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Purtător de cuvînt 
al partiduluițirea continuă a calității produselor, sporirea eficacității economice a investițiilor și realizarea Ia termenul planificat a tuturor obiectivelor industriale și a construcțiilor de locuințe etc.După măreața victorie a socialis. mului la sate, sarcini deosebit de însemnate revin presei în domeniul agriculturii. Militînd pentru înfăptuirea programului de dezvoltare continuă a agriculturii socialiste, cuprins în documentele sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale, presa este chemată șă dezbată temeinic problemele legate, de consolidarea eco- nomico-organizatorică a unităților agricole socialiste, în primul rînd prin creșterea producției de cereale, sporirea numărului de animale și a producției lor, prin întărirea și dezvoltarea continuă a avuției obștești. Scoaterea la iveală a experienței celei mai bune, aducerea în- tr-o măsură mai mare în paginile ziarelor a cuvîntului fruntașilor în producție și a specialiștilor din a- gricultură, oglindirea schimbărilor ce se petrec în viața satului nou, manifestarea unui spirit de răspundere sporit în tratarea problemelor agrare — sînt cîteva din sarcinile la ordinea zilei ale redacțiilor noastre.Exercitîndu-și cu tot mai multă vigoare rolul organizator, presa e chemată să susțină cu pasiune experiența înaintată, tot ce este înaintat și valoros, să combată cu hotă- rîre superficialitatea și lipsa de răspundere, tot ce este înapoiat, dăunător mersului nostru înainte.în mai mare măsură în atenția presei temele perfecționarea stilului și de muncă ale organelor zațiilor de partid, ale organelor de stat, ale organizațiilor de masă, imprimarea în activitatea lor a unei înalte exigențe față de respectarea hotărîrilor partidului și guvernului, 

a legalității socialiste.în viața societății noastre se afirmă, Ca ’ o' uriașă forță -de progres, conștiința tot mai înaltă a oamenilor muncii, elanul și abnegația lor, atitudinea nouă față de muncă, fața de.bunurile obștești și îndatoririle sociale. A înfățișa în paginile ziarelor, în toată puterea și frumusețea lor, triaturile înaintate ale omului nou, a contribui la dezvoltarea acestor trăsături, în lupta împotriva rămășițelor concepțiilor înapoiate, este o sarcină de înaltă răspundere a lucrătorilor din presă.Presa este principalul instrument al partidului în răspîndirea ideilor marxism-leninismului, arma sa ideologică cu cea mai largă rază de acțiune. Ea este chemată să militeze pentru cunoașterea aprofundată de către oamenii muncii a politicii interne și externe a partidului, pentru puritatea învățăturii marxist-leni_ niste, să combată cu fermitate influențele ideologiei și moralei burgheze.Un vast teren de activitate a ziarelor și revistelor îl constituie cultura noastră socialistă, . știința și arta, unde' presa e chemată să militeze pentru continua ridicare a nivelului învățămîntului, pentru creșterea forței educative și lărgirea sferei de cuprindere a muncii culturale de masă, pentru dezvoltarea activității științifice în strînsă legătură cu cerințele economiei, pentru o creație artistică la nivelul înaltelor exigențe artistice și ideologice ale partidului și poporului.

Cu un an în urmă, printr-o hotărâre a C.C. al P.M.R., 15 august, ziua apariției primului număr' al „Âînteii“, a fost declarată Ziua presei romîne. Instituirea acestei zile este o expresie a prețuirii pe care partidul o acordă activității ziarelor, publicațiilor și instituțiilor noastre de presă. Ziua presei este sărbătorită cu bucurie de toți cei care scriu și tipăresc presa, de milioanele de cititori ai gazetelor și revistelor, ascultători ai emisiunilor de radio, spectatori ai emisiunilor de televiziune, care văd în presa noastră o armă eficace în lupta dusă de întregul popor, sub conducerea partidului,. pentru înflorirea socialistă a patriei și bunăstarea celor ce muncesc.Presa noastră comunistă se mîn_ drește că întotdeauna a fost purtătorul de cuvînt credincios al parti- du slujind cu devotament interes' a. vitale ale poporului. în anii negi, ai regimului burghezo-moșie- rèse, „Scînțeia”, „Lupta de clasă”, „Romînia liberă” și celelalte publicații comuniste, tipărite și răs- pîndite cu prețul libertății și de multe ori al vieții de luptătorii din ilegalitate, au dus — înfruntînd eroic teroarea polițienească — cuvîntul partidului în mase.Un drum luminos a străbătut presa comunistă din țara noastră de la ziarele ilegale pînă la presa de masă a zilelor noastre. Tirajele în care apar azi ziarele și revistele nici nu pot fi măcar comparate cu cele de pe vremea burgheziei. Numai tirajul ziarului „Scînțeia“ este cu mult mai mare decît era odinioară tirajul întregii prese bur- ghezo-moșierești. Anual ziarele se difuzează în peste un miliard de exemplare, iar revistele în peste 78 de milioane. Pentru presa noastră de astăzi este caracteristică varietatea cotidianelor și periodicelor centrale și regionale. Felurite categorii de cititori — muncitori și țărani, ingineri și tehnicieni, medici și profesori,, oameni de știință și artiști, militari și studeriți, țineri, femei, copii — au la dispoziție ziare și reviste care răspund preocupărilor lor diverse. O mare dezvoltare cunoaște presa locală, apar zeci ele gazete departamentale și de uzină.Marea putere de influențare a presei noastre, dragostea de care ea se bucură din partea celor ce muncesc își au izvorul în faptul că este condusă de către partid. Zi de zi, conducerea partidului, în frunte cu tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, se ocupă, cu grijă și exigență, de îndrumarea presei, veghind ca presa să-și ridice necontenit nivelul activității sale.Ziua presei romine este un prilej pentru toate redacțiile noastre, pen_ tru toți lucrătorii lor, de a analiza felul cum ziarele și revistele îndeplinesc sarcinile puse de partid, în primul rînd sarcinile economice din industrie și agricultură, de a stabili ce au de făcut pentru a ridica pe o treaptă superioară munca lor, a spori și mai mult influența presei în masele largi. Presa trebuie să-și afirme tot mai puternic rolul definit de marele Lenin, de propa
gandist, agitator și organizator co
lectiv în lupta pentru construcția 
socialistă.Eficacitatea activității presei crește atunci cînd ea concentrează a- tenția oamenilor muncii asupra o- biectivelor ce constituie verigi hotă- rîtoare ale mersului înainte, urmărește cu perseverență și combativitate atingerea lor. „Ziarele — spunea tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej la o consfătuire cu lucrătorii presei — 
trebuie să știe să aleagă din di
versitatea problemelor ceea ce este 
esențial, ceea ce e nou, important, 
sem~>’?icativ, să nu se piardă în pro. 
blen.v mărunte, să știe să dea 
faptelor interpretarea corespunză
toare”.La baza întregii munci a presei noastre stau hotărîrile Congresului al IlI-lea al Partidului Muncitoresc Romîn, care au devenit programul de muncă și de luptă al partidului și al întregului popor muncitor.Sarcinile complexe ale dezvoltării bazei tehnice-materiale a socialismului și relațiilor de producție socialiste, ale sporirii continue a producției industriale și agricole, impun o cuprindere mai largă, o cunoaștere mai temeinică, o tratare aprofundată a problemelor economice. Presa este chemată să se ocupe sistematic și concret de problemele de care depinde îndeplinirea și depășirea planului de stat la toți indicii — mărirea producției și productivității muncii, red' ’.rea prețului de cost, îmbunătă-

să se afle legate de metodelor și organi-
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• Colaborare în Cosmos — Un 
articol din „Pravda” al acad. 
Evgheni Feodorov (pag. 4-a).

Fabrica

în cinstea zilei
de 23 August
A intrat în funcjiune

de mobdă dm RădăuțiLa Rădăuți a fost dată în funcțiune o fabrică modernă de mobilă. Această nouă unitate a industriei lemnului și-a început activitatea prin fabricarea garniturii combinate tip „Măgura 2“, compusă din piese furniruite cu nuc și cu diverse esențe exotice. La fabricarea mobilei se folosesc, de asemenea, plăci aglomerate, plăci fibrolemnoase și mase plastice. Capacitatea de producție a întreprinderii este de 12 000 de garnituri etalon de mobilă pe an.Fabrica de mobilă din Rădăuți

este dotată cu mașini și instalații de înaltă productivitate, din care multe realizate în țară. Ele permit mecanizarea multor operații și producerea unui mobilier de calitate superioară.De la începutul planului șesenal și pînă acum, în ramura economiei forestiere au fost puse în funcțiune fabrici și secții noi de mobilă a căror capacitate de producție este de peste 70 000 de garnituri etalon de mobilă pe
Cu planul pe 8 luni

CRAIOVA 
feli").

(coresp. „Scîn-
Sondorii între

prinderii de fora/ Craiova 
au înscris pe graficele în
trecerii socialiste un nou 
succes — îndeplinirea pla
nului de foraj pe primele 
8 luni. De la începutul a- 
nului și pînă acum ei au 
forat peste plan aproape 
8 500 m, iar 17 sonde au

fost săpate înainte de ter
men. Succesul sondorilor 
craioveni se datoreșfe în
deosebi forajului cu turbi
na, Anul acesta s-a forat 
cu turbina 75 la sută din 
totalul metrilor 
Depășirea sarcinilor 
plan a permis ca pe 
treaga întreprindere să se 
realizeze economii peste

săpafi. 
de 
în-

an. (Agerpres)
îndeplinit

plan de circa 1 000 000 
lei.

Pe panoul fruntașilor în
trecerii socialiste se află 
brigăzile conduse de Ni
colae Popescu, Ion ♦ Lun- 
geanu. Constantin Stroe 
etc,, care In mod ritmic 
și-au depășit sarcinile șl 
angajamentele luate.

----- ------

»♦
( In întrecerea Boclallită în cin-J f stea zilei de 23 August, colectl- j I vul sectorului montai de la ate- j 
( llerele „9 Mai" din Capitală și-a J j propus să realizeze economii .în j 
( valoare de 160 000 lei. Prin redu- { 
{ cerea consumurilor specifice la J I laminate, materiale de montaj, | 
( precum șl la cheltuielile de regie, j 
[ pînă la 10 august, angajamentul J j. a fost îndeplinit șl depășit cu j 
( circa 36 000 lei. In fotografie : Ion j 
[ Săvulicâ, Florian Baicea, Gheor- ) I ghe Savu, Dumitru Ivan, Leontin ! 
( Boca șl Nicolae Cocii, cițiva { 
[ muncitori din sector, lruntașl In j I producție, care au realizat cele J 
f mal mari economii.

