
• N. Pantilie — Procedeele 
tehnologice avansate — mai larg 
extinse în schelele petroliere 
(pag. 2-a).
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• Invățămîntul superior — 
spre binele omenirii — Simpo
zionul internațional organizat de 
Federația mondială a oamenilor 
de știință (pag. 4-a).
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Participant activi
L gospodărirea cartierelor- -Cu cît timpul trece și grupele de partid pe blocuri și străzi acumulează mai multă experiență, se do

vedește cît de binevenită a fost crearea lor. Ele aduc o contribuție tot mai însemnată la gospodărirea cartierelor, îngrijirea și păstrarea fondului de locuințe, la rezolvarea multiplelor probleme de interes comun ale locatarilor din blocuri sau 
ale celor care locuiesc pe aceeași stradă, precum și la educarea cetățenilor pentru ca aceștia să-și îndeplinească îndatoririle către stat, să 
respecte regulile conviețuirii în co
mun.Primele grupe de partid pe blocuri 
și străzi din orașul nostru, Brașov, 
au fost create acum doi ani. în prezent există peste 1 000 de astfel de grupe de partid. Ca organizatori sînt 
cel mal buni membri de partid din blocul sau de pe strada respectivă, oameni cu pregătire și experiență tn munca de partid, cum sînt tovarășii Gh. Oancea, iehnician la C.F.R., Gh. Papuc, reglor la Uzina „Rulmentul“, Valeriu Itu, maistru turnător la Uzinele de tractoare; și alții.Pe baza indicațiilor plenarei C.C. 
al P.M.R. din aprilie anul acesta, 
munca de îndrumare și control a acestor grupe a luat un caracter mai organizat. Comitetul orășenesc 
a desemnat pe unul din secretarii săi, tov. Vicențiu Apolzan, să răspundă de îndrumarea activității grupelor de partid pe blocuri, această muncă sîntem sprijiniți aproape 100 activiști nesalariați. repartizarea acestora s-a căutat, cît posibil, ca fiecare să se ocupe de un anumit număr de grupe din cartierul în care locuiește, ceea ce ușurează cunoașterea problemelor ce se ridică în fiecare loc.Pentru a sprijini grupele de partid pe blocuri și străzi să participe efectiv la activitatea obștească ce se desfășoară în cartiere, comitetul orășenesc de partid ține lunar consfătuiri cu organizatorii lor, schimburi de experiență între ei și instructaje în legătură cu cele mai importante sarcini ce revin grupelor. Cu aceste prilejuri 2—3 organizatori prezintă cîte o informare : ce probleme au avut de rezolvat, cum au procedat, ce metode au folosit. La ultimele două consfătuiri au fost prezentate cinci asemenea referate. întrucît ele au reflectat aspecte principale ale activității desfășurate de grupele de partid din blocuri și de pe străzi, voi relata cîteva din problemele a- bordate.Grupa de partid formată din locatarii blocului 17 din cartierul „Steagul roșu", de pildă, a desfășurat o rodnică activitate pentru înfrumusețarea curților și a străzii. Organizatorul ei, tov. Florian Lucaci, a luat legătura cu deputatul din circumscripția respectivă și, cu ajutorul acestuia, după ce locatarii au curățat bine locurile din fața blocurilor, a obținut ca sfatul popular să le repartizeze felurite flori și arbuști ; specialiști în gră- dinărie i-au îndrumat pe oameni cum să facă plantările, rondurile de flori etc. Nu e unicul exemplu care se poate da. Toate grupele de partid din cartier și-au unit eforturile pentru antrenarea cetățenilor la o largă acțiune de înfrumusețare a spațiilor dintre blocuri. Cei mai

mulți dintre locatari au răspuns la chemarea comuniștilor. Au fost e- fectuate mii de ore de muncă pa- vi-
a-

Din experiența grupelor 
de partid pe blocuri și străzi 

din Brașov

triotică, iar fostele terenuri rane s-au transformat în devărate grădini, în terenuri de sport și joacă pentru copii. Prin intermediul grupelor de partid din blocuri, influența partidului se e- xercită asupra unui mare număr de cetățeni care sînt antrenați la viața obștească a cartierelor.Grupele de partid au o îndatorire principală să dezvolte în rîndurile locatarilor grija față de locuințe, față de îndeplinirea la timp a obligațiilor către stat. Numeroase grupe, îndeosebi cele din blocurile construite acum cîțiva ani, au explicat locatarilor că păstrarea curățeniei în locurile comune este în interesul general, iar aceștia s-au declarat de acord să contribuie la zugrăvirea culoarelor, a scărilor etc. Dacă într-o vreme se mai în- tîmpla ca unii locatari de pe strada Lupeni să nu-și plătească regulat chiria și alte în urma muncii desfășurate de

• Sport (pag. 3-a).

• Note de drum din R. D. Ger
mană — P. Stăncescu — Prin
tre locuitorii Rostockului (pag. 
4-a).

• Din poșta săptămînii (pag. 
2-a).
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• Carnet cultural (pag. 2-a).

La băile Victoria

Și

Scenă din spectacolul brigăzii.

Colectivul fabricii în anul acesta fa- devreane decît era

în 
la

numără Chelaru, Bucur

300 tone de zahăr peste planSASCUT (coresp. „Scînteii"). — de zahăr din localitate a început bricarea zahărului cu 10 zile mai prevăzut. Datorită bunei organizări a lucrului și aplicării măsurilor tehnico-organizatorice, el a reușit să asigure prelucrarea unor cantități sporite de sfeclă de zahăr din noua recoltă.De la începutul campaniei șl pînă ieri colectivul fabricii de la Sascut a produs peste plan o cantitate de 300 tone de zahăr. Rezultate bune s-au obținut și în ceea ce privește calitatea zahărului.

ECOURI

Preocuparea

în 
de 
în 
pe

obligații, acum, politico-educative grupa de partid al cărei organizator este tov. loan Gurgu, nici un locuitor de pe această stradă nu mai are restanțe. Grupele de partid pe blocuri și străzi s-au dovedit o bună școală de educație cetățenească.O serie de organizatori de grupe, printre care și tov. Melania Ionel, au inițiat adunări ale grupelor cu toți locatarii, în care se discută posibilitățile de rezolvare a problemelor comune. Discutarea în astfel de adunări a unei probleme cum este asigurarea unui aspect exterior plăcut blocului a avut ca urmare faptul că majoritatea balcoanelor și teraselor au devenit mici grădini suspendate.Printre dicate de rilor din piilor. A joacă și în același timp a ocroti zonele verzi și a asigura liniștea în timpul orelor de odihnă nu este un lucru ușor ; în soluționarea acestei probleme, cele nouă grupe de partid din cartierul „Steagul roșu1 dovadă de grijă față spirit de inițiativă, aici, sfătuindu-se cu catari, au inițiat echipe de fotbal și exclusiv din copii, dar care își desfășoară activitatea sub supravegherea unor adulți care locuiesc în- tr-unul din blocuri. Intre echipe au loc competiții la care părinții asistă cu bucurie. Unii copii fac „de serviciu", veghind la ocrotirea spațiilor verzi. Prin rotație, părinții se îngrijesc de organizarea jocurilor, a unei activități culturale care să ocupe în mod plăcut și instructiv timpul copiilor ; celor mici li se citesc basme.Munca educativă în rîndul cetățenilor pentru formarea unei atitudini noi, socialiste, în relațiile de conviețuire între cei care locuiesc în aceeași casă sau pe aceeași stradă constituie în continuare pentru grupele de partid un vast cîmp de acțiune. In această direcție nu s-au
VIOREL METEA 

prim-secretar al Comitetului 
orășenesc de partid Brașov

problemele de seamă ri- buna conviețuire a locata- blocuri este educarea co- crea acestora condiții de

Intervenție rapidă

( PITEȘTI (coresp. „Scînteii'’). — J 
O ploaie torențială cu descărcări) 
electrice intense. Trăsnetul lo- j 
vește izolatorii unuia dintre stîl- ) 
pii de susținere ai liniei electrice j 
Pitești-schela de extracție Poiana j 
Lacului și satele din împreju- ) 
rimi. Curentul s-a întrerupt. De- j 
ranjamentul s-a produs în pra- j 
gul serii. Nu era timp de pierdut. J 
Pe furtună, prin pădure și întu- j 
neric, o echipă de intervenție de { 
la întreprinderea regională de ) 
electricitate Argeș, condusă de ] 
Constantin Tudoran, a plecat ime- j 

, dial „pe linie”. Cu ei se afla și ) 
I maistrul Alexandru Diaconescu, { 
f membru de partid. In scurtă ) 

vreme stîlpul cu pricina a fost j 
descoperit. Maistrul coborî în sat j 
să anunțe telefonic dispecerul. ) 
De la întreprindere, spre acest j 
punct au pornit în grabă alți to- j 
varăși de muncă. Ajunși la fața ) 
locului, electricienii montară în j 
grabă scările metalice. Ploaia j 
cădea tot mai des. Cu tot întu- j 
nericul, izolatorii sînt înlocuiți )
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[ cu alții noi, linia fiind scoasă de j

Printre cei care au contribuit la obținerea acestui succes seNicolae Iosifalții.

ORADEA (coresp. „Scînteii”). — 
Sute de oameni ai muncii din dife
rite localități ale țării au sosit ieri în 
stațiunea balneo-climaterică Victo- 
ria-Oradea pentru a-și petrece 
concediul de odihnă. Printre noii 
sosiți în concediu sînt Toma Fran
cise, constructor la Combinatul si
derurgic Hunedoara, Iacob Elena, 
soră medicală din Ploiești, Gheor
ghe Szalai, muncitor la Fabrica de 
încălțăminte din Cluj, și alții.

Cu aceasta, la băile Victoria au 
sosit in acest an cea de-a 12-a se
rie de oameni ai muncii. Numărul 
total al celor care

au dat de copii și de Comuniștii de mai mulți lo- crearea unor volei alcătuite

(Continuare în pag. a n-a)

sub tensiune. Apoi, un semnal că j 
f totul este in ordine. Maistrul se J 
J grăbi din nou spre sat de unde ] 
f anunță telefonic dispecerul să j 
[ repună linia sub tensiune. In- ) 
[ dată la sonde și în case lumina j 
f sparge întunericul. Intervenția j 
\ efectuată în condiții puțin obiș- ) 
f nuite a durat numai 45 de mi- j 
f nute. j

(Foto : Agerpres)

Vedere din orășelul minerilor 
Cavnic.

și-au petrecut 
și își petrec con
cediul de odihnă 
aici se ridică 
acest an 
10 000.

Întîlnire 
cu cititorii

I
BRAȘOV (coresp. 

„Scînteii”). Membrii 
cercului literar „Vla
dimir Maiakovski” 
de la Uzinele de 
tractoare s-au întîl- 
nit la club cu mun
citori, tehnicieni și 
ingineri de la forje, 
turnătorie, oțelărie, 
montaj și din alte 
locuri de muncă. Cu 
acest prilej a fost 
prezentată placheta 
„Primăvara uzinei” 
care a cuprins cele 
mai bune lucrări ale 
poeților și prozatori
lor uzinei. In Înche
ierea intîlniril, mem
brii cercului literar 
au citit din lucrările 
lor.

Magazin de prezentareSIGHIȘOARA (coresp. „Scânteii“). — în centrul orașului Sighișoara s-a deschis un magazin de prezentare Gostat. Aici se desfac legume, zarzavaturi, fructe, precum și păsări, ouă, lapte și alte produse ale gospodăriilor de stat din Sighișoara, Apold și Laslea.
Manifestări pentru tineret

Programul de ieri al Casei de cul
tură a tineretului din raionul „Grivi- 
ța Roșie“ din Capitală a cuprins o 
serie de manifestări interesante. In- 
cepînd de la orele 10 a fost organi
zată o duminică culturală pentru 
copii. Cu acest prilej, în fața a pes
te 300 de copii de vîrstă școlară au 
fost ținute expunerile cu caracter 
educativ „Adam și Eva sînt strămo
șii noștri ?" și „Marile praguri ale 
lumii : cascadele". In încheiere a 
rulat filmul „Spre țărmuri înde
părtate".

După-amiază, începînd de la orele 
18, a avut loc o seară distractivă la 
care au participat peste 600 de ti
neri de la diferite întreprinderi din 
raion. Programul a cuprins jocuri 
distractive, scurte programe artisti
ce susținute de formațiile casei de 
cultură și dans.

SUCEAVA (coresp. „Scînteii"). — 
Zeci de căruțe cu colectiviști îmbră- 
cafi în frumoase costume populare 
din comunele llișești, Stroești, Poeni- 
Solca și din alte comune învecinate, 
se îndreptau ieri spre comuna Ci- 
prian Porumbescu din raionul Gura 
Humorului. Erau invitații colectiviștilor 
de aici pentru a petrece împreună o 
zi de odihnă. Mai înfîi, cum era și 
firesc, oaspeții s-au interesat despre 
rezultatele în muncă. Ei au vizitat 
expoziția organizată în curtea școlii 
unde erau expuse cele mai repre
zentative produse ale gospodăriei. 
Știuleții de porumb din lanul gospo
dăriei, cartofii, merele aurii, perele, 
prunele din livezile gospodăriei și 
alte produse agricole erau o mărtu
rie a hărniciei colectiviștilor 
muna Ciprian Porumbescu.

După vizitarea expoziției 
și oaspeții au participat la 
mos program artistic la care, 
de formafiile Caselor raionale de cul
tură din Cîmpulung Moldovenesc, Ră
dăuți, Dorohoi și Botoșani și-a dat 
concursul brigada artistică de agitație 
a gospodăriei.

din co-

gazdele 
un fru- 

in afară

Programul brigăzii este original. 
Scena reprezintă un ecran de ■ cine
mascop. Se înfățișează diferite as
pecte din viața gospodăriei. Artiștii, 
sînt colectiviști, lată apar pe ecran 
brigadierul zootehnic Gheorghe Mur- 
g*U și mulgătorii Vasile Ciurla și Octa
vian Rosmentiuc care participă la un 
concurs pentru cel mai bun mulgă
tor. In timp ce mulgătorii își .desfă
șoară concursul, din răspunsurile pe 
care brigadierul le dă unui „repor
ter" aflăm că cei doi mulgători obțin 
zilnic cite 20 litri de lapte de la fie
care vacă furajată.

Un duduit de motor vestește apari
ția unui tractor. Spectatorii au prile
jul să cunoască pe tractoristul Mihai 
Pietran care a lucrat pe tarlalele gos
podăriei. Un grup de colectiviste 
oferă tractoristului un frumos buchet 
de flori, semn al prețuirii pentru 
munca depusă.

Cu aceasta spectacolul brigăzii s-a 
terminat. Serbarea însă continuă. Pînă 
seara tirziu comuna a răsunat de cîn- 
fecele și jocurile celor peste 4 000 
de colectiviști care au petrecut îm
preună o plăcută zi de odihnă.

n excursie

UnCLUJ (prin telefon).— Ieri, 9 septembrie, colectiviștii din Cîțcău, raionul Dej, au sărbătorit un eveniment deosebit : deschiderea colecției de artă din comuna lor.Cele 4 săli ale frumosului cămin cultural a- menajate în acest scop, cuprind peste 70 lucrări de pictură, grafică și sculptură.

