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Economii suplimentare

vizită

Construcții de

Recoltarea fructelor de pădure

fiica dumneavoastră ?

(Continuare în pag. a III-a)
După lectură, un spectacol televizat nu strică Ilustrate din excursie

PAUL DIACONESCU 
N. PANTILIE

(Foto : 
Gh. Vințilă)

lifri planificai. Ce părere

Trebuie să știu și ceva

toate 
munte 
recol- 
rețjiu-

• Din carnetul cores
pondentului la Praga : 
în lumea cleștarului — 
de Horia Liman (pag. 
IV-a).

• Viața de partid ! 
Mereu în mijlocul oa
menilor — de Ilie Con
stantin (pag. II-a).

tul murelor. Ocoalele silvice 
din regiunile Argeș și Ol
tenia și-au depășit planul 
la zi.

Pină în prezent, în toată 
tara au fost recoltate circa 
15 000 tone de smeură, mure, 
afine, coarne și ciuperci.

Muzeul de istorie

Campania de recoltare a 
fructelor de pădure continuă 
să se desfășoare în 
regiunile tării. La 
este în plină acțiune 
tarea smeurei, iar în 
nile de deal și la poalele 
munților a început recolta-

centrul de cercetări S- 
tomice din Suhumi — 
(pag. III-a).

începutul noului an

• Metamorfoze — de
E. Mândrie (pag. IV-a).

ductle, în 
cu 18 la 
realizînd 
lucrări de 
calitate.

în orașul Ora
dea a început 
construcția celui 
de-al 3-lea bloc 
turn. Constructo
rii orădeni apli
că și aici metode 
avansate de lu
cru folosite la 
ridicarea altor 
locuințe, metode 
care le-au per
mis să realizeze 
în primele opt 
luni ale anului 
economii echiva
lente cu costul 
a 27 de aparta
mente.

a partidului. Sălile muzeului 
au primit ieri pește 1 500 
de vizitatori. Aici am întîl- 
nif foarte mulfi elevi. Un 
grup de 40 de muncitori din 
Deva veniți intr-o excursie 
în Capitală a vizitat și Mu
zeul de istorie a partidului.

In drum spre litoral 90 
colectiviste din raionul Ale
xandria au fost, de aseme
nea, oaspefii muzeului.

Äjustoril Nico
lae Păduraru (șef 
de echipă) și 
Gheorghe Dobre 
— doi dintre 
muncitorii frun
tași în producție 
din secția mon
taj a uzinei 
„Timpuri Noi” — 
București. Ei își 
depășesc lunar 
sarcinile de pro- 

medie 
sută, 

numai 
bună

Prima duminică din sep
tembrie a fost o zi potrivi
tă pentru plimbări. Scutiți 
de canicula din duminicile 
trecute, mii de bucureșfeni 
au invadat încă de dimi- 
neafă străzile Capitalei, l-am 
întîlnit la pădurea Băneasa, 
în parcul Herăstrău sau vizi- 
tînd muzeele de la șosea. O 
mare afluență de vizitatori 
a fost la Muzeul de istorie

Cine a zis că septembrie e o 
lună de toamnă? E tocmai bine pen
tru joacă. (Colțul de distracții pen
tru copii din parcul Herăstrău).

(Foto : M. Cioc)

• Prin unitățile co
merciale din Oradea — 
de H. Grosu (pag. II-a).

• Sport (pag. III-a).
• în numele viitoru

lui! — Reportaj de la

„reformă'

BACĂU (coresp. „Scînteii"). — Unul din obiecti
vele întrecerii socialiste pe care o desfășoară oa
menii muncii din întreprinderile regiunii Bacău este 
realizarea de economii cît mai însemnate. Pe pri
mele 7 luni ale anului, colectivele întreprinderilor 
din regiunea Bacău, gospodărind mai bine materia 
primă și materialele, au reușit să realizeze eco
nomii la prețul de cost, peste sarcina stabilită, în 
valoare de 32 535 000 lei. Cele mai importante eco
nomii — peste 10 milioane lei — au fost realizate 
de către colectivele întreprinderilor orașului Bacău, 
iar 7 700 000 lei de cele din orașul Roman.

Vara se apro- 
'X pie de sfîrșit.

'll P i Oamenii încep
I re teMeî& V să se gîndească
m!/i zile^e reci 
% z7nn rsn ! care vor ven’- %ZmL!IJhL5L'Z' Ei își fac hai-

ne de iarnă, se 
ivesc necesități 

curente ale sezonului — insta
lații, reparații etc. Cum s-au pre
gătit pentru viitorul anotimp coope
rativele meșteșugărești, care vor 
executa o bună parte din comen
zile noului sezon ? încă din timpul 
verii, majoritatea unităților de co
mandă și deservire au fost reame- 
najate, au fost reparate și comple
tate utilajele. Pentru a răspunde 
cît mai bine cerințelor populației, 
Uniunea Centrală a Cooperativelor 
Meșteșugărești a difuzat de curînd 
un .ou catalog de încălțăminte și 
rriarochinărie, la întocmirea căruia 
s-a ținut seama de nouajinie a mo
dei, de preferințele cetățenilor. în 
curînd va apărea și noul jurnal de 
modă pentru toamnă și iarnă.

în același timp s-au luat măsuri 
ca centrele de comandă de încălță
minte și îmbrăcăminte din întreaga 
țară să funcționeze în tot timpul 
sezonului rece cu un număr sporit 
de lucrători, astfel incit comenzile 
să fie executate mai operativ. Pină 
la sfîrșitul anului vor fi date, de 
asemenea, în funcțiune încă 467 
unități de comandă și execuție din 
diferite sectoare de deservire.

Un capitol important al lucrărilor 
gospodărești îl constituie acela pri
vind întreținerea instalațiilor inte
rioare : de apă, lumină, încălzire, 
în ultimul timp și-au lărgit cîmpul 
de activitate și unitățile de acest 
fel, care execută la comandă orice 
lucrare de specialitate. în curînd 
vor fi date în funcțiune, întîi la 
Ploiești și la Iași, primele unități 
de spălătorie rapidă, unde spălatul 
și călcatul lenjeriei nu vor dura 
decît cîteva ore.

Cetățeanului nu-i este însă sufi
cient numai faptul că are unde să-și 
comande un costum sau un palton, 
că are cui să solicite efectuarea di
feritelor reparații de întreținere. 
Important pentru el este ca terme
nul de executare a comenzilor să 
fie cît mai scurt, iar. calitatea, ire
proșabilă. Ținînd seama de expe
riența anului trecut, este necesar 
să se asigure din timp materia 
primă și materialele auxiliare ne
cesare, punîndu-se un accent deo
sebit pe lucrările gospodărești. în 
timpul iernii, repararea la timp a 
unei țevi, a unei instalații, a unui 
burlan nu poate suferi întârziere.

Uniunile regionale ale cooperati
velor meșteșugărești trebuie să în
drume conducerile cooperativelor 
din raza lor de activitate spre efec
tuarea unui control amănunțit al 
calității lucrărilor executate. Con- 
sultîndu-i pe cei care solicită ser
viciile cooperativelor, conducerile 
acestora și personalul tehnic sînt 
datori să se informeze în perma
nență ce părere au cetățenii despre 
felul cum au fost serviți, să țină 
seama de propunerile și sugestiile 
lor, astfel ca toți clienții să fie 
mulțumiți. Comenzile de sezon pot 
și trebuie să fie executate-la ter
men și în condiții de bună cali
tate.

produejiei de lapfe. După pufină vreme ziarul 
local „Milcovul“ a anunțat o pasionantă și foarte 
utilă întrecere pornită între doi vechi mulgători.

V. DELEANU 
coresp. „Scînteii”

Primul e Ilie Mitifelu, îngrijitorul Smeurei. Dar 
unde e Smeura, căci în evidenfa lui Ilie Mitifelu 
ea nu mai figurează? Ilie Mitifelu, care în 1961 
a ob(inut în medie cîte 5 500 litri lapte 
de vacă furajată, a luat în primire un nou lot 
de vaci, din cele cumpărate de gospodărie. Din 
experiența lui și a altor mulgători el a rămas 
cu o învățătură folositoare. „Cînd ai în primire 
o vacă, oricum ar fi ea, dacă o îngrijești și gos
podărește și inginerește, scofi tot mai mult lap
fe de la ea. Cît timp o ai sub ochi, nu uita 
mai ales de rafia ei de hrană, de plimbarea zil
nică pe care trebuie s-o facă, de igiena el șl a

au fost difuzate ma- 
> și rechizitele. O a- 
deosebită s-a acor- 
pregătirilor primirii 

mai mici școlari — 
de viitori elevi în

Este vorba de N. Sfanciu și de Mircea 
Boșcan. Cu cîfiva ani în urmă, amîndoi au lucrat 
ca îngrijitori la G.A.S. Slobozia-Ciorăști. După ce 
s-a căsătorit, Sfanciu și sofia lui Nastasia s-au 
mutat la gospodăria de sfat Focșani. Aici, el a 
devenit mulgător fruntaș și elev sîrguincios la 
cursul zootehnic, unde a cunoscut și povestea 
Smeurei. Cu timpul orizontul i s-a lărgit : schim
buri de experiență, cursuri, broșuri. Și-a adus 
aminte de prietenul său Boșcan. Șfia_ că e tot la 
Slobozia, li citise numele 
cheme la întrecere ? Nu va fi decît în 
ambelor gospodării. S-a sfătuit cu 
preună t. 
„Milcovul

„Vă chemăm la întrecere. Noi ne propunem să 
objinem 5 000 litri de lapte pe cap de vacă fura
jată fajă de 4 230 
aveji ?..."

De la Slobozia-Ciorăști a sosit răspunsul. „Pri
mim. Avem plan 3 715 litri de lapte pe cap de 
vacă furajată. După toate socotelile vom realiza 
cîte 4 600 litri...“

Mulgătorii n-au scris fraze mari și pompoase. 
Dar rîndurile lor, întrecerea, au însuflefit în mun
că pe fofi mulgătorii din ambele gospodării care 
au în grija lor aproape 600 de vaci de lapfe.

Gospodărire Judicioasă
S8Q tone de laminate, o- 
țel de scule etc.

Mari cantități de me
tal au economisit secțiile 
vagoane, cazane, forjă, 
motoare și mecanică.

comuna.
vacă din cîte

ia ca
în ziar. Ce ar fi să-l 

folosul 
Nastasia și îm- 

au adresat o scrisoare prin ziarul raional 
familiei Mircea și Măndica Boșcan.

S-a întîmplaf acum trei ani. In curtea fermei 
>> de la G.A.S. Focșani apăru un om și o vacă.
<< Omul era necăjit. Vaca abia se mișca din loc. 
>> — Hii gloabă ! striga la ea mereu, frăgînd-o

după el din răsputeri. Prin grajduri mai tofi lă- 
* sară baltă lucrul și se adunară în jurul lor, rîzînd
) I gura pînă la urechi și de om și de vacă. 
’ — Cheam-o pe nume ! Sau, poate n-are ? —
I) îl întrebară cîfiva mai curioși.

S — Ba are ! „Smeura" îi zice, mînca-o-ar boala, 
> că mi-a scos sufletul — primiră răspuns.

( — Strașnică Smeură. Taman bună de
> — se auziră alte glasuri.
s „Strășnicia" Smeurei se rezuma la 380 kg greu- 
> täte. Cu mult mai pufin decît suratele ei, născute 
( și crescute în gospodărie. Rasa :
> Era cea mai urîtă și mai slabă
< se cumpăraseră pînă atunci în gospodărie.
> — Cine vrea s-o îngrijească ? a întrebat ingi-
< nerul zootehnic.
> Nici unul din cei de fafă nu s-a îndemnat la 

M așa treabă. Unii chiar, au dat bir cu fugifii prin 
\\ grajduri. Numai Ilie Mititelu — un mulgător ves- 
>> fit — parcă înclina să zică da, însă nu se putea 
2? hotărî. Cu ochi cunoscători, a măsurat-o pe 
<< „strașnica" Smeură de la cap la coadă.
>1 — O iau în lotul meu — se hotărî în cele din
.'ț urmă.

De atunci au trecut aproape trei ani. Care-i 
I■ soarta Smeurei ? Ajunsă pe mîna lui Mititelu, a

? fast trecută în registrul de evidentă și a primit

S rafia cuvenită de hrană. Ochii mulgătorului frun-
> faș au urmărif-o zi cu zi. Smeura mînca tot mai
? bine. Pufin cîte pufin s-a învăfat cu fesala, cu
\ programul de plimbări zilnice și orele fixe de
> hrănire și de muls. într-un cuvînt se obișnuia cu
< o viafă neștiută de ea pînă atunci. Totodată în-
\ cepu să-l răsplătească pe cel ce-o îngrijea.
? Treptat, treptat, găleata se umplu. In 1960
< a dat 2415 litri. în 1961, 2920 de lifri de lapfe.
7 Anul acesta, pînă la 1 august a dat 3150 lifri
\ de lapfe.
< în gospodărie, istoria „Smeurei" n-a fost so- 
S cotită întîmplăfoare. Inginerul a făcut din ea su- 
< biectul unei interesante lecții expuse pe la sfîr- 
,S șiful iernii la cursul zootehnic pe care-l urmează 
« mulgătorii. Se pare că acest exemplu a rămas în 
SS inima multora dintre lucrătorii fermei, le-a dat 
« încredere că pot face mai mult pentru sporirea

Un reportaj duminical despre un 
singur personaj, dar un personaj cu 
sute de copii și zeci de aparta
mente : cvartalul d-e locuințe „M. E- 
minescu“ din Ploiești. Ce se întîm- 
plă duminică într-un asemenea mic 
cartier î Ce se poate vedea, ce se 
poate auzi — iată o transcriere ra
pidă, sumară :

® E încă devreme. Pe alei un 
singur om trece de la un bloc la 
altul : poștașul Const. Aldea.

— Avem și noi ceva ?
— Da, aveți.
Profesorul Ion Grfmțescu primește 

o vedere cu. „respectuoase salu
tări". O part9 din elevii săi se află 
înta-o excursie.

— Inginerului Constantin Pricep — 
ne spune factorul poștal — l-am 
lăsat o scrisoare sosită tocmai de 
la Gauhati, din India, de là colegii 
săi indieni, cu care'a lucrat lâ'con
struirea rafinăriei de petrol. Altora 
le-am dus zeci de scrisori și ziare. 
Numai șoferului Petre Crihan, care 
locuiește în blocul 9, coresponden
ța primită nu prea i-a făcut plăce
re : o somație de plată a unei a- 
menzi pentru încălcarea regulilor de 
circulație.

© Din subsolul blocului 6 se aude 
zgomot. Secretul îl descoperim co- 
borînd în sala cazonelor de termo- 
ficare. Două din aceste cazane sînt 
demontate. Oameni gospodari, cu 
spirit de prevedere, locatarii dau o 
■mînă de ajutor la revizuirea 
lor. Treaba nu este grea, mai ales 
că mulți dintre locatari sînt oarecum 
oameni de meserie : Teodor Geor
gescu, mecanic la rafinăria Brazi, 
Gheorghe Nedelcu, strungar la Uzina 
de utilaj chimic și petrolier nr. 2, 
Victor Nișulescu, tehnician la rafi
năria Ploiești, deputat și președinte 
al comitetului de cvartal. Toți lu
crează cu plăcere, pregătindu-și o 
iarnă... călduroasă.

® Intrăm în blocul 7 și primul 
apartament la care sunăm poartă 
numărul 13. Dar n-avem... ghinion. 
La o masă gazda, Stelian Nicolescu, 
maistru electrician la rafinăria Te- 
leajen, stă cu un ochi la televizor 
(„Daniela și Așchiuță") și cu altul 
la carte („Electricitatea si aplica
țiile ei").