(Foto : M. Cioc) )

Fontă peste planSpoiind continuu Indicii de utilizare ai agregatelor, furnaliștii din Calan au produs pînâ acum mai bine de 11 800 de tone de iontă peste sarcinile de plan. Productivitatea cea mai ridicată a fost obținută la iurnalul nr. 2, Ca urmare a aplicării inițiativei de a lucra o zi pe lună cu cocs economisit, consumurile spe- ciiice au fost reduse simțitor. Eco-

nomiile realizate de furnaliștii din Calan în acest an prin reducerea prețului de cost se ridică la aproape 2 500 000 de lei. Succese deosebite a realizat și colectivul de muncă de la bateria de semicocs din aceeași întreprindere. In perioada care s-a scurs de la începutul lunii și pînă acum aici s-au produs peste sarcinile de plan 650 de tone de semicocs.
TELEGRA MA

Planurile de producție ale G. A. C.
să fie îndeplinite pas cu pasbaza gos- . cuPlanul de producție stă la desfășurării activității fiecărei podarii colective. Anul acesta, w. ajutorul specialiștilor agricoli, gospodăriile colective din raionul Bîrlad și-âu întocmit planuri de producție mai bune, care țin seama de posibilitățile reale, de experiența unităților fruntașe, prevăzînd măsurile necesare pentru sporirea producției la hectar, dezvoltarea sectorului zootehnic și a altor ramuri de producție, pentru mărirea avutului obștesc și a veniturilor colectiviștilor.în planurile de producție ale gospodăriilor colective din raion s-a prevăzut ca, pe lingă creșterea între,-, gii prăsile proprii, să se cumpere încă 550 de vaci, 1 400 de vițele, 2 250 de ovine, 125 de scroafe etc. De asemenea, gospodăriile, colective sînt îndrumate să rezolve o serie de probleme privind sporirea producției agricole, organizarea teritoriului, aplicarea măsurilor de prevenire și combatere a eroziunii solului, în funcție de condițiile existente în fiecare sat și comună în parte.Datorită unei bune organizări a muncii și a folosirii întregii capacități de lucru a mijloacelor de recoltare, colectiviștii din raionul Bîrlad au terminat printre primii din regiune secerișul și treierișul recoltei de pe cele peste 24 000 ha pă- ioase.Nu la fel este situația în privința întreținerii culturilor prășitoare, căreia unele gospodării colective nu i-au acordat atenția cuvenită. Din datele consiliului agricol raional rezultă că în acest an prașila a III-a a fost executată pe 75 la sută, iar a IV-a pe 16 la sută din suprafețele cultivate cu prășitoare. E drept, sînt gospodării colective ca cele din Șu- letea, Peicani, Cîrja etc., unde tere-

nul a fost bine lucrat. Sînt însă multe lanuri de porumb și floarea- soarelui, așa cum se pot vedea la G.A.C. Crîng, Popeni, Tuțcani, Co- roiești, Ciocani și altele, care n-au fost prășite la vreme.în domeniul sporirii numărului de animale, rezultatele sînt îmbucu- , rătoare. Pînă-în preaeat, s*aü. pro-. , curat 2 548 de oi. față de 2 250 prevăzute pentru acest an, s-au cumpărat 510 vaci și 875 de vițele. Tot mai multe gospodării colective au început șă.crească păsări. La cele 30 de incubatoare-cameră și la centrul avicol Bîrlad s-au scos și distribuit în.gospodăriile colective aproape 160 000 de pui. Planul nu-i îndeplinit însă decît în proporție de 60 la sută.în privința creșterii numărului de animale s-au obținut o serie de realizări, dar consiliul agricol raional și consiliile de conducere ale G.A.C. n-au urmărit cu consecvență să sporească producția acestora.Deși sîntem la mijlocul lunii august, producția medie de lapte prevăzută să se obțină în acest an de la o vacă furajată n-a fost realizată nici pe jumătate. Aceasta se dato- rește faptului că unele gospodării n-au fost îndrumate și ajutate să folosească rațional posibilitățile de furajare a vacilor, să organizeze temeinic munca îngrijitorilor. G.A.C. din Crîng și cea 'din Popeni au condiții asemănătoare. Ele au înregistrat însă rezultate deosebite. La Crîng s-au obținut, pînă la 1 august? cu aproape 600 litri de lapte mai mult de la fiecare vacă furajată față de cît s-a realizat în G.A.C. Popeni. Nici una și nici cealaltă din aceste gospodării n-au izlaz suficient. Dar colectiviștii din Crîng au compensat

deficitul de verde, lucernă, porumb, masă verde, pe care le-au nistrat la iesle. Vacile sînt îngrijite de oameni pricepuți (Constantin Mucenica, Gh. Mocanu, Constantin Ve- nescu și Gh. I. Mucenica), care muncesc de cîțiva ani în acest sector.Colectiviștii din Popeni au însă- mînțat diferite plante furajere pentru a asigura masă verde necesară animalelor. Dar prea timpuriu au
MANOLE CORCAC1 

coresp. „Scînteii"

pășune prin secară masămazăre admi-

(Continuare în pag. III-a)

Tovarășului KIM IR SEN
Președintele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Tovarășului ȚOI EN GHEN
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene
PhenianCu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării Coreei, în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, al Consiliului țde Stat, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romîne, vă tțanșr^. mitem dv. și prin dv. întregului popor coreean un călduros salut și-cejș. mai sincere felicitări.Poporul coreean, sub conducerea Partidului Muncii din Corêêa.^à"’ obținut succese deosebite în construirea socialismului în patria sa <și- luptă cu abnegație pentru realizarea planului septenalPoporul romîn prețuiește relațiile de prietenie și colaborare existente între țările noastre și este convins că ele se vor dezvolta continuu în folosul ambelor noastre popoare, în Interesul consolidării unității lagărului socialist și al păcii.In această zi de mare sărbătoare urăm poporului coreean noi și importante succese în opera de construire a vieții noi, socialiste, în realizarea năzuințelor sale naționale — unificarea pașnică și democratică 

a patriei sale.
GHEORGHE GHEORGHIU DEJ
Prlm-secretar al C.C. al P.M.R. Președintele Consiliului de Miniștri 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne-------- ;--- , ...............

Citi P 
ein.v 
a.wr. 
-:nbr.

ION GHEORGHE MAURER

al Republicii Populare Romine

Primul zbor cosmic in grup continuă
O noua dimineața

MOSCOVA (Agerpres). — TASS l 
Conform programului de zbor, de la 
13 august ora 21 la 14 august ora 4, 
cosmonauții Nikolaev și Popovici au 
dormit. în acest răstimp dirijarea na
velor și controlul asupra funcționării 
aparafajului s-au efectuat în mod 
automat.

După trezire cosmonaufii Nikolaev 
și Popovici au făcut exerciții fizice șl 
au luat dejunul.

Aproape unul de altui

sâ

de

(Continuare în pag. II-a)

(Agerpres}

Peste 800 de mecanizatori din gos
podăriile agricole de stat și S.M.T. 
din regiunea Banat lucrează în două 
schimburi la efectuarea arăturilor. 
Ca urmare, în numeroase unități a- 
gricole socialiste viteza de lucru s-a 
dublat. In întreaga regiune arăturile 
au fost efectuate pe mai bine de 60 
la sută din suprafețele prevăzute, 
tntrecîndu-se de aproape 2 ori suprafețele arate în aceeași perioadă a 
anului trecut.

La Insilozarea 
furajelor

în regiunea Su
ceava au fost în- 
silozate pînă a- 
cum peste 15 000 
de tone diferite 
nutrețuri. Unități
le agricole socia
liste din regiune 
și-au propus 
însilozeze anul a- 
cesta 320 000 
tone nutrețuri. In 
afară de porumb, 
gospodăriile de 
stat și gospodării
le colective vor 
însiloza frunze de 
sfeclă în amestec 
cu pleavă de grîu, 
coceni de porumb 
în amestec cu 
borhot, resturi de 
la grădinile de 
zarzavat, dovleci 
de pe cele 76 000 
de hectare culti
vate în culturi in
tercalate prin po
rumb etc.(Agerpres)

Fabnca de 
ciment Fieni. 
Aspect al fil
trelor și bazi
nelor pentru 
omogenizarea 

pastei noului 
cuptor de 800 
tone.
(Foto : Agerpres)

Cosmonauții sovietici Andrian Nikolaev și Pavel Popovici au transmis următoarea radiogramă : Moscova, Kremlin. Raportăm poporului sovietic, C.C. al P.C.U.S., Guvernului sovietic și Iui Nikita Sergheevici Hrușciov personal:
„A început a patra zi de zbor 

cosmic. Zborurile se desfășoară 
conform programului. Ne aflăm la 
o mică distanță unul de altul. 
Menținem între noi o legătură si
gură. Toate sistemele navei func
ționează bine. Ne simțim excelent. 
Mulțumim mult pentru atenția pă
rintească. Vă asigurăm pe dv. șl 
întregul popor sovietic că progra
mul de zbor va fi îndeplinit în în
tregime".

Totul este în ordine

El a transmis de asemenea un 
salut poporului american, popoare
lor iubitoare de libertate din Afri
ca, precum și popoarelor Americii 
Latine, urîndu-le fericire și pace.

Trecînd deasupra Asiei, cosmo
nautul sovietic Nikolaev a trans
mis următoarea radiogramă: Tran
smit din Cosmos un salut cordial 
popoarelor frățești ale marii Chine, 
R. P. Mongole, R.P.D. Coreene, 
R.D. Vietnam care construiesc so
cialismul în patriile lor. Vă urez 
noi și însemnate succese.

Transmit, de asemenea, salutul 
meu din Cosmos popoarelor Indiei, 
Indoneziei, Afganistanului, Laosu- 
lui, Birmaniei, Ceylonului și Cam- 
bodgiei. Fie ca soarele păcii și fe
ricirii să lumineze totdeauna dea
supra țărilor voastre.

Pâmîntul se vede perfectIată alte radiograme primite la 14 august de pe bordul navelor.Cosmonautul Nikolaev : „Sînt 
șoimul. Pămintul se vede perfect. 
Am văzut Luna și am fotograflat-o. 
Acum Luna este aproape plină.

Vulturul se simte minunat. Totul 
este In ordine. Totul se desfășoa
ră potrivit programului".

Cosmonauții efectuează
sistematic observații

științifice
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS 

transmite : Familiarizați cu condițiile 
zborului cosmic îndelungat, cosmo- 
nauții continuă să efectueze sistema
tic observații științifice. în conformi
tate cu programul stabilit Nikolaev și 
Popovici se degajează periodic de 
sistemul de suspensie, părăsesc scau
nele și studiază influența impondera
bilității asupra coordonării mișcărilor 
și a capacității de muncă în cursul 
zborului cosmic.

Aparatura navelor cosmice func
ționează ireproșabil. în cabinele na
velor cosmice se mențin tot timpul 
condiții normale. Cosmonauții au po
sibilitatea să regleze temperatura ae
rului în anumite limite pentru crearea 
celor mai favorabile condiții în ca
bina navei.

La închiderea ediției

Cosmonautul Popovici a transmis : „Sînt vulturul. Vă aud per
fect. Mă simt excelent. Am Înde
plinit proba vestibulară. Am luat 
dejunul. Am mîncat cu poftă. Șoi
mul raportează că totul este în 
ordine“.După cel de-al doilea dejun, în timpul orei de odihnă, prevăzute în programul zilei, Popovici a transmis: „Sînt vulturul. Totul este 
în ordine. Mențin legătura perfec
tă cu șoimul. Acum mă ocup de 
limba engleză. Dună masă inten
ționez să mă ocup de fizică".

Radiograme din Cosmos
In zborul său, cosmonautul so

vietic Andrian Nikolaev a transmis 
mai multe radiograme :

„De pe bordul navei cosmice so
vietice „Vostok-3” trimit un fier
binte salut și urări de bine priete
nilor buni ai patriei mele — po
poarelor țărilor socialiste. Cosmo
nautul Nikolaev".

Comunicatul agenției TflSSMOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS transmite : Cosmonauții sovietici Nikolaev și Popovici au încheiat încă o zi încordată de muncă în Cosmos. La 14 august, la ora 21 (ora Moscovei) nava satelit „Vos- tok-3” a înconjurat pămîntul de peste 55 de ori, iar nava satelit ,,Vostok-4’’ — de peste 39 de ori. Nava satelit „Vostok-3” se află 
în . Cosmos de mai bine de 81 de ore. Distanța parcursă de navă în 
acest timp este de aproximativ 2 300 000 km, cifră care depășește 
de șase ori distanța între Pămînt și Lună. Nava satelit „Vostok-4” 
a parcurs în 58 de ore o distanță de peste 1600 000 km.Zborul cosmic în grup al navelor se desfășoară normal în deplină conformitate cu programul stabilit. Toate agregatele și sistemele navelor satelit funcționează ireproșabil. La 14 august, la ora 21, parametrii orbitelor' navelor „Vostok-3” și „Vostok-4” sînt respectiv egali : perioada de re' luție — 88,028 minute și 88,179 minute, depărtarea maximă de suprafața Pămîntului — 214 km și 224 km, depărtarea minimă de suprafața Pămîntului — 170 km și 173 km.

Intre navele satelit „Vostok-3” și „Vostok-4” este menținută în 
permanență o legătură radio bilaterală.In cursul zborului în grup al navelor satelit „Vostok-3” și „Vostok-4” au fost obținute materiale extrem de valoroase pentru studierea influenței zborului cosmic îndelungat asupra stării fiziologice și psihologice a organismului uman.

