
AL TREILEA OM SOVIETIC ÎN COSMOS

Nava cosmică „Nostok-3“ pilotată de maiorul 
Urian Nikolaev se rotește in jurul Pămîntului
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ZIUA MINERULUI
întregul nostru popor sărbăto

rește astăzi ziua bravilor mineri — 
muncitori harnici și încercați, care 
scot din adîncurile pămîntului, din 
minele de cărbune, de minereuri, 
din saline, bogății de preț ale țării. 
Alături de, toți oamenii muncii, mi
nerii și-au adus și își aduc aportul 
lor de seamă la industrializarea so
cialistă, la dezvoltarea și înflorirea 
economică a întregii țări.

De ziua lor minerii trec cu 
mîndrie în revistă realizările obți
nute. Ei raportează și de astăclată 
partidului și întregului popor mun
citor că în întrecerea pentru înde
plinirea și depășirea sarcinilor de 
plan pe anul 1962 au obținut noi 
succese. în primele șapte luni ale 
anului minerii au extras peste sar
cinile lor de plan 209 000 tone de 
cărbune brut, peste 60 000 tone de 
sare. Productivitatea muncii rea
lizată în semestrul I al acestui an 
este cu peste 5 la sută mai mare 
decît cea înregistrată în aceeași 
perioadă a anului trecut. S-au obți
nut însemnate economii la prețul 
de cost și beneficii. La aceste rea
lizări au adus un aport deosebit 
minerii din cadrul Trusturilor mi
niere Argeș, „Ardealul“, Combinatul 
Carbonifer Valea Jiului și exploa
tările miniere Cavnic, Nistru, Herja 
din cadrul Trustului minier Baia 
Mare, de la salina Ocna Mureș etc.

Munca minerilor este astăzi sti
mată și prețuită. Minerii vîrstnici își 
amintesc însă că pe vremea regimu
rilor trecute ei erau tratați ca robi, 
se zbăteau în mizerie și exploatare, 
în boli, foamete, în căutare de lu
cru. Cu hotărîre s-au ridicat în a- 
cei ani minerii la lupta împotriva 
crîncenei exploatări capitaliste și a 
condițiilor neomenești de muncă și 
de trai. în această luptă, la Lupeni 
au căzut eroic, în urmă cu 33 de 
ani — răpuși de gloanțele burghe- 
zo-moșierimii — zeci de mineri 
greviști. Prin amploarea, forța și 
combativitatea ei, greva de la Lu
peni din anul 1929 a înscris o pa
gină memorabilă în istoria mișcă
rii muncitorești revoluționare din 
țara noastră-.

Astăzi, laolaltă cu întregul po
por, minerii din țara noastră, eli
berați pentru totdeauna de jugul 
exploatării, trăiesc o viață nouă, 
luminoasă, plină de demnitate, se 
bucură de roadele muncii lor. Mun
ca le este răsplătită cum sé cu
vine, minerii se hrănesc și se îm
bracă mai bine ; pensiile pe care le 
primesc minerii vîrstnici le asigură 
o viață omenească. în fața minerilor 
ca și a copiilor lor s-au deschis larg 
porțile școlilor, institutelor supe
rioare de învățămînt. Minerii se 
bucură astăzi de condiții tot mai 
bune de lucru, de la an la an se 
iau noi măsuri pentru asigurarea 
tehnicii securității muncii.

Prin grija partidului și guvernu
lui, în sectorul minier s-au fă
cut însemnate investiții, industria 
noastră constructoare de mașini și 
utilaje a produs un număr însem
nat de utilaje miniere care au 
creat condiții pentru creșterea con
tinuă a gradului de mecanizare în 
subteran și la suprafață. Ca rezul
tat al extinderii mecanizării mun
cii în subteran și la suprafață pro
ducția de cărbune a fost anul a- 
cesta de peste 3 ori mai mare de
cît în 1938. în sectorul producției 
de cărbune, prin folosirea judi
cioasă a utilajelor — combine 
P.K.-3, mașini de încărcat etc. vi
teza de înaintare în galerii a cres
cut cu 13 la'sută față de cît s-a rea
lizat în perioada corespunzătoare a 
anului trecut. în sectorul mine

reuri, cubajul de .material încărcat 
mecanic în semestrul I a.c. este 
dublu față de realizările aceleiași 
perioade din anul trecut.

Așezările miniere întineresc și 
ele pe zi ce trece, își schimbă me
reu înfățișarea. în ultimii 10 ani, 
minerii patriei noastre au primit 
spre folosință circa 12 000 de aparta
mente confortabile. în același timp 
s-au pus Ia dispoziția nefamiliștilor 
cămine cu circa 10 000 de locuri. Pen
tru mineri s-au construit cantine a 
căror capacitate luată la un loc 
depășește 4 000 de locuri pe 
schimb. Au fost construite în Va
lea Jiului, la Comănești, la Cîmpu- 
lung Muscel și în alte locuri clu
buri muncitorești cu săli de spec
tacole și cinematograf avîncl în to
tal o capacitate de peste 2 500 de 
locuri. Alte cluburi muncitorești au 
fost construite la Brad, Bălan, Ghe- 
lar, Baia Borșa etc. Se desfășoară în 
prezent lucrări pentru construirea 
unor noi cluburi și în alte centre 
miniere. Au fost de asemenea con
struite și date în folosința oameni
lor muncii din industria minieră și 
familiilor lor în ultimii ani zeci de 
școli, spitale, baze sportive și alte 
edificii social-culturale.

Alături de întregul popor, minerii 
muncesc cu avînt pentru desăvîr- 
șirea construcției socialiste în pa
tria noastră dragă. Ei sînt hotă- 
rîți să îndeplinească cu cinste sar
cinile ce le revin din Plotărîrile 
Congresului al III-lea al partidului, 
să pună tot mai bine în valoare 
multiplele comori ale subsolului. 
Dezvoltînd succesele obținute, 
muncitorii, tehnicienii și ingine
rii din întreprinderile miniere 
trebuie să aibă permanent în 
centrul preocupărilor lor îndepli
nirea și depășirea planului la 
extracția de minereuri feroase și 
neferoase, de cărbune cocsificabil 
și energetic, să îmbunătățească și 
mai- departe calitatea minereurilor 
și a cărbunelui. O atenție deosebită 
trebuie dată reducerii prețului de 
cost prin sporirea continuă a pro
ductivității muncii, micșorarea con
sumurilor specifice de lemn de mină, 
cherestea, explozivi, energie elec
trică etc. Realizarea unei producti
vități tot mai înalte cere ca minerii 
și tehnicienii să folosească și mai 
bine condițiile create prin mecani
zarea unor operații, să-și organize
ze mai bine munca, să extindă me
todele noi de mare productivitate.

în abatajele minelor s-au născut 
în ultimii ani inițiative valoroase în 
întrecere. Este bine cunoscută ini
țiativa pornită de minerii de la Te- 
liuc privind îmbunătățirea calității 
minereului. A fost îmbrățișată și 
inițiativa privind preluarea condu
cerii brigăzilor rămase în urmă de 
către fruntașii în producție. Sar
cina este ca sub conducerea orga
nizațiilor de partid — organele sin
dicale, conducerile administrative 
ale întreprinderilor să aplice și să 
extindă toate inițiativele prețioase 
apărute în întrecere.

Ziua Minerului este nu numai 
sărbătoarea celor care muncesc sub 
pămînt sau în cariere, ea este săr
bătoarea întregului nostru popor 
muncitor. Oamenii muncii din țara 
noastră cinstesc din adîncul inimii 
munca bravilor mineri. Ei urează 
acestui harnic detașament al clasei 
noastre muncitoare noi și însem
nate victorii în lupta lor plină de 
rodnicie pe care o desfășoară în ca
riere sau în abataje, departe 
de soare, pentru ca soarele socialis
mului să strălucească tot mai pu
ternic și mai viu pe cuprinsul pa
triei noastre.

Adunări în centrele miniere

In numeroase centre miniere 
din -țară au avut loc sîmbătă a- 
dunări urmate de manifestări cul- 
tural-artistice, consacrate împli
nirii a 33 de ani de la eroicele 
lupte ale minerilor de la Lupeni 
și Zilei minerului. La adunări au 
luat1 cuvîntul activiști de partid, 
activiști'sindicali și cadre din e-

conomje, care au vorbit despre 
însemnătatea Zilei minerului, 
despre noile condiții de muncă 
și de viață create de partid și 
guvern pentru mineri, despre 
sarcinile minerilor în munca 
pentru îndeplinirea hotărîrilor 
Congresului al III-lea al P.M.R.

(Agerpres):

în întâmpinarea zilei
de 23 August

Sporește productivitatea 
muncii

CLUJ (coresp. „Scînteii“). — In 
ultima vreme la uzinele de pielărie 
și încălțăminte din Cluj se aplică 
un șir de măsuri care să asigure 
creșterea productivității muncii. Din 
cele 140 de măsuri tehnico-organi- 
zatorice prevăzute în plan .să .iie 
aplicate anul acesta, peste 30 au 
ca obiectiv principal creșterea 
productivității muncii. Multe din ele 
au și fost realizate. La tăbăcăria 
minerală a fost mecanizată opera
ția de întindere a cruponului cu 
ajutorul unei mașini proiectate și 
construite țn uzină.

Cele mai multe lucrări s-au reali
zat la sectorul de încălțăminte. Aici 
a fost introdusă tehnologia de tra
gere a fetelor pe calapod prin li
pire. Prin această măsură producti
vitatea muncii la această operație 
a crescut de aproape două ori. In 
plus, se asigură o întindere perfectă, 
fără cute și denivelări. Măsura luată 
aduce o economie anuală de peste 
300 000 lei. S-a extins de asemenea 
folosirea mașinilor semiautomate do 
ciocănit realizate în întreprindere. 
O astfel de mașină execută un vo
lum de muncă de trei ori măi mare 
decît mașinile vechi.

Valorificarea superioară 
a țițeiului

PLOIEȘTI ' (coresp. „Scînteii''). — O 
experienfă bună în valorificarea superi
oară a materiei prime are colectivul 
rafinăriei din Ploiești. Aproape tutu
ror instalațiilor tehnologice de aci li 
s-au adus anumile perfecționări urmă- 
rindu-se sporirea producției din sorti
mentele valoroase. Numai la instalația 
de cracare termică nr. 7, de pildă, îm
bunătățirile aduse au contribuit la creș
terea capacității de producție cu 20 
la sută și la sporirea cifrei octanice a 
benzinei. In această rafinărie valoarea 
produselor ob|inute dintr-o tonă de ți
ței supusă prelucrării a crescut anul 
acesta cu peste 32 lei față de cît s-a 
realizat în anul 1959.

Succese de seamă au înregistrat și 
petroliștii din cadrul rafinăriilor ,.1 
Mai" Teleajen și Cîmpina. Rafină
riile ploieștene au realizat în această 
perioadă economii suplimentare la pre
țul de cost în valoare de aproape 20 
milioane lei.

MOSCOVA 11 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 11 august 
1962, ora 11,30 (ora Moscovei) 
în Uniunea Sovietică a fost pla
sată pe o orbită circumterestră 
nava cosmică satelit „VOS
TOK-3”. Nava „Vostok-3” este 
pilotată de maiorul ANDRIAN 
GRIGORIEVICI NIKOLAEV, 
cetäfean al Uniunii Sovietice.

Zborul are următoarele obiec
tive :

— Obținerea de date supli
mentare cu privire la influenta 
condițiilor zborului cosmic asu
pra organismului omenesc.

— Studierea capacității de 
muncă a omului în condițiile 
imponderabilității.

— Efectuarea de către om a 
unui anumit volum de observa
ții științifice în condițiile zbo
rului cosmic.

— Perfectionarea sistemelor 
navelor cosmice, a mijloacelor 
de telecomunicație, dirijare și 
aterizare.

Nava-satelit „Vostok-3” a 
fost plasată pe o orbită apropia
tă de cea prevăzută prin calcul. 
Potrivit datelor preliminare,.pe
rioada de revoluție a navei-sa- 
telit în jurul Pămîntului este de 
88,5 minute, depărtarea minimă 
de suprafața Pămîntului (la 
perigeu) și cea maximă ( la 
apogeu) sînt egale cu aproxi
mativ 183 și respectiv 251 km 
unghiul de înclinare al planului 
orbitei față de planul Ecuatoru
lui este de aproximativ 65 
grade.

Cu nava cosmică ,,Vostok-3” 
se menjine în permanentă o legă
tură radio bilaterală.

După cum transmite pilotul 
cosmonaut Nikolaev, precum și 
potrivit datelor obiective obți
nute cu ajutorul sistemelor te- 
lemetrice și de televiziune, el

Pilotul cosmonaut Nikolaev 
emite pe frecventele: 20,006 și 
143,625 Mhz. La bordul navei 
a fost instalat, de asemenea, un 
emițător „Signal”, care func-

a suportat satisfăcător perioada 
plasării navei pe orbită și tre
cerea la starea de impondera
bilitate. Tovarășul Nikolaev se 
simte bine.

ționează pe frecventa 19,995 
Mhz.

Toate sistemele de bord ale 
navei cosmice funcționează 
normal.

Cine este cosmonautul sovietic nr. 3

I
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[•timp ce zbura deasupra terito- ) 
f riului Uniunii Sovietice, Andrian 1 
t Nikolaev a transmis următorul ■[ 
[ mesaj : „Mă simt bine, la bord ) 
f totul este normal, Pămîntul se j 
fvede bine prin ochiul de bord".-j 
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La 11,45, oia Moscovei, înv

„mă SIMT BINE“

I
La ora 16,07 (ora Moscovei) r 

i N. S. Hrușciov a avut o con- j 
( vorbire prin radio-teleion cu A. -j 
[ Nikolaev, care își efectuează în j 
f continuare zborul. El a raportat J- 
( că „se simte excelent. Toate sis- J 
[ temele navei funcționează irepro- j 
f șabil". 1
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f salut și cele

PRIN RADIO-TELEFON

UN SALUT PENTRU 
POPOARELE ȚARILOR 

SOCIALISTE

Zburînd deasupra Europei, An- j 
drian Nikolaev a transmis urmă- J 
torul mesaj : „Atențiune, atențiu- ■! 
ne, transmit de pe bondul navei) “ 

[ sovietice „Vostok-3“ xșn călduros 1 
f aulut șl uole mai bune urări l 
[ prietenilor bredin'cjoși. ai patriei ) 
(•’mele, popoa'ielof^'din' țările so- J 
( cialiste". j '
f 
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Pe graficul întrecerii
Colectivele de muncă din fabrici, de 

pe șantiere și din transporturi întîmpină 
ziua de 23 August cu noi succese în în
trecerea socialistă pentru sporirea pro
ducției, îmbunătățirea calității, mal buna 
folosire a mașinilor șl utilajelor și reali
zarea de economii.

© De curînd metalurgiștii de la Uzina 
„Vulcan” din Capitală au redus simțitor 
consumul de materiale prin reproiectarea 
citorva tipuri de instalații de pompare. 
Instalațiile de pompare cu o ca
pacitate de cinci tone au scăzut 
astfel în greutate cu 550 kg, iar 
cele de șapte tone cu peste 2 300 kg. Ca 
urmare a reproiectării a numeroase pro
duse și extinderii planurilor de croire 
combinată a tablei, au fost economisite 
în acest an aproximativ 1 500 de tone 
de metal.

® Muncitorii de la Combinatul pentru 
industrializarea lemnului „Pipera" din 
Capitală au livrat comerțului cu 2 700 de 
garnituri de mobilă mai mult fată de 
perioada corespunzătoare a anului trecut. 
Acest spor de producție a fost determi
nat de creșterea productivității muncii cu 
7 la sută.

In vederea îmbunătățirii calității pro
duselor și reducerii consumului de ma
teriale s-a extins asupra întregii produc
ții lustruirea, hăituirea și șlefuirea meca
nică a pieselor.

• 27 de articole noi și peste 100 de 
desene a creat colectivul Fabricii „Țe
sătura" din Iași. între acestea sînt ma
teriale elegante pentru rochii, cămăși, fi
neturi în carouri, noi sortimente de albi
turi și materiale colorate pentru lenierie 
de pat și altele. Muncitorii de la Fa
brica de tricotaje „Moldova" au produs 
18 noi articole, în special tricouri pentru 
femei, confecții pentru copii, lenjerie 
pentru adulti.

’Andrian Nikolaev s-a născut în a- 
nul 1929 în satul Șorșalî din R.S.S.A. 
Ciuvașă (cursul mijlociu al Volgăi). 
Tatăl său, care a murit în anul 1944, 
a lucrat intr-un"colhoz, iar mama 
sa este, de asemenea, colhoznică. In 
familia Nikolaevilor au fost șase 
copii.