Exponatele aflate în cea mai tînără unitate culturală din regiune a- parțin artiștilor plastici clujeni care, îmbrăți- șînd cu căldură inițiativa comitetului regional de pentru un șir prii.Au luat cuvîntul, cu această ocazie, tov. Liviu Rîureanu, secretarul comitetului regional

partid, au dăruit acest mic muzeu de lucrări pro-

pentru cultură și artă, Daniel Popescu, rectorul Institutului de artă plastică „Ion Andrees- cu° din Cluj și Solomon Mauriciu, președintele gospodăriei colective din Cîțcău.în aceeași adunare, s-a anunțat că în întrecerea organizată între căminele culturale din regiune, căminul din Cîțcău s-a clasat pe locul II.

La vînătoareCONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). — De aproape o lună de zile locurile de atracție ale vînătorilor sînt bălțile și lacurile dobrogene. Aici a început vînatul rațelor, gîște- lor și lișițelor.Ieri locul de întîlnire al celor peste 400 de vînătorl din Constanța, Tulcea, Medgidia, precum și din alte localități ale țării au fost lacurile Razelm și Sinoe și bălțile Dunării.în Deltă, după cum ne spunea unul dintre vînători nu s-au spus povești... vînătoreștl : au fost împușcate ieri peste 400 de rațe și gîște sălbatice.

„Scînteii"). — 
se arăta prea bună 
totuși pe peronul 

Galați se adunaseră, 
de matinală, mulți 
100 de muncitori 
Ia diferite întreprin-

GALAȚI (coresp. 
Deși vremea nu 
pentru excursii, 
gării fluviale din 
la o oră destul 
oameni. Peste 
și funcționari- de 
deri din oraș s-au îmbarcat pe hidro-, 
buzul „Slănic". Itinerariul l Galați — 
punctul pescăresc Crapina. Cu ruc

sacurile în spate și undițele pregă' 
tite, au urcat pe vas împreună cu fa
miliile lor Anton Tolocaru, muncitor 
la uzina de reparații, inginerul Ale
xandru Vartolomei, de la întreprinde
rea de industrie locală, Ion Săvinujă, 
muncitor la întreprinderea „Dunărea-

na" și alții. Printre ei se aflau și gos
podinele Vasilichia Constantinescu, E- 
lena Sandu, Bălașa Crudu, fruntașe în I 
munca obștească.

De la Galaji Ia Crapina e drum de ■ 
două ore. Nu te plictisești însă, pen- ■ 
tru că ai destule de admirat : întreaga ; 
panoramă a șantierului naval, docurile 1 
cu vase ancorate, pădurea de sălcii ; 
de la Cotul Pisicii, insula de la con- j 
fluenfa Dunării cu Prutul, de unde își j 
iau zborul spre țările calde păsările 
călătoare.

La Crapina a fost o zi plăcută. 
Pescarii amatori s-au așezat pe ma
lul apei și, pînă să prindă ceva în 

începui !undiță, au 
seria poveștilor pes
cărești. Femeile și 
copiii au plecat după 
mure in pădure. Cei 
mai mulți însă au

SÄ FOLOSIM LA ÎNSILOZARE
TOATE RESURSELE DE FURAJE

noastră principalăRaidul-anchetă privitor la mersul lucrărilor de însilozare a furajelor publicat de curînd în ziarul „Scîn- teia", a fost citit cu interes de membrii consiliului agricol al raionului nostru. însilozarea furajelor constituie în aceste zile pentru toți colectiviștii din raion problema nr. 1.Peste tot se lucrează de zor la însilozarea porumbului și altor plante furajere. Sînt multe gospodării colective ca cele din comunele Ianca, Plopu, Surdila Găiseanca, jugurea- nu, care și-au îndeplinit și depășit planul de însilozări. Consiliul agricol a îndrumat gospodăriile colective să folosească din plin resursele 'ocale de furaje și să însilozeze toate plantele bune pentru hrana vitelor.Colectiviștii din satul Sătuc, avînd în cadrul gospodăriei o baltă cu stuf, au însilozat peste 40 tone de stuf, iar cei din comunele Ianca și Bordei Verde au însilozat mari cantități de frunze de sfeclă, vreji de cartofi, lucernă și borceag. Pînă la 8 septembrie în întregul raion s-au însilozat 130 671 tone de furaje. Dar aceasta reprezintă doar 64 la sută din planul nostru.
Unele gospodării colestive ca, de 

exemplu, cele din comunele Roșiori, 
Colțea, Băltenl și Racovița au ră
mas în urmă cu însilozarea furaje
lor.

Pentru grăbirea ritmului lucrărilor

de însilozare, consiliul agricol raional a luat în ultima vreme o serie de măsuri. Zilele trecute, au fost con- vocați la consiliul agricol toți președinții, inginerii și brigadierii zoo- tehniști din gospodăriile colective pentru a ne sfătui cum putem lucra mai bine și cu rezultate maxime la însilozat. S-a hotărît ca gospodăriile rămase în urmă să troacă de urgență la asigurarea spațiului necesar pentru însilozare și să se pună în funcțiune tocătorile și alte utilaje existente în S.M.T.-uri și gospodării.Gospodăriile colective toacă co- care sînt tratați amestecați cu

fol de varză, tăiței de sfeclă, vreji de cartofi și de roșii și alte plante. In multe gospodării colective cum sînt cele din Oprișenești, Mircea Vodă, Drogu, această treabă se face cu succes. Membrii gospodăriilor colective din comunele Rușețu, Ulmu și Tătaru însilozează și capitule de floarea-soarelui.De avantajele sînt convinși toțiSîntem hotărîțiducții tot mai mari de lapte și carne, să asigurăm furajele însilozate necesare animalelor.
Ing. GHEORGHE LUȚA 

vicepreședinte 
al Consiliului agricol raional Făurei, 

regiunea Galați

nutrețului însilozat colectiviștii.să obținem pio-
. ceni de porumb cu saramură și apoi

De ce nu in toate gospodăriile colective?
„Scînteii“). —BACĂU (coresp.

Una din principalele lucrări care 
se desfășoară în aceste zile în gos
podăriile colective din raionul Ro
man este însilozarea unor cantități 
îndestulătoare de furaje. In nume
roase gospodării colective, consiliile 
de conducere și organizațiile de bază 
acordă acestei lucrări o mare aten
ție.

Gospodăria colectivă din Săbă
oani este tînără. Colectiviștii de aici, 
oameni harnici și buni gospodari, 
au dezvoltat ferma de animale. Pen-

tru a asigura hrană îndestulătoare 
animalelor, ei și-au propus să însi- 
lozeze în această toamnă 1 060 tone 
de furaje. O bună parte din cele 
peste 700 tone însilozate pînă acum 
o formează porumbul in amestec cu 
coletele de sfeclă de zahăr de pe 60 
ha. Sîmbătă, colectiviștii din Săbă- 
oani au trecut la însilozarea po
rumbului în amestec cu pălăriile și 
frunzele de floarea-soarelui dt pe 
alte 60 hectare.

Colectiviștii din Răchitenl • V«* 
cini cu cel din Săbăoani •— se dfl*

vedesc a fi tot atît de buni gospodari 
cînd e vorba de însilozarea furaje
lor pentru animale. Fină acum, ei 
au însilozat 500 tone de porumb și 
colete de sfeclă de zahăr. Dar cîte 
alte surse de furaje nu mai există : 
pălării și frunze de floarea-soarelui, 
dovleci, rogoz. Există toate posibili
tățile ca planul de 1 000 tone furaje 
de siloz să fie realizat.

Același lucru se poate spune și 
despre colectiviștii din Buruieneștî; 
care au însilozat, în afară de po
rumb și colete de sfeclă, resturi 
de grădină ca dovlecei, varză nea
junsă la maturitate, vreji și altele.

In raionul Roman există însă și 
gospodării colective care subaprecia- 
ză importanța însilozării furajelor. 
La data de 4 septembrie, gospodării
le colective din comunele Bîra, Stă- 
nița, Ghidion și altele nu începu
seră însilozatul, cu toate că porum
bul este trecut de faza optimă de 
însilozare. în aceste gospodării nu 
se acordă atenție nici valorificării 
unor resurse bogate de furaje ca : 
dovleci, frunze și colete de sfeclă, 
buruieni și altele. In gospodăria co
lectivă din Cordun o parte din co
tețele de sfeclă în loc să fie insilo- 
zate, se risipesc.

Consiliul agricol raional are da
toria să acorde mai multă 
sprijin acestor gospodării 
M grăbi ritmul lucrărilor 
tare și valorifica toate 
existente de furaj*.

7 în fotografie :
hidrobuzul „Slă- 
nie" pe Dunăre.

atențîe și 
pentru a 

de însilo- 
resursele

La 20 septembrie 
alegeri în Algeria

ALGER. Agenția France Presse transmite : în noaptea de 8 spre 9 septembrie, Biroul Politic al Frontului de Eliberare Națională din Algeria a anunțat că alegerile pentru A- dunarea Națională vor a- vea loc la 20 septembrie anul curent.
★Autoritățile algeriene au hotărît să rechiziționeze în următoarele zile acele proprietăți care au fost părăsite de mai mult de două luni de posesorii lor. Ordinul autorităților centrale împuternicește pe guvernatorii provinciali să Baoată din case și alte proprietăți pe cei care le-au ocupat tn mod ilegal și să redeschidă toate 

magazinele *1 întreprinde.

rile abandonate de proprietarii lor.
LA VIENA s-a deschis cel de-al 76-lea Tîrg internațional de la Viena. Președintele Austriei, Adolf Schaerf, a inaugurat în . jnod
IN 

TAL, tistice oficiale, numărul de comenzi în toate ramurile industriei s-a redus, în iulie 1962, cu 2,5 la sută față de aceeași lună a anului trecut. In industria mijloacelor de producție, numărul comenzilor s-a redus în iulie 1962 cu 7,3 la sută în comparație cu 1961.

oficial tîrgul.
BERLINUL OCCIDEN- potrivit datelor sta-

PROPUNEREA SECRETA
RULUI DE STAT AL S.U.A., 
Dean Rusk, de a se con
voca o conferință a mi
niștrilor afacerilor externe

ai țărilor membre ale Organizației Statelor Americane în scopul elaborării unor „măsuri comune" împotriva Cubei nu a fost sprijinită de Chile. La 8 septembrie, ministrul afacerilor externe al statului Chile a declarat că, în conformitate cu politica de neamestec în treburile interne ale altor țări, Chile nu va participa la conferința inițiată de D. Rusk.
RIPOSTA DATA FAS

CIȘTILOR. O nouă încercare a fasciștilor din Anglia de a organiza un miting în sudul Londrei a fost dejucată de o mare mulțime de oameni care, după cum anunță agenția Reuter, au 
aruncat cu ouă și pietre 
tn fasciști șl în polițiștii 
care le asigurau paza. Po
liția a intervenit imediat.

arestind 12 demonstranți. Fasciștii au părăsit tribuna improvizată și, intrînd în mașini, s-au îndepărtat în viteză de locul incidentului.
CUBA ȘI GUYANA BRI

TANICĂ au semnat un a- cord comercial care prevede creșterea schimbului de mărfuri între cele două țări.
ROMA. Georges Bidault, lider al organizației teroriste franceze O.A.S., pus sub urmărire de poliția franceză, a fost descoperit de unități ale poliției italiene și extrădat din Italia. Bidault, se spune în relatarea agenției France Presse, a fost condus pînă 

la frontiera cu o țară pe 
care și-a ales-o.
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Paff. 2 SCÎNTEIA
Procedeele tehnologice avansate

mai larg extinse in schelele petroliereZilele acestea, la Ploiești, a avut loc o ședință în care s-au dezbătut sarcinile ce decurg din planul de stat pe 1963 pentru schelele de extracție a țițeiului, întreprinderile de construcții și montaje de schele și uzinele de reparat utilaj petrolier din regiune. Cu acest prilej s-a făcut o amplă analiză a felului cum se îndeplinește planul pe 1962 și a sarcinilor care revin acestor unități în anul 1963.In referatul prezentat s-a subliniat că în perioada care a trecut din acest an, petroliștii din regiunea Ploiești au obținut realizări de seamă în muncă. în primele 7 luni, unitățile aparținînd departamentului foraj-extracție și-au depășit sarcinile de plan la producția globală și producția marfă. Valoarea producției dată peste plan se 36 410 000 lei.în sectoarele de foraj și Iele de extracție a țițeiului tins un șir de procedee avansate de lucru și s-au pus în practică numeroase măsuri care au contribuit la sporirea vitezelor de foraj, la reducerea prețului de cost pe metru forat și pe tona de țiței extras. în întreprinderile de construcții-mon- taje de schele și în uzinele de reparat utilaj petrolier, măsurile luate au contribuit la creșterea productivității muncii, la îmbunătățirea calității lucrărilor, la micșorarea cheltuielilor de producție. Pe întreaga ramură s-au obținut, peste prevederile planului, economii la prețul de cost în valoare de 27 200 000 lei și 24 000 000 lei beneficii peste plan.Forajul cu turbina a fost extins la un număr însemnat de sonde. A- cest lucru se datorește înzestrării instalațiilor cu motoare si pompe de noroi puternice, respectării regimului tehnologic de lucru, îmbunătățirii calității noroaielor de foraj. Numeroase brigăzi de sondori, cum sînt cele conduse de comuniștii Marin Iorga, Dumitru Jeculescu, Ion Stanciu, Gheorghe Aurel și altele, au reușit să efectueze forajul sondelor înainte de termen și să obțină importante economii la prețul de cost. Realizări de seamă a dobîndit colectivul sectorului de foraj Li- liești, care a forat peste plan 8 000 de metri, a extins forajul cu turbina pînă la 42,2 la sută din volumul total al lucrărilor și a obținut aproape 
2 milioane de lei economii la de cost.In schelele de extracție a lui s-au introdus anul acesta dele de recuperare secundară straturi petrolifere. S-au peste 900 de operații geologo-tehni- ce, ca injecții de pietriș în strat pentru combaterea viiturilor de nisip, tratamente cu substanțe tensioactive și cu solvenți, adiționări etc. In schelele Boldești și Cîmpina, unde s-au executat cele mai multe asemenea operații, s-au extras cantități însemnate de țiței peste plan. Colectivul schelei Gura Ocniței a acordat o atenție deosebită intensificării extracției din sondele vechi și din cele inactive, prin urmărirea a- tentă a regimului tehnologic, scurtarea timpului de reparație a delor, combaterea coroziunii dele în pompaj etc.în referat s-a arătat că, ce privește forajul sondelor, rilor din Ploiești și Tîrgoviște le revin sarcini importante în anul 1963. Sarcini de plan sporite vor avea de realizat, în anul viitor, și schelele de extracție a țițeiului, întreprinderile

ridică laîn sche- s-au ex-

prețulțițeiu- meto- la noi efectuat

la
în

fa pragul deschiderii 
anului școlar

de carotaj și perforări, cimentări, o- peratiuni și transporturi speciale, de transportul țițeiului prin conducte, de construcții și montaje de schele și celelalte unități din departamentul foraj-extracție.In cadrul discuțiilor, cei care au luat cuvîntul au subliniat că o premisă esențială pentru crearea condițiilor necesare îndeplinirii planului pe anul viitor o constituie realizarea planului pe anul în curs la toți indicii. în dezbateri au fost scoase în evidență unele deficiențe care mai persistă în diferite sectoare de activitate, făcîndu-se propuneri prețioase pentru lichidarea lor. S-a arătat, între altele, că la întreprinderea de foraj Ploiești n-a existat suficientă preocupare pentru realizarea planului. Tov. Emilian Bart, inginer-șef
(gxperienfa anului 1962 
la baza pregătirilor 

pentru 1963
y

con- să re- fo- etc.