Cosmonauții Nikolaev și Popovici au îndeplinit cu succes pro
gramul’ de cercetări stabilit pentru 14 august.înainte de a se culca, cosmonauții sovietici au stabilit legătura între ei. Cosmonautul Popovici a cîntat fratelui său cosmic o strofă din cîntecul cosmonauților din U.R.S.S. — „Eu cred, prieteni”. Cosmonautul Nikolaev a răspuns prietenului său cîntînd, la rîndul lui, o altă strofă din acest cîntec.Cosmonauții și-au urat apoi noapte bună.
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Adunarea festivă din CapitalăCorespondenți

de munca

Valeriutov.

Lexiconul Tehnic Romîn"~
volumul X

deschidem 
ne gîndim a arătat că în fața re- sarcina de a întări ca- masă al presei, de a

fap- turnă- me- luat

CONSTANTIN 
BARBU, 

oțelar, Uzinele 
constructoare de 

mașini-Reșlta

ca invitați, cores- presă străini și atașați unor misiuni diploma-de tov. C.C. al revistei

CÂRTI NOI

Biblioteca regională din Galați. Sala de lectură destinată copiilor 
-OeO ........

a fost deschisă al al

Ziariștii uzinei noastre5 în secțiile și atelierele uzinei s noastre, peste 4 000 de cititori aș-< teaptă cu interes sosirea ziarelor 2 și revistelor. In paginile presei 2 noastre comuniste — purtătoare> de cuvînt a partidului, a experien- 5 ț-ei înaintate a maselor — găsim< răspunsuri la numeroase proble-< me importante legate 2 și de viața noastră.2 De multe ori, cînd2 ziarele sosite în uzină,< și la corespondenții voluntari care 2 trăiesc și muncesc alături de noi 2 și ale căror nume ne-am obiș- 5 nuit să le întîlnim în paginile< presei. La început erau puțini. A-< cum avem în uzină peste 50 de 2 corespondenți voluntari care se 2 bucură de autoritate și prestigiu $ în rîndurile colectivului. Ceea ce< prețuim la ei în mod deosebit este< faptul că sînt oameni care își pun 2 la inimă interesele obștești, mili-> tează activ pentru înfăptuirea po-< liticii partidului. Cu un ochi sen- ? sibil față de ceea ce este nou> și interesant, sudorul Constantin t Mustață, lăcătușii Romulus Hila și 2 Gheorghe Milea, turnătorii Vasile 5 Dinu și Simion Schneider, inginerii< Gelu Osanu și Simion Schorsten 2 popularizează experiența înaintată 2 de la locurile lor de muncă, me-> todele de lucru avansate, urmă- ) resc cu perseverență extinderea< lor.< După apariția lor în presă, co-< respondențele au găsit în uzină ? întotdeauna un larg ecou, fiind 2 citite și viu discutate de munci- 5 tori. Mi-aduc aminte de cîteva ar- s ticole în care inginerul Octavian< Moga, tehnicianul Ion Iordache și 2 lăcătușul Augustin Gligor scoteau 2 în evidență însemnătatea aplică- 5 rii procedeelor tehnologice avan-< sate pentru mai buna gospodări-1 re a metalului și îmbunătățirea2 calității produselor. Și dacă astăzi 2 .10, noi s-au extins în măsură mai 5 mărie metodele moderne de țur- y n&țe și forjare, la ace'asta și-au 2 adtiș fără îndoială contribuția 2 și scrisorile corespondenților noș- S tri voluntari publicate în presă.2 ' Mulți corespondenți voluniaii >Wn' uzina noastră au avut satis-< 4aația! să vadă „pe viu" efectul7 iș .A
Difuzorul voluntar

pozitiv al scrisorilor lor. Iată numai un exemplu. în ziarul „Flacăra Sibiului“ a apărut un articol în care sudorul Constantin Mustață critica doi tineri din seefie pentru superficialitate în muncă. Cu a- jutorul colectivului, desigur, ei se puteau îndrepta. Dar corespondența publicată a determinat o intervenție mai operativă. Astăzi amîndoi sînt fruntași în producție.Educați de partid în spiritul exigenței, al neîmpăcării cu lipsurile, corespondenții noștri voluntari critică fenomenele negative, contribuie prin scrisul lor la înlăturarea a tot ce stânjenește, într-un sector sau ctltul, bunul mens al producției, sau ceea ce este contrar intereselor obștești. într-un articol publicat la începutul acestui an în „Scînteia“, mai mulți corespondenți voluntari criticau tul că în secția noastră de torie se mai risipește încă tal. Conducerea secției aimediat măsuri. Rezultatul astăzi : în loc de risipă, o economie de metal în valoare de 363 000 lei.Corespondenții se străduiesc să cunoască bine problemele actuale ale muncii în uzină, discută cu tovarășii lor de muncă, pentru a a- duna cît mai multe păreri, idei și sugestii legate de faptele despre care vor să scrie.Acum trei ani, la noi. in uzină a luat ființă și un post de corespondenți voluntari ai „Scînteii“. Această formă colectivă de muncă s-a dovedit folositoare.Comitetul de partid se interesează îndeaproape de îndrumarea activității corespondenților voluntari. în ultimul timp am început să organizăm consfătuiri cu corespondenții voluntari.Activitatea corespondenților voluntari din uzina noastră poate fi și mai rodnică. Ne propunem ca pe viitor să le acordăm un sprijin mai substanțial, ajutîndu-i să fie mai combativi, să intervină cu mai multă operativitate în rezolvarea problemelor pe care le ridică zi de zi munca in uzină.
NICOLAE SPÄTARU 

secretar al comitetului de partid 
de la Uzina „îndependența“-Sibiu

CONSTANTIN 
FRlNCU, 

colectivist, 
G.A.C. „Progresul", 
comuna Făcăieni, 

raionul Fetești 
3$

THOMAN BÉLA, 
funcționar, 

Întreprinderea 
forestieră 

Gheorghienl

MARIA 
IORDACHE- 

DUMITRESCU, 
actriță. Teatrul de
stat „Valea Jiului"- 

Petroșent

De vreun an și ceva Gavril Mo- 
roșan, unul din cei peste 200 munci
tori forestieri din cadrul sectorului 
de exploatare Dămăcușa al întreprin
derii forestiere Moldovița, regiunea 
Suceava, a înlocuit țapina cu fierăs
trăul mecanic. Lună de lună își de
pășește sarcinile de producție.

Gavril Moroșan este și un bun di
fuzor voluntar de presă. Ziarele și 
revistele la care sînt abonați mun
citorii forestieri de pădure sînt a- 
duse de factorul poștal numai pînă 
la sector. De aici și pînă la gurile 
de exploatare de pe văile Păltinel, 
Tomnatic, Hurghișca și altele dis
tribuirea lor se face de către difu
zorul voluntar Moroșan.

Deseori, îl găsești înconjurat de 
muncitorii din brigadă la lectura 
ziarelor, urmată de obicei de dis
cuții pe marginea materialelor citite.

La cabane, în parchete, pe pote
cile înguste de munte întîlnești și 
alți difuzori voluntari, care își 
duc munca bine. In sectorul Dămă
cușa, aproape
tieri sînt abonați la un ziar sau 
revistă.

Extinzînd laminarea la toleranțe negative, siderurgiștii de la Uzinele „Oțelul Roșu" au economisit de la începutul anului I 900 tone metal. S-au evidențiat laminatorii din e- chipele conduse de Pribil Engelbert și Ion Ruvilă. (Virgil Tarla — tehnician).în 1948, în satele raionului Rm. Vîlcea nu exista nici un cinematograf. Azi, în raion funcționează 29 de cinematografe, dintre care 22 la sate. La acestea se vor mai adăuga pînă la sfîrșitul anului încă 7. 
(Victor Petrescu — activist cultural).Colectiviștii dincomuna Săveni, raionul Fetești, au acum 41 000 de păsări, adică 1 000 la suta de hectare. In curînd, din incubatoarele gospodăriei va fi scoasă o nouă serie de cîteva mii de pui. (Dumiiru Laurențiu — instructor de partid).în comuna Rediu, raionul Buhuși, care avea în trecut un mare număr de analfabet!, există acum trei școli

toți muncitorii fores- 
o

NISTOR ȚUICU 
coresp. „Scînteii"

Ziarul „Drum (SMîl 000 nou" din Bra- șov este iniția- toiul și organizatorul unor valoroase acțiuni și inițiative. Cunoscuta acțiune „Procesul milimetrilor" a fost reluată de numeroase alte ziare din țară.Această inițiativă, susținută timp îndelungat, a colectivelor lupta pentru lului.Ca urmare specialiștii de au revizuit tehnologia de turnare și forjare la 237 de repere, iar la 78 repere au redus maselotele, ceea ce a dus în 1961 la o economie de 110 tone metal fată de normele de consum pe 1960. La uzinele de tractoare, prin reproiectări de piese și alte măsuri, consumul de metal pe un tractor UTOS—26 s-a redus cu 138,7 kg. De curînd ziarul a reluat acțiunea sa prin rubrica „Procesul milimetrilor din nou pe teren", la car’ apar articole ce militează pentru economii de metal.In coloanele ziarului „Drum nou’ șl-a găsit loc și Inițiativa pornită de la secția șasiu a uzinelor de tractoare: „Să lucrăm cel puțin două zile pe lună cu scule economisite", se aplică în din regiunea

urmărit mobilizarea din întreprinderi la economisirea meta-a activității ziarului, la Uzinele „Strungul”

în prezent inițiativa multe întreprinderi Brașov și din țară. Ziarul „Flamu- 
fc&i ö’usr'ik coloanele sale principalele probleme ale industriei regiunii.Merită subliniat felul cum se ocupă „Flamura Prahovei" de problemele industriei petroliere.In ultimele luni ziarul s-a ocupat de extinderea unei valoroase iniția-

socialismului, a relațiilor de producție socialiste, ale sporirii continue a producției industriale și agricole impun cuprinderea largă, cunoașterea temeinică și tratarea aprofundată a problemelor economice. Partidul cere presei să susțină cu pasiune ceea ce este nou și valoros, să combată cu hotărîre tot ce e înapoiat, dăunător mersului nostru înainte. în fața tuturor gazetarilor stă cerința de a-și ridica necontenit măiestria publicistică.Vorbitorul dacțiilor stă ra eterul de spori continuu numărul de colaboratori și corespondenți, de a îmbunătăți munca în rîndurile lor.Vorbitorul a relevat contribuția presei la întărirea continuă a prieteniei poporului nostru cu popoarele Uniunii Sovietice și ale celorlalte țări socialiste, la consolidarea unității de nezdruncinat a lagărului socialist, a mișcării comuniste mondiale, subliniind sarcinile ce-i revin în lupta pentru preîntîmpinarea războiului și triumful coexistenței pașnice.în numele lucrătorilor din presa romînă, el a adus un călduros salut glorioasei prese sovietice, în frunte cu „Pravda” leninistă, presei frățești din celelalte comuniste și tindeni.Asigurăm partidului, pe tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej personal — a încheiat vorbitorul — că lucrătorii din presă vor lupta fără preget, cu toate forțele, pentru înfăptuirea politicii partidului de desăvîrșire a construcției socialismului în patria noastră.în încheierea adunării a fost prezentat un program artistic.(Agerpres)

Marți după-amiază, în sala de marmură a Casei Scînteii a avut loc adunarea festivă a ziariștilor din Capitală, consacrată Zilei presei romîne.Au luat parte membri ai C.C. al P.M.R., conducători ai unor instituții centrale și organizații obștești, numeroși ziariști, corespondenți și difuzori voluntari, muncitori tipografi, oameni de cultură, activiști de partid.Au participat, pond'enți de de presă ai tice.AdunareaȘtefan Voicu, membru P.M.R., redactor șef „Lupta de clasă".A luat apoi cuvîntulPop, redactor șef adjunct al ziarului „Scînteia". După ce a evocat glorioasele tradiții ale presei comuniste din țara noastră, vorbitorul a spus : Izvorul forței și influenței presei noastre în rîndurile maselor largi ale poporului îl constituie profundul atașament față de învățătura marxist-leninistă, conducerea ei de către partid — principiul fundamental al activității presei comuniste.Răspunzînd înaltelor exigențe ale partidului și ale poporului muncitor —: a arătat în continuare vorbitorul — presa trebuie să-și afirme tot mai puternic rolul de propagandist, agitator și organizator colectiv în lupta pentru construcția socialistă. Indicația leninistă, potrivitcăreia „presa trebuie să pună pe primul plan problemele muncii privite nemijlocit sub aspectul practic", călăuzește activitatea presei noastre. Sarcinile complexe ale dezvoltării bazei tehnice materiale a
lor

ELEONORA 
PASCARU, 

inginei, 
Uzinele textile

„30 Decembrie"- 
Arad

țări socialiste, ziarelor muncitorești de pretu-Comitetul Central al
Lucrare enciclopedică de informare în domeniul tehnic, „Le

xiconul Tehnic Romîn", în noua elaborare, cuprinde material documentar din circa 70 de disci-
a

tehnică, cuprinde noțiuni generale despre mecanizarea agriculturii și descrierea celor mal noi mașini agricole. Broșura se adresează unui cerc larg de d. titori.
„Fapte și oameni din trecutulpline. Recent, Editura tehnică publicat volumul X (L-Mec).