— Studiați ?
— Deh, mă mai pun la punct cu 

scăderile de tensiune. Sînt cîțiva 
ingineri tineri care vin și mă în
treabă de una, de alta. Chestii prac
tice. Dar fac ei ce fac și o dau pe 
formule. - ■ ■
teorie.

— Dar
Niculina a terminat seralul și vrea 

să intre la Institutul Agronomic. Mai 
are cîteva zile pînă la examen. 
„Tocește" chimia organică.

Așadar, dimineață de studiu. Ne 
retragem în liniște.

• Scenetă duminicală în blocul 4. 
Reporterul : — Cum veți petrece 

această duminică, tovarășă Aneta ?
Tov. Aneta : (despărțindu-se cu 

greu de aragaz) : — Probabil vom 
sta acasă, ca de obicei.

Tov, Constantin : — Știți, toată 
săptămîna lucrez. Duminica în ge
neral ne odihnim, dar uneori mai 
ieșim și noi...

Tov. Aneta (cu un vechi reproș) : 
— Da, la hipodrom sau la meci.

Peronul gării Teiuș era plin de lume. 
In haine de sărbătoare, muncitori de la 
C.F.R. și pionieri așteptau cu brațele 
pline cu flori.

Un scurt șuierat și trenul pornit din 
gara Coșlariu apăru în gară. Dintr-un 
vagon, cobori un grup de muncitori. 
Printre ei, losif Lazăr, un om în vîrstă.

Fanfara începu să einte. Au început 
sfrîngerile de mînă, felicitările. Apoi, 
bătrînul muncitor se pomeni purtat pe 
brațe. Pionierii i-au dăruit flori, iar o 
fetiță i-a prins la gît o cravată roșie 
de pionier.

— De ce îl întîmpină așa pe bătrînul 
acesta? a întrebat cineva. Ce faptă deo
sebită a făcut ?

■— A muncit omul, asta a făcut, răs
punse un ceferist. Patruzeci de ani a 
muncit ca șef al reviziei de vagoane la 
Coșlariu și astăzi iese la pensie. Și uite, 
noi, foștii lui ortaci, 11 sărbătorim.

L. VISKI 
coresp. „Scînteii”

Tov. Constantin: — Dar te-am 
invitat, dragă, și la pescuit...

Nu vrem să punem o concluzie la 
acest dialog, dar nu vi se pare că 
am descoperit subiectul unui capi
tol negativ dintr-un „Mic tratat al 
căsniciei" ?

® De departe, antenele televizoa
relor parcă țin sfat, deasupra ara
pului de blocuri. La această oră a 
început transmisia cuplajului de fot
bal din Capitală. Oamenii s-au a- 
dunat în fața micului ecran și fu
mează liniștiți. „Gol 1" Nici o miș
care. Ați ghicit de ce : „Petrolul" nu 
joacă la București. Dar iată că se 
apropie ora cînd televizoarele sînt 
părăsite în favoarea... aparatelor 
de radio. Se transmite din Cluj re
priza a doua a meciului „Știința"— 
„Petrolul". De-abia acum suporterii 
intră. în acțiune. Prințrp . aceștia,. îi 
întîinim la clubul uzinelor ,',1 Mai”, 
pe maistrul Ion Trandafirescu, pe 
lăcătușii Ion Stan și Const. Stroe. 
însă nu prea au chef de vorbă... 
„Petrolul" are o zi proastă 1

® în scuarul din mijlocul cvarta
lului s-au adunat, ca în fiecare zi, 
zeci și zeci de copii. De altfel, după 
un recent „recensămînt", numărul 
locuitorilor cu șorț și babetă se ri
dică la 780. O adevărată... oaste, 
înarmată cu mingi, trompete, căldă- 
rușe și cu multă, uneori prea multă 
energie. Iată-i aplecați pe marginea 
havuzului, îneîntați de stropii fîntînii 
arteziene și de propriile lor voci, 
destul de sonore ; iată-i angajați 
într-un năvalnic și zgomotos con
curs atletic, organizat spontan, fără 
arbitru și cronometra. Micii locuitori 
par să se simtă la largul lor.

Dar locuitorii mai mari? Hm, e 
după-amiază, ne aflăm la o oră cînd 
unii dintre ei ar dori să doarmă. 
Oare comitetele de femei n-ar pu
tea numi cîteva mame, educatoare 
voluntare, care să asigure liniștea, 
cît de cît, la anumite ore ale zilei?

Dar, revenind la micii locatari, 
ne-am mai întrebat de ce în acest 
scuar nu se găsește nici o instalație 
pentru joaca și odihna copiilor.

© Se lasă seara, oamenii pe care a- 
cum îi cunoașteți puțin, au ieșit la o 
plimbare pe bulevardul Indepen
denței. Unii se opresc în fața estra
dei amenajate pe acest bulevard să 
asculte „sîrba petroliștilor" cîntată 
cu foc de orchestra de muzică popu
lară a rafinăriei nr. 2, alții se în
dreaptă grăbiți spre bufetul „Grădi
nița", știind că au de așteptat 
cam mult sosirea comenzii. Printre 
ei, unii sînt dornici să vadă un film. 
Cam greu de ales, întruoît „Post 
restant“, „Carmela“, „Cursa de 100 
de km" sînt destul de vechi, iar 
printre cele mai noi nu există nici 
un film de răsunet. Rămîne pe săp
tămîna viitoare. Deocamdată, pen
tru mii de oameni are loc pe es
trada din centrul orașului un spec
tacol popular dat de formațiile ar
tistice de amatori din oraș.

Iar acum, cînd s-a întunecat de-a 
binelea, copiii dorm liniștiți, mai
strul Nicolescu își pune semn la 
cartea de electricitate, iar din 
„casa cazonelor" hidroforul zum- 
zăie în surdină...

Gospodărind cu grijă 
metalul, muncitorii, teh
nicienii și inginerii de la 
uzina „23 August” din 
Capitală au economisit, 
anul acesta, mai bine de
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magazinul Univer- 
Alimentara nr. 5 și 

Făgăraș, cofetăria 
și multe altele, se

din 
pen- 
pro- 
unor 
pre-

Ro- 
fo-
In 
de 
aa-

C. BARBU 
coresp. voluntar

•o-------

„Febre” 
drac de

stat din Constanța, 
deosebire de celelalte 

își închide abia

„Elastic" 
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Șarja a fost salvată
Francise Studineț, topitor 1< 

ofelăria specială a Uzinelor con
structoare de mașini din Reșița, 
urmărea procesul de elaborare a 
unei șarje de oțel special. Totul de
curgea normal.

Se apropiase timpul de golire a 
cuptorului cînd, deodată, din cauza 
unui defect electric, instalația de 
răcire a încetat să mai funcționeze. 
Șarja era în pericol să fie rebutată, 
și, în plus, se puteau produce alte 
avarii la cuptor. în acele clipe 
Francise Studineț, oțelar priceput 
și curajos, a înțeles ce era de fă
cut. îmbrăcat în costumul de pro
tecție, în cîteva secunde s-a urcat 
pe cuptor. Gazele și flăcările în
cercau să-l învăluie, dar tînărul 
oțelar n-a dat înapoi. El a înlăturat 
defectul. Șarja a fost astfel sal
vată.

înainte de intrarea în șut

y

...Ilie Hususan, Gh. Lomnășan, 
Petru Cătoiu, Clos Walter, Mihai 
Cuteanu, Ioan Bogdan și alții de 
la întreprinderea 
Sibiu sînt fruntași 
tru îmbunătățirea 
duselor. Datorită 
procedee avansate
cum și instalării unor mașini și 
instalații noi, calitatea arcurilor 
fabricate s-a îmbunătățit simți
tor, iar procentul rebuturilor 
scăzut de la 0,1 la 0,07. (De 
Vasile Tanțău, muncitor).

COLECTIVIȘTII
...din cuprinsul regiunii Banat 

au ridicat în ac .t an peste 700 
construcții zootehnice, printre 
care un număr mare de grajduri, 
saivane, maternități, îngrășătorii 
de porci și altele.

Pentru reducerea costului lu
crărilor, au fost folosite o serie 
de materiale ieftine din resurse 
locale. în prezent sînt în con
strucție alte aproape 600 adăpos
turi de animale. (De la Nicanor 
Straton, învățător).
PENTRU NOUL AN ȘCOLAR

...in raionul Pitești se fac pre
gătiri intense. Copiii oamenilor 
muncii din raion vor avea anul 
acesta la dispoziție 13 școli noi. 
în unele comune sînt pe termi
nate noi săli de clasă care vor 
mări capacitatea școlilor exis
tente. De asemenea. în toate co
munele raionului continuă lucră
rile de reparații curente, reame- 
najări, curățenie etc. (De la Ma
ria Măinătoiu, președinta comi
tetului raional al femeilor).
UN NOU CĂMIN CULTURAL

...s-a inaugurat de curînd în 
comuna Popești, raionul Focșani. 
La construirea acestui edificiu 
cultural, peste 1 200 de țărani co
lectiviști au prestat numeroase 
ore de muncă patriotică. Cu oca
zia inaugurării, tinerii colecti
viști din comună au prezentat un 
frumos program artistic. (De la 
Vasile Glavan, colectivist).

ÏN RAIONUL TR. SEVERIN
...funcționează în prezent 18 cir

cumscripții sanitare, un spital 
mixt, 4 case de naștere, 16 puncte 
sanitare comunale sau sătești, un 
dispensar și 4 puncte sanitare de 
întreprindere și 33 de puncte far
maceutice. în aceste unități 153 
de cadre de specialitate, medici 
și personal mediu sanitar, acordă 
asistență medicală populației. 
Creșterea numărului unităților 
sanitare a dus la restrîngerea 
teritoriului fiecărei circumscrip
ții, raza de activitate a uneia 
nedepășind 5—6 km. (De la 
Alex. Roată, funcționar).

REȚEAUA COMERCIALA
...a cooperației de consum din 

comunele raionului Făurei s-a 
îmbogățit anul acesta cu unități 
nou construite, bine utilate, mo
derne. în comunele Ciocile, Sur- 
dila Cred, in satul Oprișenești, 
în comuna Plopu, au fost con
struite și date în folosință maga
zine universale sau mixte. în pre
zent se află într-un stadiu avan
sat construcția magazinelor uni
versale din comunele Ianca, Mir
cea Vodă, Amara etc. (De la Petru 
Verigă, activist de partid).

Pentru noua stagiune
Teatrul de 

care — spre
teatre din țară 
acum stagiunea, se pregătește in
tens pentru viitoarea stagiune. Sec
ția de dramă și comedie va prezen
ta publicului dobrogean trei piese 
noi romînești, printre care 
de Horia Lovinescu și „Un 
fată” de N. Damaschln.

Operetele „Casa cu trei 
Schubert, și „Vînzătorul de păsări1 
de Zeller, împreună cu 
„Cînd strugurii se coc" și „La pia
ță" de Mihail Jora, sînt noutățile 
secției de operă-operștă, în timp ce 
secția de estradă va prezenta în 
premieră spectacolul „Cine rîde cîș- 
tlgă“.

Expoziția de caricatura Neîl Cobar
în sala Galeriilor Fondului în rîndul numeroșilor vizitatori 

Plastic din strada Kirov din Ca- confirmă încă odată virtuțile și 
pitală s-a deschis, recent, expo- importanța caricaturii publi- 
ziția de caricatură Nell Cobar. cistice, militante.

Iată, mai jos, două dintre ca
ricaturile expuse.

Cresc indicii intensivi 
ai agregatelor

ROMAN (coresp. „Scînteii”). 
Colectivul Fabricii de țevi din 
man acordă o atenție deosebită 
losirii complete a agregatelor, 
acest scop, s-au luat o serie 
măsuri cum ar fi îmbunătățirea
lității reviziei, îmbunătățirea apro
vizionării locurilor de muncă cu 
scule de laminare, mărirea unghiu
lui de înclinare a valțurilor la la- 
minoarele perforatoare și altele.

Toate acestea au dus la creșterea 
în acest an a producției orare a a- 
gregatelor cu 3,52 la sută. In felul 
acesta s-a obținut o cantitate de a- 
proape 10 000 tone țeavă în plus.

CINEMATOGRAFE. O VIAȚA : Pa
tria (Bd. Magheru 12-14), București (Bd. 
6 Martie 6). Miorița (Cal, Moșilor 127). 
Grădina 13 Septembrie (Str. Doamnei 9). 
ACORD FINAL : Republica (Bd. Ma
gheru 2), Elena Pavel (Bd. 6 Martie 14), 
1 Mai (Bd. 1 Mai 322). Gh. Doja (Cal. 
Griviței 80), Stadionul Giulești (Șos. 
Giulești), Grădina Progresul (Str. Ion 
Vidu 5). TINTIN ȘI MISTERUL „LINEI 
DE AUR" : Magheru (Bd. Magheru 29). 
I. C. Frimu (Bd. 6 Martie 16), 23 August 
(Bd. Dimitrov 118), G, Coșbuc (Piața 
G. C'oșbuc 1) Stadionul Dinamo (Sos. 
Ștefan cel Mare), Arenele Libertății 
(Telefon 23 71 01). DESTĂINUIRI rulează 
la cinematografele v. AlecsandH ’ (Str. 
Grigorescu 24), Tineretului (Ca, Victo
riei 48). FOC ÎN LINIA DOUA .tina 
(Bd. 6 Martie 12). ULTIMA <EP IA : 
Victoria (Bd. 6 Martie 7). LASa’.’.EA 
NOPȚII : Central (Bd. 6 Martie 2). C-tin 
David (Sos. Cringași 42). FRUMOASA 
AMERICANA : 13 Septembrie (Str.
Doamnei 9). 8 Mai (Str. Lizea\u 19). 
POEM DESPRE ARMENIA -, PRE
ZENȚE INVIZIBILE - DUELUL : Tim
puri Noi (Bd. 6 Martie 18). ÎNVIEREA 
ambele serii rulează la cinematograful 
Maxim Gorki (13 Decembrie 5—7). 713 
CERE ATERIZAREA : înfrățirea intre 
popoare (Bd. Bucureștii-Noi). Alex. 
Sahia (Cal. Văcărești. 21), Floreasea (Str. 
I. S. Bach 2). PUȘTIUL : Cultural (Cal. 
Griviței 196). VALEA VULTURILOR : 
Alex. Popov (Cal. Griviței 137), 16 Fe
bruarie (Bd. 30 Decembrie 89). COCOȘUL 
SPERIE MOARTEA : 8 Martie (Str. Bu- 
zești 9—11), Volga (Sos. Iile Pintilie 61). 
ACADEMICIANUL DIN, ÂȘKANIA : Gri- 
vița (Piața Ilie Pintilie 2). VÎRSTA DE 
AUR A COMEDIEI : V. Roaită (Bd. 1 
Mai 57). SENTINȚA SE VA DA JOI : 
Unirea (Bd. 1 Mai 143). PLANETA FUR
TUNILOR : Flacăra (Cal. Dudești 22), 
Olga Bancic (Cal. 13 Septembrie 196). 
POVESTE SENTIMENTALA rulează la 
cinematograful T. Vladlmirescu (Cal. Du
dești 97). MUZICANTUL ORB : Munca 
(Sos. Mihai Bravu 221). 49 DE ZÎLE IN 
PACIFIC : Popular (Str. Mătăsr -f 31) 
Libertății (Str. 11 Iunie 75). D' ,LUL 
N-A AVUT LOC rulează la cinemato
graful Donca Simo (Str. Avrlg 1). FRA
ȚII KOMOROV - LÎNGĂ PRĂPASTIA 
ABRUPTA (VÎNATOAREA DE LUPI) : 
Moșilor (Cal. Moșilor 221). AGRAFA 
ALBĂ : M. Emineseu (Str. M. Eminescu 
127). CAVALERII TEUTONI - ambele 
serii : Ilie Pintilie (Sos. Colentina 84). 
VÎRSTA DRAGOSTEI : Luceafărul (Cal. 
Rahovei 118). FANTOMELE DIN SPES
SART : G. Bacovia (Sos. Giurgiului 3). 
MIZERABILII — ambele serii — cine
mascop : Drumul Serii (Str, Drumul
serii 30). TEROARE ÎN MUNȚI - cine
mascop : 30 Decembrie (Cal. Ferentari 
86). M-AM SĂTURAT DE CĂSNICIE ru
lează la cinematograful Aurel Vlaicu 
(Sos. Cotroceni 9). LACRIMI TIRZII ru
lează la cinematograful B. Delavrancea 
(Bd. Libertății 70—72).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru 
pionieri și școlari. 19,45 - Filmul docu
mentar : „Atenție, mîzgălituri“. 20,00 — 
Filmul artistic „DOUA REPRIZE ÎN 
IAD“ — o producție a studiourilor din 
R. P. Ungară. în încheiere : Telesport 
Ultimele știri.

ziția de caricatură Nell Cobar. 
Expoziția, cuprinde peste 100 de 
lucrări create în ultimii ani pe 
teme din viața internă și inter
națională. Artistul, care desfă
șoară o bogată activitate în pre
să, satirizează prin caricaturile 
sale diferite aspecte ale vechiu
lui din conștiința oamenilor, ia 
atitudine față de ațîțătorii la un 
nou război, demasca pe colonia
liști.