încă de mic, pe cînd învăța la 
școală, Andrian își ajuta părinții. El 
putea fi văzut adesea cînd pe ogoa
re, cînd la ferma zootehnică. Cupă 
ce a terminat școala de 7 ani, do
rind să devină medic a intrat la o 
școală medie tehnică sanitară. Dar 
peste cîtva timp și-a schimbat hotă- 
rîrea și a trecut la școala medie teh
nică de silvicultură, la care au în
vățat și doi frați ai săi mai mari.

Devenind maistru la o exploatare 
forestieră din Karelia, Andrian și-a 
cucerit curînd un mare prestigiu în 
rîndul tăietorilor de păduri experi
mentați. Citea mult și povestea to
varășilor săi tot ce afla din cărți, lu
cra in așa fel încît era dat întotdeau
na drept exemplu celorlalți. Sectorul 
lui Nikolaev a ajuns unul dintre 
cele mai bune, iar tînărul calm și

plin de voință a devenit preferatul 
muncitorilor.

Cînd a fost chemat in rîndurile 
armatei sovietice Nikolaev a fost 
trimis într-o unitate din sudul țării. 
Obținînd specialitatea militară de 
pușcaș-radiofonist, tînărul soldat a 
fost atras de aviație. Comandantul 
escadrilei a sprijinit cererea lui An
drian, trimițindu-l la o școală de 
aviație.

In timp ce-și făcea stagiul mili
tar Nikolaev a intrat în rîndurile 
P.C.U.S.

In școală, el a obținut cunoștințe 
excelente, perfecționindu-se sub con
ducerea lui Leonid Sokolov, Erou 
al Uniunii Sovietice. < Tovarășii săi 
își amintesc cum, dînd dovadă de o 
stăpînire de sine surprinzătoare, tînă
rul pilot a aterizat direct în cîmp cu 
un avion cu reacție al cărui motor 
se oprise. Andrian s-ar fi putut au- 
țocătapulta, dar a hotărît să salveze 
aparatul cu orice preț. Gherman Ti
tov amintește acest episod în cartea 
sa „17 dimineți în Cosmos”. Cosmo
nautul 2 scrie că, după spusele 
lui Nikolaev, ceea ce l-a ajutat în 
această împrejurare grea a fost cal
mul său. Calmul și sîngele rece, la

care se adaugă cunoașterea excep
țională a tehnicii extrem de com
plicate a navei cosmice, iată trăsă
turile distinctive ale lui Nikolaev.

Intr-o zi, Nikolaev a fost chemat 
la Statul Major și a fost întrebat 
dacă n-ar vrea să zboare cu apa
rate ultramoderne. El a fost de a- 
cord și a intrat în rîndul cosmonau- 
ților. Aici i-a întîlnit pe Gagarin și 
Titov. Nikolaev a fost rezerva lui 
Titov și l-a condus în costum de 
scafandru, gata de zbor, pînă la 
nava „Vostok-2”. După aterizarea cu 
succes a lui Titov el a continuat să 
se pregătească cu și mai multă dîr- 
zenie, știind că probabil el va fi cel 
căruia i se va încredința continua
rea operei. începute de primii cos- 
monauți sovietici.

„Cosmonautul Andrian Nikolaev 
— a spus Gherman Titov — este 
întruchiparea sîngelui rece, absolut 
necesar pentru comandantul unei 
nave cosmice. Prietenul meu posedă 
o excepțională stăpînire de sine. Nu 
încape îndoială că în timpul zboru
lui său va adăuga multe realizări 
noi la. cele obținute de mine și de 
Iuri Gagarin".

--------------- ’ ■-■^==ft+©====... —........ ...................

Blocuri do' locuințe pentru mineri la Petroșenl. (Foto: A. Cartolanu)

LA CONDUCEREA 
NAVEI

La 11 august, cosmonautul An-) 
drian Nikolaev a luat masa de j 
trei ori: a dejunat la ora 12,20, a j 

ț prînzit la ora 15,00 și a cinat la ora J 
( 21,50. Pentru prima oară s-au to- 1 
[ losit pentru hrana cosmonautului j 
f produse naturale. Potrivit progra- J 
f mului zborului cosmonautul a -j 
[ preluat de două ori conducerea ) 
[•manuală a navei. în acest timp J 
f orientarea navei se efectua nor- •! 
[ mal. Pentru studierea capacității j 
[■ de muncă în condițiile imponde- J 
f rabilității, cosmonautul a părăsit | 
( fotoliul și s-a deplasat prin ca- j 
[-bină. In aceste condiții capaci- J 
I tatea de muncă se menține. j 

f 
f 
f 
r 
f 
f 
ț 
I 
f 
f cursul celor 10 ore și jumătate de 
ț zbor în spațiul cosmic cosmonau- 
[ tul Nikolaev a îndeplinit sarcini 
f variate și complexe : au fost 
f efectuate în mod sistematic ob
servații asupra funcționării sis
temelor și agregatelor navei, a 
i fost efectuată corectarea și re- 
[ glarea diferitelor subansambluri 
[ ale aparaturii de bord potrivit 
( indicațiilor de pe Pămînt, au fost 
[ efectuate observații vizuale prin 
[ ochiurile de bord ale navei. Cu 
I acest prilej cosmonautul a văzut 
[ clar insule, fluvii, lacuri, orașe și 
[ așezări, 
f După cină, la ora 22,00 cosmo- 
C .autul Nikolaev — în conformi- 
( täte cu programul zborului — s-a 
f culcat. 
[ Următoarele comunicate cu 
( privire la zborul navei „Vcstok- 
f 3" vor fi transmise în dimineața 
[ zilei de 12 august.

ZBORUL CONTINUĂ j J

Pînă la ora 22 (ora Moscovei),] 
aava-satelit „Vostok-3“ a efectuat J 

. peste șapte rotații în jurul P.ămîn- ț 
j tului, parcurgînd o distanță de ] 
f aproximativ 300 000 de km. In de- j 

-------- ------ .. - • -j j 
’ zbor în spațiul cosmic cosmonau- ]

LUCRĂRILE AGRICOLE DE VARĂLa timp
La efîrșitul acestei săptămini 

s-a terminat secerișul griului. 
Treierișul, potrivit 
mite de Consiliul 
Agriculturii, a fost 
proporție de peste 
Această luciaie e-a 
regiunile Dobrogea, 
Galați, Ploiești și Argeș, iar ’ în 
regiunile Iași, Oltenia și Banat a 
fost realizată în proporție de 
circa 95 la sută.

Paralel cu lucrările de strjjj- 
gere a recoltei au continuat mai 
intens în săptămîna aceasta pre
gătirile pentru însămînțările și 
recoltările de toamnă, precum și 
celelalte lucrări agricole ce se 
execută în 
Suprafața pe 
tat arături de 
încă 527 600 
multe regiuni 
partea consiliilor agricole și a 
conducerilor G.A.S. șl G.A.C. 
pentru efectuarea la vreme a 
acestei lucrări care contribuie în 
mare măsură la 6porirea produc
ției agricole. In total au fost 
arate 1 650 000 ha, ceea ce re
prezintă mai mult de jumătate 
din terenurile prevăzute. In efec
tuarea arăturilor continuă să fie 
fruntașe pe țară regiunile Galați, 
București și Oltenia, unde trac
toarele sînt folosite cu -întreaga 
lor capacitate și 6-a organizat 
schimbul doi la un număr sporit 
de tractoare. In unele regiuni 
însă — ca Brașov, Maramureș, 
Crișana, Suceava și Bacău — 
deși au iost condijii bune de 
lucru, arăturile nu s-au desfășu
rat coreșpunzător cu mijloacele 
de care dispun aceste regiuni.

Odată cu arăturile au fost 
încorporate în sol cantități în
semnate de îngrășăminte.

In toate regiunile, datorită mă-

datelor pii- 
Superior al 
executat în 

80 la sută, 
terminat în 

București,

această perioadă, 
ccrre s-au execu- 

vară a crescut cu 
ha, dovedind în 

preocupare din

și de bună calitate
surilor luate din vreme de către 
consiliile agricole, s-a asigurat 
grîu de sămînță pentru însămîn- 
țările de toamnă din soiurile 
care au dat cele mai bune pro
ducții. In prezent se continuă 
condiționarea semințelor.

Și în săptămîna aceasta a 
continuat însămînțarea plante
lor de nutreț pe terenurile de pe 
care s-a strîns 
reale. Cele mai 
au fost obținute 
niu -în regiunile 
unde s-a însămînțat 
porumb pentru furaj pe supra
fețe cu 33-34 la sută 
decît cele planificate.

A început recoltarea 
lui pentru siloz. In 
G.A.C. din regiunile

recolta de ce- 
bune rezultate 

în acest dome- 
Galați și Banat, 

îndeosebi

maj mari

porumbu- 
G.A.S. și 

București, 
Dobrogea șl Oltenia 6-a lucrat 
intens la recoltarea și 
rea porumbului, ca și 
plante de nutreț. In 
București de exemplu, 
lozat pînă acum 25 Ia 
cantitățile prevăzute.

Terminarea treierișului, asigu
rarea furajelor pentru animale ca 
și pregătirile pentru însămînță- 
rile și recoltările de toamnă tre
buie să constituie, începînd de 
săptămîna viitoare, principalele 
preocupări ale consiliilor agri
cole, inginerilor agronomi și ale 
conducerilor unităților agricole 
socialiste. In acest scop Consi
liul Superior al Agriculturii reco
mandă regiunilor care mai au 
de treierat să folosească toate 
batozele și combinele pentru 
terminarea acestei lucrări și în- 
magazinarea în cîteva zile a 
griului. în toate regiunile să se 
folosească tractoarele cu în
treaga lor capacitate de lucru la 
efectuarea arăturilor și să se 
continue această lucrare șl în

însiloza- 
a altor 

regiunea 
s-a însl- 
sută din

schimbul al doilea, pentru termi
narea ei în întreaga țară îna
inte de siîrșitul acestei luni. 
Toata grija trebuie dată calității 
arăturilor, întreținerii lor prin 
discuiri pînă la însămînțare, 
precum și încorporării în sol a 
îngrășămintelor, potrivit planu
lui de iertilizare a solului.

In aproape toate regiunile po
rumbul siloz a ajuns în epoca 
optimă de recoltare și însilozare. 
Aceasta impune intensificarea 
la maximum a recoltării și însi- 
lozării, folosindu-se din plin toate 
mijloacele de recoltat, tocat și 
transport. Se recomandă ca re
coltarea să înceapă îndată ce 
porumbul a ajuns în iaza de 
lapte și să se termine pînă intră 
în faza de lapte-ceară, deoarece 
plantele au un conținut bogat în 
substanfe nutritive și suculenta 
necesară asigurării unui nutreț 
de bună calitate. Pentru mărirea 
cantităților de furaje să se însi- 
lozeze și resturile din grădinile 
de legume, frunzele de sfeclă, 
diferite ierburi, rogozuri, buru
ieni și alte resurse furajere. De 
asemenea, trebuie să se termine 
în cel mai scurt timp recoltarea 
fînurilor și să se asigure o bună 
depozitare.

In a doua jumătate a lunii 
august va începe însămînțarea 
secarei furajere și a rapi{ei. Este 
necesar ca unitățile agricole să 
ia toate măsurile pentru însă
mînțarea la vreme a acestor cul
turi. De asemenea, să se organi- ’ 
zeze mai bine recoltarea legu
melor și mai ales transportul 
lor, culesul fructelor, iar în unită
țile agricole din bazinele viticole 
să se termine la vreme pregăti
rile pentru efectuarea în condi
ții bune a recoltării și vinificării 
strugurilor.

w
Fruntași la executarea 

arăturilor
SUCEAVA (coresp. „Scînfeii"). Colec- Vi ț 

fiviștii din gospodăria colectivă Drîs- i 
lea, raionul Botoșani, au eliberat ime- '■ 
dial terenul pentru a executa arătu
rile de vară. Tractoriștii de la S.M.T. 
Dîngeni, care deservesc această 
podărie, organizînd munca pe 
foare în două schimburi execută 
fă cu treierișul și arături de vară, 
în prezent au fost arate peste

gos- 
frac- 
o.da- 
Pînă 

. . ... ____ too
ha, din care 45 au ți fost însămîn- 
țate cu porumb pentru masS verde...Și 
colectiviștii din Trușeșfi au execufaf 
arături^ pe mai bine de 120 ha și 
au însămînțat cu porumb furajer 50 ha. 

Gospodăriile colective din raionul 
Botoșani au arat pînă în prezent mai 
bine de 10 000 ha (50 la sută din su
prafața planificată) fiind fruntași pe 
regiune. In vederea completării bazei 
furajere pentru animalele proprietate 
obștească a gospodăriilor colective, o 
suprafață de peste 2 500 ha a fost 
însămînțafă cu porumb masă verde.

Gata cu treierișul
ORADEA (coresp. „Scînteii“). — 

Membrii gospodăriilor agricole co
lective din raionul Criș, regiunea 
Crișana, sprijiniți de mecanizatorii 
de la S.M.T. Sîntana și Chișineu Criș 
au luat măsuri din timp pentru 
buna desfășurare a muncilor de re
coltare și treieriș. Ei au fost prirpii 
din regiune care au terminat în 
bune condițiuni treierișul cerealelor 
păioase de pe cele 25 432 ha.

O mare atenție se dă în unitățile 
agricole socialiste din raion și ce
lorlalte lucrări agricole cum sînt : 
arăturile de vară, însilozarea unor 
cantități cît mai mari de furaje 
etc. în prezent se " execută in
tens arături de vară. Această lu
crare s-a făcut pînă acum pe 12 008 
ha, adică pe circa 60 la sută din su
prafețele planificate și au fost în- 
sămînțate în culturi duble 3 700 he
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Un scriitor militant

La sfîrșitul anului 1960, comitetul 
de partid și conducerea minei au 

'format un colectiv, de ingineri, teh-
- nicieni, maiștri și mineri fruntași 

cu calificare superioară, a cărui sar-
” cină principală era studierea și a- consumă aproape 

• plicarea la condițiile de zăcămînt • - - 
'■' din mina noastră a metodelor de ex- 
• ' ploatare prin galerii în subetaje, în- 

magazinare și alte asemenea metode
- dé mare productivitate. 
' rezultatul ?

Spre jumătatea anului 
.extras primele tone 

' flințr-un abataj cu galerii în sub
etaje. Randamentul zilnic pe post a 
fost de peste 3 ori mai mare decît 
înainte, cînd exploatarea se făcea 
după metode clasice. Prețul de cost 
a scăzut cu 6 Iei pe tona de mine- 
ren.

Convins de superioritatea acestor 
moderne procedee, întregul colectiv 
aï minei a hotărît să le dea o ljr- 
gă extindere. Toți minerii, de 
la inginer la vagonetar, și-au 
adus contribuția la extinderea ra
pidă a tehnologiei moderne. în a- 
fara metodei subetajelor s-au mai 
introdus metoda exploatării prin în- 
magazinare, piliere cu subetaje, fo
losirea camerelor transversale cu 
înmagazinare etc. în primul trimes
tru al anului în curs, jumătate din 
producția minei s-a extras prin me
todele noi, în cel de-al doilea tri
mestru 62 la sută, iar în prezent 
procentul s-a ridicat la 73 la sută. 
Față de anul .I960, ultimul an cînd 
am mai lucrat după metode vechi, 

-în prezent realizăm o productivitate 
a muncii de 5 ori mai mare. Pro
centul de fier în minereu a sporit 
de la 32,2 la sută, la 35,7 la sută. 
Mai trebuie subliniat și faptul ca 
pentru obținerea acestor succese nu 
s-au făcut cheltuieli sau investiții 
deosebite.

Care a fost

trecut, s-au 
de minereu

Dar avantajele economice nu se 
limitează nici pe departe la cele a- 
rătate mai sus. Prin aplicarea teh
nologiei moderne de exploatare aba
tajele nu se mai armează, nu mai 

de loc lemn de 
mină. Rambleierea — operație grea, 
manuală care solicita un mare vo
lum de muncă — este acum lăsată 
exclusiv pe seama... muntelui. în
cărcarea minereului de asemenea nu 
se mai face manual, ci gravitațional, 
prin căderea liberă a minereului din 
„rostogoluri" în vagonete. în noile 
abataje pot fi folosite mai eficient 
mașinile și utilajele noi.

Experiența acumulată de noi în a- 
ceastă direcție ne este folositoare și 
o trasmitem bucuroși și altor colec
tive de mineri.

Ing. VASILE FLOREA, direc
tor, IOAN MOROȘAN, FRAN- 
CISC VAIDA ; șefi de brigadă 
la exploatarea minieră Ghelar

Mina Vulcan a trăit 
o istorie tristă. în 1931, 
după o exploatare pră
dalnică, patronii au în- 
chis-o 
nerentabilă, 
inundat 
colonia 
abătut 
neagră 
ad’ncurilor.

