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• V. Deleanu : In raioanele 
Făurei și Brăila — Cum se des
fășoară însilozarea furajelor 
(pag. 2-a).

® Prin cîteva stațiuni de odih
nă. — Oaspeții își spun părerea 
de C. Căpraru — La tratament 
și în excursie de L. Deaki (pag. 
2-a).

• Marea sărbătoare a poporu
lui coreean (pag. 3-a).

© Gh. Petrescu : Azi vă pre
zentăm Fabrica de plăci aglo
merate de la Tg. Jiu (pag. 3-a).

Zborul celor doi cosmonauți sovietici
se

ȘEDINȚA LĂRGITĂ A SECȚIEI 
DE CEREALE Și PLANTE TEHNICE 

A CONSILIULUI SUPERIOR 
AL AGRICULTURII

Brigada de cazangii condusă do Ion Sto enescu, de la Uzina mecanică de utilaj chimic din Capitală, 
este una dintre brigăzile fruntașe în întrecerea în cinstea zilei de 23 August. Ea își depășește iună de 
lună sarcinile de producție în medie cu 5 la sută. In 7 luni din acest an brigada a realizat economii 
de materiale șl manoperă în valoare de peste 80 000 lei și a dat produse de bună calitate. în fotografie : 
Cazangiul Dumitru Dumitru, fruntaș în producție din această brigadă, face o ultimă veriiicare la fasci
colele tubuläre pentru preincălzitocrre, înainte de mandrinare. (Foto : Agerpres)
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panou!

9 Pinfi acum, metalurgiștif 
Uzinelor „23. August" din Ca
pitală au fabricat peste plan, 
printre alte produse, 11 motoare 
Diesel de diferite capacități, 30 
de tono de utilai pentru In
dustria siderurgică, peste 60 de 
tone."de construcții metalice etc. 
In primele 7 luni ale anului ei 
și-au depășit planul atît la pro
ducția globală, cît șl la produc
ția marfă.

O De Ia începutul anului șl 
plnă la 10 august, minerii de la 
exploatările Sălajul, Voivozi, 

, Șorecanl șl altele din cadrul 
Trustului „Ardealul”, au extras 
aproape 40 000 tone lignit șl 
cărbune brun, peste prevederile 
planului, precum șl 12 000 tone 
de alte produse miniere — bi
tum, nisip bituminös etc. Față 
de aceeași
trecut, minerii au redus 
sumul de lemn de mină cu 
mc la mia de tone de cărbune.

perioadă a’ anului 
con- 

3

din fire și fibre sintetice 
sortimente. Printre aces- 
numără țesăturile din 
mătase în amestec cu

© Colectivele întreprinderilor 
textile au îmbogățit gama pro
duselor 
cu noi 
tea se 
fire de
fire sintetice, noi modele de tri
cotaje cu fire voluminoase etc. 
Numai modelele de tricotaje 
realizate în ultimele trei luni se 
ridică la peste 250. In luna Iulie, 
muncitorii și tehnicienii texti- 
liștl au realizat peste Plan mai 
bine de 8 000 de bucăți de tri
cotaje.

Moo
p—s—v—r 
f O echipă de fruntași

(coresp. 
La uzina 

subțire din 
ridică, lună

servește, echipa a ajuns 
să dea 93,4 Ia sulă ta
blă de calitatea 
tă cu depășirea 
lui ea a redus 
iul de rebuturi 
la sulă față de 

în sută admis, precum

GALAȚI 
„Scînteii“). — 
de tablă 
Galaji se 
de lună, noi fruntași în 
întrecerea socialistă. Din 
rîndurile acestor frun
tași — care acum, 
întîmpinarea zilei de 23 consumul specific de 
August, au realizări de 
seamă în producție — 
face parie și prim-lami- 
natorul Cosfică Butnaru. 
Echipa sa, formată din 
60 de muncitori,-lucrea
ză la laminorul nr. 1. 
Deși fînăr — are numai 
28 de ani — prim-lami- 
natorul Costică Butnaru

meritat 
înfre-

care o

și-a cîșfigat un 
prestigiu în fața 
gului colectiv.

Echipa pe
conduce se situează în 
fruntea întrecerii pen
tru calitate ce se des
fășoară în uzină. La la
minorul pe care-1 de-

I. Oda- 
planu- 

procen- 
la 1,22 
1,85 la 

Și.

o aten- 
urmăririi 
stricte a 

fabrica- 
fazele și 

cît

metal cu 2,5 kilograme 
pe tona de tablă lami
nată.

„Secretul" succeselor ? 
Echipa acordă 
(ie deosebită 
și respectării 
tehnologiei de 
ția pe toate
îndeosebi dirijării 
mai corecte a focului în 
cuptor, unde sînt încăl
zite platinele pentru la
minare. Pe această bază 
obține o înaltă produc
tivitate a muncii și o 
calitate superioară a 
produselor. Ajutat de 
maiștri și ingineri, Cos-

Cu planul pe 8 luni
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii"). 

Muncitorii, tehnicienii și ingine
rii întreprinderii de foraj Plo
iești întîmpină ziua de 23 August 
cu însemnate succese în produc
ție. Ei au realizat pînă ieri pla
nul de foraj pe primele 8 luni din 
acest an. Totodată, au obținut în 
7 luni economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de pșste 
2100 000 lei.

Rezultatele obținute se dato-

Stele noi 
deasupra Capitalei

© Aparatura și utilajul navelor funcționează ireproșabil 
© Starea sănătății cosmonauților este excelentă
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite : La 13 august, la 

ora 22 (ora Moscovei), navele satelit sovietice „Vostok-3” și „Vostok-4” 
își continuă zborul în grup în Cosmos.

Pînă la această oră, nava „Vostok-3” a înconjurat Pămîntul de 40 
de ori și a parcurs aproximativ 1600 000 de km, iar nava „Vostok-4’ 
a efectuat 24 de mișcări de revoluție, parcurgînd aproximativ 
1 000 000 de km.

Cosmonauții, tovarășii Nikolaev1 și Popovici, au îndeplinit progra
mul de cercetări stabilit pentru 13 august.

Aparatura și utilajul navelor cosmice funcționează ireproșabil. Sis
temul de măsurători telemetrice garantează controlul sigur al funcțio
nării aparatelor și agregatelor navelor-satelit. In afară de aceasta, mă
surătorile telemetrice permit să se efectueze observații obiective asu
pra stării sănătății cosmonauților.

Potrivit concluziei medicilor specialiști, starea sănătății celor doi 
cosmonauți este excelentă. Pulsul și respirația sînt normale. Capacita
tea de muncă se menține completă.

Dispoziția lor este bună. în condițiile zborului cosmic pofta de 
mîncare a celor doi cosmonauți este bună.

Potrivit datelor complexului de măsurători prelucrate la Centrul 
de coordonare și calcul, la 13 august, la ora 22, parametrii orbitelor 
navelor „Vostok-3” și „Vostok-4” sînt respectiv egali: perioada de re
voluție — 88,13 și 88,26 minute, depărtarea maximă de suprafața Pă- 
mîntului — 221 km și 229 km, depărtarea minimă de suprafața Pămîn- 
tului — 173 km și 176 km, unghiul de înclinare al planului orbitei față 
de planul Ecuatorului — 64 grade 50 minute și 64 grade 57 minute.

Intre cosmonauți se menține tot timpul legătura radio bilaterală.
In cursul zilei de 13 august au fost efectuate în repetate rînduri 

emisiuni de televiziune direct de la bordul navelor cosmice. Milioane 
de telespectatori din Uniunea Sovietică și din Europa au văzut pe ecra
nele televizoarelor chipurile calme, zâmbitoare ale cosmonauților. In 
cursul emisiunii pe cînd efectua cea de-a 23-a mișcare de revoluție, 
cosmonautul Popovici a salutat pe telespectatori și a demonstrat con
cret starea de imponderabilitate a obiectelor, lăsîndu-le „să plutească” 
prin fața obiectivului telecamerei.

Incheindu-și ziua de muncă în Cosmos, cosmonauții s-au culcat.

I

Ieri seara, pe boita înstelată a 
Capitalei a apărut un luceafăr și, 
pecie cîteva minute, altul, rivali- 
zînd cu cele mai strălucitoare 
stele ale cerului: navele cosmice 
avind la bord pe cosmonauții 
Nikolaev și Popovici.

Era ora indicată exact de cen
trul „Cosmos” din Moscova: 20,14 
minute. Din direcția nord-est că
tre sud-est putea fi văzut ușor cu 
ochiul liber, deplasîndu-se rapid 
pe cer un punct luminos. Grupul 
de cercetători de la Observatorul 
astronomic din București a repe
rat cu precizie nava Vostok-3, 
stabilindu-i traiectoria pe harta 
cerească : de la constelația Cașio- 
peia către constelația Vărsătorul.

Entuziasm, bucurie ! Dar abia 
după 3 minute ochiul ager, ajutat 
de luneta astronomilor, observă 
alte două corpuri cerești. Era 
Vostok-4, urmat de racheta purtă
toare.

— Este deosebit de Interesant 
— ne-a declarat prof. univ. Călin 
Popovici, șeful stației de observa
re a sateliților de la Observatorul 
astronomic — că a doua navă 
cosmică și racheta purtătoare au 
apărut pe o traiectorie foarte 
apropiată de cea parcursă de 
Vostok-3. Nava Vostok-4 a fost 
cea mai strălucitoare dintre cor
purile observate în seara aceasta.

Cei care au văzut planînd dea
supra Bucureștiului cele două 
nave cosmice sovietice, care rea
lizează formidabilul lor zbor si
multan, și-au putut da seama de 
preciziunea cu care au fost lan- 

' sate și de exactitatea calculelor, 
savanților sovietici.

Și, în încheiere, o veste îm
bucurătoare pentru cel care n-au 
reușit să vadă aseară cu ochii lor 
cele două nave cosmice sovietice. 
Observatorul astronomic a fost 
informat că Vostok-4 va putea fi 
observat în București și astăzi, 
dacă cerul va fi senin, la ora 
.20,18 minute.. ,El va apare la 
coordonatele  ̂:azihlut 235, înălți
mea deasupra orizontului 35 gra
de, mișeîndu-se de la nord-est 
către sud-est. In restul țării, nava 
cosmică va putea fi observată 
aproximativ la aceeași oră și pe 
aceleași coordonate.

La revedere, în astă seară.
AL. POPESCU

Luni a începuf la Institutul Central 
de Cercetări Agricole ședința lărgită a 
secției de cereale și plante tehnice a 
Consiliului Superior al Agriculturii. 
Iau parte membrii secției și specia
liști de la Academia R.P. Romîne, in
stitutele de cercetări șl de învățămînt 
superior agricol, din centrele de în
cercare a soiurilor, de la consiliile a- 
gricole regionale și raionale și din 
gospodăriile agricole de sfat și gospo
dăriile agricole colective.

La ședință participă tovarășul Ale
xandru /Aoghioroș, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri.

în cuvîntul de deschidere, tovarășul 
Mihal Dalea, președintele Consiliului 
Superior al Agriculturii, a arătat că a- 
ceastă întîlnire a cercetătorilor și spe
cialiștilor din producție are loc în a- 
cesf an în condițiile noi create de în
cheierea colectivizării și reorganizarea 
conducerii agriculturii. Vorbitorul a 
subliniat importanța examinării rezul
tatelor obținute în cultura griului în 
ultimii ani în țara noastră în vederea 
îmbunătățirii complexului de măsuri a- 
grotehnice pe baza experienței dobîn- 
dife și a extinderii celor mai produc
tive soiuri în producție pentru asigu
rarea recoltei anului viitor la nivelul 
sarcinilor trasate de Congresul al III- 
iea al P.M.R.

In continuare, prof. Nicolae Giosan, 
directorul Institutului central de cer
cetări agricole, a prezentat referatul 
„Caracterizarea agrobiologică a soiu
rilor de grîu de mare producție și a- 
grofehnica lor diferențiată pentru di
feritele zone naturale ale țării''. Des
pre comportarea soiurilor de grîu de 
toamnă în perioada anilor 1959—1962, 
în rețeaua de stat pentru încercarea 
soiurilor, a vorbit ing. Torțe Dezideriu, 
iar despre rezultatele obținute în con
diții de producție la cultura grîului 
de toamnă în gospodăriile agricole de 
stat a tăcut o informare fov. Triță Fă- 
niță. Au urmat discuții. Lucrările ședin
ței continuă. (Agerpres)

Excelență,

Observa- 
astrono- 

din Bucu-
torul 
mic 
rești. Peste cl- 
teva minute, pe 
cerul înstelat 
al Capitalei, 
vor apare cele 
două nave cos» 
mice sovietice,

fica Butnaru a luat Ini
țiativa specializării mun
citorilor din echipa sa 
pe posturi și operații. 
După orele de lucru 
toți membrii echipei, 
împreună cu șeful ei, 
iau parte la cursurile 
de specializare sau 
ridicare a calificării 
ganizate pe uzină.

în uzină sînt și 
echipe fruntașe 
obțin rezultate bune în 
producție. Roadele în
trecerii enluziaste 
întregului colectiv 
concretizate în 
proape 2 000 
tablă subțire 
peste plan 
cepului anului, în 
bunăfățirea calității pro
duselor, în reducerea 
consumului specific de 
metal față de 1961 cu 
7 kg pe tona de tablă 
produsă.

ale 
sînt 

cele a- 
tone de 
laminate

de la în- 
îm-

îndeplinit
resc în mare măsură extinderii 
forajului cu turbina, metodă prin 
care a fost săpat în perioada a- 
mintită peste 40 la sută din vo
lumul total de foraj. Brigăzile de 
sondori conduse de comuniștii 
Gheorghe Aurel, Stelian Cucu, 
Nicolae Vasile, Ion Stanciu s-au 
evidențiat în lupta pentru fora
rea rapidă și economică a son
delor.

(Foto :
Andreescu)

TELEGRAMA
Excelenței Sale ION GHEORGHE MAURER 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne 4
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Noi procese tehnologice 
în industria ușoară

Colectivele întreprinderilor industriei ușoare obțin 
în aceste zile noi succese în domeniul îmbunătățirii 
calității produselor, lărgirii sortimentelor și realizării 
de noi articole. O contribuție importantă la aceste 
succese au adus noile procese tehnologice, moderne, 
introduse în întreprinderile industriei ușoare. Astfel, 
la Țesătoria de bumbac din Mediaș și la Uzinele 
„Teba“ din Arad s-a introdus o nouă tehnologie pen
tru realizarea țesăturilor de bumbac neșifonabile, iar 
la Fabricile „Bumbacul“-Timișoara, „Țesătura"-Iași 
etc. s-a introdus procesul tehnologic elaborat de In
stitutul de cercetări textile privind îmbunătățirea gra
dului de mercerizare la țesăturile poplin, zefir, balon. 
Pentru asigurarea unor vopsiri uniforme, în țesătorii 
s-a introdus — pe lîngă metodele clasice de vopsire 
— vopsirea semicontinuă și continuă a țesăturilor.

La Fabrica de tricotaje de bumbac din Capitală, Ia 
întreprinderile „Moldova“-Iași și „Tricoul roșu"-Arad 
s-a îmbunătățit rezistența vopsirilor la tricoturile din 
bumbac.

conferirea de ordine și medalii 
unor lucratori

din industria minieră
Printr-un Decret al Consiliului de 

Stat, cu prilejul „Zilei minerului" 
au fost conferite pentru merite deo
sebite în muncă ordine și medalii 
ale R.P. Romîne unui număr de 968 
muncitori, ingineri și tehnicieni care 
lucrează în industria minieră.

(Țtîietewi ai zte&UelM barate

București
CONSTRUCȚII 

ȘCOLARE
CLUJ (coresp. 

