. Pornind de la aceste fapte 
am solicitat tovarășului Teodor i 
Oros, prim secretar al Comitetu
lui raional U.T.M. Lipora, un I 
scurt interviu.

— Cum și-au respectat tinerii 
angajamentele cu privire la mun
ca patriotică luate în cnst-a Eli
berării patriei ?

— înainte de a da cxrinf
cifrelor, aș vrea si menționez ci ' 
înci din prima Ixni 2 mda 1 
cm îndrumat in mod concret. . 
practic, organizațiile U.T.M. si-și 
îndeplinească și sâ-și depișeascâ 
angajamentele luate. îr. acest 
sens, la zilele secretarilor, ic m- 
Struirea activului nostru și cu 
alte asemenea ocazii, am solici
tat secretarilor și instrudoriur \ 
care acumulaseși o bxxi crre- 
riență tn aceasti dzreeție. s-c 
împăriășeosci și crioriaki. Avoid \ 
obiective precise pe o perioadă 
mai indebmgată. orgenzzzriile 
U.T_M. ax fost cutate si rvrieu 
acțiuni de munci vatriotid tx 
multi regularitate. în fiecare sat 
a existat ri există un satic al 
muncii vetmotiee. E..-adele aceste* 
q-t-vitări fiet fe rf-
ferz afre. Tinerii din raionul 
nostru ax transeori at și impriș- j 
hat ve crmp 26 Soo tone de gu- ' 
noi de graid față de 25000 tone 
cit prevedea snga-ementul, au 
redat agriculturii 51 de hectare 
teren tn loc de 40, au plantat 
17340 pomi fructiferi și 14 hec
tare în sectorul silvic cu mult 
mai mult decit ne propusesem ini
țial.

— Ce obiective v-ați propus să 
mai realizați în continuare ?

— în primul tind, ne-am gîn- 
dit să îndreptam activitatea tine
rilor spre însilozarea unei cit mai 
mari cantități de furaje. De ase
menea, în această perioadă se in
tensifică munca pentru terminarea 
obiectivelor social culturale : școli, 
cămine, precum și în agricultură, 
a grajdurilor, magaziilor, saivane
lor etc. La realizarea acestora, ti
nerii vor aduce o contribuție va
loroasă.

La Lacul Roșu

--- •---

Informații
de

de Ministerul Minelor și Ener
giei Electrice și Institutul de
cercetări miniere — ICEMTN ; 
— ta cinstea celei de-a 20-a a- 
niversări a Eliberării patriei.

La lucrări iau parte cadre 
de specialitate din Ministerul . 
Minelor și Energiei Electrice și I 
din unele institute de cerce- 
tân și proiectări din tară.

Cuvintul de deschidere a 
fost rostit de ing. Scripâț Va- . 
sile, directorul Institutului de 
cercetări miniere.

Lucrările prezentate în ca- j 
drul simpozionului oglindesc ; 
realizările obținute în dezvol- I 
tarea industriei miniere în ! 
anii puterii populare.

Aleksander Zawadzki I
Comitetul Central al Parti

dului Muncitoresc Unit Polo
nez, Consiliul de Stat și gu
vernul Republicii Populare 
Polone au dat publicității o 
Declarație cu prilejul încetării 
din viață — la 7 august 1064
— a tovarășului Aleksander 
Zawadzki, președintele Consi
liului de Stat al R. P. Polone, 
președintele Comitetului Fron
tului unității poporului, mem
bru al Biroului Politic al Co
mitetului Central al P.M.U.P.

încetarea din viață a tova
rășului Aleksander Zawadzki
— se spune în Declarație — 
este o grea pierdere pentru 
clasa muncitoare poloneză al 
cărei fiu credincios a fost, 
pentru partidul nostru al că
rui conducător a fost, pentru 
statul nostru popular pe care 
l-a reprezentat mulți ani în 
funcția de președinte al Con
siliului de Stat. Aceasta este 
o mare pierdere pentru între
gul popor.

Născut în anul 1899. fiu de 
muncitor metalurgist, miner 
la mina „Paris", Aleksander 
Zawadzki și-a început de tim
puriu activitatea obștească și 
și-a legat viața de mișcarea 
comunistă. El a intrat în 
Uniunea Tineretului Comunist, 
unde se manifestă curînd ca 
organizator deosebit de capabil 
ș. înflăcărat revoluționar.

In intervalul de 20 de ani 
dintre cele două războaie, to
varășul Zawadzki a fost unul 
dintre conducătorii Uniunii Ti
neretului Comunist din Polo
nia. Remarcabil activist al

Partidului Comunist din Polo
nia, el a organizat 
potriva regimului 
moșieresc, pentru

lupta îm- 
burghezo- 
libertățile

democratice, pentru eliberarea 
Poloniei de sub jugul capita
lului străin, pentru dreptul ti
neretului la învățămînt și pen
tru puterea poporului, pentru 
socialism. Nu l-au înfrînt nici
persecuțiile, nici torturile, nici 
închisorile în care a stat 11 
ani.

Cînd a început războiul. Za
wadzki se afla în închisoarea 
din Brest pe Bug. în timpul 
războiului el a activat în Uni
unea Sovietică. Aici el s-a în
cadrat în lupta împotriva hi- 
tlerismului; a luat parte la 
luptele pentru apărarea Sta- 
lingradului. Patriot înflăcărat, 
Aleksander Zawadzki s-a de
dicat în întregime cauzei eli
berării patriei. El a fost unul 
dintre conducătorii Uniunii 
patrioților polonezi și unul din 
primii organizatori ai armatei 
poloneze renăscute pe terito
riul Uniunii Sovietice. în ca
drul căreia a ocupat postul 
înalt și de răspundere de loc
țiitor al comandantului su
prem.

După eliberarea tării, Alek
sander Zawadzki a activat în 
sectorul de cea mai mare răs
pundere a Frontului de luptă 
pentru refacerea țării ruinate 
de război. în calitate de îm
puternicit al guvernului în Si- 
lezia, iar apoi în calitate de 
conducător al acestui voevo- 
dat, Zawadzki a militat pentru 
organizarea clasei muncitoare

din Silezia și din bazinul Dom
browski, a condus activitatea 
pentru refacerea minelor, uzi
nelor și fabricilor acestei im
portante regiuni industriale.