în 1949, mina s-a 
trezit la o nouă viață. 
Au început lucrările 
de redeschidere.

A trecut un deceniu. 
Cîte transformări și în
noiri n-a cunoscut Vul
canul în această vre
me ! S-au făcut lucrări 
de prospectare, au în
ceput lucrările de des
chidere a noi fronturi 
de lucru. Producția 
actuală depășește de 
19 ori pe cea realizată 
în primul an după re
deschidere. A crescut 
nivelul tehnic de ex
ploatare a cărbunelui.

considerînd-o 
Apa a 

galeriile. Peste 
minerilor s-a 

o mizerie mai 
decît bezna

Daca minerii virstnici 
lucrau în trecut cu tîr- 
năcopul și cu 
minerii noștri 
sînt stăpînii 
și utilajelor 
din abataje, 
nul trecut și 
jumătate a acestui an 
la dispoziția minerilor 
din Vulcan au fost 
puse 54 transportoare 
simple șl blindate, 4 lo
comotive de mină, com- 
presoare, haveze, 
reze, mașini de 
cărcat. Sute de metri I 
de galerii și o mare par
te din abataje sînt ar- ■ 
mate metalic. Folosind , 
cu pricepere tehnica ( 
nouă, muncind cu entu
ziasm, minerii noștri • 
sporesc necontenit pro- • 
ductivitatea muncii lor. ,

Mina noastră a deve- j 
nit o adevărată școală 
din care s-au ridicat 
mineri harnici, pri-

trocul, 
de astăzi 
mașinilor 
moderne 

Numai a- 
în prima

fo- 
în-

cepuți, de nădejde. De 
pildă, tovarășul Arca
die Fodor a fost sim
plu miner. A ajuns 
maistru, iar astăzi este 
inginerul șef al exploa
tării. Comuniștii sînt a- 
ceia care pășesc mereu 
în fruntea luptei pentru 
mai mult cărbune. Pa
vel Böyte, Constantin 
Zaharia, Mihai Tuca- 
ciuc, Nicolae Moraru, 
Andrei Domokoș, Gheor
ghe Drob 
cîțiva din 
caie noi ne

Tinerețea 
vîntul ei și-au pus pe
cetea pe viata între
gului oraș.

Acesta este prezentul 
Vulcanului. Mina și co
lectivul ei trăiesc acum 
o tinerețe frumoasă, în
floritoare.

IOSIF COTOȚ 
șeful exploatării 
miniere Vulcan

Se împlinesc douăzeci 
ani de la moartea lui 
Sahia, un precursor al 
noastre realist-socia-liste 
temporan prin exemplul pe care ni 
l-a dat viața și activitatea lui de 
scriitor și cetățean.

Alexandru Sahia a 
devotat 
citoare. 
cu ’ intransigență și 
I-a dăruit cei mai 
frumoși și mai 
plini ani ai vieții 
sale ; i-a dăruit 
pagini literare și 
jurnalistice de o 
autentică vibrație, 
în care descifrăm 
nu numai o inimă 
revoltată în fața 
nedreptăților ca
pitalismului, o ini
mă sincer atașată 
suferințelor oame
nilor simpli, dar și 
un talent autentic, 
un scriitor adevă
rat. Alexandru 
Sahia a înțeles că 
proletariatul este 1 
clasa în mod real , 
dornică să cu-

și cinci de 
Alexandru 
literaturii 

și un con-
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Ă-.-. Plajele fierbinți din aceste zile, j 
( pe litoral, devin în fiecare dimi- J 

. f-neață aproape neîncăpătoare pen- j 
f țru cei sosiți la odihnă și trata- j 

ment. Peste 70 la sută din cei ve- )
■ ( niți aici sînt muncitori. Printre j 
l ei — mulți mineri. îi întîlnești j

- ,[■ pe plajă sau îi zărești în perva- )
■ (,-zul ferestrelor larg deschise că- j 
-j tre mare, în sălile de cultură sau j

ld cluburi, la teatrele de vară, j
■ ( în parcuri. ]
(... Să facem cunoștință cu cîțiva j 
J dintre ei. Ne găsim pe terasa de J

. ■ ( la etajul IV al unui bloc nou din !
( Eforie-Sud, împreună cu tînărul j

- j-Gheorghe Himiniuc, miner în j 
...f, sectorul III al minei Petrila. E j 
, Mă mare împreună, cu soția sa. j

■ recîștigă forțe pentru vii- J
’ f țparea sa activitate profesională j 

(și... pentru noul an școlar... (Este i 
; elev la școala medie serală).
[ întrebîndu-l cum se simte la o- j 
( dihnă, Himiniuc răspunde : „De J 
( gece ori zece foarte bine”.
LÿLL-am întîlnit și pe Alexandru j 
EîfeoîÊio, de la mina din Lupeni. Ci- J 
fjtea o scrisoare primită în ziua j 
■îaceea de la ortacii de la mină. I j 
( se transmiteau uești bune : bri- ) 
ï AmrÎAt fârtbih est YP.d.- '

idealurilor 
A slujit

artist 
mun- 

cauze

fost un
clasei 

acestei 
entuziasm.cu

mp8!

$s|
St
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sînt doai 
oamenii cu 
mîndrim.
minei,

•ÿ

a-

ION DUNGĂ, 
artificier la mina 
Cătălinul — exploa
tarea minieră Rovi- 

nari

ION VITIȘAN, 
miner, mina Chișed 
— exploatarea Să- 
lațul, Trustul minier 

„Ardealul"

Ing. DUMITRU 
DIACONESCU 
șef de sector Ia 

exploatarea minieră 
Filipești de Pădure

NÏCHITOI
TOADER 

miner pe șantierul 
hidrocentralei „16 

Februarie"-Argeș

s

«.î. à

DUMITRU 
OPREA, 

miner fruntaș în 
sectorul I al minei 

Uricani

PAVEL VIERU, 
prim-maistru miner, 
exploatarea minieră 

Lupeni

ION CHEREJI, 
miner Ia mina Voie
vozi, Trustul minier 

„Ardealul"

ION MAXIM, 
șef de brigadă 

Ia mina Ocna de 
Fier, regiunea Banat

—i gada continuă să obțină noi rea- j 
( lizari în producție, economisind j 
f importante cantități de material I 
( lemnos.

7 Minerilor, care își petrec ziua de ] 
[ muncă în abataje, li se pare că la J 
pmare soarele este mai darnic cu ei j
(decît. cu alții. De această părere j 
f este Dumitru Haraba, miner la în- j 
( treprinderea carboniferă Comă- j
( nești, Ilie Rășinar, miner la între- j 

■ ( prinderea carboniferă. Șorecani, și ) 
ț alții ca ei aflați acum la Eforie- | 
(Sud. I
( Si plaja de la Eforie-Nord este j 
( aglomerată în aceste zile călău- j 
( .roase. Aici i-am aflat, printre al- j 
* ții, pe Constantin Banzea, de la j 
( mina Pescăreasa din cadrul Trus-1 
[ tului minier Argeș, Sirrtion Cor- j 

nea, ajutor de miner la exploa- j 
tarea minieră Bocșa etc.

Numeroși mineri își îngrijesc j 
sănătatea și la Techirghiol. în- J 
tr-o vilă din această stațiune lo- j 
cuiesc Vintilă Plusau și Nicolae j 
Roșea, mineri la cariera Valea ) 
Doman, din regiunea Banat. „Vom j 

, avea multe de povestit din cele j 
1 văzute pe litoralul nostru. L-am l 
! străbătut pe uscat și pe... apă" j 
f,—. ne-au spus cei doi mineri.

La Sfîrșitul fiecărei serii, mii | 
și mii de oameni se întorc 
la mare cu trupurile bronzate, çu 
noi forțe de muncă. Printre ei — 
și numeroși oameni ai abataje
lor.

f 
[ ( 
i 
\ 
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Din abataj in amfiteati ele 
institutului

Institutul de mine cun Petroșeni, la 
care învăț, împreună cu alți peste 1 0ÛÛ 
de studenți, împlinește în curind 15 am 
de activitate. în fiecare an de pe băn
cile lui pornesc spre toate exploatările 
miniere din țară zeci de ingineri mineri 
bine pregătiți. în rîndurile studenților 
institutului nostru crește, an de an, nu
mărul minerilor.

Eu sint fiu de miner. Am îmbrățișat 
meseria tatălui meu și am lucrat ca va
gonetar la mina Cozia. Am învățat și am 
devenit ajutor de maistru. Acum sint stu
dent bursier la facultatea de mine. Ca 
mîine mă voi întoarce între vechii mei 
ortaci, inginer. La fel ca mine sînt zeci 
și zeci do mineri din toată țara. Studen
ții f'lorea Iordaehe, fost miner la D01- 
ceștl, Teodor Popuțe. vagonetar, apoi 
maistru la Roșia Montană, Irimia Catar- 
giu.. tehnician miner la Ghelar. Vasile 
Drăgan, vagonetar în Valea Jiului, au 
schimbat și ei abatajul cu amfiteatrul 
și laboratoarele.

La PetroȘem avem condiții minunate 
de viață și învățătură. Peste 70 là sută 
din studenți primesc burse și locuiesc în 
condiții bune, confortabile, în căminele 
institutului. Avem la îndemînă 12 labo
ratoare utilate cu aparate și utilaje mo
derne. în prezent se mai află în cons
trucție un nou complex ce cuprinde la
boratoare. cabinele, săli de cursuri, de 
lectură șl o sală de festivități.

NICOLAE ONCIOIU 
student la Institutul de mine 

Petroșeni

LA MINUS
Drumuri și poteci șerpuite duc spre 

puful nr. 3 Godeni, din bazinul car
bonifer Schitu Golești Muscel. în ciu
da lunii lui cuptor, la gura pufului în- 
tîlnești, gata de intrare în șut, mineri 
echipafi cu pîslari, pufoaice, cojocele. 
Ei coboară la aproape 130 metri în a- 
dîncul pămîntului. La această adînci- 
me, mercurul termomefrului aflat în lo
cul de muncă arată... minus 5 grade.

Pereții interiori befonafi ai pufului 
sînt îmbrăcafi cu un strat de chiciură 
ce scînteiează în lumina becurilor. 
La acest loc de muncă lucrează bri
gada maistrului miner Cornel Negrescu. 
Aici, la puful nr. 3 Godeni, se aplică 
pentru prima oară în fara noastră me
toda săpării prin congelare (înghefare). 
Ca și alte metode înaintate de mun
că, această metodă este preluată din 
experiența minerilor sovietici. Utilajul 
de înghefare, puternicele pompe care 
introduc „gerul” prin sondele ampla
sate în jurul pufului înghefînd „tun" 
pămîntul pe porfiunea de săpare, sînt 
fabricate de întreprinderea „Tehnofrig" 
din Cluj.

Lucrările la puf sînt conduse de in
ginerul Nicolae Munteanu, care s-a 
specializat în aplicarea acestei metode

5 GRADE
în Uniunea Sovietică. El este ajutat de 
tinerii ingineri Dan Savin, Petre Oni- 
cescu și de întregul colectiv de mineri.

Săparea prin congelare este o me
todă de înaltă productivitate. Ea face 
posibilă trecerea prin straturile cu 
borchiș (viituri de apă . cu nisip) în 
același ritm ca și în celelalte straturi. 
Săparea unui asemenea puf se poate 
executa într-un an, față de 3—4 ani 
sau chiar mai mult, cîf durează de 
obicei săparea unor astfel de pufuri 
prin metodele fradifionale.

E mic colectivul care lucrează la 
acest puf. Realizările lui pe ultimele 
trei luni sînt însă mari, Colectivul 
pufului, în frunte cu comuniștii Traian 
Tudora, Cornel Negrescu, Petre Tudora, 
a realizat planul de săpări pe ultimele 
trei luni în proporfié de 125 la sută și 
a obfinut economii la prețul de cost în 
valoare de peste 300 000 de lei.

Angajamentul colectivului este ca în 
cinstea zilei de 23 Augusf să se tra
verseze stratul de borchiș de 140 m.

FLORIAN OPRESCU 
mecanic la mina Pescăreasa — 

Schitu Golești

IA-
de

S. UTAN

A patra promoție
PETROȘENI (redacția ziarului 

„Steagul roșu“). — Grupul școlar 
miner Petroșeni. a dat anul a- 
cesta industriei miniere o nouă 
promoție de 50 maiștri mineri. 
Aceasta este a patra promoție care 
a absolvit cursurile de maiștri din 
cadrul grupului școlar minier Petro
șeni De pe băncile acestui grup 
școlar au ieșit în total pînă acum 
pe$e 1 500 de muncitori și maiștri.

- - - - - - - - - - - C8IFRI SI FACTE- - - - - - - - - - - - -♦
• Cheltuielile pentru măsurile de protecția muncii minerilor de 

la exploatările de minereuri din țară s-au ridicat în primul semestru 
al anului la 23 milioane de lei, cu 44 la sută mai mult decît în 
aceeași perioadă a anului trecut.

9 Exploatările miniere din Valea Jiului au fost înzestrate în 
acest an cu mașini și utilaje moderne în valoare de peste 50 mili
oane iei. Printre utilajele introduse în aceasfă perioadă în minele 
Văii Jiului se află două pluguri pentru tăiat cărbunele, 96 trans
portoare blindate și cu raclele, mașini de încărcat, compresoare și 
altele.

® Peste 750 milioane lei s-au învestit în ultimii zece ani în 
scopul executării în centrele miniere carbonifere a unor lucrări cu 
caracter social-cultural.

pentru înșelarea celor multi. Din fr
eest punct de vedere, nuvelele și 
schițele sale ocupă un loc aparte 
în literatura epocii. Prin cîteva din 
lucrările sale a contribuit la demas
carea uneltirilor războinice ale sta
telor capitaliste.

Operei sale literare i se adaugă 
numeroase pagini de publicistică. 
A redat instantanee diii existența de 
fiecare zi a „străzii", știind să vadă 

fapte grăitoare 
pentru inegalități
le flagrante ale so
cietății capitaliste. 
L-a preocupat în 
aceeași 
problema 
pe care 
să-l aibă 
în societate, 
hia a fost, în a- 
devăr, un luptător 
social. Un luptător 
cu arma scrisului 
împotriva minciu
nilor burgheziei, 
pentru a arăta 
maselor adevărul, 
Pentlu a 1® expli- 
ca „lumea în pre
facere vie“, pentru

măsură 
rolului 
trebuie 
artistul 

Sa-

noască luminile culturii. El a căutat 
să dea muncitorimii literatura de 
care aceasta avea nevoie. Scriind 
despre viața proletariatului, Sahia a 
depășit viziunea contemporanilor 
săi, surprinzînd în lucrările sale be
letristice unitatea muncitorimii, ho- 
tărîrea și dîrzenia sa In apărarea 
drepturilor spoliate de capitaliști. 
Sahia a zugrăvit chipuri de muncitori 
înaintați, hotărîți în lupta lor pentru o 
viață mai bună. A demascat șovi
nismul, ura de rasă, propagate de

a le sădi încrederea în lumea 
viitoare, „nouă și definitivă'1. 
Lumea aceasta el a și cunos- 
cut-o în timpul călătoriei sale 
în Uniunea Sovietică. Despre 
ea a scris vibrantele pagini 
din cartea „U.R.S.S. azi", care își 
propunea șă arate țării întregi ade
vărul cu atîta îndîrjlre ascuns în 
păienjenișul de minciuni al propa
gandei burghezo-moșierești.

Comemorăm pe Alexandru Sahia 
cu respectul datorat unui înaintaș 
talentat al literaturii noastre realist-

în anii regimului de democra
ție populară scrierile lui Alexan
dru Sahia au apărut în numeroa
se ediții, cu un tiraj de zeci de 
mii de exemplare. Ele au văzut 
lumina tiparului și în colecții de 
largă răspîndire — „Biblioteca 
pentru toți", „Biblioteca școlaru
lui". în anul 1960 a apărut volu
mul „Scrieri alese", cuprinzînd o 
bogată selecție din opera beletris
tică și publicistică a lui Sahia. 
Lucrările sale au fest traduse în 
ultimii ani în numeroase limbi 
străine : rusă, franceză, engleză, 
germană, cehă, maghiară, chine
ză, vietnameză.

Opera sa a fost amplu studiată 
după 23 August 1944. Au apărut 
lucrări monografice : „Viața și 
Opera lui Alexandru Sania" de 
George Macovescu, „Al. Sahia" 
de Pompiliu Mareea. S-au publi
ées numeroase studii, articole, e- 
vocări, materiale documentare 
care au întregit imaginea activi
tății scriitorului și ziaristului mi
litant.