„Scînteii"). — In 
regiunea Clui se 
desfășoară o vie ac
tivitate în domeniul 
construcțiilor șco
lare. Astfel, de cu- 
rînd -s-a terminat 
construcția școlii cu 
8 săli de clasă în 
orașul Sîngeorz-băi. 
In satul Ocnița din 
raionul Bistrița s-a 
terminat construcția 
unei școli, iar școlii 
din Huedin i s-au 
mai adăugat 4 săli 
de clasă.

In cuprinsul regi
unii sînt în 
de finisaj încă 
săli de clasă, iar 
alte 133 lucrările 
construcție sînt 
curs.

pentru mesajul 
numele Comite-

Doresc„șă vă mulțumesc cît se poate de călduros 
pe care, ca, .răspuns la invitația ce v-am adresat-o în 
tulul internațional de pregătire, l-ați trimis Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace, ținut recent la Moscova;

Mesajul dumneavoastră a fost citit într-o ședință plenară specială 
Congresului și a fost primit cu un mare interes.

Am onoarea să fiu al dumneavoastră sincer,
J. D. BERNAL

Președintele comitetului internațional de pregătire 
al Congresului Mondial pentru dezarmare generală și pace

a

stare
98 
la 
de 
in

DE PESTE HOTARE
CRIZA POLITICĂ DIN ARGENTINA, 

care a urmat răscoalei generalului 
Federico Toranzo Montero, a fost —■ 
după cîte se pare — soluționată, ca 
urmare a numirii generalului în re
zervă, Jose Octavio Cornejo Sara
via, în funcția de ministru de război. 
După cum transmite agenția Asso
ciated Press, „numirea generalului 
Saravia este considerată la Buenos 
Aires drept o victorie obținută de 
fracțiunea rebelă 
sub conducerea 
tero’.

ÎN VIETNAMUL
să sosească armament, 
personal militar american. Numărul 
militarilor americani se ridică în 
prezent la aproape 9 000.

MUNCITORII PORTULUI FRANCEZ 
LA-ROCHELLE au declarat o grevă 
în semn de protest împotriva vizitei 
unor nave militare vest-germane.

a armatei, aflată 
generalului Mon-

DE SUD continuă 
muniții și

MW

Ilie Chircu, șe
ful brigăzii I de 
cîmp, îl întrebase 
pe tractoristul Ma
rin Borea de ne
numărate ori da
că cele două combine sînt veri
ficate și puse la punct. De tot atî- 
tea ori primise asigurări să n-aibă 
nici o grijă că ei, mecanizatorii, 
făcuseră tot ce era cu putință pen
tru că mașinile, odată pornite, să 
nu stea o clipă.

Ziua de 28 iunie fusese aleasă 
pentru intrarea în lan. Griul se pîr- 
guise. în zorii acelei zile s-au în
dreptat spre cîmp nu numai Marin 
Borea cu Gheorghe Ochi, care aveau 
să conducă combinele, ci și cîțiva 
din membrii consiliului de conduce
re al gospodăriei colective din co
muna 23 August, regiunea Dobrogea.

Ilie Chircu a măsurat la repezea
lă un hectar. Dorea să afle rezulta
tul încă din primele clipe. Pentru 
Chircu acest rezultat însemna și un 
calificativ, întrucît era primul grîu 
cultivat de ei de cînd se întorsese 
de la școala de brigadieri și i se 
încredințase conducerea brigăzii.

Cînd combinele s-au pus în 
mișcare, Chircu s-a urcat pe 

una din ele alături de cel care o 
conducea Primii metri ai combinei 
în lan, primele boabe aurii din re
colta anului acesta. Chircu le pre
fira printre degete și se gîndea că 
se vor scoate peste 2 500 kg grîu 
la hectar. Și de ce nu ? A lă
sat ceva deoparte din ceea ce 
prevede știința agrotehnică ? Ia să 
xedem... Vasăzlcă, odată cu alătura 

I I "

adîncă au încorporat în eol îngră
șăminte. După arătură au dat de 
patru ori cu grapa 
tăvălugul. Aceas
tă operație și-a a- 
vut rolul ei bine 
determinat întru- 
cît a ajutat la 
efărîmarea bolo
vanilor, la forma
rea unui bun pat 
germinativ al se
mințelor, la îngro
parea loi la adîn- 
cimea corespun
zătoare. Totodată 
s-au distrus și bu
ruienile. Tratarea 
și selecționarea 
semințelor fusese 
respectată întoc
mai. Densitatea de 450—500 de boabe 
la metru pătrat — de asemenea. 
Arătura se executase cu cel puțin 
două săptămâni înainte de semănat.

Din mers. Marin Borea l-a între
bat cum arată boabele.

— Aur curat, l-a răspuns Chircu. 
ȚL/ff arin Borea lucrează pe lingă 
A brigada I de cîmp a gospodă
riei colective din 1953. De două ori a 
fost fruntaș pe S.M.T., iar în bri
gada de tractoare care deservește 
gospodăria a ieșit fruntaș în fie
care campanie. După Borea, un

mecanizator nu trebuie să se bi
zuia nici o clipă pe întîmplare, pe 

cu discuri și cu nădejdea că poate va fi un an bun 
și că natura va 
sări la timp în a- 
jutor, fie cu o 
ploaie, fie cu niște 
zile călduroase. 
Firește că fără as
tea nu se poate, 
însă nu-1 mai pu
țin adevărat că și 
rolul mecanizato
rului este dintre 
cele mai mari.

Prețuirea pe care 
igjæ o dă atît el cît 

și Chircu metode
lor înaintate în

MARIN BOREA munca agricolă ît 
ajută să se înțe- 

cele mal mici amă- 
între ei o atmosferă 
reciprocă. Dar în- 

vine nici ea de la

ILIE CHIRCU
leagă pînă în 
nunte, creează 
de încredere 
crederea nu 
sine ci își prinde rădăcinile în a- 
devărul faptelor. Cînd 
Chircu de la școala de 
în martie 1961 și a luat 
conducerea brigăzii I, 
tocmai voiau să înceapă 
întreținerea ogorului pentru porumb. 
Pînă atunci cum procedau ? Imediat 
ce dădeau cu grapa intrau ou cul
tivatorul sau discul. în felul acesta 
socoteau că au făcut o treabă bund«

s-a întors 
brigadieri 
în primire 
tractoriștii 
a lucra la

că le va ieși un 
număr de hantri 
mai mare. Chircu 
li s-a împotrivit. 
Ce rost avea să 
intre cu cultivato

rul îndată după grapă ? Această lu
crare este importantă însă mai tîr- 
ziu, atunci cînd apar buruienile. Bo
rea i-a zis :

— Bine, da' pînă să pleci la școa
lă nu lucram tot așa ?

— Păi de-aia am fost la școală, 
să învăț, așa că faceți cum vă zic.

Dintru început au făcut așa ne- 
avînd încotro, însă mai apoi s-au 
convins că nu degeaba stătuse 
Chircu șase luni pe băncile școlii 
din Poarta Albă. Și de aceea, în 
toamnă, cînd a venit rîndul să se 
facă semănatul grîului, nu i-au ieșit 
din cuvînt. Iar acum aveau să se 
vadă rezultatele...

K-ST ectarul „de probă“ a fost re- 
coltat în mai puțin de un ceas. 

Chircu făcuse la repezeală un 
calcul.

— El, cît 7 — a întrebat Ștefan 
Trușcă, președintele gospodăriei.

— Aaa, pe tarlaua asta, cam 
3 600 de kilograme, a răspuns 
Chircu.

Pe întreaga suprafață de 235 ha, 
repartizată brigăzii I pentru culti
varea grîului, ș-a obținut cu aproa
pe 700 kg la hectar mal mult țață 
de producția medie planificată pe 
gospodărie.

Deci, un examen trecut cu bine 
de către Chircu și brigada sa șl de 
către mecanizatorii care le dau 
sprijin...
k.. . ..

In zilele fierbinți ale verii, în 
sălile de concerte ale Ateneului, 
Radioteleviziunii,"" Operei dom
nește tăcerea adîncă. Doar ici- 
colo cîțiva electricieni verifică 
instalațiile, se fac unele încercări 
acustice, se repară mobilierul.

Dragostea pentru muzică nu 
cunoaște pauză. în acest răstimp, 
mulți dintre iu
bitorii creației 
lui Bach și Șos- 
takovici continuă 
să se întîlnească 
la concerte, să 

‘asculte interpre
tări ilustre. Exi
stă o sală în strada Ion Ghica din 
Capitală unde au loc în toate zi
lele săptămânii concerte „extra
ordinare“. Aici, la etajul al III- 
lea al Bibliotecii centrale de stat 
dirijează Bruno Walter și Mra- 

. vinski, poți asculta vioara lui 
George Enescu sau David Ois- 
trah sau tulburătoarele interpre
tări ale pianistului Sviatoslav 
Richter. O colecție de 4 000 de 
discuri cuprinzînd opere de la 
preclasici pînă la contemporani, 
22 000 de partituri, benzi de mag
netofon (acestea din urmă însu
mează 500 ore de muzică) stau la 
dispoziția amatorilor. In loc de 
bilet de intrare, vizitatorul çom-

GH, VL'AD Două aspecte de Ia secția muzicală a Bibliotecii centrale de stat

pictează o fișă după care se a- 
șează într-un fotoliu confortabil, 
cu căștile la ureche și ascultă lu
crarea preferată.

Dintre vizitatori, mulți sînt a- 
matori de rarități. In fondul sec
ției muzicale se află discuri cu 
imprimări de la începutul seco
lului cu vocea lui Șaliapin, a 

Melbei și a lui 
Caruso, precum 

. și a unor mari 
cîntăreți români : 
Traian Grozăve- 

..... seu, George Fo- 
lescu, Niculescu- 
Basu. Pe un disc 

păstrat relativ bine e imprimată 
„Internaționala" cîntată de corul 
Partidului Socialist din Romînia 
în jurul anului 1910. Recent au 
fost achiziționate cîteva discuri 
documentare cu interpretări ale 
lui Grigoraș Dinicu, cu muzică 
populară chinezească și indiană.'’.. 
Printre discurile mai rare se : 
află în discotecă o înregistrare 
a lucrării lui Dinu Lipatti („Con
certino în stil clasic”) avînd ca 
solist pe compozitor.

In afară de audițiile la cască, 
secția muzicală organizează săp
tămânal audiții colective pe ci
cluri, precedate de conferințe, 
precum și audiții în marile între
prinderi din Capitală. Ea folo-- 
sește toate aceste mijloace pentru 
răspindirea în mase a gustului 
pentru muzică, pentru inițierea 
muzicală a largi categorii de oa
meni ai muncii. Sînt zile în care 
sălile de audiție sînt pline pînă 
la refuz cu muncitori, funcțio
nari, studenți, elevi.

Dacă am putea cuprinde într-o 
singură privire pe toți cei care au 
zăbovit, în ultimele cîteva luni, 
în această originală sală de con
cert, am avea o imagine impre
sionantă : ei toți, împreună, ar 
umple o încăpere de multe ori mai 
mare decît Sala Palatului R. P. 
Romîne. Cît despre cunoștințele 
dobîndite, este suficient să vor
bești măcar cu unul dintre cei 
care urmăresc audițiile de aici ca 
să-ți dai seama că roadele acti
vității acestei instituții culturale 
se traduc în cunoștințe temeinice, 
competență, pricepere de a dis
tinge, a înțelege și a prețui fru
musețile artei.

M. SIMIONESCU
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ȘI DE SPECIALITATE
DIN TRANSPORTURILE

NAVALE ȘI AERIENE

o atenție sporită reutilării 
a flotei noastre maritime și 
și a transporturilor aeriene, 
flotei maritime și fluviale a

CU PRIVIRE LA MAJORAREA 
SALARIILOR
ȘI

a stațiunii. La 
casă de cultură, 
o bogată și va- 

Sînt însă lip- 
activitate, și ele

Prin citevci stațiuni de odihnă

Oaspeții își span paserea
In aceste zile însorite de au

gust Predealul este plin de vizi
tatori — mii de oameni ai muncii 
veniți la odihnă, precum și sute 
de studenți din toată țara. Despre 
felul cum își petrec ei concediul, 
desare viața stațiunii s-a purtat 
aici recent o discuție.

— Vin tocmai de la Hunedoara 
— a spus cu acest prilej munci
torul Anghel Popescu. Mi s-a fă
cut o primire excelentă. Nu am 
ce reproșa stațiunii, personalului 
ei. Condițiile de cazare, alimen
tația — foarte bune. Sîntem în
conjurați de atenție.

Muncitoarea Rodica Voiculescu, 
din București, a arătat cu cît di
chis sînt dereticate camerele. Nici 
cele mai bune gospodine n-ar a- 
vea ce obiecta.

Oaspeții au ținut însă să arate 
gospodarilor stațiunii și unele de
fecțiuni de organizare, care pot 
fi ușor lichidate. De exemplu — 
lipsa paharelor în unele camere 
din vile. Oare nu șe găsesc pa
hare la magazie ? Sau cele întîm- 
plate în ziua de 8 august (rela
tate de minerul .Dornștațider Iosif, 
de la Anina) cînd se proiectase o 
excursie de o zi la cascada Urlă- 
toare-Bușteni. înainte de a placa, 
excursioniștii s-au dus să-și ia 
hrană rece. Dar cantinierul Ion 
Lăculeanu „țiitgse" să ridice ali
mentele de la magazie. Oare ce 
altă grijă mai importantă decît 
deservirea oaspeților avea canti
nierul ?

In cadrul discuțiilor pe proble
mele gospodărești din stațiune, 
s-a făcut, printre altele, o propu
nere interesantă — aceea de a se 
construi la Predeal un ștrand. El 
ar putea fi folosit vara ca atare, 
iar iarna — transformat în pati
noar.

Discuțiile s-au oprit multă vre-

me asupia activității tuiistice și 
cultural-artistice 
Predeal există o 
care desfășoară 
riată activitate, 
suri în această 
au fost scoase la iveală de către 
unii participanți la discuție. Mine
rul de la Anina, ca și tov. Iorda- 
che Ion de la uzinele metalurgice 
din Colibași, s-au declarat ne
mulțumiți de slaba organizare a 
unor excursii. în cea de la Po
iana Brașovului, de pildă, nu toți 
excursioniștii și-au putut lua bile
te la teleferic, pentru a sui pe 
Postăvarul. Nu era bine ca acela 
care conducea excursia să asi
gure locurile la teleferic ?

S-au adus critici, nu pentru pri
ma oară, transportului cu „șeni
le" de la Poiana pînă jos, la Pie
trele lui Solomon. Nu se respectă 
orarul, mașinile sînt încărcate 
peste limită, iar șoferii nu respec
tă viteza de coborîre. Conducă
torii întreprinderii de transport 
Brașov, cît și gospodarii orașului 
nu au făcut nimic pentru a crea 
condiții mai bune de suiș în Po
iană. De ce acest dezinteres ?

Vizitatorii Predealului nu duc 
lipsă de distracții, dar formațiile 
teatrale se abat foarte rar pe aici. 
Pe luna august, de pildă, nu este 
prevăzut nici un spectacol, s-a 
mai arătat în cadrul discuțiilor.

Alți vizitatori ai stațiunii au 
amintit că și cei veniți la odihnă 
doresc să afle la timp noutățile 
zilei. La Predeal, ziarele vin însă 
în prea puține exemplare.

Concluziile discuțiilor au ară
tat că o și mai bună organizare 
și gospodărire a stațiunii vor face 
tot mai plăcută odihna oamenilor 
muncii.