Lucrări din domeniul

medicinei în patria noastră”

construcțiilor

cu scrisul nostru
IOAN TRIFU, 

învățător, 
satul Piscu-Rusului, 

comuna Dațjîța, 
raionul Negrești

cu 22 cadre didactice. în prezent, se lucrează la finisarea unei noi școli de 8 ani cu 8 săli de clasă. (Tache 
Vasflache —- colectivist);O propunere făcută de maistrul Ion Vișan și controlorul de calitate Vasile Alexandru de la întreprinderea Electron’-’H"-București, în urma

sosite la
REDACȚIA

K LL958J

căreia s-a îmbunătățit tehnologia de fabricație a mî- nerelor de siguranță de 350 V și a furcilor cu tije de 350 A, aduce fabricii economii de 1 100 000 lei a- nual. (Ion Pop — muncitor).Peste 1 000 000 lei venituri au realizat pînă cum colectiviștii din Goicea Mare, prin valorificarea
a-

raionullegumelor. (Dumiiru Dinlșor — președintele G.A.C.),La Onești s-au dat în folosință în acest an 556 de apartamente. Pînă la 23 August constructorii șantierului „3" vor termina alte 120. (Ale
xandru Guță — secretar al organizației de bază).

în scrisoarea de față vă vom face 
cunoscute rezultatele frumoase obți
nute vara aceasta de către lucrătorii 
gospodăriei de stat Variaș la cultura 
grîului. Producția medie la hectar pe 
înfreaga suprafață de 300 ha a fost de
3 541 kg. Pe unele farlale s-au scos 
recolte și mai mari. Merită amintite 
succesele dobîndiie de către brigada 
a lll-a de mecanizare completă con
dusă de tov. Marin Vasile care, pe o 
suprafață de 98 de hectare, a 
cîte 4 273 kg grâu la hectar.

în comuna Variaș există și o gospo
dărie colectivă bine cunoscută pentru 
succesele sale în obținerea de produc
ții mari. Anul acesta colectiviștii au cui- 
fivaf 1 418 ha cu grîu. Datorita faptu
lui că au făcut lucrări de bună cali
tate și au folosit sămînță din soiuri 
productive, recolta medie la hectar a 
fost de 2 241 kg. Pe unele parcele, re
coltele au fost și mai însemnate. Ast
fel, brigada a Il-a condusă de Ero- 
dorian Brana a obținut pe 22 ha cîte
4 004 kg, iar brigada lui 5imion Coman 
pe 70 ha cîte 3 600 kg grîu la hectar.

Realizări frumoase întîlnești și în 
sectorul zootehnic al gospodăriei co
lective. Acesta cuprinde 892 bovine 
din care 293 vaci cu lapte. Anul tre
cut producția medie de lapte a fost 
de 2 821 I pe cap de vacă. în acest an 
s-a prevăzut să se realizeze 2 900 I. 
Colectiviștii sînt convinși că-și vor de
păși planul, înfrucîf au luat toate mă
surile pentru a asigura cantitățile nece
sare de furaje. Numărul porcilor con
tractați cu statul este de 2 300.

Aceste cifre prezintă‘inferes și da
torită faptului că ele reflectă posibili-

obținut

A. V în di-

continuă a traiu-făfile de îmbunătățire 
lui colectiviștilor.

Cunoscîndu-le, e mai ușor să arăți 
că în 4—5 ani s-au construit peste 150 
de case noi, că aparatele de radio se 
numără cu sutele sau că vreo patru
zeci de colectiviști și-au cumpărat mo
tociclete. La toate acestea se adaugă 
faptul deosebit de important că gos
podăria colectivă i-a dat omului dem
nitatea.

Iar pentru noi, corespondenții vo
luntari, gospodăria colectivă este un 
nesecat izvor de fapte, de experiență 
bogată pe care ne străduim să le 
popularizăm în coloanele ziarului. Fi
rește că nici lipsurile nu ne lasă na- 

i sarcina 
locul 

fim prezenți și cu 
ori este nevoie...

Editura tehnică a publicat două cărți noi despre probleme din domeniul construcțiilor. Pri
ma, „Probleme de estetica ora
șelor" de Radu Lamian, cuprinde 
o serie de noțiuni teoretice generale cît și aspecte concrete axate pe latura estetică a construcției orașelor. Cea de-a doua lucrare, „Locuința urbană. Reaii- 
xări din Capitală 1359—1961", prezintă unele din proiectele de locuințe realizate în Capitală : Ansamblul Pieței Palatului R. Romîne, Ansamblul Circului Stat, Ansamblul Pieței Gării Nord etc.

„Mașini agricole”

Astfel este intitulată cartea prof. dr. Valeriu L. Bologa șl dr. 
Samuil îzsăk — publicată de E- ditura științifică. Lucrarea se adresează mai ales celor care nu au studiat medicina, dar vor să cunoască aspecte din activitatea unor figuri importante ale medicinei romînești, cît și fapte care arată dezvoltarea științelor medicale și ocrotirii sănătății în anii puterii populare.

„Formarea terminologiei 
științifice romînești”

P. de de
Tot în Editura științifică apărut și această lucrare, scrisă de N. A. Ursu. Volumul cercetează formarea terminologiei geografice, agronomice, medicale, fizico-chimice, matematice, a științelor naturale, în cultura romlnească, la sfîrșitul secolului al XVIII-lea și în prima Jumătate

a

Lucrarea „Mașini agricole"
C. Ciocîdia, apărută în Editura a secoliilttî al XlX-lca. ‘de

păsători. Așa înțelegem noi 
de corespondent voluntar : la 
nostru de muncă să 
scrisul ori de cîte

organizator de 
PAVEL KERES-

ILIE GÎRDAN,partid G.A.S.,
TES, colectivist, KOSS MIHAI, 
mecanizator G.A.S., AUREL AR- 
ÖELEANU, ing. agronom G.A.C., 
SIMION COMAN, brigadier 
G.A.C. — din postul de cores
pondenți voluntari ai „Scînteii”

— comuna Variaș, regiunea
Banat

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Teatrul 
de vară din „ParcUl N. Bălcescu") : 
PATRU SUB UN ACOPERIȘ — (orele 
20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI (Tèatrul 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 DE VARA DIN „PARCUL 
23 AUGUST“ : Concertul orchestrei de 
jaz FIPS FLEISCHER 
mană — (orele 20).

CIRCUL DE STAT :
samblului Circului din 
Chineză) — (orele 20),

din R. D. Ger-

Spectacolele an- 
GUANDUN (R.P.

(Urmare din pag. I-a)

live a petroliștilor din sectorul foraj al schelei Boldești. Este vorba de „Graficul complex". Prin acest grafic, care se află instalat la fiecare sondă, se urmărește zilnic felul cum este îndeplinit planul, care sînt cheltuielile față de deviz, în coloanele ziarului au apărut rului fruntaș Marin un mare număr de articole, reportaje, interviuri și informații pe cele mai diverse teme.Cu bune rezultate se ocupă ziarul „Flamura Prahovei" de ridicarea calificării petroliștilor. Cu cîteva luni în urmă, la schela Moreni a apărut inițiativa „Fiecare brigadă de foraj — o școală a înaltei calificări". Ziarul a sesizat-o la timp și s-a ocupat de extinderea ei. Pe această temă numai în ultimul timp au fost publicate trei pagini speciale, șase articole și un mare număr de informații. Ziarul s-a ocupat de extinderea acestei inițiative și în alte ramuri, potrivit cu specificul acestora.Este demn de menționat că ziarul „Flamura Prahovei", ocupîndu-se de extinderea inițiativelor, a metodelor înaintate de muncă din industria petrolieră, nu scapă lelalte sectoare de cadrul regiunii.

propus să extindă acțiunea „Ce 
arătat exemplul Porumbiței", la G.A.S. “ -------- "na Florești, raionul Titu, au fost a- duse din 12 G.A.C. 12 vaci cu producții de lapte scăzute, care au fost predaie pe timp de un an mulgăto- Tănase. După numai două luni și ceva, printr-o bună îngrijire și furajare rațională, producția de lapte a acestor vaci a sporit de peste 3 ori. Inițiativa colectiviștilor din Florești s-a extins și în multe G.A.C. din raioanele Fetești, Călărași, Giurgiu, Roșiori și altele. Și aici vacile date în îngrijirea mulgătorilor fruntași și-au dublat producția de lapte.Printr-o altă acțiune ziarul „Steagul roșu“ urmărește creșterea producției de porumb. „Porumbin” este un personaj care și-a propus să popularizeze într-o formă atrăgătoare metodele agrotehnice avansate în cultura porumbului și a altor plante. La rubrica „însemnările lui Po- 

în 
un

aAstfel, „Drumul lui Lenin", cornu-

te. La rubrica „însemnările lui 
rumbin" au apărut, îndeosebi timpul campaniilor agricole, mare număr de articole.din vedere ce- activitate din jo» • —Ziarul^hrßljsamd brogea
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redacție și lucrează 5—S zile ferite secții ale redacției.Ziarul are aproape 2 000 de corespondenți voluntari. în fiecare număr de ziar să fie publicate articole, reportaje, scrisori semnate de oameni ai muncii din regiune. Mai mult de două ori pe lună apar în ziar pagini întregi semnate de corespondenții voluntari.

In activitatea sa, ziarul „Steagul roșu“, organul Comitetului regional București al P.M.R. și al Sfatului popular al regiunii București, acordă o mare atenție problemelor agriculturii. El a inițiat mai multe acțiuni menite să contribuie la creșterea producției vegetale și animale în gospodăriile agricole colective și prin aceasta la întărirea lor economică și organizatorică.în lumina sarcinilor izvorîte din lucrările sesiunii extraordinare a Marii Adunări Naționale, ziarul și-a

l „Do- nouă’ __ se ocupă sistematic de munca cu corespondenții voluntari. In ziar se publică un număr mare de articole și scrisori trimise de ei.Lunar se editează „Buletinul corespondentului voluntar“. Totodată diferite lecții despre teoria și practica presei sînt tipărite și trimise corespondenților voluntari.In fiecare lună ziarul organizează consfătuiri la care participă corespondenții voluntari din întreprinderi, iar odată la trei luni, pe centre de raioane, cu cei de la sate. Periodic, 5—10 corespondenți voluntari dintre cei mai activi sint invitați la

Ziarul „Semănătoarea“, de ia uzina cu a- celași nume din București, a inițiat numeroase acțiuni cu privire la îmbunătățirea calității produselor, ridicarea califică- rii profesionale, îndeplinirea planului la loti indicii, introducerea tehnologiei avansate — cărora le-a consacrat pagini speciale, articole, reportaje etc. Printre acestea merită să fie amintit raidul „Cum putem îmbunătăți produselor noastre“. în cestei acțiuni muncitorii făcut peste 200 propuneri privind îmbunătățirea caracteristicilor tehnice ale combinelor și ale altor mașini agricole.Alte pagini speciale și articole au fost consacrate problemelor legate de îmbunătățirea ritmicității producției, creșterea eficienței consfătuirilor de producție, activitatea tinerilor specialiști, îngrijirea utilajului etc.Ziarul s-a ocupat atît de problemele de producție, cărora le revine un loc de seamă în coloanele sale, cît și de inițierea unor discuții interesante despre profilul omului nou, despre stilul de muncă socialist etc.Redacția ziarului a dobîndit o experiență valoroasă în munca cu corespondenții voluntari. Cu sprijinul comitetului de partid, a fost format un colectiv redacțional compus din muncitori fruntași, ingineri, tehnicieni etc., care ajută pe autori la pregătirea materialelor pentru ziar. Numărul celor ce scriu acestui ziar trece de 600.