Nell Cobar se dovedește un 
observator perspicace al cotidia
nului. Penița ascuțită a carica
turistului surprinde nu odată, 
acid, latura comică a unor apu
cături înapoiate ce mai pot fi 
întîlnite în viața noastră; pe de 
altă parte, autorul știe să releve 
uneori cu umor frumusețea 
realizărilor și trăsăturilor mo
ralei noi. Caricaturile anti- 
imperialiste ale lui Cobar sînt 
actuale și combative. Nu lip
sesc, ce-i drept, în expoziție 
și unele lucrări care repetă — 
ca idee sau ca tratare artistică 
— formule uzate.

în strînsă legătură cu actuali
tatea cea mai vie, acest gen plas
tic pretinde o continuă împros
pătare a bagajului de idei și a 
mijloacelor de expresie. Inte
resul pe care-l trezește expoziția

fete“ de 
k 
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știi că aparatul ăsta are o scurgere I

Concerte 

pentru oamenii muncii
în grădina de vară a Tea

trului de Sfat din Arad au loc 
în fiecare duminică seara concerte 
pentru oamenii muncii. Se bucură 
de mult succes programele prezen
tate de orchestra populară, soliștii 
vocali și instrumentiști ai Filarmoni
cii de Stat din Arad, formația de 
dansuri a artiștilor amatori de la 
fabrica „Teba“, (De la Ion Coțol, 
activist cultural).

Prin unitățile comerciale din Oradea
în orașul Oradea s-a dezvoltat o 

puternică rețea comercială, cu sute 
de unități de deservire spațioase, 
situate atît pe arterele centrale, cît 
și pe cele mărginașe, dotate cu uti
laje și cu mobilier modern, cu vitri
ne mari, aranjate cu gust. Anul a- 
cesta, unitățile alimentare ale ora
șului au vîndut populației cu peste 
20 la sută mai multe produse decît 
în aceeași perioadă a anului trecut, 
iar valoarea mărfurilor industriale 
vîndute a fost cu aproape 24 000 000 
lei mai mare.

în unități ca 
sal, magazinele 
23, restaurantul 
„30 Decembrie”
perindă zilnic mii de clienți. Loca
lurile sînt totdeauna foarte curate, 
mărfurile sînt etichetate, noutățile 
sînt expuse la locuri vizibile. Aici 
cetățenii sînt primiți și serviți cu 
amabilitate.

Sînt însă și unități — amplasate 
în localuri tot atît de moderne și 
bine utilate, cu vitrine la fel de fru
moase — în care vînzătorii și căsie-, 
rii nu se comportă cum se cuvine 
față de cumpărători. Avem în față 
un referat prezentat, la o consfătui
re de producție de către conducerea 
O.C.L.-produse industriale, cu pri
lejul analizei economico-financiare 
în trimestrul II al anului acesta. 
Din referat aflăm că planul trimes
trial de desfacere a fost depășit cu 
peste 20 000 000 lei. Este, fără doar și 
poate, un succes. Dar de ce în acea
stă consfătuire de producție s-a

analizat numai în lumina cifrelor 
felul cum au muncit vînzătorii și 
gestionarii în această perioadă ? 
Oare atitudinea lucrătorilor din co
merț față de cumpărători, buna de
servire nu trebuie să constituie și 
ele criterii de seamă pentru o astfel 
de apreciere ? Fără a ține seama de 
aceasta, în referat se spune : „Ți
nem să evidențiem cu această oca
zie toate magazinele, efortul tuturor 
lucrătorilor pentru depășirea sarci
nilor de plan”. Aceste cuvinte, me
nite să déa consfătuirii o atmosferă 
de paradă, au sunat strident pentru 
mulți din cei de față. Conducerea 
organizației comerciale și comitetul 
sindical ar fi trebuit să analizeze 
amănunțit, cu acest prilej, activita
tea cîtorva colective de vînzători 
care nu s-au achitat de sarcinile pe
rioadei amintite. S-ar fi putut scoate 
astfel la iveală, pe lîngă activitatea 
merituoasă a multor magazine cu 
servire exemplară, printre care cele 
cu nr 10. 40, 52 și altele, și compor
tarea necorespunzătoare față de 
cumpărători pe care o mai întîlnești 
încă la magazinul nr 24 de articole 
de menaj, la magazinul nr 18 trico- 

,a taje, la „Elegant" etc. La magazinul
Alimentara nr. 126, vînzătoarea Ma
ria Șerbănoiu obișnuiește să brus
cheze cumpărătorii. La magazinul 
nr. 1. Pop Lucia de la raionul de 
mezeluri se poartă la fel. La ma
gazinul nr. 19, Elisabeta Dombi fa
vorizează pe unii dintre cumpără-

tori și-i servește în mod necores
punzător pe alții.

In orașul Oradea s-a dezvoltat 
mult și rețeaua unităților de alimen
tație publică. De curînd au luat fi
ință unități noi — cofetăria „Vic
toria” la parterul blocului turn din 
piața „23 August”, bufetul „Parc”, 
bufetul Șimleu și altele. în multe 
unități TAPL, printre care restau
rantul Făgăraș, bufetul expres, co
fetăria „Crișul repede” etc., îți face 
plăcere să intri. Preparatele sînt de 
calitate, deservirea este bună. La 
altele însă, exteriorul frumos, îngri
jit, este în contrast cu interiorul ne
îngrijit. Pe strada Republicii ești 
atras de firma luminoasă a bufetu
lui „Central” și de vitrinele lui în
cărcate cu tot felul de bunătăți. In 
local însă pe pardoseală sînt hîrtii, 
mucuri de țigări, iar servirea lasă 
foarte mult de dorit. Fie din cauza 
gestionarilor; fie din cauza fabricii 
de gheață din localitate (care, deși 
are o mare capacitate de producție, 
nu este dotată cu suficiente mij
loace de transport) gheață nu se gă
sește în unele localuri.

Deficiențe în buna deservire a 
consumatorilor se constată în ulti
mul timp și la elegantul restaurant 
„Transilvania”, din centru! orașului.

Este necesar ca secția comercială 
a orașului, cu ajutorul organizațiilor 
de partid, să ia măsuri hotărîte și 
urgente pentru ca toate unitățile co
merciale din oraș să se ridice la ni
velul celor fruntașe.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii”

Mereu în
‘ Răsfoim împreună caietul de în-
; semnări al tovarășului Victor Ghi-
> oancă, secretar al Comitetului oră- 
î șenesc P.M.R. Petroșeni. Un scris 
j mărunt și frumos, scheme, punctaje,
> un stil sobru, fără cuvinte de prisos. 
! îndată recunoști în actualul secre-
> tar cu problemele economice al co- 
J mitetului orășenesc pe inginerul o- 
j bișnuit cu schițe, cifre. Secretarul
> obișnuiește să-și noteze zilnic prin-
> cipalele probleme, le bifează pe cele
> rezolvate, iar la perioade mai mari 
î face un scurt bilanț al sarcinilor
> care i-au fost încredințate de bi-
> roul și comitetul orășenesc P.M.R.
> Cercetînd caietul, primind explica- 
; ții de la tovarășul secretar, am avut 
; aievea în fața ochilor aspecte din 
; lupta pentru cărbune în Valea Jiului. 
: Tovarășul Ghioancă este conștient că 
! sarcina principală a biroului comi- 
! tetului orășenesc, a sa ca membru 
; în acest birou, este îndrumarea or- 
; ganizațiilor de partid din mine, în- 
; treprinderi, instituții, ca acestea să 
I desfășoare o intensă muncă politică 
j și organizatorică, să antreneze orga- 
[ nizațiile de masă și în primul rînd 
; sindicatul, pentru a mobiliza colecti- 
I vele de muncitori la îndeplinirea sar- 
! cinilor de plan, la sporirea producti- 
; vității muncii și la reducerea prețului 
; de cost, pe baza unei mai bune fo- 
• losiri a tehnicii cu care au fost în- 
: zestrate exploatările miniere, prin- 
; tr-o judicioasă organizare a produc-
! ției și ridicarea calificării cadrelor. 
; La aceasta se adaugă și grija pen- 
! tru întărirea disciplinei în cadrul
! exploatărilor miniere și îmbunătă-
; țirea condițiilor de viață și de mun- 
; că a minerilor.
; Zi de zi, secretarul comitetului
; orășenesc cu problemele economice
i ține legătura cu organizațiile de
! partid din diversele sectoare, de ne- 
I numărate ori el coboară în mină cu 
; cel dintîi șut și stă de vorbă la lo- 
; cui de muncă cu tovarășii lui de 
I abataje de altădată, dintre care cu- 
! noaște un mare număr de muncitori 
! cu bucuriile, grijile, evenimentele 
[ de viață ale fiecăruia.
’ Explicația acestei legături profun- 
» . d* a MOWtarului comitetului oră- 
M SMLêas da ftartld cu oamenii stă nu

mijlocul oamenilorte ©

numai în stilul lui de muncă, ci în 
întreaga lui viață, al cărei sens 
semnificativ pentru înțelegerea 
tii atîtor alți mineri.

Ghioancă este fiu de moț. 
vindu-1 — înalt, cu chip frumos, cu 
ochi de metal cald, cu păr moale, 
în șuvițe grele pe frunte — nu bă- 
nuiești că are patruzeci de ani, plini 
ca patruzeci de vieți. Miner ani 
de-a rînduh trăind de peste două
zeci de ani prin Valea Jiului, Victor 
Ghioancă și-a ridicat 
ficarea pînă la a fi 
miner la Lupeni, în 
datorită sîrguinței și 
în muncă, conducea, 
ner, un sector întreg. Dorul după 
învățătură, curiozitatea de a ști tot 
mai mult, se întețeau. La 1 octom
brie 1951, dorința i s-a împlinit,, 
fiind trimis la Facultatea de mine

a 
trei

este 
vie-

Pri-

continuu cali- 
prim-maistru 

1949. In 1951, 
priceperii lui 

fără a fi ingi-

din Petroșeni. După absolvire 
lucrat ca inginer în 
Lupeni.

Și acum inginerul 
fața căruia mina a 
secrete, se ține la curent cu ceea 
ce se publică în specialitatea sa. 
Secretarul comitetului orășenesc își 
adîncește, de asemenea, cunoștințele 
economice, de organizare a între
prinderilor, de planificare și chiar 
unele principii de contabilitate.

Pulsul producției bate lîngă inima 
secretarului, care urmărește zi de 
zi mersul muncii.

îndată ce undeva, la vreo mină, 
la vreun sector se constată încetini
rea ritmului secretarul se deplasează 
la fața locului, studiază acolo împre
ună cu comitetul de partid și con
ducerea minei ce se întîmplă șl sta
bilesc măsurile care trebuie luate.

La mina Vulcan, anul acesta, sec
torul I, de pildă, nu-și îndeplinise 
pe nici o lună din primul trimestru 
planul, sectorul II, de asemenea, 
nu-și realizase sarcinile trimestri
ale. Iar asta atrăsese și alte compli
cații : unii mineri intenționau să 
treacă la alte sectoare. Ce făceau în 
acest timp organizațiile de bază din 
cele două sectoare ? Se constata, 
povestește tovarășul Ghioancă, ®

sectorul

înGhioancă, 
păstrat puține

lipsă de inițiativă a birourilor celor 
două organizații, o insuficientă 
muncă politică în mase. Nu se a- 
nalizau profund motivele rămîne
rii sub plan.

Aceste motive „obiective” au fost 
repetate de inginerii respectivi și în 
ședința din mai, convocată la comite
tul de partid al minei cu secretarii de 
partid, președinții comitetelor sin
dicale, conducerea minei și repre
zentanți ai conducerii combinatului. 
Fără să minimalizeze însemnătatea 
celor spuse de ingineri, secretarul 
comitetului orășenesc de partid i-a 
îndemnat pe cei prezenți la 
să se gîndească la cauzele 
referitoare la organizarea 
care duceau la rămîneri în 
arătînd el însuși unele din 
cauze. Biroul comitetului orășenesc 
P.M.R. discutase într-una din ședin
țele sale starea de lucruri din a- 
ceastă mină și-l însărcinase pe to
varășul Ghioancă să se ocupe de 
mina Vulcan mai îndeaproape. Ca 
atare, secretarul venise, cu zile îna
inte, nu odată la comitetul de partid 
al minei, coborîse de multe ori în 
subteran, sesizase multe din cauzele 
adevărate ale rămînerii sub plan a 
sectoarelor I șl II. Dezbaterile șe
dinței au fost fructuoase, scoțîn- 
du-se la iveală un șir de lipsuri din 
activitatea celor două sectoare, re
zerve pentru creșterea producției. 
Aplicarea măsurilor propuse, prin
tre care reanalizarea situației fiecă
rui loc de muncă în parte, înde
osebi în sectorul I, întocmirea unor 
grafice de lucru pentru desfășura
rea activității, a fost urmărită cu 
strictețe de către conducerea combi
natului carbonifer, de către comi
tetul orășenesc de partid. Rezulta
tul : în lunile ce au urmat, cele 
două sectoare și-au depășit ritmic 
în flecare zi sarcinile, recunerînd 
rămînerea în urmă.

In aceeași perioadă, la mina Vul
can, biroul comitetului orășenesc 
P.M.R. a ajutat la îmbunătățirea 
muncii de partid, a stilului de mun
că al secretarului comitetului de 
partid al minei, tov. loan Carpen. 
De eurfad alee pe atunci, strădui»-

ședință 
interne, 
muncii, 

urmă, 
aceste

Pe plaiurile țării
Arfg din

în aceste
în

Oradea
zile, expozifia de grafică a l.năru- 
lui pictor Adam Andrei, intitulată 
„Pe plaiurile țării". Lucrările expu
se — desene în tuș, cretă și creion, 
acuarelă și pasteluri — prezintă as
pecte diferite ale construcjiei so
cialiste. Alături de imagini ale locu
rilor natale și chipuri de colectiviști 
ardeleni (printre care se remarcă 
portretul’ tinerei Paraschi va Matei

de la gospodăria agricolă colecti
vă din comuna Sîntana), expoziția 
cuprinde peisaje de la Hunedoara, 
Bicaz, Băicoi, aspecte din munca 
pescarilor de la Tulcea, priveliști 
de pe Valea Prahovei efc. Un loc 
important în expoziție îl ocupă ga
leria de portrete ale oamenilor 
muncii — ofelari, furnaliști, sondori, 
pescari, colectiviști, pe care artis
tul i-a cunoscut în călătoriile sale 
documentare.