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii”

La tratament și în aam

sau

întrecerea brigăzilor artistice 
de agitație din regiunea București

Pentru aplicarea 
Hotărîrii Comite
tului Central al 
P.M.R. și a Consi
liului de 
din iulie 
Hotărîre 
prevede 
rea salariilor mun
citorilor și perso
nalului navigant și 
din transporturile navale și aeriene. 
Ea se aplică începînd de la data de 
1 august a.c. Redăm mai jos unele 
amănunte în legătură ou prevede
rile acestei hotărîri primite din par
tea Ministerului Transporturilor și 
Telecomunicațiilor.

Dezvoltarea continuă a economiei 
naționale a imprimat un ritm cores
punzător de creștere a volumului 
transporturilor. Ținînd seama de ro
lul transporturilor navale și aeriene, 
de contribuția lor la dezvoltarea e- 
conomiei, partidul și guvernul au a- 
cordat 
tehnice 
fluviale 
Tonajul 
sporit mult. în porturile Constanța, 
Galați și Brăila s-au construit dane 
noi și s-au mecanizat cele existen
te. In prezent, în portul Constanța se 
lucrează la montarea a 15 noi ma
carale de mare capacitate. Au fost 
construite de asemenea magazii noi 
și s-au mărit spațiile de depozitare 
a produselor.

In decursul anilor au fost luate 
o serie de măsuri pentru mărirea 
salariilor lucrătorilor din aceste sec
toare de activitate. Recenta hotă
rîre prevede majorarea salariilor ta
rifare ale muncitorilor din port și ale 
personalului navigant și aerian cu 
circa 10 la sută. Această majorare 
se aplică, atît pentru muncitorii și 
personalul navigant și de speciali
tate din transporturile navale și ae
riene aparținînd Ministerului Trans
porturilor. și Telecomunicațiilor, cît 
și pentru cei din întreprinderile sau 
formațiunile de transporturi navale 
și aeriene aparținînd altor ministere 
și organe centrale.

în urma acestei majorări, un ma
rinar de pe navele maritime va pri
mi un spor anual la salariul tarifar 
de 1080 lei, un fochist — 1350 lei, 
iar un comandant de remorcher ma
ritim între 1200—2400 lei. In naviga-

ția aeriană, un pi
lot pe avioanele 
grele (IL—18) va 
primi un spor a- 
nual la salariul 
tarifar de 2 490 
lei, un mecanic 
navigant — între 
1 800—2 400 lei, 
iar un radiotele- 
— 1 200-1 800 lei. 
că o parte din a-

grafist de 
Avînd în vedere 
daosurile la sailarii (spor de noapte, 
spor în funcție de categoria mărfu
rilor încărcate etc.) sporesc și ele 
odată cu creșterile salariilor tarifa
re, rezultă că sporurile suplimentare 
ce se vor primi anual sînt superi
oare cifrelor arătate mai sus.

Tot cu începere de la 1 august 
a.c. se aplică caloriile tarifare ma
jorate și muncitorilor încadrați pe 
liote de funcțiuni din activitatea 
auxiliară din unitățile de transpor
turi navale și aeriene.

Lucrătorii cărora li se majorează 
salariile tarifare, pe baza acestei 
hotărîri, beneficiază în continuare 
de drepturile care ee acordă în 
funcție dû salariile tarifare, chiar 
dacă, în urma majorării, se depă
șesc salariile tarifare stabilite prin 
reglementările în vigoare. De ase
menea, recompensa anuală de ve
chime ce se acordă muncitorilor din 
porturi și personalului navigant din 
transporturile navale, precum și spo
rul de imersiune ce se acordă sca
fandrilor, se vor plăti în continuare, 
în valoarea absolută acordată pînă 
în prezqnt.

Potrivit prevederilor acestei Ho
tărîri, Ministerul Transporturilor și 
Telecomunicațiilor, ținînd seama de 
noile 
tare 
nave 
pînă 
tarifare 
rele de 
sonalului.

Majorarea salariilor muncitorilor 
și personalului navigant și de spe
cialitate din transporturile navale și 
geriene constituie un nou stimulent 
în activitatea lor legată de asigu
rarea în bune condiții a traficului de 
mărfuri și de călători, de buna în
treținere și folosire a mijloacelor de 
transport.

condiții concrete de exploa- 
Și
Și

la

întreținere a parcului ds 
aeronave, va îmbunătăți 

31 martie 1963 indicatoarele 
de calificare și indicațpa- 
pregătire și ßtagiu ale pei-

Duminica 
regional București, faza finală a în
trecerii brigăzilor artistice de , agi
tație din regiunea București, orga
nizată de Comitetul regional pentru 
cultură și altă și consiliul sindical 
regional.

în etapele concursului au partici
pat 784 de brigăzi artistice de agi
tație ale căminelor culturale, case
lor de cultură, cluburilor din între
prinderi și instituții, din S.M.T. și 
G.A.S., întrunind peste 2 500 de ar
tiști amatori. în fotografie : Briga
da artistică a căminului cultural din 
comuna Atîrnați, ra ionul Alexandria, 
prezintă programul său.

(Foto : M. Andreesctt)
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trezărim o clipă în o- > 
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■unui1 ochi de apă. Im- ( 
preună cu dovezile ? 
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nite de pe o altă pla- ? 
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lui in triumful pieții < 
raționale, pretutindeni ? 
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Apțlsînd cu măsură > 
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lui, a miraculosului i 
tehnico-științific, „Pla- > 
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care să 
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ipoteza care pornește 
de la considerentul că 
planeta veșnic acope
rită de nori trece ac
tualmente printr-o fa
ză de dezvoltare ase
mănătoare erei secun
dare din. istoria Pă
mântului. Realizatorii 
filmului (scenariul : A. 
Kazanțev, P. Klușan- 
țev ; regia: P. Klușan- 
țev ; imaginea : A. Kli
mov) au folosit. între
gul bagaj de cunoștin
țe acumulat de știința 
contemporană în legă
tură cu această peri
oadă îndepărtată. In 
viziunea, lor, Venus a- 
pare ca un corp ceresc 
frămîntat. de convulsi
ile erupțiilor și cutre
murelor, bîntuit de 
miasme nocive, popu
lat cu o faună și floră 
avînd forme și dimen
siuni ciudate pentru 
ocjfiul nostru obișnuit 
cu armonia proporții
lor terestre. Eroii fil
mului se lovesc la fie
care pas de piedicile 
și capcanele unei 
naturi superbe dar 
ostile, care-și apără cu 
înverșunare tainele. O

Producție a studiou
lui de filme de știință 
popularizată din Le
ningrad, „Planeta fur
tunilor” se inspiră din 
povestirea cu același 
titlu a lui Aleksandr 
Kazanțev. Numele a- 
ccsta este cunoscut ci
titorilor din țara noa
stră. De curîncl, colec
ția „Povestiri științifi- 
co-fantasțjce" a publi
cat două dintre cele 
mai pasionante lucrări 
ale sale : „Solul Cos
mosului" și „Marția
nul”. Este interesant 
de remarcat că aceste 
lucrări se înrudesc în
deaproape cu filmul, 
prin abordarea îndrăz
neață a problemei e- 
xisțenței unor alte fi
ințe raționale pe pla
netele sistemului nos
tru solar și în general 
in Univers.

De la bun început, 
spectatorii sînt preve- 
niți că vor asista la în
truchiparea in imagini 
a uneia dintre ipote
zele privind formele 
de viață posibile pe 
misterioasa planetă 
Venus. E vorbii deșpre

Orchestra de copii a colectivei
FOCȘANI (coresp. „Scînteii"). — 

In cadrul căminului cultural din co
muna Urechești, raionul Focșani, acti
vează o orchestră coftipusă din 25 de 
copii ai colectiviștilor. Primul 
„turneu” al orchestrei copiilor de 
colectiviști a fost în satul Palanca, 
unde în fața a peste 200 de specta
tori au prezentat un reușit concert. 
In program au figurat, printre altele, 
„Cîntec pentru partid”, „Auzi satul 
cum răsună

zii, conferințe pe diferite teme. 
Anul acesta, spre deosebire de 
cei trecuți, au avut loc mai multe 
spectacole prezentate de artiști 
profesioniști. Aproape zilnic se 
organizează excursii locale. Nu
meroase excursii sînt organizate 
și de către filiala O.N.T. la hidro
centrala de la Bicaz. Este însă 
regretabil că excursioniștii nu 
sînt însoțiți de un ghid.

Transportul pentru excursioniști 
este asigurat. Uneori se întîmplă 
totuși ca autobuzele programate 
pentru excursie să sosească cu 
2—3 ore întîrziere. Oaspeții își 
mai manifestă nemulțumirea și cu 
privire la faptul că în stațiune se 
aduc filme vechi.

Pe la Lacul Roșu sînt. în tre
cere și mulți excursioniști, pentru 
o zi sau numai cîteva ore. Aceș
tia iau masa la restaurantul „La
cul Roșu“. Din păcate, la acest 
restaurant oaspeții nu pot găsi 
decît un sortiment insuficient de 
mîncăruri, iar curățenia și as
pectul terasei și localului lasă de 
dorit. Personalul este certat cu 
Igiena.

Pe străzi, în timpul zilei, numă
rul mare de mașini și motociclete 
în trecere pe aici ridică nori de 

bine ca stropirea 
se facă mai des, 

se procedează în 
celelalte stațiuni.

Regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară este cunoscptă și prin mi
nunatele ei stațiuni de odihnă și 
tratament. Aproape 3 000 de oa
meni ai muncii își petrec într-o 
serie concediul de odihnă
tratament numai la Sovata. Aici, 
încă de la gară, oaspeții sînt 
primiți de către delegatul I.L.B. 
Este bine însă să sosești 
ziua. Noaptea, distanța de la 
gară și pînă la sțația de auto
buze trebuie să o parcurgi pe 
jos, cu bagajul în mînă. Autobu
zele, mai ales la sosirea unei se
rii, sint suprasolicitate. Numărul 
lor este insuficient.

Tratamentul medical se face cu 
mult spirit de răspundere. La băi 
însă, la anumite ore, se produce 
aglomerație. Programul stabilit 
pentru tratament ar trebui respec
tat cu rigurozitate, atît de către 
personalul de serviciu, cît și de 
către pacienți. La ghiol, unele du
șuri lipsesc, iar cele existente nu 
funcționează. La băile de la lacul 
Ursu, numărul cabinelor se dove
dește insuficient. De asemenea, 
trebuie să se amenajeze mai bine 
și &ă se mărească suprafața 
plajei.

Stațiunea Lacul Roșu este vizi- praf. Ar fi 
șoselei să 
așa cum 
prezent în 
Este cazul ca sfatul popular re
gional să se intereseze și de a- 
menajarea unor instalații sanitare 
publice și mai ales de moderni
zarea ștrandului și construirea u- 
nor cabine.

tată de zeci de mii de turiști din 
toate colțurile țârii. Bogata activi
tate cultural-sportivă ce se des
fășoară aici, ospitalitatea ma
nifestată de personal, cantinele 
curate și bine aprovizionate vă
desc străduința conducerii sta
țiunii pentru ca cei veniți aci să 
se simtă cît mai bine. In același 
scop sînt organizate audiții mu
zicale, concerte-ghicitoare, recen-

Cu ce vă putem servi ?Pentru colectivistele 
fruntașe

In comuna Stîlpu, raionul Buzău, a 
avut loc recent sărbătorirea unui nu
măr de 47 de colectiviste fruntașe în 
sectoarele legumicol, cultura cerea
lelor, avicol și apicol. Printre aces
tea se numără colectivistele Bizu 
Trandafira și Irina Belu, crescătoare 
de păsări, care prin munca lor au 
creat posibilități ca gospodăria să 
livreze anul acesta un mare nu
măr de păsări și ouă. Printre sărbă
torite se numără de asemenea Va
lentina Mehedinți, din sectorul api
col, Elena Răducanu. șefă de echipă 
la grădina dé legume, ș.a. Festivita
tea s-a încheiat cu un program 
artistic.L. DEAKI 

coresp. „Scînteii
MARIA DRÄGULÄNESCU 

coresp. voluntar

Cum se desfășoară

restaurantul 
„Lacto-vegslarian" 
din Cluj găsești 
un sortiment larg 
de mîncăruri cu 
carne. Totul este 
gătit cu gust și 
servit operativ de 
ospătari politicoși, 
chiar atunci cînd 
aglomerația este 
mai mare. Dimi
neața găsești ceai, cafea, lapte 
diferite feluri de mîncare rece 
caldă la alegere pentru 
consistent. Se prezintă bine și res
taurantul de la intrarea în Adjud, 
de pe șoseaua națională spre Ba
cău. Astfel ds exemple, de bună 
gospodărire și servire, se pot da 
multe.

Am avut ocazia să trec Dunărea 
cu bacul la Giurgeni-Vadu Oii. De o 
parte și de alta a fluviului găsim 
cîte un bufet. Ele sînt construite și 
amenajate aproximativ la fel : vi
trine frigorifice, lumină fluorescen
tă, scaune din metal și masă plas-

asemenea filme 
înflăcăreze 
tinerei ge-

HOBANA

în raioanele 
Făurei și Brăila însilozarea furajelor

mecanizatorii

în regiunea Galați este în toi ac
țiunea de însilozare a porumbului. 
Buna desfășurare a acesteia preo
cupă deopotrivă pe 
și lucrătorii gospodăriilor de stat,
ca și pe colectiviști. Este și firesc. 
Hrana animalelor pentru iarnă tre
buie asigurată de pe acum cu toa
tă răspunderea. Cum sînt îndru
mați lucrătorii ogoarelor din regi
unea Galați de către organele de 
partid și consiliile agricole raiona
le, să ducă la- bun șfîrșit acțiunea 
de însilozare ?

Am poposit în raioanele Făurei 
și Brăila. Condițiile acestor raioa
ne vecine se aseamănă. Clima, so
lul, gradul de mecanizare sînt a- 
celeași. Pînă și încărcătura de hec
tare pe tractor nu diferă de la un 
raion la altul. Cît despre oameni ? 
Cei din Brăila sînt la fel de harnici 
și pricepuți ca și cei din Făurei. 
De mai mulți ani, între ei se des
fășoară o însuflețită întrecere pen
tru sporirea producției de cereale 
la hectar și dezvoltarea sectorului 
zootehnic, Este știut însă că pro
ducția în sectorul zootehnic nu 
poale spori fără o bază furajeră 
asigurată din vreme.

Imediat după recoltatul păioase- 
lor, Comitetul raional de partid 
Făurei a început să se ocupe cu 
toată grija de îndrumarea muncii 
pentru asigurarea bazei furajere, 
îndeosebi pentru însilozarea po
rumbului. Astfel, la indicația comi
tetului raional de partid, consiliul 
agricol raional, ajiitat de instruc-

torii teritoriali de partid, a orga
nizat pe centre de comune consfă
tuiri cu președinții gospodăriilor co
lective și 
de partid 
raionului, 
mandările 
cercetări agricole privitoare la a- 
sigurarea animalelor cu furaje în- 
silozate. Consfătuiri s-au ținut și cu 
inginerii și brigadierii zootehnici 
din gospodăriile colective. Comite
tul raional de partid nu s-a măr
ginit doar la a îndruma munca de 
propagandă în scopul bunei desfă
șurări a însilozării porumbului. 
După instruirea temeinică a,celor 
care se ocupă direct de asigurarea 
bazei furajere, comitetul raional de 
partid a trecut la un control sis
tematic asupra îndeplinirii sarcini
lor de plan privind însilozarea fu
rajelor.