Cu prilejul împlinirii a 25 de 
ani de la moartea lui Sahia, în 
colecția „Biblioteca pentru toți" 
a Editurii pentru literatură apa
re, într-un tiraj de 50 000 ele e- 
xemplare, o culegere intitulată 
„Execuția din primăvară". Pre
fața este semnată de Gh. Achiței. 
Volumul cuprinde nuvele și schi
țe, fragmente din cartea 
„U.R.S.S. azi”, precum, și articole 
și reportaje asupra vieții poli
tice, sociale și culturale a țării 
între cele două războaie mon
diale.

socialiste.aparatul de stat burghezo-moșieresc

Generația noastră, adică a 
acelora care am pășit pes
te 25 de ani, a trăit și con
tinuă să trăiască epoca unui 
adevărat tragism. Anii cruzi 
a1 copilăriei s-au legat unii 
de alții sub o zodie război
nică, îmbelșugată de sînge. 
Multora, părinții le-au rămas 
să putrezească în cîmpuri, 
simple hoituri încununate de 
glorie... Acuma nu mai sînf 
nici atît. Alții s-au întors 
ciopîrfiți, orbi sau fără 
minți !

Aceste epave decorative, 
simboluri gle acelei lumi, 
sînt părinții noștri, alături de 
care dormim, mîncăm, ne 
deșirăm existența clipă cu 
clipă.

Nu ne spune nimic?... Dar 
războiul s-a terminal...

Au venit însă, după asta, 
consecințele economice ale 
războiului, felul de conduce
re al rostului în stat, revăr- 
sîndu-se peste țară, peste 
toate țările ca și peste a- 
dolescența noastră, o nouă 
molimă : criza.

De atunci toate strădaniile 
capetelor așa-zise „stăpîne" 
în mecanismul legilor econo
mice s-au dovedit, cu fie
care zi, simple tentative. Su
ferința noastră a crescut lu- 
necînd pînă la foamete. A- 
nii de liceu, universitatea 
sînt părți din viață lipsite de 
romantica altor vremuri, 
sînt goluri mari în care 
continuu am văzut profunzi
mea negrului și teama lipsei

Reproducem mai jos articolul „Pentru eliberarea 
maselor", scris de Alexandru Sahia în 1935. Arti
colul constituie răspunsul 
tema „De ce scrieți".

la o anchetă literară cu

de pîine ne-a urmărit me
reu.

Au frecuf de la epocalul 
măcel douăzeci de ani ! Cu 
ce oare existența maselor, 
în care și noi scribii ne în
globăm pentru că trebuie să 
ne înglobăm, s-a schimbat 
cu ceva? Totul aleargă spre 
rău.

Din statisticile oficiale, în 
cincizeci de state rezultă că 
în anul 1934 au încetat din 
viață, din cauza unei ali
mentații insuficiente, aproxi
mativ 2 400 000 de oameni. 
Pe de altă parte 1 200 000 
de inși s-au sinucis din cau
za crizei economice. Dar ca 
o culminare a vremurilor 
tragice în care trăim, din 
statisticile publicate în altă 
ordine de preocupări, rezul
tă că în cursul aceluiași an, 
1 000 000 vagoane de grîu, 
267 000 vagoane cafea, 
253 000 000 kg de zahăr, 
26 000 000 kg orez și 
25 000 C00 kg de carne au 
fost dir'ruse pentru a nu 
se produce cumva o scă
dere a prețurilor. Tabloul 
este înfiorător și exem
plifică bogat țesătura și 
moralitatea economiei bur
gheze care ne guvernea
ză. Se distrug cantități 
enorme de producte rea

llzafe prin forme josnice 
de exploatare, pentru ca toi 
expioafații să sfîrșească prin 
moarte. Sînf imperativele ca
tegorice ale legilor capita
lismului.

Civilizația de milenii se 
frînge parcă, întoreînd lu
mea la forme de luptă bar
bară, în vederea existenței.

Din nou războiul amenin
ță. Guvernanții statelor ac
tuale nu sînt preocupați, în 
primul Und, decît de ideea 
înarmărilor pînă la maxi
mum. Ura de rasă crește, că- 
pătînd forme oficiale, cum 
este în cazul Germaniei fas
ciste. Alături de toațe a- 
cestea, masele largi, exploa
tate cu îndîrjire, suferă, pau- 
perizîndu-se, șomajul crește 
atingînd cifre fabuloase. 
Lipsește puțin numai, pentru 
ca din nou aceeași mulți
me să fie îmbrîncită de in- 
teresații membri spre un alt 
măcel. Atunci mă mai între
bați pentru ce scriu ? Nu 
scriu, desigur, să mă distrez. 
Ar fi o crimă lucrul acesta. 
Scrisul meu e o contribuție 
la eforturile de eliberare a 
maselor muncitorești. Idealul 
lor este și idealul meu.

La Congresul scriitorilor 
revoluționari ținut anul fre
cuf la Moscova, în discursul

său magistral, printre altele, 
Maxirïi Go; i a afirmat: 
„Noi, scriitorii, sîntem anga
jați într-o operă mondială și 
trebuie să fim demni să 
luăm parte la ea. Am intrat 
într-o epocă de enorm tra
gism și trebuie să învățăm 
să exprimăm acest tragism 
în forme actuale, așa după 
cum au știut să exprime tra
gicii antici".

Un scriitor trebuie să fie 
un luptător social. El frebuie 
să fie continuu legat, în mod 
strîns de complexul social 
în care trăiește. Scriitorul 
nu poate fi străin de feno
menele economice, polifice, 
care agită întotdeauna ma
sele. Viața zilelor noastre 
caută să fie împinsă după 
alte forme, cu mult mai as
pre. Epoca romantismului 
languros, a extazului mistic 
este îngenuncheată și ples
nită de alte realități ce caută 
să ne depășească. Ceva mai 
mult. Scriitorii generației 
mele trebuie să se convingă 
în momentele de față că nu 
pot face decît arfă cu ten
dință și că o altă arfă nu 
poate să existe. în această 
tendință însă să introducem 
maximum de artă pentru că 
numai astfel operele noastre 
vor căpăta viabilitate.

Scriitorii sînt și rămîn a- 
părătorii întregii umanități și 
de la ei se așteaptă, în pri
mul rînd, luminarea spre 
formulele de viață unde ex
ploatarea nu mai există...
17 octombrie 1935.

T1EATR1E 9 gâffl'BEia *~Radio
TEATRUL MUNCITORESC C.F R.- 

GIULEȘTI (Teatrul de vară din „Parcul 
Herăstrău“) : MARIA SA BĂRBATUL — 
(orele 20,30),

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C 
TÄNASE» (Grădina Boema) : OCOLUL 
pămîntului in 30 de melodii - 
(orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5) : 
VREAU SA FIU NEVASTA TA - (ore
le 20,15).

CIRCUL DE STAT : O SEARA CU 
COMICUL ȚĂNDĂRICĂ — (orele 10 
și 20).

CINEMATOGRAFE. PLANETA FURTU
NILOR : rulează la cinematografele Pa
tria (10; 12,15; 14,30; 16.45; 10; 21,15). Elena 
Pavel (10; 12; 15; 17; 19; 21; grădină —
20.30) , înfrățirea între popoare (10.30; 16;
18,15; 20,30), Miorița (10; 12; 14; 16,30;
18.45; 21). UN PUMN DE NOTE - ci
nemascop : Lumina (9,45 la 13,15 în con
tinuare ; 15; 16,45; 18,45; 20.45), 23 August 
(10; 12; 15; 17; 19; 21). LĂSAREA NOPȚII: 
Magheru (10; 12; 15; 17; 19; 21), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19: 21), Stadionul 
Republicii (20,15). UN OM TRECE PRIN 
ZID : rulează la cinematograful V. Aled- 
sandri (10,30; 12,30; 15; 17: 19; 21). FRU
MOASA AMERICANĂ: rulează la cine
matografele Republica (9; 11; 13; 15; 17; 
19; 21), I. C. Frimu (9.45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21; grădină - 20)). Gh Doja (10; 
12; 15; 17; 19: 21). G. Coșbuc (10; 12; 15; 
17; 19; 21). Stadionul Dinamo (20). Stadio
nul Giulcști (20). Arenele Libertății (20,15). 
CINCI ZILE ȘI CINCI NOPȚI : Tinere
tului (10; 12; 14; 16; 18,15: 20,30). AL
NOULEA CERC : rulează la Cinemato
grafele Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21). 
30 Decembrie (11,30: 16; 18; 20). PESCA
RII DIN ARHIPELAG : Central (10.30; 
12,30; 14,30; 16,30; 18,30; 20,30). PROGRAM 
PENTRU COPII : 13 Septembrie (10).
NUMAI O GLUMA; 13 Septembrie (11,15: 
13; 16; 18,15; 20,30). Popular (10,30; 18; 
18,15; 20,30). MICHEL ȘI MIȘUTKA - 
INTRE RIURILE METAURO ȘI MA- 
RECCHIA - RAȚUȘTELE ÎNȚELEPTE 
- SAPA FERMECATA - ȘTIINȚA Șl 
TEHNICA nr. 5/962: Timpuri Noi (rulea
ză în continuare de la orele 10 la 21). 
POMPIERUL ATOMIC : rulează la cine
matograful Maxim Gorki (10; 12; 15; 17; 
19; 21). MONGOLII - cinemascop: 1 Mâi 
(10; 12.15: 14,30; 16,45: 19; 21,15), Floreasca 
(10,30; 12; 14,15; 16.30; 18,45: 21). Grădina 
13 Septembrie (20). POVESTE SENTI
MENTALA ■ Cultural (10.30; 16; 18,15;
20,15). CIELITO LINDO : rulează la ci
nematograful Alex. P-opov (9: 11; 13; 15; 
17; 19; 21). PLĂCERILE ORAȘULUI : 8 
Martie (11: 15; 17; 19; grădină - 20.30), 
Libertății (10; 12: 16; 18: 20; grădină —
20.30) . PERLE NEGRE : Grivlța (16: 18,15; 
20.30). MAI TARE CA URAGANUL ; ru
lează la cinematograful C. David (15.30; 
18; 20,30). M-AM SATURAT DE CĂS
NICIE : rulează la cinematografele V,

Roaită (10; 12; 18; 18,15; 20,30; grădină 
— 20), Flacăra (10,30; 16; 18.15; 20,30).
SCRISOARE DE LA O NECUNOSCUTA: 
Unirea (11; 15; 17; 19; grădină - 20,15). 
TEROARE IN MUNȚI — cinemascoD : 
Alex. Sahia (10; 12,15; 16,30: 18.45: gră
dină — 20,15) Drumul Serii (11; 16; 18.15;
20.30) . ACADEMICIANUL DIN ASKA- 
NIA : rulează la cinematografele T. Vla- 
dimirescu (16: 18; 20), Luceafărul (16; 
18,15; grădină - 20,30). CÎND COMEDIA 
ERA REGE ; Munca (10; 12; 16; 18,15:
20.30) , Volga (10: 12; 15; 17; 19; 21). DE
PARTE DE PATRIE : Arta (15.30: 17,30;
19.30) . AGRAFA ALBA : Moșilor (11: 16;
18). FIUL HAIDUCULUI : rulează la ci
nematografele Donca Simo (16; 18; 20), 
B. Delavrancea (11: 16; 13; 20). SEN
TINȚA SE VA DA JOI : 16 Februarie
(16; 18; 20). AGENTUL X-25: rulează la 
cinematograful M Eminescu (11.30: 16; 
18,1Ș; 20.30). LUNGA NOAPTE A LUI 
•43 : rulează la cinematograful iile Pin- 
tilie (10; 16; 10,15; grădină - 20,15). IU
BIRE ÎNCĂTUȘATA ; rulează la cine
matograful 8 Mai (10; 15; 17; 19; 21). 
EXPRESUL DE SEARA : G. Bacovla 
(11,30; 16: 18; 20). CIRCUL FARA CUPO
LA : rulează Ia cinematograful Olga 
BanCie (15,30; 18: grădină — 20,30). DOUA 
REPRIZE ÎN IAD : rulează la Cinema
tograful Aurel Vlaicu (15,30; 18: 20,30). 
DISCIPOLUL DIAVOLULUI : Grădină 
Progresul (20 15). DRAGOSTE DE SEP
TEMBRIE : Grădina Moșilor (20.15). 
NU-I LOC PENTRU ANIMALE SĂLBA
TICE : Grădina 23 August (20). PE CĂ
RĂRILE JUNGLEI ; Grădina Donca 
Simo (20,30). DAMA DE PICA : Grădina 
Arta (20,30). ARTICOLUL 420 - ambele 
serii ; Grădina T. Vladimlrescu (20,15)

TELEVIZIUNE. Orele 8,50 - Gimnas
tica de înviorare la domiciliu 9,00 — 
Emisiunea pentru copii și tineretul șco
lar. • Telejurnalul pionierilor. • „MITU 
ADORMITU“ scenetă de Ștefan Tita
• Filmul „NUIELUȘA DE ALUN» - 
o producție a studiourilor sovietice.
• Emisiune sportivă. Demonstrație de
sărituri de la trambulină și aspecte de 
la finala campionatului republican de 
natație-junlori. Transmisiune de la 
Ștrandul Tineretului. 10,3,0 - EMISIU
NEA PENTRU SATE 19.00 - Jurnalul
televiziunii. 19,15 - Montaj literar în
chinat Zilei minerului. 19,30 — Muzică 
populară roțnînească Cîntă o formație
instrumentală condusă de Moïse Bel- 
mustață Soliști : Elisabeta Pavel, Ana
Pașcalău. Ștefan Lăzăreseu. 20.00 — 
Transmisie de la. Circul de stat a spec
tacolului ,,O SEARA CU COMICUL 
ȚĂNDĂRICĂ". Tn pauză : Film docu
mentar, în încheiere : Ultimele știri.

RADIO duminică 12 august. • Clubct. 
voioșiei — orele 8,30 — II • Muzică sim 
fonică — orele 8,50 — I • Muzică de 
estradă din filme — orele 8,30 —• n

• Arii de mare popularitate din opere
— orele 10.00 — II e Revista presei 
străine — orele 10,30 - II « Cintă or
chestra simfonică a Filarmonicii de stat 
„George Enescu“ - orele 11,00 - II
• Vorbește Moscova — orele 11,30 — I 
e Interpret! de muzică ușoară — orels 
12.00 — I e Programe muzicale alcătui
te de ascultători — orele 12.25 — I
• Pentru flecare cîte o melodie - ore
le 13.00 — II e De tsate pentru toți — 
orele 13,10 — 1 o Program de muzică 
ușoară interpretată de Dorina Drăghici
— orele 14.10 — II e Muzică din opereta 
„Liliacul» de I. Strauss - orele 15.15
— II o La șezătoare — orele 15.30 — I 
e Program péntrli fruntașii recoltelor 
bogate. - orele 16.45 - 1 i> Din versu
rile poeților noștri — orele 17.13 — II
• Vitrina cu noutăți de muzică ușoară
— orele 18 00 — I • Soliști sovietici de
operă care ne-au vizitat țara — orele 
18,05 — n • Almanah muzical — orele 
18,30 — II a Din viață orașelor șl re
giunilor patriei - orele 19.00 — li
• Melodii de muzică ușoară romlnească
— orele 19.35 -le Teatru : „Cum vă 
place* de W. Shakespeare — orele 20.00
— I # Moment pontic : Versuri închi
nate minerilor - orele 20.05 -He Cîn
tă Mariä TänaSe - orele 21.39 — I
o Evocare literară : Alexandru Sahia — 
orele 21.45 - II « Simfonia a Vl-a de 
Schubert — orele 22.25 -He Muzică1 
de dans - orele 22-30 - I • Muzică de 
dans — orele 23.10 — II

CUM E VREMEA
Ieri în țară . Vremea a fost în gene

ral frumoasă șl călduroasă, cu cerul 
variabil. Lc^ăl. în regiunea de munte 
și de dâal, s-au produs Irtrtourări mai 
accentuate și au căzut ploi sub formă 
de averse însoțite de descărcări elec
trice. Vtntul a suflat în general slab. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse Intre 20 grade la Gheor- 
ghieni șl 36 grade la Medgidia.

In orașul București : Vremea a fost 
frumoasă și călduroasă, cu cerul varia
bil. Vint slab. Temperatura maximă a 
atins 36 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 
13. 14 și 15 august :

în țară : Vreme frumoasă și călduroasă, 
cu cerul mai mult senin. Vîntul va sufla 
slab, pînă la potrivit, din vest. In nordul 
țării și tn regiunea de munte vor cădea 
averse locale Temperatura se menține 
ridicată. Minimele vor fi cuprinse Intre 
14-24 grade. Iar maximele intre 26-36 
grade, local mai ridicate.