Tovarășul Aleksander Za
wadzki și-a consacrat toate 
forțele operei de refacere a ță
rii, industrializării socialiste, 
transformării Poloniei dintr-o 
țară săracă și înapoiată din 
punct de vedere economic în- 
tr-un stat industrial care dis
pune de potențial economic și 
a cărei poziție în lagărul so
cialist și în lume se consoli
dează mereu.

Partidul i-a încredințat po
sturi de tot mai mare răspun
dere. în întreaga această pe
rioadă el a fost membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Muncitoresc Polonez, iar 
apoi membru al Biroului Po
litic al C.C. al Partidului Mun
citoresc Unit Polonez, pre
ședintele Consiliului Central 
al Sindicatelor și, însfîrșit. a 
ocupat funcția de președinte 
al Consiliului de Stat.

Tovarășul Zawadzki și-a de
dicat viața cauzei eliberării so
ciale a patriei noastre, eliberă
rii Poloniei de sub ocupația 
hitleristă, refacerii tării și 
construcției statului socialist, 
cauzei întăririi prieteniei fră
țești cu tarile socialiste și re
lațiilor pașnice cu toate țările 
lumii. El a făcut mult pentru 
clasa muncitoare și pentru în
tregul popor polonez. Tovară
șul Zawadzki a adus mari 
servicii patriei.

Amintirea lui va trăi veșnic.

Buletinul Comunicatul comisiei pentru organizarea

• La Teatrul de vară din 
Parcul de cultură și odihnă 
„Herăstrău" a avut loc vineri 
simpozionul „Pagini de vitejie" 
din ciclul „R.P.R. la cea de-a 
XX-a aniversare a Eliberării".

Au luat cuvîntul general- 
maior (rezervă) Marcel Oltea- 
nu și general-măior (rezervă) 
Ion Boțea.

Ansamblul de cîntece și 
dansuri al Armatei, sub con
ducerea dirijorului colonel 
Dinu Stelian, maestru emerit 
al artei, a prezentat un pro
gram muzical-coregrafic.

medical
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — 

Agenția P.A.P. a transmis bu
letinul medical semnat de 
Bogdan Bednarski. ministrul 
sănătății al R. P. Polone, cu 
privire la cauza morții lui 
Aleksander Zawadzki.

„în aprilie a.c. — se spune 
în buletinul medical — Alek
sander Zawadzki a fost supus 
unei operații de extirpare a 
unei tumori maligne formată 
pe pancreas. După o îmbună
tățire de scurtă durată, starea 
sănătății sale s-a înrăutățit 
simțitor. Tulburarea aparatu
lui circulator și a activității 
organelor respiratorii, care a 
evoluat rapid în ultimele zile, 
a provocat moartea, survenită 
la 7 august a.c. la ora |5,05“.

funeraliilor
VARȘOVIA 7 (Agerpres). — 

Comisia pentru organizarea 
funeraliilor tovarășului Alek
sander Zawadzki a dat un co
municat în care se anunță că 
sicriul cu corpul neînsuflețit 
al tovarășului A. Zawadzki va

fi expus în sala coloanelor a 
Consiliului de Stat începînd 
din ziua de 8 august pînă în 
ziua de 10 august inclusiv.

Funeraliile vor avea loc în 
ziua de 12 august.

TELEGRAMĂ
Tovarășului ADAM. RAPACKI 
ministrul afacerilor externe 

al Republicii Populare Polon»

VARȘOVIA
Aflînd cu profundă durere despre încetarea din viață a tova

rășului Aleksander Zawadzki, președintele Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Polone, conducător de frunte al poporului 
polonez și bun prieten al poporului romîn, vă rog să primiți, 
tovarășe ministru, ce’e mai sincere condoleanțe.

CORNELIU MĂNESCU 
ministrul afacerilor externe 
al Republicii Populare Romine

Tineri de la I.P.R.OM.E.T. din Capitală, amenajează prin muncă patriotică spațiul verde dm țața blocurilor din cartierul
„Drumul Taberei", /oloi N. STELORIAN

• De curînd, filmul de știin
ță popularizată „Sub aripa 
vulturului",realizat de regizo
rul Ion Bostan, a primit di
ploma de onoare la cel de-al 
6-lea Festival internațional al 
filmului turistic de la Marsi
lia. în același timp, filmul do
cumentar „Ritmuri potrivite", 
realizat de regizorul Mirel 
Ilieșu, a obținut „Orhideea de 
argint", echivalînd cu premiul 
II, la Festivalul filmelor de 
balet de la Genova — Nervi 
(Italia).

• La Teatrul de vară „23 
August" a avut loc ultimul 
concert prezentat în țara 
noastră de orchestra de estra
dă a Radiodifuziunii și Tele
viziunii din Sofia. Formația 
bulgară a sosit la București 
după ce a concertat, timp de 
două săptămîni, prin 13 orașe 
ale țării. Concertele, dirijate 
de Milcio Leviev, au avut ca 
soliști pe cîntăreții Rosita Ni- 
kolova, Iordanka Hristova, 
Danail Nikolov și Kiril Semov.

(Agerpres)

O nouă cale ferată:
Suceava-Păltinoasa

„Urgentați trimiterea tăblițelor 
cu denumirea stațiilor..." Pictorul 
de firme care chiar în aceste zile 
mînuiește penelul și rigla, pune 
astfel ultimele amănunte ale unui 
nou peisaj. Pornind din Suceava, 
pe pat solid așternut peste cîmpii 
domoale, tăiat în cuarțul stîncilor, 
asvîrlit cu eleganța viaductelor și 
a podurilor și podețelor peste apa 
legendarei Moldove și a năvalni
celor pîrîiașe coborîte din obcinele 
Bucovinei sau sfîrtecînd marele 
deal de la Lucăcești încins cu o 
puternică centură de ciment și be
ton ; două paralele de oțel, lungi 
de 42 de kilometri vor conduce 
în curînd primele trenuri. Pentru 
popasurile lor — cinci gări noi — 
se cere insistent trimiterea firme
lor. Aceasta mai ales pentru călă
torii neavizați (la actualul mers al 
trenurilor nu se mai poate adăuga 
o anexă) gările Suceava-Vest, Stro- 
iești, Ciprian Porumbescu, Lucă
cești, Berchișești sînt complet ne
cunoscute.