Roadele acestei munci de pregă
tire concretă a campaniei de însi- 
lozare a porumbului n-au întîrziat 
să se arate. Pînă la 13 august, din 
68 de gospodării colective, în peste 
50 însilozarea porumbului se des
fășura din plin. Colectiviștii din 
Chioibășești au însilozat pînă la 
această dată mai mult de 1 000 tone 
porumb, din 2100 cît 
ficat. Cei de la 
roșu” din Rușețu au însilozat 1 500 
tone porumb, iar la G.A.C. din Ul
mul, Vișani, Ciocile, Plopu și multe 
altele s-au însilozat cite 500 pînă 
la 1 000 tone de porumb. Pe regiu
ne, raionul Făurei se situează în

secretarii organizațiilor 
din toate gospodăriile 

Au fost folosite și reco- 
Institutului central de

au plani-
G.A.C. „Steagul

faptele 
destulă 

colective 
înceapă

ele n-au avut 
Gospodăriile 

îndrumate să 
porumbului la timpul

Am fost în mai multe

fruntea acțiunii de însilozare a 
porumbului.

Cum merg treburile în această 
privință în raionul Brăila ? Și aici 
s-au luat unele măsuri pentru în
silozarea porumbului. Dar 
arată că 
eficacitate, 
n-au fost 
însilozarea 
optim,
gospodării și peste tot am au
zit cam aceeași părere : „De 
luni, pornim la însilozat". Asta 
s-a petrecut sîmbătă 11 august. Dar 
și pînă atunci au pierdut timp pre
țios cu toate că au avut și porumb 
de însilozat și mijloacele necesare.

Și la consiliul agricol raional unii 
tovarăși au căutat să ne convingă 
că încă nu-i timpul să se treacă 
din plin la însilozarea porumbului. 
Pe teren însă, faptele n-au vrut nici 
cum să confirme spusele lor. Gos
podăriile colective din comunele 
Osmanu și Silistraru sînt vecine. 
La G.A.C. Silistraru, la 11 august, 
două gropi erau deja pline cu po
rumb siloz, în timp ce la Osmanu 
nici măcar tocătoarea nu fusese a- 
dusă lîngă silozuri. Efectivul de vaci 
proprietate obștească a gospodăriei 
colective din comuna Lacul Sărat 
va ajunge pînă la sfîrșitul anului la 
aproape 300 capete. Colectiviștii de 
aici au amenajat silozurile, iar po
rumbul se află în stadiul optim 
pentru însilozare. Ôrganizarea mun
cii, în schimb, este rămasă în urmă, 
ceea ce face ca și aici să se piardă

tică etc. Aproape 
la orice
zi. aici domnește 
gnimgțiș. Doși sînt 
față în față și lu
crătorii lor ar pu
tea fi în întrecere 
nentru o cît mai 
bună 
între 
unități există deo
sebiri. In localul 

de pe malul dobrogean este cură
țenie mai multă, mîncare mai va
riată și un serviciu mai prompt, 
ceea ce nu se întîmplă la unitatea 
de pe celălalt mal.

Pe drum ai și surprize neplăcute. 
La noul „Lacto-vegetarian“ din cen
trul orașului Galați, nu numai ser
viciul lasă de dorit — aștepți și a- 
tunci cînd în local sînt doar trei, 
patru mese ocupate —■ dar și mîn- 
carea. Sortimentul existent este să
răcăcios, iar mîncărurile sînt de 
slabă calitate.

De la braseria „Transilvania" 
din Tg. Mureș pleci cu 

u.presia că cineva vrea, cu orice 
- să fii păgubit. Degeaba ceri o 
plă friptură ia tavă. Ți se oferă 
asemănător cu nume exotic.

Din cele de mai sus reiese 
este necesar un control mai efi
cient de zi cu zi al activității loca
lurilor de alimentație publică, din 
partea organelor comerciale și a 
sfaturilor populare.

VASILE ȚARALUNGA 
operator chimist — București

Inapoindu-se din călătoriile lor 
făcute în circuit prin țară,' eiți- 
va tovarăși au ținut să comunice 
ziarului nostru constatările lor 
despre diferite unități ale rețelei 
de alimentație publică pe care 
le-au întîlnit în drum. Reținem 
cîteva din observațiile cuprinse 
într-una din acéste scrisori.

Și
Și 

un dejun

timp prețios. Un rol important în 
grăbirea ritmului însilozării furaje
lor revine S.M.T., care trebuie să 
acorde un puternic sprijin gospo
dăriilor colective din raza lor de 
activitate în ce privește asigurarea 
mijloacelor de tocat, în buna orga
nizare a muncii etc. Tovarășul Lun- 
gu Chirilă, directorul S.M.T. Tra- 
ianu, și tov. Paul Stănică, directorul 
S.M.T. Cioara, s-au îngrijit îndea
proape de bunul mers al însilozării 
furajelor, ajungîndu-se ca pînă la 
10 august în raza de activitate a a- 
cestor două stațiuni să se însilozeze 
2 317 tone și respectiv 2 298 tone de 
furaje. In schimb, în raza de acti
vitate a S.M.T. Măxineni (director 
tov. Emil Trușcă) sînt gospodării 
colective care au posibilități de în- 
silozare și care n-au însilozat încă 
nimic. De asemenea la S.M.T. Vi- 
ziru (director tov. Vasile Barbu) nu 
se acordă grija cuvenită pentru în
silozarea porumbului care a ajuns 
în faza optimă. în raza acestui 
S.M.T., din 35 400 tone planificate 
s-au însilozat abia 1 222 tone fu
raje.

Rămînerea în urmă la însilozarea 
porumbului în raionul Brăila se 
datorește și faptului că consiliul 
agricol raional nu desfășoară un 
control sistematic asupra mersului 
lucrărilor. Bine ar fi dacă tovarășii 
din permanența consiliului ar chel
tui mai puțin timp pentru întoc
mirea diferitelor situații scriptice 
și ar întreprinde măsuri concrete 
pe teren în sprijinul acestei acțiuni 
importante. Comitetul raional de 
partid trebuie să se ocupe mai 
îndeaproape de îmbunătățirea or
ganizării muncii, de folosirea tutu
ror mijloacelor pentru a intensifica 
ritmul însilozării porumbului.

VICTOR DELEANU 
coresp. „Scînteii”

ojă din «

deservire, 
cele două

im- 
preț, 
sim- 
ceva

că

? Filmul lui Robert Dhéry, „Fru-
> moașa americană", este o comedie
s.clasică de situații cu finalitate 
î satirică. Cadrul filmului este fixat 
ț de la bun început: o înfruntare în- 
; tre două, lumi, una a muncitorilor și 
j nficllor meseriași, alta a protipen- 
5 dadei găunoase și imorale. Și în 
( acest cadru, Dhéry, coautorul see- 
? nariului, regizor și interpret prin- 
! cipal, trimite cu ~ -----
< numeroase săgeți 
i din plin-
S Intriga filmului 
j muncitor devine
( plare proprietarul unui imens Ca- 
? dillac alb, vîndut la un preț deri-
> zoriu de văduva unui bogătaș care 
y lăsase moștenire prin testament a-
< ceastă mașină fostei lui secretare.
< De aici o serie de necazuri și de 
) întîmplări neprevăzute, folosite de
> realizatorii filmului pentru a sa- 
) tiriza înalta societate ca și menta.
< litatea burgheză conform căreia 
l omul e judecat după semne exte- 
? rioare.
) Concediat de la fabrica lui, din 
) pricjnă că directorul este invidios
< pe posesorul Cadillacului,
? Perrignon pătrunde, datorită ace- 
) leiași mașini, într-o lume ce nu este 
$ a lui, în care se simte stingher, dar
< pe care 
l stea lui

adresă precisă 
care nimeresc

e simplă. Un 
printr-o întîm-

Marcel

cu bunul său simț și cin- 
o domină. Umilul și cumse-

cadele proprietar al mașinii este 
net superior, din punct de vedere 
moral, întregii vermine aristocra
tice, plină de întreținute de lux, 
feciori de bani gata, bogați excen
trici. Alături de ministrul dema
gog, incapabil și îngîmfat, eroul 
principal al „Frumoasei americane” 
apare superior din punct de vedere 
uman. Tot timpul filmul compară 
cele două medii. In vreme ce con
tabilul șef al unei mărunte între
prinderi este retrogradat pentru 
că nu știe pe dinafară o operație 
financiară oarecare, o liotă de spe
cialiști in finanțe și economie con
sumă din belșug bugetul statului, 
deși capacitatea lor este inferioară 
bietului funcționar. Spectatorul 
poate judeca, comparativ, două 
straturi ale societății, două clase, 
și simpatia lui merge întotdeauna 
alături de eroii umili și umani. El 
încearcă un sentiment de satisfac
ție cînd Cadillacul, „Frumoasa a- 
mericană”, este degradat din func
ția sa. de obiect de lux și între
buințat... la vînzarea înghețatei.

Uneori convențională, alteori îm- 
pingind prea departe șarja, „Fru
moasa americană” rămine o reu
șită comedie satirică, făcută cu 
mult haz și inventivitate. ;

AL. GÎRNEAȚA i

I
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C.F.R.-

TEATRUL „C. I. NOTTARA' (Teatrul 
de vară (țin „Parcul N. Bălcescu“) ; 
PATRU SUB UN ACOPERIȘ — (ore
le 20).

TEATRUL MUNCITORESC
GIULEȘTI (Teatrul de vară din „Parcul 
Herăstrău") : MĂRIA SA BĂRBATUL — 
(orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE (Grădina Boema) : OCOLUL 
PÄMINTULUI IN 30 DE MELODII — 
(orele 20).

TEATRUL DB VARĂ DIN „PARCUL 
23 AUGUST" : Concertul orchestrei de 
jaz FIPS FLEISCHER din R. D. Ger
mană — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. REVISTA DE LA 
MIEZUL NOPȚII 
Palatului R. P. 
(9,15; 12; 14,15; 1
Pavel (9,45; 12; j 
grădină — 20,30), 
20,30), 23 August 
18,45; 21), Stadionul Dinamo (20). FRU
MOASA AMERICANĂ : " ’
nematografele Republica 
17; 19; 21), I. C. Frimu 
16,30; 18,45; 21; grădină 
Roaită (10; 12; 15; 17; 19; 
Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 
Grădina Arta (20). LACRIMI 
Măgheru (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19: 21), înfrățirea 
între popoare (10,30; 15; 17; 19; 21), Gh. 
Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), Stadionul 
Republicii (20), Stadionul Giulești (20), 
Grădina Progresul (20,15). BĂTRlNUL ȘI 
MAREA : . rulează la cinematograful V. 
Alecsandrl (15; 17; 19; 21). MONGOLII 
cinemascop : Lumina (9,30; 11,45; 14;
16,45; 18,45; 21), Arta (11; 16; 13,15; 21), 
Grădina Alex. Sahia (20; 22.15). CELE 
400 DE LOVITURI ; Tineretului (10; 12; 
14; 16; 18,15; 20,30), Grădina 13 Septem
brie (20). VÎRSTA DRAGOSTEI : Victo
ria (10; 12; 15; 17; 19; 21). OMUL AM- 
FI3IE : Contrai (10,30; 13; 16,30; 18; 20,30), 
PROGRAM PENTRU COPII : 13 Sep-
țembrte (10). ÎNVIEREA - ambele serii t

[ — cinemascop : Sala 
Romine (19,30), Patria 

16,30; 19; 21,15), Elena
14,15; 16,30; 18,45; 21;
1 Mai (10; 12; 15,30; 18;
(9,45; 12; 14,15; 16,30;

rulează la ci- 
(9; 11; 13; 15; 
(9,45; 12; 14,15;
— 20,30), V.
grădină — 20), 
" 19; 21),

TIRZII :

13 Septembrie (11,15; 15,30; 19,15). ALBĂ 
CA ZĂPADA : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 la 21). FOCURI 
IN MUNȚI : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (16; 18,15; 20,30), T. Vla- 
dimlrescu (16; 18; grădină — 20). TOM- 
DEGEȚELUL : Cultural (15; 16,50; " ’ 
20,30). FIUL HAIDUCULUI : 
cinematograful Alex. Popov de la ore
le 9 la 21 Jn continuare. 
FURTUNILOR ; 8 Martie (15; 17; 19;
grădină — 20,30), Donca Simo (16; 18; 
20; grădină ~ ------
20,30). NUMAI O GLUMA : Grivlța (15; 
17; 19; 21). TAINA EI ; rulează la ci
nematograful C. David (15,30; 18; 20,30). 
ACADEMICIANUL DIN ASKANIA : 
Unirea (16; 18,15; grădină — 20,15).. AL 
NOUĂLEA CERC : Flacăra (16; 18,15;
20.30) . SENTINȚA SE VA DA JOI : Mio
rița (10; 12; 16; 18,15; 20,30). M-AM SĂ
TURAT DE CĂSNICIE : Munca (16; 18,15;
20.30) , M. Eminescu (16; 18,15; 20,30). B. 
Delavrancea (16; 18; 20). CINCI ZILE ȘI 
CINCI NOPȚI : Popular (16; 18,15; 20,30). 
PLĂCERILE ORAȘULUI : Moșilor (16; 
18; grădină — 20). DRAGOSTEA ȘI PI
LOTUL SECUND : 16 Februarie (16; 18;
20) . URME TĂCUTE : Ilie Pintllle (16; 
18; grădină — 20). LUNGA NOAPTE A 
LUI -43 : 8 Mal (15,30; 18; 20,30). LĂSA
REA NOPȚII : Volga (10; 12; 15; 17; 19;
21) , Libertății (10; 12; 16; 18; 20; grădină
— 20,30). FRUMOASA LURETTE : Lucea
fărul (16; 18,15; grădină — 20,30). TE
ROARE ÏN MUNȚI — cinemascop : G. 
Coșbuc (10; 12,15; 15,30; 17,45; 20).

TELEVIZIUNE. Orele 19,00 — Jurnalul 
televiziunii. 19,15 — Emisiunea literară 
pentru pionieri șl școlari ; Eroii cărți
lor de film. 20,15 — Emisiunea de știință 
și tehnică. 20,35 — Filmul artistic „ÎN
VIEREA“ — o producție a Studioului 
„Mosfilm" — seria a II-a. Sfaturi pen
tru telespectatori. In încheiere : Ulti
mele știri.

RADIO, marți 14 august : • Mici for
mații de muzică ușoară — orele 9,30 — 
I • Cintă orchestra „Cindrelul" din Sl-

18,40; 
rulează la
PLANETA 

17; 
Donca Simo (16; 

20,30), Floreasca (16; 18,15;

biu — orele 11.03 — I. Cvartetul pentru 
coarde de Constantin Dumitrescu — 
orele 11,20 — I c Fragment din opereta 
„Culegătorii de stele“ de Florin Comi
șel — orele 12,40 — le Soliști și orches
tre de muzică ușoară — orele 13.30 — 

Emite studioul Timișoara — orele 
— I • Muzică de balet — orele 
— II o Vorbește Moscova — orele 
— Ie Soliști sovietici de muzică16,15 . _ ___, _______ —___ ,T

ușoară — orele 16,30 — II • Cîntă Ana 
Tălmăceanu și Octav Enigărescu — orele 
17,25 — I • Program de muzică populară 
în interpretarea eîntăveței Ileana Con- 
stantinescu și a tarägotlstului Iosif Ml- 
liuț — orele 18,00 — I o Limba noastră
— orele 18,30 — I • Cîntcce de Anatol 
Vleru — orele 18,40 — II a Din cele mai 
cunoscute melodii populare romîneștt — 
orele 19,00 — II • Program muzical pen
tru fruntașii în producție — orețe 19,35
— I » Muzică de dans — orele 20.30 — 
II • Piese orchestrale — orele 21 04 —
I • La microfon : Satira și umorul (re
luare) — orele 21,15 — I o Din cintecele 
și - -
II

0

dansurile popoarelor — orele 22.00 — 
o Muzică din operete — orele 22.30 
I • Muzică simfonică de II. Strauss 
B. Britten — orele 23.00 — II.