Timpul probabil pentru următoarele 
trei zile în Capitală : Vremea va con
tinua să rămînă frumoasă și călduroasă. 
Cerul variabil, mal mult senin. Vînt 
slab. Temperatura staționar^.



S CÏNTEI A

(Agerpres)

De curînd a fosi deschis în blocul „Dinamo" din Șoseaua Șlefan cel Mare dîn Capitală un nou ma
gazin de țesături de bumbac, lină și snăiase. (Foto . M< Andreescu)

Pentru admiterea 
în învățămîntul superior
In librării a apărut broșura „Ad

miterea în îhvățămîntul superior pe 
anul școlar 1Ö62—1963”. Elaborată de 
Ministerul învățărnîntului, broșura 
prezintă Institutele de îhvățămînt 
superior cu facultățile și secțiile lor 
de specialitate la cursurile de zi, 
condițiile și programul concursurilor 
de admitere.

Expoziție a artiștilor 
plastici amatori

NEW YÔRK 11 (Agerpres). — La 
10 august Comitetul O.N.U. pentru 
examinarea problemei aplicării De
clarației cu privire la acordarea in
dependenței țăfil.or și popôarelôr co
loniale a adoptat, cu o majoritate 
de 12.voturi, 4 contra și o abținere, 
rezoluția ceior 11 state (Cambodgia, 
Etiopia, India, Iugoslavia, Madagas
car, Mali, Polonia, Siria, Tanganica, 
Tunisia și U.R.S.S.) în care se cere 
acordarea neîntîrziată a indepen-

Răspunsul președintelui Marii Adunări Naționale 
la Mesajul Adunării Populare Supreme a R. P. D. Coreene
Tovarășul Ștefan Voitec președin

tele Marii Adunări Naționale a R. P. 
Romîne, a adresat o scrisoare pre
ședintelui Adunării Populare Su
preme a R.P.D. Coreene, Toi Von 
Thek, ca răspuns la Mesajul Adu
nării Populare Supreme a Republi
cii Populare Democrate Coreene, a- 
ciresat parlamentelor tuturor țărilor 
lumii, în care se cere evacuarea tru
pelor străine din Coreea de sud.

---------o®o-

în scrisoare se arată că Marea 
Adunare Națională a R. P. Romîne, 
relevînd caracterul constructiv al 
propunerilor cuprinse în mesaj, se 
alătură întru totul chemării adre
sate de Adunarea Populară Supre
mă a R.P.D. Coreene parlamentelor 
tuturor țărilor.

La Clubul Uzinelor de tractoare 
din BrașOv s-a deschis zilele acestea 
o expoziție de artă plastică. Lucră
rile expuse — peste 80 la număr 
— au fost executate de muncitori 
și tehnicieni din uzină membri ai 
cercului de artă plastică „Tractorul". 
Sînt prezente lucrări de pictură, 
sculptură, grafică, desene în creion 
și cărbune, reprezentînd portrete 
ale muncitorilor fruntași din uzină, 
aspecte din munca lor, peisaje, schi
țe de decor etc.

Se remarcă sculpturile prezentate 
de Gh. Rațiu, lăcătuș la secția I scu- 
lărie, desenele în creion semnate de 
F. lolanda, tehniciană, picturi în 
ulei de V. Dumitrache, lăcătuș în 
secția mecanică, și altele.

Expoziția va fi deschisă pînă la 5 
septembrie a.c.. după care va fi 
prezentată și la Uzinele „Steagul 
roșu“ în cadrul unui schimb de ex
poziții.

■9.

Sate electrificate

(Agerpres)

Romînă și Uniunea scrii- 
oamenilor de artă din

a fost semnat de acad.

Scriitorul
membru

Academiei Germane a Artelor

O. W. Cisek ales 
corespondent al

Academia Germană a Artelor din 
Republica Democrată Germană l-a 
ales de curînd pe scriitorul de lim
bă germană din țara noastră Oscar 
Walter Cisek ca membru corespon
dent al acestei Academii.

Opera literară a lui Cisek este cu
noscută și apreciată in R.D.G. Re
cent Editura „Rutten și Loening” 
din Berlin a scos primul volum al 

de 
răs- 
șub 
Cri- 
lite-

INFORMAȚII
® Ansamblul folcloric „Singgruppe" 

grupul de turiști din Elveția, sosiți — 
invitația Institutului romîn pentru rela
țiile culturale cu străinătatea, ne-au pă
răsit tara.

Ansamblul de folcloriști a dat o serie 
de spectacole la București, Sinaia, Bra
șov și Constanta, precum și la 
ziune. De asemenea, oaspeții 
unele obiective industriale și 
turale.

și 
la

televi- 
au vizitat 
social-cul-

romanului lui Cisek „Foc 
vreascuri”, care are ca temă 
coala i țăranilor din- Ardeal de 
conducerea lui Horia. Cloșca și 
șan apărut în Editura pentru 
ratură.

elevii din 
Băl-

ft Odată cu noul an școlar 
Plenița, Strehaia, Baia de Aramă, 
cești și din alte comune din regiunea 
Oltenia vor învăța în școli medii noi a 
căror construcție s-a terminat recent. In 
întreaga regiirfte au fost construite sau 
sînt pe terminate aproape 400 noi săli 
de clasă.

o®o
(Agerpres)

I e r i a început

Meciul atldic R. P. îtaînă. R. P. Bu’garia
Ieri dupa-amiază au început pe sta

dionul Republicii din Capitală între
cerile celei de-a treia ediții a concursu
rilor bilaterale de atletism R. P. Ro- 
mînă — R. P. Bulgaria. Probele primei 
zile s-au bucurat de prezenta unui nu
meros public. Programul a început cu 
desfășurarea probei de 110 m garduri, 
învingătorul a putut fi stabilit de abia 
după developarea fotografiei de la so
sire. A cîștigat atletul bulgar Bojinov, 
urmat de V. Georgescu, ambii cu ace
lași timp: 15 sec. La 100 m plat femei, 
disputa a fost de asemenea foarte sfrîn- 
să, tot fotografia redînd cu precizie 
pe învingătoare. Prima s-a clasat Ioana 
Petrescu (12,3 sec.), iar a doua, cu a- 
celași timp, Kolarova. Un nou record 
republican a stabilit Viorica Belmega 
la săritura în lungime. După ce ega
lase de două ori recordul tării, sărind 
5,98 m, ea a realizat o performantă

de 6,05 m. Recordmana lumii la sări
tura în înăl)lme, lolanda Balaș, a cîș- 
figat cu ușurinfă proba respectivă. Ea 
a sării 1,83 m.

Alte rezullale: disc femei: Lia Ma- 
noliu 51,41 m; 400 m femei: Florentina 
Slancu 56,6 sec; aruncarea ciocanului: 
V. Krumov 61,12 m; triplu salt: loan 
Sorin 15,76 m; 400 m plat bărba|i: 
Dimitrov: 48,9 sec; 100 m plat bărbafi: 
Bîcivarov 10,8 sec; 1 500 m: Zoltan Va- 
moș 3:47,2.

După prima zi, scorul este de 93-79 
în favoarea echipei noastre.

întrecerile continuă astăzi cu înce
pere de la ora 18 tot pe stadionul Re
publicii. în continuarea probelor de 
atletism spectatorii vor putea asista la 
meciul international de fotbal D'namo 
București — Levski Sofia, pentru tur
neul balcanic infercluburi.

„Cursa Scinteii“ 15-19 august

înaintea startului
CURSA SCÎNTEII

15-19 AUGUST 1962

Peste trei zile 
fruntașii ci
clismului din 
țara noastră și 
10 cunoscuți a- 
lergători din 
R. S. Ceho
slovacă vor por
ni în întrecere

de-a lungul unui traseu ce va 
pune „probleme” în egală măsură, 
sprinterilor, cățărătorilor sau rutie
rilor de plat. Tocmai de aceea, în ul
timele zile numeroși concurenți au 
făcut o recunoaștere (parțială, fi
rește) a traseului, pedalînd pe por
țiunile mai dificile : urcînd serpen
tinele Timișului și dealul spre Ciop
lea sau coborînd. cu precauție, 
pe șoseaua ce traversează pasul Oi- 
tuzului.

Membrii lotului republican — în 
rîndul cărora sînt Cosma. G. Moi- 
ceanu. Dumitrescu. Șelaru, Arde- 
leanu etc.. — vor căuta să se nu
mere printre protagoniștii cursei.. 
Dintre ei, doar Dumitrescu, Zanoni și 
Șelaru și-au înscris numele pe 
lista cîștigătorilor tradiționalei com
petiții. Ceilalți — deși cu o fru
moasă carte de vizită — intențio
nează s-o facă de această dată. 
Care dintre ei va reuși ? Pronosti
cul este dificil.

„De atîția ani iau startul în „Cursa 
Scînteii” — ne spune Gabriel Moi- 
ceanu — și n-am reușit încă să cîș- 
tig competiția. Sper că la 19 august 
să închei traseul cu un tur de o- 
noare pe stadionul „23 August”... 
Deși, din cîte am auzit, același lu
cru îl intenționează, printre alții, și

Cosma, și Șelaru, și Dumitrescu. 
Așa că nu-i chiar atît de... simplu 
pentru mine”.

Corespondenții noștri ne-au trans
mis că în regiunile pe unde va trece 
„Cursa Scînteii”, totul este gata în 
așteptarea concurenților. La Galați, 
de pildă, cicliștilor li se pregătește 
o primire frumoasă în fața sfatului 
popular regional. în etapa spre Ba
cău, joi 16 august — la Ivești vor 
ieși în întîmpinarea sportivilor har
nicii colectiviști din comună, mun
citori de la gospodăria de stat, pio
nieri și școlari. La Bacău sosirea va 
avea loc pe stadionul „23 August”, 
unde se va disputa și meciul ami
cal de fotbal Dinamo Bacău — 
C.S.O Galați. Sprinturile de la Bu- 
huși și Piatra Neamț (din etapa a 
III-a) vor fi răsplătite de premii 
oferite de oamenii muncii din loca
litățile respective.

Un pronunțat caracter de munte 
are etapa a IV-a (Adjud--Onești, 
Tg. Secuiesc—Brașov) mai ales în
tre Onești și Tg. Secuiesc. Drumul 
urcă circa 10 km. pentru ca de la 
Oituzul brașovean să urce, aproape 
pieptiș, în serpentine scurte, cam 5 
km. La Brașov, sosirea are loc în 
centrul orașului, în fața Telefoa
nelor.

în ultima etapă, după un scurt 
popas la Predeal, concurenții vor 
porni pe șoseaua spre București. In 
Capitală, pe stadionul „23 August” 
— unde este programat cuplajul de 
fotbal Progresul-Petrolul și Rapid- 
Steagul Roșu — cicliștii voi’ sosi în 
jurul orei 18.

Semnarea unui plan de colaborare 
între Onlunsa scriitorilor

din R.P.^omină și Uniunea scriitorilor 
și oamenilor de artă din Cuba

Sîmbătă la prînz, la Mamaia a a- 
vut loc semnarea unui plan de co
laborare între Uniunea scriitorilor 
din R.P. 
torilor și 
Cuba.

Planul
Mihai Beniuc, președintele Uniunii 
scriitorilor din R. P. Romînă, și de 
Nicolas Guillen, președintele Uniu
nii scriitorilor și oamenilor de artă 
din Cuba.

Planul prevede schimburi de in
formații și materiale literare și vi
zite reciproce de scriitori în vede
rea cunoașterii și strîngerii relații
lor de prietenie și colaborare dintre 
cele două țări. (Agerpres)

o®o

Ansamblul circului 
din Guandun a sosit 

în Capitală
Sîmbătă dimineață a sosit în Ca

pitală, vc-nina de la .Moscova după 
un turneu întreprins în Uniunea So
vietică, ansamblul circului din Guan- 
dun (R.P. Chineză).

în Gara de Nord, grupul artiști
lor chinezi a fost întîmpinat de re
prezentanți ai Comitetului de stat 
pentru cultură și artă, conducători 
ai Circului de stat și artiști de circ 
bucureșteni.

Au fost de față reprezentanți ai 
ambasadei R.P. Chineze în R.P. Ro
mi în ă.

în baza planului de colaborare 
culturală cu R. P. Chineză, ansam
blul chinezesc va da, reprezentații 
timp de trei săptămîni, începînd cu 
ziua de 14 august, la Circul de stat 
din București. (Agerpres)

Noteie guvernului sovietic adresate 
S. U. A., Angliei și

îhcercat ’de cîteva ori să dîstMgă in
stalațiile de frontieră ale R.D. Ger
mane cu ajutorul exploziilor. 'Deto
nările de bbrttbe s-au soldat într-"o 
serie de cazuri cu victime bfti'dhești. 
Din Bërlihul occidental 'sînt prim
ește afișe cbhțihîhd chemări directe 
la activitate subversivă împotriva 
guvernului R. D. Germane și guver
nelor altor țări socialiste.

(jüVèrhul sbVietic atrage atenția 
asupra faptului că autoritățile de 
ocupație din Betlihul occidental, 
care a fost transformat îhtr-o bază 
militară a N.A.T.O., nu nuthai că hu 
iau nici uh fel de măsuri de împie
dicare a acțiunilor povbcatoăre ale 
autorităților din Berlinul occidëntal 
și de la Bonn, ci le încurajează în 
fel și chip.

guvernul sovietic, se arată îh 
nbtă, declară că întreaga răspun
dere pentru cbhsecihțele actelor 
ptövbcatoare „va reveni acelora care 
organizează aceste prbvocări și care 
sprijină această activitate aventu
ristă”.

♦
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MOSCOVA 11 (Agerpres).—TASS. 
Guvernul sovietic a adresat guver
nelor S.U.A., Angliei și Franței note 
în care le atrage atenția asupra in
tensificării actelbr pröVbfcätöaf'e din 
Berlinul occidental față de R. D. 
Germană, Uniunea Sovietică și alte 
state socialiste.

In note se arată că tbate aceste 
provocări au löc în legătură cu data 
de 13 august, adică în legătură cu 
ziua în care a fost instaurat 'contro
lul și paza frontierei R. D. Germane 
cu Berlinul occidental, măsură lua
tă de guvernul R.D. ■ Germane ca 
răspuhs la activitatea criminală de 
spionaj și diversiune organizată pe 
scară largă dih Berlinul occidental 
împotriva R. D. Germane și a altor 
țări socialiste.

în hôte se amintește că în ultimul 
tifhp autoritățile Vèst-bérlihèze, îh 
înțelegere cu guvernul R.F. Germa
ne, organizează höi provocări seri
oase. In ultimele Zile, elementele fas- 
cizante din Berlinul occidental

Rețeaua electri
că ia o dezvoltare 
tôt mai mare în 

satele regiunii Crișana. Pînă la 6 au
gust au fost terminate lucrările de 
electrificare în 18 din cele 30 de sate 
prevăzute în plan pentru anul acesta. 
Printre acestea se numără Să- 
cădat, Ciocaia, Caporal Alexa, Ioa- 
niș, Șuncuiuș, Bocsig, AlmașulMic, 
Curățele și altele. în cinstea zilei 
de 23 August vor mai fi electrificate 
5 sate : Lugașu de Sus și Lugașu de 
Jos, raionul Aleșd, Finiș și Vărzari, 
raionul Beiuș, și Dud, raionul Ineu, 
Pînă la sfîrșitul trimestrului III ur
mează să fie terminate lucrările de 
electrificare în alte 7 sate prin ra
cordarea la liniile de înaltă tensiu
ne. Astfel va fi îndeplinit planul de 
electrificări rurale prevăzut pentru 
întreg anul. în trimestrul IV al anu
lui. se vor electrifica peste prevede
rile planului anual încă 12 sate din 
regiunea Crișana.

Crișana

De la începutul 
acestui an, în re
giunea Dobrogea 

au fost electrificate 14 sate și a fost 
extinsă rețeaua electrică în alte 12. 
în prezent, în această regiune, unde 
în trecut era electrificat doar un 
singur sat, sînt electrificate 226 
sate, adică aproape 60 la sută. 
Extinderea rețelei electrice la sate a 
permis gospodăriilor colective să ex
tindă folosirea 
pentru 
gricole, 
tehnic.

Pînă 
gea vor mai fi electrificate încă 22 
de sate, iar în altele 20 rețeaua elec
trică va fi extinsă.

Dcbrcsea

curentului electric 
mecanizarea unor lucrări a- 
în special în sectorul zoo-

la sfîrșitul anului, în Dobro-.
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denței coloniei Mozambic și adop
tarea de sancțiuni împotriva Portu
galiei în cazul în care refuză să 
îndeplinească prevederile rezoluției.