Noua linie ferată construită pen
tru evitarea declivității mari de la 
Cacica-Strigoaia, unde la un kilo
metru panta urcă cu 28 metri, este 
aproape gata. A fost îndeplinit ast
fel angajamentul constructorilor. 
„Să terminăm calea ferată pînă la 
23 August a.c., cu aproape un an 
înainte de data stabilită0. Au fost 
învinse stihiile naturii, s-a creat 
cale liberă viitoarelor trenuri prin 
inima dealului de la Lucăcești, care 
datorită presiunii mari și a necon- 
formității rocilor a ridicat în fața 
constructorilor mari greutăți. Cu 
20 de chesoane coborîte la 9 metri 
și 6 000 metri cubi de beton s-a 
reușit să se stabilizeze marile alu
necări de teren de la ieșirea din 
tunel, s-au înălțat cinci viaducte, 
60 de poduri și podețe. Din cei 
peste 1 250 000 metri cubi terasa- 
mente, 160000 metri cubi s-au 
realizat prin munca patriotică a 
locuitorilor din satele limitrofe.

V. G.

Locuințe

pentru mineri
• In cei 20 de ani care au 

trecut de la Eliberare, în orașul 
Lupeni s-au construit și dat în fo
losință minerilor 2 255 aparta
mente, un spital nou, s-au în
ființat un dispensqr pentru copii, 
o școală medie etc. In cartierul 
Livezeni din orașul Petroșeni s-au 
terminat și s-au predat anul a- 
cesta 3 blocuri care însumează 
100 apartamente și se lucrează la 
terminarea a încă 140 apartamen
te. La Aninoasa s-au predat mi
nerilor 32 de apartamente. De a- 
semenea, se afla în construcție 
complexe de locuințe la Petrila 
și Vulcan.

• Pentru minerii din Filipeștii 
de Pădure, Șotînga și Ceptura, re
giunea Ploiești, au fost construite 
în ultimii 4 ani peste 150 de 
apartamente, noi cluburi și cine
matografe, biblioteci, școli și ma
gazine universale. Pentru ocrotire» 
sănătății minerilor și familiilor lor, 
pe lîngă fiecare exploatare func
ționează policlinici sau dispensare, 
iar la locurile de muncă puncte 
medicale.

(Agerpres)

NOTE DE LECTOR

„Caiet literar"
(Casa creației populare a orașului București)

Cercurile literare ne-au obișnuit 
cu aceste „caiete" care înmănun
chează creația dintr-o perioadă a 
membrilor lor. Fiind vorba de o 
destul de însemnată preocupare 
pentru tipărirea, nu numai la 
București, a lucrărilor tinerilor 
poeți (ori prozatori, reporteri, 
cronicari), e cazul si privim ase
menea cărți, destinate lecturii 
largi, nu numai ca pe simple pro
be de atelier ci, în perspectiva 
unei exigențe a selecției compe
tente, drept ceea ce sînt ele in 
adevăr : cărți de vizită oferite tu 
încredere de către posesorii lor, 
tinerii începători. Ce ne spune, 
astfel, acest „caiet literar" pe care 
l-a scos recent Casa creației popu
lare a orașului București ?

în primul rînd că în cercurile 
literare din Capitală nu lipsesc ta
lentele promițătoare. Aceasta însă 
dacă nu vorbim imediat de poeți 
deja susținuți de producția din 
volume proprii (apărute în colec
ția „Luceafărul"). E cazul Con
stanței Buzea și al lui C. Abăluță,

prima prezentă cu o poezie sub 
nivelul cu care ne-a obișnuit (dar 
de la care poeta nu a coborit prin 
versurile publicate în alte reviste), 
iar cel de-al doilea deschide chiar 
culegerea cu versuri de o platitu
dine deconcentrantă (e drept, cele
lalte bucăți ale aceluiași poet, fără 
să depășească o treaptă cucerită, 
sînt mai rezonabile). Ce se poate 
deduce numai din această împreju
rare î Că se practică (metoda nu 
e numai aici !) o inexiplicabilă 
larghețe îngăduitoare cu tineri 
poeți care au scris alteori versuri 
bune, ba au și cărți, cum spuneam. 
Lucrul e cu atît mai supărător cu 
cit îndreptățește bănuiala unui 
rabat privit cu complicitate dega
jată de editori și, evident, cu des
tulă nepăsare de înșiși autorii în 
cauză. Tinărul autor din fericita 
constelație a „Luceafărului" se 
arată cititorului care-l respectă în 
niște haine nu pe potrivă.

Trecind mai departe, vom con
stata că întreaga colecție de versuri 
a „caietului" stă sub semnul im

provizației, al lipsei de echilibru, 
un echilibru care, altfel, nu cre
dem ci e tmposibtL Nu avem in 
vedere dotarea excepționali a xnui 
taloxi ori altul, cit exigența auto
rilor și a editorilor față de propria 
lor ir.ur.ci. Aria tematici a cule
gerii e, deci nu mai socotim 5: 
unele meditații puerile ori veni ft- 
cari puerile, destul de largă, iar 
cițiva poeți au versuri frumoase, 
sugestive (Gabriela Melinescu, 
Paul Cochet, Ștefan Dimitriu, 
Adrian Dohotaru, Rodi ca Iulian, 
Victoria Raicev și chiar Dumitran 
Frunzi). £ vorba însă de conside
rarea întregii plachete, de a cărei 
valoare s-ar fi putut vorbi dacă

alcătuirea ei ar fi fost patronată 
de o atentă selecție, (autori înci 
dibuind măsura cuvintului au 
uneori spațiu întins, tn dauna al
tora, cu o singură poezie dar bir.e 
scrisă I) și, ne dăm seama, chiar 
de o reducere a „spațiului* poetic, 
salutari, în folosul echilibrului 
amintit! Nu altfel stau lucrurile 
cu prozele publicate, toate vădind 
mereu naivități, stingădi.

Un aspect cu totul lăudabil: 
ilustrația, cu desene aparținind 
unor membri ai cercurilor plastice 
de amatori.

C. STANESCU

„Mahler“ de George Bălan
Librăriile au cunoKUt in ulti

mele săptămini un real reviriment 
în ceea ce privește numărul lucră
rilor de popularizare a muzicii.

.Jlaydn*, ..Mahler*, „Paganini", 
..Berlioz*, „Grieg* — iată dteva 
dintre titlurile unor lucrări origi
nale apărute in librarii, menite a 
da cititorilor coordonate necesare 
înțelegerii aportului adus de fie
care dintre acești reprezentanți ai 
creației muzicale la dezvoltarea 
artei europene.