A. G.

(((( f ((ff’(iIf
] Premiere cinematografice
î Săptămîna aceasta, pe ecranele
I Capitalei vor rula în premieră :

I..................I 
L

„Destăinuiri”, o nouă producție a 
studiourilor Mosfilm, în regia lui Bo
ris Barnet, reunește cîteva povestiri 
din viata unor oameni sovietici de 
pe pămînturile desțelenite.

„Soare și umbră”, realizat de re
gizorul bulgar Ranghel Vîlceanov, în

care este vorba despre prietenia unor 
tineri, despre dragostea si aspirațiile 
lor pașnice.

„Foc în linia doua*', evocă un epi
sod emoționant din lupta eroică dusă 
de poporul vietnamez împotriva tru
pelor colonialiste.

„Tintin și misterul linei de aur”, 
producție a studiourilor franceze.

Radio 3 septembrie • „Patrie, pămînt 
de aur" — program de cîntece — ora 
10,08 — I • Piese simfonice — ora 10,30
— I • Fragmente din opera „Fata de la 
Cozia" de E- Monția — ora 11,03 — I 
s Muzică de cameră de Mozart — ora
11,28 — I • Muzică do balet — ora 12,15
— II • Prelucrări de folclor de compo
zitori din țări socialiste — ora 12,30 —
I o Fragmente din opera „Medeea" de 
Cherubini — ora- 15,25 — Ie Muzică 
populară romînească — ora 15,30 — II 
• Prelucrări corale — ora 16,15 — II oPa- 
glnl orchestrale din opere — ora 16.30 —
II • Cîntece de Ovldiu Varga — ora 
17,15 — I » „Prietena noastră cartea"
— ora 17,30 — I » Muzică simfonică ce
rută de ascultători — ora 18,05 — II 
® Concert de operete — ora 18,30 — I 
e Almanah științific — ora 19,00 — I 
Din activitatea sfaturilor populare — ora 
19,30 — II o Concert simfonic — ora 
19,40 — .Il e Concertul în la minor pen- 
tțu plan și orchestră de Schumann — 
ora 20,40 — Ie Tribuna radio : „Piața 
comună — promotor al neocolonialis- 
mului" — ora 21,15 — Ie Din muzica 
popoarelor — ora 21,25 — Ie Mari cîntă- 
reți de operă — ora 22,00 — II e Muzică 
simfonică — ora 22,30 — Ie Muzică do 
cameră — ora 23,15 - II.

CUM E VREMEA

du-se să pună capăt stării nesatis
făcătoare de lucruri din cele două 
sectoare, tov. Carpen organiza para
lel cu „raportul cel mare” din fie
care dimineață, al șefilor de sectoa
re, un „raport al secretarilor" orga
nizațiilor de bază din sectoare, ceea 
ce făcea ca aceștia să lipsească din 
producție o oră, o oră jumătate din 
fruntea brigăzilor pe care majori
tatea le conduceau.

Biroul Comitetului orășenesc de 
partid Petroșeni, tovarășul Ghioan
că, l-au ajutat pe tov. Carpen să re
nunțe la acest inutil și neinspirat 
„raport al secretarilor”, arătîndu-i 
că este mai eficace ca el să con
voace într-o zi nu pe toți secretarii 
organizațiilor de bază, ci doar pe 
unul dintre ei, împreună cu ingine
rul șef de sector și, desigur, preșe
dintele comitetului sindicatului și 
secretarul U.T.M. Discutarea con
cretă, cu toți factorii de răspundere 
și stabilirea de măsuri politico-or- 
ganizatorice pentru îmbunătățirea 
muncii au contribuit la lichidarea 
rămînerii în urmă a sectoarelor I și 
II, la mărirea ritmului producției 
pe întreaga mină.

Alături de ceilalți membri ai bi
roului comitetului orășenesc de 
partid, Ghioancă Victor se ocupă în
deaproape și cu grijă de viața or
ganizațiilor de bază din Valea 
Jiului.

— Particip lunar la două-trei a- 
dunări generale, merg, ca și ceilalți 
membri ai biroului comitetului oră
șenesc, în organizațiile de bază. E- 
vident, nu ne ducem la întîmplare, 
ci pe baza cunoașterii planurilor 
muncă, a problemelor ce se pun 
organizațiile de bază.

Biroul Comitetului orășenesc 
partid Petroșeni îndrumă organiza
țiile de bază să pună în planurile 
lor de muncă. în ordinea de zi a 
adunărilor generale probleme ale 
vieții interne de partid, probleme 
economice esențiale, cum sînt: ca
litatea producției, reducerea prețu
lui de cost al cărbunelui, respecta
rea normelor de tehnică a securită
ții muncii, buna gospodărire șl în
treținere a utilajului în mine ș.a.

•fr

Fără îndoială că explicația succe
selor în muncă ale tov. Ghioancă 
pe linia politico-organizatorică tre
buie eăutată în stilul lui de muncă, 
la baza căruia stă principiul funda
mental al antrenării colectivului.

de 
în

de

Alături de experiența sa în produc
ție, de cunoașterea oamenilor, de 
experiența în munca de partid, Vic
tor Ghioancă se sprijină în activi
tatea sa pe un larg colectiv de ac
tiviști obștești, pe diverse comisii.

De pildă, un colectiv, în care in
trau ingineri, tehnicieni și munci
tori fruntași, s-a ocupat de pierde
rile de curent pe rețea, care se fă
ceau simțite de multă vreme. 
Ei au găsit defecțiuni pe re
țea și au propus măsuri concrete ca: 
refacerea de către unele întreprin
deri a unor instalații electrice, mă
surarea corectă a consumului de 
curent al întreprinderilor, ca și al 
consumului de curent în locuințe. 
Biroul comitetului orășenesc a 
alcătuit colective din directori de 
mine, ingineri-șefi, tehnicieni, mun
citori fruntași etc., care au contro
lat respectarea normelor de tehnică 
a securității muncii la Lupeni, Vul
can și alte mine.

Viața actualului secretar de comi
tet orășenesc e pilduitoare. In focul 
muncii de partid Victor Ghioancă 
își face timp și pentru marea lui 
dragoste : cartea. Nu numai Emi- 
nescu, Sadoveanu ori Tolstoi, Șolo- 
hov fac parte din lectura sa, dar pe 
cotoarele cărților din biblioteca se
cretarului pot fi văzute nume ca 
Herodot, Tit Liviu ori Hegel, măr
turie a semnificativei sale aplecări 
spre istorie și filozofie. Studiind 
concret operele clasicilor marxism- 
leninismulul, istoria mișcării mun
citorești în lume și în țara noas
tră, Victor Ghioancă și-a lărgit ori
zontul gîndirii, munca lui de secre
tar avînd numai de cîștigat.

Am urmărit pe tovarășul Ghioan
că în timpul unei ședințe interve
nind în discuție, luînd cuvîntul. 
Vorbele lui au o deosebită forță de 
convingere, frazele sînt scurte, pline 
de miez, la obiect. întotdeauna în 
centrul problemelor (pentru că în
totdeauna se pregătește din vreme, 
prezentîndu-se ca unul „de-ai ca
sei”, cu o bogată informație), secre
tarul își susține cu principialitate 
punctul de vedere.

...Sînt doar cîteva spicuiri din 
munca plină de exigență a unui se
cretar de comitet orășenesc, 
activitatea 
Ghioancă.

'Ieri în țară : Vremea a fost frumoasă, 
cu cerul schimbător mal mult senin. 
Vîntul în general a suflat slab, excep
ting Moldova și local Dobrogea unde a 
suflat potrivit, predominînd din secto
rul nordic. Temperatura aerului la ore
le 14 a avut valori cuprinse între 15 
grade la Baraolt și 26 de grade la Dren- 
cova.

Ieri în Capitală : Vremea a fost fru
moasă, cu cerul mai mult senin. Vîntul 
a suflat slab. Temperatura maximă a 
fost în aer (la umbră) 24 de grade, iar 
pe sol (la soare) 45 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 4, 5 
și 6 septembrie.

In țară : Vremea în curs de încălzire, 
exceptînd primele nopți cînd se menți
ne răcoroasă. Cerul va fi schimbător. 
Se vor semnala ploi izolate de scurtă 
durată. Vint slab. Temperatura în creș
tere. Minimele vor fi cuprinse între 4 
șl 14 grade iar maximele între 20—SO 
de grade.

In Capitală : Vremea se menține fru
moasă. cu cer variabil, mai mult senin. 
Vint slab. Temperatura în creștere că
tre sfîrșltul intervalului. Minimele vor 
fi cuprinse între 7 și 10 grade 
ximele între 27—29 grade.

: '■<

din 
comunistului Victor
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Campionatul categoriei A
Cuplajul de fotbal din Capitală a 

atras ieri pe marele stadion 60 000 
de spectatori. Ca de obicei, bucu- 
reștenii au venit dornici de a ii 
martorii unor întîlniri dinamice și 
de un bun nivel fotbalistic. Dorin
țele nu le-au fost răsplătite intra
te tul.

Meciul care a plăcut mai mult 
ieri a fost cel dintre Dinamo și Ra
pid. Dar asta numai în prima re
priză cînd echipele și-au împărțit 
perioadele de dominare și au creat 
rînd pe rînd faze spectaculoase. La 
început s-a jucat în limitele spor
tivității, arbitrul nefilnd obligat în 
primele 45 de minute să fluiere de
cît de 8 ori oprirea meciului pen
tru joc neregulamentar. (Acest lu
cru nu s-a mai întîmplat după 
pauză, cînd jucătorii au comis „cu 
c. 1“ o serie de infracțiuni).

Primele minute aparțin dinamo- 
viștilor care stăpînesc mal bine te
renul, pasele dintre jucători făcîn- 
du-se cu mai multă precizie. Ei nu 
reușesc însă eă concretizeze nici 
una din acțiuni, deși Varga și Ef- 
timie au încercat să înșele vigilen
ța lui -Dungu prin șuturi de la dis
tanță. Rapidiștii se descurcă greu în 
apărare, au breșe pe centru (Mo- 
troc) și pe partea dreaptă (Dan 
Coe), înaintașii acționează cu mai 
multă eficacitate doar prin Ozon și 
Codreanu. Sesizînd aceasta, jucăto
rii dinamoviști inițiază majoritatea 
atacurilor lor pe partea stingă unde 
Vasile Anghel îl depășește cu re
gularitate pe Dan Coe. Totuși ei nu 
marchează. Cei care dau emoții tri

bunelor sînt rapidiștii, ori de cîte 
ori se apropie de poarta lui • Uțu. 
Ozon frage spectaculos în... bară. 
Tot el îl obligă pe portarul dina- 
movist să rețină cu greu un șut ex
pediat de la aproximativ 20 de me
tri. Alte două ocazii clare le ratea
ză Ionescu... In sfîrșit, în minutul 24 
la o centrare Uțu nu reține mingea 
și Codreanu care a urmărit atent 
faza înscrie ușor primul punct. Re
venind în atac, jucătorii echipei Di
namo domină insistent. Varga șu-

Cuplajul interbucureștean

tează de la 25 de metri, Tîrcovnicu 
trimite o minge în bară, Eftimie de la 
cîțiva metri trage afară... La un nou 
atac dinamovist întreaga apărare a 
Rapidului este depășită și Eftimie e- 
galează. A fost un gol spectaculos, 
marcat în minutul 31. Pornite din 
nou de la egalitate, echipele mai 
aveau de jucat aproape o oră, și 
era de așteptat ca fotbaliștii să 
desfășoare în continuare un joc fru
mos. Dar, punînd mai presus cîștl- 
garea celor două puncte necesare 
în clasament, jucătorii au uitat a- 
cest lucru. După ce Kraus înscrie 
în minutul 49 cel de-al doilea punct 
pentru echipa sa, partida devine 
dură, spectatorii asistă la comite
rea unor grosolănii din partea uno
ra dintre componenții celor două e- 
chipe. La o ciocnire, cad Varga și 
Macri, arbitrul fluieră, dar cei doi

ȘTIINȚA CLUJ — PETROLUL
1—0

CLUJ (coresp. „Seînteii"). — Miza 
mare a meciului de fotbal dintre 
Știința Cluj și Petrolul Ploiești a 
atras pe stadionul din parcul orașu
lui un număr record de spectatori 
— peste 25 000. Dintre aceștia, mulți 
erau din Ploiești, Brașov, Hunedoara, 
Tg. Mureș, Baia Mare.

Jocul a fost dîrz și a crescut în 
intensitate pe măsură ce se scurgea 
timpul. Știința Cluj a reușit să mar
cheze o singură dată în minutul 40, 
printr-un șut fulgerător al lui Popes
cu. O mare ocazie a fost ratată de 
Marcu în' minutul 88 cînd, singur cu 
portarul în față, trage pe lîngă 
poartă.

A fost un joo frumos, la care a 
contribuit în bună măsură și arbi
trajul bun și autoritar a lui V. Du
mitrescu din București.

U.Ț.A.. MINERUL LUPENI
3—1

ARAD (coresp. „Seînteii"). — Pa 
stadionul 30 Decembrie din Arad a 
avut loc ieri meciul de fotbal dintre 
echipa minerilor din Lupeni și cea a 
îextiliștilor din localitate. Jocul a 
început în nota de dominare a lo
calnicilor, care au practicat un 
fotbal mai clar. în minutul 13 Țîrlea 
trage puternic de la 16 m înscriind 
primul gol al partidei. Nu trec decît 
două minute și FlOTUț, la o învălmă
șeală, înscrie din nou pentru ară- 
danf. în continuare, ambele echipe 
practică un fotbal anost. La un cor
ner al oaspeților, Staudt înscrie : 
2—1 în minutul 31.

După pauză, tot gazdele sînt cele 
«are atacă, dar înaintarea ratează 
htult. Nu se mai marchează decît un 
singur gol în minutul 55, prin Sasu, 
partida luînd sfîrșit cu scorul de 
S—1 pentru U.T.A.

DINAMO BACĂU — STEAGUL
ROȘU 1-1

BACAU (coresp. „Seînteii"). — 
F.-'ind prima întîlnire din actualul 
cămpionat desfășurat la Bacău, par
tida dintre echipa locală Dinamo și

formația Steagul roșu-Brașov a fost 
așteptată cu mult interes de publicul 
băcăuan. Dovadă, cei peste 12 000 
spectatori prezenți în tribune. Meciul 
însă nu a satisfăcut. Ambele echipe 
s-au angrenat într-un joc confuz, cu 
foarte puține faze clare.

Cele 2 goluri au fost marcate de 
Gram pentru dinamoviști în minutul 
50, șl Seredai pentru Steagul roșu 
în minutul 59.
ȘTIINȚA TIMIȘOARA — FARUL 

CONSTANȚA 3—1

TIMIȘOARA (coresp. „Soînteii"). — 
Meciul de fotbal dintre Farul-Con- 
stanța și Știința din localitate a fost 
așteptat cu mult interes de specta
torii timișoreni. Chiar din primele 
minute, fazele se succed cu rapidi
tate de la o poartă la alta. Nu trec 
însă decît 8 minute și Mițaru, scăpat 
spre poartă, este faultat de Stancu 
în careu. Lovitura de la 11 metri 
este transformată de Georgescu. în 
minutul 22, Mițaru, de pe extremă, 
centrează la Manolache și acesta 
trage fulgerător în plasă. în conti
nuare Știința joacă mult pe extre
me, reușind în felul acesta să des
trame apărarea oaspeților și Mano
lache urcă scorul la 3—0 în minu
tul 39. în minutul 85, Ologu înscrie 
singurul punct al oaspeților.

C.S.M.S. IAȘI — CRIȘANA r 
ORADEA 3—0

IAȘI (prin telefon). — întîlnirea 
dintre cele două echipe promovate 
în categoria A — C.S.M.S. și Cri- 
șana — a fost cîștigată de forma
ția ieșană cu scorul de 3—0 (2—0).