SEMĂNĂTOAREA

pe tema calitatea cadrul a- uzinei au

Un înalt exemplu de presă leninistă, un adevărat îndreptar, pentru ziariștii din țara noastră presa sovietică, în frunte cu „Pra'vda”. împreună cu presa sovietică, cu presa din celelalte țări socialiste, cu presa comunistă și progresistă din întreaga lume, ziarele și publicațiile noastre militează neobosit pentru cauza noastră comună, cauza comunismului și a păcii.în fața presei, a ziariștilor, se deschide un cîmp nelimitat de preocupări — întreaga noastră realitate ■nouă, cu activitatea vastă, multilaterală, plină de inițiativă creatoare a maselor de oameni ai muncii. Lărgirea necontenită a gamei tematice a ziarelor este impusă de sporirea continuă a numărului de cititori, de nivelul lor politic și cultural tot mai înalt. Nenumăratele probleme care-i interesează pe oamenii muncii — de la economie și cultură pînă la aspectele traiului și nevoilor de zi cu zi — trebuie să fie mereu prezente în paginile presei.Pentru ca fiecare rînd scris și tipărit să-și atingă ținta, să convingă sau să emoționeze cititorii, se cere o grijă permanentă pentru ridicarea nivelului publicistic al ziarelor și revistelor. Publicisticii comuniste îi sînt cu totul străine superficialitatea, artificiile fără miez, goana după efecte ieftine, după un „inedit“ de suprafață. Ridicarea de probleme importante, care să răspundă preocupărilor esențiale ale oamenilor muncii, punerea în lumină a oamenilor înaintați, a celor mai însemnate fapte de muncă și de viață, oferirea unui material informativ cît mai bogat și interesant, realizarea de articole și reportaje într-o mare varietate de forme gazetărești și cu un conținut profund principial, educativ și instructiv — iată ce trebuie să stea la baza publicisticii.în afară de ziariștii care lucrează în presa cotidiană, printre colaboratorii presei noastre se numără un detașament numeros de publiciști și scriitori care scriu în reviste și în periodicele de specialitate. O îndatorire de cinste a acestora este de a milita pentru o înaltă ținută

este
ideologică, literară, științifică, de a manifesta receptivitate față de tot ce este nou și înaintat.Un rol de seamă revine presei locale, ziarelor regionale și raionale, gazetelor de uzină. Axindu-și întreaga muncă pe problemele specifice regiunii, raionului, uzinei unde-și duc activitatea, aceste ziare au menirea de a face cunoscută politica partidului pînă în cel mai îndepărtat colț de țară, de a lupta pentru înfăptuirea de către toate colectivele a mărețelor sarcini puse de partid.Presa noastră soarbe forțe inepuizabile din legătura ei strînsă cu masele largi ale oamenilor muncii, din faptul că ea este scrisă cu participarea directă a zeci de mii de corespondenți voluntari, muncitori, țărani, intelectuali, care aduc în paginile ei suflul proaspăt al vieții, în cursul anului trecut ziarele și publicațiile centrale și locale, radiodifuziunea și televiziunea, au primit aproape un milion de scrisori. Numai „Scînteia“ a primit peste 62 500 de scrisori. Partidul pune în fața presei sarcina întăririi caracterului de masă, lărgirii continue a activului de colaboratori și corespondenți.Presa noastră este un factor activ al politicii externe a partidului și guvernului R. P. Romîne. Crescută și educată de partid în spiritul internaționalismului proletar, ea a a- dus și își va aduce contribuția de preț la întărirea continuă a prieteniei poporului nostru cu popoarele Uniunii Sovietice și ale celorlalte țări socialiste, la consolidarea unității de nezdruncinat a lagărului socialist și a mișcării comuniste mondiale, la lupta pentru preîntîm- pinarea războiului, pentru triumful principiilor coexistenței pașnice.Ziua presei romîne constituie pentru întreaga noastră presă, pentru toți slujitorii ei, pentru armata de mii de oameni a corespondenților voluntari, un nou prilej de a-și reafirma devotamentul nețărmurit față de partid, față de nepieritoarele idei ale marxism-leninismului, hotărîrea fermă de a sluji fără preget, cu toate forțele — sub conducerea încercată a partidului — măreața cauză a desăvîrș-irii construcției socialismului în patria noastră, cauza comunismului, a păcii în întreaga lume.

CINEMATOGRAFE. REVISTA DE LA 
MIEZUL . NOPȚII — cinemascop : Sala 
Palatului R. P. Romîne (19,30), Patria 
(9,15; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15), Elena
Pavel (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21;
grădină — 20,30), 1 Mal (10; 12; 15,30; 18;
20.30) , 23 August (9,45; 12; 14,15; 16,30;
10,45; 21), Stadionul Dinamo (20). FRU
MOASA AMERICANĂ : rulează la ci
nematografele Republica (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21), I. C. Frimu (9,45; 12; 14,15; 
16,30; 18,45; 21; grădină — 20,30), V.
Roaită (10; 12; 15; 17; 19; grădină — 20), 
Alex. Sahla (9: 11; 13; 15; 17; 19: 21), 
Grădina Arta (20). LACRIMI TÎRZII : 
Magheru (9; 11; 13; 15; 17; 10; 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 
Ciulești (20), Grădina Progresul (20,15). 
BATRÎNUL ȘI MAREA ; rulează la cine
matograful V. Alecsandri (15; 17; 19; 21). 
MONGOLII — cinemascop : Lumina' (9,30; 
11,45; 14; 16,45: 18,45: 21), Arta (11; 16; 18,15; 
21), Grădina Ălex., Sahla (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; 16; 21). OMUL AM- 
FIBIE : Central (10; 12,40; 15,20; 18; 20,30). 
PROGRAM PENTRU COPII : 13 Sep
tembrie (10). ÎNVIEREA — ambele serii : 
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- 
dimirescu (16; 1.8; grădină - 30). TOM- 
DEGEȚELUL : Cultural (10,30; 15; 17; 19; 
21). FIUL HAIDUCULUI : rulează la 
cinematograful Alex. Popov de la ore
le. 9 la 21 in continuare. PLANETA 
FURTUNILOR : 0 Martie (15: 17; 19;
grădină - 20,30), Donca Simo (16; 18; 
20: grădină — 20.30), Floreasca (16; 18,15;
20.30) . NUMAI O. GLUMA : rulează la
cinematograful Grivița (15; 17: 19;' 21). 
TAINA ÊI : rulează la cinematograful 
C. David (15.30; 18; 20,30). p

TELEVIZIUNE: Orele 17,00 — ’ EMI
SIUNEA PENTRU CLUBURILE DIN 
ÎNTREPRINDERI. Din cuprins : » Tele
jurnalul săptămînii. o In cinstea marii 
sărbători, o Fruntașii noștri, o îmbună
tățirea indicilor de utilizare — sarcină 
importantă în creșterea producției de 
metal, e La uzinele „Republica“ după 
orele de producție. • Din creația cercu
rilor literare muncitorești. • Program 
de romanțe. Cîntă o formație condusă 
de Zissu Georgescu. Soliști : Maria La
zăr, Vasile Micu. • Seiecțiuni din ope
rete înregistrate pe peliculă. 10,00 — 
EMISIUNEA PENTRU SATE. Din 
cuprins : • Cronică sătească. • Tribuna 
fruntașilor „Cum am reușit Să sporim 
producția de lapte în ferma de vaci a 
gospodăriei noastre colective", o Știința 
în sprijinul producției. • Muzică popu
lară romtatească. Cîntă orchestra Fa
bricii de cabluri și materiale electro- 
izolante din București.

CUM E VREMEA
Ieri în țară : Vremea s-a menținut 

călduroasă cu cerul variabil, local în 
Ardeal, Banat și regiunile de deal din 
Oltenia ți Muntenia s-au produs în- 
nourări mal accentuate și au căzut • 1
sub formă de averse Însoțite de de.- ,.... 
cări electrice. Vîntul a suflat slab pînă 
la potrivit, predominînd din sectorul 
nordic. Temperatura aerului la ora 14 
înregistra. valori cuprinse între 25 de 
grade la Sulina și 35 de grade la Băi- lești.
.*®rl..în orașul București : Vremea a 

frumoasă și călduroasă cu cerul va- 
,Ymtul a suflat slab pînă la po

trivit din nord-est. Temperatura maxi- 
mă a atins 33 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 16, 17 și 18 august :
In țară : Vreme frumoasă și căldu

roasa cu cerul mai mult senin, excep- 
tmd vestul țării unde la sfîrșitul inter- 
valului se vor produce înnourări și vor 
cădea ploi locale. Vînt slab pînă la po
ți ivit din est și sud. Temperatura q» menține ridicată. Minimele vor fï cu
prinse intre 13 șl 23 de grade, iar ma- 
m™ ridicate0 26 Ș1 35 de SradE’ 10caI 
J" B"«ureSti ■ Vreme frmnoa.
sa și călduroasa, ou cerul variabil 
mult renin. Vint slab. Temperatura sta. 
ționară.
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Prezentarea scrisorilor de acreditare de către
noul ambasador al R. 0. Vietnam m R. P. RomînăLa 14 august tovarășul Ștefan Voi- tec, vicepreședinte al Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne, a primit pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Republicii Democrate Vietnam, Dinh Van Duc, care și-a prezentat scrisorile de a- creditare.în cuvîntarea ținută cu acest prilej, noul ambasadoi* al Republicii Democrate Vietnam în Republica Populară Romînă, după ce a transmis Consiliului de Stat, guvernului și poporului romîn salutări cordiale din partea președintelui, guvernului și poporului vietnamez, a remarcat succesele obținute de poporul romîn în opera de desăvîrșire à construcției socialismului în Republica Populară Romînă.în continuare, el a subliniat că înfăptuirea cu aproape 4 ani înainte de termen a colectivizării agriculturii, cît și realizarea cu succes 

a planurilor economice de lungă durată sînt victorii glorioase obținute de Către popoful romîn în construirea unei Romînii din ce în ce mai prospere. El a spus, de asemenea, că poporul și guvernul Republicii Democrate Vietnam apreciază eforturile întreprinse de către poporul și guvernul Republicii Populare Romîne pentru salvgardarea păcii în Balcani și în lume. Ambasadorul R. D. Vietnam a exprimat apoi, în numele guvernului și poporului R. D. Vietnam, profunda recunoștință pentru sprijinul acordat în lupta pentru reunificarea națională a Vietnamului.în încheiere, el a urat poporului romîn succese și mai mari în construirea socialismului și apărarea păcii.în răspunsul său, tovarășul Ștefan Voitec, vicepreședinte al Consiliului de Stat, a mulțumit ambasadorului Dinh Van Duc pentru aprecierile și cuvintele calde adresate poporului nostru.