de țiței. E nevoie, totodată, să se ia măsuri pentru organizarea mai bună a muncii brigăzilor de intervenții, deoarece din cauza opririi sondelor pentru operațiile de intervenții se pierde timp prețios.în vederea intensificării extracției se vor executa diferite operații ca : fisurări hidraulice, tratamente cu substanțe tensioactive și cu solvenți, injecții de pietriș, care să consolideze stratele, inhibitări contra coroziunii, combaterea depunerilor de parafină prin metode chimice și e- lectrice și altele. Vorbitorii au arătat că pot fi redate producției un număr mai mare de sonde inactive.Din discuții a reieșit că tehnica nouă, metodele de lucru avansate, trebuie promovate cu mai multă perseverență. Pe bună dreptate s-a arătat că la schelele petroliere Mo- reni, Băicoi și Tîrgoviște unele procedee noi sînt aplicate încă timid și nu pe măsura posibilităților. Injecția cu apă și gaze în zăcăminte trebuie introdusă în toate schelele regiunii. Rezerve importante există pentru extinderea forajului cu turbina — metodă care contribuie la reducerea timpului de săpare a sondelor, la micșorarea cheltuielilor de foraj.în încheierea dezbaterilor, a luat cuvîntul tov. Constantin Răchitan, secretar al comitetului regional de partid, care a arătat, între altele, însemnătatea deosebită a valorificării propunerilor făcute de muncitorii, tehnicieni) și inginerii petroliști în cadrul pregătirilor pentru producția anului viitor, necesitatea intensificării muncii politice în întreprinderile și schelele petroliere. De asemenea, vorbitorul a subliniat că la fiecare loc de muncă e nevoie să se stabilească grafice de măsuri teh- nico-organizatorice care să ducă la realizarea exemplară a sarcinilor de plan pe anul 1962, la crearea condițiilor pentru buna desfășurare a muncii în anul viitor.

De aproape 15 
sională de pe 
Gugești, raionul 
muncitori calificați : mașiniști pen
tru producția de placaj, panel, fur
nir a noilor combinate de in
dustrializare a lemnului. In vederea 
bunei desfășurări a procesului de în
vățământ în noul an școlar, aici 
s-au luat din vreme o serie de mă
suri. Astfel, sălile de clasă și dormi
toarele au fost reparate și zugrăvite, 
mobilierul a fost reînnoit, iar pentru 
bibliotecă a fost amenajată o nouă 
încăpere. Aceasta a fost dotată re
cent cu noi volume. De asemenea, 
s-a construit o clădire nouă pentru 
internat, unde vor fi cazați circa 60 
de elevi. Laboratorul de fizică a fost 
dotat cu material didactic pentru 
efectuarea experiențelor de meca
nică, acustică și electromagnetism.

ani, școala profe- 
lîngă IPROFIL- 

Focșani, pregătește

T
camion, în (i- 
un flăcăiandru

Pe ecranele cinematografelorCraiova Expoziție 
de artă plastică
Muzeul de artă din Craiova, care 

cuprinde o galerie de artă plastică ro- 
minească și alta de artă străină din 
diferite epoci, are numeroși vizitatori. 
De la începutul anului și pînă în pre
zent, muzeul și expoziția permanentă 
aflată în sălile de la parter au primit 
peste 25 000 vizitatori.

Colectivul muzeului a organizat o 
serie de expoziții de pictură și sculp
tură în centrele de raioane, în comune 
și la diferite întreprinderi din regiunea 
Craiova. De o bună apreciere s-au 
bucurat expoziția de pictură și sculp
tură contemporană organizată la mu
zeul raional din Tg. Jiu, expoziția de 
grafică de la Casa de cultură din Co
rabia etc. în prezent, la clubul Uzine
lor „7 Noiembrie” este deschisă expo
ziția „Aspecte din lupta și realizările 
poporului nostru”, vizitată zilnic de 
numeroși muncitori, tehnicieni și ingi
neri din întreprinderi și de alți cetă
țeni ai orașului.

I hi U I R I
rectorul sovhozului ș.a. înfîmplarea 
este dealfminferl delicioasă, reali
zată regizoral (regia : Boris Barnet) 
cu multă vervă și simf al umorului. 
Două fetițe fac un pariu pe care 
una dintre ele, Alionka, îl va cîș- 
tiga dacă va izbuti să capete cinci 
note proaste. Și, cu un capriciu co
pilăresc, în scopul cîștigărll 1n- 
ghefafei care este obiectul prlnso- .<£ 
rii — Alionka, spre disperarea tuf1 
ror, nu vrea cu nici un chip să ' 
zolve corect o simplă problemă —‘ '
aritmetică. Trucaje făcute cu fante- j 
zie, replici pline de haz, slfuațil , 
ridicule, un joc actoricesc admirabil ' 
creează din această secvenfă mo- 
mente de destindere, multă voie , 
bună. Alături de aceasta, înfîmpla- ; 
rea tragică în care o comsomolisfă J 
își găsește moartea în urma unui < 
gest eroic, peregrinarea tinerel ' 
dentiste venită aici din depărtări , 
cu hofărîrea fermă de a contribui < 
și ea la istoria înflăcărată a finutu- ’ 
rilor desțelenite, creează un mozaic ( 
în care alternează, ca în viață, cu < 
simplitatea trăirii cotidiene, event- < 
menfele care vor însemna pentru J 
generațiile viitoare o pagină din < 
istoria construcției comunismului. < 
Ultimele imagini, în care Alionka J 
împreună cu un băiețel mănîncă cu < 
poftă înghețată făcîndu-și copilă-, ' 
rește planuri de viitor, deschid o î 
fereastră spre viitorul în numele « 
căruia oamenii de pe aceste me-. < 
ieaguri muncesc, construiesc. A- : 
ceasta imagine este ultimul vers, < 
ultima rimă a unei poezii cinema- < 
tografice plină de prospețime și : 
gingășie. <

La volanul unui 
nuturile desțelenite, 
greșește drumul și rătăcește în cău
tarea centrului raional. Pe platfor
ma camionului călătoresc cîfiva oa
meni care, trăind în aceste finuturi, 
își desfăinuiesc cîte un epi
sod din viafă. Alionka, fetița cres
cută în acest coif al fării, își 
comunică și ea viafa în fesăfura 
dramatică a filmului, face legătura 
dintre diferitele povestiri. Gingășia, 
candoarea ei fac ca Alionka să de
vină, din simplu pretext dramatic, 
întruchiparea unei idei, simbolul 

purităfii, a| viitorului, al încre
derii nestrămutate în acest viitor 
optimist. Povestirile cuprinse în a- 
cest film (al cărui scenariu aparfine 
cunoscutului scriitor Serghei Anto
nov) deși pline de dramatism, sînt

a instalațiilor elec- 
articolelor electro-

N. PANTILIE 
coresp. „Scînteii”

unde se vînd mo-

AßTÄMUmil

Forme noi de prestare 
a unor servicii

Cooperativa „Tehno-metalica” 
organizat în Calea Plevnei nr. 1 din 
Capitală un birou de informații care 
dă lămuriri cetățenilor în legătură 
cu serviciile pe care le prestează u- 
nitățile acestei cooperative. Tot aici 
se primesc comenzi pentru repara
rea la domiciliu 
trice și sanitare, 
casnice etc.

La magazinele 
tovehicule, cooperativa „Metalo-cas- 
nica“ a repartizat lucrători care dau 
îndrumări cumpărătorilor asupra 
funcționării acestora, probează 
motocicletele și motoretele etc. Tot 
la această cooperativă s-a organizat 
producția pe bază de comandă a a- 
tașelor pentru motociclete și a unor 
piese de mobilier metalic.

Cadru din filmul „împotriva zeilor «

/ ? - " \
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ION BARNAIn săptămîna care începe, vor putea fi văzute pe ecranele Capitalei următoarele filme noi:
START CĂTRE NECUNOS

CUT. O producție a studioului „Lenfilm”. In rolurile principale apar Igor Pușkariov, Nina' Dro- bîșeva (interpreta principală din filmul „Cer senin”), Pavel Moko- tin, Vladimir Cestnokov. Este un film despre un tînăr aviator care se. pregătește să devină cosmonaut.
.VÎNTUL SUDULUI, realizat de regizorul italian Enzo Provenzale, demască Maffia și legăturile ei cu nobilimea. Filmul evocă iubirea nefericită dintre doi tineri care cad victime mașinațiilor a- cestei organizații criminale.
CONTELE DE MONTE CRISTO reprezintă ecranizarea romanului cu același nume de Alexandre Dumas realizată de cunoscutul cineast francez Claude Autant —
ÎMPOTRIVA ZEILOR, producție a studiourilor poloneze, inspirat din viața aviatorilor. (Regizor : Hubert Drapella).
COPILUL ȘI ORAȘUL. O producție a studiourilor sovietice. Din distribuție cităm pe micul actor Andrei Krutikov. Și acest film este inspirat din actualitate, redînd originala poveste a vieții primului născut dintr-un oraș din stepă.

elec-

În curînd pe scenele bănățene

dinre-

nou.la Ion China, inspecta Banca de stat).
luna august s-a dat în fo
losință un magazin(detor

sin- Tăr- Stein, Ște-

de

al acestei întreprinderi a arătat că în vederea lichidării cauzelor care duc la oprirea sondelor în timpul lucrului se vor lua o serie de măsuri : îmbunătățirea controlului prăjinilor de foraj, folosirea unui noroi de bună calitate, întărirea disciplinei în muncă. El a arătat, de asemenea, că deși direcția generală de foraj-ex- tracție din minister a fost sesizată din vreme despre stadiul uzurii unor garnituri de prăjini, nu s-a interesat îndeaproape de aprovizionarea sectoarelor de foraj cu materialele necesare. Vorbitorul a făcut, totodată, propunerea ca uzinelestructoare de utilaj petrolier confecționeze unele utilaje de zervă pentru instalațiile de raj 4 L, D ca : granice, cîrlige Cîteodată, din lipsa unor asemeneautilaje, instalațiile de foraj existente nu pot fi folosite la întreaga lor capacitate.în cuvîntul său, ing. Atanase Popescu, directorul schelei Berea, a cerut întreprinderii de foraj Ploiești să respecte cu strictețe regimul de săpare a sondelor. în prezent, calitatea forajului unor sonde este necorespunzătoare și, din această cauză, punerea lor în producție durează mai mult timp. La munca de punere mai operativă în producție a sondelor o contribuție însemnată pot aduce specialiștii de la Institutul de cercetări foraj-extracție din Cîmpina, care trebuie să studieze și să experimenteze procedee noi, mai eficiente de deschidere și de izolare a stratelor productive.După cum au remarcat numeroși vorbitori, anul acesta există posibilități de realizare a planului de producție în toate schelele petroliere din regiune. în schelele Băicoi, Moreni, Ochiuri și Tîrgoviște însă, din cauză că nu s-au aplicat integral planurile de măsuri geologo- tehnice și organizatorice, au existat unele rămîneri în urmă. Tovarășii Toma Panțu, directorul schelei Ochiuri, Nicolae Ghinea, președintele comitetului sindicatului de la schela Cîmpina, Virgil Morăres- cu, directorul schelei Moreni, și alții, au subliniat că pentru realizarea ritmică a planului de producție este necesar să sondă în parte, posibilitățile de
•o®o-----------

Slderurgfștii 
din Cîmpia Turzii

...au realizat, de la în
ceputul anului pînă în pre
zent, aproape 10 000 tone 
de produse peste plan. Lu
na trecută, laminatorii au 
produs cu 270 tone de sîr- 
mă peste prevederile pla
nului, iar cei de la lamino
rul de profile cu 100 tone 
mai mult decît sarcina de 
plan. Totodată, colectivul 
uzinei a realizat economii 
peste plan în valoare 
1 130 000 lei. (de la 
Bara, tehnician). de

Ion

son- son-ceea trustu- se studieze fiecare pentru a se vedea sporire a debituluiParticipant activi la gospodărirea cartierelor
Folosind resursele 

locale
...colectiviștii de la G.A.C. 

din comuna Mircea Vodă, 
raionul Făurei, au construit 
un grajd pentru 100 de vi
te — cu numai 50 000 lei, 
față de 140 000 lei cît ar, fi 
costat dacă l-ar fi ridicat 
din cărămidă. Cu banii e- 
conomisiți, colectiviștii au 
început construirea altor 2

(Urmare din pag. I-a) de muncă și a lichida defi-

grajduri din paiantă și a 
unui complex pentru 10 000 
de păsări, (de la A. Cuconu, colectivist).
16 tone de fier vechi

■...a colectat și predat pes
te sarcina de plan, pînă a- 
cum, colectivul 
„înfrățirea" din

Uzinelor 
Oradea. 

Bine organizată, acțiunea 
de colectare a metalelor se 
desfășoară ritmic cu bune 
rezultate. Mai mulți ti
neri printre care Liviu 
Ciurdaru, Florian Belgher, 
Augustin Alemdan — 
câtuși, s-au evidențiat 
ultima vreme, (de la 
sile Bota, lăcătuș).

la
in 
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O școală profesională
...a fost construită în co

muna Fetești Gară. Aici 
se vor pregăti munci
tori calificați în meseriile 
lăcătușerie, instalații și 
croitorie. Noul local a 
fost înzestrat cu utilaj 
modern și material didac-

tic corespunzător etc. (de la 
D. Laurențiu, activist partid).

24 de comune
regiunea Brașov 

care Streza Cîr- 
Viștea de Sus și 
din raionul Făgă- 

din raionul

■...din 
printre 
Ușoara, 
Netotu
raș, Ionești 
Rupea și altele au fost e- 
lectrificate anul aces
ta. Pînă la sfîrșitul a- 
nului vor mai fi termi
nate lucrările de
trlficare a încă 11 locali
tăți. (de la Gavrilă Șerbă- 
nescu, Inginer).

