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îmbunătățit calitatea 
fost date circa 3 500 

calitate supeii-

PROLETARI

Brigadă fruntașa
SLATINA (coresp. „Scînteii”). —> 

Am poposit de curînd la S.M.T.-Re- 
cea, raionul Slatina. Se încheia 
bilanțul ultimei decade a lunii iulie. 
„Tot Savu cu brigada lui se află în 
frunte — spunea inginerul șef. Dacă 
dau bătaie, în cîteva zile vor realiza 
planul campaniei de vară".

Gheorghe Savu se afla șî el de 
față, venit cu treburi prin stațiune. 
Zîmbea bucuros. Apoi, grăbit, a ple
cat să împărtășească bucuria și to
varășilor săi, aflați la lucru pe tar
ii' le colectivei din Valea Mare.

Despre tractoriștii din brigada lui 
Gheorghe Savu se spun numai cu
vinte de laudă, atît în stațiune cît și 
în gospodăriile colective. în campa
nia de primăvară brigada a fost 
fruntașă pe stațiune. Acum, de ase
menea. Care-i cauza? Șeful bri
găzii este un bun organizator, în- 
drumează și ajută pe tractoriști să 
îngrijească și să folosească din plin 
mașinile. In întrecerea dintre trac
toriști se dă o mare atenție calității 
lucrărilor. Acum, la arat, fiecare 
tractorist verifică din cînd în cînd 
cu rigla adîncimea arăturii. Cu toată 
încrederea pe care o are în oameni, 
șeful brigăzii controlează și el în 
permanență calitatea lucrărilor.

Fruntașii brigăzii sînt tractoriștii 
Nicolae Militaru, Vasile Militaru, 
Dumitru Ristea, Eugen Diana.

Ieri am luat legătură telefonică 
cu stațiunea. Brigada și-a îndeplinit 
planul de producție în campania de 
vară pe data de 18 august. Acum, 
tractoriștii lui Savu ară ultimele 
suprafețe de pe care s-a strîns re
colta la G.A.C. din Valea Mare.

Au terminat arăturile

tul Almăjel, raionul Vînju Mare — 
ne scrie corespondentul Marius Chl- 
rîță — au terminat aratul celor 778 
ha. Colectivistul Constantin Frîncu 
din G.A.C. Făcăeni, raionul Fetești, 
ne scrie că 24 de tractoare organi
zate în trei schimburi, luciînd atît 
ziua cît și noaptea, au terminat de 
arat întreaga suprafață de 1 300 ha. 
Corespondentul subliniază că arătu
rile sînt de cea mai bună calitate 
avînd o adîncime de 32—36 cm.

Și colectiviștii din raionul Bîrlad 
sînt într-un stadiu avansat cu lu
crările de vară. Corespondenții 
voluntari Chirlcă Costache din co
muna Blăgești și Ion Cosma 
comuna Stoișești-Țifu ne scriu 
în aceste comune arăturile de vară 
au fost executate pînă în prezent 
în proporție de peste 90 la sută. 
După cum ne relatează Ivanov Ti
mofti, tractoriștii de la S.M.T. Valea 
Nucarilor, raionul Tulcea, au execu
tat 
de

din
ca

arături de vară pe o suprafață 
aproape 10 000 ha.

Primii pe regiune

ORADEA (coresp. „Scînteii“). în 
aceste zile mecanizatorii din gos
podăriile agricole de stat și gospo
dăriile colective din regiunea Cri- 
șana muncesc cu hărnicie în în
trecerea pentru executarea arătu
rilor, pregătind terenul pentru însă- 
mînțările de toamnă. Pînă în pre
zent, cele mai bune rezultate în 
executarea acestei lucrări le-au ob
ținut mecanizatorii din raionul Criș, 
care au făcut arături pe 17 500 ha 
din cele 22 000 ha planificate.

în brigăzile de tractoare ale celor 
două S.M.T.-uri din raion — Sîntana 
și Chișineu-Criș — s-au organizat 
două schimburi la majoritatea trac
toarelor. Lucrînd
mecanizatorii vor termina arăturile 
în următoarele cîteva zile.

Rezultate bune în întrecerea pen
tru grăbirea arăturilor au obținut și 
mecanizatorii de la S.M.T. Săcueni 
și Marghita, 
au efectuat 
circa 15 000 
planificate.

ziua și noaptea,

După cum ne informează nu
meroși corespondenți voluntari, în 
gospodăriile agricole de stat și în 
gospodăriile colective se lucrează 
de zor la executarea arăturilor de 
vară. Folosind din plin capacitatea 
de lucru a tractoarelor, mecaniza
torii care lucrează la G.A.C. din sa-

raionul Marghita, care 
pînă acum arături pe 
ha din cele 23 000 ha

date in folosință
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 

Muncitorii, Inginerii șl tehnicienii Trus
tului regional de construcții Ploiești 
obțin noi succese.

Astfel, constructorii de la întreprin
derile nr. 1 șl 2 au dat în folosință 30 
de apartamente Tn cartierul B-dul Re
publicii, iar la un alt lot de 112 apar
tamente în Piața Halelor se fac ul
timele lucrări de finisaj. Intr-un stadiu 
avansat sînt și lucrările de con
strucții la 3 blocuri cu 180 de aparta
mente în B-dul Republicii și la alte 
numeroase blocuri In orașele Buzău, 
Cîmpina și Băicoi.

De Ia începutul anului șl pînă la 18 
august oamenilor muncii din regiunea 
Ploiești li s-au dat tn folosință peste 
600 apartamente. în ele s-au mutat pe
troliști, metalurgiști din uzinele 
structoare de utilaj petrolier, 
din

Duminică 'dimineafă s-a dat In ex
ploatare noua stație C.F.R.-Brașov, Cu 
acest prilej au luat cuvîntul iov. ing. 
Grlgora Marin, adjunct al ministru
lui transporturilor șl telecomunicații
lor, șl Viorel Metea, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc de partid 
Brașov.

La ora 11,56, In uralele miilor de

con- 
mineri 

bazinul carbonifer Muntenia etc.

Viitoare cadre 
pentru agricultură

Unități comerciale 
și de deservire

ONEȘTI (coresp. „Scînteii"). — La 
parterul blocului G 3 s-a deschis un 
nou și modern magazin alimentar 
cu autoservire. Acesta este cel de-al 
22-lea magazin dat în folosință în 
cursul acestui an în orașul Onești.

Tot în acest interval a mai fost 
deschis un complex de deservire al 
cooperației meșteșugărești.

ROMAN (coresp. „Scînteii“). — Zi
lele acestea colectivul fabricii de 
țevi din Roman a raportat îndepll- 
nfrea planului de producție pe pri
mele 8 luni ale anului. Țevile fa
bricate peste prevederile planului 
în această perioadă echivalează cu 
o conductă lungă de circa 250 km.

La acest Important succes au 
contribuit măsurile privind mai buna 
organizare a muncii și ridicarea 
nivelului tehnic al producției. Prin
tre acestea se numără : automati
zarea unor operații de laminare ; 
mărirea unghiului

valțurilor de la lanjinoarele perfora
toare, ceea ce a dus la scăderea 
timpului de laminare; încălzirea me
talului în două cuptoare simultan și 
altele.

Paralel cu creșterea productivității 
muncii, s-a 
țevilor. Au
tone țeavă de 
oară peste sarcina stabilită. De a- 
semenea, pe primele 7 luni au fost 
realizate economii la prețul de cost 
în valoare de 4 400 000 lei peste 
sarcina stabilită, iar beneficiile date 
peste plan se ridică la 13 168 000 
lei.

Cresc depunerile Ia C. E. C.
în luna iulie a.c. economiile bă

nești depuse de populație la Casa 
de Economii și Consemnațiuni, pe 
librete de economii și obligațiuni 
C.E.C. au fost cu 28 milioane lei 
mai mari decît cele depuse în pe
rioada corespunzătoare a anului 
1961. în orașul București depunerile 
populației au fost cu 9,9 milioane 
lei mai mari, în regiunea Suceava 
cu 1,8 milioane lei, în regiunea Do- 
brogea cu 1,7 milioane lei, în re
giunile Galați și Argeș cu 1,6 mi
lioane lei. Odată cu aceasta a cres
cut și numărul celor care își păs
trează economiile bănești la Casa 
de Economii și Consemnațiuni. Ast
fel, în luna iulie a.c. numărul a- 
cestora a crescut cu peste 85 000 
noi depunători;

de înclinare a

Spectacol dat de for mafii artistice
ale căminelor culturale

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — Sîm. 
bată seara, in sala Operei Maghiare 
de Stat din Cluj a avut loc, în cin
stea zilei de 23 August, un spectacol 
dat de formații artistice de amatori 
ale căminelor culturale din regiune, 
premiate în cadrul concursului pen
tru titlul de „Cămin cultural frun
taș". Spectacolul a cuprins lucrări 
corale, dansuri, soliști vocali și in
strumentiști, brigăzi -artistice de agi
tație, montaje literare, tarafuri.

S-au evidențiat în mod deosebit

colectivele căminelor culturale din 
Gîlgău, raionul Zălau (cu montajul 
literar „Te slăvim, partid iubit"), 
Teaca, raionul Bistrița (cu programul 
de brigadă „Pentru 5 000 kg porumb 
boabe la hectar"), corurile din Gilău, 
raionul Huedin, și Cîțcău, raionul 
Dej, echipele de dansuri ale cămi
nelor culturale din cartierul Iris- 
Cluj, Sîngeorz-băi, raionul Năsăud, 
Mociu, raionul Gherla, Tritenii 
Jos, raionul Turda.♦♦♦
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O. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii"

aceeași
I.R.T.A. 

scăldată 
iluores-

Printre 
colectivul 
Făgăraș se numără șl bacheliia praf, 
utilizată în industria electrotehnică. 
Anul acosta în secțiile de fabricație ale 
combinatului au fost produse 36 de re
pere noi din bachelită și aminoplast 
pentru industriile textilă și electrotehni
că. în acest fel se vor înlocui impor
tante cantități de metal, lemn șl sticlă.

(Agerpres)

âtori

Au- 
W.
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Peste 700 de fii ai mecanizatorilor, 
lucrătorilor din G.A.S. și colectiviș
tilor din Dobrogea, absolvenți ai 
școlilor de 7 ani, s-au înscris la școli
le agricole care vor funcționa în noul 
an de învățămînt în această regiune. 
Mai mult de 400 dintre ei candi
dează la școlile de mecanici agricoli, 
iar ceilalți la școlile care pregătesc 
tehnicieni agronomi, horticultori și 
veterinari, maiștri mecanici și con
tabili agricoli. Școlile agricole din 
regiune vor cuprinde numai în anul I 
peste 2 300 de tineri din satele do
brogene.

oameni al muncii, trenul accelerat 
condus de mecanicul fruntaș Ion Ure- 
cheanu, de la Depoul C.F.R.-Brașov, 
a oprit în fața gării. Un grup de 
pionieri, după ce a urat mecanicului ; 
„Bun sosit in gară nouă", l-a inmî- 
nat buchete de flori. Peste cîteva 
minute, șeful stafiei dă semnalul de 
plecare și locomotiva pornește mai 
departe.

Clădirea centrală a stafiei cuprinde 
săli de așteptare elegant mobilate, 
restaurant și bufet expres, un birou 
de turism, centre de desfacere a ar
ticolelor de artizanat, librărie și pa- 
petărie, cabine telefonice. In 
clădire, se află șl autogara

Noaptea, noua gară este 
în lumina sutelor de becuri 
cente,

a luat sfirșit
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«TRECERI^
• Metalurgiștli de Ia Uzinele „Industria Sîrmil"- 

Cîmpia Turzii au dat peste plan 9 000 tone pro
duse metalurgice, din care 500 tone de oțel, 4 000 
tone de laminate, 2 400 tone sîrmă trefilată, 400 
tone de cuie etc. Productivitatea muncii a crescut 
de la începutul anului cu 3,4 la sută.

• In primele șapte luni ale anului, muncitorii 
și tehnicienii din industria de tricotaje au produs 
peste plan 462 000 bucăți diferite tricotaje și 
936 000 perechi ciorapi. In acest an a început pro
ducția unor articole noi : tricotajele din fire sin
tetice tip lînă, tricotaje plușate din relon (fuste, 
scampolouri, veste), noi modele de tricotaje din 
fire de bumbac mercerizat etc.

® In cinstea zilei de 23 August, colectivul Uzine
lor „Neptun“-Cîmpina a construit șl livrat al 
1000-lea troliu ascensor și al 4000-lea reductor de 
viteză. In acest an s-au realizat peste plan 8 bu
căți trolil ascensoare și 64 radiatoare de viteză.

• La Uzinele „Independența" din Sibiu au fost 
aplicate pînă acum 100 de măsuri tehnico-organl- 
zatorice și s-au introdus unele procedee avansale 
de lucru, mal ales In sectoarele calde. Aceasta a 
făcut ca planul de producție să se realizeze ritmic, 
în semestrul I s-au obținut economii suplimentare 
la prețul de cost în valoare de 2 400 000 lei șl be
neficii peste plan de 4 708 000 lei.

Podiumul cofrajului gli
sant se afla acum deasu
pra celui de-al 12-lea etaj. 
De aici, de pe podium, Ion 
Molnar privea orașul. Cartie
rul Floreasca se întindea la 
picioare, bulevardele își des
făceau razele în depărtare ; 
în jur se vedeau lacurile, 
Casa Scînteii, parcul.

N-au trecut nici două săp- 
tămîni de cînd aici nu era 
nimic. Un loc viran. Ion Mol
nar își amintește bine emo
ția cu care a ieșit din biroul 
inginerului-șef.

— Să te pregătești pentru 
o treabă deosebită — i-a 
spus inginerul. O construc
ție în care dulgherii vor 
vea cuvîntul hotărîtor.

— O casă de lemn ?
— O casă de beton !
Pentru prima dată 

București aveau să se ridice 
cîteva blocuri construite din 
beton armat cu ajutorul co- 
frajelor glisante acționate hi
draulic. Meșterul dulgher 
Ion Molnar avea sarcina de 
a construi cofrajul și de a-i 
supraveghea apoi funcțio
narea.

In ultimii ani Molnar și 
brigada sa s-au obișnuit cu 
noutățile. Vechea lor meserie 
are acum o înfățișare nouă.

din Constanța : un nivel 
pe zi.

Și a început lupta cu ore
le. Toate modificările nece
sare în cursul ridicării co- 
frajului erau executate du
pă un grafic bine stabilit. 
Ion Molnar a îmbunătățit 
pe parcurs formația de lu
cru. A fixat numărul de oa
meni care trebuie să lucreze 
în fiecare schimb (la turna
rea după acest sistem se lu
crează zi și noapte), a sta
bilit posturile și sarcinile

— Trebuie să fim în pas 
cu ziua de azi, cu tehnica 
avansată — obișnuiesc ei să 
spună.

Cu această tehnică s-au 
întîlnit la construcția Circu
lui de Stat, unde au avut de 
rezolvat o sumedenie de 
probleme. Au lucrat în 
alte părți chiar cu cofraje 
glisante. Sistemul acesta 
nou, folosit abia de 
vreun an și ceva în țară, le 
dădea totuși emoții. După ce . 
a studiat documentația teh
nică, Ion Molnar a fost tri- fiecărui post în parte. Ar- 
mis la Constanța unde se pad Bartha și Simion Con- 
construiau după această me
todă două blocuri.