în ansamblul acestor lucrări 
(dintre care unele sint simple reedi
tări) un loc aparte îl ocupă mono
grafia pe care George Bălan o

închină lui Gustav Mahler, unul 
dintre cei mai talentați reprezen
tanți ai creației artistice de la 
încrucișarea ultimelor două 
veacuri.

Monografia închinată lui Mah
ler reprezintă primul studiu ce 
largă respirație apărut in țara 
noastră închinat compozitorului 
pe care Thomas Mann îl socotea, 
la vremea sa, „omul care întru
chipează... voința artistică cea 
mai serioasă și mai sfîntă a 
timpului nostru".

După un succint dar pătrunză
tor tur de orizont al creației ar
tistice de la sfîrșitul veacului 19,

Bălan se oprește în profunzime 
asupra pasionatei biografii a com
pozitorului austriac, asupra fiecă
reia dintre creațiile mahleriene, 
de la vCîntecul tînguitor" prelu
diul creației sale originale și 
majore, la tulburătoarele pagini 
ale simfoniei a X-a.

Cu totul remarcabile în struc
tura generală a cărții, (care păs
trează, de altfel, construcția unei 
compoziții mahleriene cu un pro
log, o primă parte intitulată 
„Drumul creației*, un intermezzo 
cu titlul „Poate muzica exprima 
idei ?*, o a doua parte intitulată 
„Estetica mahleriană* și un 
Epilog) sînt capitolele finale ia 
rare G. Bălan nu se pierde in 
amănunte de analiză măruntă, d 
se străduiește să clarifice dteva 
dintre problemele fundamentale 
ale creației mahleriene, locul pe 
care-l ocupă compozitorul ia isto
ria muzicii modeme.

Spiritul analitic al autorului. 
Înclinațiile sale spre generalizare 
tint cm plin vizibile, in special 
in ultimele secțiuni ale iocrâni.

u toată inconsistența analizei

înțeleagă farmecul și mesajul pa
ginilor de înaltă ținută artistică 
din vasta operă a compozitorului 
— cartea lui George Bălan repre
zintă un ghid prețios în înțelege
rea operei unui remarcabil creator.

IOSIF SAVA

Foarte bine!" . Aprecierea controlorului tehnic de calitate Gheorghe Paraginu, de la Uzi- 
r.z ze s'.rungur; Arad trează cit se poate de semnificativ priceperea și atenția cu care 

tinărul rectificator Ioan Czimb a executat ghidajele unei mașini

Foto : N. STELORIAN
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NICOSIA 7 (Agerpres). — In 
localitățile Paphos, Tilliria, 
Mansoura și Lefka au avut loc 
noi ciocniri între ciprioții greci 
și turci. Potrivit relatărilor a- 
gențiilor de presă, în cursul 
nopții de joi spre vineri, tirul 
armelor automate și al mor- 
tierelor a continuat în cele trei 
localități situate la vest de Ni
cosia. Toate încercările coman
damentului forței O.N.U. de a 
obține, o încetare a focului în
tre cele două comunități au 
rămas fără rezultat.

La Nicosia un purtător de 
cuvînt al forței O.N.U. a de
clarat joi seara că în cartie
rele mărginașe ale capitalei 
Ciprului situația continuă să 
rămînă încordată.

In legătură cu ultimele cioc
niri care au avut loc în Cipru 
între cele două comunități, 
președintele Makarios a convo
cat joi seara o ședință extraor
dinară a guvernului, pentru 
examinarea situației. La sfîr- 
șitul ședinței a fost dat publi
cității un comunicat în care se 
spune că „vina pentru' inciden
tele care au avut loc o poartă 
ciprioții turci care, deghizați 
în uniforme ale forței O.N.U., 
au pătruns în sectorul deținut 
de ciprioții greci la Nicosia și 
au deschis un puternic foc de 
arme automate asupra gărzilor 
naționale guvernamentale.

neliniște, deoarece incidentul 
ar putea degenera într-un con
flict mai serios.

NEW YORK — Președintele 
Republicii Cipru, Makarios, a 
adresat joi secretarului gene
ral al O.N.U., U Thant, un me
saj în care îi aduce la cunoș
tință că membrii forței O.N.U. 
din Cipru vor continua și în 
viitor să se bucure de depli
nă libertate de mișcare pe în
treg teritoriul țării. In mesaj 
se arată, totodată, că fac ex
cepție anumite localități, unde 
guvernul cipriot are anumite 
interese militare. Mesajul men
ționează că accesul în aceste 
localități al membrilor forței 
O.N.U. poate fi admis numai 
printr-o înțelegere prealabilă 
între guvernul Ciprului și co
mandantul forței OJN.U. în 
Cipru, generalul Thimaya.

NICOSIA
Vineri dugă-amiază 
reluate luptele în __o_____
portului Mansoura, unde ele
mente ale armatei naționale 
cipriote grecești au început o 
acțiune de încercuire a secto
rului de coastă cipriot-turc (se 
știe că guvernul cipriot a acu
zat pe ciprioții turci că prin 
portul Mansoura ei primesc 
arme și întăriri militare fur
nizate de Turcia).

După cum transmite agenția 
France Presse, un purtător de 
cuvînt al O.N.U. a declarat că 
între cele două comunități au 
Ioc puternice schimburi de 
focuri. Sînt folosite mortiere 
și arme automate grele.

Eșuarea eforturilor între
prinse de contingentul suedez 
de a determina părțile să re
nunțe la luptă este privită cu

7 (Agerpres). — 
au fost 

regiunea

ANKARA 7 (Agerpres). - Zia
rul „Milliyet" publică o declara
ție a ministrului afacerilor extem- 
ne, F. C. Erkin, în care se arată 
că situația actuală din Cipru «te 
urmărită la Ankara cu multă ne
liniște. El a subliniat că dacă 
ciocnirile dintre ciprioții greci și 
turci vor continua, „consecința 
fatală se va realiza. Dreptul nos
tru de a interveni în Cipru nu a 
suferit nici o modificare. Noi sim
țim necesitatea de a debarca în 
Cipru pentru a restabili dreptul și 
justiția, în urma acțiunilor inu
mane ce se desfășoară în insulă". 
De asemenea, ziarul menționează 
că vicepreședintele guvernului 
turc, Kemal Satyr, a relevat la 
rîndul său că Turcia este „pregă
tită pentru orice eventualitate".