Peste 300 
de muncitori

■...de la întreprinderea 
forestieră Nehoiu, raionul 
Cislău, și-au petrecut pînă 
acum concediul de odihnă 
în stațiunile climaterice de 
la munte și mare. Pînă la 
sfîrșitul anului vor mai 
pleca încă 200. (de la 
Iosif Doman, electrician).

redate cu un deosebit simf al poe
ziei, cu un fon cald plin de farmec. 
Prezenta Alionkăi, care comentează 
de multe ori numai cu privirea cîte 
o destăinuire, lirismul intraductibil 
al peisajelor de stepă prin care go
nește camionul, solidaritatea dintre 
acești oameni pe care-i leagă un 
ideal de via|ă comun și care-și 
transmit o tovărășească afecțiune 
evident simțită în gesturile reți- 
nute, în căldura vocii, — toate a- 
cestea conferă filmului tonul ferme
cător la care ne refeream. Povesti
rile înseși nu se bizuie pe accente 
strident dramatice, ci au 
nirea să dezvăluie caracterul
unuia din eroi ; un tractorist price
put, însă lipsit de sensibilitatea ne
cesară pentru a-și înțelege sofia,
povestește istoricul căsniciei sale : 
din cîfeva trăsături ale isto
rioarei înfelegem cum doi oameni, 
fiecare cu defectele lor, vor ști să 
se lase influenfafi, unul de calitățile 
celuilalt, să se transforme, să devină 
mai buni. Alionka povestește o în- 
fîmplare din școală — atît este sufi
cient pentru a desluși figurile lumi
noase ale unor oameni sovietici ca 
învă|ăforul Vifaminîcî (admirabil 
interpretat de actorul E. Garin), di-

Ia Negrești
■...reședința raionului Oaș, 

construcțiilor existente li 
s-au adăugat recent altele 
noi. A fost terminată con
strucția unei școli medii cu 
16 săli de clasă ; în pre
zent, la Negrești pot învăța 
peste o mie de elevi. In

'Uijiri- ~

Siaturile populare
...din regiunea Banat au 

acordat anul acesta o deo
sebită grijă întreținerii și 
modernizării drumurilor. In 
cele 8 luni care au trecut 
din acest an s-au făcut lu
crări de întreținere și mo
dernizare pe mai bine de 
700 de km. Prin folosirea 
pietrei din carierele locale 
și prin realizarea de fun
dații din pămînt stabilizat 
s-a realizat o economie de 
peste 250 000 lei. (de la S. 
Nicanor, învățător).

făcut decît primii pași. Aceasta mai ales pentru că unele grupe, neînțe- legîndu-și cum trebuie menirea, înlocuiesc munca politico-educativă cu o muncă administrativă, substi- tuindu-se comitetelor de bloc și de stradă. Există și grupe a căror activitate se limitează la ținerea din cînd în cînd a unor ședințe. Comitetul orășenesc de partid a luat cu oarecare întîrziere măsurile de remediere. Pentru viitorul apropiat, comitetul orășenesc de partid și-a propus să efectueze o analiză mai amănunțită a activității acestor grupe, pentru a generaliza metodele

buneciențele care se mai fac simțite. Au fost luate măsuri ca, imediat ce noile blocuri se dau în folosință, să se organizeze acolo și grupe de partid. De asemenea, s-a indicat organizațiilor de bază din întreprinderi și instituții să analizeze activitatea depusă de membrii de partid în cadrul grupelor pe blocuri și străzi.Comitetul orășenesc de partid Brașov va lua măsurile necesare pentru o cît mai bună desfășurare a muncii grupelor de partid pe blocuri și străzi, astfel îneît influența lor educativă și mobilizatoare să se facă tot mai simțită.
•o®o-----------

Tlnerele Elena Player șl Maria Mlhäescu, din atelierul de prelucrai 
mase termoplastice al Uzinelor „Electromagnetica" din Capitală, 
sînt fruntașe în muncă. (Foto : Agerpres)

Prevenirea bolilor sezonului de toamnă Cea mai frumoasa comuna 
din raion

între răspindirea bolilor conta
gioase și anotimpuri există anumite 
legături. Unele boli își găsesc con
diții prielnice în anotimpul cald, al
tele sînt în schimb favorizate de ano
timpul rece. Toamna, anotimp de tran
ziție, păstrează pe de o parte carac
teristici de sezon cald pentru ca, trep
tat, să capete specific de sezon rece. 
Aceasta face ca toamna evoluția 
bolilor contagioase să fie variată, de 
la boli proprii anotimpului cald pînă 
la cele caracteristice anotimpului 
rece.

Prima parte a acestui anotimp este 
încă prielnică boli
lor contagioase di
gestive, cum 
febra tifoidă, 
zenteria, 
infecții 
testinale 
de microbi și vi
rusuri, hepatita epidemică etc. Aceste 
boli contagioase au ca element co
mun faptul că microbii și virusurile 
respective pot ajunge pe alimente, 
obiecte, ca și în apa din sursele 
neigienic întreținute, de unde trec 
apoi în organismul omului producînd 
îmbolnăvirea.

Prevenirea bolilor infecțioase diges
tive este direct condiționată de păs
trarea și consumarea igienică a ali
mentelor și apei, și, în mare măsură, 
de igiena mîinilor. Fructele, care se 
găsesc din abundență toamna, tre
buie spălate bine înainte de a fi con
sumate.

în faza de trecere spre sezonul 
rece apare, treptat, o altă categorie 
de boli și anume infecțiile acute ale 
aparatului respirator. Mai frecvent 
întîlnite sînt gripa, guturaiul, angi- 
nele, precum și diferite alte Infecții 
produse de microbi, dar mai ales de 
virusuri. Se cunosc astăzi un număr 
foarte mare de virusuri care pro
voacă infecții acute ale aparatului 
respirator, cu slmptome asemănătoare 
gripei și răcelii (febră, tuse, gutu
rai, dureri în gît, dureri articulare, 
dureri de cap etc.). Una din trăsă
turile comune ale acestor infecții 
acute respiratorii este aceea că ele 
se transmit de la om la om pe calea 
aerului, fiind în general foarte conta
gioase. Germenii respectivi — mi
crobi și virusuri — care se găsesc 
în secrețiile din gîtul șl nasul bol
navilor sau purtătorilor de germeni, 
sînt transmiși prin tuse, strănut satt 
chiar vorbit, pătrunzînd prin respir».

sint 
di- 

diferite 
acute in- 

produse

tie în organismul altor persoane. Cu 
cit distanța dintre bolnav și omul să
nătos este mai mică, cu atît posibili
tățile de molipsire sînt mai mari. De 
aceea se insistă atît de mult ca 
în momentul tușitului sau strănutului 
să se folosească obligatoriu batista la 
nas și gură. în aer liber, pericolul de 
contagiune este mai mic decît în spa
tiile închise sau aglomerate. Așa se 
explică măsura de prevenire care se 
recomandă mereu, ca persoanele su
ferinde de afecțiuni cronice, copiii 
sau bătrînii, care 
puțin robuste, să

SFATUL MEDICULUI

au organisme mai 
evite aglomerațiile 
din săli închise 
mai ales în pe
rioade de epidemii, 

în același scop 
este foarte impor
tant, pentru men
ținerea sănătății, 
să se facă aerisi- 

deasă a încăperilor de 
lucru nu numiți vara,

ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 
In comuna Ciuhai a avut loc un 
schimb de experiență între depu
tății și lucrătorii sfaturilor populare 
din raionul Oradea, consacrat pro
blemelor de gospodărire și înfrumu
sețare a satelor.'Cu acest prilej s-au 
analizat rezultatele primei etape a 
întrecerii pentru „cea mai frumoasă 
comună din raion". Primul loc în a- 
ceastă întrecere a revenit Sfatului 
popular al comunei Ciuhai, care a 
primit drapelul de comună fruntașă 
pe raion,

Pregătirile pentru noua stagiune se află în toi la teatrele bănățene. Teatrul de stat Timișoara și-a pertoriu — printre piesele „Corabia gur pasager“ de chilă, „Matei Millo fănescu. Teatrul maghiar de stal pregătește pentru noua stagiune piesele „Febre“ de H. Lovinee- cu, „Nuntă la castel" de Sütö Andras, „Oameni și stele“ de A. Plesz. Teatrul german de stat va pune în scenă piesele „Fiicele" de Sidonia Drăgușanu și „Cîntă privighetorile" de Lucia Demetrius. Noua stagiune va fi inaugurată la Arad cu „O scrisoare pierdută" de I. L. Caragiale. Vor putea fi văzute în premieră și piesele „Dacă vei fi întrebat“ de Dorel Dorian, „Poveste din Irkutsk" de A. Arbuzov, „Othello“ de Shakespeare. La Reșița

înscris în altele cu un Dan .Oceanul’' de A. de Mircea

vor prezenta în premieră „îndrăzneala" de Gh. Vlad, „Trenul blindat* de Ivanov, „Vulpea și strugurii" de S. Figueiredo, „Sînziana și Pepelea" de Vasile Alecsandri și altele.Opera de stat din Timișoara pregătește pentru iubitorii de muzică „Logodna la mînăstire’ de Prokofiev, „Păcală“ de Sabin Drăgoi, „Don Carlos" de Giuseppe Verdi și baletele „Spărgătorul de nuci" de Ceaikovski și „Macul roșu“ de Glier. în primă audiție, Filarmonica de Stat „Banatul" va interpreta Simfonia nr. 3 cu cor de George Enescu, balada „Steagul“ de S. Toduță, Simfonia IV-a de Șostakovici, un ciclu -complet al simfoniilor lui Beethoven. Cu prilejul sărbătoririi a 100 de ani de la nașterea lui Ion Vidu, corul Filarmonicii pregătește un concert comemorativ.

rea cît mai 
locuit și de 
ci și iarna.

Prevenirea 
ratorii este legată în general de mă
suri simple. Se va evita contactul a- 
propiat cu bolnavii, mai ales în pri
mele 2-3 zile de boală. La îngrijirea 
copiilor mici, alăptare etc. adulții 
cu semne de răceală, tuse, guturai 
vor purta mască la nas și la gură, 
făcută din 5-6 straturi de tifon.

Important este să nu se trimită la 
școli, spectacole etc copiii care au 
febră sau alte simptome de boală 
acută. Ei vor fi reținuți acasă- și se 
va chema medicul la domiciliu. în 
nici un caz nu se vor face, fără avi
zul medicului, tratamente cu antibio
tice (penicilină etc.), care sînt ine
ficace în majoritatea infecțiilor acute 
respiratorii produse de virusuri.

Pregătirea rațională a organismului 
încă din sezonul cald pentru a intra 
călit în sezonul rece este, de ase- I 
menea, o măsură importantă pentru | 
apărarea sănătății. Aceasta se rea- ;
llzează prin folosirea cît mai largă ; 
a factorilor de mediu naturali — apă, 
aer, soare — exerciții fizice, turism, 
înot, ca șl printr-o alimentație echi- I 
librată, variată și mai ales bogată în j 
fructe, legume, zarzavaturi, care asi- ; 
gură organismului o cantitate sporită < 
de vitamine necesare întăririi rezis- < 
tenfei și apărării de îmbolnăviri. I

MARINA SÄNDULESCU I 
medio j

infecțiilor acute respl-

CINEMATOGRAFE, SOARE ȘI UM
BRĂ: Patria (Bd. Magheru 12-14), Elena 
Pavel (Bd. 6 Martie 14), 23 August (Bd. 
Dimitrov 118), VÎNTUL SUDULUI : Sala 
Palatului R. P.Romîne (orele 19,30), Re
publica (Bd. Magheru 2), București (Bd. 
6 Martie 6), înfrățirea între popoare 
(Bd. Bucureștil-Noi), G. Coșbuc 1). TIN
TIN ȘI MISTERUL „LINEI DE AUR”: 
Magheru (Bd. Magheru 29), I. C. Frlmu 
(Bd. 6 Martie 16), Alex. Sahia (Cal. Văcă
rești 21), volga (Șos, ilie pintllle 61). Îm
potriva ZEILOR rulează la cinema
tografele V. Alecsandri (Str. Grigorescu 
24), Lumina (Bd. 6 Martie 12), Gh. Doja 
(Cal. Grivlțel 80), Libertății (Str. 11 Iu
nie 75), Grădina Progresul ' ' 
Vidu 5). COPILUL ȘI 
Tineretului (Cal. Victoriei 48), 
Bancic (C'al, 13 Septembrie 
49 DE ZILE IN PACIFIC : 
torla (Bd. 6 Martie 7), V. Roaltă (Bd. 
1 Mal 57). ULTIMA NOAPTE PE TI
TANIC: Central (Bd. 6 Martie 2). TOM 
DEGEȚELUL — dimineața: 13 Septem
brie (Str. Doamnei 9). SENTINȚA SE 
VA DA JOI — după-amiază: 13 Sep
tembrie (Str. Doamnei 9), B. Delavran- 
cea (Bd. Libertății 70-72). LINGĂ PRĂ
PASTIA ABRUPTA (VlNATOAREA DE 
LUPI) — DRAGONUL — COPIII CIN- 
TA — FOTBAL PE GLOB: rulează la 
cinematograful Timpuri Noi (Bd. 6 Mar
tie 18). FANTOMELE DIN SPESSART 
rulează la cinematografele Maxim Gorki 
(13 Decembrie 5-7), T. Vladimlrescu (Cal. 
Dudeștl 97). COCOȘUL SPERIE MOAR
TEA: 1 Mal (Bd. 1 Mal 322). VIKINGII: 
Cultural (Cal. Grivlțel 196), Grădina 
Unirea (Bd. 1 Mal 143). FOC IN LINIA 
DOUA: Alex. Popov (Cal. Grivlțel 137). 
713 CERE ATERIZAREA: 8 Martie (Str. 
Buzeștl 9-11), Arta (Cal Călărași 153). 
FRUMOASA AMERICANA: Grlvița
(Piața Iile Pintllle 2). FIUL HAIDUCU
LUI rulează la cinematograful C-tin Da
vid (Șos. Crîngașl 42). DESTĂINUIRI: 
Unirea (Bd. 1 Mal 143), Miorița (Cal. Mo
șilor 127). ACORD FINAL: Flacăra (Cal. 
Dudeștl 22), Moșilor (Cal. Moșilor 221), 
Grădina 13 Septembrie (Str. Doamnei B)<

5).
(str. Ion 

ORAȘUL : 
Olga 
196). 
Vic-

VIRSTA DE AUR A COMEDIEI rulea
ză Ia cinematograful Donca Simo (Str. 
Avrlg 1). LACRIMI TIRZH: Munca 
(Șos. Mihai Bravu 221). REVISTA 
DE LA MIEZUL NOPȚII: Popular 
(Str. Mătăsarl 31). UN OM TRE
CE PRIN ZID : 16 Februarie (Bd.
30 Decembrie 89). CINE-I DE VINA? 
rulează la cinematograful M. E- 
minescu (Str. M. Emlnescu 127). LA- 
SAREA NOPȚII: Iile Pintllle (Șos. Co- 
lentina 84). CÎND VINE DRAGOSTEA: 
8 Mai (Str. Lizeanu 19). O VIAȚĂ: Flo- 
reasea (Str. I. S. Bach 2). ALBA CA ZĂ
PADA; Luceafărul (Cal. Rahovel 118). 
M-AM SATURAT DE CĂSNICIE rulează 
Ia cinematograful G. Bacovia (Șos. Giur
giului 3). CETATEA HURRAMZAMIN — 
cinemascop Drumul Serii (Str. Drumul 
Serii 30). PLANETA FURTUNILOR: 30 
Decembrie (Cal. Ferentari 86). SCRI
SOARE DE LA O NECUNOSCUTĂ: ru
lează la cinematograful Aurel 
(Șos, Cotrocenl 9),

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 —
Iul televiziunii. 19,20 — Emisiune ..____
pionieri șl școlari. 19,40 — Filmul ar
tistic „CIND VINE DRAGOSTEA” — o 
producție a studiourilor din R. S. Ceho
slovacă. 21,05 — Recital muzical core
grafic. 21,45 — Telesport. In încheiere : 
Ultimele știri.