Jocul, disputat în fața a peste 
22 000 de spectatori, a fost de un 
nivel tehnic scăzut. Scorul este des
chis în minutul 24 de.Milea care șu- 
tează de la circa 20 de metri și 
Szilaghy, portarul orădean, scapă 
mingea din mină. 1—0. în minutul 
35, Pop sprintează pe .extremă, cen
trează, mingea ajunge la Voica, a- 
cesta o trimite lui Milea, care, din 
apropiere, înscrie cu capul.

După pauză, jocul scade în in
tensitate. Ieșenii sînt cei care în
scriu în minutul 61 prin Pop, stabi
lind scorul final la 3—0.

vor să-și facă singuri „dreptate" lo- 
vindu-se reciproc. Fără să se aș
tepte decizia arbitrului, intervin în 
„aplanarea" conflictului mai mulți 
jucători, iar cel mai vehement din
tre ei, V. Anghel, este eliminat din 
joc. Trebuie spus că asemenea ie
șiri, despre care n-am mai avut o- 
cazia să semnalăm de multă vre
me, nu-și au locul pe terenul de 
sport, iar împotriva jucătorilor re
calcitranți, conducerile celor două 
cluburi trebuie să la măsuri severe.

Partida s-a încheiat cu scorul de 
2—1 în favoarea echipei Rapid, deși 
cei care au dominat mai mult, ră
mași în 10 oameni, au fost jucătorii 
de la Dinamo. Slab arbitrajul pres
tat ieri de N. Mihăilescu.

Așteptați cu nerăbdare de zecile 
de mii de spectatori, tinerii fotba
liști de la Viitorul n-au reușit să o- 
fere în fața Progresului o par
tidă de valoare. întîlnind o apărare 
robustă care i-a marcat ou seve
ritate, înaintașii echipei Viitorul, nu 
s-au putut mișca în voie, nu au 
creat faze spectaculoase ca în me
ciurile anterioare. în plus, mai sînt 
de semnalat și unele lipsuri în li
nia de apărare, din care cauză e- 
chipa a primit cîteva goluri care 
ar fi putut fi evitate. Meciurile vii
toare, în care tinerii fotbaliști vor 
întîlni formații din ce în ce mai 
bune, ne vor edifica asupra posibi
lităților lor. înfrîngerea de ieri tre
buie să constituie un imbold în pre
gătirea lor și nicidecum să-i demo
bilizeze.

Progresul a cîștigat pe merit în
tîlnirea cu scorul de 5—1, impunîn- 
du-se autoritar datorită rutinei și 
combativității jucătorilor săi în fi
nalizarea acțiunilor întreprinse. Pă
cat doar că unii jucători cu stagiu 
în categoria A, Caricaș și Soare, au 
căutat' să se remarce în fața tine
rilor jucători printr-un joc tare la 
început, pentru ca apoi să redevină 
eleganți și plini de grație, cînd e- 
chipa lor și-a asigurat victoria.

Finala spartachiadei de vară 
a tineretului din regiunea București
Sîmbătă și duminică, stadionul 

„Dinamo” din Capitală a găzduit o 
competiție devenită tradițională pen
tru sportivii satelor : finala sparta
chiadei de vară g tineretului din 
regiunea București. 600 de tineri și 
tinere — finaliști într-o competiție 
la care au participat pește 200 000 
de concurenți — și-au disputat cu 
ardoare primele locuri. Mulți 
dintre cei pe care i-am admirat în 
cele două zile pe stadion sînt nu 
numai sportivi fruntași, ci și frun
tași ai recoltelor bogate.

încep întrecerile sportive. Pe sta
dionul central și pe terenurile com
plexului „Dinamo” au loc simultan 
dispute la oină, handbal, volei, atle
tism, trîntă, ciclism etc. Si, cum în 
prima zi s-au disputat preliminariile, 
ziua a doua a fost decisivă. Rînd pe 
rînd, cîștigătorii urcă pe podiumul 
învingătorilor în aplauzele celor 
peste 5 000 de țărani și muncitori 
veniți din regiune.

La atletism, cel mai bun timp pe

suta de metri l-a obținut Ion Co- 
mănescu din raionul Alexandria : 12 
secunde. Maria Duță din raionul 
Urziceni cîșiigă apoi proba de 400 
m plat, Ilie Pană din Giurgiu la 
800 metri și Dumitru Sîrbu tot din 
Giurgiu pe cea de 1 500 metri.

Deosebit de atractive au fost 
cursele de ciclism. Au cîștigat Floa
rea Simian de la G.A.C. din comuna 
Gheorghe Doja, raionul Slobozia, la 
fete, și Nicolae Constantin din raio
nul Lehliu, la băieți. Cîștigătorii 
competiției la oină au fost colecti
viștii din comuna Curcani, raionul 
Oltenița. Echipelor din raionul 
Giurgiu le-au revenit victoriile la 
volei, atît la băieți cît și la fete.

...Cele două zile de întreceri s-au 
bucurat de un succes deosebit. Ele

Continuîndu-și vizita în. tara noa
stră, membrii delegației de deputați 
și senatori, membri ai grupului 
parlamentar belgo-romîn, în frunte 
cu dl. Edmond Machtens — însoțiți 
de deputății Ștefan Milcu, C. Paras- 
chivescu-Bălăceanu și Ștefan Boboș. 
președintele comitetului executiv al 
Sfatului popular al regiunii Bacău, 
— au fost oaspeții regiunii Bacău 
în zilele de sîmbătă și duminică.

Parlamentarii belgieni au vizitat 
principalele sectoare de activitate 
ale Combinatului chimic din Bor-

zești, rafinăriei din Onești, Uzinelor 
de țevi din Roman și Fabricii de fi
bre $i fire sintetice de la Săvinești. 

în Continuarea călătoriei în re
giunea Bacău, oaspeții belgieni au 
vizitat hidrocentrala, barajul și la
cul de acumulare Bicaz.

Președintele comitetului executiv 
al Sfatului popular regional Bacău 

-a oferit la Bicaz un dejun în cinștea 
oaspeților.

Duminică seara, membrii delega
ției s-au înapoiat în Capitală.

(Agerpres)
oeo

Inaugurarea Tîrgului international 
de toamnă de la Leipzig

au constituit o puternică, demonstra
ție a sportului sătesc de masă din 
regiunea București — o demonstra
ție a tinereții, a vigoarei și a măies
triei sportive.

I. VLANGA

LEIPZIG 2 (Agerpres). — La 2 
septembrie s-a inaugurat Tîrgul in
ternațional de toamnă de la Leipzig 
pe anul 1962.

El confirmă interesul crescînd 
manifestat față dă lărgirea' relații
lor comerciale dintre Est și Vest. La 
primul Tîrg de toamnă de la Leip
zig din 1947 a participat doar o sin
gură țară nesocialistă, iar acum aici 
sînt reprezentate 6.500 de firme .și 
organizații a numeroase țări capita
liste și a altor state care nu fac 
parte din lagărul socialist.

Este caracteristic, de asemenea, 
faptul că în ciuda piedicilor și in
timidării conducătorilor întreprinde

rilor comerciale în'R.F.G. și în Ber
linul occidental, firmele vest-germa- 
ne sînt larg reprezentate.

La inaugurarea Tîrgului interna
țional de toamnă de la Leipzig a 
participat și o delegație romînă con
dusă de Nicolae Bozdog, adjunct al 
ministrului comerțului interior.

Tîrgul de toamnă :de la Leipzig 
din acest an se desfășoară sub sem
nul sprijinirii ideii convocării unei 
conferințe mondiale cotrierciale care 
să traseze căile dezvoltării libere 
continue a relațiilor comerciale din
tre țări, indiferent de -orînduirea lor 
socială.

-o»o

C. S. O. Galați — Omonia (Cipru) 4-0
GALAȚI (coresp. „Seînteii”). — 

Sezonul fotbalistic la Galați a 
început cu întîlnirea internațională 
dintre echipele Omonia (Cipru) și 
formația locală a Clubului sportiv 
orășenesc.

A fost un joc frumos, viu dispu-

tat, cu multe faze aplaudate de 
peste cei 10 000 de spectatori pre
zenți pe stadionul Dunărea.

Jucătorii gălățeni au cîștigat în
tîlnirea cu scorul de 4—0 prin go
lurile înscrise de Dărăban (2), 
Zgardan și Voicu.

Rezultate—categoria B
Seria I : C.S.O. Galați — C.S.O. Brăila 

(amînat) ; Flacăra — Metalul Trg. 2—2 ; 
Poiana — Carpați 1—2 ; I.M.U. Medgidia 
— C.F.R. Pașcani 2—0 ; Foresta — Ceah
lăul 3—2 ; Prahova — Rapid Focșani 
3—1 ; Fl. R. Tecuci — Știința Galați 
2—2.

Seria a II-a : Tractorul — Chimia Fă
găraș 4—1 ; Unirea R. Vîlcea — C.S.O. 
Craiova 3—1 ; C.S.M. Sibiu — Dinamo

Pitești 4—0 ; Progresul Alexandria — 
Știința Buc. 1—2 ; C.S.M. Mediaș — 
Dinamo Obor 3—1.

Seria a IlI-a : Crișul — C.S.O. Baia 
Mare 2—1 ; Arieșul — Jiul 2—2 ; Vago
nul — Recolta 1—0 ; Unirea Dej — C.S.O. 
Timișoara 3—2 ; A.S.M. Cugir — C.F.R.- 
I.R.T.A. Arad 1—0 ; Mureșul — Ind. Sîr- 
mei 2—2 ; A.S.M.D. Satu Mare — C.S.M. 
Cluj 1—0.C. MANTU

în numele viitorului!

CLASAMENT

1 Știința Cluj 3 3 0 0 6 : 2 6
A Știința Timișoara 3 2 0 1 6 : 4 4
l* U.T.A. 3 12 0 6 : 4 4
4 ltapid 3 2 0 1 6 : 5 4
5 TTogresul 3 111 6 : 3 3
6 C.S.M.S. Iași 3 111 6 : 4 3
7 Viitorul 3 111 10 : 7 3

8—9 Petrolul 3 111 3 : 3 3
Stfîagul Roșu 3 111 4 : 4 3

IO Steaua 2 10 1 2 : 1 2
11 Dinamo București 3 0 2 1 3 : 4 2
12 Farul 3 0 2 1 2 : 4 2
13 Crișana 2 10 1 1 : 3 2
14 Dinamo Bacău 2 0 11 1 : 3 1
15 Minerul 3 0 0 3 2 :13 0

PRONOSPORT
Concursul nr. 35 

din 2 septembrie a.c.
R. P. Polonă — R. P. Ungară 2
Rapid — Dinamo București 1
Știința Cluj — Petrolul 1
Dinamo Bacău — Steagul roșu x
Viitorul — Progresul 2
U.T.A. — Minerul 1
C.S.M.S. Iași — Crișana 1
Știința Timișoara — Farul 1
Flacăra Moreni — Metalul Tîrgoviște x 
C.S.O. Galați — Omonia (Cipru) 1
Foresta — Ceahlăul 1
I.M.U. Medgidia — C.F.R. Pașcani 1

Campionatele de lupte clasice și libere

In sala sporturilor Dinamo s-au desfășurat duminică mal multe tnttlnirl de 
lupte clasice și libere contînd pentru prima etapă a returului campionatului țării 
pe echipe. In competiția de lupte clasice Dinamo București a Învins cu 10—0 
pe Rulmentul Brașov, cu 14—2 pe C.S.O. Galați și cu 10—0 pe C.S.O. Timișoara. 
In cel mai atractiv meci la cat. pană Ion Cernea (Dlnamo) l-a Întrecut la puncte 
pe P. David (C.S.O. Timișoara). Alte rezultate ; C.S.O. Galați — Rulmentul 14—2 ; 
C.SiO. Galați — C.S.O. Timișoara 12—2 ; Rulmentul Brașov — C.S.O. Timișoara 
12—1 Lupte libere : Dlnamo București — Rulmentul Brașov 11—3 ; Dlnamo Bucu
rești.— C.S.O. Galați 12—4 ; Dlnamo București — C.S.O. Timișoara 11—5 ; C.S.O. 
GMttțî — C.SiO. Timișoara 10—6; C.S.O. Galați — RttLwntul Brașov S—« ; Rul
mentul Brașov — C.S.O. Timișoara 8—2.

Start în „Cupa 
campionîîor europeni“

Cu meciul Norrköping (Suedia)— 
Partizan Tirana, cîștigat de prima 
echipă cu scorul de 2—0, la 26 
august a început efectiv cea de-a 
8-a ediție a Cupei campionilor eu
ropeni la fotbal.

Marea competiție fotbalistică a 
celor mai bune echipe de pe conti
nentul nostru, cîștigată pînă acum 
de cinci ori de Real Madrid și de 
două ori de Benfica Lisabona, ac
tuala deținătoare a Cupei, reunește 
un număr record de participante : 
30 de echipe din 29 de țări.

Primul tur al competiției prevede 
14 meciuri împărțite în două grupe 
de cîte 7. Două echipe : Benfica și 
Stade de Reims, se califică direct 
în turul al doilea.

Dintre meciurile primului tur este 
așteptată cu viu interes confrunta
rea Real-Madrid—Anderlecht Bru
xelles programată pentru miercuri 
în capitala Spaniei. Real, care și-a 
descompletat echipa vînzînd clubu
lui italian Juventus pe Del Sol, unul 
din cei mai buni jucători ai săi, se 
pare că trece printr-o perioadă de 
criză. în schimb belgienii, în mare 
progres anul acesta, nutresc mari 
speranțe pentru jocul de la Madrid.

Alte partide mai echilibrate vor fi 
Ț.D.N.A. Sofia, — Partizan Belgrad, 
Dukla Praga—Vorwärts Berlin, Polo
nia Bithom—Panatinaikos Atena, 
Dublin—Sporting Lisabona.

Țara noastră este reprezentată 
de Dinamo-București. Primul său ad
versar : Galatasaray—Istanbul, va
loroasa echipă turcă binecunoscută 
publicului nostru. Cele două meciuri 
dintre Dinamo și Galatasaray se 
dispută la 9 septembrie, la București 
și la 16 septembrie, la Istanbul. 
Campionii Turciei au susținut între 
15—20 august două meciuri în Olan
da : 2—4 cu Philips Eidhoven și 1—2 
cu Rapid. Săptămîna trecută Gala
tasaray a cîștigat cu 2—1 meciul 
cu Beiogluspor, meci în cursul că
ruia portarul Turgay a fost serios 
accidentat. Inter dreapta a jucat cu
noscutul internațional Metin care s-a 
reîntors acasă după un an petrecut 
la clubul italian Palermo. Cu ex
cepția lui Metin ceilalți înaintași 
sînt jucători tineri, introduși anul 
acesta în echipă. La apărare joacă 
însă cunoștințe mai vechi ale pu
blicului bucureștean : Ergun, Suat, 
Candemir și Ahmet. Fotbaliștii turci 
sosesc la București cu autocarul»

1 Ä.

ÎN CÎTEVA R HD IR I
în turneul internațional de baschet de 

la Constanța, s-au desfășurat ieri ultimele 
meciuri. Echipa R. P. Ungare a întrecut 
cu scorul de 58—46 formația R.P.F. Iu
goslavia.

In întîlnirea pentru primul loc în cla
sament s-au întrecut echipele R. P. Ro- 
mîne și R.S.S. Ucrainiene. La capătul 
unui meci spectaculos, victoria a revenit 
baschetbaliștilor romîni cu scorul de 
55—42.

★
La Salgotarjan s-au întilnit sîmbătă 

intr-un meci amical de fotbal echipele 
selecționate secunde ale R. P. Ungare, 
și R. P. Polone. Jocul a luat sfîrșit cu 
un rezultat de egalitate : 3—3.