Cînd s-a întors pe șantier 
utilajul sosise. Mecanisme 
construite 
țară. Două pompe hidraulice 
acționează 96 de cricuri care 
au rostul de a ridica încet- 
încet podiumul cofrajului 
glisant. Construit din lemn 
și căptușit cu 
cofraj 
trei ori mai ieftin decît co
frajul glisant folosit în ulti
mii ani la noi și are o du- șurat o întrecere însuflețită, 
rată de folosire mult mai Din prima zi de lucru la 
mare. El poate fi utilizat de noul bloc Ion Molnar și echi

pa sa de dulgheri au izbutit 
lucrările hă imprime muncii un ritm 

precis. Și exact în seara ce
lei de-a 12-a zile, cricurile 
s-au oprit și ghearele de 
oțel s-au fixat, pentru odih
nă. Angajamentul fusese în. 
deplinit : un etaj în 24 de 
ore.

Veseli, dulgherii priveau 
— de pe ultimul planșeu — 
orașul care își aprindea lu
minile : orașul cu bulevar
dele lui, cu parcurile, cu 
cartierele cărora constructo
rii le dau azi o nouă tinere
țe. Orașul căruia echipa lui 
Molnar, alături de ceilalți 
constructori, se pregătește 
să-i dăruiască al treilea bloc 
construit cu ajutorul cofra- 
jelor glisante.

stantin, ajutoarele sale, fu
seseră instruiți dinainte.

După 13 zile și jumătate 
de la începerea lucrărilor, 

în întregime în blocul cel nou era gata. în
tre sala Floreasca și lac, 
silueta lui zveltă părea un 
turn singuratic. Nu peste 
mult timp, o nouă siluetă a 
prins să se înalțe alături — 

tablă, acest un nou bloc ridicat după 
este de aproximativ aceleași metode.

In cinstea zilei de 23 'Au
gust constructorii au desfă-

vreo... 200 de ori.
La primul bloc, 

au început la mijlocul lunii 
iunie. Dulgherii terminaseră 
cofrajul, macaraua era pre
gătită, fierarii betoniști în
cepuseră să țeasă dantela de 
metal a armăturii. Primele 
cupe de beton au fost tur
nate. Și iată că a început să 
se ridice rapid pe verticală o 
imensă construcție de lemn și 
tablă ca o largă scenă. în
cet, încet, sub presiunea ule
iului, cricurile înălțau podiu
murile. Primul etaj a fost 
turnat în 31 de ore. Un timp 
record, cum nu se mai întîl- 
nise încă în construcția de 
locuințe din Capitală. Dar 
specialiștii nu erau mulțu
miți. Nu era mulțumit nici 
Ion Molnar, care voia să a- 
tlngă ritmul constructorilor V. NEGRU

O parte din membrii brigăzii conduse de Ion Mol
nar. (De la stînga la dreapta) : Ștefan Stanciu, Bartha 
Arpad, Ion Molnar, Alex. Crețu, Gh. Carată. Rîndul 
doi : Zaharia Mihălșteanu, Panait V. Dumitru, Slmlon 
Constantin.

(Foto : M. Cloci

PORTUL GROTON, în statul 
Connecticut (S.U.A.), a avut loc o 
demonstrație populară împotriva 
lansării unui submarin înzestrat cu 
rachete de tip „Polaris“. Mai multe 
persoane au încercat să urce pe 
bordul submarinului, în timp ce gru
puri de oameni manifestau pe chef. 
Poliția a operat arestări.

12 000 DE MEMBRI AI ORGANIZA
ȚIILOR SINDICALE din toate regiu-

nlle Irlandei de nord au organizat 
la Belfast o demonstrație de protest 
împotriva creșterii șomajului. în 
fața primăriei orașului a avut loc 
apoi un mare miting de masă.

MEMBRII SUBCOMITETULUI O.N.U. 
însărcinat cu problema Angolei au 
sosit la Leopoldville (Congo), unde 
vor asculta depozițiile unor refugiați 
sosiți recent din Angola.

Ieri s-a desfășurat ultima etapă din 
tradifionala întrecere ciclisfă „Cursa 
Scînteii". In fotografie : un aspect de la 
sosirea cicliștilor pe stadionul „23 
gust" din Capitală. In medalion : 
Ziegler, cîștigătorul cursei, (Foto : 
Vințilă).

Amănunte, la rubrica de sport 
pag. lll-a.
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Regiunea Argeș

din

Noi scăderi la bursa vesf-berlineză
BERLIN. (18 (Ager

pres). — Bursa vest- 
berlineză continuă să fie 
cuprinsă de febră. După 
o oarecare stabilizare, 
care s-a înregistrat în 
cursul acestei săptămînl,

cursul acțiunilor principa
lelor întreprinderi indus
triale, în special ale în
treprinderilor industriei 
de automobile, a scăzut 
din nou simfifor. In unele 
cazuri cursul acțiunilor a

scăzut cu 20 de puncte. 
Ziarul’ „Der Tag" subli
niază că noua scădere a 
cursului acțiunilor la 
bursa din Berlinul occi
dental a fost provocată 

.instabilitatea politi- 
care s-a accentuat".

i

Te-am văzut ieri în stația autobu
zului, la capul liniei. Erai grozav de 
grăbit. Cum a tras autobuzul lîngă 
trotuar, te-ai și năpustit. Mai erau 
douăzeci înaintea fa. Nu te-a preocu
pat acest lucru. Zburînd ca de pe 
un frapez invizibil, ai nimerit direct 
de pe trotuar în mașină.

Nu ji-ai tras răsuflarea, n-ai mur
murat nici măcar un „scuzafi" de 
formă celor îmbrînciți și căleați pe 
picioare.
Un nou asalt... 
un 
îji strălucea. Erai mîndru, erai fericit. 
Ei, cine mai era ca dumneata?

Te-am întîlnit la Ateneu, astă Iar
nă. M-am gîndit să stăm de vorbă la 
sfîrșitul concertului. N-a fost chip. 
Cînd au răsunat ultimele acorduri, 
nici nu mai erai în sală. Călcînd pe 
picioare pe cei din rîndul unde stă
teai, te-ai repezit, val-vîrtej, pe scări, 
la vale, ca o avalanșă. Măturai totul 
în calea fa. Ai ajuns primul la gar
derobă. Gîfîiai. Garderobiera a cre
zut că |i s-a făcut rău. Te-a întrebat 
cu ce-fi poate fi de folos. N-ai putut 
scoate decît o vorbă i

— Galoșii 1
Și, cu galoșii în mînă, ca un trofeu 

te-ai uitat de sus, cu compătimire, la 
cetățenii care își luau rîndul cu mo
destie și bună cuviință la garderobă.

Ai fost primul I Ei, cine mai 
ca dumneata ?

Ei, cine mai era ca dumneata,

era

ce-

N-aveai timp de pierdut.
Victorie I Ai ocupat 

loc ! Ai fost primul I Chipul

tăfene, acum cîteva zile la răcori
toare? Oamenii așteptau liniștiți. Știi, 
cum se obișnuiește între oameni civi
lizați ! Ai apărut dumneata. Ca prin- 
fr-o scamatorie, înaintea tuturor, un 
pahar de citronadă ți-a și zburat prin 
aer direct în mîini. Și, în timp ce 
răcoreai, ceilalți se înfierbîntau... 
fost primul ? Ai fost I

Dar unde nu te dai peste cap 
să fii primul ? Cînd trage trenul 
gară, te arunci din mers, chiar 
riscul de a aluneca sub rofi. La

fe 
Ai

ca 
în 
cu 

ma
gazin, la ștrand, la cinema, la gheafă,

Se extinde rețeaua 
electrică la sate

PITEȘTI (coresp. „Scînteii“). — La 
întreprinderea regională de exploa
tări și construcții electrice rurale 
Argeș se poate vedea următorul 
grafic : în 1938 existau în regiune 
20 de sate electrificate ; în următorii 
zece ani, 1938—1948, au mai fost 
electrificate încă 39 de sate ; între 
1948—1960 s-a aprins becul electric 
în alte 257 sate.

In prezent, în regiunea Argeș sînt 
electrificate 382 sate, urmînd ca pînă 
la sfîrșitul anului să se termine lu
crările de electrificare în alte 24.

trăi dacă nu ești primul, 
te bagi, te „înfigi" — cum

nu poți 
Peste tot 
fe lauzi cu un cuvînt urît — convins 
că maximum de fericire se obțină 
numai luînd-o altora înainte, oricum, 
în orice mod. Te-am auzit :

— Ce, eu sînt om să stau dună 
alții ?

Și de ce nu? A-|i aștepta rîndul 
la autobuz, la ghișeul de la sfatul 
popular, la casa de bilete a teatrului, 
e un semn de bună cuviință, de res
pect față de tovarășii dumifale. Și nu 
numai atît. E și o elementară obliga
ție cetățenească. Gradul de bună 
creștere se măsoară după cum te 
porți și în astfel de împrejurări.

Unde mai pui că, din pricina unor 
oameni lipsiți de politețe ca dumnea
ta, se dezorganizează buna deservire 
a cetățenilor, se naște cîteodată îm
bulzeală și vacarm.

Și acum, o întrebare : ce folos că 
la citronadă ai fost primul, dacă vei 
rămîne ultimul în stima concetățenilor 
dumifale ?

Ce prefuiește mal mulf ? Citronada?

V. SEBASTIAN
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Din poșta —j 

- săptămînii\
In toate organizațiile ! 

de partid
...din satele raionului Huși se fac j

pregătiri intense în vederea deschi- I 
derii noului an de învățămînt de j 
partid. Pînă în prezent au lost selec- j 
ționați peste 200 propagandiști, 
raion vor funefiona în acest an 
de cercuri și cursuri. (De la 
Croitoru, activist de partid).

La unul din blocurile 
de locuințe

...care se construiesc în prezent în 
orașul Onești prin folosirea cofrajelor 
glisante s-a terminat, zilele acestea, 
turnarea planșeului. Executarea lucră
rilor într-un timp scurt a fost posibilă 
datorită folosirii unor procedee de 
lucru moderne, bunei aprovizionări 
cu materiale a locurilor de 
organizări) 
lucru. (De 
canic).

Peste

la
250
Ion

muncă, 
temeinice a echipelor de 

Constantin Bute, me-la

7 tone de benzină
3 500 litri de motorină...aproape

și 416 kg ulei au economisit, de la 
începutul anului, mecanizatorii din 

I porfurile „Docuri” șl „Bazinul nou"- 
ma- 
por- 
do-

Colectiviștii
...din G.A.C. „Drumul belșugului", 

salul Puțuri, raionul Caracal, execută 
construcții trainice și ieftine necesare 
adăpostiril animalelor. Pînă în pre
zent ei au construit două gra|duri cu 
o capacitate de 100 vaci, o crescă- 

j torie pentru 1000 de porci, un cote) 
I...................... * ‘ ......
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pentru păsări. Se mal află în curs de 
construcție o magazie de cereale și o 
hală mare de păsări. (De la Toma 
Dumitrescu, colectivist).

Noi unități aie cooperației 
meșteșugărești

...au luat ființă anul acesta la Ti
mișoara, Reșifa, Arad, Lugoj șl în 
alte localități ale regiunii Banat. Prin
tre acestea sînt 130 de noi unități de 
deservire și prestări către populație, 
în ramurile confecții, 
croitorie, 
fost date 
deservire 
hala din 
sfirșitul anului vor mai II înființate 
regiune peste 70 de uniläfi. (De 
Straton Nicanor, învățător).

încălțăminte, 
lemn-mobilă și altele. Au 
in folosință complexe de 
în cartierele Fratelia și Me- 
orașul Timișoara. Pînă la

fö7 ale progresului tehnic in industria textilă
Satisfacerea la un nivel cantitativ 

și calitativ din ce în ce mai ridicat a 
consumului de produse textile nece
sită o creștere corespunzătoare a ni
velului tehnic al producției, intro
ducerea pe scară largă a celor 
mai noi cuceriri ale științei și teh
nicii în domeniul tehnologiei textile 
de prelucrare și al producției de 
materii prime fibroase.

Calea principală prin care se va 
realiza un progres esențial în tehni
ca textilă mecanică este aceea a 
transformării proceselor tehnologice 
actuale, constînd din numeroase faze 
separate, într-un proces tehnologic 
scurtat și continuu, prin crearea 
de linii automate. Din unele calcule 
efectuate de specialiști sovietici re
zultă că într-o unitate de bumbac 
cuprinzînd filatură, țesătorie și fini
saj ciclul clasic al fabricației, de la 
intrarea fibrelor în prima fază de 
prelucrare și pînă la realizarea țesă
turii finite, are o durată de 40—60 
ore. în cadrul acestui ciclu, materia 
primă și semifabricatele sînt su
puse unor prelucrări mecanice și 
chimice numai un timp de 2—4 ore ; 
cu alte cuvinte, doar 5—7 la sută 
din durata totală a ciclului este fo
losită pentru diferitele operațiuni 
tehnologice propriu-zise.

înlocuirea tehnologiei actuale prin 
linii automate în flux continuu — 
acolo unde această soluție este apli
cabilă — va duce la un însemnat 
spor de productivitate a utilajului și 
a muncii, la reducerea suprafețelor 
de producție. Primul pas în această 
direcție a fost făcut de tehnica so
vietică. în U.R.S.S. a fost creată o 
linie automată continuă de des- 
trămare-batere-cardare, cuprinzînd 
zece agregate legate între ele, con
duse și controlate cu ajutorul unor 
dispozitive electropneumatice _ și 
fotoelectrice. Această linie asigură o 
creștere a productivității muncii de 
2,5—3 ori, o reducere a cheltuielilor 
de fabricație cu 30—40 la sută. Li
niile automate de amestec-carda- 
re au fost introduse în U.R.S.S. și 
în filaturile de lînă cardâtă și piep- 
tănâtă»

Secția de fabricație care oferă 
posibilități deosebite pentru automa
tizarea complexă a producției este 
Cea a prelucrării chimice a țesătu-

Aspect din expoziție.

Muncă de partid eficientă

serioa- 
de ser- 
oferite

exerci-

îmbunătățirea continuă a deser
virii oamenilor muncii într-un sec
tor atît de important cum este cel 
al alimentației publice constituie o 
preocupare importantă a organelor 
de partid din Capitală. Recent, bi
roul Comitetului orășenesc de 
partid București a analizat activita
tea Trustului de alimentație publică 
local și munca de partid desfășurată 
în unitățile pendinte de trust. Din 
analiza făcută a rezultat că, datorită 
măsurilor luate de conducerea 
T.A.P.L., de Comitetul executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, dato
rită atenției mai mari acordate de 
organizațiile de partid activității 
economice, aprovizionarea unități
lor și calitatea produselor puse' la 
dispoziția consumatorilor s-au îm
bunătățit. înființarea de unități mo
derne la parterul noilor blocuri con
tribuie, de asemenea, la deservirea 
în mai bune condiții a populației.

In cadrul discuțiilor s-a subliniat 
însă că mai dăinuie lipsuri 
se în ceea ce privește modul 
vire, varietatea produselor 
consumatorilor.

Controlul nesatisfăcător 
tat de Comitetul executiv al Sfatului 
popular al Capitalei asupra activi
tății direcției comerciale și a trus
tului de alimentație publică, a con
tribuit ca acestea să nu se preo
cupe de cunoașterea necesităților 
reale în ce privește numărul uni
tăților de alimentație publică.