RADIO, luni 10 septembrie • Muzică 
instrumentală și vocală — ora 8,00 — I
• Tinerețea ne e dragă — ora 9,00 — I
• Poeme simfonice de compozitori ro- 
mînl — ora 10,30 — I • Noi înregistrări 
primite din partea Radioteleviziunil so
vietice — ora 11,30 — I • Concert de 
muzică ușoară romînească — ora 12,00
— I • Concert distractiv — ora 13,10 — 
I • Concert de prînz — ora 14,00 — 1
• Arii din opere în Interpretarea soliș
tilor Teatrului de Operă șl Balet — ora 
14.03 — II o Concertul nr. 24 în do mi
nor pentru plan șl orchestră de Mozart
— ora 15,00 — II • Noi formații artis
tice de amatori — ora 16,45 — I • So

liștl sovietici de muzică ușoară — ora 
17,00 — II a Prietena noastră cartea — 
ora 17,30 — I • Muzică simfonică cerută 
de ascultători — ora 18,05 — II o Pagini 
alese din muzica de operetă — ora 18,30 
— I <5 Almanah științific — ora 19,00 — 
I ® Prelucrări și aranjamente de muzică 
populară, de compozitori din țările so
cialiste — ora 19,00 - II e Săptămîna 
muzicii bulgare — ora 19,40 — I o Com
pozitorul săptămînii — ora 19,40 — II
• Cîntă Maria Tănase — ora 20,15 — I 
e Tribuna radio — ora 21,15 — I o Din 
folclorul popoarelor — ora 21,25 — I
• Seară literară la cererea ascultători
lor — ora 21,30 — II o Mari cîntăreți de 
operă — ora 22,00 — II o Muzică simfo
nică romînească — ora 22,30 — I o Mu
zică de cameră — ora 23,10 — II.CUM E VREMEA

Vlalcu

Jurna- 
pentru

. 1er! în țară : vremea a fost în general 
Instabilă și răcoroasă, cu cerul schimbă- . 
tor, mai mult acoperit în Muntenia, ' 
Dobrogea, Moldova și regiunea muh-' 
toasă, unde au căzut ploi intermitente și 
averse însoțite de descărcări electrice. 
Vîntul a suflat slab pînă la moderat din 
sectorul nordic. Temperatura aerului la 
orele 14 era cuprinsă între 11 grade la 
Sighet și 27 grade ' ----  ' ’

Ieri în București, 
bilă șl răcoroasă, 
acoperit. Au căzut 
averse însoțite de ________  ______ „,
Vîntul a suflat slab pînă la potrivit din 
sectorul nordic.

Timpul probabil pentru zilele de 11, 12 
șl 13 septembrie. In țară : vremea va fi 
în general frumoasă cu cerul variabil. 
Izolat după-amiază vor cădea ploi de 
scurtă durată. Vînt slab. Temperatura 
în creștere ușoară. Minimele vor fi 
cuprinse între 5 șl 15 grade, iar maxi
mele între 20—30 grade. Local mal ridi
cate.

In București : vremea va fi în gene
ral frumoasă cu cerul variabil. Vînt 
slab. Temperatura în creștere ușoară.

la Băllești.
Vremea a fost insta- 
cu cerul mal mult 
ploi intermitente și 
descărcări electrice.

i
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Mondialele de canotaj

IN C IT EV A R IN DU R I

„Cupa campionilor europeni
DINAMO (BUCUREȘTI) — GALATASARAY (ISTANBUL) 1—1

Ww
i. lllll
H ■i-B

LUCERNA 9 (Agerpres). — Duminică s-a încheiat la Lucerna (Elveția) prima ediție a campionatelor mondiale masculine de canotaj academic. O performanță bună a obținut în această mare competiție sportivă echipajul de 2 plus 1 alR.P. Romîne (Petrov, Vereș plus Păunes- cu), care s-a clasat pe locul doi și a obținut medalia de argint. Echipajele de 4 plus 1 și 4 fără cîrmaci
BUDAPESTA 9 (Agerpres). — A început marele concurs hipic . internațional de la Budapesta. în prima zi de întreceri 54 de concurenți și-au disputat premiul Ministerului Agriculturii al R. P. Ungare. Pe un

Cu prilejul sărbătorii naționale 

a R. P. Bulgaria

ale țării noastre s-au clasat pe locul 6.în clasamentul pe țări pe primul loc s-a situat echipa Germaniei (formație unită) urmată de U.R.S.S. și Franța. Echipa R. P. Romîne a ocupat locul 4 din 25 de țări participante, ceea ce reprezintă un rezultat bun ținînd seamă de valoarea concurenților din S.U.A., Anglia, Italia, Olanda etc.
traseu jalonat cu 13 obstacole cei mai buni s-au dovedit a fi romînul Vasile Pinciu, pe calul „Clasic" și sovieticul Netelkov, clasați la egalitate. Locul trei a fost ocupat de maghiarul Frank.

[. înainte de a descrie unele faze 
’ rdin meciul de fotbal disputat ieri ■ la București, nu putem să nu ne gîndim. la situația dificilă în care se află echipa Dinamo care n-a putut realiza pe teren propriu o victorie In acest prim meci. Revanșa de la Istanbul programată duminică 16 septembrie face ca balanța calificării în turul doi al acestei importante competiții europene de fotbal să încline acum în favoarea jucătorilor turci, care vor beneficia de avantajul terenului.Bineînțeles că în fotbal orice calcul făcut înainte nu are valoare decît pe jumătate. Pentru că, așa cum a reușit ieri Galatasaray să obțină un rezultat nesperat de bun la Bucu-

Pîrcălab a tras șl... 1—1.rești, tot așa se pot petrece lucrurile și la Istanbul. Echipele, după felul cum au jucat, sînt de valori apropiate, ele au șanse egale, iar acum după prima întîlnire cînd se cunosc mai bine, nu ne rămîne decît să... așteptăm al doilea meci.Ceea ce însă am dori, ținînd seama de importanța meciului retur, este ca jucătorii celor două echipe să dea dovadă de mai mult calm în întrecerea lor, să pună mai presus de orice regulile sportivității, pentru că numai așa laurii victoriei, indiferent de partea cui vor fi, vor străluci mai frumos. Oprindu-ne cîteva momente asupra acestei chestiuni, nu putem trece cu vederea faptul că în decursul meciului de
o

Pesimiștii de acum o 
săptămînă abia, cei ce re
comandau lăsarea la vatră 

trebuit 
vrea 
răb-

ȘTIINȚA CLU
idee foarte bună, 

s-au obișnuit unul 
combină cu

Duminică seara, cu prilejul celei de-a 18-a aniversări a eliberării Bulgariei de sub jugul fascist, ambasadorul R. P. Bulgaria la București, Ivan Kinov, a rostit o cuvîn- tare la posturile noastre de radio și televiziune.Astăzi — a spus vorbitorul — se împlinesc 18 ani de cînd poporul bulgar, sub conducerea Partidului Comunist Bulgar și cu ajutorul armatei sovietice eliberatoare, a dobo- rît puterea clicii monarho-fasciste și a eliberat țara noastră de sub jugul cotropitorilor germani. în cursul celor 18 ani de putere populară, Bulgaria s-a transformat din- tr-o țară agrară înapoiată, într-o țară industrial-agrară, cu o puternică industrie socialistă și o agricultură cooperatistă si mecanizată. Ca rezultat al transformărilor socialiste în economia țării, volumul producției globale a sporit la sfîrșitul anului 1961 de 4,3 ori, iar venitul național de peste 3 ori în comparație cu anul 1939. Aceasta a creat posibilitatea de a se ridica nivelul de trai material și cultural al poporului.Planul producției globale industriale pentru prima jumătate a anului curent a fost îndeplinit în proporție de 102,4 la sută. în cinstea zilei de 9 Septembrie și a celui de-al VIII-lea Congres al Partidului Comunist Bulgar, oamenii muncii din țara noastră au pornit la muncă cu un elan și mai mare.Subliniind că aceste realizări, au la bază colaborarea și întrajutorarea cu celelalte țări socialiste, și îndeosebi ajutorul dezinteresat al Uniunii Sovietice, vorbitorul a exprimat hotărîrea poporului bulgar de a apăra ca lumina ochilor unitatea și coeziunèa internațională a

țărilor socialiste, a tuturor partidelor comuniste și muncitorești. Pe baza acestei unități socialiste — a spus el — se dezvoltă și prietenia frățească dintre poporul bulgar și poporul romîn. Ea își găsește expresia în intensificarea continuă a legăturilor comerciale și culturale între țările noastre, în colaborarea tehnico-științifică.îndeplinirea planurilor noastre — a spus ambasadorul R. P. Bulgaria — este strîns legată de menținerea păcii și colaborarea pașnică între popoarele din lumea întreagă și înainte de toate între popoarele din Balcani. Popoarele noastre sînt pentru rezolvarea pe cale pașnică a problemelor internaționale litigioase, pentru semnarea tratatului de pace cu Germania și reglementarea problemei Berlinului occidental, pentru crearea zonei denuclearizate în Europa centrală și pentru transformarea Balcanilor într-o zonă a păcii.
★Duminică după-amiază a avut loc, în Parcul de cultură și odihnă „Herăstrău", la „Estrada artiștilor amatori" o manifestare consacrată sărbătorii naționale a poporului bulgar. Cu acest prilej Gheorghe Dinu, secretar al Uniunii Ziariștilor din R.P. Romînă, a vorbit despre „Realizările R. P. Bulgaria pe drumul construirii socialismului".
*Membrii orchestrei simfonice a Palatului pionierilor din Sofia s-au întîlnit duminică cu pionierii din Capitală la Palatul pionierilor.La întîlnire au participat reprezentanți ai Ambasadei R. P. Bulgaria la București. (Agerpres)

La Moscova, pe patinoarul artificial 
din Palatul Sporturilor a început dumi
nică primul turneu internațional de ho
chei pe gheață al sezonului. într-un meci 
foarte disputat, echipa S. K. Leningrad a 
învins cu 2-1 (1-0 ; 1-0 ; 0-1) formația 
Dukla Praga. Campioana U.R.S.S., T.S.K. 
Moscova, a invins cu 14-1 (8-0 ; 2-0 î 
4-1) selecționata orașului Kuibișev.

4r
Echipa de fotbal U. T. Arad a susținut 

duminică la Russe un meci amical cu 
echipa locală Dunav. Fotbaliștii romîni au 
terminat învingători cu scorul de 2-1.

*
Cu prilejul unui concurs de natație 

desfășurat la Split, înotătorul iugoslav 
Nenad Kuridja a stabilit un nou record 
european în proba de 100 m fluture cu 
timpul de l”00”5/10. Vechiul record era 
de 1’01” și aparținea maghiarului J. Gul- 
rich.

Campionatele republicane de haltere 
rezervate juniorilor au luat sfîrșit în sala 
Giulești din Capitală cu un frumos succes 
al tinerilor sportivi bucureșteni care au 
cucerit 6 din cele 7 titluri înscrise în 
programul competiției. în ordinea cate
goriilor titlurile au revenit lui : Alfred 
Wagner (Olimpia Brașov) — 235 
Valeriu Grigore (Steaua) — 247,500 
Olimpiu Cristescu (Sirena) 280 kg ; 
hai Șerbu (Dinamo Obor) — 315 
Daniel Dolofan (Steaua) — 312,500 
Cornel Kelemen (Dinamo Obor) 
347,500 kg ; Gh. Mincu (Dinamo Obor) 
— 357,500 kg.

★
într-un meci contînd 

ția de fotbal „Cupa 
F. C. Valencia a dispus 
(3-2) de F.C. Barcelona.

★
înotătoarea olandeză Ria Van Velsen a 

stabilit un nou record european în proba 
de 100 m spate cu rezultatul de l’10”l/10. 
Vechiul record era de l’10”2/10 și apar
ținea aceleiași sportive.

★
Cel de-al 3-lea raliu automobilistic 

„Pentru pace și prietenie” desfășurat 
de-a lungul a 5 000 km pe șoselele din 
R. P. Ungară, R. S. Cehoslovacă, 
U.R.S.S., R. P. Polonă și R. D. Germană 
a fost cîștigat de sportivii sovietici Lon- 
kin și Teniser, pe un automobil „Mosk- 
vici”. Automobiliștii din R. S. Ceho
slovacă au ocupat primul loc pe echipe, 
urmați de cei din U.R.S.S. și R. D. Ger
mană.

(Foto : R. Costin) ieri fotbaliștii, uitînd de frumusețea acestui joc pe care trebuie să-l ofere publicului, au comis multe neregulairități care au umbrit spectacolul așteptat atît de mult de bucureșteni. Au excelat sportivii ■turci, care, dorind cu oiice preț să mențină rezultatul, au. aruncat majoritatea mingilor în tușe lăsîndu-ne Impresia, dacă mai adăugăm și repetatele țineri de mînă, că asistăm la un meci de rugbi, nu de fotbal. Galatasaray — ale cărei e- voluții pe terenurile europene sînt urmărite cu simpatie de publicul nostru, nu a evoluat ieri la adevărata ei valoare cu toate că in formația aliniată au fost prezenți jucători de mare talent.Formația bucureșteană s-a prezentat la startul acestei competiții cu serioase lipsuri. Este inadmisibil ca o echipă atît de încercată ca Dinamo să practice un fotbal fără orizont ca cel de ieri, să se lase angrenată în jocul adversarilor, nefruc- tificînd lipsurile acestora. In locul unui joc organizat, calm, cu deschideri pe aripi, cu șuturi la poartă, dinamoviștii s-au încurcat reciproc, In special înaintașii, au dat dovadă de nesiguranță în unele execuții, au ținut mult mingea, ușurînd astfel sarcina jucătorilor turci care s-au apărat majoritatea timpului în opt oameni. Mai mult, putem spune că atunci cînd echipa turcă ataca cu unul sau doi jucători (cu excelentul Metin, Talat sau Ugur) a creat faze deosebft de periculoase la poarta lui Uțu, apărarea bucureșteană s-a aflat deseori în derută. Așa s-au petrecut lucrurile în minutul 54, cînd Metin a trecut ușor peste fundașii dinamovlști, înscriind golul echipei sale.Dacă echipa romînă ar fi jucat de la început ca în repriza a doua și îndeosebi ca în ultimele 30 de minute, victoria nu le-aT fi scăpat. In minutele 63 și 64 Țîrcovnicu și V. Angliei au ratat de la cîțiva metri trăgînd afară. Dar acestea n-au fost singurele situații favorabile ratate de jucătorii dinamoviști. Ca rezultat însă al ineficacității jocului lor, ei au trebuit pînă la urmă să se mulțumească doar cu un meci nul, prin golul înscris de Pîrcălab din- tr-o lovitură de la 11 metri.In general meciul nu a plăcut. Prin eforturile depuse în cursul partidei, s-au remarcat : Nunweiller III, Alex. Vasile, Ștefan și Pîrcălab spre sfîrșit. Slab s-a comportat Țîi- covnicu. De la Galatasaray cei mai buni au fost Metin, Turgai și Ergun.

kg ; 
kg ; 
Mi- 
kg I 
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pentru competi- 
orașelor tîrguri” 
cu scorul de 6-2

Sosirea ambasadorului 
Republicii Mali la BucureștiLa 9 septembrie a s.osit la București dl. Abdoulaye Maiga, noul ambasador al Republicii Mali în Republica Populară Romînă.La sosire a fost salutat de Gheorghe Luca, directorul protocolului din Ministerul Afacerilor Externe.