MOSCOVA : Sala de con
certe „P. I. Ceaikovski"

Foto : TASS — Moscova

Respingerea cererii
de rejudecare

I

z/Z

Declarațiile

lui U Thant
WASHINGTON — ln urma 

întrevederilor de la Washing
ton cu președintele Johnson și 
conducători ai Departamentu
lui de Stat al S.U.A., secreta
rul general al O.N.U., U Thânt, 
a declarat reprezentanților 
presei că au fost abordate, 
printre altele, probleme ale 
O.N.U., situația din Asia de 
sud-est și problema cipriotă.

U Thant a adăugat că a ex
pus președintelui Johnson u- 
nele idei privind menținerea 
păcii în Asia de sud-est.

Secretarul general al O.N.U. 
a declarat că este de compe
tența Consiliului de Securitate 
să ia toate hotărîrile pe care 
le consideră necesare pentru a 
face față situației din sud-estul 
Asiei.

U Thant a declarat că după 
părerea sa ar fi utilă convo
carea unei noi conferințe de la 
Geneva a celor 14 țări în pro
blema situației din sud-estul 
Asiei, subliniind că spune a- 
ceasta nu în calitate de repre
zentant oficial al O.N.U.

★

NEW YORK. — Secretarul 
general al O.N.U., U Thant, s-a 
înapoiat vineri la sediul Orga
nizației Națiunilor Unite, ve
nind de la Washington, unde a 
avut întrevederi cu președin
tele Johnson și cu 
tanți ai 
Stat.

reprezen-
Departamentului de

CONGO: Continuă ofensiva 
forțelor patriotice

LEOPOLDVILLE 7 (Ager
pres). — „îndemnul spre o îm
păcare cu Chombe este mult 
mai puțin vizibil decît cu a- 
proximativ o lună în urmă 
cînd acesta a venit la putere 
cu promisiunile sale de recon
ciliere națională", relatează a- 
gentia Associated Press co- 
mentînd starea de spirit din 
Congo după evenimentele din 
ultimele zile.

Amploarea luptelor dintre 
trupele guvernamentale și for
țele răsculate a crescut consi
derabil în cursul după-amiezii 
de 6 august și în dimineața zi
lei de 7 august. Trupele guver
namentale au lansat un atac 
masiv împotriva orașului Bau- 
douinville, în vecinătatea că
ruia se duc lupte crîncene. La 
rîndul lor, forțele răsculate au 
declanșat o ofensivă la sud de 
localitatea Manono în regiunea 
Kampini. Agenția de presă 
congoleză transmite că detașa
mente de răsculați se îndreap
tă spre puternica bază militară 
Kamina, unde se așteaptă dez
lănțuirea unei ofensive. La 
Stanleyville, care a fost ocupat 
zilele trecute de forțele răscu
late, viața a reintrat în nor
mal.

între timp activitatea diplo
matică în problema congoleză

devine tot mai intensă. Agen
ția Associated Press anunță 
sosirea la Bruxelles a subse
cretarului de stat al S.U.A., 
Averell Harriman, trimis de 
președintele Johnson să discu
te cu oficialități guvernamen
tale belgiene și cu cercurile de 
afaceri din Bruxelles probleme 
legate de situația din Congo. 
Cu o zi înainte, relatează a- 
ceeași agenție, Departamentul 
de Stat a anunțat că Statele 
Unite discută cu guvernul de 
la Leopoldville problema aju
torului militar pentru armata 
centrală congoleză. Cercuri o- 
ficiale din S.U.A., relatează 
U.P.I., studiază problema acor
dării unui ajutor militar con- 
stînd în mijloace de transport 
aerian și rutier pentru a a- 
sigura „o mai mare mobilitate 
trupelor guvernului congolez".

Un purtător de cuvînt al 
companiei „Union Miniere du 
Haute Katanga" a declarat că 
operațiunile acestei societăți 
„se desfășoară normal" și că 
„nu se prevăd nici un fel de 
măsuri pentru a o proteja de 
consecințele pe care le-ar pu
tea avea asupra activității ei 
operațiunile militare din Con
go". El a spus că compania își 
rezervă „dreptul de a decide 
orice acțiune pe care o va 
considera necesară".

ANKARA 7 (Agerpres). — E- 
venimentele din Cipru con
tinuă să se afle în atenția gu
vernului turc. Joi, premierul 
Ismet Inonii a primit în mod 
succesiv pe Cevdet Sunay, șe
ful statului major al armatei 
turce, pe amiralul Necdet 
Uran, pe vicepreședintele Con
siliului de Miniștri, Kemal Sa
tyr, precum și pe ministrul afa
cerilor externe F. C. Erkin. 
Discuțiile s-au purtat asupra 
ansamblului problemelor pri
vind problema cipriotă.

li! legătură cu evenimentele
din golful Tonkin

HANOI 7 (Agerpres). — A- 
genția vietnameză de presă 
anunță că la 6 august Consi
liul de Miniștri al R. D. Viet
nam s-a întrunit sub președin
ția premierului Fam Van 
Dong. După ședință a fost dat 
publicității un comunicat în 
care se arată că „guvernul 
R. D. Vietnam denunță in mod 
energic, în fata opiniei pu
blice mondiale acțiunile răz
boinice extrem de periculoase 
ale guvernului S.U.A. și cere 
ca acesta să pună capăt de în
dată tuturor actelor de provo
care și sabotaj împotriva R. D. 
Vietnam".

pună capăt imediat provocă
rilor primejdioase împotriva. 
R. D. Vietnam".

DALLAS 7 (Agerpres). — 
Judecătorul Joe Brown a res
pins o cerere de rejudecare 
prezentată de avocații lui Jack 
Ruby, asasinul lui Lee Har
vey Oswald. Această cerere 
se baza pe așa-numite „iregu
larități de procedură" semna
late de avocații lui Ruby; la 
procesul acestuia în martie 
trecut, în primul rînd refuzul 
de a-1 judeca pe Ruby în alt 
oraș decît Dallas, cît și refu
zul judecătorului de a desca
lifica pe jurații care viziona
seră la aparatele lor de tele
viziune scena asasinării lui 
Oswald.