în continuare a arătat că oamenii muncii din țara noastră salută cu bucurie rezultatele obținute de poporul vietnamez, care luptă cu abnegație pentru îndeplinirea primului plan cincinal de dezvoltare a economiei și culturii R. D. Vietnam.Relațiile de prietenie și colaborare dintre țările noastre — a arătat tovarășul Ștefan Voitec — strîns u- nite în lupta comună pentru construirea socialismului și apărarea păcii, se întăresc continuu-.Vicepreședintele Consiliului de Stat a arătat, de asemenea, că poporul și guvernul Republicii Populare Romîne au sprijinit și vor sprijini lupta poporului vietnamez pentru reunificarea pașnică și democratică a patriei sale și salută eforturile guvernului și poporului Republicii Democrate Vietnam pentru consolidarea păcii în Asia de șud- est și în lumea întreagă.în încheiere, tovarășul Ștefan Voitec a transmis președintelui Republicii Democrate Vietnam, poporului și' guvernului Republicii Democrate Vietnam cele mai cordiale salutări și l-a asigurat pe noul ambasador al Republicii Democrate Vietnam în Republica Populară Romînă că în îndeplinirea înaltei sale misiuni în țara noastră se va bucura de tot sprijinul din partea Consiliului de Stat și a guvernului Republicii Populare Romîne.După ceremonia prezentării scrisorilor de acreditare, tovarășul Ștefan Voitec a avut o convorbire cu ambasadorul Dinh Van Duc, la care au asistat tovarășii Corneliu Mănescu,' ministrul afacerilor externe, Grigore Geamănu, secretarul Consiliului de Stat.Ambasadorul R. D. Vietnam a fost însoțit de Le Van Chat, prim secretar, Nguyen Can, atașat. (Agerpres)
OeoCiz prilejul celei de-a 17-a aniversări 

a eliberării CoreeiMarți seara, la cinematograful „Patria“ din Capitală a avut loc un spectacol de gală cu filmul artistic coreean „Satul de pe linia de demarcație“, organizat cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării Coreei.Au luat parte tov. Vasile Dumitrescu, adjunct al ministrului afacerilor externe, Dumitru Popescu, vicepreședinte al Comitetului de Stat pentru Cultură și Artă, Al. Buican, vicepreședinte al I.R.R.C.S., conducători ai unor instituții centrale șiorganizații obștești, oameni de artă berării Coreei.
————o®o----------

și cultură, ziariști, un numeros public.Au fost de față Kim Ben Dik, ambasadorul R.P.D. Coreene în R. P. Romînă, membri ai ambasadei, precum și alți membri ai corpului diplomatic.
★Marți seara ambasadorul R.P.D. Coreene la București, Kim Ben Dik, a ținut o cuvîntare la posturile noastre de radio și televiziune cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eli- „,-i. ■- .

încheierea lucrărilor ședinței lărgite a secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii Ședința festivă de la Phenian

TELEGRAMĂCu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Democrate Coreene — a 17-a aniversare a eliberării Coreei, ministrul afacerilor externe al R. P. Romîne, tovarășul Corneliu Mănescu, a trimis o telegramă de felicitare tovarășului Pak Sen Cer, ministrul afacerilor exter
ne al R. P. D. Coreene. (Agerpres)
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Primirea de către ministrul 
afacerilor externe al R. P. Romîne 
a ambasadorului Uniunii Birmane 

la BucureștiMinistrul afacerilor externe al R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, a primit marți în audiență pe ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Birmane la București, Matia Thray Sithu U Pe Kin, în legătură cu apropiata prezentare a scrisorilor de acreditare.

Marți au luat sflrșit lucrările ședinței lărgite a secției de cereale și plante tehnice a Consiliului Superior al Agriculturii. Participanții la ședință — specialiști din producție și oameni de știință — au dezbătut și stabilit, pe baza rezultatelor cercetărilor științifice și a experienței unităților fruntașe, cele mai bune metode agrotehnice și soiuri de grîu de toamnă care trebuie folosite în noul an agricol pentru mărirea producției de grîu la nivelul sarcinilor trasate de Congresul al III-lea al P.M.R.Referatele prezentate și metodele de lucru împărtășite de specialiștii din unitățile de producție au scos în evidență posibilitățile pe care le are agricultura noastră pentru sporirea recoltelor de grîu.Luînd cuvîntul, tovarășul Alexandru Moghioroș, vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, a înfățișat perspectivele de dezvoltare create agriculturii din țara noastră prin încheierea procesului de colectivizare, creșterea continuă a bazei tehnico-materiale și reorganizarea conducerii agriculturii, subliniind că sarcina actuală a oamenilor muncii de pe ogoare o constituie ridicarea producției agricole și, în special, a celei cerealiere prin sporirea recoltelor la hectar. El a făcut apoi o serie de recomandări în legătură cu principalele măsuri agrotehnice ce trebuie aplicate diferențiat în fiecare unitate agricolă socialistă și a subliniat sarcinile ce revin oamenilor de știință în crearea d»j soiuri noi. mai valoroase decît cele existente, pentru îmbunătățirea conti-
CONSTITUIREA COMITETULUI 
NATIONAL AL GEOLOGILOR 

DIN R. P. ROMÎNĂPrintr-o Hotărîre a Consiliului de Miniștri, a fost înființat Comitetul Național al Geologilor din Republica Populară Romînă, care reprezintă țara noastră în Uniunea Internațională pentru științele geologice.Președinte al Comitetului Național al Geologilor este acad. Alexandru Codarcea, președintele Comitetului Geologic.
Filmul înfâțîșînd imagini 

de pe nava cosmica 
„Vostok 3"Marți seara telespectatorii din (ara noastră au urmărit cu mult interes filmul primit din partea studioului de televiziune din Moscova înfățișînd imagini de pe nava cosmică „Vostok 3" și convorbirea tovarășului N. S. Hiușciav cu cosmonautul maior Andrian Grigorie-

nuă a mașinilor agricole și răspîn- direa în practică a rezultatelor cercetărilor științifice.în încheiere, vorbitorul a scos în evidență preocuparea permanentă a partidului și statului nostru pentru continua înzestrare tehnico-mate- rială a unităților agricole socialiste, pentru generalizarea experienței unităților fruntașe în scopul creșterii continue a producției agricole.în cuvîntul de închidere, tovarășul Mihai Dalea, președintele Consiliului Superior al Agriculturii, a subliniat principalele sarcini pentru buna pregătire și desfășurare à campaniei de însămînțare a griului.în vara aceasta arăturile au fost efectuate pînă acum pe suprafețe mai mari decît în anul trecut. A- ceastă lucrare continuă. în zilele următoare trebuie folosite toate forțele pentru grăbirea arăturilor și efectuarea lor corespunzător indicațiilor și îndrumărilor institutelor de cercetări.în etapa actuală, a încheiat vorbitorul, cind agricultura este colectivizată și în fiecare G.A.C. lucrează cel puțin un inginer agronom, există toate premisele să se realizeze și să se depășească producțiile prevăzute pentru anul 1963. Sarcina de bază a tuturor lucrătorilor din agricultură constă în aplicarea în producție a rezultatelor cercetărilor în mod diferențiat, creator, în funcție de condițiile specifice ale unităților în care lucrează. în felul acesta se va asigura o producție sporită de cereale în anul viitor, baza dezvoltării tuturor ramurilor agriculturii.La ședință s-au adoptat o serie de recomandări cu privire la cultura griului de toamnă pentru anul agricol 1962—1963, care vor fi tipărite și difuzate unităților agricole și consiliilor agricole regionale și raionale. (Agerpres)

PHENIAN 14 (Agerpres). — Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării Coreei de către armata sovietică de sub jugul dominației japoneze — sărbătoare națională a poporului coreean — la 14 august a avut loc în orașul Phenian o ședință festivă a reprezentanților opiniei publice din capitală.în prezidiul adunării au luat loc Kim Ir Sen, președintele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea, președintele Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene, și alți conducători de partid și de stat coreeni.Raportul a fost prezentat de Kim Ir, prim-viefepreședihte al Cabinetului de Miniștri al R.P.D. Coreene care în numele Comitetului Central al Partidului Muncii din Coreea și în numele guvernului R.P.D. Coreene a felicitat cu căldură poporul coreean cu prilejul acestei sărbători și a mulțumit din toată inima poporului sovietic care a eliberat Coreea și a acordat poporului coreean un ajutor material și moral în construcția socialistă, în crearea statului independent.Țara noastră, a spus Kim Ir, s-a

transformat dintr-0 țară înapoiată în trecut într-un stat socialist in- dustrial-agrar cu o economie națională independentă.Lansarea de către Uniunea Sovietică a celor două nave cosmice — a spus în continuare Kim Ir — constituie o mărturie a puterii invincibile a Uniunii Sovietice și a superiorității orînduirii socialiste asupra celei capitaliste. Această realizare a Uniunii Sovietice contribuie la întărirea puterii lagărului socialist și însuflețește popoarele în lupta lor pentru pace, socialism și progres.în încheiere, Kim Ir a spus că poporul coreean, ținînd sus steagul marxism-leninismului, va continua și de acum înainte să întărească prietenia cu popoarele țărilor lagărului socialist și va merge întotdeauna alături de ele.în cadrul adunării a luat, de asemenea, cuvîntul V. P. Moskovski, ambasadorul U.R.S.S. în R.P.D. Coreeană.

Sub semnul prieteniei 
romino-sovieticePOLTAVA 13 (Agerpres). — TASS transmite : La 13 augUst populația orașului ucrainean Poltava a în- tîmpinat cu căldură un grup al delegației tineretului romîn care a participat la cel de al VUI-lea Festival Mopdial al Tineretului și Studenților de la Helsinki.în oraș a avut loc un miting la care prietenii romîni au fost salutați de Stanislav Nastoburko, șeful unei brigăzi de muncă comunistă de la uzina pentru reparația locomotivelor din Poltava, și de alții. Poetul Nicolae Stoian, membru al C.C. al Uniunii Tineretului Muncitor, a rostit cuvîntarea de răspuns.Participanții la miting au trimis o telegramă de felicitare cosmonau- ților sovietici Andrian Nikolaev și Pavel Popovici.

Expulzați din Ghana
ACCRA. Guvernul Republicii Ghana a ordonat expulzarea din țară a arhiepiscopului englez din Africa de vest, Patterson, și a episcopului anglican din Accra, Rose- vear. Ziarele din Ghana au cerut să se pună capăt amestecului reprezentanților bisericii anglicane în treburile interne. Referindu-se la expulzarea lui Rosevear, ziarul „Ghana Times" scrie printre altele : „S-a terminat cu amestecul și cu activitatea dv. reacționară. Trebuie să plecați“«
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Azi, începe „Cursa Scînteii"

DRUM BUN, SUCCES!
CURSA SClNTEII

15-19 AUGUST 1962

Ediția a XV-a a „Cursei Scîn- 
teii” începe as
tăzi la ora 8,30 
cînd — din fața 
redacției ziaru
lui nostru — se 
va da startul în 
prima etapă : 
3ucurești - Bu-1 zău - Galați. Așteptată ‘cu deo- Ï sebit interes de iubitorii spor- f tului, populara competiție ci- j clistă reunește de această dată 

pe cei mai în formă alergători 
ț din țara noastră și o serie de

valoroși cicliști din R. S. Ceho
slovacă.

Mai mult ca în celelalte ediții, 
acum se anunță o dispută, pasio
nantă între alergătorii consacrați 
și cicliștii mai tineri. Este firesc ca din această confruntare de 
forțe întrecerea să aibă o desfă
șurare spectaculoasă. Pe ' de altă 
parte, traseul va pretinde din 
partea concurenților o bună pre
gătire, multă voință și dîrzenie.

Tuturor cicliștilor participanți 
la „Cursa Scînteii" le urăm : 
„Drum bun și succesLista concurenților

Ï. M. Laczn. 2. V. Pyoha, 3. M. Fa- gala, 4. St. Lozkov, 5. P. Stokuc, 6. 
J. Knezourék, 7. A. Vimr, 8. L. Ku- 
bieek (R. S. Cehoslovacă) ; 9. G. Moi-
ceanu, 10. I. Cosma, 11. L. Zanoni, 
12. A. Șelarii, 13. W. Ziegler, 14. Gh. 
Calcișcă, 15. P. Ghiță, 16. M. Voinea, 
17. Gh. Bădără (Dinamo) ; 18. C. Du
mitrescu, 19. Gh. Rădulescu, 20. D. 
Munteanu, 21. S. Mihălțeanu, 22. C. 
Moîeeanu (Olimpia) ; 23. N. Grigore, 
24. I. Stoica, 25. N. Niculescu, 26. St. 
Petrescu, 27. I, Ardeleanu, 28. S.