înapoierea de la Geneva 
a delegației R, P. RomîneDuminică seara s-a înapoiat în Capitală venind de la Geneva delegația R. P. Romîne condusă de Mircea Malița, adjunct al ministrului afacerilor externe, care a participat la lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare.La sosire pe aeroportul Băneasa delegația a fost întîmpinată de Vasile Dumitrescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, și funcționari superiori din Ministerul Afacerilor Externe. (Agerpres)

*
In sferturile de finală ale turneului in

ternațional de tenis de la Forest Hills 
(S.U.A.), Darlene Hard (S.U.A.) a dispus 
cu 6-2 ; 6-1 de Vera Sukova (R. S. Ceho
slovacă). Maria Ester Bueno (Brazilia) a 
cîștigat cu 6-1 ; 6-3 meciul cu Donna 
Floyd (S.U.A.), iar Smith (Australia) a 
eliminat-o cu 6-3 ; 6-3 pe sud-africana 
Sandra Reynolds Price. In semifinalele 
probei masculine se vor întîlni : Laver 
(Australia) — Osuna (Mexic) și Emer
son (Australia) — Mac Kinley (S.U.A.).

★
Pentru campionatele mondiale de hal

tere ce vor avea loc între 16 și 22 sep
tembrie la Budapesta, echipa U.R.S.S. va 
fi alcătuită din următorii sportivi : Iuri 
Vlasov, Leonid Jabotinski, Vladimir Sto- 
göv,. Evgheni Minaiev, Evgheni Kapura, 
Vladimir Kaplunov, Alexandr Kurinov, 
Vasili Stepanov, Mihail Homcenko și 
Piotr Sibiriakov.

aO

UN ANSAMBLU DIN R.D.G.
NE VIZITEAZĂ ȚARA

In cursul acestei luni va sosi în țara 
noastră ansamblul de revistă „Friedrich- 
stadt-Palast” din Republica Democrată 
Germană, format din 110 persoane. Ar
tiștii germani își încep turneul cu un 
ciclu de spectacole intitulat „Berlinul 
salută Bucureștiul”. Premiera va avea 
loc la 22 septembrie a.c. în sala Palatu
lui R. P. Romîne.

r o—o
vrea, ea este de pe acum 
un unsprezece cu o con
cepție de joc și are în 
Gergely, de pildă, un half 
ce și l-ar dori multe tea- 
muri. Cu tot terenul greu, 
îmbibat cu apă (de unde 
eforturi suplimentare pen
tru stăpînirea și controla
rea mingii), cu toate scă
derile temporare în cursul 
celor 90 de minute, 
cadefii au lăsat o impresie 
foarte bună. Lumea a a- 
plaudat la scenă deschisă 
și suporterii ce se juraseră 
că nu-i vor mai încuraja 
și-au uitat promisiunile șl 
i-au aclamat. Dintre cele 
patru formafii ale cuplaju
lui de pe 23 August Vii
torul a lăsat cea mai bună 
impresie. Este ceva dacă 
ne gîndim că au evoluat : 
campioana de anul trecut 
a Turciei ; Dinamo Bucu
rești și cea mal în formă 
echipă din tară la ora ac
tuală — Știința Cluj.

VIITORUL —
deveni o 
Jucătorii 
cu celălalt, 
măiestrie, arată fotbal pe 
scurt, chiar dacă uneori 
lipsa de forjă îi trădează. 
Surpriza unei opozifii prea 
bărbătești, emofia de care 
orice formafie tînără se 
lasă dominată cînd e con
dusă, au dus cu 7 zile în 
urmă la o severă înfrîn- 
gere cu 5-1.

Ieri, în fața liderilor cla
samentului aceiași tineri 
(exceptînd pe Dumitriu I și 
Nagyj au arătat că au pri
ceput cile ceva din neplă
cerea de a termina meciul 
în fața unei indiferențe 
generale mai dureroase 
decît orice. E greu de pre
supus că de la o duminică 
la alta, alfabetul bocanci
lor a fost învăfat pe de 
rost și că s-au folosit 
formule magice pentru pu
nerea pe picioare a cîști- 
gătorilor turneului UEFA. 
Nu e nici un secret, echipa 
Viitorul a arătat că știe ce

* ★ ★atîtea goluri. în nute s-a marcatIn cea de-a 2-a repriză, constăn- țenii reintră însă deciși să cîștige. La sfîrșitul meciului, scorul devenise 5-1, punctele fiind marcate de Stancu (min. 40), Bükosi (min. 57, 69, 87) și Ciosescu (min. 76) pentru învingători, și Mihali (min. 51) pentru învinși.

tine- 
dată

a speranțelor, au 
să recunoască fără să 
că e mai greu să ai 
dare...

Echipei noastre de 
ret I se cere cfinfr-o
ceea ce nu s-a pretins 
pînă acum nici unei alte 
garnituri. Peste noapte se 
doresc victorii răsunătoare 
în șir, un galop de sănă
tate în 28 de etape, ter
minat cu o încununare 
festivă. Eventualitatea nu 
este exclusă și noi am dori 
din toată inima ca Viito
rul să confirme cu o cli
pă mai devreme toate aș
teptările, dar să nu in- 

nu
teptările, dar să nu 
trăm în himeric, să 
cerem imposibilul.

Cum a arătat chiar 
meciul cu Progresul, fos
tul lot national de juniori 
reprezintă ceva la ora 
ceasta, o Idee în fașă, 
Idee bună pe cale de

în

a-o
a EUGEN BARBU

Rezultate din categoria B la fotbal
Seria I : Rapid Focșani — C.S.O. Ga

lati 2-5 ; Știința Galați — Prahova 4-1 ; 
Carpati — Flacăra Moreni 1-1 ; Metalul 
Tgv. — Poiana Cîmpina 4-0 ; C.S.O. Brăi
la — I.M.U. Medgidia 2-0 ; C.F.R. Paș
cani —• Foresta 3-3 ; Ceahlăul — FI. roșie 
Tecuci 3-1.

Seria a II-a : Dinamo Obor — Unirea 
R. Vîlcea 2-0 ; C.S.M. Reșița — C.S.M. 
Mediaș 3-1 ; Chimia Făgăraș — Meta
lul Buc. 1-0.

Seria a III-a : Ind. Sîrmel — Vagonul 
Arad 2-0 -, C.S.M. Cluj — Crișul 1-2 ; 
C.F.R. I.R.T.A. Arad — Arieșul 0-0 ; 
Recolta — Mureșul 2-1 ; C.S.O. Baia 
Mare — Unirea Dej 1-0 ; Jiul — A. S. 
Cugir 5-0.

PRONOSPORT

TELEGRAME EM1HERME
încheierea lucrărilor sesiunii Consiliului Național 

ai Centrului revoluționar sindical din Cuba

PETROLUL — CRIȘANA 8—1PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). — In primele 30 de minute jocul s-a desfășurat numai la poarta oaspeților și petroliștii au înscris de trei ori prin Dridea I. La un contraatac Harșani marchează singurul punct pentru echipa sa.în cea de-a 2-a repriză, ploiește- nii domină categoric și înscriu de cinci ori prin Tabarcea (2), A. Mun- teanu (2) și Asan (1). Scor final 8—1.
FARUL — MINERUL 5—1CONSTANȚA (coresp. „Scînteii") *— După jocul anost prestat în prima repriză de ambele echipe nici unul din cei peste 20 000 de spectatori prezenți pe stadionul din Constanța nu se aștepta să i se ofere

RUGBI

primele doar un 45 de mi- punct.

C. MANTU

Concursul nr. 38 din 9 septembrie
Dirfamo — Galatasaray 
C.S.M. Sibiu — Omonia 
Viitorul — Știința Cluj
Rapid — Știința Timișoara se joacă : 
Petrolul — Crișana
Farul — Minerul
Metalul Tgv. — Poiana
Rapid Focșani — C.S.O. Galați 
Recolta Carei — Mureșul Tg. Mureș 
C.F.R. Arad — Arieșul
C.S.M. Reșița — C.S.M. Mediaș 
Chimia Făgăraș — Metalul București
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Campionatul a început sub semnul toamnei

MA GAZIN
f O Portarul echipei cehoslovace de J 
f fotbal, Schroiff, care a lăsat o bună i 
( impresie la recentele campionate 1 
( mondiale din Chile, a primit titlul de j 
t cetățean de onoare al orașului Praga. j 
f O Federația unională de fotbal a J 
( anunțat că în 1963, la „Cupa cam- I 
( pionilor europeni” va participa și j 
j. echipa campioană a U.R.S.S.
f © In 48 de ani echipa de fotbal a J 
( Braziliei a susținut 259 de întîlniri J 
f internaționale. Fotbaliștii brazilieni au j 
[ cîștigat 160, au pierdut 43 și au ter- j 
[• minat la egalitate 56. El au înscris j 
f 655 de puncte, față de 331 primite. J 
( @ Campionul european de înot la j
\ proba de 1 500 m liber, maghiarul j 
!• Katona, a vrut mai întîi să devină ) 
f fotbalist, dar tatăl său nu a acceptat j 
( acest lucru, trimițîndu-I la bazin. Pa- 1 
( siunea este însă pasiune. Katona ur- • 
( mărește cu mare regularitate toate 
!• jocurile echipei Ferencvaros, fiind un ' 
!• suporter înflăcărat al acestei for- 
f matii.
( • John Heynes, cunoscutul fotba- •
I list englez, a suferit un accident de ' 
r automobil. El s-a ales cu o dublă 
( fractură a piciorului sting șl va sta . 
( pe... tușe cîteva luni.
[ • La 41 de ani, fostul campion '
| mondial de box, negrul Ray Sugar ' 
\ Robinson continuă să fie una din ma- . 
f rile vedete ale ringului profesionist. • 
( Peste cîteva zile, la Wembley, Robin- • 
l son va boxa cu un alt fost campion ' 
!■ mondial Terry Downes, urmînd ca In ' 
]• caz de victorie să atace titlul deținut J 
( de Paul Pender. Robinson a anunțat 1 
( că va sosi la Londra Însoțit de un I 
( manager, doi antrenori, cițiva «pa-1 
l ring-parteneri, un «ecretar, un valet J 
V și... un detectiv. J

Etapa inaugurală a returului campionatului republican de rugbi a fost generoasă cu publicul bucureștean, programînd cinci jocuri în Capitală, în care au evoluat toate formațiile locale. S-ar putea compara această etapă cu un start în bloc al celor 10 echipe din cele 12 care participă la întrecere.Din păcate, publicarea de către presa de specialitate a unui program greșit n-a permis tuturor celor care ar fi dorit să fie de față la meciuri să-și transforme în fapt intențiile. Aceasta pe de o parte, iar pe de alta brusca schimbare a vremii.Dar, în ciuda acestor împrejurări, nu îndeajuns de favorabile, campionatul a fost reluat încă de sîmbătă după amiază, pe stadionul „Gloria', cînd, cu o mare exactitate, arbitrul St. Constantinescu a marcat începerea primului joc dintre campioana anului trecut, Steaua și Metalul- București. Căldura sufocantă, insuficienta pregătire fizică a gazdelor, cît și forma slabă a foștilor campioni au fost coordonatele principale ale disputei sportive, sfîrșită cu 3—0 (0—0) în favoarea echipei Steaua (scorul a fost stabilit în ultimele 7 minute de către Nica, care a înscris o încercare la joc de o slabă factură tactică între o formație nu piardă la scor (Metalul) și alta care aștepta ca victoria să apară fără a depune străduințe pentru cucerirea ei (Steaua).Speriați de căldura din timpul săptămînii, dinamoviștii, gazde ale întîlnirii lor cu Știința-Cluj, au programat meciul ieri la orele 8,30. Zadarnică prevedere, deoarece la acea oră ploaia făcea imposibilă începerea jocului. Șl aici scorul a devenit favorabil bucureștenilor deabia în ultimele minute ți numai datorită unei evidente erori

de arbitraj comisă de T. Moldo- veanu, care — greșit plasat—a acordat încercarea lui C. Floarea, după ce se comiseseră două obstrucții grosolane în dauna studenților clujeni. Meciul a fost mai viu ca cel de sîmbătă, dar spectacolul s-a datorat — mai ales îh repriza a doua — oaspeților, care în ciuda introducerii cîtorva tineri și a absenței unor titulari, au arătat o frumoasă concepție încercînd să practice un joc deschis. Scorul a evoluat astfel: 3—0 pentru Dinamo (încercare realizată de Rahtopol), 3—3 (transformarea unei lovituri de pedeapsă de către Crișan) și 6—3 (încercarea lui C. Floarea).în fața Științei București, rugbiș- tii din Iași au reușit un nou rezul-

tat de egalitate 8—8 (8—3), deținînd astfel recordul meciurilor nule în actualul campionat. Jocul frumos, reconfortant față de celelalte partide a fost în plus caracterizat de o interesantă evoluție a 3—0 pentru Știința (F. transformă o lovitură de 5—3 pentru C.S.M.S. încercare transformatăveevici), 8—5 pentru Știința (F. Tudorache încercare transformată de Leonte) și 8—8 (încercare reușită de Mănescu).în restul etapei s-au înregistrat următoarele rezultate : Progresul- Olimpia 15—3 (15—0); Unirea-Grivița Roșie 6—14 (0—6).
EM. VALERIU

scorului : Tudorache pedeapsă), (Mănescu de Mat-

colț). Un tehnico- decisă să

Numeroși iubitori ai handbalului 
din țara noastră s-au strîns ieri din 
nou în jurul terenurilor de sport. 
Prilejul, începerea celei de-a V-a 
ediții a campionatului 
de handbal în 7.

Primele meciuri ale 
campionatului, Rapid 
Faianța Sighișoara și Știința Bucu
rești—S.S.E. Constanța, s-au dispu
tat ieri dimineață pe terenurile din 
incinta stadionului Tineretului din 
Capitală. Deși pornea mare favo
rită, Rapid, actuala campioa
nă a țării, a trebuit să se între
buințeze serios în ultima parte a 
întîlnirii pentru a-și depăși adver
sara. Luînd un „start” foarte bun 
rapidistele înscriu punct după punct 
și conduc la un moment dat la un 
scor categoric : 5—0. Considerînd
însă prematur soarta partidei pe
cetluite, ele slăbesc ritmul de joc 
dînd ocazia sighișorencelor să re
vină puternic din urmă, scorul ajun- 
gînd în ultimele 5 minute 6—5 (!) 
pentru Rapid. Cînd toți spectatorii 
așteptau egalarea, cele care înscriu 
sînt... feroviarele, așa că meciul ia 
sfîrșit cu scorul de 7—5 în favoarea 
Rapidului.