După această hotărîre a ju
decătorului Brown, avocații 
lui Ruby mai au posibilitatea 
de a aduce cazul in fața Curții 
criminale din Texas, cea mai 
înaltă instanță judecătorească 
din acest stat. Se așteaptă ca 
această curte să examineze a- 
pelul apărătorilor lui Ruby‘în 
ianuarie sau februarie viitor.

Le Monde" despre situația 
intelectualilor brazilieni

.S : -Monde" publici urmăit 
articol despre situația 
Iilor din această țară: 

„Intr-o moțiune eprobzii 
unanimitate la cea de-a zo-a r 
niune anuală a Socieiățzi 
liene pentru progres care și-* 
nut recent lucrările sale iz 
Paolo, 6oo de oameni de știi 
brazilieni denunți „cxccseLi 
nedreptățile" regimului față 
cercurile intelectuale ale țirri.

Moțiunea adoptată cere ca 
menii de știință și profesorii a 
versitsri arestați fără zcxz 
A- ♦wziX Iar G/r/-^~j

-riuw la această reuniune, cu- 
.rsrut--'. scriitor Aicea Amoroso 

lama a adresat- un mesaj par- 
roților Ia reuniune, chemind 

z. apărarea dreptului, adevărului 
; garantarea libertăților indi- 
-fa.;?f. JJacă oamenii de știin- 
i â Braziliei, a adăugat el, tn- 
tersr obstacole în exercitarea 
zestzr drepturi, cei care le limi- 
rxză direct sau indirect vor tre- 
i; sâ răspundă in fața posteriti-

provenind din Brazilia 
despre o profunda neli- 
■e m prezent in

Despre
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citeva expresii 
celebre

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
Agenția TASS relatează că 
opinia publică sovietică, mani- 
festind îngrijorare față de 
evoluția evenimentelor din 
golful Tonkin, cere să se pună 
capăt neintirziat acțiunilor 
S.U.A. împotriva R- D. Viet
nam. Intr-o declarație a Comi
tetului sovietic pentru apă
rarea păcii se arată că aceste 
acțiuni „creează un pericol 
serios pentru securitatea po
poarelor din Asia de sud-est".

LAGOS: Rezoluție

tate toate excesele m exdtetr* 
întreprinse «rit in îxsrifa^le 
țifice cit și in urriversiiăți. Ses<- 
natsr.i acestui document smin
tesc, pe de altă parte, ci reforma 
universitară în cadrul libertăților 
democratice este singurul mijloc 
de a asigura Braziliei condițiile 
necesare viitorului ei.

Fiind în imposibilitate de a

re czre, 
a edtă 
rut să

Upă 
cetările , #___
te expresii celebre nu au 

fost nidcînd rostite de cei cărora 
le sînt atribuite.

Legendara frază „E pur si muo- 
ve!" (Și totuși se învîrtește l) 
atribuită lui Galileu, nu a fost 
probabil niciodată pronunțată de 
ac«ta.

r-Alej jzcta est!" (Zarurile sînt 
t) — se zice că ar fi spus 
p^giSDd3-5e sâ treacă 

fa ivsczzăzje sak, 
pamesește niciieri niă 

. RcbKoa. nid despre za
ruri- Abia cu So ce ani mai tîr- 
ziu, istoricul Plutarc, în ^Biogra
fia Iui Pompei”, pune ac«te cu
vinte în gura lui Cezar.

Se zice ca „Scopul scuză mij
loacele", ar fi deviza iezuiților. 
De fapt, în nici o lucrare a iezu
iților nu se întîlnesc ac«te cu
vinte.

d

cum au dovedit cer- 
amănunțite, mul-

~„L'etat s'est moi" (Statul sînt 
eu). Aceste cuvinte îi sînt atri
buite lui Ludovic al XIV-lea. în 
cartea lui Voltaire consacrată 
domniei acestui monarh, („Seco
lul Iui Ludovic al XIV-lea'')/ 
această frază nu apare nicăieri.

Expresia „Apre$ moi le delu
ge" (După mine potopul) — se 
zice — că i-ar aparține lui Lu
dovic al XV-lea sau favoritei lui, 
vestita marchiză de Pompadour. 
Dar, vai această expresie se întîl- 
nește încă la Cicero, care Ia rîn
dul său cita un poet grec, astăzi 
necunoscut.

în sfirșit, faimosul măgar al 
bă Burîdan, flămând și însetat în 
aceeași măsură și care nu știa ce 
«â aleagă — un snop de fin, sau 
o găleată de apă — nu «te în- 
tilnit în nid unul din numeroasele 
volume de cugetări despre libe
rul arbitru al filozofului Buridan.

tablouri pe un bob' de orez. 
Autorul și-a evaluat opera la 
70 000 franci.

Cum lucrează Curtis ? El dă 
un fir de păr unui laborator, 
care îl despică în cinci, în 
lungime. Această a cincea par
te dintr-un fir de păr, acope
rită cu un strat de lac pentru 
a-1 face rigid, reprezintă pen
sula. Cu ajutorul unei pense
te, Roger Curtis înmoaie 
pensula în diferite culori de 
guașă. O lupă specială pentru 
textiliști îi permite să-și vadă 
opera.

Niciodată nu-i prea tirziu

Legea e lege

HANOI 7 (Agerpres). — Mi
nistrul afacerilor externe al 
R. D. Vietnam, Xuan Thui, 
anunță Agenția Vietnameză 
de Presă, a adresat un mesaj 
președinților și țărilor partici
pante la Conferința de la Ge
neva din anul 1954, precum și 
statelor făcînd parte din Co
misia internațională pentru 
Vietnam, în care cere „adop
tarea neintirziată de măsuri 
ferme pentru a determina gu
vernul S.U.A. să respecte și 
să îndeplinească întocmai a- 
cordul de la Geneva pentru 
Vietnam din anul 1954 și să

HAVANA 7 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția 
Prensa Latina, Fidel Castro, 
primul ministru al guvernului 
revoluționar al Cubei, și 
Osvaldo Dorticos, președintele 
Republicii 
blicității o 
in numele 
condamnă 
justificat 
americane 
Vietnam.

In declarație se spune 
poporul cuban își exprimă 
lidaritatea cu poporul R. 
Vietnam.

Cuba, au dat pu- 
declarație în care, 
poporului cuban, 
atacul cu nimic 

al forțelor armate 
împotriva R D.

La Festivalul muzical 
de la Lucerna

că
.so-
D.