Din discuții s-a vădit că trustul 
local de alimentație publică 
fășoară o slabă 
drumare și control. In mod jus
tificat s-a 
loc să acorde prioritate probleme
lor principale ale alimentației pu
blice, conducerea trustului s-a ocu
pat mal mult de rezolvarea chestiu
nilor operative, de moment

Cum e și firesc, în discuții s-a a- 
cordat o atenție deosebită activită
ții de partid desfășurate în unită
țile de alimentație publică. Sub
liniind o serie de aspecte pozitive 
în munca organizației de partid de 
la trust — se repartizează sarcini 
concrete membrilor de partid, există 
o mai bună planificare a muncii, 
etc. — referatul și vorbitorii au sub
liniat ca o deficiență principală fap
tul că organizația de partid nu și-a 

deS-
mtincă de în-

critlcat fâptu) că, în

rilor, a finisajului textil. Reducerea 
duratei unui ciclu de fabricație cla
sică în secția de finisare a țesături
lor de bumbac de la 60—70 de ore 
la 4—6 ore, prin agregarea majori
tății fazelor de fabricație și coman
da lor centrală, reprezintă o creștere a 
productivității muncii în secția res
pectivă de 4—5 ori și o micșorare a 
spațiului de producție cu 50 la sută. 
Desigur, aceste rezultate pot fi ob
ținute folosindu-se agregate moder
ne cu o productivitate aproape du
blă față de cea obținută la utilajele 
vechi.

Scurtarea proceselor tehnolo
gice constituie o altă cale a aplică
rii tehnicii noi. Sistemele filării fi
relor de bumbac pe mașini cu inele, 
alimentate direct din benzi de la
minor, cu laminaje mari, evitîndu-se 
astfel o fază tehnologică preliminară 
(flayerul), au depășit de acum cadrul 
experimental și se introduc în pro
ducția industrială. Utilajele cu care 
a fost înzestrată filatura nouă de 
lînă pieptănată de la Buhuși sînt 
concepute pe baza acestui sistem.

O realizare importantă a tehnicii 
în domeniul țesătoriei este înlocui
rea suveicilor purtătoare cu alte 
organe sau dispozitive de introdu
cere a bătăturii care ușurează 
mersul războaielor d'e țesut, permite 
creșterea vitezei și a randamentului 
acestora. Astfel, noile mașini , de țe
sut cu micro-suveică, cu cîrlige 
de introducere a bătăturii și îndeo
sebi mașinile la care pătrunderea 
bătăturii între firele de urzeală este 
acționată de un jet de aer sau de 
apă, reprezintă mijloace de produc
ție net superioare celor vechi ; ele 
ating turații de 2—3 ori mai mari 
decît turațiile celor mai rapide răz
boaie automate cu suveică clasică. 
Trecerea de la actuala folosire ex
perimentală a acestor mașini la ge
neralizarea introducerii lor pe scară 
industrială largă va reprezenta în 
domeniul țeserii un salt calitativ de 
mare însemnătate tehnică și econo
mică.

Dacă în trecut, materialele tri
cotate se deosebeau fundamental 
ca structură și destinație de cele 
țesute, în prezent produsele tri
cotate pătrund din ce în ce mai 
mult în domeniul lenjeriei de

în rîndurile 
sector.

comitetului 
fost stabilite

concentrat în măsura cuvenită aten
ția asupra problemelor de bază ale 
activității trustului. Aceste proble
me n-au fost puse în dezba
terea comuniștilor, membrii de 
partid n-au fost trași la răspundere 
pentru felul cum își îndeplinesc sar
cinile în producție și pe linie ob
ștească. Activul fără partid, care nu 
este suficient de larg, trebuie mai 
bine îndrumat și folosit. S-a criti
cat, de asemenea, slaba muncă e- 
ducativă ' desfășurată 
lucrătorilor din acest

In ședința biroului 
orășenesc de partid au 
un șir de măsuri care să ducă la 
lichidarea neajunsurilor semnalate. 
Astfel, se va mări numărul unită
ților specializate cu profil culinar : 
restaurante cu autoservire, bucătă
rii de bloc, magazine „Gospodina" 
etc. ; Se va extinde comerțul mobil 
la locurile de recreare a populației 
din împrejurimile orașului. Organi
zația de partid va trebui să anali
zeze periodic activitatea trustului și 
să organizeze mai bine munca po- 
litico-educativă ; în scopul ridică
rii nivelului politic și ideologic al 
cadrelor .care lucrează în alimenta
ția publică se vor organiza, pe 
lîngă cabinetul orășenesc de pârtia', 
un curs special pentru directorii u- 
nităților T.A.P.L., iar pentru res
tul lucrătorilor — cicluri de 
conferințe. Consiliul local al sindi
catelor va organiza o consfătuire în 
care se vor dezbate probleme legate 
de îmbunătățirea muncii educative 
în rîndurile lucrătorilor din unită
țile de alimentație publică.

A. D.

Se recoltează fructele de pădure
SUCEAVA (coresp. 

„Scînteii"). — Pe cără
rile din munții suce
veni întîlnești în aceste 
zile numeroși culegători 
de fructe de pădure. 
Pentru valorificarea 
fructelor, întreprinderl- 

•o®o

mare număr de 
dotate cu uti

le forestiere au organi
zat un 
centre,
laje și materiale pen
tru conservarea fructe
lor.

Pînă în prezent, în 
regiunea Suceava s-au

corp și al îmbrăcămintei exterioare. 
Numeroase exemple arată că cea 
mai bună mașină de țesut nu poate 
produce mai mult de 10—12 mp de 
țesătură fină pe oră, pe cînd mași
nile moderne de tricotat cu urzeală 
ating o productivitate de 3—4 ori 
mai înaltă. La aceste avantaje se 
adaugă pregătirea mult simplificată 
a firului destinat tricotării față de 
preparația țesătoriei, o mai mare 
ușurință la confecționarea îmbrăcă
mintei tricotate.

Industria < 
ultimii ani și 
Astfel, blana 
zată pe calea 
care îmbină _  ___ ____ __
mentele tehnologice ale tricotării cu 
unele elemente ale tehnologiei de 
filare. Blana tricotată este chiar mai 
frumoasă decît cea țesută, iar pro
ducția ei este mai rentabilă. Produse 
cu desăvîrșire noi, realizate cu aju
torul unor utilaje de concepție origi
nală, sînt materialele textile ne
țesute. Denumirea de „nețesut" nu 
exprimă de fapt structura principa
lelor categorii ale acestor materiale 
noi. Unele materiale sînt formate 
numai din aglomerări de fibre, îm
preunarea lor realizîndu-se printr-un 
liant (de tipul „Ibetex", fabricat în 
țară). Principalul avantaj al pro
ducției de materiale nețesute constă 
în posibilitatea de a le realiza cu o 
înaltă productivitate. în acest sens 
au fost create agregate speciale cu 
grad avansat de automatizare, pen
tru producerea acestor materiale în 
flux continuu. Un alt factor care a 
stimulat producția noului material 
este cel al consumului de materie 
primă ; majoritatea produselor pot 
fi fabricate din deșeuri, din fibre 
scurte etc, a căror valorificare pe 
căile obișnuite ale tehnologiei tex
tile nu ar fi posibilă sau rentabilă, 
în domeniul îmbrăcămintei, folosi
rea acestor materiale se menține 
încă în fază experimentală ; în 
schimb, în domeniul articolelor teh
nice. al materialelor decorative și în 
cel al industriei de mase plastice 
folosirea lor se lărgește continuu.

Prin producerea materialelor ne
țesute se urmărește eliminarea, în 
domeniul producției textile tradițio-

de tricotaje a creat în 
produse cu totul noî. 
artificială este reali-* 
unei tehnologii noi 

în mod ingenios ele-

conform

atenția o 
Funcțio- 

obișnuită,

Astfel s-a exprimat unul dintre vi
zitatorii expoziției care înfățișează 
realizările elevilor din cadrul școli
lor profesionale și tehnice care a- 
parțin de Ministerul Metalurgiei și 
Construcțiilor de Mașini. Expoziția 
s-a deschis Sîmbătă, în sediul 
Grupului școlar metalurgic „Unirea" 
din strada Zborului 7, din Capitală. 
Si într-adevăr arată ca „o uzină în 
miniatură". Cuprinde sute de expo
nate.

în prima sală, pe lîngă fotografii 
șl machete din activitatea elevilor, 
se află scule și dispozitive din trusa 
indibiduală a ucenicilor : de la dălți, 
ciocane, clești, chei fiice și mecanice, 
pînă la fierăstraie pentru tăiat me
tal și menghine în miniatură — toa
te executate Cu precizie, 
STAS-urilor.

în a doua sală atrage 
mașină de cusut „Ileana", 
nează electric, ca și cea 
și după ce se „împachetează" arată 
ca o jucărie, ceva mai mare însă. 
Vizitatorii și-au manifestat admira
ția față de această „realizare artis
tică". Alături, pe o masă, este ex
pus un tractor în miniatură, atît de 
bine reprodus, încît toate piesele lui 
funcționează. Numai că.,, funcționea
ză electric. Este executat la Grupul 
școlar „Steagul roșu" din Brașov.

O altă machetă înfățișează suges
tiv diferitele produse realizate de-a 
lungul anilor de elevii școlilor pro
fesionale din orașul Cîmpulung-Mus- 
cel. Macheta se sprijină pe un dis
pozitiv Cu motor electric, care, atunci 
cînd funcționează, creează un inte
resant joc de lumini. De jur împre
jur îți rețin privirile alte exponate 
executate cu măiestrie : un vagon-a- 
telier de zonă (realizat de elevii șco
lii profesionale a Uzinei „Grivița Ro
șie” din Capitală), va,goane de marfă 
(constructori: elevii școlilor profesio
nale C.F.R. din Iași, Simeria, Arad); 
o locomotivă în secțiune, executată 
de elevii școlilor C.F.R. din Galați, 
și altele, toate în miniatură.

în a treia sală, vizitatorii admiră 
micrO-hidrocentrala cu o putere to
tala instalată de... 1 kW, realizată de 
grupul școlar „Electromotor' 
șoara. Tabloul de comandă 
cro-hidrocentralei are toate 
bineînțeles la o scară mult 
care se găsesc pe un tablou 
Cînd funcționează se aprind becu
rile electrice pe toată rețeaua de ilu
minat.

Vizitatorul expoziției mai întâlneș
te aici o serie de minuscule mașini- 
unelte : de frezat, de copiat piese, de 
pilit, de rabotat, un laminor, o cosi
toare purtată, macheta instalației e- 
léctrice a Unui automobil... Nici nu 
știi despre care să spui că este mai 
reușită.

Vizitatorii expoziției. care va fi 
deschisă pînă la 15 septembrie, își 
exprimă pe drept 
pentru talentul și 
lor.

■" Timi-:, 
al mi- 
piesele, 
redusă, 
normal:

cuvînt admirația 
măiestria elevi-

D. MINCULESÇU

achiziționat. 1163 tone 
fructe. în frunte se 
află întreprinderile fo
restiere Gura Humoru
lui și Fălticeni, care 
au îndeplinit și depă
șit pianul la achizițio
narea zmeurei.

nale, a tuturor produselor care nu 
necesită o structură textilă propriu- 
zisă. In acest fel, capacitățile de 
producție eliberate vor fi utilizate la 
fabricarea acelor articole textile 
care, la nivelul tehnicii actuale, nu 
pot fi realizate pe căi mai produc
tive. In această direcție se desfășoa
ră și o parte a lucrărilor Institutu
lui de cercetări textile.

Ceea ce caracterizează în modul 
cel mai pregnant nivelul tehnic ac
tual al producției textile — indife
rent dacă e vorba de țesături, trico
taje, ciorapi, ață de cusut sau de 
alte produse textile — este prezența 
fibrelor chimice, îndeosebi a celor 
sintetice. Posibilitatea de a nu de
pinde în fabricarea produselor tex
tile numai de structura practic 
neschimbată a fibrelor naturale, fa
cultatea de a corela caracteristicile 
acestora cu cele ale produsului finit, 
reprezintă într-adevăr o revoluție 
tehnică. Prelucrarea textilă a fibre
lor poliamidice de tip relon, a fibre
lor poliacrilnitrilice și poliesterice în 
industria lînii, a fibrelor din alcool 
polivlnilic și a celor celulozice de 
tip polinozic în industria bumbacu
lui, a firelor de mătase de tip relon 
în industria mătăsii și pentru arti
cole tehnice, precum și prelucrarea 
în industria textilă a altor categorii 
de fibre și fire chimice — artificiale 
și sintetice — transformă caracterul 
empiric și tradițional al acesteia în
tr-o activitate industrială bazată pe 
criterii științifice complexe. Cu alte 
cuvinte, într-o industrie care să nu 
mai depindă din punctul de vedere 
al structurii înateriei prime și al 
produselor respective de condiții na
turale. Ea va trebui să armonizeze, 
în interesul consumului populației, 
producția de materie primă, tehnolo
gia de prelucrare textilă și structura 
produselor finite, îmbinînd în mod 
rațional folosirea fibrelor naturale 
cu cele chimice.

Pe lîngă realizările de ordin teh
nologic și constructiv, ale automa
tizării și producției în flux continuu, 
folosirea fibrelor chimice șl noile 
tehnologii create în special pentru 
prelucrarea lor cu o înaltă producti
vitate sînt elementele principale ale 
tehnicii textile noi care se vor re
flecta în țara noastră îh îmbunătă
țirea calității și lărgirea sortimente
lor de bunuri de consum textile.

Ing. ANDREI KUN

cărți de versuri 
pentru copii

Literatura pentru copii înregis
trează în ultimul timp succese care 
se cer consemnate. Scriitori valo
roși își încearcă pana și în acest 
domeniu, oferind cbf)iilor de dife
rite vîrste cărți inspirate, pline de 
prospețime. Apariția aproape si
multană a celor trei cărți pc care 
le prezentăm astăzi — iii ordinea 
vîrstei cititorilor cărora le sînt 
destinate — constituie. în acest 
sens, un argument în plus.

Tiberiu Uiah :
„CIÖP^TILÄ"

Cei pentru care scrie, de data a- 
ceasla, poetul Tiberiu Ufan sînt afît 
de mici încît, de fapt, nici nu știm 
dacă putem să-i numim „cititori". Ei 
fac parte din acea categorie de „lec
tori" care stau minute întregi cu cîte 
o carte în mînă, pentru ca pînă la 
Urmă, după ce au privit-o pe toate 
fefele, să ie roage frütttöi: „Citeșfe-mi, 
ulie, aici". Și învajă povestea sau 
poezia pe dinafară. E vîrsta cea mai 
fragedă, cînd între lumea reală și cea 
a plăzmuirii și a fantasticului nU s-a 
tras încă o graniță cedă. Tiberiu 
Ufan știe să pătrundă în acest uni
vers, fără a părea un intrus.

Eroii acestor poezii — o albină, o 
barză, un pisoi, un copil neastîmpă- 
rat — refac atmosfera familiară copi
lului, o atmosferă plină de naivitate 
ingenuă. Motocé'', „cal mai mic — 
dintre pisoi” este, ca și faimosul 
Zdreanță al lui Arghezi, un ștrengar 
fără pereche. Tot jucîndu-se cu un 
ghem, el se încurcă și drept pe
deapsă : „...să stea legat în
ață / pînă mîine dimineață".

Se păstrează itiereu lotniecul spe
cific vîrstei. Versurile sînt simple, se 
folosesc cu succes Interjecția și ono
matopeea.

Aceste versuri se imprimă în memo
rie aproape de la prima lectură. Cio- 
pîrțilă e cel care „Ziua-ntreagă cio- 
pîrțește / tot ce-n cale tntîlneșle" 
și „pe unde trece lasă / așchii în 
întreaga casă” într-o zi însă, toate 
obiectele mutilate de el, masa, scau
nele, dulapul, mătura pun là cale Un 
fol de răscoală. în poezia „Viteazul" 
aflăm însă o notă didacticistă care 
distonează cu restul volumului.