•k
După prima zi în întîlnirea Internațio

nală de atletism dintre echipele mascu
line ale Finlandei și Franței care are loc 
la Helsinki scorul este egal : 53—53 
puncte.

Echipa de box a clubului sportiv 
C.S.O. Craiova și-a început turneul în 
R. P. Polonă întîlnind echipa B.B.T.S. 
Beljsko. Pugiliștii polonezi au obținut 
victoria cu scorul de 12—8. Cele 4 vic
torii ale echipei romînești au fost' reali
zate de Marin Ion, Petrescu, P. Deca și 
V. Netea,

★
Peste 60 000 de spectatori au urmărit 

duminică la Poznan jocul internațional 
de fotbal dintre echipele selecționate ale 
R. P. Polone și R. P. Ungare. Desfășu- 
rînd un joc omogen fotbaliștii maghiari 
au terminat învingători cu scorul de 
2—0 (2—0).

ir
Duminică, în ultima zi a campionate

lor mondiale de ciclism pe circuitul de 
la Salo s-a disputat proba de fond re
zervată profesioniștilor. Titlul de cam
pion al lumii a fost cîștigat de francezul 
Jean Stablinski care a parcurs 296 km 
în 7h 43’ 11” (medie orară 38,374 km).

• După cum se știe, campionatele 
mondiale de halt.ere se vor desfășura 
intre 16 și 22 septembrie la Budapesta, 
întrecerile vor avea loc în noua arenă 
„Klsstadion“ cu o capacitate de 18 000 de 
locuri construită lîngă „Nepstadlon". Cu 
prilejul acestor campionate, poșta din 
R. P. Ungară va emite un timbru co
memorativ.

înapoia în ring în decursul celor 10 
secunde regulamentare fiind declarat în
vins prin... KO.

...Și dintr-odată ------------
pe ecranul verzui REPORTAJ DE IA CENTRU! 
a apărut o dungă DE CERCETĂRI ATOMICE 
luminoasă. Undeva OIN SUHUMI
jos, în împletitura 
deasă de cabluri, 
metal și sticlă, abia trepida un firi
cel de foc, căutînd să se smulgă din 
piedicile invizibile. In sala spațioa
să a răsunat o voce dară și sigură : 
„lată plasma I"

★
Luni de căutări, de discufii aprin

se, de nopți nedormite ; cîte expe
riențe, cite speranțe I Iar acum, a- 
semenea unui mult așteptat far în 
noapte, a sclipit steaua artificială. 
Ea a fost aprinsă de către savanfii 
Centrului de cercetări atomice.

In anii cînd s-a realizat pentru 
prima oară dezintegrarea nucleului, 
omenirea nu-și dădea seama că se 
află în pragul noii ere atomice. Iar 
acum savanfii rezolvă una din cele 
mai grele sarcini — problema folo
sirii energetice a reacțiilor termonu
cleare. In fafa savanfilor sovietici s-a 
ridicat problema : unde poate fi gă
sit un izvor de energie în mod prac
tic inepuizabil ? Răspunsul a fost dat 
de către fizicieni : în sinteza termo
nucleară. Aceasta înseamnă combi
narea artificială a nucleelor de hidro
gen greu, deuferiu și tritiu. In timpul 
sintezei, se formează un 
chimic nou — heliul, și se degajă o 
mare cantitate de energie.

Mările și oceanele reprezintă uria
șe depozite de deuteriu. Ele confin 
mai mult de 50 trilioane de tone de 
hidrogen greu. Această imensă can
titate ajunge pentru a asigura ome
nirii energie pe o perioadă de mi
lioane de ani. Cu alte cuvinte, sa- 
vanfii au propus „să fie arse" mările.

Pentru declanșarea reacției termo
nucleare este necesar ca deuteriul 
să fie încălzit la o temperatură de 
zeci și chiar sute de milioane de 
grade, care să lie menținută în de
cursul cîforva fraefiuni de secundă. Pe 
supratafa soarelui, de pildă, tempe
ratura este de numai 6 000 ele grade, 
iar asemenea temperaturi uriașe exis
tă numai în adîncurile soarelui și 
ale stelelor. La această temperatură 
învelișul electronic al atomilor se 
distruge. Gazul trece în starea de 
plasmă.

La început se părea că este impo
sibil 
Nici 
tura 
cum 
temperatură ?

în 1950 academicienii A. D. Saha
rov și I. E. Tamm au propus să fie 
folosite ca perefi cîmpuriie magne
tice, care să refină plasma. Dar cum 
pot fi confecționate „capace" pen
tru un asemenea vas neobișnuit ? 
Au fost necesari încă trei ani. Fizi
cianul sovietic G. I. Budker a calcu
lat un sistem cu așa numitele bu- 
șoane magnetice. Insă plasma se 
strecura prin cîmpul magnetic și pă
răsea capcana.

In ultimul timp s-a folosit pentru 
reținerea plasmei cîmpul magnetic 
de înaltă frecvenfă. Programul res
pectiv de cercetări poartă denumirea

element

să creezi stele pe pămînt. 
un material nu suportă tempera- 
de milioane de grade ; și apoi, 
s-ar putea obține o asemenea

deconvențională 
„Ciclon".

Despre impor
tanta acestor lu
crări ni s-a vorbit 
la Comitetul de stat 
energiei atomice.folosirea

prima oară aceste idei s-au 
la Institutul de energie afo-

• Una din marile speranțe ale Italiei 
la „europenele“ de atletism de la Bel
grad este Cornacchia. El a stabilit re
cent un nou record al Italiei în proba 
de 110 m garduri cu timpul de 13'' 9/10.

0 Slvori, interul stingă al echipei Ju
ventus din Torino, cu toate curiozități
le și capriciile lui de vedetă, are o pu
tere de muncă excepțională. El se antre
nează atît de mult șl cu atîta perseverență 
incit antrenorul echipei îl dă mereu ca 
exemplu celorlalți jucători. Pregătirii fi
zice, Sivori îi dedică multe ore pe săptă- 
mînă. El face exerciții la spalier hal
tere, sare garduri etc. Printre lucrurile 
sale de antrenament, are și o pereche 
de ghete îngreunate (3,5—5 kg) pentru 
dezvoltarea musculaturii picioarelor. 
Mersul și alergarea (în ghete de fotbal) 
intră în programul de antrenament zil
nic al lui Sivori.
• In ciuda celor 42 de ani. marato- 

nlstul francez Mlmoun continuă să se 
pregătească în vederea viitoarelor con
cursuri internaționale. Mlmoun candi
dează în prezent pentru un loc în e- 
chipa franceză care va participa la cam
pionatele europene de atletism.

9 Un meci memorabil de box a avut loc 
la Blackpool între London (Anglia) șl 
americanul King. Meciul s-a desfășurat 
pe o ploaie torențială din care cauză 
ambii boxeri au acceptat să-și scoată 
ghetele pentru a nu aluneca pe prelata 
ringului. Totuși, în rundul 6 la o „con
tră“, King a plonjat printre corzi în 
afara ringului. El nu s-a mal putut însă

® Louison Bobet, celebrul ciclist fran
cez care și-a înscris de trei ori numele 
pe tabelul cîștigătorilor Turului Fran
ței, a anunțat oficial că a abandonat ac
tivitatea competițională. Dar a mai fă
cut aceasta de cîteva ori pînă acum.
• In cadrul meciului de atletism R. P. 

Polonă — R.S.F.S. Rusă recordmanul so
vietic Ia aruncarea discului Trusenev, 
l-a învins pe fostul recordman mondial 
Piatkowski (R. P. Polonă). El a obținut 
57,92 m, cu 3 cm mal mult decît cam
pionul polonez.

® Campionul european polonezul Krzy- 
szkowlak a anunțat că va lua startul 
la campionatele europene de la Belgrad 
în probele de 10 000 și 3 000 m obsta
cole

0 In prezent se proiectează un meci 
pentru „semifinala“ titlului mondial al 
categoriei „mijlocie“ între campionul 
european de box L. Papp și Wright. 
Paul Pender (S.U.A.), campionul oficial 
mondial al acestei categorii, se eschi
vează să-și pună titlul în joc în fața 
boxerului maghiar L. Papp în ciuda 
faptului că i s-au făcut oferte din cele 
mai serioase.

0 Campionatele europene de călărie 
(sărituri) vor avea loc în zilele de 5, 6 
șl 7 septembrie la Londra. La campio
nate va participa șl o echipă a U.R.S.S.

0 Charles Rlgoulout, care în 1924 a 
adus Franței o medalie de aur olimpi
că șl care la vremea Iul a fost consi
derat „cel mal puternic om din lume" 
a decedat zilele trecute la Paris. El a- 
vea o mare admirație pentru haltero
filul sovietic Vlasov. Nu de mult, Vla- 
«ov a făcut o vizită la Paris lut Rl
goulout.

Oameni vrednici
(Urmare din pag. I-a)

Toate acestea l-au făcuf pe inginer 
să-l întrebe pe mulgător :

— Dăniș, cîfe concentrate consumă 
Fluturica ta ?

— De I S-a obișnuit să mănînce 
pînă la 6 kg pe zi, răspunse agale 
Dăniș.

— Asta nu mai înseamnă hrănire ra
țională, ci curată risipă. Scade-i rafia 
la jumătate, hotărî inginerul.

Și i-a scăzut-o. Cîteva zile Flufu- 
rica „a sfrîmbat din nas". Dar și-a re
venit și acum promite să intre din nou 
în rîndul vacilor mai productive.

— Ce să-i faci I în întrecere trebuie 
să (ii seama și de cartea inginerului. 
Altfel te mai poticnești — ne spuse 
Dăniș mulfumif de Fluturica lui.

BrigadieriiJl—. I I...

Nu se cade să vorbim despre mul
gători fără a aminti de brigadierii lor 
zootehnici. El sînt cei ce veghează 
ca știința să pătrundă cît mai temeinic 
în munca îngrijitorilor de vaci, astfel 
îneîf cuceririle ei, aplicate cu strictețe, 
să aducă roade cît mai bogate.

Și fiindcă e vorba de mulgătorii din 
Focșani și Slobozia, să ne oprim și la 
brigadierii de aici. Cum îșl desfășoa
ră activitatea ? Ce tnvafă mulgătorii de

pentru 
Pentru 
născut 
mică ,,l, V. Kurceatov" și la Centrul 
de cercetări din Suhumi.

lată și experiențele... Puternice 
pompe din titan creează în camere 
vidul cosmic, presiunea este micșo
rată de miliarde de ori fafă de cea 
atmosferică.

O instalație specială selecționează 
hidrogenul pur și-l introduce într-o 
cameră. Perefii acesteia sînt confec
ționați din sticlă ignifugă, care poare 
să suporte o temperatură de peste 
t 000 - ■ ■ ■
talice 
derile 
mici.

Dindărătul pereților parcă a bubuit 
o adevărată salvă de artilerie, 
instalafie 
electrică 
privit în 
din lume 
imaginea 
paratul de filmat produce ușoare su
nete ; acesta este, de asemenea, o 
construcție fără precedent. El ope
rează cîteva milioane de imagini pe 
secundă. Instalafie folosește un gene
rator de înaltă frecvenfă de zeci de 
ori mai puternic decît cel mai mare 
post de emisiuni radiofonice. Cîmpul 
creat de acești ■ generatori parcă a 
încătușat plasma neînduplecată...

*
...Cînd toate problemele vor fi re

zolvate, în uimitorul cuptor atomic 
savanfii vor introduce deuteriu, acel 
deuteriu care se găsește în toate 
mările și oceanele. Un nou soare se 
va aprinde 'pe pămînt, iar oamenii 
vor dobîndi rezerve uriașe de ener
gie.

La centrul de experimentări ne-am 
întilnit cu savanfi cunoscufi. In vremea 
cînd cercetările nucleare abia se în
cepuseră, unul dintre acești savanfi 
a fost silit de împrejurări să petreacă 
în laborator zile și nopfi de-a rîndul. 
A fost întrebat : „Nu invidiafi cumva 
pe acei care la ora asta se plimbă 
pe stradă și nu cunosc neliniștile per
manente și nopțile de nesomn ? In 
numele cărui scop trăiji dumnea
voastră ?”

— In numele viitorului — a răs
puns savantul.

Astfel gîndesc cercetătorii sovie
tici. In programul P.C.U.S. se men
ționează că printre celelalte sarcini 
importante din domeniul științei un 
loc important îl ocupă rezolvarea pro
blemei dirijării reacțiilor termonucle
are.

Savanfii noștri pătrund în tainele 
celor mai complicate probleme ale 
omenirii. Dar și pe viitor, știinfei i-au 
mai rămas de rezolvat încă multe 
sarcini.

qrade. Celelalte accesorii me- 
sînt argintate, pentru ca pier
de temperatură să fie cit mai

La 
se conectează o tensiune 
foarte înaltă. Savanfii au 
ecranul singurului televizor 
care poate transmite direct 
plasmei incandescente. A-

!

(Text 
ziarul

V. GOLOVACEV
prescurtat, reprodus din 
„Pravda”)

și cu experiență
la ei ? Pe brigadierul Iul N, Sfan- 
ciu îl cheamă Paul Negulescu. Este un 
as al evidentei celor 283 vaci de lapte 
ale fermei. Registrul lui spune oricui, 
tot ce vrea, începînd de la rasa vacii 
și pînă la capriciile fiecăreia dintre ele. 
Exemplul său își face tot mai mult loc 
șț în activitatea mulgătorilor. Nu în- 
fîniplător i-am găsit în grajduri pe 
N. Stanc'u^ și pe mulfi alfi mulgători 
îmbrăcafi în alb ca și brigadierul lor. 
Exemplu' bun e molipsitor, faptele 
(in să confirme pe deplin acest lucru.

Șl la Slobozia sînt mulgători vred
nici, condițiile nu prea diferă. Dar re
zultatele sînt diferite de la o gospo
dărie la alta. La gospodăria din Foc
șani planul producției pînă la 1 august 
a fost depăși) cu mai mult de 500 hl 
de lapte, iar preful de cost a fost 
redus. în același timp la Slobozia- 
Ciorăștl planul nu este îndeplinit. Aici 
este vorba desigur șl de felul cum 
conducerea gospodăriei și organiza
ția de bază se ocupă de mersul tre
burilor în sectorul zootehnic.

N-ar strica ca intervenția Comitetului 
raional de partid Focșani să se facă 
mai puternic simplă, în primul rînd în 
organizarea unul larg schimb de ex- 
perienfă între cele două gospodări’. 
Fără îndoială aceasta va stimula și 
mai mult întrecerea mulgătorilor.
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A 17-a aniversare 
a proclamării R. D. Vietnam

MOSCOVA 2 (Agerpres). — TASS 
transmite :

La 2 septembrie a fost dat publi
cității la Moscova comunicatul ofi
cial cu privire la vizita în U.R.S.S. 
a unei delegații a conducerii națio
nale a Organizațiilor Revoluționare 
Integrate din Cuba. In comunicat ee 
arată că în timpul convorbirii din
tre Ernesto Guevara șl Emilio Ara- 
gones, membri ai acestei delegații 
șl Nlkita Hrușciov, a avut loc un 
schimb de păreri într-o serie de 
probleme internaționale precum și 
în problemele întăririi continue a re
lațiilor de prietenie și frățești din
tre U.R.S.S. și Cuba.

Cu ajutorul U.R.S.S. în Cuba va fi 
construită o uzina metalurgică cu 
ciclu metalurgic complet pe baza 
rezervelor de minereu de Her cu- 
bane. Totodată s-a recunoscut că 
este util să He reconstruite trei uzi
ne metalurgice în funcțiune, ridieîn- 
du-se capacitatea lor totală de la 
110 mii tone la 
oțel pe an.