întîlnirea Știința—S.S.E. Constan
ța a revenit 
care 
Scor : 
rești.

republican

etapei I-a a
București—

echipei bucureștene 
și-a depășit net adversara. 
15—3 pentru Știința Bucu-

HAVANA 9 (Agerpres). — La Havana și-a încheiat lucrările cea de-a 26-a sesiune extraordinară a Consiliului Național al Centrului revoluționar sindical al oamenilor muncii din Cuba, la care au participat peste 1000 de delegați din toate colțurile țării. La sesiune au fost prezentate și aprobate raportul ministrului muncii, Augusto Martinez Sanchez, cu privire la proiectul de lege al a- sigurărilor sociale și raportul lui Lazaro Pena, secretar general al Centrului, despre activitatea Comitetului Executiv pe perioada care s-a scurs de la ultima sesiune a Consiliului Național al Centrului Revoluționar sindical al oamenilor muncii din Cuba.La discuții pe marginea rapoartelor au participat aproximativ 80 de delegați. Ei au vorbit despre creșterea productivității muncii, îmbunătățirea calității producției, mobilizarea tuturor forțelor poporului pentru întărirea capacității de a- părare a țării. Toți vorbitorii au exprimat sincere mulțumiri Uniunii Sovietice pentru ajutorul dezinteresat și frățesc acordat Republicii Cuba.La 7 septembrie, la ședința de încheiere a sesiunii, Osvaldo Dorti- cos, președintele Republicii, membru al Secretariatului Conducerii Națio

nale a Organizațiilor Revoluționare Integrate din Cuba, a ținut o amplă cuvîntare.Pe zi ce trece să muncim mai mult și mai bine — iată lozinca revoluției și a viitorului luminos al patriei noastre, a spus Dorticos. Desfășurarea întrecerii socialiste, lupta împotriva încălcării disciplinei în muncă, ridicarea productivității muncii, iată sarcini de importanță excepțională. Președintele a chemat conducătorii sindicatelor și pe toți oamenii muncii din Cuba să îndeplinească cu abnegație și cinste datoria lor față de revoluție.în încheiere O. Dorticos s-a oprit asupra problemelor întăririi capacității de apărare a țării. Cuba este amenințată de o agresiune din partea imperialismului american, a spus președintele. Imperialiștii se pregătesc, dar să știe că nu ne vor găsi nepregătiți. Noi avem rezerve mari : clasa muncitoare, țărănimea, întregul popor. Avem ce apăra și cu ce apăra. Nu ne vor intimida nici un fel de provocări. Sintern gata să luptăm și să învingem.Aceste cuvinte ale lui O. Dorticos au fost primite cu ovații furtunoase. Delegații au scandat : „Cuba da, yankeii nu I“, „Patria sau moartea. Noi vom învinge !".
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M. POPESCU
și cîteva
Steaua — 

(M) : 31—7 ;
Teleajen

Iată 
țară : 
șov I 
finăria 
Dinamo-Bacău 
(M) 19—20; C.S.M.S.-Iași 
București (M) 17—14; Voința Sibiu— 
Rapid Tg. Mureș (M) 26—23 ; Di
namo Brașov — C.S.O. Craiova (M) 
36—7.

rezultate din 
Tractorul-Bra- 
Rapid — Ra- 

(M) : 18—15 ;
Dinamo-București 

Știința

IDîipâ visata Im de Saialle 
hs HR«. Germasraâ
Comentariile presei vest-germane

(Foto : Gh. Vințllă)Fcaä din meciul Steaua—Metalul.
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BONN 9 (Agerpres). — TASS : „De Gaulle este pentru axa atomică Bonn-Paris“ — cu aceste cuvinte scrise în titlu la 8 septembrie ziarul „Neue Rhein Zeitung" a divulgat ceea ce cercurile conducătoare din Germania occidentală și Franța preferă să ascundă. Totul dovedește că în cursul tratativelor politice, care au avut loc la Bonn între cancelarul Adenauer și de Gaulle, a- lianței militare dintre cele două țări i s-a acordat o atenție primordială.Acest lucru îl confirmă discursul rostit de generalul de Gaulle Ia Academia militară a ofițerilor superiori ai Bundeswehrului din Hamburg, în care președintele francez a chemat la „colaborarea organică" între Bundeswehr și armata franceză și la mobilizarea totală „a tuturor mijloacelor .și capacităților științifice, tehnice, industriale și financiare“ ale celor două țări pentru cursa înarmărilor. Presupunerile observatorilor politici s-au confirmat, remarcă „Neue Rhein Zeitung" — președintele Franței, de Gaulle, tinde spre o colaborare strînsă între Paris și Bonn și în domeniul armei qtomice. 
în „colaborarea atomică* sînt interesate într-o măsură și mai mare 
cercurile de la Bonn.

Se știe bine, subliniază Buletinul Partidului social democrat „Parlamentarisch-Politischer Pressedienst", că jahumite aspecte ale considerentelor lui de Gaulle coincid întru totul cu scopurile care domină în conducerea Ministerului de Război federal". Planurile lui de Gaulle în legătură cu crearea iorțelor armate atomice proprii, se arată în buletin, „sînt în orice caz în funcție și de sprijinul țării vecine de cealaltă parte a Rhinului“, adică al Germaniei occidentale.Reține atenția faptul că în prezența președintelui Franței la Academia militară din Hamburg, ministrul de război vest-geiman, Strauss, a cerut ca „strategia intimidării" să fie extinsă cît se poate de mult. De fapt aceasta reprezintă o cerere fățișă de a punè arma de exterminare în masă la dispoziția Bundeswehrului.întărirea colaborării militare dintre Franța și R.F.G., pentru care s-a convenit la Bonn, prevede, de asemenea, intensificarea producției de război, folosirea mai largă a teritoriilor pentru manevrele militare, schimbul de cadre de ofițeri și specialiști în tehnica militară etc.
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Fotografii unice ale Lunii

A

Parada și demonstrația

Pentru reglementarea 
pașnică cu Germania
Cuvintarea Iui Waller Ulbricht 

la Conferința intergermană 
a muncitorilorLEIPZIG 9 (Agerpres). — Walter Ulbricht, prim-secretar al C.C. al P.S.U.G., președintele Consiliului de Stat al R.D. Germane, a rostit o cuvîntare la conferința intergermană a muncitorilor, care are loc la Leipzig. In cuvîntarea sa vorbitorul s-a oprit, printre altele, asupra problemelor reglementării pașnice cu Germania și luptei oamenilor muncii vest-germani pentru drepturile lor. După cum a relevat Walter Ulbricht, menținerea păcii reprezintă o problemă importantă pentru poporul german. De aceea lupta pentru reglementarea pașnică a problemei germane capătă o importanță primordială.Delegații la conferință au adoptat 

o rezoluție de protest împotriva represiunilor la care sînt supuși oamenii muncii, din R.F.G. In rezoluție’ se cere eliberarea imediată a tuturor pațrioților care lîncezesc 
In închisorile vest-germane.La conferință a fost adoptată, de asemenea, o scrisoare adresată dele- gaților congresului Uniunii Sindicatelor din Germania occidentală, care are loc la Hanovra.

Glasuri lucideBONN 9 (Agerpres). — Reprezentanții opiniei publice din landul Bavaria au adresat președintelui Bundestagului vest-german și președinților fracțiunilor tuturor partidelor cererea de a convoca o ședință specială a Bundestagului în vederea adoptării de măsuri care „să ducă la slăbirea încordării existente între R.D.G. și R.F.G.". „Vă adresăm dv. chemarea de a vă pronunța pentru convocarea imediată a parlamentului și de a contribui ca în scopul preîntîmpinării primejdiei războiului, Bundestagul, în timpul cel mai scurt să elaboreze propuneri constructive proprii privind rezolvarea problemei germane și a Berlinului și să hotărască ca Republica Federală să participe la tratative pașnice", declară reprezentanții opiniei publice din Bavaria — scriitori, muncitori, funcționari, medici, pictori, oameni dé știință.

Invățămîntul superior 
spre binele omenirii

Simpozionul international organizat de Federația mondială 
a oamenilor de știinjăMOSCOVA 9 Corespondentul A- gerpres transmite : Duminică dimineață la Universitatea „Lomonosov" din Moscova s-a deschis Simpozionul internațional blemelor perior și Federația lor de desfășoară sub deviza : „învățămîn- 

lul superior — spre binele omenirii“. La simpozion participă circa 200 de delegați din 47 de țări ale Europei, Asiei, Africii și Americii. Din partea R. P. Romîne la lucrări ia parte o delegație de 5 persoane, condusă de prof. Ștefan Bălan, membru corespondent al mîne, adjunct mîntului.Deschizînd well, președintele Federației diale a oamenilor de știință, a spus :„în zilele noastre știința se dezvoltă atît de rapid, iar numărul studenților crește atît de impetuos, în- cît vechile metode de învățămînt au devenit insuficiente și trebuie create noi metode prin eforturi comune*.Vorbitorul și-a exprimat convingerea că simpozionul de la Moscova

consacrat pro- învățămîntului tehnic su- umanistic organizat de mondială a oameni- știință. Simpozionul se

Academiei R. P. Ro- al ministrului învăță-simpozionul, C. Po-mon-

„va aduce o nouă contribuție la dezvoltarea școlii superioare“.După aceea a rostit o cuvîntare de s_alut Konstantin Rudnev, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. și președintele Comitetului de Stat pentru coordonarea lucrărilor de cercetări științifice.El a arătat că problema învăță- mîntului și în primul rînd a învăță- mîntului superior tehnic și umanistic este „una dintre problemele cardinale ale contemporaneității".Konstantin Rudnev a subliniat că în prezent problemele învățămîntu- lui capătă o deosebită însemnătate pentru țările și popoarele eliberate de sub jugul colonialismului și pentru țările slab dezvoltate. „Politica noastră, a spus vorbitorul, urmărește ca fiecare țară să-și aibă o școală superioară națională, să-și pregătească singură specialiștii“.K. Rudnev și-a exprimat speranța că participanții la simpozion „nu vor rămîne în afara luptei nobile a popoarelor pentru consolidarea păcii".După aceea el a dat citire mesajului de salut adresat de N. S. Hruș. ciov, șeful guvernului sovietic, parti- cipanților la simpozion.

Ce va înfîlni primul om care va păși 
pe suprafafa Lunii 1 In ce parte a ei 
poate aseleniza o navă cosmică ? La a- 
cesfe întrebări știinfa va da, fără îndo
ială, răspuns.

Pentru a elucida taina sistemelor ra- 
cu ajutorul 
cratere 
central 
la un

diale luminoase observate 
telescoapelor în jurul unor 
pe Lună, la Observatorul 
Pulkovo (U.R.S.S.) s-a recurs 
tem original de fotografiere. Toate

de 
din 
sis- 
ob-

servațiile astronomice asupra Lunii, ob
servații conduse de astrofizicianul N. F. 
Kuprevici, au fost făcute într-o cameră 
specială, dotată cu tuburi de televiziune 
și aparataj electronic. Recent s-au ob
ținut fotografii unicale ale Lunii cu aju
torul aparatajului de televiziune cu raze 
infraroșii. Fotografiile obținute în acest 
fel sînt mult mai clare decit cele obți
nute cu ajutorul telescoapelor.

-----------O» O------------

cu suflete de aur

Mesajul adresat de N. S. Hrușciov„Pretutindeni oamenii de bună credință nutresc un deosebit respect pentru acei oameni de știință și lucrători ai instituțiilor superioare de învățămînt, se subliniază în mesaj, care nu numai că predau cu răbdare și perseverență cunoștințele lor tineretului, dar îl și educă în spiritul luptei pentru progres social, în spiritul păcii și prieteniei între popoare”. Se subliniază, de asemenea, importanța participării active a oamenilor de știință la apărarea păcii, la lupta pentru dezarmare generală și colaborare internațională.Nikita Hrușciov a exprimat urarea ca simpozionul internațional să slujească oamenilor de știință și învățămîntului din toate țările „ca un nou stimulent pentru întărirea și extinderea contactelor și colaborării lor în interesul transpunerii în viață a principiilor coexistenței pașnice care sînt apărate cu hotărîre de poporul sovietic și de guvernul său”.

au fost salutați de Ivan Petrovski, rectorul Universității „Lomonosov“ din Moscova.Cu prilejul desfășurării simpozionului la Universitatea de pe colinele Lenin s-a deschis o expoziție care oglindește dezvoltarea învățămîntu- lui superior în U.R.S.S., R. P. Romîna și R. D. Germană.

*în numele oamenilor de știință sovietici participanții la simpozion

oamenilor muncii din SofiaSOFIA 9 (Agerpres). — întregul popor bulgar a sărbătorit la 9 septembrie cea de-a 18-a aniversare a eliberării țării de sub jugul fascist.Străzile capitalei Bulgariei, îmbrăcate în vestmînt de sărbătoare, au fost inundate de mii de oameni.în cei 18 ani de putere populară în Bulgaria socialismul a învins pentru totdeauna. Au rămas definitiv de domeniul trecutului timpurile cînd în țară domneau exploatarea, sărăcia, lipsa de drepturi și teroarea polițienească.Anul acesta poporul bulgar a întîmpinat sărbătoarea sa națională cu deosebită bucurie. In noiembrie 1962 va avea loc cel de-al 8-lea Congres al P.C. Bulgar, care va a- dopta planul de 20 de ani de dezvoltare a Republicii Populare Bulgaria, programul desăvîrșirii construirii socialismului în țară și al trecerii treptate la construirea comunismului.Piața „9 Septembrie" din Sofia era pavoazată de sărbătoare. în tribune se aflau numeroși reprezentanți ai oamenilor muncii, foști partizani și deținuți politici, fruntași în muncă, reprezentanți ai organizațiilor obștești, oameni de știință, cul-

artă, șefi și membri ai ml» diplomatice acreditați la
tură și siunilor Sofia, numeroși invitați din străinătate, ziariști bulgari și străini.Asistența a întîmpinat cu căldură apariția la tribuna Mausoleului lui Ghiorghi Dimitrov a primului secre-i tai- al C.C. al P.C. Bulgar, Todori Jivkov, a președintelui Prezidiului' Adunării Populare a R. P. Bulgaria, Dimităr Ganev, a președintelui Consiliului de Miniștri al R. P. Bulgaria, Anton Iugov, a membrilor și membrilor supleanți ai Biroului Politic al C.C. al P.C.B., secretarilor C.C. al P.C.B., precum și a șefului delegației de activiști ai P.C.U.S.j A. P. Kirilenko, membru al Prezi diului C.C. al P.C.U.S., prim-’ președinte al Biroului C.C. P.C.U.S. pentru R.S.F.S.R.Festivitatea a început cu o paradă militară, la care au luat parte toate genurile o’e trupe ale armatei populare bulgare.Parada și demonstrația oamenilor muncii din Sofia au durat peste trei ore și s-au încheiat cu pitorescul dans național bulgar „Horo".Demonstrații sărbătorești ale oamenilor muncii au avut loc în ace* eași zi și în alte orașe ale țării,
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Ieri, la Casa Ziariștilor din Moscova a avut loc o emoționantă.Winston, dinteleNațional al Partidului Comunist din S.U.A., s-a întîlnit cu tînăra studentă Roza Șafigu- lina din Tomsk. A- ceasta, aflînd că Henry Winston și-a pierdut vederea în temnițele
Opoziție în 

față

tele unei coroane și ei trebuie să rămînă așa cum sînt"...Henry află acum medicilor Profesorul declaratderea luptătorului a- merican se îmbunătățește.
A. MUNTEANU

9 septembrie 1962

din S.U.A., i-a adresat o scrisoare emoționantă în care s-a oferit să-i dea lui H. Winston ochii ei. „Ți-a- duci aminte, Roza ? — 1 s-a adresat Winston. La scrisoarea ta am răspuns mișcat așa cum dată, ochiimai frumos
------o»o—— 
țările Commonwealthului 
de Piața comunăLONDRA 9 (Agerpres). — „Conferința primilor miniștri ai țărilor membre ale Commonwealthului, care se deschide luni la Londra, este arena unei confruntări fără precedent" — scrie corespondentul agenției France Presse.Primii miniștri africani și asiatici, subliniază corespondentul, și-au exprimat opoziția fermă față de a- derarea Angliei la Piața comună. „Toate țările africane, scrie în continuare corespondentul, și-au exprimat deja refuzul de a se asocia unei

grupări care va aduce pe continentul lor războiul rece și neocolonia- lismul".„S-a creat impresia că guvernul englez duce tratative „din umbră" și că, în fond, nu își dă seama la ce își condamnă poporul", a declarat în legătură cu aceasta Creen, membru al conducerii Partidului laburist din Australia, într-un interviu acordat ziarului „Scotsman". „Dacă se închid ochii, s-ar putea să nimerim într-o situație deosebit de primejdioasă pentru noi", a rat în continuare Creen.