Vioi ilustrată de Clelia Oltone, car
tea Iui Tiberiu Utan Constituie un 
frumos dar pentru cei mici.

Demosfene Botez t
„SFREDELUȘ“

Sfredeluș — eroul cărții lui Demo- 
stéhe Botez — este cu un an sau 
doi mai mare decît Ciopîrțilă. Acest 
spor de vîrstă înseamnă foarte mult: 
Sfredeluș nu mai ciopîrțește, nu mai 
strică tot ce-i iese în cale, ci, dim
potrivă; drege. E treapta pe care co
pilul se visează inginer, constructor 
de avioane, mecanic de locomotivă 
etc. Pînă una-alfa, Sfredeluș își chel- 
tuie energy, reparîndu-și sau confec- 
}ionîndu-și singur jucăriile.

Optica specifică copiilor se păs
trează bineînțeles și aici. Demostene 
Botez surprinde cu măiestrie psiho
logia infantilă, notează cu efecte une-

Scenă din filmul „713 cere aterizarea“,

CINEMATOGRAFE. 49 DE ZILE IN 
OCEANUL PACIFIC : Sala Palatului R. 
P. Romîne (Piața Palatului), Magheru 
(bd. Magheru 29), Gh. Doja (cal. Grivi- 
ței 80), Grădina Progresul (str. Ion Vldu 
5). REVISTA DE LA MIEZUL NOPȚII — 
cinemascop : Patria (bd. Magheru 12—14), 
Elena Pavel (sală șl grădină — bd. 6 
Martie 14), Alex. Sahia (sală șl grădină 
— cal. Văcărești 21). VlRSTA DE AUR 
A COMEDIEI : Republica (bd. Magheru 
2), I. C. Frlmu (sală și grădină — bd. 
G Martie 16), București — dimineața (bd. 
6 Martie 6), 1 Mai (bd. 1 Mai 322), Fla
căra (cal. Dudeștl 22), Volga (șos. Ilie 
Pintilie 61), G. Coșbuc (Piața G. Coșbuc 
1), Stadionul Giulești (șos. Giulești), Sta
dionul Dinamo (șos. Ștefan cel Mare), 
Arenele Libertății. VALEA VULTURI
LOR : V. Alecsandri (str. Grlgorescu 24), 
Tineretului (str. 13 Decembrie 5—7), 23 
August (sală șl grădină — bd. Dimitrov 
118), Grădina 13 Septembrie (str. Doamnei 
9). LACRIMI TIRZII : București — după- 
amlaza (bd. G Martie 6), Miorița (cal. Mo
șilor 127), Libertății (sală șl grădină - 
str. 11 Iunie 75), Stadionul Republicii 
(str. Maior Ene). POST-RESTANT : Lu
mina (bd. 6 Martie 12). M-AM SATU
RAT DE CĂSNICIE : Victoria (bd. 6 
Martie 7), Popular (str. Mătăsarl 31), 
Ilie Pintilie (sală șl grădină — șos. Co- 
lentina 84). FANTOMELE DIN SPES
SART : Central (bd. 6 Martie 2), 8 Mar
tie (sală și grădină — str. Buzești 9—11). 
Donca Simo (sală șl grădină — str. 
Avrig 1). PROGRAM PENTRU COPII — 
dimineața : 13 Septembrie (str. Doamnei 
9). DRUMUL SPRE ÎNALTA SOCIETA
TE : 13 Septembrie — după amiaza (str. 
Doamnei 9). FIUL HAIDUCULUI : Tim
puri Noi (bd. 8 Martie 18), T. Vladlmi- 
rescu (cal. Dudeștl 97). NUMAI O GLU
MA : rulează la cinematografele Maxim 
Gorki (cal. Victoriei 48), B. Dela- 
vrancea (bd. Libertății 70—72). RAZE PE 
GHEAȚA : înfrățirea între popoare (bd. 
Bucureștii-Nol). CETATEA HURRAM- 
ZAMIN : Cultural (cal. Grlvlțel 196). LĂ
SAREA NOPȚII : rUlează la cinemato
grafele Alex Popov (cal. Grlvlțel 137). 
Arta (sală și grădină — cal. Călărași 163). 
SCRISOARE DE LA O NECUNOSCUTA : 
Grivița (Piața Ilie Pintilie 2). INTRE 
DOUĂ IUBIRI : rulează la cinematogra
ful C. David (șos. Crîngași 42). SENTIN-

ori comicei logica lor caracteristică. 
Cocostîrcul care zboară pe sub nori 
are planor, e „bun aviator” și 
aceea copiii îl așteaptă să le

de 
____ . .. __ ,__ __ _ dea 
lecții de zbor. Elocventă în acest sens 
este niai alfes poezia .jCîrtiță, tă-mi 
un tUnell”. Copilul care are un tren 
nu poate să-și facă singur și un tu
nel și solicită sprijinul;.. cîrtiței : 
„Haide, cînd o Să-l începi ? / Știu 
ce bine te pricepi, / Că sub dealuri 
și vîlcele ' Ai făcut numai lUnele".

Micilor întîmplări ale vîrstei au
torul știe să le dea proporțiile unor 
mari evenimente, așa cum apar ele 
în imaginația bogată a copiilor. Sfre- 
deluș își găsește primii prieteni: pe 
Dinu, pe Radu și pe Matei, caracte
rizați fiecare prin intermediul Unei în
tîmplări memorabile. Paginile sînt 
străbătute de o undă discretă de 
umor („Crocodilul", „Azi începe săp- 
fămîna"). Dar credem că putea lipsi 
din carte istorioara „Melcul curier”, 
care ni se pare prea lungă, tără 
loare.

cu-

Al Andrițoiu!
„FILE DE CRONICA

Această carte se adresează mai 
ales pionierilor și școlarilor, acelora 
care, născufi în anii puterii populare, 
au ajuns deja să înțeleagă și să pre- 
țuiască timpul în care trăiesc. Ei știu 
cui datoresc tinerețea lor fericită. De 
aceea, lauda pe care o aduc parti
dului e plină de autentică vibrație: 
„Noi sîntem cei dinții care-am gus
tat / Din rodu-mbelșugat al luptei 
tale / Noi liberi am crescut și-am 
învățat / Cum liber urcă fumul din 
furnale".

„File de cronică" ale lui Andrițoiu 
tălmăcesc, în versuri simple și emo
ționante, momente din istoria glo
rioasă a partidului. Prind viață în pa
ginile volumului luptele de la Lupeni 
și Grivița, anii de ilegalitate, elibe
rarea țării de sub jugul fascist, vic
toriile și cuceririle de azi. Ca și cînd 
i-ar plimba printr-un vast muzeu, au
torul le povestește copiilor despre 
primul steag cu care muncitorii au ie
șit la grevă, despre dîrzenia comuniș
tilor în celulele Doffanei.

Metafora e, de cele mai multe ori, 
inspirată. Valurile sonore ale sirenei 
lui Roaită spălau parcă pămîntul de 
zgură, descoperind lumii „o lumină 
liberă și vastă". _

Scrise parcă pentru a fi recitate, 
versurile acestea au rezonanță în ini
ma copiilor, l-am reproșa însă auto
rului anumite concesii făcute facilită
ții. Dintr-o mare ușurință în versifica
ție, Andrițoiu mai scapă și unele lu
cruri comune, unele repetiții supără
toare. Poezia „Blocuri noi", de pildă, 
abundă în versuri banale.

MARIN SOBESCU

Pe e cran ele cin em a t.agrafelor

ȚA SE VA DA JOI : V. Roaită (bd. 1 
Mai 57). BATRINUL ȘI MAREA : Uni
rea (sală și grădină — bd. 1 Mai 143). AL 
NOUĂLEA CERC : Munca (șos. Mihai 
Bravu 221), 8 Mal (str. Lizeanu 19). FRU
MOASA AMERICANA : Moșilor (sală șl 
grădină — cal. Moșilor 221), Floreasca 
(Str. I. S. Bach 2). TEROARE IN MUNȚI
— cinemascop : 16 Februarie (bd. 30 De
cembrie 89). FETELE — cinemascop : ru
lează Ia cinematograful M. Eminescu 
(str. M. Eminescu 127). PLANETA FUR
TUNILOR : Luceafărul (sală șt grădină
— cal. Rahovel 118). CIND COMEDIA 
ERA REGE : rulează la cinematograful 
G. Bacovia (șos. Giurgiului 3). MUZI
CANTUL ORB : rulează în sala și gră
dina cinematografului Olga Bancic (cal. 
13 Septembrie 196). MONGOLII — cine
mascop ; Drumul Serii (str. Drumul Se
rii 30), 30 Decembrie (cal. Ferentari 86). 
CIND VINE DRAGOSTEA : rulează la 
cinematograful Aurel Vlalcu (șos. Co- 
troceni 9). CAIDUL : Grădina V. Roaită 
(bd. 1 Mai 57). AUSTERLITZ — cinema
scop (ambele serii) : G'rădlna T. Vladi- 
mirescu (cal. Dudeștl 84).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Teatru în studio 
pentru tineretul școlar : „UN COPIL CA 
TINE". Scenariu de Anca Llvescu. 20.10 
— Dezvoltarea artei populare în R.P.R. 
20,25 — Filmul documentar : „CELE 
CINCI ANOTIMPURI“ - o producție a 
studiourilor DEFA-Berlln. 20,45 — Tri
buna economică : „Dezvoltarea econo
miei șl progresul social" de Costln Mur- 
gescu, director adjunct al Institutului 
de cercetări economice al Academiei 
R.P.R. 21,00 — Recital susținut de sopra
na Arta Florescu, artistă emerită, mez- 
zosoprana Vera Rudeanu șl pianistul 
Cornel Gheorghiu. 21,35 — TELESPORT. 
In încheiere : Ultimele știri.

RADIO. Concert simfonic 
crări de Corelli și 
9,20 — I o Din
nească de ctntece —

cu lu- 
orele 
romî-

. „ , . .....................- 1
• Pagini orchestrale din opereto — orele 
11,03 — I e Soliști șl formații sovietice 
care au concertat în țara noastră — 
orele 13,00 — II • Piese orchestrale de 
estradă — orele 14,00 — I o Lucrări de 
compozitori romtnl — orele 15,00 — II

Haydn — 
creația 

orele 10.08

Ce spectacole
v-aU plăcut pe litoral?

.................... Imuncii.

Plajele însor'te ale litoralului Mării 
Negre au atras și în 
meroși oameni ai 
zifia lor sa află cluburi, 
terenuri de sport.

Anul acesta à crescu! 
spectacolelor prézëfilalê 
formațiile artistice 
de amatori. Despre 
„Prietehâ mea Pix” 
lan, r 
medie din București, ne-a vorbit tov. 
Lazăr Baldman, tehnician la între
prinderea forestieră Sighet.

— Piesa rrti s-a părut reușită, Iar 
actorii s-au străduit să ne ofere un 
spectacol bun. In special Ștefan 
Ciubofărașu, Nineta Gusli, Iurie Darie 
și Vasilica Tastaman au fost apreciafi 
de public.

Brigadierului zootehnist Vasile Cio- ■ 
tîrcă de la G.A.S. Făurei l-a plăcut 
muit programul orchestrei de muzică 
populară a Radiodifuziunii. Pe me
canicul Ion Tălăciune de la depoul 
de locomotive din Hunedoara, Îm
preună cu familia sa, l-am înfîlnif în 
fa|a panoului uhde se anunfă pro
gramul specfacolelcV.

acest an nu- 
La dispo- H 
biblioteci,

și numărul • 
de către j 

profesioniste și > 
spectacolul cu 

.... ......... " dé V. Em. Ga- 
prézéntat de Teatrul de Co- 1

în cursul săptămânii care începe, 
vor putea fi văzute următoarele 
filme noi :

49 de zile în Pacific. O produc
ție a studioului „Mosfilm". Scena

amul spectacolelor. I
— Programul e variat și cuprinde \ 
uite lucruri atrăgătoare — ne sp " 2

Gheorghe Borcea 
la 

Ibn 
ra
de 
de

multe lucruri atrăgătoare — 
né el. Am vizionat cu plăcere spec
tacolele „De partea cealaltă" de I. 
Bărianov șl „Scandaloasa legătură 
dintre domnul Kettle și doamna 
Moon" de Priestley, prezentate de 
către aftlștii teatrului „C. Noltara”.

S-au bucurat de apreciere specta
colele Unor teatre cum ar fi cele din 
Ploiești, Cohstanța, Piatra Neamț, bri
găzile artistice de amatori ale spita
lului din Constanța, din Port, 
S.N.M.C. etc. despre care nê-aU vor
bit și strungaru C _ 
din Ploiești, Va enfin Pușcaș de 
Combinatul sidérurgie Reșița. 
Popa, învățător din comuna Baia, 
ionul Istria, a văzut spectacolul 
estradă „Ocolul pămînfului în 30 
melodii", prezentat de Teatru* 1 satiric- 
muzical „C. Tănase" : „în general 
spectacolul e bun, plin de vervă. E 
ceva nou. Dar ne-am așteptat ca în 
acest „ocol" să tie 
muile melodii no' 
fica, a țărilor de 
Iară și îndeosebi

Mulțl spectatori 
gteful că în cadru1 turneelor nu au 
fost prevăzute mai multe spectacole 
de teatru cu piese originale, inspira
te din realitatea contemporană.

în organizarea spectacolelor 
dăinuie 
plă cîteodată — așa 
ne-a 
jor

cuprinse mâl 
dih muzica sovie- 
democrafie popu- 

a jării noastre". 
ți*au exprimat re-

mal 
unele deficiențe. Se întîm- 

după cum 
arătat tov. Petre Nicolae, for- 

la Uzinele „Grivița Roșie" 
— că unele spectacole sînt anun
țate pentru ora 
ora... 21.

20 dar ele încep la

V. MIHAI 
coresp. „Scînteii”

riul G. Baklanov, I. Bondariov, V. 
Tendreakov. Regia G. Gabai. Ima
ginea A. Kolțatîi. în rolurile prin
cipale apar : V. Balanov, V. Piv
nenko, V. Sibankov, G. Krasenni- 
kov. Este un film inspirat din e- 
roica faptă a celor patru ostasi so
vietici care timp de 40 de zile au 
rezistat fără hrană pe o șalupă în 
largul Oceanului Pacific.

713 cere aterizarea. O producție 
a studioului „Lenfilm". Scenariul : 
A. Leontiev și P. Donatov. Regia : 
Grigori Nikulin. Imaginea : V. Le
vitin. Din distribuție cităm : V. 
Cestnokov, O. Koberidze, L. Kru- 
glîi, L. Abramova, N. Korn, E. Ko- 
pelian. Și acest film se inspiră din
tr-o întîmplare reală. Este 
vorba de eforturile pe care le de
pune echipajul unui avion pentru 
a se salva dintr-o situație drama
tică, ce ar fi putut duce la dis
trugerea avionului.