CUM E VREAI EA
Azi in țară ! Vreme călduroasă cu ce

rul mal mult senin noaptea. Vor cădea 
averse izolate de ploaie in zona de 
munte șl în regiunea dealurilor subcar- 
patine. Vîntul va sufla slab cu Intensi
ficări ziua, din nord-est. Temperatura 
se menține ridicată. Minimele vor fi-cu
prinse între 13, și 23 de grade, iar ma
ximele între 25 și 35 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 15. 
16 și 17 august : Vreme frumoasă și căl
duroasă, cu cerul variabil, mai mult se
nin. Vint slab, pînă la potrivit, predo- 
mlnind din est, Temperatura se menți
ne ridicată. Minimele vor fi cuprinse 
între 14 și 24 de grade, iar maximele 
între 26 șl 36 de grade, local mai ri
dicate.
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h Fabrica de pIKcl agloma- 
; rate este cea mai nouă uni

tate intrată în funcțiune la 
combinatul de industrializa
re a lemnului de la Tg. Jiu. 
Aici vor fi fabricate anual 
18 000 tone de plăci aglome
rate din lemn. Construcfia noii 

' / fabrici se întinde pe o supra- 
(iafă de aproape 3 000 mp.

Clădirea, executată din pre
fabricate de beton, are fe
restre mari, care asigură o 
lumină naturală pe tot par
cursul procesului de produc
ție. Condițiile de muncă sînt 
din cele mai bune.

Aici n-ai să întîlneștl o- 
bișnuita animafie din oricare 

; fabrică. Oamenii, puțini la 
' număr, pot fi văzufl doar în 

fa(a tablourilor de coman
dă. Fabrica are un înalt 
grad de automatizare șl me
canizare. De la un pupitru 

‘ central de comandă, prin 
semnalizări optice și acusti
ce, este dirijat și suprave- 

\ gheat întregul flux tehnolo- 
; gic, existînd totodată posi- 

bilitatea ca de aici să se 
regleze și diferiți parametri 

< ai procesului de fabricație. 
< Urmărim drumul parcurs 

i r. • ■

de materia primă — deșeu- 
rile rezultate de la cele pa
tru fabrici ale combinatului 
și lemnul de foioase moi din 
care iau naștere plăcile a- 
glomerate din lemn sau 
prescurtat — PAL. De la de
pozitul central, unde se face 
stivuirea, sortarea și trata
rea termică a materiei prime 
pentru obținerea unui coefi
cient da elasticitate de pre
lucrare, bucățile de lemn de 
diferite mărimi sînt tăiate la 
circular, iar apoi ajung la 
mașinile de așchiat. După ce 
au ieșit de sub tăișul cuți
telor, așchiile trec prin niște 
tocătoare care, ca valfurile 
unei mori, macină materia 
primă la grosimi de ordinul 
milimetrilor. Milioanele de 
așchii din fag, plop și sal
cie, transformate pînă nu de 
mult în cenușă in cuptoarele 
de ars cărămidă, sînt trans
portate pneumatic prin con
ducte speciale In tunelurile 
de umidificare. Apoi, tot prin 
conducte, ajung la mașinile 
de încleiat, unde liantul este 
pulverizat cu ajutorul aeru
lui comprimat. Și aici teh
nica nouă își spune cuvîn-

tul. Dozajul de liant se face 
automat, în funcfie de can
titatea de așchii. In fiecare 
clipă, materia primă, aran
jată acum sub forma unui 
covor cafeniu, este Îndrep
tată apoi spre instalațiile de 
presat. La o temperatură și 
presiune mare, în aceste in
stalații iau naștere plăcile a- 
glomerate. In sfîrșit,' după 
încă vreo cîteva operații 
(tăiere, șlefuire etc.) PAL-ul 
format din lemnul care se 
înfăfișa la început sub formă 
de deșeuri sau lemn de ca
litate inferioară, poposește 
In hala de depozitare.

Plăcile aglomerate din 
lemn, prin proprietățile lor 
fizico-mecanice — rezisten
tă mare la încovoiere și 
tracfiune etc. — au multe 
întrebuințări. Fiind aspec
tuoase și rezistente, ele pot 
înlocui cheresteaua, placajul, 
panelul. Constructorii folo
sesc acest material în dife
rite scopuri. PAL-ul poate fi 
utilizat la confecționarea co- 
frajelor, pentru pardoseli cu 
strat plastic, uși de interior, 
tavane, pereji despărțitori. 
Fiind un bun înlocuitor al

lemnului, PAL-ul este folosit 
foarte mult și în industria de 
mobilă.

Din plăcile aglomerate se 
vor face și cabane turis
tice, barăci-dormitor în pă
dure, solarii etc. Prin în
nobilare cu materiale plas
tice, aceste plăci pot fi 
utilizate în construcfia va
goanelor, autobuzelor, tro
leibuzelor ca și la interioarele 
de cabine la nave. PAL-ul 
îl putem întîlni chiar șl la 
teatru, fiind folosit în con
fecționarea decorurilor. A- 
cestea sînt numai cîteva din 
numeroasele utilizări pe care 
le au plăcile aglomerate din 
lemn.

Folosind o materie primă 
ieftină — deșeurile și lem
nul de foioase moi — fa
brica de plăci aglomerate 
intrată nu de mult în pro- 
ducfie la combinatul de 
industrializare a lemnului de 
la Tg. Jiu se înscrie ca o 
nouă unitate de valorificare 
superioară a masei lem
noase.

Aspect exterior al Fabricii de plăci aglomerate de la Tg. Jiu, (Foto I A. Cartojanu)

GH. PETRESCU

VARȘOVIA. 13 (Agerpres). — In 
ședința din 12 august a celei de-a 
6-a Adunări a F.M.T.D. au continuat 
dezbaterile la raportul prezentat de 
P. Pieralli.

Cînd S. Pavlov, prim-secretar al 
C.C. al U.T.C.L., care a prezidat șe
dința a anunțat participanților la 
adunare lansarea de către Uniunea 
Sovietică a celei de-a 4-a nave cos
mice conduse de locot.enent-colonelul 
P. Popovici, în sală a izbucnit un 
ropot de aplauze.

In cadrul dezbaterilor participanții 
la adunare au vorbit despre proble
mele luptei tineretului împotriva 
imperialismului și a colonialismului, 
pentru dezarmare și pace trainică.

Delegatul tineretului japonez a 
vorbit despre activitatea Ligii tine
retului democrat din Japonia care a 
mobilizat opinia publică împotriva 
alianței militare cu S.U.A. și a înar
mării nucleare.

Delegatul Cehoslovaciei a atras a- 
tenția asupra primejdiei pe care o 
reprezintă reînvierea militarismului 
și revanșismului în Germania occi
dentală.

In ședința din 12 august au luat 
de asemenea cuv intui reprezentanți 
ai organizațiilor de tineret din Fin
landa, Republica Mali, Olanda și alte 
țări.

'*
Duminică după-amiază o parte a 

delegației tineretului romîn la cea 
de-a 6-a Adunare a F.M.T.D. a par
ticipat la mitingul de la fostul la
găr al morții de la Oswiecim.

O altă parte a delegației tinere
tului romîn a participat la întîlni
rea cu tineri polonezi la clubul 
„Cîntul” din Varșovia la care au 
luat parte și delegații de tineret din 
alte țări.

INFORMAȚII
• Duminică la amiază, Sidnev Silver- 

man, membru în parlamentul englez, care 
«e află. în tara noastră, a făcut o vizită 
președintelui Comitetului de conducere 
al grupului parlamentar romîn pentru 
relațiile de prietenie Romînia-Anglia, 
.Grigore Benetato.

La întrevedere, care s-a desfășurat în- 
Jr-o atmosferă cordială, a fost de fată 
ți deputatul C. Paraschivescu-Bălăceanu.

• Participant)!' la cursurile de vară de 
limbă, literatură, istorie și artă a po
porului romîn, care se tin la Sinaia, au 
făcut o excursie în Moldova. Printre al
tele, ei au vizitat localitățile Onești, Bor- 
rești, Bicaz, Lacul Roșu, Tg. Neamț și 
Humulești.

• I.T.B. comunică : începînd din ziua 
ide 13 august a.c. numerele de telefon 
pentru comenzile GETAX sînt următoa
rele 12 02 40 și 12 03 86.

(Agerpres)

TIMIȘUL DE SUS (coresp. „Scînfeii"). 
— în tabăra de vară a pionierilor și 
școlarilor de la Tiniișul de Sus funcțio
nează un centru apicol al pionierilor. 
Asociația crescătorilor de albine din 
R. P. Romînă a donat acestei tabere 
10 stupi care sînt îngrijiți de copii sub 
îndrumarea unui instructor specialist 
în stupărit.

în tabără s-a organizat și un col) al 
pionierului apicultor unde sînt expuse 
o serie de broșuri, cărfi, grafice și de
sene legate de această frumoasă înde
letnicire.

____ »€><£> ■

tabără
Zilele trecute, pionierii șl școlarii au 

primit vizita unui., grup de apicultori 
din U.R.S.S., Italia, R, D. Germană, 
R. P. Bulgaria și din alte părți care 
se află'în (ara noastră într-o vacantă 
internațională organizată de asociația 
crescătorilor albinelor din R, P. Ro
mînă.

Cu acest prilej, pionierii au făcut o 
demonstrație apicolă și au stat de 
vorbă cu oaspeții. în cinstea lor, corul 
de copii al Radiofeleviziunii, aflat în 
vacanfă la tabără, a prezentat un fru
mos program de cînfece.

Cursa ScînteH44,- esîâțSa a 3£V-a

MÎINE,
Mîine, din fafa „Casei Scînfeii”, ci

cliștii particioanfi la cea de-a XV-a 
édifié a competiției de mare fond 
„Cursa Scînfeii” vor porni să străbată 
traseul primei etape a întrecerii : 
București — Buzău — Galati. Startul 
t . tiv va avea loc la ora 8,30 ; la ora 
9,30 se va da startul tehnic de la bor- 
jia kilometrică 11,5 de pe șoseaua spre 
Urziceni. Prima etapă este împărțită în 
două : București — Buzău (la Buzău, 
sosirea va avea loc în jurul orei 12) și 
Buzău — Brăila — Galați (plecarea 
din Buzău la ora 14, sosirea la Galati 
tn jurul orei 18).

Cicliștii invitaji la „Cursa Scînfeii" 
și-au confirmai participarea, pe lista 
concurenfilor fiind deopotrivă sportivi 
consacra)! și tinere elemente eviden
țiate la ultimele concursuri din acest 
an. Astăzi după-amiază, la ora 17, cu 
ocazia ședinței tehnice, se vor stabili 
ultimele amănunte de desfășurare a 
întrecerii, concurenfilor urmînd a li se 
da numerele pe care le vor purta în 
timpul cursei.

Ieri la amiază au sosit cu avionul, 
pe aeroportul Băneasa, cicliștii ceho
slovaci care vor participa la „Cursa 
Scînfeii". Delegația oaspeților cuprin
de pe următorii alergători : Milah Fa- 
gala, Josef Knezourek, Malej Laczo, 
Vratislav Pycha, Stanislav Lozkov, Pelr 
Stokuç, Alexandr Vimer, Ladislav Ku- 
bicek. Antrenorul Alois Szekuj își ex
primă convingerea că „elevii" lui vor

START!
face fa|ă cu succes examenului celor 
cinci etape ale cursei.

„Ce părere aveți despre competi|la 
care începe miercuri I Cui acordați 
șanse mai mari la victorie I lată cîte
va răspunsuri primite la aceste între
bări :

Traian Dinu), secretar general al 
F.R.C. : „într-o formă bună se află 
C. Dumitrescu, căruia personal îi acord 
prima șansă. îl secondează de aproa
pe G. Moiceanu și L. Zanoni, a căror 
pregătire la ora actuală îi indică prin
tre favorifii principali ai întrecerii”.

Marin Niculescu, antrenor : „Traseu 
greu, etape lungi. Căldura — așa cum 
se anunfă — va constitui un obstacol 
în plus pentru cicliști. Victoria înfr-o 
astfel de cursă nu poate reveni decît 
unui alergător bine pregătit, cu posi
bilități multilaterale. Cine va fi acesta? 
Cred că Dumitrescu sau Moiceanu. Ex
periența unor cicliști cehoslovaci va 
conta și ea în desemnarea cîșfigăto- 
rului".

Octavian Amza, arbitru principal : 
„întrecerea pare mai echilibrată de
cît în edi(iile precedente. Sînt mai 
mulfi alergători care aspiră — datorită 
bunei lor pregătiri — la cîștigarea 
cursei. în primul rînd Moiceanu, Cos- 
ma, Dumitrescu, Zanoni. Dar, ca deo- 
bicel în „Cursa Scînfeii", nu-i deloc 
exclus ca și tinerii debufanfi să se re
leve".

I. D.

Campionatele 
republicane de tir

In prima zi a campionatelor repu
blicane de tir rezervate seniorilor, 
dinamovistul Șt. Petrescu a cucerit 
titlul in proba de pistol viteză cu 
587 puncte. La armă liberă calibru 
redus 40 jocuri poziția „genunchi", 
pe primul loc s-a clasat N. Rotaru 
(Steaua) — 385 puncte, iar la pozi
ția „picioare" victoria a revenit lui 
Tr. Cogut (C.S.M.S.) cu 364 puncte. 
Proba de talere (200) pe echipe a 
fost cîștigată de Olimpia — 700 
puncte. In proba de talere (200) in
dividual, conduce G. Enache cu 191 
puncte, urmat de I. Dumitrescu cu 
189 puncte.

Opereta românească 
„Lyssstrata9* 5a Lemngii'ad
Teatrul de comedie muzicală din 

Odesa a prezentat la Leningrad, in 
premieră, opereta „Lysistrata" de 
Gherase Dendrino.

Opereta a fost pusă în scenă de 
Nicușor Constantinescu, regizorul 
principal al teatrului de operetă din 
București.

Presa din Leningrad dă o înaltă 
apreciere operetei „Lysistrata“. Zia
rul „Vecernii Leningrad" scrie : „Re
gizorul spectacolului a dat dovadă 
nu numai de mult gust, inventivi
tate, ci și de o profundă cultură mu
zicală. Aceste trăsături s-au împle
tit în spectacol cu tradițiile națio
nale ale teatrului muzical romîn. 
Montarea este în genere simplă și 
expresivă. Colaborarea ' cu maeștrii 
din Romînia prietenă s-a dovedit 
rodnică pentru actorii din Odesa“,

——OgO--------

In apărarea 
patrioților sud-africăni

DAR-ES-SALAM 13 (Agerpres). — 
Primul ministru al Tanganicăl, 
R. M. Kawawa, vicepreședinte al 
partidului Uniunea națională afri
cană, a făcut o declarație în care a 
cerut eliberarea imediată a lui Nel
son Mandela, lider al partidului 
Congresul național african din Re
publica Sud-Africană.

După cum se știe, Mandela, îm
preună cu alți fruntași ai mișcării 
de eliberare din Republica Sud-Afri
cană, au fost arestați pe baza legii 
rasiste a lui Verwoerd „cu privire 
la sabotaj".

„Activitatea lui Mandela și a al
tor patrioți sud-africani, a declarat 
Kawawa, a constat în a cere ce se 
cuvine de drept poporului său. Nici 
o amenințare, nici o persecuție nu 
va putea să oprească poporul de la 
lupta pentru dobîndirea drepturilor 
sale și pentru alegerea formei de 
guvernămînt pe care o dorește".

Populația R.P.D. Coreene sărbătorește aniversa
rea unui măreț eveniment al istoriei sale. Se îm
plinesc 17 ani de la eliberarea Coreei de sub jugul 
dominației militariștilor japonezi de către glorioasa 
armată sovietică.