1

Duță, 29. Gh. Neagoe, 30. C. Baciu, 
31. Gh. Vasilescu, 32. C. Burtea (Steaua) ; 33. C. Porumb, 34. N. Ciu- 
meti, 35. Gh. Tălpescu, 36. C. Po
pescu (Unirea) ; 37. A. Simion, 38. 
A. Mitef, 39. Fr. Ghera, 40. M. Cara- 
gea, 41. C. Istrate (Voința București); 42. Gh. Moldoveanu, 43 P. Gane, 44. 
Gh. Văsîi, 45. I. Angelescu, 46. C. 
Ciobanu (Voința Ploiești) ; 47. I. Sze- 
kely, 48. L. Moldoveanu, 49. A. Szat- 
mary (Voința Cluj) ; 50. S. Padiu, 51.
P. Dulu, 52. C. Ciocan (Petrolul Ploiești) ; 53. V. Pelcaru (Flacăra).

Pe stadionul Republicii

Două meciuri internaționa

Pe stadionul Republicii din Capitală se 
vor disputa astăzi două meciuri interna
tionale de fotbal : ora 19 : Steaqul Roșu 
Brașov—selecționata orașului Leipzig 
(R. D. Germană) -, ora 20,45 : Viitorul 
București—Olimpiakos Pireu (Grecia).

Inițial urma ca astăzi să aibă loc la

le Je fotbal

București doar meciul Viitorul-Leipzig, iar 
la Brașov — meciul Steagul Roșu- Olim
piakos. La propunerea federației noastre 
de specialitate, oaspeții au fost de acord 
ca program»l să se modifice în sensul 
arătat mai sus.

-------- c>eo--------

Un interviu al președintelui 
R. P. F. IugoslaviaBELGRAD 14 (Agerpres). — Ziarele iugoslave au publicat răspunsurile președintelui I. B. Tito la întrebările lui Drew Pearson, cunoscut ziarist și comentator american, cu care președintele R. P. F. Iugoslavia a avut la 7 august o convorbire pe insula Brioni. Convorbirea s-a referit mai ales la probleme internaționale. Drew Pearson a subliniat, printre altele, că Iugoslavia și Italia au procedat bine stabilind relații de prietenie între ele. După părerea lui, rezolvarea problemei teritoriului Triest ar putea servi ca exemplu pentru rezolvarea problemei Berlinului occidental. Răspunzînd la întrebarea ce părere are el despre aceasta, președintele Tito a spus :

„în privința problemei Berlinului, lucrurile stau oarecum altfel. Dar nu văd ca în privința posibilităților de a se soluționa această problemă să existe greutăți mari". Trebuie doar să se țină seama, a subliniat Tito, de faptul că „în cazul de față este vorba nu numai de Berlin, ci și de problema germană în genere”.După părerea președintelui Tito, „ar trebui să se ofere poporului german posibilitatea de a rezolva el însuși această problemă. Ar trebui să se recunoască drept împlinit faptul că în Germania răsăriteană s-a stabilit o anumită comunitate cu un nou sistem social, care nu poate fi schimbat fără zguduiri puternice, fără să se creeze o primejdie pentru pacea internațională. Iar atunci oînd lucrurile vor fi astfel interpretate, poporul german, atît dintr-o parte, cît și din cealaltă a

Germaniei, va găsi mijloace pentru colaborare atît în problemele economice, cît și în alte probleme. Este o chestiune a poporului german dacă se va unifica ori nu, dacă va dori să aibă o confederație sau o federație, sau vor exista două state care vor dezvolta o colaborare prietenească“.Pearson a subliniat că a avut o întîlnire cu N. S. Hrușciov și s-a convins că N. S. Hrușciov este un om al păcii și vrea pace. Care este părerea dvs. ? — a întrebat Pearson.Tito a răspuns : „Cred că acest lucru este întru totul just, că Hrușciov este un om dornic de pace. Știu ce a avut de suferit Uniunea Sovietică în timpul celui de-al doilea război mondial și prin ce distrugeri a trecut ea. Cunosc poporul sovietic, întrucît am trait acolo un timp anumit și știu cș el dorește o dezvoltare normală,' Și pașnică, fără zguduiri militare?în convorbire, Tito.g relevat necesitatea tratativelor, dintre S.U.A. și Uniunea Sovietică.-: în .-această ordine de idei Tito a spu£. că în tratativele dintre S.U.Â. și U.R.S.S. ar trebui să se înceapă, Cii examinarea și rezolvarea problemelor ce pot fi rezolvate mai ușor. Și aceasta este, în primul rînd, problema dezarmării. Tito a arătat că în această o- peră prima etapă trebuie să fie reducerea armamentelor. în convorbire Tito a subliniat că „există u- riașe posibilități pentru colaborarea dintre U.R.S.S. și S.U.A. în domeniul economic și în genere”.viei Nikolaev.
•------O»O----- -

Informație
• Marți seara Ansamblul circului din 

Guandun (R.P. Chineză) care se află în 
turneu in țara noastră, a prezentat pri
mul său spectacol la Circul de Stat din 
București.

Numerele de atracție, specifice cir
cului chinezesc cuprinse în program, 
au fost răsplătite de asistentă cu vii 
aplauze.

Demonstrațle de protest Ja New 
York împotriva regimului lui 
Franco. Demonstranții au cerut 
amnistierea deținuților politici 
spanioli care zac in închisorile 
iranchiste. Pe pancartele purtate 
de demonstranți scrie : „Sprijinim 
drepturile poporului spaniol pen
tru o viață liberă 1”, „Să fie eli
berați deținuți! politici 1'^ „Franco, 
eliberează pe greviștii arestați 1"

---------oeo——

Planurile de producție ale G. A. C. 
să fie îndeplinite pas cu pas 
(Urmare din pag. I-a)dat-o vitelor s-o pască. în scurt timp, vacile au rămas fără hrană consistentă. în afară de aceasta, mulgătorii Vieru Petrache, Chirilă Gheorghe, Lazăr Victor, Racoviță Alexandru și Dumitru Samoilă nelucrînd în permanență în sectorul zootehnic, nu și-au însușit încă o bună experiență de îngrijire a animalelor. Conducerea gospodăriei nu-i ajută suficient să învețe meseria de mulgători și nici nu i-a stimulat prin introducerea retribuției în funcție de producțiile obținute. Deficiențe în îngrijirea și hrănirea vacilor sînt și la G.A.C, Sîrbi, Murgeni, Lălești și altele.Pentru îmbunătățirea situației în sectorul zootehnic, consiliul agricol raional a organizat o consfătuire în cadrul căreia îngrijitorii fruntași au arătat experiența ce au dobîn- dit-o. Dar numai atît nu-i suficient. Este știut că asigurarea bazei furajere este condiția hotărîtoare pentru dezvoltarea creșterii animalelor, pentru sporirea producției acestora. în planurile de producție ale gospodăriilor colective sînt prevăzute, pe larg, măsurile de asigurare a furajelor și în special a celor însilozate. Cele 3 853 ha porumb-siloz, însămînțate în întreg raionul, nu vor putea asigura cantitatea de siloz necesară. De aceea, colectiviștii din raion au fost îndrumați să însilozeze diferite alte furaje — ierburi, rogozuri, buruieni etc. în total sînt însilozate pînă acum peste 3 500 tone furaje. De asemenea, s-au pregătit cu atenție silozurile necesare, iar în unele G.A.C., unde porumbul a ajuns în faza optimă, a început însilozarea. Colectiviștii au realizat planul de însămînțare a culturilor duble.Pentru buna adăpost.ire a animalelor e foarte important ca în fiecare gospodărie să se asigure construcțiile necesare. Anul acesta s-a prevăzut să se construiască 48 de grajduri, 53 de maternități pentru scroafe, 49 cotețe pentru păsări și 31 de saivane. Ținînd seama că pînă acum s-a executat un volum mic de lucrări, se impune ca ritmul construcțiilor să fie grăbit.în realizarea planurilor de pro-

ducție, ca și în întreaga activitate a gospodăriei colective, consiliul de conducere are un rol mare. în multe gospodării colective din raionul Bir- lad, cum sînt cete din Cîrja, Bozia, Gălciu, Sterian Dumbravă, Sîrbi și altele, consiliile de conducere au obținut o bună experiență în organizarea dezbaterii în consiliu și în a- dunările generale a problemelor privind dezvoltarea gospodăriei, a- nalizează periodic cum se îndeplinește planul de producție.Este un însemnat succes faptul că în acest an consiliile de conducere și specialiștii agricoli repartizați să lucreze în gospodăriile colective au îndrumat cu perseverență pe colectiviști să traducă în viață măsurile de combatere a eroziunii solului, prin efectuarea arăturilor pe curbe de nivel, executarea de benzi iner- bate și orientarea drumurilor pe curba de nivel, pe aproape 14 000 de hectare. Totodată, s-a reușit ca în toamna trecută șl în primăvara acestui an să se planteze toate cele 306 hectare cu pomi fructiferi și 120 ha cu vii în terenuri improprii culturilor cerealiere. Sînt mult avansate și lucrările în complex pentru ameliorarea celor 850 hectare cu pășune degradată. Anul acesta s-au făcut însămînțări și supraînsămîn- țări, se execută canale de nivel pentru reținerea apei, s-au fixat rețeaua de drumuri și parcelele de pășunat, au fost împădurite toate ravenele, s-au plantat perdele de protecție pe versanți etc.în comuna Periani, prin astfel de lucrări, cele 130 ha de pășune au și produs o cantitate de 15 000—24 000 kg iarbă la ha, față de 3 000—4 000 kg cît se obțineau înainte. Executarea acestor lucrări se face cu participarea activă a colectiviștilor. Aceasta dovedește că, acolo unde se urmărește îndeaproape îndeplinirea planurilor de producție și se antrenează în acest scop întreaga masă a colectiviștilor, rezultatele nu întîrzie să se arate.Este o datorie importantă a organelor locale de partid și de stat, a consiliului agricol raional să urmărească și să sprijine mal mult pe colectiviști ca ei să-și îndeplinească exemplar, pas cu pas, planurile de producție.

— ---------------------------------------- -1 ...............-■..............................................................-.........................- -----------------------------------------

Cuvînt anticipat la decesul 
-------- presei ,$bere“Balzac te numea, presă capitalistă, „plaga secolului". Bietul om! Pe atunci, abia dacă erai o zgârietură. Dar secolul al nouăsprezecelea se indigna văzîndu-te că treci din mîinile oamenilor de litere în mîinile oamonilor de afaceri, că simulezi pierderea oricărei culori politice și adoptarea în întregime a unei culori neutre, tonul ziarelor zise „de informație" care-și bat joc de partide, de doctrine și morală, dar care servesc, cu toată „nepăr- tinirea“, numai un singur stapîn : banul 1Te-ai vîndut, presă capitalistă. Ai slujit pe cel bogat și, pentru a-1 îmbogăți și mai mult, ai buzu- nărit trecătorii. Capitalismul este amantul tău „de inimă“, cum se zice, și ți se interzice să-i dai numele în vileag. Balzac îi numea pe burghezii care acaparau presa cu un cuvînt curios, pe care nu-1 mai găsim azi decît în ziarele comuniste : îi numea „capitaliști“.Un ziarist isteț a avut fericita idee, într-o zi cînd tu insultai fetele cinstite — vreau să spun, presa comunistă, la care scria și el — de a te lua pe tine însăți drept dovadă a dezonoare! tale. El a somat unul din ziarele tale — „le Figaro" — să publice beneficiile reale ale proprietarului său, un monopolist al lînii, și alături de ele statui de salariu al unei simple muncitoare din întreprinderile lui. Ziaristul și-a repetat de 

o sută de ori, de cinci sute de ori somația. în zadar. Despre aceasta „le Figaro" n-a guflat măcar e Vorbuliță. Nici unul din confrații săi n-a avut de altfel „lipsa de gust" de a face măcar o umbră de aluzie la această somație și nici un ziar capitalist nu va da vreodată urmare unei invitații de acest gen. Căci tocmai pentru asta exiști tu : pentru a camufla, pentru a face uitată exploatarea omului de către om.In Statele Unite ești îmbuibată, la Londra ești puritană, la Madrid ești unanim disprețuită. în unele țări nordice ești* „socialistă". Dar cînd Jacques Duclos cere parlamentului francez să instituie o comisie de anchetă asupra fondurilor de care dispun ziarele, nu se găsește nici un ziaj capitalist care să-l susțină și nici măcar să-i pomenească propunerea. în nici o țară din lume care își zice „liberă" nu se va găsi un singur