O viață, reprezintă ecranizarea 
romanului cu același nume de Guy 
de Maupassant. Regia este semna
tă de Al. Astruc. Printre interpreți 
se află Maria Shell, Christian Mar-', 
quand, Antonella Lualdi și Pascale1, 
Petit,

o Soliști și formații artistice ale cămine
lor culturale și ale caselor de cultură — 
orele 16,40 — II o Cîntă orchestra de 
muzică populară a Filarmonicii din Arad
— orele 16,45 — Ie Prietena noastră 
cartea — orele 17,30 — I o Concert sim
fonic — orele 18,05 — II e Almanah știin
țific — orele 19,00 — Ie Cîntă violonce
listul D. Șafran — orele 19,20 — I 
• Compozitorul săptăminii : Ceaikovski
— orele 19,40 — II e Cîntă Maria Lătă- 
rețu — orele 20.15 — Ie Dansuri sim
fonice de Maurice Ravel — orele 20,40 — 
I o Tineri compozitori romîni de mu
zică ușoară — orele 20,40 — II o Tribuna 
radio - orele 21,15 - I o Pagini literare 
despre frumusețile patriei — orele 21,30
— II • Program interpretat de Nicolae 
Herlea, artist al poporului — orele 22,00
— II • Simfonia a Il-a de Beethoven — 
orele 22,30 — I • Muzică de cameră d 
compozitori sovietici — orele 23,15 — I.',

CUM E VREMEA
Ieri în țară : vremea s-a răcit mal 

ales în Ardeal șl Moldova, cerul a fost 
mal mult senin în Oltenia și Bărăgan, 
timp noros în restul țării. A plouat 
slab, Izolat în Moldova și zona de mun
te. vîntul a suflat potrivit, cu intensi
ficări temporare pînă la tare predomî- 
nînd din nord-vest. La ora 14 tempe
ratura aerului avea valori cuprinse în
tre 30 de grade la București și Urzl- 
cenl șl 16 grade la Rădăuți șl Topltța,

Ieri în orașul București : Vremea a 
fost relativ călduroasă — cu cerul mal 
mult senin. Vîntul a suflat potrivit din 
nord-vest. Temperatura a atins 32 da 
grade.

Timpul probabil pentru zilele de 21, 
22 șt 23 august. Vreme relativ călduroa
să, cu cerul schimbător, mal mult se
nin în sud. In nordul țării șl regiunea 
de munte vor cădea ploi izolate, înso
țite de descărcări electrice. Vînt slab 
pînă la potrivit din vest. Temperatura 
ușor variabilă.

In București : Vreme călduroasă, cu 
cerul schimbător, mai mult senin. Vînt 
slab. Temperatura ușor variabilă.
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NR. 8-1962A APARUT

Prima etapă a campionatului republican de fotbal
Ieri a avut loc deschiderea, oficială a sezonului fotbalistic. Campionatul, ajuns la a 45-a ediție, a 

programat în primă etapă trei meciuri la București și cîte unul la Iași, Constanța, Oradea șl Cluj. Publi
căm mai jos relatările redactorilor și corespondenților noștri care au asistat la meciurile desfășurate ieri.

Rapid-Steagul roșu 2-1 S Progresul-Petrolul
■■

4

(stïnga) și Progresul—Petrolul (dreapta). '

:•/ :

Faze din meciurile Rapid—Steagul roșu
Iile tehnice ale jucătorilor și tactice 
ale echipei nasc numeroase semne 
de întrebare asupra pregătirilor e- 
fectuate pînă acum. în decursul me
ciului jucătorii Rapidului au ratai 
numeroase ocazii 
le-ar fi permis să 
mai concludentă, 
trei dintre ocaziile 
care ieri a jucat foarte slab, părînd 
ieșit din formă tocmai lă început de 
campionat. Ca dirijor al liniei de 
înaintare, Ozon a frînat nenumărate 
acțiuni care ar fi putut fi fructificate 
de ceilalți coechipieri. Multe greșeli 
au comis și jucătorii din linia de 
apărare : Dan Coe și Macri. Numai 
forma bună a portarului Dungu a 
făcut ca echipa bucureșteană să-și 
poată menține avantajul pînă la 
sfirșit, deși jucătorii brașoveni au 
dominat mai mult în această parte 
a meciului. După aspectul general 
al întîlnirii, echipa Steagul roșu ar 
fi meritat un rezultat de egalitate. 
Dar și în această formație, în care 
au apărut multe nume de jucători

Spectatorii blicureșteni, peste 30 000, 
care au asistat ieri după-amiază la 
cuplajul fotbalistic de pe stadionul 
„23 August“, fiii se pot declara mul
țumiți de spectacolul oferit de cele 
patru echipe i Rapid, Steagul roșu, 
Progresul și Petrolul, care și-au 
disputat întîietatea. Fiind vorba de 
echipe fruntașe ale fotbalului nos
tru, cu o comportare meritorie în 
campionatul trecut, evoluția de ieti 
a jucătdrildr ar trebui să dea de 
gîndit antrenorilor și Conducerilor 
acestor cluburi chiar după prima e- 
tapă...

în primul joc s-au întîlnit echipele 
Rapid și Steagul roșu-Brașov. Vic
toria a revenit echipei Rapid cu sco
rul de 2—1. Fără să strălucească 
cîtuși de: puțin, formația buCUreștea- 
nă a cîștigat cele două puncte püse 
în joc. Atît și nimic mai mult, căci 
formația clubului Rapid n-a reușit, 
prin fotbalul practicat în acest prim 
meci oficial al sezonului, să cuce
rească publicul bucureștean care o 
simpatizează atît. Dimpotrivă, greșe-

favorabile care 
obțină o victorie 
Amintim numai 

pierdute de Ozon

noi, se manifestă lipsuri de ordin teh
nic și tactic care trebuie înlăturate.

Al doilea meci, disputat între Pro
gresul și Petrolul, s-a terminat cu 
un rezultat alb, nici una dintre e- 
chipe nereușind să marcheze vreun 
punct. în afară de cele două șuturi 
trimise în bară de Protopopescu 
(Progresul) în prima repriză, înain
tașii bucureșteni nu și-au creat o- 
cazii care să le fi permis să mo
difice în favoarea lor rezultatul de 
pe teren. Petrolul a desfășurat în 
ansamblu un joc mai închegat, a 
dominat majoritatea timpului. Fotba
liștii ploieșteni n-au reușit însă să 
se descurce cu succes în fața apă
rătorilor de la Progresul. în acest 
meci mingea a fost plimbată pe toa
te laturile terenului, jucătorii ambe
lor formații exasperînd publicul prin 
ineficacitatea lor și prin combina
țiile sterile. Un asemenea joc numai 
fotbal modern nu poate fi numit.

C. MANTU

Ciclistul W. Ziegler (Dinamo-Bucu- 
reșfi) a încheiat ieri victorios cea de-a 
XV-a ediție a ,,Cursei Scînteii", com
petiție sportivă de tradiție desfășurată 
timp de 5 zile pe un traseu in lungime 
de 896 km, trecind prin regiunile Bucu
rești, Galați, Bacău, Brașov, Ploiești. În
trecerea a scos în evidență buna pre
gătire a tînărului dinamovist care s-a do
vedit totodată un bun alergător în pro
bele de contratimp. Comportarea exce
lentă din semietapa Brașov-Cioplea 
asigurat lui Ziegler 
cursă.

Ieri dimineață, la 
și Ziegler 
general după patru etape — era o di
ferență de un mi
nut și 18 secunde. 
Avansul lui Cosma a 
fost totuși prea mic 
față de... forma 
bună a lui Ziegler. 
în cei 23 de ki
lometri ai contra
timpului, Ziegler a 
înregistrat un rezul
tat cu două minu
te și 30 secunde 
mai bun decît al 
lui Cosma (clasat al 
Xl-lea). Semietapa 
Brașov-Cioplea a revenit 
slovacului Matej Laczo — specialist

l-a 
victoria in această

Brașov, între Cosma 
primii doi In clasamentul

1)
2)
3)
4)
5)
6)
7)
8)
9) 

10)

Primii zece clasați
W. Ziegler (Dinamo) 
I. Cosma (Dinamo) 
C. Baclu (Steaua) 
Gh. Bădără (Dinamo) 
Fr. Ghéra (Voința-Buc.) 
M. Laczo (K. S. C.) 
C. Dumitrescu (Olimpia) 
I. Ardeleanu (Steaua) 
L. Zanoni (Dinamo) 
Gh. Rădulescu (Olimpia)

însă ceho- 
‘ " f îri 

astfel de probe. în această primă parte 
a etapei de ieri s-a remarcat și ploieș
teanul Gh. Moldoveanu, care s-a clasat 
pe locul 10, înaintea experimentalilor 
alergători Cosma, Zanoni, Șelaru, Voinea, 
etc. C. Dumitrescu, favorit In acest gen 
de probă, s-a clasat pe locul 3, după 
Ziegler.

Semietapa Predeal-București, care In 
mod normal nu putea schimba situația 
din fruntea clasamentului general, a fost 
marcată totuși de cîteva acțiuni dina
mice, inițiate la coborîrea de la Posada 
și apoi la urcușul de la Breaza. Profitînd 
și de avantajul vinfului, cicliștii au pe
dalat într-un ritm viu, ceea ce a făcut ca 
In primele două ore să parcurgă 90 de 
kilometri. $i pe porțiunile de plat viteza 
a

primul sosit pe stadionul „23 August" 
(D. Munfeanu, de la Olimpia-București) 
a parcurs cei 153 km ai s'emietapei în 
3 ore 31 minute 24 secunde, ceea ce 
reprezintă o medie orară de păste 
43 km.

Victoria în etapa Brașov-București a 
tevenif cehoslovacului Matej Laczo, ăl 
Cărui avantaj din proba de contratimp 
i-a asigurat primul loc în finalul etapei.

Fruntașii clasamentului general — în 
rîndul cărora remarcăm prezența unor 
alergători consacrați (Ziegler, Cosma, 
Baciu, Dumitrescu, etc.), dar și a tinerilor 
Fr. Ghera (Voința-București), I. Arde
leana (Steaua), Gh. Moldoveanu (Voința- 
Ploiești) — au meritul de a fi fost cu 

adevărat principalii 
animatori ai cursei. 
Se cuvine să preci
zăm totuși că unii 
membri ai lotului re
publican și alți aler
gători talenfați nu 
și-au apărat cu dîr- 
zenie șansa în între
cere. Cițiva dintre ei 
au abandonat fără 
motive întemeiate 
(G. Moiceanu, S. Mi- 
hălțeanu, I. Stoica, 
C. Ciocan etc), alții 

a sosi cu plutonul,

mânui american
LEXANDRA SIDOROVICI ;
umanismul filozofiei burgheze con
temporane" de LUDWIG GRÜN- 
3ERG.

Arde-

Numărul 8, pe luna august 1962, se 
deschide cu editorialul ^Sub semnul 
victoriei definitive a socialismului", 
în continuare, se publică articolele. 
„Consolidarea economico-organiza
torică, factor hotăritor în dezvolta- Là rübrica 
rea gospodăriilor colective" de GH 
DINDERE ; „Dezvoltarea comerțu
lui socialist și cerințele consumato
rilor" 
tatu 
strîns legată de sarcinile actuale' 
de N. GAVRILESCU, I. MITRAN ; 
„Prezență mai eficientă pe tărîmul 
științei istorice" 
D. HUREZEANU

de ION OLTEANU ; „Activi- 
politico-educativă concretă,

Canonicul

f
de I. RĂDUȚIU,
„Tendințe în ro-

--------- 0®0

de azi" de A- 
„Antl-

„Din presa partidelor
1° sînt pu- 

„Cu privire la întărirea
comuniste și muncitorești'
blicate :
Partidului Comunist din Marea Bri- 
tanie" de JOHN GOLL AN ; Lupta 
pentm pace, democrație și progres ’ 
în Belgia" de JEAN BLUME ; 
„Crearea Partidului Comunist din 
Basutoland" de JACK WODDIS.

Revista cuprinde și rubrica „Pe ur
mele materialelor publicate”.

fost destul de susținută. Fapt e că

231100'08" 
231101'11" 
231105'37" 
231100'04" 
231106'45" 
231113'14" 
231114'10" 
231115'45" 
231116'49" 
231118'09”

a părăsit

Felix Kir 
Capitala

s-au complăcut 1n 
fără să participe ia acțiuni de dinami
zare a etapelor.

Din lotul cicliștilor cehoslovaci o im
presie deosebită a produs-o Matej Laczo, 
cîștigăfor a două semietape (Buzău-Ga- 
lați și Brașov-Predeal) și a ultimei etape 
a cursei (Brașov-București).

Tradiționala competiție ciclistă a cu
noscut și în acest an o frumoasă des
fășurare. Pe tot parcursul, în orașe sau 
comune, zeci de mii de cetățeni i-au 
așteptat pe cicliști, aplaudîndu-i cu 
căldură. La Buzău, Galați, Bacău, Onești, 
Brașov șl în celelalte localități de pe 
traseu, oamenii muncii au oferit premii 
alergătorilor fruntași.

Redacția noastră mulțumește pe aceas
tă cale tuturor organelor locale care au 
asigurat o bună organizare desfășurării 
întrecerii în regiunile respective.

I. DUMITRIU

La „Europenele“ de canotaj

Un susses remarcabil si sportivelor noastre
BERLIN 19 (Agerpres). — Vîslașele 

din R. P. Romînă s-au comportat 
remarcabil în finalele campionatelor 
europene de canotaj academic înche
iate duminică pe apele lacului Grünau 
din apropiere de Berlin. Tn proba de 4 
plus 1 rame, echipajul țării noastre al
cătuit din Lia Bulugioiu, Florica Ghiu- 
zelea, Ana Tamaș, Emilia Rigard și Ște- 
fania Borisov a reușit excelenta perfor
manță de a cîșiiga titlul de campioană 
europeană. Este pentru prima oară în

istoria sportului nostru cu vîsle cînd 
un echipaj feminin cucerește un aseme
nea titlu. în întrecerea finală vîslașele 
noastre au luptat din răsputeri pentru 
a objine acest succes de prestigiu. 
Chiar de la plecare lupta sportivă pen
tru locul întîi s-a dat între echipajele 
R. P. Romîne și U.R.S.S., care au domi
nat în 
parte 
„trag"

Duminică dimineața a părăsit Ca
pitala plecînd spre patrie canonicul 
Felix Kir, primarul orașului Dijon 
din Franța, președinte de onoare al 
Federației mondiale a orașelor în
frățite.

La aeroportul Băneasa, oaspetele 
a fost condus de membri ai condu
cerii Comitetului național pentru 
apărarea păcii, oameni de știință și 
cultură, reprezentanți ai cultelor.

(Agenpres)

La odihnă
TÎRGU MUREȘ (coresp. „Scîn

teii"). — Ca și în alte regiuni, spo
rește tot mai mult numărul oa
menilor muncii din regiunea Mu- 
reș-Autonomă Maghiară care își pe
trec concediul în diferite stațiuni 
balneo-climaterice ale țării. în 
cursul anului au fost trimiși la 
odihnă sau la tratament de către 
sindicate 8 695 persoane. La acestea 
se mai adaugă și cei peste 5 000 
de oameni ai muncii care și-au pro
curat bilete de odihnă prin O.N.T.- 
Carpați.

Vâstoru!—Minerul 7-0
Stadionul Republicii din Capitală 

a găzduit aseară în nocturnă întîl- 
nirea Viitorul București — Minerul 
Lupeni.

înainte de a face cronica propriu- 
zieă a meciului trebuie să spunem 
că cei care au lipsit ieri din tribu
nele Stadionului Republicii au ce 
regreta. Ei au pierdut ocazia de a 
admira o partidă dinamică, foarte 
spectaculoasă în care cea mai tînără 
formație din prima categorie a țării, 
echipa Viitorul, și-a făcut un debut 
promițător întrecînd ld scor o echipă 
cu vechime în categoria A.