După decenii de ocupație japoneză în care Coreea 
a fost crunt jefuită și menținută într-o cumplită 
înapoiere — ziua de 15 august 1945, ziua eliberării, 
a însemnat pentru poporul „țării oiminețelor lini
știte“ o cotitură radicală în destinele sale. Făurin- 
du-și statul lor democrat-popular, oamenii muncii 
din Coreea de nord au pășit cu hotărîre la în
făptuirea unor profunde transformări economico- 
sociale care au schimbat înfățișarea țării. în 1950 
munca pașnică a poporului din partea de nord a 
Coreei a fost însă întreruptă de agresiunea armată 
imperialistă. Avînd sprijinul frățesc al țărilor so
cialiste și bucurîndu-se de simpatia și solidaritatea 
întregii omeniri iubitoare de pace, poporul coreean 
a luptat cu vitejie, apărînd neînfricat libertatea și 
independența patriei.

După ce prin lupta încununată de succes a forțe
lor păcii, focarul de război din Coreea a fost stins, 
poporul Coreei populare a pășit cu elan la munca 
de reconstrucție pașnică, avînd ca țel dezvoltarea 
economiei naționale, ridicarea nivelului de trai al 
celor ce muncesc. întărind tot mai mult unitatea 
sa în jurul Partidului Muncii din Coreea, a Comi
tetului său Central în frunte cu tovarășul Kim Ir 
Sen, poporul R.P.D. Coreene a obținut succese re
marcabile în opera de construire a socialismului.

Poporul romîn urmărește cu frățească simpatie 
munca plină de avînt a harnicului popor coreean, 
bucurîndu-se din toată inima de realizările aces
tuia. învingînd cu desăvîrșire înapoierea colonială, 
Coreea de nord s-a transformat într-un stat socia
list, industrial-agrar. In anii puterii populare s-a 
pus o temelie solidă industrializării socialiste, a 
fost creată o bază puternică a industriei grele, se 
dezvoltă industria ușoară. La sate, unde a fost 
terminată transformarea socialistă, oamenii muncii 
îndeplinesc cu succes sarcina ridicării nivelului pro
ducției agricole. In procesul revoluției culturale, 
analfabetismul a fost lichidat, înflorește cultura 
națională. Pe această bază s-a ridicat tot mai mult 
nivelul de trai al poporului.

în prezent oamenii muncii coreeni îndeplinesc 
sarcinile planului septenal care prevede dezvoltarea 
continuă a economiei naționale, creșterea rapidă a 
nivelului de trai al populației.

Succesele R.P.D. Coreene, ca și ale celorlalte țări 
frățești, sînt inseparabil legate de avantajele rela
țiilor de colaborare și întrajutorare tovărășească 
din cadrul lagărului socialist, și în mod deosebit 
de marele ajutor pe care Uniunea Sovietică îl a- 
cordă tuturor acestor țări.

Pe fondul marilor
a Coreei, apare și mai sumbră situația din Coreea 
de sud aflată sub dominația imperialismului ame
rican. Pînă și numeroși ziariști ai presei reacțio
nare din Occident care vizitează Coreea de sud vor
besc despre ruina, mizeria, foametea și șomajul în 
care se zbat acolo milioane de oameni de la orașe și 
sate. Regimul de dictatură militară fascistă instau
rat în Coreea de sud încearcă zadarnic să înăbușe 
prin teroare antipopulară năzuința spre pace și li
niște, spre încetarea cît mai grabnică a ocupației 
străine, spre reunificarea țării.

împreună cu celelalte țări socialiste, R.P.D. Co
reeană militează cu hotărîre pentru apărarea păcii, 
pentru promovarea principiilor coexistentei pașnice. 
Oamenii iubitori de pace de pretutindeni apreciază 
și sprijină eforturile neobosite ale R.P.D. Coreene 
pentru. transformarea armistițiului într-o pace 
trainică și pentru unificarea pașnică, pe baze de
mocratice a Coreei.

Popoarele romîn și coreean sînt unite prin legă
turi indestructibile de prietenie, în cadrul marelui 
lagăr socialist. între R. P. Romînă și R.P.D. Co
reeană se dezvoltă, spre binele ambelor popoare, 
relații de colaborare multilaterală — economică, 
politică, culturală, tehnico-științifică. Vizitele reci
proce ale conducătorilor de partid și de stat ai 
țărilor noastre au adus o contribuție însemnată la 
dezvoltarea acestor relații, în interesul întăririi 
continue a unității șl coeziunii țărilor socialiste, în 
interesul cauzei socialismului și a păcii.

Alături de celelalte țări ale lagărului socialist', 
de toate forțele iubitoare de pace, poporul romîn 
sprijină cu hotărîre lupta consecventă a R.P.D. 
Coreene pentru realizarea năzuinței întregului po
por coreean, din nord și din sud — unificarea 
pașnică a patriei.

Cu prilejul marii sărbători a Coreei populare, 
poporul romîn adresează un cald salut tovărășesc 
poporului coreean, urîndu-i să dobîndească noi 
succese în construirea socialismului, în lupta pentru 

• reunificarea pașnică și democratică a Coreei, pen
tru o pace trainică.

realizări din partea de nord

septenalului în R.P.D. Coreeană seSPOREȘTE PRODUCȚIA 
DE ÎNGRĂȘĂMINTE

In primul semestru al acestui an, 
întreprinderile chimice ale R.P.D. 
Coreene au livrat cooperativelor a- 
gricole cu 44 000 tone mai multe în
grășăminte chimice decît în primele 
6 luni ale anului 1961.

Lucrătorii întreprinderilor chimi
ce caută noi rezerve de sporire a 
producției de îngrășăminte. în frun
tea acestei acțiuni se află colecti
vul combinatului de îngrășăminte 
chimice de la Hinnam.

ELECTRIFICAREA UNUI SECTOR 
DE CALE FERATĂ

Pe litoralul de nord-est al R.P.D. 
Coreene se electrifică sectorul de 
cale ferată Kim Ciac-Konvon, în 
lungime de 168 km. care face le
gătura cu marile centre industriale

Kim Ciac, Tancihon și Sinpho. A- 
nul trecut a fost electrificat un sec
tor învecinat, în lungime de 38 km.

Electrificarea acestui sector, care 
urmează să fie terminată la sfîrși- 
tul anului, se realizează în cadrul 
unui plan septenal de electrificare a 
unor rețele feroviare ale țării.

PRODUCȚIA DE BUNURI 
DE LARG CONSUM

în orașele și satele R.P.D. Co
reene funcționează peste 10 000 de 
magazine, care sînt aprovizionate cu 
sortimente tot mai largi de mărfuri, 
produse de industria ușoară a tării. 
In prezent, industria ușoară a R.P.D. 
Coreene produce în 22 de zile cît 
producea' înainte de eliberare în de
curs de un an.

Industria chimică asimilează cu 
succes producția de mase plas
tice și cauciuc sintetic. In anii

vor construi noi fabrici pentru pro-
ducția de țesături de 
și in.

în aceeași perioadă 
ticolelor de uz curent

bumbac. lină

producția ar- 
va creste de

4,2 ori, iar industria alimentară își 
va spori producția de 3.2 ori.

A 15-a PROMOȚIE 
DE ABSOLVENȚI

Recent, Universitatea din Phenian 
a dat ce-a de-a 15-a promoție de 
absolvenți. Printre cei 182 de noi 
absolvenți, care vor lucra în diferite 
ramuri ale economiei naționale a 
R.P.D. Coreene, se află specialiștii 
în domeniul fizicii, chimiei, biolo
giei, matematicii și mecanicii. De la 
înființare, Universitatea a pregătit 
peste 4 400 specialiști.

In fotografie : partea de est a Phenianului văzută din centrul orașului

Pe stadionul Republicii

O nouă nocturnă de fotbal
Stadionul Republicii din Capitală 

va găzdui mîine seară un nou meci 
internațional de fotbal. Este vorba 
de partida amicală dintre selecțio
nata orașului Leipzig, care se află 
de cîteva zile în țara noastră, și 
echipa Viitorul-București. întîlnirea 
se anunță deosebit de interesantă. 
Formația oaspeților este alcătuită 
din jucători de la patru cluburi din 
orașul Leipzig. Echipa bucureșteană

este formată din marea majoritate a 
componenților reprezentativei de ju
niori a R. P. Romîne (Suciu, Pal, 
Răcelescu, Jamaischi, Popescu, Pe- 
tescu, Matei etc.) care, după cum 
se știe, a cîștigat anul acesta turneul 
U.E.F.A.

întîlnirea Viitorul București — 
Leipzig (R. D. Germană) va începe 
la ora 20,30.

In cîteva rîndurl
Si în ziua a doua a campionatelor u- 

nionale de atletism de la Moscova au 
fost înregistrate performante valoroase. 
Recordmana mondială la aruncarea greu
tății, Tamara Press, a cîștigat titlul de 
campioană a tării cu 17,50 m. Discobo
lul Trușenev s-a dovedit net superior, 
obtinînd victoria cu 58,57 m, cu aproape 
3 m mai mult decît cel de-al doilea cla
sat, Kompanef. Proba de săritură în lun
gime s-a încheiat cu victoria recordma
nului Igor Ter Ovanezian cu 7,89 m. De 
remarcat că recordmanul mondial la să
ritura în înălțime, Valeri Brumei, a par
ticipat la această probă clasindu-se pe 
locul 5 cu 7,41 m. O performantă re
marcabilă a realizat la aruncarea suliței 
Lusis (82,15 ml.

La Sofia s-a disputat meciul interna
țional de handbal în 7 dintre echipele 
Steaua București șl Lewski Sofia. Hand- 
baliștii bucureșteni au prestat un toc 
spectaculos, terminînd victorioși cu sco
rul de 32—14.

Prima partidă a meciului suplimentar 
dintre șahiștii sovietici Gheller și Keres, 
pentru desemnarea locului doi la turneul 
candidatilor la titlul mondial, s-a termi
nat remiză, la mutarea a 60-a.

Pe stadionul central „V. I. Lenin” din 
Moscova, in prezența a peste 80 000 de 
spectatori, s-a disputat finala „Cupei 
U.R.S.S.” la fotbal, care a opus echipei 
Sahtior Donețk, formația Znamia Truda- 
Orehovo-Zuevo din categoria B. Fotba
liștii de la Sahtior au intrat în posesia 
invidiatului trofeu, obținind victoria cu 
scorul de 2—0 (2—0). Pândele au fost 
înscrise In minutele 5 și 6 de Valentin 
Zaharov și respectiv Vitali» Savelev.

Se luminează de 
zi. Se întrezăresc 
distinc contururile 
Sonnimu-lui. Se ză
resc nenumărate
coșuri de fabrică.
Pe șosea înaintează cu vioiciune, 
tinerește un șir de oameni care 
merg spre uzină. începe o zi nouă 
de muncă în orașul oțelului.

Dis-de-dimineață, am intrat în bi
roul directorului Kim Hen Sam, un 
om în vîrstă, cu fata negricioasă.

— în ce chestiune aji venit la 
mine ? mă întreabă el.

îmi spusei numele.
— Mă iertarțl, dar acum nu dis

pun de timp ca să stau de vorbă 
cu dvș. Trebuie să plec de urgență 
la furnal. Dacă doriți, puteți să mă 
însoțiți.

Am intrat la dispecerat, unde 
erau nenumărate becuri de semna
lizare și aparate de măsurat. După 
noi au intrat șeful secției furnale și 
șeful furnalului.

— Tovarășe director, ieri noap
tea producția a fost mai redusă 
pentru că minereul ce ni s-a tri
mis a fost mai slab. Am luat însă 
de îndată măsurile de rigoare.

— Bine. Dar astăzi ați putea 
asigura șarjele de fontă? — în
treabă el, cercetînd atent un tabel 
pe care 1-1 dădu dispecerul.

— Desigur.
Directorul mal puse cîteva între

bări și de bună seamă că răspun
sul n-a iost satisfăcător, deoarece 
el adăugă :

— Bine. Mă duc să văd personal.
In cameră, am rămas numai cu 

dispecerul. El m-a pus la curent 
cu angajamentele uzinei, mi-a spus 
că toți muncitorii, îndeosebi oțelarii 
de la cuptorul Marlin au și obținut 
de la începutul anului indici de pro
ducție inalți, că anul acesta planul 
producției de fontă a fost dublat în 
comparație cu anul trecut.

— Căutarea și mobilizarea re
zervelor este o chasășip hotărț- 
toare pentru obținerea unei produc
ții de 550 mii de tone fontă — îmi

explică acest tînăr entuziast din 
uzină. In acest scop muncitorii din 
secția furnale și-au propus să îm
bunătățească în primul rînd indicii 
de folosire a utilajului. în trecut 
pentru deschiderea gurii de scur
gere a fontei erau necesari 3-4 
muncitori ; furnaliștii trebuiau să 
lucreze la o temperatură înaltă. 
Astăzi însă această muncă o înde
plinește un dispozitiv deservit nu
mai 'de un singur om.

Am mai aflat că muncitorii au 
redus înclinația gurii de evacuare 
a fontei și a gurii de evacuare a 
zgurei, ceea ce a permis să se facă 
o economie de 5 zile-om ; mărind 
temperatura aerului fierbinte și vi
teza de alimentare cu aer, ei au 
sporit producția anuală de iontă 
cu încă 5 200 tone.

Insemnîndu-mi în carnet toate a- 
ceste date furnizate de dispecer, 
m-am dus la furnal, de unde se 
auzea sirena ce anunța încheierea 
elaborării șarjei. Lîngă gura de e- 
vacuare a fontei m-am întîlnit din 
nou cu directorul și cu șeful secției 
furnale.

— Iertați-mă — i-am Bpus direc
torului urmîndu-1 îndeaproape — 
cînd aș putea să stau de vorbă cu 
dumneavoastră ?

— Nu știu — îmi spuse, făcînd un 
gest cu mîinile — mai am o mulțime 
de treburi. După cum vezi, nu prea 
am vreme să stau în birou. Dar nu-ți 
face inimă rea. Vizitează uzina și 
de îndată ce voi scăpa de treburi 
am să te caut.

...La cuptorul Martin nr. 1 este în 
toi alimentarea cu materie primă.

Șeful cuptorului, Ten Dea Cir la 
proba. Chipul îi este mulțumit. în
seamnă că toate merg bine.

La cuptorul Mqrtin nr. 2 aparatul 
de alimentare încarcă neîncetat ma
terie primă. Puțin timp după aceea

ția 'de materie 
primă au construit 
o presă, iar mun
citorii de la sec
ția transporturi au

șeful cuptorului examinează ultimul 
tabel al analizei și dă comanda : 
„Pregătește-te de elaborare".

După aceasta oțelarii încarcă 
manganul. Sirena anunță că a sosit 
timpul elaborării oțelului. Se apro
pie macaraua de 80 de tone cu o 
cupă grea. Se dă drumul la șarjă. 
In jur totul este luminat aidoma 
unui foc de artificii. în cupă se 
revarsă metalul roș-gălbui.

— Toate cuptoarele Martin lu
crează normal. Dvs. vreți -să vă po
vestesc cum am obținut realizările 
din producție ? — mă întreabă în
cetișor responsabilul cuptoarelor, 
Kim Thea Din, urmărind atent cum 
lucrează oțelarii. Asigurîndu-se că 
totul se desfășoară normal, el își 
adună gîndurile șl îmi povesti ur
mătoarele :

După ce în septembrie anul trecut, 
tovarășul Kim Ir Sen a vizitat uzina, 
în secția cuptoarelor Martin a înce
put o luptă asiduă pentru reduce
rea duratei de elaborare a șarjelor.