Adversari înfocați ai acestei rezo
luții au fost S.U.A., Anglia, Italia și 
Australia, care au votat împotri
va ei.

Rezoluția recomandă Adunării ge
nerale a O.N.U. să sprijine cererea 
poporului din Mozambic de a i se 
acorda imediat independența și cere 
Portugaliei să efectueze reforme și 
să ia măsuri în acest sens. în cazul 
în care Portugalia refuză să facă 
acest lucru, se spune în rezoluție, 
va fi convocat Consiliul de Secu
ritate, care va trebui să ia măsurile 
corespunzătoare, Inclusiv sancțiuni, 
dacă va fi necesar, pentru a obliga 
Portugalia să îndeplinească preve
derile rezoluției.

în rezoluție se cere Portugaliei să 
înceteze operațiunile militare și re
presiunile împotriva populației din 
Mozambic, iar țărilor membre ale 
O.N.U. — să se abțină de la orice 
acțiune de sprijinire a Portugaliei, 
în special de 
care aceasta 
populației din

la ajutor militar, pe 
l-ar folosi 
Mozambic.

împotriva

Țările Africii

«ror reprezentanți aï careurilor 
de afaceri japoneze la Mos'ccva

Vizita

MOSCOVA 11 (Agerpres).—TASS: 
La 10 august, reprezentanții cercu
rilor comerciale și industriale din 
Japonia s-au îhtîlnit cu Konstantin 
Rudnev, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S., preșe
dinte al Comitetului de Stat al Con
siliului de Miniștri pentru coordona
rea lucrărilor de cercetări științi
fice.

Konstantin Rudnev a salutat cu 
căldură pe reprezentanții cercurilor 
de afaceri japoneze.

Veți avea posibilitatea, a spus el, 
să faceți o călătorie prin U.R.S.S. și

—------ Oso

să constatați cu proptii dv. Ochi 
realizările Obținute îh răsăritul țării 
și îh Siberia.

Șeful delegației japoneze, losihari 
Kavai, a dOClatat: „Trebuie șă fă6- 
cern uh schimb de experiență cîț se 
poate de activ în domeniul științei 
și tehnicii”.

Industriașii și bahchëfii japöneri 
Koizumi, Kumatsăva, Matsuba'ra 
Öya și alții au vorbit 'despre între
prinderile lor, despre dorința de a 
lărgi contactele cu reprezentanții Or
ganizațiilor comerciale și economice 
sovietice.

CAIRO 11 (Agerpres). — Sub ti
tlul „Scandalul de la O.N.U.” în care 
este implicat imperialismul, ziarul 
de seară „Al-Masa” din 10 august, 
care apare la Cairo, a publicat un 
comentariu pe marginea raportului 
misiunii O.N.U. care a vizitat în mai 
a.c. Republica Sud-Africană.

Concluziile pe care le conține ra
portul, scrie ziarul, constituie
mai sfruntată minciună pe care poți 
să ți-o imaginezi. Autorii raportului

cea

■oao

sînt hotărîte sä înlăture
dominația străină

RABAT 11 (Agerpres). — TASS
La 10 august s-a încheiat la Tan

ger. cea de-a treia sesiune a Comite
tului economic african al țărilor 
participante la Carta de la Casa
blanca.

în comunicatul dat publicității

sau mai exact ai declarației comune 
a guvernului Republicii Șud-Afri- 
cane și a cîtorva funcționari diri a- 
paratul O.N.U. neagă toate acele 
fapte incontestabile care aruncă lu
mină asupra situației jalnice din 
Africa de sud-vest, unde este larg 
răspîndită robia, unde este înăbu
șită libertatea și unde există discri
minarea rasială.

împrejurările întocmirii raportu
lui Comisiei O.N.U., scrie în înche
iere ziarul, cer de urgență efectua
rea unei anchete.

Acest lucru este necesar pentru a 
fi dezvăluită agentura imperialis
mului din aparatul O.N.U.

împreună cu corespondenți ai 
ziarelor și agențiilor de presă din 
diferite țări aflați la Berlin am vi
zitat cîteva puncte ale graniței de 
stat a R. D. Germane cu Berli
nul occidental. Punctul de întîlni- 
re : Brandenburger Tor. Soarele e 
zăvorit de nori compacți, florile de 
pe Unter den Linden răspîndesc 
un parfum plăcut în aceste ore 
ale dimineții. Pe cunoscuta alee 
presărată de șantierele unor 
clădiri în construcție, ajungem la 
punctul de frontieră de la poarta 
Brandenburg. Comandanți ai uni
tăților de grăniceri ne informează 
despre acțiunile elementelor fasci- 
zante din Berlinul occidental, des
pre coordonatorii și sprijinitorii a- 
cestor elemente.

Ne apropiem de linia de fron
tieră. în dreapta, de pe fosta clă
dire a Reichstagului, sîntem cerce
tați cu de-amănuntul prin binoclu 
de un militar englez. Trupele en
gleze care ocupă acest sector al 
Berlinului occidental și-au instalat 
aici un post de observație. Postul se 
află într-o companie bizară cu 
drapelul Republicii Federale Ger
mane arborat în mod ilegal pe 
Reichstag. Cineva întreabă ironic : 
servesc oare soldații englezi sub 
drapelul Bonnului? Nu servesc, de
sigur, dar menținerea statutului de 
ocupație dă apă la moara milita- 
riștilor și revanșarzilor din Berli
nul occidental care folosesc acest 
sector al orașului pentru planurile 
lor aventuriste.

în față doi polițiști vest-germani 
ne privesc pe rînd tot prin binoclu. 
Unul e mai în vîrstă și poartă 
ochelari de soare, deși cerul e 
complet acoperit.. Nu dorește, poate, 
să-și arate ochii. Cine știe ce fost 
nazist ar putea fi identificat în per
soana lui 1 Poliția vest-berli- 
neză e înțesată de sus și pînă jos 
cu asemenea personaje. Alături 
în stînga, pe o platformă, se află 
cîțiva tineri cu înfățișare și îmbră
căminte stranie. Sîntem informați 
că platforma e ocupată în perma
nență de astfel de specimene care 
răcnesc pînă obosesc calomnii la 
adresa R. D. Germane, a politicii 
de pace a țărilor socialiste, sau 
pînă sînt chemați pentru misiuni 
mai concrete. Cum le răspundeți, 
îi întrebăm pe grăniceri ?

— îi supraveghem cu calm— ni

se spune. Avem nervii tari. Veghem 
cu strășnicie să nu atace granița 
de stat sau să se strecoare pe 
teritoriul R.D.G. Sprijinul pe care 
ni-1 acordă poporul republicii 
noastre, popoarele frățești din ță
rile socialiste ne înzecește puterea.

Disting în cuvintele acestor oa
meni, în marea lor majoritate mun
citori, hotărîrea fermă de a înde
plini ireproșabil îndatorirea de

..illlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

Scr iscare din Berlin

după încheierea lucrărilor sesiunii,' 
se spune că Comitetul a. reafirmat 
principiile politicii economice exter
ne aprobate la cele două sesiuni an
terioare de la Conakry și Cairo și 
a pus din nou accentul pe necesita
tea pentru țările Africii de a se eli
bera de orice fel de dominație eco
nomică străină.

Comitetul și-a exprimat, de ase
menea, solidaritatea <hi rezoluția de 
la Cairo a țărilor care se dezvoltă, 
precum și hotărîrea sa fermă de a 
aduce la îndeplinire directivele cu
prinse în această rezoluție.

In afară de aceasta, se spune în 
comunicat, comitetul a studiat cu a- 
tenție mijloacele și căile practice 
pentru îndeplinirea acordului cu pri
vire la crearea Consiliului economic 
african, Pieței comiine africane. Uni
unii africane de plăți, a Băncii afri
cane de dezvoltare economică, a 
convenției de colaborare economică 
și tehnică.

Acfiuni împotriva 
fascismului în Anglia
LONDRA 11 (Agerpres). Consiliul 

comitatului Londra a adoptat în una
nimitate într-o ședință specială o re
zoluție în care cere guvernului să de
clare drept crimă „incitarea la violențe 
de către persoanele care propagă dis
criminarea și ura rasială“.

Luînd cuvîntul la ședință, membrii 
consiliului — conservatori, laburiști și 
liberali — au subliniat cu toții primej
dia pe care o prezintă propagarea ra
sismului de către fasciștii englezi/'care 
și-au intensificat în ultima 
vifatea.

Au trecut mai puțin de 
de la războiul în care am 
tru a pune capăt o dată și 
deauna fascismului, a declarat laburis
tul Bagnari, și iată că asistăm dirt' nou 
la provocări fasciste în țara noastră.

Liberalul Humbley a declarat că 
toate căpeteniile rasiștilor trebuie ex
pulzate din Anglia.

La 10 august, Walter Stein, membru 
al consiliului din partea cartierului East 
Woolidge, a cerut ca poliția să Inter
zică mitingul fascist proiectat fa începu
tul lunii septembrie în acest Cartier.

tul este bine organizat. Formali
tățile decurg repede. Cine respec
tă legile R.D.G. nu întîmpină nici 
o dificultate dacă dorește să vizi
teze Berlinul democrat.

Dincolo de linia albă de 
cație trasată pe asfalt, se 
aceeași platformă pentru
tori. „Dincolo", atmosfera e în con
trast izbitor cu atmosfera de calm, 
cu felul civilizat în care își desfă
șoară munca funcționarii autorită
ților R.D.G. Pe teritoriul Berlinului 
occidental, în jurul unei gherete 
baricadate cu saci de nisip, se

____________________________ agită militari americani și polițiști 
'l|îlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllll|1’ vest-germani. De cîtva timp, ac- 

apărători ai muncii pașnice ce se 
desfășoară în R.D.G.

Următoarea etapă a 
tre este punctul de 
merstrasse. Aici a fost 
cîteva săptămîni asasinatul mișe- . _________
lese căruia i-a căzut victimă sub-, de lă data cînd R.D.G. a fost ne- 
ofițerul Reinhold Paul Huhn. Stăm voită să ia, din pricina activității 
de vorbă cu camarazii lui de la diversioniste și de spionaj desfă- 
care aflăm amănunte semnificați- șurată dincolo de Brandenburger 

Tor, cunoscutele măsuri de întărire 
a pazei la frontieră. în Berlinul 
occidental a sosit din nou preșe
dintele R. F. Germane, Lübke. în 
prezența lui și a altor persoane 
oficiale de la Bonn va avea 
premiera unui film calomnios 
adresa R. D, Germane.

Noua serie de provocări 
Berlinul occidental face parte 
încercările frecvente pe care 
întreprind cercurile reacționare 
vest-germane și vest-berlineze de 
a împiedica reglementarea paș
nică a problemei germane și de a 
spori încordarea internațională. Ea 
subliniază încă o dată rolul nefast 
atribuit acestui oraș, devenit bază 
a N.A.T.O. și viespar al instigato
rilor pe teritoriul unui stat socia
list. De cîte ori se întreprind ast
fel de încercări de a spori 
artificial temperatura de-a 
frontierei R.D.G., se vede 
bine cît de necesară este 
Uzarea situației prin ' 
rea tratatului de pace german și 
transformarea pe această bază a 
Berlinului occidental în oraș liber 
și demilitarizat, așa cum propun 
țările socialiste.

P. STANCESCU

vizitei noas- 
pe Jerusale- 
comis acum

ve. Tunelul prin care â-a strecurat 
asasinul din Berlinul occidental a 
fost săpat din curtea .concernului 
de presă Springer spre pivnița 
unei vechi clădiri. Oprit de Huhn 
pentru a se legitima, banditul a 
simulat scoaterea actelor. Dar în 
buzunarul de la piept avea ascuns 
un pistol : a tras prin surprindere 
fugind după un zid și apoi prin 
tunel înapoi în curtea 
aflat în sectorul de 
trupelor americane.

La această acțiune 
au fost mobilizați nu 
țiști vest-berlinezi, 
înștiințați pentru a fi din vreme 
prezenți la fața locului, ziariști și 
fotoreporteri, operatori de film și 
televiziune cu toată aparatura 
necesară. Adversarii lichidării si
tuației anormale și periculoase din 
Berlinul occidental nu s-au sfiit să 
facă cea mai deșănțată publicitate 
în jurul acestei provocări.

Caporalul Günther Halle ne vor
bește cu emoție despre tovarășul 
său Huhn, exprimîndu-și în 
simple hotărîrea de a păzi 
cuvine granița R.D.G.

Din Ierusalemerstrasse 
conduși la punctul de trecere de 
pe Friedrichstrasse. E multă ani
mație, vedem numeroși cetățeni 
veniți pe jos sau în vehicule. To

concernului, 
ocupație al

mișelească 
numai poli- 

dar au fost

cuvinte 
cum se

sîntem

demar- 
zărește 
instiga-

20 de ani 
lupfat pen- 
penfrü tof-

țiunile ostile și instigațiile îndrep
tate împotriva R.D.G., din Berlinul 
occidental s-au întețit din nou. 
Se pare că reacțiunea vest-ger- 
mană și vest-berlineză intențio
nează să folosească în scopuri 
provocatoare împlinirea unui an

vreme acti-

VAL DE CĂLDURA 
ÎN ORIENTUL MIJLOCIU

oste
■■Solii

pectele caracteris
tice care ilustrea
ză mizeria din 
Coreea de sud* 
Iată cum trăiesc 
șomerii : dormind 
pe sub zidurile 
caselor în aștep
tarea unei anga
jări care nu mai 
vine.

în mod 
I lungul 

și mai 
norma- 

încheie-

dres, unul din punctele cele mai ri
dicate din Liban, situat la 2 744 metri 
altitudine.

Un vâl de căldură s-a abătut asu
pra țărilor din Orientul Mijlociu, ca 
urmare a unui curent de aer cald, 
care, pornind din deșertul irakian s-a 
deplasat în direcția întregii zone 
orientale mediteranene.

Agenția France Presse relatează, că 
la 9 august temperatura aerului la 
umbră a fost de 47 grade la Bagdad, 
40 grade la Damasc, 39 grade la 
Cairo și 30 grade în stațiunea Ce-

LA FIECARE 150 DE SECUNDE 
- UN JAF

Presa pariziană este < 
legătură cu faptul că în 
criminalitatea a crescut ' 
țitor în Franța. Potrivit 
ziarului „Parisien Libéré", la fiecare 
150 de secunde în Franța se comite 
un jaf. Numai în Paris au fost în
registrate în luna Julie 490 de fur 
turi de mari proporții.

alarmatâ în 
ultimul timp 
în mod.sim- 

calculelor
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Cuvîntarea tovarășului Virgil Trofin
ridică baricade

SPUE CUCERIREA COSMOSULUI
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Radiograma adresată 
de N. S. Hrușciov 

cosmonautului Nikolaev
MOSCOVA 11 (Agerpres). - 

TASS transmite : Nikita Hrușciov 
a adresat aviatorului cosmonaut 
Andrian Nikolaev, pe bordul navei- 
cosmice „Vostok-3“, următoarea ra
diogramă :

„Dragă Andrian Grigorievici ! Am 
citit cu multă bucurie radiograma 
dumneavoastră.

întreaga Țară Sovietică urmă
rește cu emoție și admirație zborul 
dumneavoastră. Poporul, partidul, 
se mîndresc cu dumneavoastră. 
Fapta dumneavoastră de eroism, 
zborul navei cosmice „Vostok-3“, 
glorifică din nou patria noastră so
cialistă, poporul ei talentat și har
nic, pe oamenii de știință, ingine
rii, tehnicienii, muncitorii, colhoz
nicii noștri.

Am fost bucuroși să vă auzim 
glasul și să vă vedem pe ecranul 
televizorului. Și, deși vă aflați în 
Cosmos, la o distanță uriașă de 
Pămînt, minunata noastră tehnică 
ne-a perrtiis să vă vedem foarte a- 
proape. Am avut sentimentul că vă 
aflați chiar alături. Am auzit vo
cea dumneavoastră energică, v-am 
văzut privirea vie, mișcările mîi- 
nilor, am urmărit cum lucrați și 
ne bucurăm că vă simțiți bine.

Am stat de vorbă cu dv. în timp 
ce efectuați a 4-a rotație în jurul 
globului pămîntesc. Dv. însă ur
mează să efectuați încă multe ase
menea rotații. Vă doresc din toată 
inima, dragă tovarășe Nikolaev, să 
încheiați cu succes zborul și să a- 
terizați în bune condițiuni. Vă urez 
și în viitor sănătate, bună dispo
ziție.

Sînt convins că în curîrid eu și 
tovarășii mei — membrii Prezi

diului C.C. și ai guvernului — vă 
vom îmbrățișa pe pămîntul nostru 
sovietic”.

telefonică cu Pămîntul, 
străbătînd deasupra 
lui spațiile astrale cu 
o viteză uriașă.