Iaiă succint filmul întîlnirii : 
De la începutul partidei jucătorii 
Viitorului asaltează poarta echipei 
adverse. Acțiunile lor foarte decise, 
creiate în viteză, sînt la început lip
site oarecum de claritate.

încetul cu încetul însă jocul lor se 
„încheagă", aripa Matei — Dumi- 
țriu funcționează fără greșeală de- 
pășindu-și cu regularitate adverea- 
rii. Ca urmare asistăm la... 7 modi
ficări ale tabelei de marcaj, toate 
în urma golurilor înscrise de fotba
liștii echipei Viitorul. Autorii : Dumi- 
triu (3), Voinea, Matei (3, dintre care 
2 din 11 m).

In urma acestui rezultat în clasa
mentul categoriei A după prima 
etapă pe primul loc ee află echipa 
Viitorul București care a realizat 
scorul etapei.

categoria

M. POPESCU

C.S.M.S. lași—Dinamo 
București 2-2

IAȘI (plin telefon). — Peste 20 000 
de spectaioii au asistat la un joc 
foarte îndîrjit, cu o evoluție pasio
nantă a scorului. Prima repriză a 
aparținut ieșenilor, care au atacat 
continuu, creîndu-și numeroase o- 
cazii de gol. Dintre acestea a fost 
fructiiicată una singură în minutul 
22, cînd Stoicescu a trimis în plasă 
o minge primită de Ia Milea.

După pauză, dinamoviștii joacă 
mai organizat reușind să egaleze 
prin Eitimie, la numai un minut de 
la reluare. Jucînd mai tehnic, Di
namo București are în continuare 
inițiativa și preia conducerea prin 
golul înscris tot de Eitimie în 
minutul 55. Ieșenii, reveniți în atac, 
reușesc să egaleze în minutul 67 
prin Viorel Popescu. însuflețiți de 
acest gol, ieșenii inițiază în conti
nuare numeroase acțiuni ofensive

BOX

în incinta velodromului „Dinamo" 
din București au continuat întrece
rile de box dotate cu „Cupa Elibe
rării".

în reuniunea de ieri s-au întîlnit o 
serie de juniori talentați. Ei au 
luptat cu multă voință dornici de 
a se reloua. Cel mai frumos meci 
al întîlnirii s-a disputat între Pe- 
Ire Niculescu și Gheorghe Niculae,

Meciul 
și Ști- 
desfă- 
echipe

care — la fel ca și contraatacurile 
dinamoviștilor — rămîn fără rezultat. 
Scorul final reflectă în mod just ra
portul de forțe de pe teren : ieșenii 
au jucat cu mult elan, cu multă vo
ință de a învinge. Dinamoviștii le-au 
răspuns printr-un joc mai tehnic, 
mai bine organizat.

Șisința Cluj—Șftâânța 
Timișoara 2-1

CLUJ (coresp. „Scînteii“). 
de fotbal dintre Știința Cluj 
ința Timișoara nu a avut o 
șurare intereeantă. Ambele
au practicat un joc anost, cu multe 
greșeli tehnice. Au fost create nu
meroase faze de gol la poarta ti
mișorenilor, dar clujenii nu au reu
șit să fructifice decît două dintre 
ele. în rest, cîtsva bare și 10 cor- 
nere în favoarea clujenilor față de 
4 cornete ale timișorenilor. Golu
rile au fost înscrise în minutul 23 
de Ivaneuc și în minutul 62 de Petru 
Emil.

în ultimul minut de joc timișorenii 
înscriu unicul lor gol prin Mănola- 
che.

promovată în 
Steaua-București.

în prima repriză, ambele 
prestează un joc echilibrat, 
fotbaliștii orădeni inițiază
roase acțiuni ofensive creînd faze 
de calitate. în minutul 22 gaz
dele se apropie de poarta apărată 
de Eremia și Vlad II deschide sco
rul : 1—0 pentru Crișana. în conti
nuarea jocului din prima repriză 
orădenii își mențin inițiativa, 
timp ce oaspeții desfășoară 
mult un joc de apărare.

După pauză, echipa Steaua a ju
cat mult mai clar, mai organizat, 
a atacat continuu, dar înaintarea 
nu a putut finaliza nici o acțiune. 
Meciul de ieri a plăcut mult celor 
10 000 de spectatori prin iaptul că 

au desfășurat un 
și de un bun nivel

ambele echipe 
joc spectaculos 
tehnic.

î N

Farul—UFA 1-1
CONSTANȚA (prin telefon). — 
Cei aproape 30 000 de localnici, 

precum și numeroși oameni ai mun
cii ailați la odihnă în stațiunile de 
pe litoral, au umplut pînă la re
fuz stadionul „1 Mai" din Constanța, 
unde au asistat la întîlnirea dintre 
Farul și U.T.A., meci de calitate, cu 
iaze spectaculoase. Cu un minut 
înainte de terminarea reprizei, după 
o perioadă de dominare a gazdelor, 
Ciosescu preia mingea la o lovitu
ră de colț, șutează scurt și mar
chează : 1-0 pentru Farul.

Nota de dominare a Farului per
sistă și la începutul celei de a Il-g 
leprize. U.T.A. însă se apără cu 
strășnicie și inițiază contraatacuri 
periculoase, în minutul 66, la un 
contraatac, Saeu își creează un cu- 
luoar și șutează prin surprindere de 
la distanță, înscriind golul egaliza
tor. Pînă la sfîrșitul meciului, con- 
stănțenii domină, însă apărarea a- 
rădaniloj face față cu succes tu
turor atacurilor.

Crișana—Sfcsaua 1-0
ORADEA (coreep. „Scînteii“). 

Stadionul „Libertății“ din Oradea a 
găzduit ieri întîlnirea dintre forma
ția orădeană Crișana, proaspăt

Eliberării“
ambii boxeri străduindu-se să ofere 
un spectacol de calitate. A cîștigat 
pe merit Niculescu la puncte, 
mai relevat, printre alții, Ion 
I. Stoica și Paul StănescU.

Următoarea reuniune are
marți 21 august a.c., tot în incinta 
velodromului „Dinamo" începînd de 
la orele 19,30.

S-au
Pop,

loc

echipe 
Dar, 

nunio-

CÎTEVA RINDURI
Duminică s-au desfășurat la Leipzig 

primele preliminare ale celei de-a 10-a e- 
diții a campionatelor europene de natație, 
la care participă peste 600 de înotători re- 
prezentînd 23 de țări. în proba de 100 m 
liber masculin cele mai bune timpuri au 

de Kroon (Olanda) 
(R.P. Ungară) 56”2/10, 

56”3/10, Gottvalles 
Konoplev (U.R.S.S.)

fost înregistrate 
55"6/10, Dobay 
Lindberg (Suedia) 
(Franța) 56”3/10, 
56”3/10 și alții.

Dintre sportivii 
în concurs Sanda 
azi dimineață în 
de 200 m bras.

romîni prima va intra 
Iordan. Ea va evolua 
seria a doua a probei

★

în finala zonei americane a „Cupei 
Davis" la tenis echipa Mexicului conduce 
acum cii 3-0 în meciul 
partida de dublu Osuna 
vins cu 6-4 ; 2-6 ; 6-3 ; 
și Pilic.

cu Iugoslavia. In 
Si Palafox au în- 
7-5 pe Jovanovic

★

unui concurs de atletism 
Fontainebleau campionul

Cu prilejul 
desfășurat la 
francez Michel Jazv a stabilit un nou 
record al Franței în proba de 800 m plat 
cu timpul de l’47”8/10. Vechiul record 
era de l’47”9/10 și aparținea tot lui Jazy.

NATAjTE

Au luat sfirșit campionatele interna
ționale de tenis de la Moscova. In proba 
de simplu masculin Froehling (S.U.A.) a 
dispus cu 3—6; 6—2; 6—2; 4—6; 7—5 de 
Newcombe (Australia). La feminin a cîș- 
tigat Lehein (Australia) învingătoare cu 
6—3j 6—3 în fața jucătoarei Dmitrieva 
(U.R.S.S.).

PRONOSPORT
Concursul nr. 33, 

etapa din 19 august 1962
Progresul — Petrolul 
Rapid — St. roșu 
Știința Cluj — Știința Timișoara 
Viitorul — Minerul 
Crișana — Steaua 
C.S.M.S. Iași — Dinamo București 
Farul — U.T.A. 
Vasas — Ujpesti Dozsa 
Ferencvaros — Honved 
Debrecen — Salgotarjan 
Szeged — M.T.K. 
Györ — Pecs

★
Deoarece meciurile VIII ,_____

Ujpesti Dozsa) și IX (Ferendvaros 
Honved) s-au disputat în nocturnă, 
rezultatele lor nu au putut fi cunos
cute la închiderea ediției.

(Vasas

De la centrele de înot 
ia bazinul acoperii!

lunilor de vară, 
să se antreneze în 

aceste întrebări ne-a 
Dumitru Plopa, direC- 
înot pentru copii, de

a centrelor de 
succes în rîn- 

și preșcolar. In
ia

In aceste zile, își continuă activitatea 
centrele de învățare a înotului pentru 
copiii între 5 14 ani. Mii de copii au 
învățat în vara aceasta să înoate. Dar o- 
dată cu trecerea 
au ei posibilitatea 
continuare ? La 
răspuns tov. prof, 
torul Centrului de
la Ștrandul Tineretului.

„Activitatea de vară 
înot s-a bucurat de 
durile tineretului școlar
ființarea primului centru de înot 
Ștrandul Tineretului în anii trecuti a con
stituit, de altfel, un prim pas pentru a- 
tragerea tinerilor la învățarea acestei 
frumoase și utile discipline sportive, tn 
prezent, pe lingă acesta, in Capitală, au 
mai funcționat centre de înot la 
latul Pionierilor, la Ștrandul Izvor
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la Tei (ale cluburilor „Dinamo" și „Me
talul”).

înotill II face pe copil să nu aibă 
teamă de apă, să devină curajos, contri
buie la dezvoltarea armonioasă a orga
nismului. Numai la Ștrandul Tineretului, 
în cele 4 cicluri de înot din vara acestui 
an, au participat aproape 5 000 de co
pii. După terminarea ciclului de vară 
la centrele de Învățare a înotului, cei 
care se evidențiază la examenul pentru 
„brevetul de înotător" sint ■ repartizați 
la diferitele cluburi și școli sportive din 
Capitală. Ei își vor putea continua ast
fel antrenamentele și în timpul iernii la 
bazinul acoperit de la Floreasca unde, 
sub îndrumarea instructorilor și profeso
rilor, se perfecționează la toate stilurile 
de înot. Federația de specialitate le va 
asigura toate condițiile necesare pentru a 
deveni sportivi fruntași".

(Interviu luat de I. PETRESCU)

permanență cursa. Pe ultima 
a traseului, vîslașele noastre 
foarte bine, reușind să treacă 

primele linia
4'03" 1/10. Pe locul doi s-a clasat echi
pajul U.R.S.S. — 4' 05" 2M0, urmat de 
cele ale R. D. Germane — 4'13" 8/10 
și R. P. Ungare 4'17" 3'10.

în celelalte finale echipajele so
vietice și-au demonstrat superioritatea 
evidentă. Proba de 4 plus 1 vîsle a 
revenit echipajului U.R.S.S. în 3'43"3/10. 
Echipajul R. D. Germane s-a clasat pe 
locul doi cu 3'47" 4/10, iar echipajul 
R. P. Romîne a ocupat locul trei cu 
3'49" 4/10 cucerind medaliile de bronz, 
în clasica probă de 8 plus 1 echipajul 
U.R.S.S. a cîștigat medalia de aur. 
Echipajul țării noastre a ocupat locul 
4 după cele ale R. D. Germane și R. S. 
Cehoslovace. Proba de simplu s-a în
cheiat cu surprinzătoarea victorie a 
cehoslovacei Postlova, iar cea de du
blu cu succesul echipajului U.R.S.S. în 
clasamentul pe najiuni, primul loc a 
revenit vîslașelor din U.R.S.S.

de sosire cu timpul de

I f
Municipalitatea Berlinului occidental a întreprins recent o cam

panie de exterminare a porumbeilor, considerîndu-1 pe semne un 
simbol „subversiv" al năzuinței de pace a popoarelor. Populația 
vest-berlineză a zădărnicit însă această acțiune.

In fotografie, un grup de tineri vest-berlinezi purtînd pancarte pe 
care au scris : „Pace porumbeilor 1".

Plenara lărgită a C. C. al P.M.S. U.

organl- 
Pievnei 
Ia care 
călăreți .

Clubul sportiv „Steaua" a 
zat la baza hipică din Calea 
un interesant concurs hipic 
au luat parte cel mal buni 
din Capitală. Programul desfășurat
Ieri dimineață a cuprins probe de 
obstacole și dresaj.

In fotografie o spectaculoasă sări
tură a unuia dintre concurenți în 
proba de obstacole.

(Foto : Gh. Vințllă)

BUDAPESTA 19 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția MTI, în
tre 14 și 16 august 1962 a avut loc 
o plenară lărgită a C.C. al P.M.S.U. 
La lucrările plenarei, în afara mem
brilor C.C., au participat cu vot 
consultativ șefii secțiilor C.C., primii 
secretari ai comitetelor regionale, 
secretarii Comitetului orășenesc 
Budapesta, primii secretari ai comi
tetelor raionale din Budapesta și 
alte persoane invitate.

După raportul introductiv prezen
tat de Jânos Kădâr, plenara a dis
cutat tezele Comitetului Central al 
P.M.S.U. în vederea apropiatului 
congres al P.M.S.U.

György Marosân a prezentat spre 
examinare proiectul Statutului ’mo
dificat al partidului.

Apoi Bela Biszku a prezentat ple
narei raportul și propunerile Comi
siei speciale în problema clasării 
proceselor ilegale intentate unor ac-
. 1.......i♦ «■ ' '  

tiviști ai mișcării muncitorești, în
cepute în anii cultului personalității 
pe baza unor acuzații născocite.

După o discuție amănunțită, în 
cursul căreia au luat cuvîntul 40 de 
persoane, Comitetul Central a adop
tat în unanimitate propunerile pre
zentate în toate cele trei probleme.

Ținînd seama de faptul că Kâroly 
Kiss nu vede încă limpede practica 
dăunătoare în activitatea Comisiei 
Centrale de Control pînă în anul 
1956 și nu-și recunoaște răspunde
rea personală pentru aceasta, Comi
tetul Centra] l-a scos din compo
nența Biroului Politic, el păstfînd 
celelalte funcții.

Comitetul Central a hotărît ca 
ziarul „Nepszabâdsăg" să publice 
tezele Cbngresului P.M.S.U. și hotă- 
rîrea cu privire la clasarea procese
lor ilegale, iar revista „Partelet" —■ 
proiectul Statutului modificat al 
partidului.

c?m paginile unul album

»

i

Albumul are scoarțe de piele, 
iar filele — de un alb imaculat — 
sînt cu grijă ilustrate : fotografii, 
vignete în acuarelă, caricaturi, de
sene cu linii fine care trădează 
gust artistic.

Brigada a luat iiință la 1 iulie 
1960 și numără 30 de membri. Așa
dar, oferă evenimente care ar um
ple sute de pagini de roman — 
darmite un album.