Muncitorii, împreună cu specia
liștii, au studiat amănunțit materia 
primă, au stabilit o dozare precisă 
și au reglat în mod corespunzător 
funcționarea injectoarelor... Ca ur
mare, a scăzut considerabil solici
tarea termică în cuptor. Datorită a- 
cestor măsuri s-a redus considerabil 
durata elaborării șarjelor, iar pro
ducția de oțel a sporit.

Pentru reducerea duratei de ela
borare a oțelului și sporirea pro
ducției de oțel nu sînt suficiente 
numai Glodurile olelarilor. Aici 
joacă un rol important și alți mun
citori — a spus Kim Thoa Din Ast
fel, muncitorii de la secția mecanică 
luptă activ pentru a crea un decalaj 
de trei luni la producția d9 piese 
de schimb, muncitorii de la sec

construit o linie 
ferată de rezervă șl au în perma
nență pregătite vagoane pentru 
transportul materiei prime.

Eforturile unite ale otelarilor și 
celorlalți muncitori constituie o che
zășie importantă pentru asigurarea 
a trei șarje de oțel pe zi.

Alături de topitoria de oțel se 
construiește secția bluming cu c 
capacitate anuală de 300 000 tone. 
Aici pe șantier se pot vedea stea
guri și pancarte multicolore, se 
aude duduitul greu al mașinilor...

Muncitorii știu cît de importantă 
este secția lor și depun toate efor
turile pentru a termina cît mai grab
nic construcția ei.

In centrul șantierului o macara 
ridică neîncetat blocuri de 10—20 
tone. Potrivit spuselor șefului șantie
rului, macaraua a fost construită
de montorul Ku Ben Nam cu prilejul 
construirii furnalului nr. 2 ; el a fost 
decorat cu ordinul Drapelul de Stat 
clasa a II-a.

O inepuizabilă Inițiativă crea
toare manifestă, de asemenea, cons
tructorii secției la zidirea coșului 
înalt de 85 de metri. I Bon Seb, 
vechi specialist în lucrări la mari 
înălțimi, ajutat de tovarășii săi a 
amenajat în interiorul coșului po
dețe mobile cu ajutorul cărora au 
înălțat zidul. Datorită inițiativelor ei
au economisit o mare cantitate de 
material și au redus la jumătate du
rata construcției.

Pretutindeni în uzină ta amploare 
întrecerea pasionantă a muncitorilor 
și specialiștilor pentru a obține anul 
acesta o producție tot mai mare de 
metal.

KIM CIUN AM
Phenian.
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Cuplai cosmic în admirația iniregii lumi
„Cosmonauții se simt• • excelent“

TELEGRAME EHERNE
C-„ --------.'ii-i'*' T.- -----------------IW.WJ.X1:.:.'../-------------------------------

MOSCOVA 13 (Ager- 
preș). — Corespondentul 
special al agenjiei TASS, 
'Alexand' Romanov, trans
mite de pe cosmodrom ;

La 13 august am vizitat 
grupul operativ al Comi
siei de stat pentru dirijarea 
zborului lui Andrian Niko
laev și Pavel Popovici. La 
cosmodrom lucrează emi
nent! oameni de știință și 
proiectanți sovietici, tehni
cianul cosmonauticii, pro
iectantul șef. Sînt de față 
luri Gagarin și Gherman 
Titov și prietenii lor piloți- 
cosmonaufi.

Pe masă vedem buleti
ne, rapoarte laconice care 
se primesc de pe bordul 
navelor. Conținutul lor este 
Identic : pe bord domneș
te ordine desăvirșită. Cos- 
monaufli îndeplinesc întoc

Cosmo- 
despre 

apărînd 
rolul de

mal programul. De cîteva 
ori ei au trecui la condu
cerea manuală, s-au des
prins de fotolii, 
nauții relatează 
cele văzute de ei, 
de data aceasta în
geofizicieni sau ziariști.

Grupul operativ înregis
trează îndeplinirea pro
gramului științific. Colabo
ratorul de serviciu ne ara
tă cum se înscriu indicații
le cu privire la activitatea 
cardiacă a cosmonaufilor, 
la tensiunea lor arterială și 
frecvența respirației.

— „Și care sînt aceste 
indicații 1"

— „Pe scurt, cosmonau- 
fii se simt excelent",

N. S. Hrușciov cheamă 
foarte des la telefon cos- 
modromul și se interesea
ză de ultimele informații 
și de viața colectivului.

Președintele Comisiei 
de stat pentru pregătirea 
și înfăptuirea zborurilor 
cosmice a declarat că 
nava „Vostok-4" a fost 
plasată pe orbită înfr-un 
punct dinainte calculat, 
care asigură apropierea 
maximă a celor două na
ve. „Nava 
a spus el 
sată cu o 
gînd pînă 
secundă, 
zie a fost necesară 
deoarece, dezvoltînd pri
ma viteză cosmică, nava 
parcurge în fiecare se
cundă aproximativ 8 km.

Lansarea ultimelor două 
nave cosmice a fost în
cununarea unei activități 
uriașe la care au parti
cipat ramuri întregi in
dustriale".

„Vostok-4'' — 
— a fost lan- 
precizie mer- 
la fracțiuni de 

Această preci- 
fost

sovieticaridicat puterea
Desen de N. CLAUDIU

Schimb de radiograme
cu Cosmosul

(Agerpres). —
Hrușciov 
sovietici 
Popovici

MOSCOVA 13
TASS : La 13 august N. S. 
a adresat cosmonauților 
Andrian Nikolaev și Pavel 
următoarea radiogramă :

„Acum, dragă Andrian Grigorie
vich cînd ați efectuat un zbor de 
48 de ore, iar dv. dragă Pavel Ro- 
manovici un zbor de 24 de ore în 
jurul 
încă 
gînd.

Vă 
programul de zbor 
aterizați cu bine.

N. S. Hrușciov".
Drept răspuns la mesajul de salut 

al lui N. S. Hrușciov, cosmonauții

au 
de
Și

globului pămîntesc, vă felicit 
o dată și vă îmbrățișez în

urez să îndepliniți cu succes 
prevăzut și să

sovietici Nikolaev și Popovici 
transmis următoarele radiograme 
pe bordul navelor „Vostok-3“ 
„Vostok-4“ :

„Mulțumesc lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov pentru căldura și grija 
manifestată, pentru felicitări. Voi 
depune toate eforturile pentru ca să 
îndeplinesc în întregime sarcina de 
zbor. Nikolaev".

„Transmiteți lui Nikita Sergheevici 
Hrușciov mulțumiri din inimă. Voi 
depune toate eforturile pentru a-mi 
îndeplini misiunea, 
sănătos și teafăr, 
totul. Popovici“.

pentru a râmîne 
Voi face totul,

U. R. S. S. mereu înaintea S. U. A.

Ciocsîirs Intre șa dtenionstHcmtB
m capitala R&iodesaea d® sem!

SALISBURY 13 (Agerpres). — La 
12 august au avut loc în capitala 
Rhodesiei de sud, Salisbury, puter
nice ciocniri între poliție și partici- 
panții la mitingul organizat de or
ganizațiile sindicale din acest teri
toriu.

’ Invocînd motivul că orice miting 
este interzis, poliția i-a atacat pe 
participanții la miting cu focuri de 
armă și gaze lacrimogene. Au fost 
operate mai multe arestări. Printre

arestați se află și cunoscutul frun
taș al mișcării sindicale și de inde
pendență din Rhodesia de sud, T. 
Maluleke.

Arestarea lor a provocat o vie ne
mulțumire în rîndul demonstranți
lor. Unități de rezervă ale poliției 
au fost aduse în grabă la Salisbury 
unde au patrulat în tot cursul nop
ții de 12 spre 13 august pe străzile 
orașului.

--------- o-eo---------

Lordul Attlee critică intenția Angliei 
de a adera la Piața comuna

Cuprinsul ziarelor care au apărut 
la Londra în dimineața zilei de 13 
august este dominat de știrile pri
vind zborul celor dof cosmonauți.

„GUARDIAN" : „Lecția lui „Vos- 
tok-3” și „Vostok-4” este sigu
ranța și precizia : siguranța lansării 
vehiculelor și precizia dirijării pe 
orbită. Odată în plus — tehnica 
cosmică sovietică a obținut un 
succes spectaculos urmînd tradiția 
seriei de realizări impresionante 
care a început cu „Sputnik-1" la 4 
octombrie 1957 pînă în ziua cînd a

fost plasat pe orbită maiorul Titov, 
în urmă cu un an.

Amînările enervante, din zi în zi, 
apoi din săptămînă în săptămînă, la 
Cape Canaveral a lansărilor de ve
hicule cosmice americane — adaugă 
ziarul — i 
realizări a

relevă valoarea imensei 
i Uniunii Sovietice. Doi^Festival cosmic sovietic"
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„PARISIEN LIBERE" : 
nave cosmice sovietice 
și „Vosfok-4" vor aduce oe Pămînt 
informații științifice de un deosebii 
interes".

„PARIS JOUR" : „Este prima întîl
nire a doi oameni în Cosmos, din 
istoria omenirii, și acești doi oa
meni sînt ruși lansați unul după al
tul la interval de 24 de ore... „Oare 
această întîlnire în Cosmos, se în
treabă același ziar, nu este cumva

„Cele două preludiul cuceririi Lunii pe care să 
„Vosfok-3" fluture drapelul sovietic?"

„L’AURORE" : „Sovieticii au 
luat-o înaintea americanilor cu cel 
puțin doi ani. Sovieticii datorează 
succesul lor incontestabil puternice
lor rachete de care dispun, capa
bile să transporte în Cosmos una 
după alfa nave de tonaje sporite... 
în tot cazul, înfr-un viitor foarte a- 
propiat ne putem aștepta la un 
nou festival cosmic sovietic".

I«

Succese de frunte aie întregii omeniri
Declarafiiie profesorului sovietic G. Pokrovski

Intr-o declarație făcută la postul 
de radio Moscova, prof. G. Po
krovski a spus :

Comparînd noul zbor cu zborurile 
efectuate de Gagarin și Titov tre
buie să subliniem următoarele : A- 
ceste zboruri au dat posibilitatea 
să ne convingem pe deplin că omul 
poate fi plasat cu ușurință în Cos-' 
mos unde poate efectua diferite lu
crări, se poate odihni, hrăni și 
chiar dormi. Dar toate aceste date 
au fost obținute de fiecare dată în 
anumite condiții concrete numai 
pentru un singur om, pentru un om

din acest

foarte in
culturii și

Zborul celor doi cosmonauți pe 
orbite apropiate și pe nave asemă
nătoare ß-a dovedit a fi ô acțiune 
extrem de importantă 
punct do vedere.

Aceasta este o etapă 
semnală în dezvoltarea
științei umane și în transformarea 
omenirii dintr-un fenomen terestru 
într-un fenomen cosmic. Astăzi pen
tru prima oară a fost plasat în 
Cosmos un colectiv omenesc. Chiar 
dacă este vorba numai de doi oa
meni, ei au în acțiunile lor reciproce 
o calitate nouă, pe care nu au 

cu particularități .individuale bine avut-o în trecut cînd zburau nu- 
stabilite, atit psihice, cit și or
ganice. Oamenii' sînt însă deose
biți. Este foa.rțe important să fie 
studiată starea lor, comportarea și 
diferite reflexe care apar la ei în 
condiții aproximativ egale, dar 
astfel încît fiecare om să poată 
reacționa independent la mediul 
înconjurător.

oameni pe orbită, rotindu-se în jurul 
pămîntului în vehicule separate și 
vorbind între ei — aceasta este un 
lucru uimitor".

„DAILY MIRROR" : „Rușii sînt 
îndreptățiți să afirme acuma că ce
tățeni sovietici se vor plimba pe 
suprafața Lunii în anul 1965".

„Am toate motivele să cred, de
clară Chapman Pincher, comentato
rul pentru problemele științifice al 
ziarului „DAILY EXPRESS”, că pri
ma informație primită de la om din 
Lună va fi redactată în limba rusă.

Chapman Pincher pariază zece 
contra unul că prima va aluniza o 
navă cosmică pilotată de un cosmo
naut sovietic și nu american.

Ziarele italiene scriu :
„IL MESSAGGERO" : „U.R.S.S.

se află ca și pînă acum înaintea 
S.U.A. în întrecerea cosmică“.

„IL TEMPO" : în întrecerea din
tre cei doi giganți (U.R.S.S. și 
S.U.A.) pentru victoria în Cosmos 
„există un considerabil decalaj“ în 
favoarea Uniunii Sovietice.

în presa din R.F.G. se poate citi :
„FRANKFURTER RUNDSCHAU”: 

„Dublul experiment sovietic consti
tuie un important pas în realiza
rea zborului spre Lună“.

„RHEINISCHE POST”: „Un salt 
uluito.r în Cosmos. O realizare sen
zațională a omului și a tehnicii“.

„ASAHI” (Japonia) : Zborul cos
mic efectuat cu succes este o de
monstrație grandioasă. Uniunea So
vietică a depășit cu mult S.U.A.“.

„TOKIO-TIMES”. „în timp ce na
vele cosmice americane bat pasul pe 
loc, navele cosmice sovietice se înal
ță una după alta, la timpul stabilit 
eu precizie, conform programului, 
urmînd riguros planul de cucerire a 
spațiului cosmic de către om“.

Uriaș progres în domeniul gîndirii
Zborul celor doi cosmonauți 

vietici a fost salutat de o serie 
oameni de stat ca : președintele 
diei Radhakrishnan, regele Afganis
tanului Muhammed Zahir Șah, pri
mul ministru al Noii Zeelande Ho- 
lyoake și alții. „Am aflat cu bucurie 
vestea cu privire la lansarea cu 
succes a unei nave cosmice sovietice 
care se află la o distanță apropiată

••

so
dé 

In-

lansată în ajun.de cealaltă navă
Aceasta ilustrează un uriaș progres 
în domeniul gîndirii 
a declarat președintele

*
Ministerul Afacerilor

Japoniei a dat publicității o decla
rație specială în care salută remar
cabila realizare a oamenilor de 
știință sovietici.

Un pas important

tehnice” — 
Indiei.

Externe al

LONDRA 13 (Agerpres). — TASS : 
„Piața comună nu servește la asi
gurarea păcii în lumea întreagă", 
scris în articolul ziarului „Sunday 
Express“ din 12 august fostul prim- 
ministru laburist, lordul Attlee.

Autorul critică cu asprime politica 
„defetistă" pe care o promovează 
guvernul în problema aderării la 
grupul „celor șase". Attlee sublinia
ză că în cadrul Pieței comune An
glia se va găsi periculos de aproa
pe de țări cu o industrie foarte dez
voltată și va pierde uriașele posi
bilități pentru comerțul și economia

ei pe care i le asigură Common- 
wealth-ul.

„Dar pentru mine, a arătat el în 
continuare, mai serioase sînt conse
cințele politice". Enumerînd perico
lele aderării Angliei, Attlee pune în
trebarea : „Putem oare fi siguri că 
nemții au renunțat la ideile lor ex
pansioniste ?".

Autorul articolului avertizează An
glia că dacă va deveni membră a 
Pieței comune, își va pierde inde
pendența ei politică. A te supune 
principiilor Tratatului de la Roma — 
înseamnă a renunța la democrație, 
scrie el.

Oeo

Pe urmele lui Rockwell ÿ

spre zborurile interplanetare
Doi temerari, 

doi cetățeni so
vietici asaltează 
împreună spa
țiile siderale. 
Veștile pe care 
le transmit cosmonauții Niko
laev și Popovici care croiesc 
primii calea zborurilor în grup 
spre Cosmos sînt deosebit de 
îmbucurătoare.