VARȘOVIA. La 9 septembrie a avut loc la Varșovia o festivitate cu prilejul tradiționalei sărbători a recoltei. La festivitate au luat parte conducători ai Partidului Muncitoresc Unit Polonez și ai statului polonez, mii de reprezentanți ai gospodăriilor de stat, ai cooperativelor agricole de producție, țărani din toate voivodatele și locuitori ai Varșoviei. Wladislaw Gomulka, prim-se- cretar al C.C. al P.M.U.P., a rostit o cuvîntare.
Printre locuitorii Rostockului

> Străbătînd cîmpuri și păduri, șo- ! șeaua de la Berlin la RostoGk urcă ! și coboară lin, urmînd forma un- ; duită a reliefului. Au trecut cinci ore de la plecarea din Berlin și în ; față ne apare orașul Rostock. Po- ! posim la Warnemüde, mic orășel ! de pescari și stațiune balneară pe țărmul Mării Baltice, devenit în anii din urmă un cartier important al Rostockului, cu frumoase perspective de dezvoltare.
A doua zi, un reprezentant al consiliului popular ne ajută să cunoaștem vechea și noua istorie a acestor locuri. Rostockul era unul din orașele landului Mecklenburg, landul cel mai înapoiat din Germania. Aici domneau după bunul plac junkerii.Capitala landului se afla la Schwerin, dar orașul cel mai mare era Rostockul, care înaintea celui de-al doilea război mondial avea o populație de peste 100 000 de locuitori.Muncitorii din Rostock au tradiții revoluționare cu care se mîn- dresc. Ei au. participat activ la acțiunile'împotriva primului război mondial. Mai tîrziu, la 5 noiembrie 1918, s-au format la Warnemüde, cu ajutorul matrozilor din Kiel, iar la 6 noiembrie Ia Rostock, soviete ale muncitorilor și soldaților. Cîteva vase au arborat steagul roșu. Muncitorii de la uzina „Werft" au intrat în grevă și și-au exprimat solidaritatea cu marinarii din Kiel. încercarea de a aduce trupe contrarevoluționare s-a izbit de voința fermă a muncitorilor de a rezista.Mișcările revoluționare din cea perioadă din Germania dus la răsturnarea monarhiei, acțiunea a încercat prin forțamelor Teinstaurarea monarhiei. Lîngă Schutow, azi un cartier al Rostockului, s-au dat lupte grele înțre muncitori și forțele contrarevoluționare. Dar republica a fost salvată.în anii următori, la lupta grevistă a muncitorilor participă și muncitori agricoli.Trădarea liderilor de dreapta ai partidului social-democrat a împiedicat unirea forțelor clasei muncitoare pentru a dejuca planurile monopolurilor germane de a instaura dictatura fascistă. Au urmat anii grei ai regimului fascist.La 1 mai 1945, trupele sovietice, dînd ultimele lovituri nimicitoare mașinii de război hitleriste, au eliberat Rostockul. Naziștii lăsaseră o grea moștenire : foamete, mizerie și ruine. Șantierele navale „Neptun" erau complet distruse, calele fuseseră aruncate în aer.Forțele revoluționare ale clasei

muncitoare din partea răsăriteană a Germaniei au învins, în dispute aprinse cu adversarii unității, reușind să formeze Partidul Socialist Unit din Germania. La Rostock, centrul acestei acțiuni l-a constituit întreprinderea „Neptun".Cu ajutorul U.R.S.S., populația Rostockului a început munca de reconstrucție și dezvoltare a orașului. In Warnemüde s-au construit șantierele navale „Warnow". în 1945, aici era un teren aproape gol. Rămăseseră trei clădiri mici, care se mai păstrează și astăzi, ca mijloc de comparație pentru ce s-a construit după a- ceea. Un pumn de oameni — cîțiva ingineri specialiști în cons-
Note de drum 

din R« D« Germană

a- au Re- ar-

trucția da avioane șl muncitori — au pornit la muncă. Oamenii. au învățat meseria de constructor de nave, mulți țărani veniți satele apropiate, au sosit apoi la je moderne. In „Warnow“ s-a terminat construcția primului vapor de 10 000 tone după documentație proprie, după cum ni s-a spus, crează la vase de 11000 tone. 54 de nave cu un aproape 550 000 tone au părăsit pînă acum șantierele „Warnow".în orașul Rostock se mai află o fabrică de motoare Diesel, care produce din 1958 și motoare mari, un combinat de prelucrare și conservare a peștelui etc. Paralel cu lucrările de reconstrucție a părților distruse de război ale orașului, a început construcția de locuințe noi. Orașul numără, în prezent, 162 000 de locuitori — față de aproximativ 80 000 în 1945. în cartierele Reuter- hagen I și II s-au ridicat blocuri noi cu aproape 5 000 de apartamente. Un cartier nou de locuințe cu 5-12 etaje va apare între Warnemüde și Rostock. Cartierul se va numi Lütten Klein și va număra 50 000 de locuitori. In imediată vecinătate se va amenaja un frumos parc de odihnă. Pe lîngă cele ridicate pînă acum, sînt prevăzute noi cartiere de locuințe construite în ansambluri cu școli, magazine, policlinici, cinematografe. Ele bg încadrează în planul de sistematizare a orașului, care Rostockului, în anii ce urmează, o înfățișare din ce în ce mal frumoasă.Orașul Rostock este cel mai

S-au calificat pe șantier din Rînd pe rînd, mașini și uti-sositpentru construcția navelor1954, la șantierele
Acum, se lu- și 12 000 tonaj de

va da

mare port maritim al R. D. Germane ; prin el se face un intens trafic de mărfuri. De aici pornesc spre întinderile mărilor și oceanelor nave ale R. D. Germane și tot aici sosesc multe din navele celor ce fac comerț cu această țară. Vechiul port nu putea primi vase mari transoceanice. S-a hotărît construcția unui nou port, iar lucrările au început în 1958. La 1 mai 1960, primul vas de 10 000 de tone a ancorat la cheiul noului port.Pe șantierul. întins pe o mare suprafață continuă munca pentru ridicarea construcțiilor, care vor adăposti serviciile auxiliare, ateliere ale portului. Ca să ajungi în port trebuie să străbați toomai a- cest șantier. în ziua vizitei noastre, într-una din dane se aflau 6 nave mari din magaziile cărora se descărnau mărfuri aduse din diferite țări. Macarale puternice, cu brațul lung, ridicau și deplasau saci și baloturi.Se afla in acea zi în port vasul „Ruhr“ din Hamburg (R.F. Germană). Transportase materii prime siderurgice pentru R. S. Cehoslovacă. Conform unui bun și civilizat obicei marinăresc, vasele arborează la catarg, cînd se află într-un port străin, drapelul țării gazdă. La pupă navele arborează steagul țării căreia îi aparțin. în cazul de față, drapelele celor două state germane fluturau în bătaia vîntului, pe același vas, ca simbol nu numai al existenței lor, dar și al posibilităților de a întreține relații economice pașnice.Militînd neobosit pentru consolidarea și apărarea păcii, împotriva planurilor aventuriste ale ml- litariștilor vest-germani, R. D. Germană a transformat portul Rostock într-un punct de întîlnire a reprezentanților popoarelor din regiunea Mării Baltice. La Rostock are loc în fiecare an Săp- tămîna păcii în regiunea Mării Baltice. Se întîlnesc în cadrul a- cestei săptămîni, ca oaspeți ai oamenilor muncii din R. D. Germană, reprezentanți ai popoarelor sovietic, polonez, suedez, norvegian, finlandez, islandez, germani din Republica Federală, oameni de diferite profesii și convingeri. An de an, Săptămîna păcii în regiunea Mării Baltice arată cît este de puternică năzuința sinceră a popoarelor spre coexistență pașnică, cît de fierbinte este dorința lor de a transforma Marea Baltică într-o mare a păcii și prieteniei.Sub semnul năzuinței de pac» stau și planurile pentru dezvolta
rea, în viitor, a Rostockului.

PETRE STÄNCESCU

BERLIN. La 9 septembrie a avut loc în piața August Bebel din Berlin un mare miting al oamenilor muncii din capitala R. D. Germane, consacrat memoriei victimelor terorii fasciste. La miting au luat cuvîp- tul P. Verner, membru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.S.U.G., precum și reprezentanți ai organi-, zațiilor luptătorilor antifasciști din Germania occidentală, Uniunea So- vietică, S.U.A., Italia și Franța.
ALGER. Unități ale armatei naționale populare algeriene au în-, ceput să sosească în Alger. Aceste unități vor staționa în capitala Algeriei în conformitate cu acordul intervenit între Biroul Politic al F.E.N. și comandamentele districte-r lor militare 3 și 4. Contingentul de trupe al armatei naționale populare

a fost primit cu căldură de lație.
MOSCOVA. Stewart Udall, trul afacerilor interne al S.U.A., apărăsit Moscova plecînd spre patrie. El a condus delegația de energeti- cieni americani care timp de aproape două săptămîni au luat cunoștință de hidrocentralele sovietice, de liniile pentru transportul energiei electrice și de lucrările oamenilor de știință sovietici în domeniul electrotehnicii.
PEKIN. Agenția China Nouă transmite că la 9 septembrie o subunitate a forțelor aeriene militare ale Armatei populare chineze de eliberare a doborît un avion ciankaișist de spionaj „U-2”, care a violat în dimineața zilei de 9 septembrie spațiul aerian deasupra unei regiuni din partea de est a Chinei.

în cinstea 
ziarului „l’Humanite“ 
Timp de două zile în suburbia 

pariziană Courneuve au avut loc 
festivități cu prilejul tradiționalei 
sărbători a ziarului „l'Humanite“. 
Centrul festivităților este piața care 
a căpătat numele marelui Lenin. 
In apropiere se află Orășelul inter
național, denumit astfel în cinstea 
partidelor comuniste și muncitorești 
frățești ale căror organe de presă 
sînt reprezentate la sărbătoarea 
ziarului „l'Humanite“, Anul acesta, 
la Courneuve există pavilioane și 
standuri ale partidelor comuniste și 
t8UnCtăOrÎ,eȘ,includsiv -<l!!lll!llllllllllllllllllllimillllll 

din U.R.S.S., Po
lonia, Romînia, 
Bulgaria, Ungaria, 
R, D. Germană, 
Cehoslovacia și Cuba. Pentru prima 
oară la această sărbătoare este re
prezentat ziarul „El Hurria" (Liber
tatea), organul P.C. din Algeria.

In după-amiaza zilei de 8 sep
tembrie, în Piața Lenin a avut loc 
un mare miting. La tribună au luat 
loc conducătorii P.C. Francez în 
frunte cu Maurice Thorez, secretar 
general al P.C. Francez, reprezen
tanți ai organizațiilor democratice 
și republicane de masă, ai uniuni
lor sindicale, numeroși invitați. Cu 
acest prilej a luat 
Rochet, secretar 
al P.C. Francez.

„Sărbătoarea 
nité" — a spus
chet — întrunind sute de mii 
femei și bărbați, ne dă o dovadă 
strălucită a încrederii pe care o 
au muncitorii în partidul nostru și 
în ziarul său“.

DANIEL MATERNE
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rcstivalul national 
al ziarului „Unitâ

Pesta 30 000 d»
Lombardia și numeroase delegații 
din toata regiunii» Italiei au parti
cipat la deschiderea Festivalului na
țional al ziarului „Unită“ — organ 
al P, C. Italian. Acest festival re
prezintă o încununare a lunii pre
sei comuniste, în timpul căreia mii 
de activiști — muncitori și țărani, 
intelectuali — au popularizat ziarul 

> oameni

muncitori din

pancarte și 
Lambro 

istoria 
„Unita“, 
sa strînsă cu ma
sele, sarcinile care 
stau 
turor 
ziarului.

se află standurile ziarelor 
din alte țări.

lată, alături de standul 
„Pravda“, cel al „Scînteii". 
așe panouri, ilustrate de numeroa
se fotografii, vizitatorii fac cunoș
tință cu viața muncitorilor și cu 
succesele obținute de ei în țările 
socialiste, lată un alt stand, nu mai 
puțin interesant : sînt expuse o se
rie de ziare tipărite pe foiță, ziare 
clandestine, care, în Spania și Por
tugalia, încă, sînt difuzate cu ris
cul vieții. Un alt stand este dedicat 
luptelor 
luptele 
italieni 
lor, pentru dezarmare și pace.

Timp de trei zile, zeci de mii de 
cetățeni, muncitori, funcționari, ță
rani din Milano și din alta nu- 
'meroase orașe și sate s-au întîlnit 
în marele parc Lambro pentru 
a-și exprima simpatia față de presa 
comunistă, cu convingerea că este 
presa lor, singura care le apără in
teresele.

GIORGIO PASTORE
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• Primirea călduroasă făcută 
în portul Odesa tinerilor cuba
nezi, sosiți în U.R.S.S. cu vasul 
„Amiral Nahimov“ pentru a 
studia mecanizarea agriculturii (clișeul din stînga, sus).

• Demonstrație Ia New York 
împotriva participării trupelor 
americane la războiul din Viet
namul de sud. Pe pancarte este 
scris : „Kennedy, retrage trupele 
noastre din Vietnam 1" (clișeul din stînga, jos).

o Un aspect al marșului or
ganizat de muncitori agricoli 
din Calabria (Italia) pentru în
cheierea unui nou contract do 
muncă (clișeul din dreapta, sus).
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