Vaclav Stvorak, șeful brigăzii, a 
împlinit nu de mult 58 de ani. Dar 
tovarășii lui sînt, în majoritate, mai 
tineri. Unii, chiar foarte tineri. Un 
desen înfățișează doi însurăței. în 
dreptul lor, cu litere caligrafice, se 
consemnează momentul — un în
ceput de cronică. Un alt desen — 
un copil într-un leagăn — vestește 
apariția pe lume a unui om. Cine 
știe, va fi și el muncitor la „hidro
gen“, sau poate inginer, sau poate 
,va descoperi o nouă formulă chi
mică, nebănuită încă de nimeni ? 
Oricum, cîndva, atunci cînd bo
țul de carne de azi va fi un om 
întreg, va putea să afle din filele 
„Cronicii brigăzii” că Eva Șenit- 
kova și soțul ei jan — amîndoi 
membri ai brigăzii socialiste de la 
„hidrogen“ — au devenit, în anul 

. 1361, părinții primului lor copil.
Nu știu, poate că între timp și 

Gejza Novăk a devenit tată. A fost 
aici, la Uzinele chimice din Zaluji, . sportive, 
pentru școlarizare, apoi a 
la Ș ala, îh Slovacia lui 
unde, de asemenea, este 
de chimiști. Cînd le-a scris 
căsătorit, colectivul i-a trimis 
dar un mare vas de cristal. Scrie 
și aceasta în „Cronica brigăzii". 
Și mai scrie că teairul din Most a 
prezentat, peniru muncitorii uzinei, 
opereta romînească „Plutașii de 
pe Bistrița", după cum orchestra

revenit 
natală, 
nevoie 
că s-a 

în

din Usti le-a datradiodifuziunii
un concert.

Dar viața nu
Viața însăși n-ar valora prea mult, 
fără muncă. Un grafic ilustrat de 
mici schițe sugestive vorbește des
pre rezultatele obținute în produc
ție, despre calitate, frecvența la 
cursurile școlii de partid și ale șco
lilor profesionale, despre economii 
etc.

— Ce v-a determinat să faceți

se oprește aici.

De ia corespondentul 
nostru la Praga

'illlllllllllillillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllilllllll^

„Cronica brigăzii" ? îl întreb pe 
tov. Stvorak.

— în primul tind, nevoia de a 
avea o oglindă a activității noas
tre. „Cronica“ ne ajută să urmă
rim istoria muncii noastre produc
tive. Era ca un film ale cărui pe
ripeții ne captivau încetul cu în
cetul. Și cum noi înșine eram eroii 
filmului, pe măsură ce paginile se 
umpleau cu însemnări, ne sim
țeam și mai legați unul de celălalt. 
Am început să ne vizităm mai des, 
să ne ducem împreună la specta
cole, în excursii, la manifestări 

Toate acestea făceau 
parte din viața noastră și de aceea 
le-am consemnat. „Cronica bri
găzii" a devenit, astiel, un album 
de familie.

— Așa-i, tovarășe Pelikovsky ?
Omul căruia 1 s-a adresat, a 

confirmat.
— Sînteți ziarist ? m-a întrebat. 

Poate vă interesează și alte 
pecie ale uzinei noastre.

Eduard Pelikovsky lucrează

as-

de

de ani în uzină. Iși amintește 
aici au fost aduși de ocupanții 

în

22 
că 
năziștf pentru muncă forțată, 
anii războiului, oameni de 27 de 
naționalități. Cîteva zeci de mii.

— Cui i-a aparținut întreprinde
rea, în timpul fascismului ?

— Lui Hermann Göring.
— Azi sintern zece mii de mun

citori, dar producția s-a dublat, în 
raport cu anii ocupqjlei. Cînd ești 
liber, cînd ludrezi pentru tine, lu
crezi mai bine. Producția uzinei 
noastre crește an de an. Dar nu nu
mai producția crește. Colectivul îi 
transformă pe oameni, îi îmbogă
țește sufletește. Iată, de pildă, eco
nomiile. Cele mai multe le-am 
realizat preluînd schimbul cu zece 
minute înainte. La început a mers 
mai greu Cînd s-a văzut însă că 
inițiativa asigură nu numai buna 
organizare a locului de muncă, ci 
și o mai înaltă productivitate, ceea 
ce apăruse timid în viața noastră 
a biruit, a devenit metodă.

Eduard Pelikovsky a răsfoit al
bumul și a enumerat realizările de 
după eliberare : Policlinică pro
prie cu șapte secții medicale, sa
natoriu de noapte, grădiniță de 
copii, 3 500 de locuințe construite 
din 1945 pînă acum, case de 
dihnă, tabere 
copii.

Pe o pagină 
găsit fotografia 
alta — fotografia lui 
Pelikovsky mi le-a 
gest elocvent și cu 
buze.

Socialism înseamnă să pri- 
în viitor. Lumea socialismu- 
lumea mersului continuu îna-

o-
de vară pentru

am
Gagatin. Pe 
Titov. Eduàrd 
arătat cu un 
zîmbetul pe

a albumului 
lui

vești 
lui e 
inte.

HORIA LIMAN
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Alvaro Cunhal

Ziarul

însemnată și fe- 
adresăm tuturor 
credinjă, tuturor

pace, la fericirea tu- 
Am vorbit despre a-

Pas. 4

LA MOSCOVĂ ÎN PREAJMA ZILEI

DE 23 AUGUST

Declarația lui

.1

Niciodată încă 
nu a fost atît de 
lupta împotriva

de acțiune 
Organizarea 
nu a atins 
de luptă al

este 
for- 
încă 
ma-

„Business

Triumful omului

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI Imagini din viața internațională

Manifestări 
închinate prieteniei 

romîno-sovietice
( Pe aleile parcului „Dzerjinski“ J 
( din Moscova ne-au întîmpinat ] 
[ astăzi după masă notele „Cîntecu- J 
f lui pentru prieteni de departe", î 
f care ne-au amintit de frumosul j 
'( nostru București. Afișele anun- ) 
f țau cu litere mari o seară închi- J 
( nată prieteniei romîno-sovietice ] 
[ la teatrul de vară. Prietenii noș- j 
f tri sovietici au ascultat cu plă- j 
( cere și au răsplătit cu aplauze pe j 
[ prof. Lev Trisvitski și pe bătrînul j 
( comunist M. Gubelman, care î 
( și-au împărtășit impresiile culese ! 
fîn timpul unei călătorii făcute în j 
( Romînia. De mult succes s-au J 
I bucurat și filmele românești „S-a ] 
f furat o bombă" și „Ritm și con- j 
f strucție". )
( Manifestările închinate celei de { 
] a 18-a aniversări a eliberării Ro- ț 
r miniei atrag în parcurile capi- ] 
} talei mii de moscoviți. Duminică J 
t după masă, un public numeros J 
f a vizitat, în același parc, expozi- ] 
[ ția care înfățișează construcțiile J 
( Bucureștiului în plină înnoire. ] 
( In aceste zile, se vor desfășura^ 
[• numeroase asemenea- manifestări. J 
( La cinematograful „Forum" din J 
( Moscova va avea loc o Săptămînă j 
f a filmului romînesc. La Fabrica ) 
f de rulmenți nr. 1, la tipografia ) 
\ .JKrasnîi Proletarii" și la alte j 
(întreprinderi din Moscova vor] 
f avea loc conferințe consacrate j 
( realizărilor obținute de poporul1 
[• român în anii puterii populare.

A. MUNTEANU 
f Moscova, 19 august

Miting. la Weimar 
in memoria 

lui Ernst Thälmann
BERLIN 19 (Agerpres). — La 18 

august a avut loc la Weimar, în a- 
propiere de fostul lagăr de concen
trare nazist Buchenwald, unde în 
urmă cu 18 ani hitleriștii l-au a- 
sasinat în mod barbar pe Ernst. 
Thälmann, conducătorul clasei 
muncitoare germane, un miting al 
oamenilor muncii. Luînd cuvîntul 
la miting Albert Norden, membru 
al Biroului Politic al P.S.U.G., a 
amintit că asasinii lui Ernst 
Thälmann, precum și judecătorii 
criminali naziști și alți criminali de 
război se află încă în libertate în 
Germania occidentală. Ideile lui 
Thälmann trăiesc și înving, a ară
tat vorbitorul.

Chemare la unitatea mișcării 
democratice din Portugalia

La 18 ani de la eliberarea 
Francei de sub ocupația 

nazistă

PARIS 19 (Agerpres). — „L’Hu
manité” a publicat extrase dintr-o 
declarație a lui Alvaro Cunhal, se
cretar general al Partidului Comu
nist din Portugalia, difuzată la 
Postul de radio liber portughez. 
Dacă democrații și patrioții portu
ghezi vor ști să-și consolideze uni
tatea și organizarea, a spus Alvaro 
Cunhal, Portugalia va fi eliberată 
în curînd de sub jugul fascist. Ne 
așteaptă încercări grele, dar victo
ria este apropiată, 
poporul portughez 
unit ca astăzi în 
dictaturii.

In același timp, Alvaro Cunhal a 
scos în evidență lipsurile existente 
în sînul mișcării democratice, care 
trebuie lichidate cît mai grabnic 
cu putință. El a arătat, printre al
tele, că unitatea 
încă insuficientă, 
țelor democratice 
nivelul spiritului 
selor populare. Amploarea mișcării 
democratice — iată condiția hotărî-

toare a schimbării situației politice 
din Portugalia, a subliniat el.

Participarea crescîndă a soldați- 
lor la demonstrații populare dove
dește că ei se pronunță împotriva 
regimului fascist. O parte din ofi
țeri au păstrat de asemenea con
vingeri democratice profunde și do
resc ca în Portugalia să fie re
stabilite libertățile democratice. 
Pînă și în rîndurile gărzii naționale 
republicane și ale poliției de secu
ritate a statului există elemente 
care, în fundul sufletului, sînt de 
partea poporului. Va veni ziua cînd 
forțele armate vor înceta de a fi un 
mijloc eficient de sprijinire a lui 
Salazar și vor deveni în partea lor 
principală o armă a revoluției de
mocratice naționale.

Alvaro Cunhal a arătat că demo
crații portughezi consideră drept 
sarcina lor să distrugă complet dic
tatura fascistă, să instaureze liber
tățile democratice și să înfăptuiască 
alegeri cu adevărat libere.
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PARIS 19 (Agerpres). — în 
ceste zile, opinia publică democrată 
din Franța sărbătorește, organizînd 
mari manifestații, cea de-a 18-a a-, 
niversare a eliberării țării de cotro
pitorii hitleriști. Au loc manifestații 
îndeosebi în raza gării Montpar
nasse din Paris, locul în care au ca
pitulat rămășițele garnizoanei hitle- 
riste, în fața Camerei de muncă, 
care în timpul luptei împotriva co
tropitorilor a fost ocupată de oa
menii muncii din Paris, în fața sta
ției de metrou „Barbes”, unde 
patriotul francez, colonelul Fabien, 
a împușcat pe un ofițer hitlerist, 
ceea ce a constituit semnalul pen
tru desfășurarea unei puternice miș
cări de rezistență. Manifestația care 
se organizează în fiecare an la 19 
august în fața cascadei din Bois de 
Boulogne este consacrată memoriei 
celor 35 de tineri francezi executați 
în acest loc de hitleriști.

După istoricul zbor cosmic in grup

DELHI 19 (Agerpres). — Intr-un 
articol de fond, intitulat „Triumful 
omului”, revista „BLITZ", care apa
re la Bombay, scrie: „Rușii au de
monstrat încă o dată perfecțiunea 
de care dispun în tehnica rache
telor. Ultimul act de eroism sovie
tic constituie atît un triumf al omu
lui, cît și un triumf al sistemului 
sovietic*.

Influentul ziar „HINDU", care a- 
pare la Madras, scrie că zborurile 
cosmonauților sovietici în jurul Pă
mîntului șînt o mărturie a progre
sului colosal al științei și tehnicii 
sovietice.

Revista „LINK", care apare la 
Delhi, scrie printre altele în articolul 
„Cuceritorii Cosmosului" : Scepticis
mul stupid al d-lui Truman și asi
gurările demne de milă ale d-lui 
Eisenhower că, în ciuda triumfului 
cosmonauților sovietici, S.U.A. s-ar 
afla înaintea U.R.S.S. în întrecerea 
pentru cucerirea Cosmosului, nu sînt 
altceva decît simple modele cara
ghioase de șovinism senil. Experții 
din toate țările recunosc acum că 
știința sovietică se află în pragul 
unor călătorii interplanetare. Rușii 
au uimit încă o dată lumea prin ac
tul de eroism științific care lasă oc
cidentul departe în urmă și deschide 
noi perspective uriașe pentru cuce
rirea Cosmosului de către om”.

Uimitor de frumos este Pămîntul nostru
Declarația „fraților cosmici

MOSCOVA 19 (Agerpres).
„Pravda" publică următoarea declarafie 
făcută de cosmonauții Andrian Nikolaev 
și Pavel Popovici agenției de presă „No- 
vosti" la 18 august 1962 :

Astăzi, în această zi 
ricită pentru noi, ne 
oamenilor de bună 
bărbaților și femeilor de pe pămînt. 
Zburînd de zeci de ori în jurul pla
netei, am văzut bine acest lăcaș al vie
ții, casa părintească a omenirii. Cît de 
bun, cît de uimitor de frumos este el, 
Pămîntul nostru !

La înălțimile cosmice, admirînd în
tinderile terestre, ne-am gîndit că ge
niul uman trebuie să aibă întotdeauna 
un singur țel — înfrumusețarea și buna 
amenajare a planetei noastre albastre. 
Ne-am gîndit la 
furor oamenilor.

cest lucru la radio, adresîndu-ne po
poarelor de pe diferite continente. 
Știm că ne-ați auzit, oameni I

Mulțumim compafrioților, cetățeni
lor din alte țări care ne-au trimis sa
luturi în Cosmos, mulțumim tuturor a- 
celora care au avut emoții pentru noi, 
care ne-au dorit succese.

Pornind în depărtările cosmice, 
am fost siguri de succes. Știm că har
nicul și talentatul nostru popor, că sa- 
vanfii, inginerii, muncitorii noștri, că 
guvernul nostru au făcut totul pentru 
a asigura și de data aceasta îndepli
nirea „programului astral” trasat.

Terminînd primul zbor 
grup

Vă
Vă 

täte I

cosmic în 
din istorie, vă spunem astăzi : 
salutăm, oameni ai Pămîntului I 
dorim fericire, pace și prosperl-

Week": „Nu ne putem compara 
cu realizările sovietice“

<>©O

CAMERA DEPUTAȚILOR DIN BRAZILIA A HOTARiT

„Oamenii de știință și inginerii 
sovietici se pot mîndri, pe bună 
dreptate, cu zborul în grup pe or
bită al celor doi cosmonauți, scrie 
revista americană „Business Week". 
Această realizare marchează un nou 
pas important spre zborul omului în 
Lună".

In articolul intitulat „Ce înseamnă 
pentru S.U.A. succesul obținut în 
Cosmos de Uniunea Sovietică !*, re-

vista scrie : „Adevărul incontestabil 
constă în faptul că noi nu ne vom 
putea compara cu realizările sovie
tice de acest gen pînă în anul 1964, 
cînd vom avea o rachetă cu o forță 
de tracțiune de 1 milion pfunzi. Pînă 
atunci va trebui să ne mulțumim 
cu rachete mai puțin puternice 
decît rachetele rușilor. Oricît de 
disperați am fi, aceasta nu va ajuta 
la nimic".

HAGA. în cadrul unui interviu acor
dat ziarului „De Vaarheid", Paul de 
Groot, .secretar general al C.C. al P.C. 
din Olanda, a declarat că acordul o- 
landezo-indonezian, cu privire la Irianul 
de vest, constituie o Inlrîngere politi
că a reacfiunii olandeze și o victorie a 
întregii Olande progresiste și a poporu
lui indonezian.