„Vă aud, tovarășe 
Nikolaev. Mă bucur 
foarte mult că vă sim
țiți bine. Dv. mă au
ziți ?"

Nikolaev ’ răspunde : 
„Raportează coman

dantul navei cosmice 
„Vostok—3“, cosmo
nautul sovietic maio
rul Nikolaev. Zborul 
durează de aproape 
cinci ore. Soarea mea 
este excelentă. Toate 
sistemele navei func- 

de pe bordul ționează perfect".
„Vostok—3" : 

C. C. al 
guvernului 

Nikita

' MOSCOVA 11 (A-
> gerpres). — TASS :
> Cînd nava cosmică
> sovietică „Vostok-3“
> efectua cea de-a 4-a 
’ mișcate de revoluție 
j în jurul planetei noas- 
• tre și zbura deasupra 
’ teritoriului Uniunii So- 
j vietice, N. S. Hrușciov

a avut o convorbire 
prin radio-telefon cu

‘ cosmonautul 
Nikolaev.

înainte de a începe 
convorbirea, 
guvernului sovietic i-a 
fost remisă următoa
rea telegramă trans
misă ’ ’
navei 
„Raportez 
P.C.U.S., 
sovietic și lui 
Sergheevici Hrușciov 
personal că zborul 
navei „Vostok—3” de- 
curgé cu succes. Toa

te sistemele navei 
funcționează normal, 
rog să transmiteți un 
salut cordial poporu
lui sovietic. Cosmo
nautul sovietic Niko
laev".

Exact la timpul sta
bilit, (care a fost fi
xat încă înainte de 
startul navei cosmice 
„Vostok—3'), N. S. 
Hrușciov ia recepto
rul telefonului. El aude 
vocea lui Andrian Ni
kolaev și ascultă cu a- televiziunii, 
tenție pe pilotul cos- bine se vede interio- 
monaut care efectuea- rul cabinei „Vostok—- 
ză această convorbire 3".

maioi

șefului

Șeful guvernului so
vietic spune cosmo
nautului : „Sînt foarte 
bucuros că vă simțiți 
bine. Sînt bucuros că 
întreaga aparatură 
funcționează ireproșa
bil. Vă salut- și sînt 
mîndru de faptul că 
ați dat și dați dovadă 
de curaj, efectuînd a- 
cest zbor istoric 1"

Convorbirea telefo
nică a luat sfîrșit.

Ecranele instalații
lor de televiziune sînt 
luminate de o lumină 
albastră. O clipă, și 
ai impresia că cosmo
nautul Andrian Niko
laev va coboTÎ din 
înaltul cerurilor, unde
va alături în studioul 

atît de

N. S. Hrușcfov co
mentează emisiunea 
transmisă prin televi
ziune :

„Intr-adevăr, totul se 
vede minunat, — spu
ne el. — Citesc chiar 
însemnările de pe jur
nalul de bord, văd 
stema Uniunii Sovieti
ce. Și, iată, tovarăși, — 
a spus el zîmbind, — 
și legea imponderabil 
lității in acțiune".

Toți c®i prezenți 
văd cum cosmonau- ■ 
tul întoreîndu-și capul,' 
prinde cu mina ere- 
ionul, care este sus- • 
pendat în fața lui, și 1 
îl leagă de coperta ' 
jurnalului de bord < 
pentru ca să nu zboa- < 
re mai departe. De ‘ 
altfel, și jurnalul 
bord „atîrnă" liber 
fața cosmonautului și 
cînd el 
lele lui, 
prindă. 
Andrian 
continuă 
foarte bine, 
ecranele televizoare
lor. N.Ș. Hrușciov pri
vind activitatea pilo
tului cosmonaut, spu
ne :

„Da, desigur. Este 
un om cu voință, cu
rajos, concentrat. Nu
mai asemenea oame
ni devin eroi ai Cos
mosului !"

Ecranele se sting, 
nava cosmică zboară 
tot mai departe,

de 
în

răsfoiește fi- 
trebuie să-l 
Chipul lui 

Nikolaev 
să ee vadă 

clar, pe

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI * ULTIMELE ȘTIRI

A 6-a Adunare a F. M. T. D Disputa dintre militarii argentineni

MOSCOVA U. R.S.S
își mărește avansul

LONDRA!Clipe emoționante

VARȘOVIA 11 Corespondentul 
Agerpres transmite : în. ziua de 11 
august .în Sala Congreselor din Pa
latul Culturii și Științei din Var
șovia au continuat lucrările celei 
de-a 6-a Adunări a F.M.T.D.

După ce în ședința precedentă a 
fost ratificată primirea în F.M.T.D. 
a 50 de noi organizații de tineret 
din 28 de țări, organizații reprezen- 
tînd cele mai diferite curente și 
opinii politice, Piero Pieralli, preșe
dintele F.M.T.D,, a continuat sîm- 
bătă raportul său.

încrederea și optimismul, dorința 
de unitate a participanților la ma
rele forum al tineretului a prins 
parcă aripi în momentul cînd în 
sală s-a anunțat lansarea cu nava 
cosmică „Vostok-3" a celui de-al 
3-lea cosmonaut sovietic, a tînărului 
Andrian Nikolaev. în aplauze pre
lungite, delegația sovietică este fe
licitată.

în ședința de după-amiază, pri
mul a luat cuvîntul tovarășul Vir
gil Trofin, prim-secretar al C.C. al 
U.T.M., conducătorul delegației de 
tineret din R. P. Romînă.

După ce a transmis adunării salu
tul tineretului romîn, vorbitorul a 
felicitat poporul și tineretul sovietic 
constructor al comunismului pentru 
trimiterea în Cosmos a celui de-al 
3-lea cosmonaut sovietic — Andrian 
Nikolaev, ceea ce constituie o nouă 
expresie a superiorității științei și 
tehnicii sovietice, puse în slujba cau
zei păcii.

în continuare vorbitorul a arătat, 
printre altele, că delegația tineretu
lui romîn a ascultat cu atenție ra
portul care constituie o sinteză va
loroasă a experienței acumulate de 
F.M.T.D. și prezintă amplul program 
al activității viitoare.

După ce a subliniat importanța 
uriașă a Congresului mondial pen
tru dezarmare și pace de la Mos
cova, vorbitorul a subliniat că mo
bilizarea și mai largă a tinerei ge
nerații trebuie să fie și de acum îna
inte unul din obiectivele centrale 
ale programului F.M.T.D.

Vorbind despre năzuința de mun
că și pace a tineretului din R. P. 
Romînă, care este indisolubil legată 
de lupta poporului muncitor pentru 
construirea socialismului, tovarășul 
Virgil Trofin a relevat succesele ob
ținute de tineretul din R. P. Romînă, 
contribuția pe care o aduce la poli
tica de pace și prietenie, promovată 
de guvernul și poporul romîn.

In această ordine de idei vor
bitorul a propus ca F.M.T.D. să spri
jine Conferința mondială pentru 
educarea tineretului în spiritul pă
cii și coexistenței pașnice, propusă 
de delegația romînă la cea de-a 15-a 
sesiune a O.N.U., conferință care 
urmează să aibă loc în anul 1963 
sub auspiciile U.N.E.S.C.O.

se agravează
Pe străzile orașului Buenos Aires se

BUENOS AIRES 11 (Agerpres). —
In cursul zilei de 11 august situa
ția politică din Argentina a devenit 
și mai confuză, cearta dintre dife- 
riții comandanți militari continuînd, 
în ciuda intervenției personale a 
președintelui Guido. După cum 
transmite agenția Reuter, la numai 
11 ore după ce a fost numit în func
ția de ministru de război și coman
dant ' suprem al armatei, generalul 
Eduardo Senorans și-a prezentat de
misia. Imediat după aceea, preșe
dintele Guido a avut o întrevedere 
cu generalul rebel, Federico Toranzo 
Montero, care s-a încheiat, 
vit agenției U.P.I., „fără să 
ajuns la nici o reglementare 
zei militare".

potri- 
se fi 

a cri-

transmite agenția, „cu

Șuvoaiele de oameni și mașini cute în jurul planetei. Atît Glenn cît 
s-au oprit. Grupuri strînse în jurul și Carpenter au trebuit să experi- 
difuzoarelor'.' Liniște. Se aude doar menteze sistemul lor, să trăiască mi- 
vocea crainicului Levitan. Apoi, deo
dată, izbucnesc aplauze, urale. La nu
mai cîteva minute un grup de mun
citori care lucrează la restaurarea 
monumentului lui Pușkin, au. prins 
pe schelă un panou: „Slavă cosmo
nautului nr. 3’’.

Veștile despre zborul navei „Vos- 
tok-3’! sînt sorbite de moscoviți: a- 
paratele de radio sînt deschise în 
permanență, fiecare nou amănunt 
este așteptat cu nespusă nerăbdare.

S-a făcut , un nou .mare pas în 
Cosmos — a declarat academicianul 
Anatoli Blagonravov. Și se vede din 
nou ’ specificul pătrunderii noastre 
în spațiul cosmic: succesiunea stric
tă a etapelor, pregătirea minuțioasă 
a fiecărei experiențe, de la un zbor 
la altul. Crește lungimea rutelor 
cosmice, devine tot mai precisă pla
sarea pe orbită și aparatura de la 
bord. ’

Uniunea Sovietică continuă să 
meargă în frunte, lăsînd cu mult 
în urmă ceea ce au obținut S.U.A. 
în Zborurile orbitale ale omului '— 
continuă academicianul. - E vorba nu 
numai de durata acestor zboruri, 
nu numai de numărul rotațiilor fă-

nute grele din ■ cauza defecțiunilor 
diferitelor aparate de la bordul na
vei. Pentru oamenii sovietici care 
pătrund în Cosmos a devenit de a- 
cum o regulă perfectarea rachetelor 
purtătoare, a tuturor sistemelor și 
agregatelor care asigură viața nor
mală a cosmonauților și aterizarea 
lor precisă.

Nu de mult — a declarat acad. 
Blagonravov — am aflat că în 
S.U.A. a început pregătirea specială 
a „cosmonauților militari", 
acestei pregătiri este foarte 
de sarcinile științei, departe

Scopul 
departe 
de pro

blemele cuceririi ‘pașnice a Cosmw 
sului.

La noi. în Uniunea Sovietică, se 
vorbește deschis desprp scopul fie
cărui obiect lansat .în Cosmos. De 
fiecare dată, aceste țeluri au uri 
caracter profund pașnic.

AL. CÎMPEANU

„Rușii se îndreaptă pas cu pas spre 
stele" — a declarat astăzi un repre
zentant oficial a1 „Societății britanice 
interplanetare“. Experții spațiali din 
Londra Sînt nerăbdători să afle cît mai 
multe amănunte despre efectele im
ponderabilității pe care le va furniza 
zborul lui Nikolaev. Ei elogiază amă
nunțitul olan cosmic al sovieticilor, 
care pregătesc cu precizie viitoarele 
călătorii spre alte planete.

într-un comentariu difuzat astăzi de 
postul de radio B.B.C. se arată că sa- 
vanții americani vor urmări cu mare 
interes zborul lui Nikolaev, pentru a-și 
da seama de gradul de superioritate 
al U.R.SiS. în acest domeniu.

Aci, în. Anglia, domnește o sinceră 
admirație pentru cosmonautul Nikolaev, 
pentru minunatul curaj al acestui erou, 
intrat în istorica galerie a pionierilor 
cuceritori ai spațiului cosmic.

GORDON SCHAFFER

Greve in

O»<>

rela-

lumea

După cum __ . ,<f„
toate că aparent cauza crizei este 
lupta dintre grupuri rivale ale ar
matei, se pare că rebelii lui Toran- 
zo ar încerca să-1 răstoarne pe 
Guido și să stabilească o dictatură 
militară proprie".

Intre timp unități militare cre
dincioase guvernului și rebelilor au 
continuat să fie concentrate în îm
prejurimile capitalei țării fără ca 
pînă în prezent să fi avut loc vreo 
ciocnire armată. Pe străzile orașu
lui Buenos Aires continuă să pa
truleze trupe și sînt ridicate bari
cade.

Potrivit agenției France Presse, 
șeful jandarmeriei argentinene, ge
neralul Franklin Rawson, a decla
rat că 80 la sută din armată sus
ține pe generalul Toranzo Montero 
și că acesta continuă să propună 
candidatura generalului Arana ca 
ministru de război.

Cresc rîndurile 
partizanilor păcii

TOKIO 11 (Agerpres). 
du-se pentru apărarea 
de artă din prefectura 
creat un Comitet de luptă pentru pace. 
Președinte al Comitetului de luptă pen
tru pace a fost ales poetul Hirodzi 
Hori.

Comitetul are ca scop mobilizarea 
artiștilor plastici, a actorilor de teatru 
și cinema, a colectivelor de muzică și 
dansuri la lupta 
păcii, împotriva

— Pronunjîn- 
păqii, oamenii 
Hiroșima au

acfivă pentru întărirea 
afîfăforilor la război.

J

către guvernul S. Ù. A.
MOSCOVA 11 (Agerpres).—TASS
Cu prilejul lansării în U.R.S.S. a 

navei cosmice „Vostok-3” pilotate 
de maiorul Andrian Nikolaev, -gu
vernul sovietic a adresat guvernu
lui S.U.A. un mesaj în care se spune 
printre altele : „Interesul comun al 
tuturqr țărilor.,fgță de cercetarea 
spațiului cosmic în scopuri pașnice, 
impune fără îndoială tuturor state
lor anumite obligații. Aceasta în
seamnă că statele trebuie să se ab
țină de la orice acțiune care ar pu
tea să îngreuneze într-o oarecare 
măsură cercetarea spațiului cosmic 
în scopuri pașnice sau, mai mult, 
ar putea pune în primejdie viața 
cosmonautului”.

„Se Știe’ însă, se’spune în mesaj, 
că guvernul Statelor Unite ale À- 
mericii intenționează să efectueze 
noi explozii nucleare la mare alti
tudine. Observațiile terestre și cos
mice ale oamenilor de știință so
vietici au demonstrat că exploziile 
nucleare la mare altitudine, de ge
nul exploziei efectuate de- Statele 
Unite ale Americii la 9 iulie, creează 
condiții primejdioase pentru viața 
și sănătatea cosmonauților.

Guvernul Uniunii Sovietice nădăj
duiește că guvernul S.U.A. va da 
dovadă de înțelegere a răspunderii 
care îi revine și se va abține de la 
efectuarea de explozii nucleare care 
ar putea pune în primejdie secu
ritatea cosmonautului sovietic”.

Răspunsul Departamentului 
de stai al S. ULL

. Intr-o declarație oficială, Depar; 
tamențul de Stat al'S.U.A. a urat 
cosmonautului sovietic A. G. Niko
laev să efectueze cu succes zborul 
și să aterizeze, cu bine, anunță agen
ția Associated Press. Declarația De
partamentului de Stat al S.U.A. con
stituie răspunsul la mesajul guver
nului U.R.S.Ș.,

Statele Unite, se arată în decla
rația ' Departamentului de St.at, nu 
intenționează să întreprindă nici o 
acțiune care ar putea să, prejudi
cieze în vreun fel activitatea cosmo
nautului sovietic.

PARIS „Vă felicităm“
r Știrea despre lansa. TASS telefoanele sună Pe stradă — un pie- 
.... ----- ■ .. fără. încetare Vă feli- ton care a aflaridespre

zboiTil lui Andrian Niko
laev. Este tînărul lăcă. 
tuș Paul Villard de la 
uzina de instrumente. 
„Admirabil, spune el. 
Pur și simplu fantas
tic... și din nou un 
sovietic !...”,

rea navei cosmice : so
vietice cu un om la 
bord s-a răspîndit cu 
iuțeala fulgerului în 
Franța'. întrerupin- 
du-și eiȚiisiunile, agenția 
France Presse,' care 
furnizează informații 
pentru sute de ziare 
franceze și străine, a 
început să transmită a- 
ceastă noutate remar
cabilă. La. reprezentan
ța din Paris a agenției

cităm !”, „Salut Iui Ni
kolaev' și druip' bun 1”, 
„Dumneavoastră nu mă 
cuiioașteți, eu sînt un 
simplu parizian, dar as
tăzi mă bucur alături 
de poporul sovietic". 
„Vă putem suna mai 
tîrziu ? Ne interesează 
cele mai mici amănun. 
te”... Aceste cuvinte se 
apd îți receptorul tele
fonului.

om

G. DRAGUNOV 
corespondentul 

agenției TASS la Paris

muncitori
se-

NEW YORK. 1500 de 
au declarat grevă la o uzină 
cretă care depinde de Comisia pen
tru energia atomică, cerînd mărirea 
salariilor. Potrivit agenției U.P.I., 
aceasta este prima grevă în istoria 
de 10 ani a uzinei, despre care se 
știe numai că „fabrică arme“.