LAGOS 7 (Agerpres). — ln 
rezoluția generală -adoptată în 
unanimitate de participanții la 
Conferința U.N.E.S.C.O. pentru 
organizarea cercetărilor știin
țifice și a pregătirii de cadre 
in vederea folosirii resurselor 
naturale din țările Africii în
cheiată recent la Lagos, se 
arată că pînă în anul 1980 ță
rile acestui continent vor e- 
labora o politică comună în a- 
cest domeniu. Pînă la această 
dată, se arată în rezoluție, vor 
fi înființate noi instituții de 
învățămînt paralel cu lărgirea 
celor existente. Conferința a 
recomandat țărilor africane ca 
pînă în anul 1980 să dispună 
de un număr de 200 de lucră
tori științifici la fiecare un mi
lion de 
calculelor specialiștilor, pînă 
în anul 1970 aceste măsuri vor 
necesita suma de 150 000 000 
dolari, iar pînă în anul 1980 
suma de 260 000 000 dolari.

Recomandările conferinței 
vor fi transmise spre aprobare 
Organizației Unității Africane.

locuitori. Potrivit

in parcul national Topolciank din Munții Tatra (R. S. Cehoslovacă) bizonii se simt la lar
gul lor. Unul din aceste exemplare rare poate fi văzut în fotografia noastră

Pakistanul, iar la începutul lu
nii noiembrie Franța.

LUCERNA — Ca în fiecare 
an, Festivalul muzical de la 
Lucerna va reuni și anul acesta 
numeroși artiști cu renume 
internațional cum sînt: Van 
Cliburn, M. Horszowski, C. 
Alain, Richter, Rubinnștein, 
von Karajan, Britten, Lisa 
Della Casa etc. Cu această o- 
cazie, alături de lucrări clasice 
vor fi interpretate și unele lu
crări moderne ale compozitori
lor Bartok, de Falla, Strauss, 
von Einen etc.

Dodoni, denumit „Do Doneea". 
Festivalul se deschide la tea
trul antic, recent renovat, cu 
tragedia lui Euripide „Ion”, 
interpretată de un colectiv al 
Teatrului Național. La festival 
va fi prezentată de asemenea, 
tragedia „Aice st a”, precum și 
dansuri folclorice grecești.

După cum relatează agenția As
sociated Press, în timp ce țări pro
ducătoare ca Brazilia, Columbia și 
o serie de țări africane tind spre 
fixarea unei cote cît mai redusa, 
pentru a putea menține un nivel 
ridicat al prețurilor, o serie de țări 
importatoare cer majorarea cotelor, 
afirmînd că în felul acesta se vor 
putea menține prețurile actuale/1

CAIRO — La Cairo s-a a- 
nunțat că în curînd o delegație 
economică a R.A.U. va face o 
vizită la Kampala, unde va în
cheia primul acord 
între 
trivit agenției M.E.N., acest a- 
cord urmează să stabilească o 
creștere a volumului comerțu
lui între cele două țări, precum 
și unele avantaje vamale reci
proce.

economic
R.A.U. și Uganda. Po-

DAMASC. — Postul de radio 
Damasc a anunțat că în regiunea 
Ein Maimoun au avut loc ciocniri 
ca urmare a pătrunderii pe terito
riul Siriei a unor militari izraelieni. 
Un soldat izraelian a fost ucis, în- 
registrîndu-se, totodată, răniți de 
ambele părți.

In legătură cu acest incident, 
guvernul sirian a adresat o plin- 
gere Comisiei mixte de armistițiu 
siriano-izraeliană și a dat instruc
țiuni delegației sale la O.N.U. să 
informeze Consiliul de Securitate.

Lucrările conferinței 
internaționale a cafelei

WASHINGTON — Directo
rul Biroului Federal de In
vestigații, Edgar Hoover, a a- 
nunțat că la Athens, statul 
Georgia, au fost arestate patru 
persoane implicate în asasina
rea colonelului în rezervă Le
muel Penn. Acesta a fost îm
pușcat la 11 iulie în apropiere 
de Athens.

Agențiile de presă mențio
nează că cei patru arestați sînt 
vechi rasiști cunoscuți pentru 
participarea lor la activitatea 
organizației Ku Klux Klan din 
statul Georgia.

BUENOS AIRES — Președin
tele Argentinei, Arturo Um
berto Illia, l-a numit pe mi
nistrul muncii, Fernando Solo, 
și ministru al economiei înlo- - 
cui lui Eugenio Blanco, dece
dat cu cîteva zile în urmă.

In legătură cu această nu- 
:, secretarul de presă al 

președintelui republicii a de
clarat că în politica economică 
a țării nu vor avea loc schim
bări.

VENEZUELA: înființarea 
Comisiei organizatorice 
a Frontului de Eliberare 

Națională

Încheierea seminarului 
tineretului 

de la
și studenților 
Tientiște

— Agenția TanBELGRAD
iug anunță, că la Tientiște au 
luat sfîrșit lucrările seminaru
lui tineretului și studenților la 
care au luat parte reprezen
tanți ai 52 de organizații de 
tineret și de studenți din 40 de 
țări, ■ printre care și R. P. 
Romînă.

Participanții la seminar au 
dezbătut probleme privind ro
lul mișcării de tineret în dez
voltarea socială și economică 
a țărilor lor, precum și pro
bleme privind colaborarea 
pașnică între popoare.

tiștilor romîni de circ li s-au 
oferit flori din partea Ministe
rului Culturii al UJLS-S.

Primul spectacol dat de Cir
cul de stat din București la 
Moscova s-a bucurat de un 
deosebit succes

Instituirea controlului 
asupra presei 
sud-coreene

SEUL. — Guvernul sud-coreecz 
aprobat, ignorind protestele ric-

ATENA — După încheierea 
Festivalului de dramă antică 

Ide la Epidaur, la 8 august va 
avea loc un nou festival la

LONDRA. — Conferința interna
țională a cafelei, care își desfă
șoară lucrările în capitala britani
că dezbate în prezent o serie de 
probleme legate de menținerea ni
velului actual al preturilor pe 
piața internațională a acestui pro
dus, precum și în legătură cu co
tele țărilor exportatoare și a celor 
consumatoare.