RIO DE JANEIRO 19 (Agerpres). — 
TASS : Forțele democratice și pa
triotice din Brazilia au repurtat o 
mare victorie : Camera deputaților 
a Congresului național a adoptat o 
hotărîre cu privire la reducerea 
transferului peste graniță al venitu
rilor obținute din capitalul străin in
vestit în țară. Hotărîrea prevede că 
suma veniturilor transferate peste

granițâ nu trebuie sâ depășească 10 
la sută din suma totală a capitalu
lui investit. Se Instituie, de aseme
nea, un control sever asupra capi
talului străin investit în Brazilia.

Opinia publică din Brazilia salută 
această hotărîre a Camerei depu
tation care va sluji Intereselor na
tionale ale țării și va contribui la 
întărirea continuă a independen
tei ei.

BELFAST. 12 000 de membri ai 
organizațiilor sindicale din foafe re

giunile Irlandei de nord au organizat 
la Belfast o demonsfrafie în semn de 
protest împotriva creșterii șomajului. 
După demonstrație a avut loc un mi
ting de masă în fața primăriei ora
șului.

WASHINGTON. Intr-o emisiune 
televizată, senatorul William Ful
bright, președintele comisiei pentru 
afacerile externe a Senatului S.U.A., 
s-a declarat „foarte nemulțumit“ de

o»o

„Alianța pentru progres“ — o înșelăciune
Comentariile presei uruguayene

MONTEVIDEO 19 (Agerpres). — 
„Alianța pentru progres” — o în
șelăciune și o escrocherie” — este 
părerea ziarului „EL DEBATE”, or
ganul guvernului Uruguayan, despre, 
planul american de „dezvoltare“ a 
țărilor latino-americane.

La 17 august s-a împlinit un an 
de la semnarea acordului de la 
Punta del Este, la baza căruia a fost 
pus „cel mai nou” plan american de 
ajutorare — „Alianța pentru pro
gres”. Ce a dat acest plan ?

„Alianța pentru progres” a sufe-

nt un eșec total și evident, scrie 
ziarul „El Debate”. Singurul lucru 
nou sînt promisiunile. Promisiuni 
că se vor da dolari în anii urmă
tori. Promisiuni că există planuri, 
că au rămas dc pus Ia punct doar 
amănuntele...

Continentul nostru nu a crezut 
niciodată că S.U.A. își pot salva ve
cinii de foamete și mizerie. S.U.A. 
au propriile lor interese în Ame
rica Latină”.

In același spirit scriu și alte ziare 
despre „prima aniversare” a acestei 
faimoase „alianțe”.

S-a tmplinit un an de la apariția „Alianței pentru 
progres", plan american de „ajutorare” a Americii La
tine. Iată cum vede caricaturistul Eugen Taru, această 
„aniversare".

Trustmanul s — Sâ mal spui că nu țl-am dat pe mină ajutorul 1

Sub titlul de mai sus, ziarul vest- 
german „DIE WELT" a publicat în
semnările despre Vietnamul de sud 
ale trimisului său special 
Grubbe, care a făcut recent 
lătorie prin Asia de sud-est.

„Americanii aprovizionează 
namul de sud cu bani și materiale, 
trimit soldați în scopul de a sprijini 
guvernul (diemist) — scrie Grubbe. 
Numai ajutorai lor financiar se ri
dică la circa 150 milioane dolari a- 
nual. în afară de aceasta, ei trimit 
puști, muniții, avioane. Și, desigur, 
militari. In Vietnamul de sud se află 
în prezent peste 5 000 de americani : 
piloți, instructori, consilieri (în rea
litate, potrivit ultimelor date, numă
rul militarilor americani se ridică în 
prezent la aproape 9 000 — N.R.).

Dar — ține să adauge autorul — 
lupta împotriva comunismului este 
o luptă 
ga este 
lozincă, 
rință, o 
există însă aici".

Aceasta este, ca să spunem 
fel, prima constatare a trimisului zia
rului vest-german. O concluzie care 
explică cele ce urmează.

„...A trecut o săptămînă de cînd 
mă aflam la Saigon. în acest .timp, 
am stat de vorbă cu zeci de oa
meni : miniștri și șoferi de taxiuri, 
negustori și portari de hotel, ofițeri, 
gospodine și diplomați". Fiecăruia 
în parte autorul i-a pus aceeași 
întrebare: „ce trebuie întreprins 
pentru a smulge influența din mîinile 
comuniștilor?'. (In limbajul presei 
burgheze occidentale, toți patrioții 
sud-vietnamezi poartă denumirea de 
comuniști — N. R.). „Mi s-au propus 
nenumărate măsuri de ordin tactic 
— scrie ziaristul vest-german. 
meni însă nu a amintit un țel 
litic.

„Am fost invitat la masă de un 
plomat. Casa se află la periferia 
orașului, în apropierea aeroportului. 
Printre oaspeți, mulți funcționari 
vietnamezi care ocupă posturi înalte 
și politicieni. Discuțiile se referă la 
situația militară și la viitorul poli
tic al țării. Vietnamul este împărțit 
în două. Nimeni nu vorbește despre 
necesitatea reunificării țării.

In cele din urmă, eu însumi ridic 
problema : lozinca unificării țării nu

Peter 
o că-

Viet-

politică. Pentru a o cîști- 
necesar un țel politic, o 

o idee sau cel puțin o 
credință. Așa ceva

do-
nu

ast-

Ni- 
po-

di-

va ajuta oare guvernul de a pre
lua inițiativa în lupta împotriva co
muniștilor î Această întrebare stîr- 
nește însă o reacție slabă, negati
vă, aproape confuzie“.

„Remarci lipsite de conținut’- — 
scrie Grubbe — iată politica Viet
namului de sud față de Nordul co
munist. în aceasta rezidă o mare 
primejdie. In locul unui țel politic, 
frica de adversar. Iar frica, după 
cum se știe, este un prost sfătui
tor.

.... După un sfert de oră auzim cî- 
teva împușcături. Doar trei sau pa-
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tru. Ecoul lor vine din depărtare. Cei 
care se află în această casă nu 
sînt nicidecum în primejdie. La 
poartă stă de gardă un polițist înar
mat. La 200 metri de casă se află 
aerodromul, păzit zi și noapte de 
soldați. Și, totuși, discuțiile au în
cetat imediat. Peste zece minute 
pleacă ultimii oaspeți. Polițistul ză
vorește bine în spatele ultimului au
tomobil porțile înalte, înfășurate în 
sîrmă ghimpată.

Saigon. 11 noaptea. Strada pe 
care merg este pustie. în timpul 
nopții circulația automobilelor este 
interzisă, deoarece strada se află îr, 
imediata apropiere de palatul pre
ședintelui. Este permisă doar circu
lația pietoniloț. La fiecare 100 de 
metri se poate vedea o sentinelă 
cu armă automată. La intervale 
gulate trec mașini militare pline 
soldați.

Palatul 
flat chiar 
tele unui 
zit de soldați, înconjurat de o zonă 
de tăcere. Dincolo însă de aceasta 
huruie automate de muzică, licăresc 
și ademenesc pe trecători luminile 
barurilor.

Țara zace în întuneric. în păduri 
înaintează coloane de partizani. Se 
aud împușcături In case s-a aciuit 
frica. Saigonul însă dansează și bea 
noaptea. Sute de baruri, unul lîngă 
altul, își deschid ospitalier porțile.

Intru într-unul din baruri. Proprle-

re- 
cu

Aeste puternic iluminat, 
în centrul orașului, în spa 
înalt gard de fier, este pă-

tarul este originar din Austria. A a- 
juns aici cu ani în urmă ca soldat 
al legiunii străine. „Cînd se apropie 
deznodămîntul — spune el — afa
cerile merg întotdeauna minunat în 
baruri. Atunci vin oamenii ca să-și 
uite frica. Vin și mercenari, care 
trebuie să ajute la apărare. Atunci, 
nimeni nu se zgîrcește la bani. Pu
teți să fiți siguri, Vietkongul (miș
carea de eliberare din Vietnamul de 
sud — N. R.) știe ce vrea. De aceea 
nimeni nu-1 poate opri".

...Cîmpuri de orez. Un verde gin
gaș între canaluri înguste, pline 
cu apă. La fiecare kilometru un rîu. 
Apoi, din nou cîmpuri de orez. Cîm
puri fără de sfîrșit se întind pînă 
dincolo de orizont. Ne aflăm în 
delta fluviului Mekong, uriașa plan
tație de orez a Vietnamului de sud, 
situată la sud-vest de Saigon.

în această lume domnește frica. 
Fiecare pod peste care trecem a- 
mintește o fortăreață : 
pază înalte de ambele 
lui, intrări baricadate 
nisip. De jur împrejur 
sîrmă ghimpată, proiectoare, soldați 
înarmați pînă în dinți.

Peste 10 poduri, pe o porțiune de 
șosea lungă de 50 km, iar fiecare 
din ele păzit de 20—30 de soldați. 
Așadar, guvernul are nevoie de cel 
puțin 2 companii de soldați pentru 
a păzi această scurtă porțiune de 
șosea. Iar asemenea șosele sînt cu 
sutele în țară. Pentru apărarea lor 
sînt necesari zeci de mii de soldați 
Armata sud-vietnameză numără 
200 000 de oameni. în sarcinile ei 
intră nu numai paza podurilor. Ea 
trebuie să lupte împotriva partiza
nilor.

Locotenentul, comandantul convo
iului care ne însoțește, se așează 
lîngă mine în mașină. Are o înfăți
șare obosită, cearcăne negre sub 
ochi. Patru zile, împreună cu deta 
șamentul său, a urmărit o unitate 
de partizani care a atacat unul din 
sate. N-a reușit însă să dea de a- 
ceastă unitate. Partizanii aproape 
că nu pot fi prinși. Poate că țăra
nul care duce la adăpat cei doi 
bivoli este, de asemenea, un luptă 
tor din unitatea de partizani. Parti
zanii poartă aceleași scurte negre 
ca și țăranii. Poate că partizanii 
s-au ascuns în canale, sub apă, la

turnuri 
capete 

cu saci 
garduri

cîțiva pași de soldați! oaie au tre
cut pe lîngă ei, reepirînd prin tijele 
de bambus. în acest fel, sub 
apă, poți sta timp suficient de în
delungat, rămînînd nedescoperit.

„Dar țăranii nu ajută trupele gu
vernamentale să-i prindă pe parti
zani ?"

Locotenentul dă din cap. „Țăranii 
sînt sătui pînă peste cap de război. 
Ei vor în sfîrșit să strîngă în pace 
recolta. Războiul durează prea 
mult".

Peisajul se schimbă. Pe malul rîu- 
lui și de-a lungul șoselei se întind 
păduri cu palmieri de cocos. Viet
namul de sud exportă nu numai 
orez, ci și cauciuc și nuci de cocos. 
Șoseaua este absolut goală. Șoferii 
respectă cu strictețe o anumită dis
tanță între mașini. Iar soldații pri
vesc cu atenție șoseaua. Caută mine 
disculare.

Minele disculare constituie arma 
preferată a partizanilor. Ele pot fi 
confecționate cu ușurință dacă exis
tă dinamită. Producția minelor a 
fost pusă la punct în satele care se 
află în mîinile partizanilor. Fiecare 
din aceste sate are un „arsenal' 

se confecționează 
chiar arme automate

sate are 
de propriu, unde 

ale
cu

din
puști, mine și 
primitive.

Guvernatorii 
zează „autoapărarea 
Vietkongul subminează însă din in
terior detașamentele autoapărării și 
îndeamnă pe luptătorii acestor uni
tăți să comită acte de sabotaj.

Guvernatorul provinciei Kien Hoa 
— avînd gradul de colonel — or
donă să fie aduși trei deținuți. Șînt 
partizani care au fost prinși de sol
dați săptămîna trecută într-un sat, 
cu prilejul' unei razii. Cel mai tînăr 
dintre ei, are 21 de ani. Nu-i dai 
însă decît 16. El a condus arsenalul 
din sat. Cel mai în vîrstă a fost co
misarul politic al satului. Cînd sol- 
dații au înconjurat casa în care se 
ascundea și l-au somat să se pre
dea, el a continuat să tragă. Cînd, 
in sfîrșit, au pus mîna pe el, i-a 
scuipat în față și i-a numit merce
nari ai colonialiștilor americani. îl 
:ntreb, prin intermediul interpretului, 
rentra ce luptă de fapt :

„Luptăm pentru eliberarea popora
ni nostru de colonialismul ameri
can. Cînd vom alunga din țară pe 
colonialiști vom deveni bogați. Și 
luptăm pentru reunificarea Vietna
mului".

Astfel își încheie reportajul zia
ristul vest-german. Comentariile le-a 
găsit se pare el însuși de prisos...

provinciilor organi- 
obștiilor.

refuzul partenerilor vest-europeni ai 
S.U.A. de a-și asuma o parte mai 
mare din cheltuielile pentru trupele 
americane din Europa occidentală.

MADRID. Agenjia Reuter anunfă, 
cifînd surse oficiale din Madrid, că la 
19 august o bombă a explodat în 
incinta grădinii reședinței particulara 
de vară a lui 
Sebastian.

BOGOTA.
au avut loc 
în sudul Columbiei, în urma revăr
sărilor rîului Hacha. Potrivit agen
ției U.P.I., au fost descoperite peste 
30 de cadavre.

COPENHAGA. La 19 august, în 
regiunea strîmtorii Skagerrak, au 
început manevre ale forțelor aerie
ne militare ale Germaniei occiden
tale. Ziarul „Berlingske Aftenavis' 
subliniază cu neliniște că pe teri
toriul danez se desfășoară manevre 
la care Danemarca nu participă.

NEW YORK. Judecătorul Cla
rence W. Allgood, de la Tribunalul 
din Birmingham (statul Alabama), 
încercînd să înăbușe greva munci
torilor de la arsenalul Redstone — 
centru de cercetări al S.U.A. în do
meniul spațiului cosmic — a semnat 
un ordin care interzice pentru cel 
puțin cinci zile greva.

Proteste împotriva 
sosirii avioanelor „U-2“ 

în Anglia
LONDRA 19 (Agerpres). — In An

glia crește valul de proteste împo
triva sosirii avioanelor „U-2", care 
au căpătat o tristă celebritate după 
zborul din 1960 al pilotului-spion 
Powers deasupra teritoriului U.R.S.S.

„Guvernul a făcut o greșeală ac- 
ceptînd să acorde baze avioanelor 
„U-2" în Anglia", a declarat F. Lee, 
membru al parlamentului, care a 
luat cuvîntul în numele opoziției 
laburiste în problemele aviației. 
„Nu văd nici un fel de necesitate 
a prezenței lor — a subliniat el — 
și consider ca foarte nepotrivită a- 
legerea momentului pentru această 
acțiune".

Ziarul „Daily Express" apreciază 
că sosirea avioanelor americane în 
Anglia va provoca o adevărată 
„furtună politică la Londra".

Tasfun violent 
in Marea Japoniei

TOKIO 19 (Agerpres). — Agenția 
France Presse relatează că în mo
mentul de față bîntuie în Marea Ja
poniei, apropiindu-se de coastole a- 
cestei țări, unul dintre cele mai vio
lente taifunuri înregistrate anul a- 
cesta. De pe acum, vîntul — care 
depășește viteza de 170 km pe oră 
— se face simțit în orașul Tokio. 
Pe coastele japoneze în apropierea 
capitalei valurile ating șapte pînă 
la opt metri înălțime.

reședinfei particulare 
Franco, în localitatea San

Inundații catastrofale 
în regiunea Florencia,
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