Lansarea într-o perioadă de 24 
de ore a două nave cosmice a- 
vînd la bord doi cosmonauți este 
o mărturie din cele mai grăitoa
re a posibilităților uriașe de care 
dispune U.R.S.S. în domeniul teh
nicii cosmice. După zborurile 
triumfale ale lui Gagarin și Titov 
oamenii de știință, inginerii, mun
citorii sovietici au realizat mij
loace tehnice mai perfecționate, 
iar cosmonauții nr. 3 și 4 le fo
losesc cu deosebită pricepere.

Nu vreau să repet ceea ce s-a 
mai spusl Important este fap
tul că și în ziua de 13 august 
cosmonauții Nikolaev și Popovici 
și-au îndeplinit întocmai progra
mul zborului cosmic în grup. A- 
ceasta dovedește admirabila 
desfășurare a zborului și temei
nica pregătire a cosmonauților.

Zborul simultan al celor două

Acad. G. DEMETRESCU 
directorul Observatorului 
astronomic din București

cosmice 
se rotesc în 
Pămîntului 

o realizare

mai eroi-cosmonauți individual.
în legătură cu aceasta trebuie 

felicitată întreaga omenire, căci 
realizările măreței Uniuni Sovietice 
sînt realizări de frunte ale întregii 
omeniri, iar întreaga omenire tre
buie să vadă în perspectivele noas
tre de viitor calea mersului ei îna
inte.

Cuvintul oamenilor de știință

PARIS 13 (Agerpres). 
Agenția France Presse 
transmite: „Unii specia
liști în problemele as- 
tronauticii consideră că, 
trimițînd în Cosmos un 
al doilea cosmonaut, oa
menii de știință sovie
tici vor încerca, poate, 
să înfăptuiască ceea ce 
specialiștii Cosmosului 
numesc „întîlnire”. Este 
vorba ca în Cosmos să 
se întîlnească două nave 
lansate succesiv.

KENNETH GATLAND, vicepreședinte al Societății interplanetare bri
tanice, a caracterizat lansarea celei de-a patra nave cosmice sovietice 
drept o veste „uimitoare". El a subliniat că lansarea navei „Vostok—4" 
reprezintă un pas de cea mai mare importanță care apropie data zbo
rului în jurul Lunii.

Prof. T. OKAMOTO de la Institutul industrial din Tokio : „Precizia 
șl siguranța tehnicii rachetelor rusești este extrem de mare".

Prof. K. DE JACHER (Olanda) : Zborul concomitent a două nave 
cosmice, aflate la mică distanță una de alta poate fi considerat drept 
fază de tranziție spre zborurile în direcția altor planete.

Prof. dr. WALTER HOLLITSCHER (Austria) : „Acest zbor are o mare 
importanță în vederea pregătirii unui zbor spre Lună. Știința sovietică 
B-a dovedit deosebit de avansată și acest lucru îl demonstrează cele 
două epocale zboruri cosmice. Măreția acestor realizări impune nece
sitatea colaborării internaționale pentru scopul nobil al asigurării 
păcii în lume".

Dar, subliniază autorul corespon
denței, „nimeni din Ministerul Afa
cerilor Interne nu a încercat să cea
ră amănunte de la Jordan sau să 
afle de la el dacă mai există și alți 
„oaspeți" fasciști care se plimbă 
liber prin Anglia“.

Guvernul continuă să privească 
cu îngăduință intensificarea activi
tății fasciștilor. La 19 august huli
ganii lui Jordan intenționează să 
organizeze o nouă adunare în Piața 
Trafalgar din centrul Londrei. In 
ciuda numeroaselor proteste, autori
tățile engleze nu au interzis pînă 
în prezent organizarea ei.

LONDRA 13 (Agerpres). — TASS: 
încă un fascist american, ajutorul 
lui Rockwell „führerul” naziștilor 
din S.U.A., se plimbă nestingherit 
prin Anglia, anunță un corespon
dent al ziarului „Reynold’s News“. 
După cum se știe, Rockwell, în urma 
cererii hotărîte a opiniei publice, a 
fost expulzat din Anglia, Cu toate 
acestea, autoritățile refuză să ia 
măsuri împotriva „locțiitorului“ lui, 
afirmînd că nu cunosc numele și re
ședința sa.

Jordan (conducătorul fasciștilor 
englezi) s-a lăudat față de mine, 
scrie corespondentul, că „oaspetele“ 
lui se află în prezent în Scoția.

nave 
caie 
jurul 
este 
de cea mai mare
însemnătate ști- 

pas important spre 
zborurile interplanetare. Experi
ența „cuplului cosmic" va aduce 
științei date calitativ noi despre 
comportarea omului în Cosmos, 
precum și noi date nece
sare pentru realizarea „întîlnirii“ 
în Cosmos. După părerea unor sa- 
vanți, pentru zborurile spre Lună, 
Marte, Venus sînt necesare vehi
cule spațiale mai mari decît cele 
care pot fi lansate în prezent de 
pe Pămînt și în consecință este 
necesar ca navele lansate succe
siv să fie asamblate în Cosmos 
slujind drept platformă pentru 
călătorit spre alte planete. Ca 
astronom mă gîndesc cu deose
bită bucurie la faptul că aseme-. 
nea vehicule vor fi cîndva și ob
servatoare astronomice care vor 
permite studii cu rezultate aproa
pe nebănuite azi.

Aflăm din comunicate că intre 
cei doi cosmonauți s-a realizat 
o legătură directă prin radio-te- 
lefon, care n-a trecut printr-un 
releu pămîntean. Nici acest fapt 
nu poate trece neobsorvat deoa
rece este vorba de verificarea 
condițiilor în care se propagă 
undele în Cosmos, de perfec
ționarea legăturilor prin radio.

Fapta eroică a lui Nikolaev și 
Popovici va râmîne înscrisă în 
istoria cuceririi Cosmosului și 
dovedește încă o dată avansul 
U.R.S.S. și în acest domeniu al 
științei și tehnicii.

Admirînd strălucitele realizări 
ale științei și tehnicii sovietice, 
muncitorii din uzine și de pe o- 
goare, din laboratoare și insti
tute științifice urează cel mai de
plin succes cosmonauților Niko
laev și Popovici și așteaptă cu 
nerăbdare întoarcerea lor pe so
lul bătrînei noastre planete.

ințifică, un

puțin, trei avan-

S-ar putea efec- 
Cosmos asam- 

unor nave cos-

ObO

Nemulțumiți de scăderea vertiginoasă a prețurilor produselor 1er, 
sute de agricultori francezi au manifestat în fața prefecturii din Rodez.

NEW YORK

Aceasta metodă ofe
ră, cel 
ta je:

1. — 
tua în 
blarea
mice mult mai mari de
cît cele ce pot fi lan
sate direct de pe Pă
mînt

2. — Asemenea nave 
ar putea servi ca bază 
pentru călătorii cosmi
ce la distante mari, de

pilda, pentru zboruri 
spre Lună. Marte sau 
.Venus.

3. — Asemenea su- 
prasateliti ar putea con
stitui adevărate labora
toare — de exemplu, 
pentru observații astro
nomice. Savantii astro- 
nauti le-ar putea vizita 
timp de cîteva zile, iar 
apoi s-ar putea înapoia 
pe Pămînt la bordul sa
teliților lor.

-----------o® o-----------
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„o
In planurile americane pentru 

organizarea unei călătorii către 
Lună, zina din treptele intermediare 
importante este considerată „opera
ția rendez-vous", adică întâlnirea a 
două nave cosmic# în spațiu și even
tuala lor conectare. Proiectele ame
ricane — care au fost expuse pe 
larg acum o săptămînă în „New 
York Times” — prevedeau prima în
cercare în 1967.

Deocamdată însă presa americană, 
posturile de radio și televiziune își

Cei patru frați cosmonauți : Andrian Nikolaev, Pa vel Popovici, luri Gagarin șl Gherman Tifov, gata 
gâ sară cu parașuta în timpul antrenamentului. (Telefoto : TASS—Agerpres)

realizare extraordinară“
concentrează atenția asupra rendez- 
vous-ului dintre cosmonauții sovie
tici Nikolaev și Popovici.

„Acest rendez-vous, scrie „New 
York Times“, reprezintă un nou 
triumf al geniului uman, cu care 
toți oamenii pot să se mândrească".

„Precizia tehnicii sovietice a ra
chetelor, relevată de zborul dublu și 
de sistemul de comunicație prin 
televiziune al cèlor două cabine spa
țiale este cu adevărat impresionan
tă”, scrie „New York Herald Tri
bune”.

In comentariile care ocupă pagini 
întregi ale ziarelor și cea mai mare 
parte a programelor de televiziune 
și radio, atenția principală se con
centrează asupra evaluării a ceea ce 
presa de aici numește cursa dintre 
S.U.A. și U.R.S.S. în domeniul spa
țiului cosmic.

Concluziile trase nu sînt favora
bile pentru S.U.A. „New York Ti
mes” scrie, de exemplu, următoarele: 
„Sîntem totuși în urmă, într-o mă
sură mai mare decît credem și acest 
lucru nu numai că umbrește po
ziția noastră de țara cea mai avan
sată din lume din punct de vedere 
al tehnicii, dar slăbește totodată po
ziția noastră în lupta pentru cuceri
rea minților oamenilor".

Krafft Ethricke, directorul cercetă
rilor la institutul de aeronautică al 
companiei „General Dynamics" (una 
din companiile principale care fabri- 
că vehicule cosmice americane) a 
declarat că sovieticii au realizat un 
avans semnificativ în „sincronizarea 
lansărilor multiple și în precizia 
plasării pe orbită".

După cum anunța corespondentul 
lui „New York Times" din Washing
ton faptul că cele două nave cosmi- 
ce au fost lansate la un scurt inter
val una de alta a constituit o sur
priză pentru unele oficialități de la

administrația națională pentru aero
nautică și spațiul cosmic.

S-a crezut că Uniunea Sovietică 
utilizează pentru asemenea rachete 
o singură rampă de lansare, a cărei 
punere în funcție durează mult. La 
Cape Canaveral, de pildă, există nu
mai o singură asemenea bază și pre
gătirea unei lansări durează cel 
puțin șapte săptămâni, scrie în con
tinuare „New York Times'1.

Corespondentul agenției „Associa
ted Press" anunță din Cape Cana
veral că știrea despre zborul celor 
doi cosmonauți sovietici a căzut a- 
colo ca o bombă. Una din oficiali
tăți care a cerut să nu i se dea 
numele a declarat : „Dorim celor doi 
piloți ruși tot succesul și felicităm 
pe aceia care i-au ridicat sus. Este 
o realizare extraordinară... nu mai o 
minune mai poate face ca să le-o 
luăm înainte în cursa spre Lună... 
Ei au luat un mare avans inițial și 
puterea lor mare de lansare le per
mite să păstreze acest avans. Nu 
putem spera să realizăm același lu
cru înainte de cîțiva ani“.

Deși unii comentatori caută să 
prezinte în mod tendențios succesul 
U.R.S.S. ca „o provocare" la adresa 
lumii libere, și îndeamnă la o inten
sificare a cursei înarmărilor există 
și luări de poziție mai lucide. 
William C. Foster, șeful agenției 
pentru controlul armamentelor și 
dezarmării, a declarat, în cadrul 
unui interviu televizat, că noul a- 
vans al U.R.S.S. în Cosmos ar putea 
ajuta negocierile est-vest in proble
mele dezarmării nucleare.

Foster este probabil în măsură 
să-și dea seama că chiar și pentru 
cei mai înverșunați adepți ai cursei 
înarmărilor, zborul lui Popovici și 
Nikolaev e o chemare la rațiune și 
cumințenie.

STANLEY B. CARSON

ALGER 13 (Agerpres). — La șe
dințele din 11 și 12 august ale Bi
roului Politic al Frontului de Elibe
rare Națională a Algeriei, cu parti
ciparea reprezentanților districtelor 
militare (vilaete), au fost examinate 
problemele legate de situația poli
tică, militară, economică și sanitară 
a țării, în cadrul reorganizării Fron
tului de Eliberare Națională și a 
armatei de eliberare națională, în 
conformitate cu situația din timp de 
pace. La 13 august s-a dat publici
tății la Alger un comunicat al Bi
roului Politic al Frontului de Elibe
rare Națională, în care se arată că, 
în urma discuțiilor avute, „Biroul 
Politic a adoptat măsuri concrete pe 
care le-a adus la cunoștința tuturor 
conducătorilor de răspundere”.

Printre altele, s-a subliniat că „pe 
plan militar s-a hotărît crearea 
unui buget al armatei naționale și 
organizarea unei cancelarii pe lîngă 
Hadj Ben Alia, membru al Biroului 
Politic — care răspunde de proble
mele militare — alcătuită din ofi
țeri ai armatei de eliberare națio
nală”. în comunicat se subliniază 
că schimbul de păreri care a avut 
loc „a demonstrat unitatea de ve
deri în ce privește caracterul, gradul 
de urgență și modul de rezolvare a 
problemelor trasate” și că punctul 
de vedere al Biroului Politic al 
F.L.N. și-a găsit „cea mai largă în
țelegere în rîndurile conducătorilor 
de răspundere” ai districtelor miA- 
tare.

OcO-

SCURTE
YALTA. La 13 august, N. S. 

Hrușciov și Leonid Brejnev l-au vi
zitat pe Muhammed Zahir Șah, re
gele Afganistanului, care se află în 
prezent pe coasta de sud a Cri- 
meei. Regele Afganistanului a ofe
rit un prînz în cinstea lui N. S. 
Hrușciov și Leonid Brejnev.

WASHINGTON. în dimineața de
13 august la Departamentul de Stat 
a avut loc o nouă întîlnire între 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A., 
A. F. Dobrînin, și secretarul de stat 
Dean Rusk. în cadrul acestei' întîl- 
niri au fost discutate în continuare 
problemele privind reglementarea 
pașnică cu Germania și normaliza
rea situației din Berlinul occiden
tal, probleme care au constituit 
obiectul tratativelor de la Geneva 
între A. A. Gromîko, ministrul afa
cerilor externe al U.R.S.S., și Dean 
Rusk, secretarul de stat al S.U.A.

GENEVA. în dimineața de 13 au
gust, V. V. Kuznețov, prim-locțiitor 
al ministrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., și V. A. Zorin, reprezen
tantul sovietic în Comitetul celor 
18 state pentru dezarmare, s-au în- 
tîlnit cu A. Dean, șeful delegației 
S.U.A. la lucrările comitetului. în a- 
ceeași zi, V. V. Kuznețov și V. A. 
Zorin s-au întîlnit cu A. Lall, șeful 
delegației indiene, și L. Padilla 
Nervo, șeful delegației Mexicului,

ȘTIRI
HAVANA. La 11 august s-au îm

barcat la bordul motonavei sovietice 
„Amiralul Nahimov", plecînd în Uniunea 
Sovietică pentru studii, 330 tineri cubani.

MADRID. După cum transmite a- 
genția „France Presse“, zece per
soane, printre care o femeie, ares
tate pentru faptul de a fi participat 
la organizarea mișcării revendicati
ve din regiunea bască vor compare 
luna viitoare în fața unui tribunal 
militar din Madrid, fiind acuzate de 
„rebeliune militară".

Londra. La Îl august, în partea 
răsăriteană a Oceanului Atlantic au 
început aplicații aéronavale ale 
N.A.T.O., care vor dura patru zile. 
La aplicații iau parte nave și avioa
ne ale S.U.A., Angliei, Franței și 
Portugaliei.

ATENA. Ministerul 'Afacerilor Ex
terne al Greciei a interzis jeprezen- 
tanțel comerciale a R.D.G. să arbo
reze steagul țării sale la Tîrgul in
ternațional anual de la Salonic, 
anunță ziarul „Avghl". Delegația 
comercială a R.D.G. a protestat în 
legătură cu aceasta pe lîngă Mi
nisterul Afacerilor Externe al Gre
ciei șl a declarat că nu va participa 
în acest an la Tîrgul de la Salonic.
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