AMMAN — Regele Husein 
al Iordaniei a acceptat să vi
ziteze Republica Arabă Unită 
înainte de deschiderea confe
rinței arabe la nivel înalt de 
la Alexandria, la 5 septembrie. 
In luna octombrie el va vizita

CARACAS — La Caracas a 
fost înființată Comisia organi
zatorică a Frontului de Elibe
rare Națională. Din această co
misie fac parte reprezentanți 
ai Partidului avangarda popu
lară naționalistă, Partidului 
Mișcarea revoluționară de stin
gă, precum și oameni politici 
și activiști sindicali de seamă. 
Frontul cheamă la unirea tu
turor forțelor patriotice, a tu
turor oamenilor muncii.

MOSCOVA. — Circul de 
stat din București și-a început 
turneul în Uniunea Sovietică. 
Vineri seara a avut loc la Mos
cova, primul spectacol. Au 
asistat E. I. Kuznețov, prim-loc- 
tiitor al Ministrului Culturii al 
U.R.S-S., lucrători ai Ministe
rului Culturii al U.R.S.S., mem
bri ai Ambasadei R. P. Romine 
la Moscova.

La sfîrșitul spectacolului, ar

a .
relor, agențiilor de presă și pase
rilor de radio din țară, legea care 
instituie controlul asupra prese: 
Această lege, propusă de partidul 
de guvernămînt și aprobată dumi
nică de Adunarea Națională, c in
trat in vigoare la 5 august. Comi
sia, creată potrivit prevederilor a- 
cestei legi, va avea dreptul să 
cenzureze orice informații critice 
la adresa guvernului și autorități
lor.

ln ciuda hotăririi guvernului,
relatează agenția United Press In
ternational, Clubul central al
ziariștilor si Casa presei din Seul 
au refuzat să publice știrea 
privire la intrarea în vigoare 
noii legi. Ziariștii sud-coreeni 
declarat o grevă de protest 
24 de ore.

cu
a 

au 
de

Intr-o serie de orașe și sta
te din S.U.A. mai există 
încă legi ciudate, adoptate 

de mult cu diferite ocazii, și care 
au rămas în vigoare, deși nu mai 
au astăzi nici un rost.

Astfel, de pildă, în statul Okla
homa este interzisă vânătoarea 
în parcurile orașului.

In orașul Goldsborough din 
starul Carolina ce sud este inter
zis sâ se vîndâ haine peticite.

în Illinois este interzis dienți- 
lor sâ doarmă în frizerie.

în statul Pensylvania este in
terzis ca după miezul nopții caii 
să mai alerge pe străzi.

La Philadelphia este interzis 
se arunce re fereastră fuste.

In statele Texas și Dakota 
sud «te interns să se doarmă 
sune sau depozite de briază.

în statul Florida «te interzis 
sforăitul în timpul nopții, iar in 
orașul Boston este interzis să se 
facă baie duminica.

în orașul Nogales dia statul 
Arizona «te interzis sâ se folo
sească bretelele în chip de praș
tie.

La Los Angeles, este 
se tină un hipopotam 
meat

La Columbus, statul 
interzis sâ se vîndâ
cumpere duminica fulgi de

O delegație specială a ora
șului Aix La-Chapelle 
(Franța) sosită la Bagdad 

a înmînat primarului orașului 
obiecte de artizanat — daruri 
din partea populației orașului 
francez. Era o vizită de răs
puns : delegația Bagdadului o- 
ierise în dar locuitorilor orașu
lui Aix La-Chapelle acum 1'100 
de ani — un covor, citeva arme 
și o pendulă.

Zicala „nu e niciodată prea 
tirziu" și-a dovedit încă odată 
valabilitatea.

Matriarhat

să

de 
îl

ț huria, un sătuleț din Epir 
cu o populație de 200 de 
locuitori, a ajuns celebru. 

Este singurul sat din Grecia 
condus de iemei. Intr-adevăr 
președintele și membrii Consi
liului comunal sînt exclusiv fe
mei.

Președinta, Panaiota Papa- 
dropulu, care ocupă această 
iuncfie de 12 ani, a declarat 
că bărbații sînt niște leneși 
care își petrec toată ziua la 
caienea și că femeile sînt cele 
care au adus bunăstarea satu
lui. „Datorită inițiativei noastre 
— satul dispune astăzi de apă 
curgătoare și tot 
electrificau.

noi îl vom

interzis sâ 
in aparta-

Ohio, este 
sau sâ se

Roger Curtis a realizat cel 
mai mic tablou din 
lume: un portret de 0,6 

mm pictat pe gămălia unui ac. 
AstfeL el a bătut recordul de
ținut de un chinez care picta

Campion mondial

Casierul Henri 
Pithiviers i

la chelie

. Braye, din 
__ (Franța) a 

ciștigat, al patrulea an 
consecutiv, titlul de cel mai 
chel om din lume. Dl. Braye 
a învins 22 de concurenți la 
campionatul mondial de che
lie, organizat de Asociația oa
menilor cu chelie din Italia. 
Juriul l-a proclamat învingă
tor nu numai pentru mărimea 
cheliei sale, dar și pentru cu
loarea și strălucirea pielii 
capului său.

in memoria victimelor
din lagărul nazist 

de Ia Ravensbruck
ROMA 7. 

Agerpres, 
transmite : 
mată din femei 
au supraviețuit ororilor din 
lagărul nazist de la Raven
sbriick, foști luptători în Re
zistența antifascistă și repre
zentanți oficiali ai provinciilor 
Cuneo, Pavia și Bergamo, a 
părăsit zilele trecute Italia în- 
dreptindu-se spre Ravensbruck 
pentru a participa la ceremo
nia inaugurării unui sanctuar 
în memoria celor 262 femei 
italiene care au murit aici în 
camerele de gazare hitleriste.

— Corespondentul 
Octavian Paler, 
O delegație for- 

italiene care

trimisului 
delegația, 

scrie : „In 
au murit

Sub semnătura 
său care însoțește 
ziarul „La Stampa," 
acest lagăr nazist 
92 000 femei și 863 de copii 'n
torturi și suferințe indescrip
tibile. Multe dintre victime au 
fost supuse la crude expe
riențe de medicină. In sanc
tuarul care evocă memoria fe
meilor italiene asasinate la 
Ravensbriick au fost săpate în 
piatră, în italienește, cuvintele 
lui Fucik „Oameni, v-am iubit: 
vegheați", iar deasupra o in
scripție în patru limbi spune . 
..Aici am suferit pentru voi, 
pentru ultima oară”.
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