Va continua 
rlență reciproc
culturii, în special, prin trimiterea 
de specialiști în Cuba care să lu
creze în domeniul irigațiilor, ame- 
liorațillor și în domeniul construc
ției hidrotehnice.

In comunicat se spune, de ase
menea : „în timpul vizitei în 
U.R.S.S. a lui Ernesto Guevara și E- 
milio Aragones a avut loc, de ase
menea, un schimb de păreri în le
gătură cu amenințările cercurilor a- 
gresive Imperialiste împotriva Cu
bei. Guvernul Republicii Cuba s-a 
adresat în legătură cu aceste ame
nințări guvernului sovietic, cu rugă
mintea de a-i acorda ajutor în ar-

marnent și specialiști In vederea 
instruirii militarilor cubani. Guver
nul sovietic a tratat cu atenție a- 
ceastă rugăminte a guvernului Cu
bei și s-a ajuns la un acord în a- 
ceastă problemă. Atît timp cit exis
tă aceste amenințări din partea 
cercurilor sus-amintite față de Cuba, 
Republica Cuba are toate motivele 
să la măsurile necesare pentru a- 
slgurarea securității sale și apăra
rea suveranității șl independenței 
sale, iar toți prietenii adevărațl ai 
Cubei au tot dreptul să răspundă 
la această cerere legitimă'.

Reprezentanții Cubei au sosit în 
U.R.S.S. la 27 august iar la 2 sep
tembrie au plecat spre patrie.

HANOI 2 (Agerpres). — Cu pri
lejul celei de-a 17-a aniversări a 
proclamării R. D. Vietnam, la Ha
noi a avut loc la 2 septembrie o 
mare paradă militară și o demon
strație a oamenilor muncii. Coloa
nele de demonstranți purtau lozinci 
și pancarte ilustrînd marile reali
zări obținute de oamenii muncii din 
R. D. Vietnam în construcția socia
listă.

Coloanele de sportivi au demon
strat în fața tribunelor măiestria 
lor sportivă.

Pe străzile orașului Hanoi 
desfășurat serbări populare.

La 1 septembrie, cu prilejul săr
bătorii naționale, la Hanoi a avut 
loc o recepție la care au participat 
președintele R. D. Vietnam, Ho Și 
Min, ,și alți conducători de partid și 
de stat ai 
ai corpului 
vitați.

s-au

R. D. Vietnam, membri 
diplomatic, numeroși in-

350 mH de tone de

schimbul de expe- 
în domeniul agri-

Declarația președintelui Mexicului
CIUDAD DE MEXICO 2 (Ager

pres). — La 1 septembrie s-a des- ' 
chis sesiunea ordinară a Congresu
lui mexican. Președintele republicii, 
Lopez Mateos, care a luat cuvîntul 
la prima ședință, a vorbit pe larg 
despre problemele politicii externe 
a țării.

Președintele a declarat că Mexi
cul urmărește „respectarea princi
piilor neamestecului și autodetermi
nării popoarelor, năzuiește spre 
progres economic, dreptate socia
lă și înțelegere între țări“.

Președintele a acordat o mare a- 
tenție relațiilor cu Cuba. „Relații
le noastre cu Cuba, a declarat el, 
sînt absolut normale. în urma ru
perii relațiilor diplomatice de către 
unele guverne ale Americii Latine 
cu guvernul Cubei, Mexicul și-a a- 
sumat reprezentarea intereselor Cu
bei în Costa Rica, Honduras, Peru, 
Panama și

La conferința Organizației State
lor Americane de la Punta del 
Este, Mexicul s-a pronunțat împo
triva propunerii de a se crea un 
organ special în scopul de a se fo
losi împotriva Cubei tratatul in- 
teramerican cu privire la ajutorul 
reciproc. Delegația mexicană a de
clarat că nu există nici un fel de 
contradicții între menținerea păcii 
și solidarității pe continentul ame
rican și respectarea unor astfel de 
principii ca neamestecul și autode
terminarea popoarelor. Poporul Cu
ban, și numai poporul cuban, ne- 
admițînd nici un fel de amestec 
străin trebuie să-și aleagă calea, 
să-și fixeze obiectivele și să-și fău
rească viața sa națională“.

PARIS 2 (Agerpres). — In primele 
șapte luni ale acestui an, din cauza 
grevelor în Franța s-au pierdut 
1 600 000 de zile lucrătoare față de 
1 425 000 în aceeași perioadă a anu
lui trecut. Aceste cifre figurează în 
datele statistice ale Ministerului 
Muncii publicate în presă.

în perioada 1 ianuarie — 1 august 
1962 au avut loc greve în 5 800 de 
întreprinderi. Cele mai multe greve 
au avut loc în regiunea Paris. Una 
din principalele cauze ale conflic
telor de muncă, subliniază Ministe
rul Muncii, 
insuficiente.

Din datele 
că procentul
au participat la 
perioadă, la chemarea 
lor, este mai mare decît în perioa
dele corespunzătoare ale anilor tre- 
cuți.

din țările capitaliste
menilor muncii din diverse domenii 
de activitate în scopul majorării sa
lariilor și îmbunătățirii condițiilor 
de muncă.

După cum relatează agenția 
France Presse, peste 10 000 de mun
citori aparținînd industriei de hîr- 
tie din landurile Saxonia Inferioară, 
Schleswig-Holstein, precum și din 
Hamburg au anunțat că vor intra 
in grevă începînd de la 3 septem
brie în vederea satisfacerii revendi
cărilor privind majorarea Sala
riilor șl îmbunătățirea condițiilor 
de muncă.

ISLANDA

o reprezintă salariile

statistice oficiale reiese 
oamenilor muncii care 

greve în această 
sindicatelor

ANGLIA

2 (Agerpres). — TASS 
Greva a peste 8 000 de

LONDRA 
transmite : 
hamali care lucrează la încărcarea 
vaselor remorcă și a șlepurilor, 
precum și a muncitorilor portuari 
din Londra, care a durat șase zile, 
s-a încheiat cu victoria muncitori
lor. Greviștii au hotărît eă reia lu
crul după ce administrația portului 
a acceptat să discute revendicările 
muncitorilor cu privire la majorarea 
salariilor și îmbunătățirea condiții
lor de muncă.

Ca urmare a grevei, in portul 
Londra au încetat in întregime 
crările de încărcare-descărcare 
peste 30 de nave.

R. F. GERMANĂ

REYKJAVIK 2 {Agerpres}. — La 
1 septembrie a început în Islanda 
greva generală a muncitorilor tipo
grafi. Ziarele șl revistele nu vor 
mai apare, va înceta orice fel de 
activitate legată de munca tipogra
filor. Cauza grevei o constituie re
fuzul patronilor tipografi de a satis
face revendicările muncitorilor cu 
privire la majorarea salariilor și 
îmbunătățirea condițiilor de muncă.

•----- o»o

Demonstrații în Anglia 
împotriva aderării 

la Piața comună
lu- 
la

In ultima 
au 

oa-

BONN 2 (Agerpres). 
vreme în Germania occidentală 
avut loc numeroase greve ale

o«o----------

fibre de sticlă șl bazalt, bune Izola
toare termice și acustice pentru 
duri, podele, plafoane, conducte 
rezistente la influente chimice și 
matice.

— Dar nu slnt Inflamabile I
— Dimpotrivă, stnt foarte rezistente I 

la loc. j
La Chuderice am văzul cum se fa- j 

brici spuma de sticlă. Întreprinderea J 
este o adevărată turnătorie : tipare, I 
cuptoare, fierăstraie-circulare care j 
taie plăcile de material poros ca pe ) 
niște uriași burefi ; este un excelent j 
izolator, cu o mare rezistentă la o j 
serie de acizi. Spuma de sticlă se

Columbia.

Forte polițienești din Buenos Aires, capitala Argentinei, înconjoară 
localul Federației Generale a Muncitorilor spre a împiedica o întru
nire a oamenilor muncii.

SCURTE
PRAGA. Agenția Ceteka anunță 

că la 2 septembrie, după o vizită 
oficială de două zile, U Thant, se

al 
spre

cretarul general provizoriu 
O.N.U., a părăsit Praga plecînd 
Viena.

De-BERLINUL OCCIDENTAL, 
presiunea de la bursa vest-berline- 
ză continuă. Acțiunile concernului 
chimic „Bayer’ au scăzut la 31 au
gust cu 5 puncte. Au scăzut cu pa
tru puncte acțiunile întreprinderi
lor Klöckner-Werke, a continuat să 
scadă cursul acțiunilor de la con
cernele „Siemens“, „AEG“ și altele.

COPENHAGA. In ultimă săptă- 
mînă la bursa daneză s-a înregis
trat o scădere considerabilă a cursu
lui acțiunilor. ' Ziarul „Politiken“ 
publică o listă lungă à marilor bănci 
și societăți pe acțiuni ale căror ac
țiuni au scăzut numai într-o săp- 
tămînă cu 3—5 puncte. Ziarul nu 
precizează cauzele acestei situații, 
dar la Copenhaga ele sîrit direct le
gate de eventualitatea aderării Da
nemarcei la Piața comună.

BONN. Citind ca sursă cercurile regiunile din sudul țării sînt incen- 
coaliției guvernamentale de la Bonn, diate pădurile.

: ȘTIRI
>

buletinul de presă al partidului 
cial democrat, „Parlamentarisch Po
litischer Pressedienst” 
cancelarul Adenauer 
să candideze, în 1964, 
președinte al R.F.G. 
presă subliniază că, 
funcție, Adenauer intenționează „să 
controleze continuarea politicii sale 
de către succesorul său la postul de 
cancelar”.

so-

anunță că 
intenționează 
la postul de 
Buletinul de 

din această

LONDRA 2 (Agerpres). — „Agri
cultorii și fermierii britanici au 
dezlănțuit o adevărată revoltă împo
triva Pieței comune' — scrie ziarul 
„Daily Express", relatînd despre 
numeroasele mitinguri și demon
strații care au avut loc în regiunile 
occidentale ale Angliei împotriva 
planurilor guvernului de includere 
a Angliei în Piața comună. Șase 
mari sindicate ale agricultorilor, 
grupînd 10 000 de oameni, din șase 
circumscripții electorale, au trimis 
delegații la parlamentarii locali, ce- 
rîndu-le să exprime dezacordul lor 
față de aceste planuri. „Este sigur, 
adaugă ziarul, că exemplul lor va 
fi urmat de cei 400 000 de agricul
tori și fermieri din Anglia'.

Manifestații similare au avut loc 
și în alte localități ca Chippenham, 
Northant și în regiunea Norfolk.

PARIS. Zilnic în toate regiu
nile Franței au loc Incidente 
care dovedesc intensificarea ac
tivității subversive a grupurilor 
fasciste. In ultimele zile a fost dis
trus sediul unui sindicat democra
tic din arondismentul 8 al Parisu
lui, a fost atacat un tînăr algerian 
în departamentul Dordogne, a fost 
ucis un șofer de automobil etc. In 
condiții inexplicabile izbucnesc in
cendii la locuințe din Paris, se dau 
foc unor mașini care staționează, în

Ce discută
de

AMORFOZE
Omi amintesc, deși, recunosc, e 

destul de plictisitor, cele ce se 
scriau în presa „democrațiilor occi

dentale" despre țara noastră încă 
acum cîțiva ani. Ziare al căror tiraj 
de milioane ar fi obligat la serio
zitate, publiciști dintre cei mai co
tați la bursa condeielor, specialiști 
de ocazie în probleme balcanice și 
politicieni cu ranguri 
monstrau cu sonorități profetice că 
Romînia — economia, 
gimul ei politic — este în pragul 
prăbușirii și că poporul romîn vi
sează de-a-npicioarelea eliberatori 
atlantici. Au fost anii cînd ciomă- 
gași legionari și cîțiva trepăduși de 
mîna a treia, niciodată băgați în 
seamă nici măcar de defunctele lor 
partide „istorice“, făgăduiau, pe 
unde scurte, să ne scape de grija 
uzinelor și pămînturilor, însărcinîn- 
du-i cu aceasta pe patronii șomeri 
și moșierii decavați.

Calomnia împotriva țărilor socia
liste, dezinformarea plătită au atins 
asemenea proporții, îneît un fost 
președinte al Statelor Unite, Ia o 
vîrstă cînd omul manifestă, dacă 
nu altceva măcar cumpătare, s-a 
crezut sublim rugîndu-se an de an, 
unui dumnezeu care află ce 
mai e pe pămînt numai din paginile 
lui „New York Times", pentru su
fletele noastre chinuite.

Dacă vorbim la trecut despre pro
paganda calomnioasă a presei trus
turilor împotriva țării noastre, nu 
este pentru că ea ar fi încetat. Boala 
politică cea mai incurabilă a mul
tor politicieni din Occident rămîne 
isteria anticomunistă, iar minciuna 
obtuză unul din simptomele ei 
damentale.

Realitățile noi, succesele în 
nomie și cultură obținute în 
noastră nu mai pot fi însă trecute, 
pur și simplu, cu vederea. Oameni 
de stat occidentali, importanți oa
meni de afaceri, ziariști, foarte 
mulți turiști și vizitatori au făcu! 
și fac declarații din care se vede 
că adevărul despre Romînia își face 
drum.

Au un 
turisirile

înalte da-

cultura, re-

fun-

eco- 
taia

tot mal larg răsunet măr- 
observatorilor lucizi, care

chiar neînțelegînd sau nefiind
de acord cu oiînduirea noastră 
socială, nu pot să nu-i recunoască 
realizările. Am putea cita astfel de 
declarații din sursele cele mai di
ferite. Iată ce spune prof. Scott 
Nearing, economist și sociolog din 
S.U.A. : „Lucrul care m-a impresio
nat cel mai mult în Romînia este 
echilibrul existent între veniturile 
populației, pe de o parte, și produc
ție pe de altă parte“; 
Michel 
nistrul industriei Franței : 
sesc 
nat de tot ceea ce am putut să 
văd aici, atît pe planul transformă
rilor industriale, cît și pe cel al 
realizărilor sociale. Sînt sigur că 
Romînia se găsește pe drumul pro
gresului său și felicit pe toți cei 
care răspund de aceasta“.

Am putea înmulți aceste mărtu
rii, întărite de altfel de legăturile co
merciale tot mai extinse dintre noi 
și țările occidentale, care arată cît 
de larq începe să iie cunoscută și 
recunoscută peste hotare noua față 
a țării noastre. Este de remar
cat că, sub presiunea faptelor 
incontestabile, chiar și calomniato
rii cei mai înrăiți ai socialismului au 
fost siliți să schimbe macazul. Și a- 
nume, e foarte interesant de urmărit 
cum negustorii șmecheri, denigrato
rii făliți au schimbat, treptat, dacă 
nu conținutul, atunci forma măriii: 
în loc 
cearcă 
nostru, 
folosi 
devenit 
care declara că se aruncă sub pri
mul tractor ieșit dintr-o uzină romî- 
nească. Cum să vă spun ? Firește, 
declarația vădea cea .mai deplină 
neîncredere în forțele democrației 
populare, dar era, cel puțin, tranșantă 
și, într-un fel, avea hazul ei. In vara 
aceasta, am avut plăcerea să fim vi- 
zitațl de un corespondent al ziarului 
„New York Times". Persoană mult 
mai prudentă, oaspetele ne-a lăsot 
tractoarele în pace. în schimb a vist-

sau dl.
Maurice-Bokanovschi, mi-

1_2~ , ’ : „Pără- 
Romînia foarte impresio-

de gogoși înfuriate, ei în- 
acum să vîndă, pe contul 
măcar gaura covrigului. Aș 
un exemplu concret : a 

celebru, la noi, • unul

tat litoralul. Ce comunică domliă sa 
cititorilor de dragul cărora, să zi
cem, a parcurs multe mii de kilo
metri ? Constanța, constată el, este 
un oraș „în care realizările noi în
cearcă să dea trecutul îndărăt”. Pe 
litoral sînt „hoteluri construite de 
arhitecți plini de imaginație". Dar... 
pentru că n-a făcut omul degeaba 
mii de kilometri, la Manga
lia „clanțele, broaștele .de. la ușă 
arată semne de deteriorare". Adio 
patetismul „prăbușirii economice a 
Romîniei 1". E drept, clanțe stricate 
mai sînt ele, din păcate. Dar, de la 
tractor pînă la clanțe și broaște e 
distanța între o anumită propagan
dă și falimentul ei.