LONDRA. Circa 250 de muncitori 
de la secfiile de finisare artistică ale 
uzinei de automobile 
n-

Un plan
O nouă navă cosmică sovietică a 

I? străpuns cerul în dimineața zilei de 11 
5 august. Un al treilea cosmonaut sovie- 
s tic, Andrian Grigorievici Nikolaev, și-a 
< scris numele în cartea de aur a cuce- 
? ritorilor Cosmosului. La 12 aprilie 1961 
> luri Gagarin a deschis drumul astro- 
$ nauților în Cosmos zburînd 108 minute 
< pe o orbită între 181 și 327 km înăl- 
< jime, pe bordul navei cosmice Vostok-I 
ț în greutate de 4 725 kg și a trăit o 
< pră în condițiile imponderabilității. 
? Gherman Titov la 6 -august 1961 a.în- 
> ceput un zbor de 25 ore și 18 minute 
5 pe bordul, navei Vosfok-ll (4 731 kg) 
< pe o orbită foarte asemănătoare, de or- 
< bita actuală a lui Vostpk-lll. Gherman 
? Titov a străbătut 700 000 de km, cît 
> drumul dus-întors pînă la Lună, a ară- 
< tat că omul poate trăi și lucra în con- 
< dițiile imponderabilității o perioadă 
? mai lungă de timp și că poate Inter- 
> veni în conducerea și orientarea navei 
$ cosmice.

< Pentru a fundamenta pe deplin poși- 
< bilităfile de înlăturarea influentei ne- 
> dorite-a imponderabilității (de exemplu 
$ unele tulburări ale aparatului vestibu- 
> Iar din urechi), trebuie lămurit dacă 
< asemenea tulburări se datoresc unei 
' sensibilități speciale sau nu, dacă ele se 

pot, înlătura printr-o medicamentație a- 
decvată,-prin anume exerciții, fizice etc. 
sau dacă este nevoie să se creeze o 
gravitație artificială pe bordul navelor 
cosmice zburînd ' spre Lună, , Marte sau 

.Venus. Se impune așadar ca influenta 
imponderabilității ps durate mai lungi' 
de timp, necesare călătoriilor cosmice 
îndepărtate, să fie studiată temeinic 
înainte ca omul să întreprindă astfel de.

Rt

Prof. univ. CĂLIN POPOVICI

călătorii. Functionarea sistemului car- 
dio-vascular în condițiile variate ale 
zborului cosmic, cit și influenja acestui 
zbor asupra funcțiilor sistemului nervos 
central reclamă și ele un studiu amă
nunțit. Zborul, de lungă durată și la 
mari distante de Pămînt pune problema 
pericolului radiațiilor din zonele de, ra
diație din jurul planetei noastre, ca și 
a norilor corpusculari solari expulzafi 
cu ocazia unor erupfii din Soare, Mi- 
crometeorifii, prin ciocnirea lor conti
nuă cu nava cosmică, pot deteriora 
părțile ei componente etc. Unele din 
aceste probleme — pericolul radiații
lor, al micrometeoritilor etc. — au fost 
studiate sistematic cu satelifii seriei 
„Cosmos" din care șapte au fost lan
sați în intervalul 16 martie — 28 iulie 
a.c. Zborul noii nave cosmice sovie
tice va lămuri și mai bine condițiile 
zborurilor cosmice îndelungate pentru 
organismul omenesc, influenfa impon
derabilității asupra capacității de mun
că a omului.

Pe de o parte, actualul zbor are ca 
scop să clarifice unele probleme impor
tante de biologie cosmică, iar pe de 
altă parte, să perfecționeze sistemele 
tehnice de funcționare, dirijare și ate
rizare a frjvelor cosmice și să rezolve 
unele probleme privind comunicațiile 
cu aceste nave Desigur că atît proble
mele de biologie cosmică, cit și acelea 
de tehnică a navelor cosmice, nu sînt 
un scop in sine ci mijloace pentru a 
asigura succesul unui plan bine deter
minat de cercetare științifică pe ca’e

Lîngă sediul Confederației Ge
nerale a Muncii din Buenos Aires 
(Argentina) poliția face uz de 
gaze lacrimogene împotriva gre
viștilor.

a companiei 
Standard Triumph" din Coventry (An

glia) au declarat grevă la 10 august
———— o#o

în semn de protest împotriva intensi
ficării continue a muncii.

ROMA. 70 000 de muncitori ita
lieni din industria conservelor au 
organizat o grevă de o zi și de
monstrații. cerînd îmbunătățirea si
tuației lor economice.

In provincia 
constructori au 
o grevă de 24

In provincia 
grevă 2 000 de

Ancona muncitorii 
început la 10 august 
de ore.
Gorizia se află 
constructori.

în

Business-ul reclamei politice

NEW YORK 11 (Ager
pres). — După cum re
latează agenția Asso
ciated Press, societatea 
„General Motors“, cel 
mai mare monopol al 
lumii capitaliste, a a-

nunțat că în prima ju
mătate a anului curent 
a realizat profituri re
cord. Venitul net pe tri
mestrul aprilie-iunie s-a doilea trimestru al anu- 
ridicat la 402 milioane lui trecut.
----------- oe-o------------

de dolari, în compara
ție cu 374 milioane de 
dolari realizate în. pri
mul trimestru și 252 mi
lioane de dolari în al

Concurenfă la jefuirea Kafangăi
ELISABETHVILLE 11 (Agerpres). 

— Potrivit relatărilor agențiiloi1 de 
presă, „planul occidental” cu privire 
ïa încetarea secesiunii katangheze — 
plan care reprezenta o temporară în
țelegere între monopolurile engleze, 
franceze și belgiene, care dețin ro
lul conducător în societatea Union 
Minière pe de o parte, și monopolu
rile americane care încearcă să-și 
croiască și ele drum în economia ka- 
tangheză, pe de alta — a eșuat îna-

Ziarul elvețian „DIE TAT" 
tează despre unul din aspectele 
caracteristice ale’ vieții politice din 
S.U.A.,: ■

„Ori ce stea de cinematograf are 
în S.U.A. omul său pentru „public 
relations" (adică un agent care îi 
reprezintă interesele în afară — 
N.R.). De ce prințul de Monaco să 
nu aibă și el un asemenea agent ? 
Sau Cian Kai-și, sau Chombe din 
Katanga ?

Acești agenți 
casează sume 
frumușele pen
tru a crea o at
mosferă favo
rabilă telurilor 
urmărite dé __________________________________
guverne strai- '1i||illlllllllllil!lllllllllllllll!llllllllllltlllllllllllllllllllllllllllllHllilllllH1' 
ne în S. U. A.
Activitatea lor începe acolo unde 
propaganda oficială nu mai este 
suficientă sau pare prea brutală. 
S-ar părea că este o meserie foar
te onorabilă deoarece astăzi în 
S.U.A. există 411 firme de „public 

f relations", înregistrate în mod ofi-
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dus de el reprezintă guvernul vest- 
german și a declarat cu mîndrie 
Că el este un consilier personal al 
lui Adenauer. Cele două agenții 
au sarcina să creeze în S.U.A. o 
atmosferă favorabilă pentru R.F.G.

Cian Kai-și plătea anual 150 000 
de dolari firmei de „public rela
tions” a lui Hamilton Wright. Co
laborarea n-a durat însă prea 
mult, pentru că Hamilton a preluat 
propaganda pentru alte state. El j 

încearcă acum, 
în primul rînd, 
să prezinte po
litica apartheid, 
ului, promovată 
de Republica 
sud - africană, 
într-o lumină
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I____
I cial, care activează pe tărîm po- 
I litic pentru clienții lor străini.

Nu este vorba despre birouri de 
! informații care funcționează aproa- 
I pe pe lingă orice ambasadă, ci 
I de firme americane care, potrivit 
[ legislației în vigoare, s-au înregis- 
j trat la Ministerul de Justiție din 
Washington, ca „agenți străini".

I .Th continuarea articolului se ara- 
( fă că senatul american a inițiat o 
I anchetă specială pentru analizarea 
J âcfivității acestor agenți. Iată ce 
f a’ reieșit deocamdată :
f „Republica Federală Germană 
( dispune de două agenții care lu- 
1 crează pentru ea în Statele Unite. 
J Agenția Roy Bernard Co. primește 
I anu,al din partea Bonn-ului și a o- 
[ rașului Berlin (este vorba de Ber- 
I linul occidental — N.R.) un milion 
( de mărci pentru ca, potrivit cuvin- 
f telor conducătorului. ei, „să ser- 
j vească drept sursă de informații

propagandiști în-

I

( 
I 
I

mai favorabilă.
Spania franchistă plătește anual 

agentului ei, Charlie Clark, din 
Washington, 870 000 de dolari, pen
tru eforturile sale de a crea aces- j 
tei țări o atmosferă 
Dictatorul Franco se poate declara 
foarte mulțumit de succesele 
Clark, care dispune de strînse 
gâturi în Congres.

Portugalia a angajat și ea o 
mă de „public relations" pentru a 
justifica în S.U.A. politica sa în 
Angola. Firma „Selvage and Lee“ 
a încasat pentru munca depusă în 
timp de șase luni peste 200 000 de 
dolari.

Un client generos a fost dictato
rul dominican Trujillo, asasinat nu 
de mult, care a plătit ’suma de 
750 000 dolari unui fost președinte 
al unei societăți de radio, care i-a 
acordat în schimb 7 ore de emisiu
ne lunar.

Unicul străin printre agenții în
registrați este Michel Struelens, j 
șeful serviciului de informații al 
Katangăi, care primește pentru 
serviciile sale de la Chombe 
100 000 de dolari anual. Deoarece 
Katanga nu este recunoscută ca, 
stat, Struelens se consideră amba-i 
sadorul neoficial al lui Chombe. !

Potrivit legii, agenții străini tre- { 
buie să anunțe sarcinile pe care le I 
primesc, precum și onorariile în- [ 
casate. Comisia senatului care va j 
examina acum mai amănunțit ac- ) 
tivitatea lor, și-a propus să stabi
lească dacă ceea ce au declarat j 
ej corespunde realității și dacă nu ) 
încearcă să exercite la Washing- j 
ton o jnfluență nepermisă". (Știut 
fiind că noțiunea de „nepermis" în ) 
S.U.A. nu e valabilă decît pentru I 
sumele mici). 1

lui 
le-

fir-

inte măcai1 de a începe să fie apli
cat.

După cum a declarat purtătorul 
de cuvînt al. Departamentului de 
Stat, Lincoln White, S.U.A. au ho- 
tărît să înainteze' singure O.N.U. 
planul care trebuia să reprezinte 
punctul de vedere comun al celor 
patru state occidentale. Acest plan 
poartă numele de „listă de măsuri”. 
Potrivit unor oficialități americane 
— transmite agenția U.P.I. — S.U.A. 
intenționează să aplice aceste măsuri 
pe cont propriu.

La numai o zi după declarațiile 
lui Lincoln White, purtătorul de cu
vînt al Forreign Office-ului a indi
cat că Marea Britanie va prezenta 
în mod separat secretarului gene
ral provizoriu al O.N.U. propriile 
sale propuneri privind reglementa
rea problemei congoleze, precizînd 
că planul înaintat de S.U.A. consti
tuie o inițiativă pur americană.

In esență, indiferent Cîte planuri 
occidentale vor fi prezentate sepa
rat, scopul lor este același : exploa
tarea nestînjenită a bogățiilor Ka- 
tangăi și nu realizarea aspirațiilor 
spre unificare ale poporului congo-

I 
J 
!
I 
I
I

j actuale". Fostul qeneral american 
I Julius Klein activează de aseme- 
j nea ca „agent străin". Firma sa a 
( încasat anul trecut circa 500 000 
} .de mărci din partea .unor indus- 
f triași și politicieni vest-germani. In 
j timp ce Roy Bernard este un pur- 
f tător de cuvînt neoficial al guver- 
I nului federal, generalul Klein re- 
( prezintă,'în primul rînd, interesele 
i personale ale lui Adenauer și ale 
f Uniunii creștin-democrate. Klein a 
f recunoscut sincer că grupul con-

I

Vandenberg, a ex- 
secunde după lan-

de- 
este

urmează să-l realizeze cosmonautul ca 
om de știință în călătoria sa cosmică, 
lată de ce o parte foarte importantă a 
comunicatului TASS menționează că pe 
bordul navei Vostok III se vor executa 
de către cosmonaut „un anumit volum 
de observații științifice in condițiile 
zborului cosmic".

Numeroasele obiective ale actualei 
lansări depășesc ca volum sarcinile 
cosmonauților precedenți. Această nouă 
și temerară realizare a geniului uman 
este înfăptuită in Uniunea Sovietică, de 
unde și-a luat zborul primul satelit al 
Pămîntului, prima planetă artificială a 
Soarelui, primul corp trimis de oameni 
pe suprafafa Lunii,, prima navă cosmica 
cu ființe pe bord, primii, cosmonaufi. 
Uniûnea Sovietică a deschis drumul 
Cosmosului și a continuat să conducă 
sforțarea omenirii întregi pentru cuce
rirea pașnică a Cosmosului/ Zborurile 
cosmonauților americani, desfășurate cu 
nave cosmice cînfărind a treia parte 
din aceea a navelor sovietice și efec- 
tuînd cel mult trei spire în jurul Pă
mîntului, sînt fără îndoială realizări me
ritorii dar ele constituie doar repetări 
a ceea ce au realizat savanfii, tehni
cienii și cosmonauții sovietici în mod 
mult mai amplu, în condiții mult mai 
bune și cu un considerabil avans.

Noi-,- cei de la Observatorul Astrono
mic București, care am făcut peste 
1 600 de observații ale sateliților so
vietici și am urmărit cu admirație toate 
realizările erei cosmice deschisă de 
știința și tehnica sovietică, aș
teptăm cu profund interes rezultatele 
finale ale noii, realizări, care va depăși 
desigur lot ce s-a făcut pînă acum.

MOSCOVA. Vasili Kuznețov, prim 
locțiitor al ministrului afacerilor 
externe al U.R.S.S., a plecat pe ca
lea aerului la Geneva, unde va 
conduce delegația Uniunii Sovietice 
la ședințele Comitetului celor 18 
state pentru dezarmare.

„ATLAS" A EXPLODAT 
ÎN AER

NEW YORK. După cum relatează 
agenția Associated Press, o rachetă 
balistică intercontinentală „Atlas", 
de un tip nou, lansată la 11 august 
la baza de la 
plodat la cîteva 
sare.

BEIRUT. La
Mallat, comisar 
nez, a cerut pedeapsa cu moartea 
pentru 197 din cei 234 de acuzați 
civili și militari implicați în com-

9 august Georges 
a] guvernului liba-
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impusă de Fondul Monetar International 
la fel ca și majorarea impozitelor a 
supra țigărilor, băuturilor și benzinei.

LONDRA. In Africa există în pre 
zent 21 baze militare aeriene și 1 
baze maritime militare, aparținîm 
N.A.T.O. și fostelor puteri coloniale

TOKIO. In primele cinci luni alt 
acestui an (ianuarie—mai) în mi 

„ ... — nele din Japonia au avut loc, po-
continuă sa se extindă epidemia de trivit datelor1 incomplete, aproxima- hnlovâ T VD 1 11 »-» «D Dorn r» DO .1 • t . O - .

plotul organizat de Partidul popular 
sirian la sfîrșitul anului trecut.

Printre altele, acuzații trebuie să 
răspundă de uciderea a 6 soldați ai 
forțelor armate regulate ale Liba
nului în timpul acțiunilor complo
tiștilor. care au fost repede lichi
date.

TAIPE. 11 (Agerpres). — După 
cum relatează corespondentul agen
ției Associated Press din Taipe, aici 

holeră. în luna care a trecut de la 
izbucnirea epidemiei, au murit din 
cauza acestei boli 16 persoane,

PRAGA. La 10 august au sosit la 
Praga, venind de la Moscova, 
vicepreședintele Republicii Liberia, 
W. R. Tolbert, cu soția, precum și 
persoanele care îl însoțesc.

SAN JOȘE. Raul Hess, minislrul cos- 
farican al economiei, a declarat că 
valorizarea monedei costaricane

tiv 26 000 de accidente. în galerii 
și-au găsit moartea peste 200 d< 
muncitori, au rămas schilozi peste 
11000 de oameni, iar alți 15 000 d< 
oameni s-au ales cu diferite invali
dități.

NEW YORK. La 10 august în sta
tul Carolina de sud au avut loc 
mari manevre ale trupelor aeropur
tate. La manevre a asistat miniștri 
de război al S.U.A., R. McNamara
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