Aș adăuga acestui exemplu și 
cîteva de origine europeană. Să în
cepem cu notele de drum din țara 
noastră ale ziaristului elvețian J. 
Wolfenden, publicate în „Weltwo
che" din 20 iulie. Spicuiesc, din ele, 
tot referiri la construcții : „Casele 
care se construiesc însă astăzi tră
dează imaginație creatoare, 
elegantă și culorile pastel, 
nești, dau acestor case 
de suplețe...". Mă rog, dar 
credeți dumneavoastră că
noi în stare să facem blocuri fru
moase ? în articolul domniei sale, 
oaspetele ne servește o explicație 
năucitoare : „Vina principală (?) o 
poartă iaptul că Romînia este des
părțită de Occident prin cortina de 
fier". Vedeți, explică el mai departe, 
„vechea pătură burgheză“ a ră
mas în țaiă, și atunci, cum 
am spune noi, s-a apucat de con
struit socialismul. Nu cumva să 
creadă patronii lui „Weltwoche" că 
trimisului lor l-a plăcut ceva făcut 
de statul, muncitorilor și țăranilor 1 
Sau iată cum încearcă domnul Erich 
Einegger, în „Freiheit" din 21 iulie, 
să piloteze. Vrînd-nevrînd el trebuie 
să scrie 
dentali 
nească, 
cu totul
să nu ne ascundem după deget. Și 
acest lucru nu poate fi decît con
tinuat de o călătorie prin țară”.

...Linia 
priete- 
un aer 
de ce 
sîntem

textual : „Specialiștii occi- 
consideră industria romî- 
pînă mai leii ridiculizată, 
remarcabilă și avertizează

Unde o întoarce domnia sa din con
dei, este la starea magazinelor. El 
scrie fără jenă că n-a văzut, în vi
trine, decît pantoii bărbătești de 
400—500 lei, ulei de 40 lei kilogra
mul și poșete din plastic de 430 lei.

Articolele citate sînt diferențiate 
ca nuanțe, ca grad de informație și 
chiar ca seriozitate profesională. 
Ceea ce le unește însă este, pe deo
parte, practicarea unei tehnici co
mune în fuga de adevăr : se ames
tecă blocul cu clanța, se dă un vag 
iz de obiectivitate, se „uită" uleiul 
de 12,50 cu sticlă cu tot, se înmul
țesc cu de la 2 la 5 ori prețul poșe
telor sau pantofilor, se pomenește 
hodoronc-tronc „cortina de fier“ și 
totul se servește drept analiză pro
fundă a situației interne.

Mai trebuie însă reținut ceva, 
foarte important, aș zice chiar 
relativ nou: și anume că reaua vo

ință evidentă, ideile preconcepute, 
toate la un loc sînt totuși silite să 
țină seama de realitățile noii Romî- 
nii. Unii continuă să se îndeletni
cească cu răstălmăcirea fapte
lor. Dar, peste toate rezerve
le, zeci de ziariști occidentali, majo
ritatea aproape absolută a celor 
care ne-au vizitat anul acesta, con
semnează, în articolele lor, reali
zări. Dl. Paul Underwood de la „New 
York Times" scrie : „Trebuie recu
noscut că romînul de rînd ...trăiește 
mai bine decît în trecut". Tot dom
nia sa găsește, pentru noi, astfel de 
expresii ca „meritul unei planificări 
atente", „productivitatea indică creș
tere", ca și adevărate accente lirice, 
de tipul „o floare răsturnată' la a- 
dresa noilor noastre construcții. Dacă 
dl. Richard O'Regan de la Associa
ted Press este în stare să scrie cu 
sinceritate : „In comparație cu ceea 
ce a fost, Romînia este o țară cu a- 
devărat uimitoare', și : „Am fost ul
tima oară, în Romînia, acum 9 ani. 
Revenind acum nu am putut să nu 
fiu impresionat de progresele reali
zate', atunci nu ne mai rămîne decît 
să zîmblm cînd colegul său de a- 
genție, dl. Hans Benedict, caută nod 
în papură la un chioșc de răcori
toare de pe plaja Mamaiei. Profe
tul „eliberator” arată, în cazul de 
față, ca cea mai banală soacră 
acrită.

EUGEN MANDRIC

folosește și la fa
bricile de frigidere, 
In loc de plută. 
Este o materia a- 
norganică, pa care 
nici umezeala șl 
nici focul nu o su
pără de fel, după 

cum nu pof pătrunde prin ea gazele 
sau aburii.

— Este mult mal ușoară decît sti
cla ? — am întrebat.

— Calcula/I : un metru cub de 
sticlă cintărește 2 500 de kg, Iar unul 
de spumă Intre 160—180 de kg.

In apropiere de Decin, Intre Mu- 
korov șl Vernerice, s-a construit o 
conductă de apă lungă de 8 km. 
Tuburile de sticlă sînt unite Intre ele 
cu materiale plastice. Conducte din 
sticlă și bazalt topit am văzut In nu
meroase fabrici din industria chimi
că și industria alimentară, Cuburi din 
bazalt căptușesc instalații ale flotații- 
lor. Industria petrochimică face pași 
mari spre ziua cînd va oferi construc
torilor panouri mari de plexiglas, u- 
șoare, nesupuse eroziunii.

La întreprinderea pentru sticlă pre
sată și de ambalaj din Hermanova 
Hut, lingă Plzen, s-a spulberat pre
judecata că munca sticl—ilor are un 
caracter strict manual. O mașină au
tomată îngăduie unui schimb să pro
ducă 21000 de fiole pentru penici
lină, in loc de 5 200 cile se realizau 
pînă acum. Dar mecanizarea și auto
matizarea au pătruns chiar și la Ze- 
lezny Brod, acolo unde nimeni nu le 
credea posibile.

— Avem cîteva semi-automate 
care pot șlefui și lustre, mi-a spus 
meșterul Kopala, el însuși creator al 
unei mașini complet automatizate.

Cînd am 'evenit în Praga, pe 
Vaclavske Namesti, în vitrina unei 
librării am văzut o carte de basme: 
„Castelul de cleștar". Și am zîmbit : 
nepoții noștri nu numai că vor citi 
asemenea povești anacronice, da' ei 
înșiși vor trăi in orașe strălucitoare 
de cleștar autentic.

HORIA LIMAN

Din carnetul corespondentului 
la Praga
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Prin 1928, la Tlrgul de la Brno, 
turnul construit aproape In întregime 
din sticlă a lost primit ca o curiozita
te. In 1961, turnul de sticlă al Tîrgu- 
lui de la Leipzig apărea ca un acce
soriu natural. 1n parcul Julius Fücik 
din Praga, pavilionul cehoslovac al 
expozifiel din 1958 de la Bruxelles 
nu-i un simplu ornament, ci fragmen
tul unui organism. Aici găsești atitea 
elemente decorative din sticlă, Incit 
marele pavilion se încadrează armo
nios în ansamblu, cu pereții lui In 
care foarte rar apar ți materiale de 
construcție tradiționale. Mereu mai 
frecvent își face loc, In discuțiile tot 
mai pasionante a- 
supra construcțiilor 
de locuințe și o- 
biéefive industria
le, întrebarea care 
nu mai miră pe 
nimeni : Pe cînd 
panouri de sticlă ?

Cărămida a rămas In umbra pa
nourilor de beton.. Sticla Insă nu se 
mai mulțumește să rămină „fereas
tră" — ea se impune pe o arie cu 
mult mai largă. Detalii: plafon sau 
ușă completă din sticlă, un perete, 
o conductă, lămpi montate In pla
fon, ba chiar și reliefuri ornamen
tale și mözaic artificial. Ansambluri; 
instalafii și exterioare întregi. Trans
parentă, lumina intensă li conferă 
strălucire Iar un zid de sticlă colo
rată poate valora cit im vitraliu. 
Plastic, nici cărămida și nici beto
nul nu realizează ceva asemănător.

Un arhitect slovac mi-a vorbit des
pre experiențele făcute la Bratis
lava, mai puțin tradițională de
cît Praga, ale cărei tradiții arhitec
tonice și stil impun unele limite :

— Sticla este folosită pe scară 
largă la hoteluri, restaurante, maga
zine și diferite instituții. Pe de o 
parte — pentru uși, pe de alta — 
pentru ferestre. Așadar, nimic nu ne 
împiedică s-o introducem în con
strucțiile de instalații publice, holuri 
de gări sau cinematografe, terase 
sau ■ laboratoare, instalații . sanitare, 
ba chiar și in construcția de uzine. 
Dacă o seră poate fi concepută a- 
proape exclusiv din sticlă, de ce o 
casă n-ar fi concepută ca o seră l 
Electroconducfibilifatea ei inqăduie 
constructorilor s-o folosească pentru 
încălzirea clădirilor de sticlă. Feres
trele duble de sticlă experimentate 

. de noi sînt .mai ușoare și ne econo
misesc ramele de lemn sau de me
tal. intre cele două straturi ale fe
restrei duble introducem fibre de 
sticlă „vitrasilk" sau „fhermolux", 
care asigură o bună izolație termică 
și acustică. In industrie, ca și în con
strucția de locuințe, mai folosim și

SITUAȚIA DIN ALGERIA
ALGER 2 (Agerpres). — Agenția 

France Presse anunță că Biroul 
Politic al F.L.N. a comunicat la 1 
septembrie că forțele sale armate 
înaintează pe un front larg în di-

O#O

„trustul creierului“ 
la Bonn

BONN 2 (Agerpres).— secret
La reședința de la Bonn creierului" 
a cancelarului Adenauer, 
în palatul Schaumburg, 
s-a adunat din nou 
„trustul creierului" Ger
maniei occidentale — 
miniștri și reprezentant! 
de seamă 
de afaceri 
Cu foate 
conferință 
strict secret, totuși pen
tru

ai cercurilor 
vest-germane. 

că această 
se desfășoară

nimeni nu este un

faptul că „frustul 
a discutat pro

blemele înrăutățirii con
tinue a situației economi
ce a R.F.G. Devalorizarea 
permanentă a mărcii ates
tă, printre altele, acest 
fapt. Potrivit datelor o- 
ficiale, puterea 
părare a mărcii 
mane s-a redus 
patru ani cu o

Unul din punctele or-

PE CINE AJUTĂ RASIȘTII 
SUD-AFRICANI

de cum- 
vest-ger- 
în ultimii 
treime.

dinei de zi a conferinfei 
la Adenauer, după cum 
afirmă cercurile ziaristice 
de la Bonn, a fost pro
blema unor măsuri coor
donate împotriva luptei 
muncitorilor vest-germani 
pentru Îmbunătățirea sa
lariilor.

O altă temă a confe
rinței a fost problema 
bugetului de stat pe anul 
1963, pînă în prezent ne
echilibrat.

recția Algerului. Forțele districtului 
militar numărul 4 din capitală sînt 
aproape încercuite...

„Puternice forțe armate ale dis
trictului militar numărul 6. însoțite 
de care blindate, subliniază agen
ția Reuter, au încercuit forțele ar
mate ale districtului numărul 4 din 
orașul Boghari care se află la 75 
de mile depărtare de Alger“.

Aceeași agenție relatează că mii 
de țărani algerieni s-au adunat în 
zona dintre trupe. Mulți dintre a- 
ceștia au stat pe străzile orașului 
pentru a preveni ciocnirea dintre 
cele două armate.

In același timp agențiile de pre 
să occidentale relatează că între 
conducătorii districtelor militare ri
vale au început negocieri în vederea 
evitării unor vărsări de singe. Ser
viciul de informații al Biroului Po
litic al Frontului de Eliberare Na
țională a . anunțat că comandamen
tul primei zone a districtului mili
tar nr. 3 și-a exprimat solidaritatea 
cu Biroul Politic.

♦♦o

dați ai organizației fasciste a lui 
Mosley.

PENTRU A SE ECONOMISI APA...
Direcția unei mine de diamante 

din Africa de Sud a emis recent un 
ordin în care se arată că „Pentru 
a se economisi apa, se interzice 
muncitorilor negri să folosească 
băile”. Ordinul menționează că pie
lea negrilor nu cere să fie spălată 
întrucît „praful și impuritățile nu se 
observă pe un corp negru".

Căpetenia fasciștilor din Anglia, 
Oswald Mosley, recurge la ajutorul 
financiar al fasciștilor rasiști din 
Republica Sud-Africariă pèntru a 
plăti taxa cerută de legile electo
rale engleze în vederea înscrierii 
candidaților pe listele electorale. Re- 
ferindu-se la aceasta ziarul englez ~ 
„Observer" relatează că Mosley a 
trimis în această țară pe un par
tizan de-al său, conservatorul Will- 
man Webster, care a cerut suma 6 000 DE POLIȚIȘTI Șl DETECTIVI 
de 100 000 de lire sterline. Acești IN PREGĂTIRE
bani vor fi folosiți pentru a înscrie • „o întreagă divizie de poliție vest- 
pe listele electorale 100 de candi- germană, în uniformă sau în civil,

Trupa de balet a Teatrului Mare din Moscova întreprinde un 
turneu în S.U.A. ți Canada. In fotografie: Artiștii înainte de plecaio.

a și început pregătirile și exerci
țiile de alarmă". în vederea vizitei 
pe care o va întreprinde săptămîna 
viitoare aici președintele Republicii 
Franceze, de Gaulle — scrie cores
pondentul agenției D.P.A. în vede
rea vizitei au fost mobilizați de pe 
acum peste 6 000 de polițiști și de
tectivi înarmați cu puști-mitralieră, 
arme de tot felul; ei vor fi sprijiniți 
de unități de elicoptere.

PĂSTRAȚI-VĂ CALMUL
In urma abuzurilor săvîrșife de tu

riștii americani în Elveția, autoritățile 
elvețiene s-au văzut silite să publice 
afișe prin care cer populației să-și 
„păstreze calmul" și să aibă o atitu
dine ospitalieră față de turiștii ameri
cani. Pe afișele distribuite se pot cit' 
următoarele indicații : „Nu vă mirați 
dacă în restaurante, după ce au luat 
masa, turiștii americani sparg farfu
riile , „Nu vă neliniștiți și păsfrați-vă 
calmul dacă pe străzi americanii acos
tează femei", „kl- " 1 “
duc prea mult 
publice,

DIN

„Nu vS mirați dacă pro- 
I zgomot în localurile 

fiji toleranți".

1932 NICI UN SPITAL 
CONSTRUIT

„Libération" scrie că înce-Ziarul 
pînd din anul 1932 la Paris ~nus-a 
mai construit nici un spital. Ziarul 
arată că, după cum a reieșit din dez
baterile care au avut loc pe margi
nea asistenței medicale, în Franța 
se observă o lipsă acută de perso
nal cu o calificare necesară. Ziarul 
menționează că în prezent există la 
Paris numai 35 000 de paturi de 
spital.

PUTERNIC CUTREMUR 
ÎN IRAN

In noaptea de 1 spre 2 septembrie 
Iranul a fost zguduit de unul din 
cele mai puternice cutremure din 
întreaga sa istorie. Potrivit primelor 
date oficiale incomplete, numărul 
morților depășește cifra de 3 300. 
Aproximativ 4 000 de oameni au 
răniți. Zeci de orașe și sate eu 
complet distruse.
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