de ANDRÉ WURMSER

ziar capitalist care să susțină o astfel de propunere. Nicăieri nu vei îngădui tu să se spună cititorilor că din sudoarea unora se fac veniturile altora. Pretutindeni femeile de stradă sînt la ordinele poliției, care le are la mînă. Tu ești la ordinele finanței, care de asemenea te are la mînă.Da, recunosc, o, presă a vițelului de aur : unele din ziarele tale imprimă în modul cel mai leal din lume părerile sincere ale prea- cinstlților săi redactori. Cu condiția ca aceste păreri să nu fie comuniste. Dacă, printr-o minune, ar deveni comuniste, atunci mijloacele prin care ee asigură „obiectivitatea“ (publicitatea, informațiile financiare, anunțurile întreprinderilor de stat și particulare), ar fi brusc retrase și ziarul ar dispare imediat. Așa că un ziar cinstit de acest fel este, vezi bine, liber. Dar cu anumite condiții: libertatea sa este supravegheata.Să nu crezi că ura îmi dictează aceste aprecieri ; eu nu fac o, presă capitalistă, decît să te descriu așa cum ești și dacă nu o fac cu calm, este din pricină că știu prea bine cu cît sînge sînt stropite paginile tale. Nu e vorba numai de sîngele crimelor scabroase, dar și de sîngele războaielor șl al represiunilor. Dar știu, de asemenea, că tu nu poți fi altceva decît ceea ce ești : izvor de profiiuri, mijloc de presiune, fabrică de diversiuni. A-ți reproșa ție, marfă de tarabă, că nu ești dezinteresată, ar fi tot atît de copilăresc ca și cum aș încerca să convertesc la principii morale un microb al ciumei bubonics. Este oare microbul corupt ? Absurda întrebare 1 El este pur și simplu și își îndeplinește funcția sa de microb. Dacă o navă cosmică ar duce locuitorilor de pe planeta Marte o colecție completă a ziarelor tale și a ziarelor noastre, începînd din 7 noiembrie 1917, fără îndoială că nu citindu-te pe tine ar putea mai- țienii să înțeleagă cum de a cucerit U.R.S.S. spațiul stelar. Dar nu-ți reproșez părtinirea. Eu însumi n-aș scrie nimic care ar putea dăuna clasei muncitoare : aș

găsi acest lucru imoral. Tu socotești imorală întrebarea necuviincioasă a ziaristului la care m-am referit mai sus. Sînt de acord că nu sîntem unul mai puțin interesat decît celălalt : tu 'slujești cauza banului, după cum eu, ca orice ziarist comunist, slujesc pe aceea a poporului.Nu urăsc nici măcar pe cei pe care-i folosești tu : dimpotrivă, visul meu este de a le reda o conștiință curată și lucidă. Unii dintre ei își închipuie, cîteodată, că un regulament ar putea că te spele de orice pată ; dar el n-ar putea decît să adauge ipocrizie falsei tale pudori. Cînd într-o țară capitalistă se închid casele de toleranță, pensionarelor lor nu le rămîne decît să-și recruteze clientela pe stradă. Nu prin decret se suprimă prostituarea femeii și a presei, ci creînd condițiile libertății și pentru una și pentru cealaltă.Știu ce reproșuri se aduc presei cinstite. Ea nu este fardată, nu-i place picanteria. Obișnuiții presei bulevardiere o acuză că uneori cîntă pe o singură strună și că alteori este pusă pe predică. Dar cea mai mare victorie culturală a socialismului constă, după cum o spun de treizeci de ani și nu mă dezic nici acum, nu în răspîndirea și multiplicarea capodoperelor, ci în această acțiune de dezinfectare care nimicește agenții ciumei, minciunii, războiului, exploatării.Vor exista cîtva timp și după dispariția ta unii „clienți" care te vor regreta. Redați-ne, vor suspina el, poveștile cu regine șl crime... Dar poate că atunci nu vor mai fi nici regine și nici crime. De altfel, oricît de rapidă ar fi desfășurarea istoriei și progresele socialismului, viața unui om este scurtă. Poate că, din nefericire, voi dispare eu înaintea ta. Dacă, în acest caz, vei acorda atenție plecării mele dintre cei vil, o vei face, desigur, pentru a deplînge „regretabila și obositoarea violență a pamfletelor sale cotidiene". Dar nu vei avea dreptate. Eu nu sînt un om violent. Sînt un om blind. Iubesc oamenii, iubesc dragostea, iubesc această planetă și viitorul ei.Și tocmai de aceea te urăsc atît de tare.
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msaffa hm armște zbml Cine împiedică realizarea unui acord 
asupra încetării experiențelor nucleare

Nr. 5621Ziua independenței Indiei
Wsfor casms smetke Lucrările Comitetului celor 18 state pentru dezarmare

Zborul in grup în Cosmos al navelor „Vos‘ok-3 și „Vostok-4" este . comentat cu viu interes de presa internațională.
; „Zborul în grup al navelor cos
mice . sovietice constituie un mare 
succes în domeniul astronauticii și 
are o mare'însemnătate pentru zbo
rurile in Lună, scrie ziarul argenti
nian „EL MUNDO”. Uniunea Sovie
tică dovedește că. are- un combustibil 
mai bun, precum și sisteme de co
mandă. și control mai perfecționate 
decît S.U.A.’', și aceasta îi va permite 
să meargă înainte".

„In cursa pentru spațiul cosmic, 
sovieticii se află triumfător în frun
te“ — scrie ziarul francez „L'AU- RORE”.

Fiecare cosmonaut, a calculat co
mentatorul. pentru problemele știin
țifice al ziarului englez „DAILY

TELEGRAPH”, a parcurs o cale mai 
lungă decît distanța pînă la Lună și 
înapoi. „Acesta este un simptom 
convingător, constată ziarul „DÂILY 
WORKER", că nu mai este departe 
ziua cînd va aluniza primul om”.„Lansarea concomitentă în Uniunea ’ Sovietică a două nave cosmice constituie o realizare științifică incomparabilă. întreaga lume, ținîn- du-și răsuflarea, ascultă veștile despre mărețele realizări ale rușilor. Oamenii lor de știință au obținut rezultate care ar fi’ peste puterile oamenilor de știință din orice altă țară a lumii“ scrie ziarul „AL MASA“ (Cairo).

Transmisiuni la televiziune 
direct din Cosmos

Stateîe Unite sînt ce! puțin 

cu doi ani în urmă..»

Luînd cuvînful I« 13 august la postu
rile de radio și televiziune americane, 
președintele Kennedy a recunoscut că 
Statele Unite au rămas în urma Uniu
nii Sovietice în explorarea spațiului 
cosmic. Președintele S.U.A. a spus că 
această rămînere în urmă se va men
ține „un timp ' anumit în viitor". Pre
ședintele a ă^reciat realizările Uniunii 
Sovietice în acest domeniu și, în spe
cial, zborurilecosmonauților sovietici 
Nikolaev și Popovici, drept „extraordi
nare". B *' : . ■ ‘«inib

„Doi anL^Ujjmai mult, acesta este 
Uniunea Sovietică 

_____ _ în cursa 
pentru trimiterea unui om în Lună" — 
scrie comentatorul științific al agenției 
U.P.I,, Alvin Webb.

Dr. Ernst Stuhlinger, directorul pro
iectelor de cercetări al Centrului 
N.A.S.A. de la Hunstville (Alabama) a 
recunoscut că aceste zboruri reprezin
tă ..un mare pas înainte pentru sovie
tici".

1

Noua realizare a Uniunii Sovietice este un „măreț triumf“, — scrie „Voice of Etiopia”. Fiecare om este tnîndru de această realizare a Uniunii Sovietice. întreaga omenire urează succes în înfăptuirea acestei experiențe științifice și întoarcerea cu bine zătorilor oamenii toți aceizboruri cu prilejul marii victorii".

( MOSCOVA 14. —■ Coresponden- -j 
f tul Agerpres transmite : Pînă] 
I marți la ora șase seara au avut ) 
l loc 15 emisiuni de televiziune, ■! 
[ direct din Cosmos. La ora 6 fără j I cîteva minute, în fața telespec- I l tatorilor a apărut cosmonautul ! |- nr. 4. Cu fiecare secundă, chipul j f pilotului devine tot mai clar. J 
( Pavel Popovici demonstrează in j 
} clipele acestea influența impon- j tJ---- ... ...
( 
t 
I 
f 
f 
f 
f 
1 
(

pe pămîntul natal a cute- cosmonauți. Felicităm pe de știință sovietici și pe care au contribuit la aceste

durabilității asupra diferitelor o- I 
biecte de care se folosește în ca- j 
bină. Obiectele plutesc prin fața, j 
lui. Se vede cum deschide casca j 
și luînd în mină un tub îi soarbe J 
conținutul. A venit, probabil, tim- ] 
pul cinei. Apoi face cu mina un J

■ semn de salut. Popovici spune ] 
[ zîmbind : „Mă simt excelent. Ce ]
■ mai e pe la voi ? Pe curînd”. J
■ La ora 7 și 15 minute pe ecra- J I nul televizorului a. apărut cosmo- ! 
( nautul nr. 3. Vizibilitatea este j I excepțională. „Mă simt excelent, J j comunică el. Vă transmit semna- j 1 lele aparatelor. Temperatura este j 
[ de 13 grade, umiditatea — 75.>.

Totul merge bine”.

( 
(

(
( 
f

avansul pe, Uniunea S<
îl are asuprar .^talelor Unite îi

Felicitări, sincere

Imaginea Nikolaev transmisă prin televiziune din Cosmos.

GENEVA 14 (Agerpres). — TASS transmite : La ședința plenară din 14 august ă Comitetului celor 18 țări pentru dezarmare toți vorbitorii cara au luat parte la discuții au felicitat guvernul și poporul Uniunii Sovietice cu prilejul lansării în spațiul cosmic a navelor „Vostok-3” și „Vostok-4”.Toți vorbitorii au salutat pe noul șef al delegației U.R.S.S., V. V. Kuz- netov, și au relevat marea contribuție adusă la lucrările comitetului de V. A. Zorin, care pleacă din Geneva.La recomandarea subcomitetului celor trei puteri (U.R.S.S., S.U.A. și Anglia), ședința plenară din 14 august a Comitetului celor 18 țări a fost consacrată problemei încetării experiențeloi’ nucleare.A. Dean și J. Godber au depus eforturi pentru a fundamenta cererea lor cu privire la inspecția la fața locului și la obligativitatea ei spre deosebire d'e inspecția la invitație, a cărei idee este cuprinsă în memorandumul celor opt state neutre.Intr-o cuvîntare temeinic argumentată, șeful delegației U.R.S.S. a demonstrat încă o dată că poziția S.U.A., care a constituit pînă în prezent o piedică în calea încheierii a- cordului de încetare a experiențelor nucleare, a rămas neschimbată.Analizînd „noua” propunere americană privitoare la posturile de control sub „control internațional eficient”, V. V. Kuznețov a spus că această propunere prevede, de fapt, crearea unei rețele de posturi inter-
---- o«o— -----

U- Thant, secretarul general provi
zoriu al O.N.U., a adresat lui N. S. 
Hrușciov o telegramă de felicitare, 
in care se spune :

Felicitări sincere cosmonauților 
Nikolaev și Popovici pentru realiza
rea lor istorică, precum și oamenilor de știință și specialiștilor sovie
tici în" tehnică, datorită, cărora a- 
ceastă realizare a devenit posibilă. 
Acesta este un nou jalon în cuceri
rea de către geniul uman a. spațiu
lui cosmic care, precum nădăjduiesc, 
va fi folosit spre binele întregii 
omeniri.

Not, oțelarii, ca 
giști și constructori 
ram din suflet de 
performantă realizată de știința și teh
nica sovietică. Zborul simultan al celor 
două nave sovietice constituie încă un 
pas îndrăzneț și sigur pe calea cuceririi 
s'pafiului cosmic. Plasarea precisă a celor 
două nave pe orbită, ca și functionarea 
perfectă a întregii aparaturi de zbor, 
dovedesc încă o dată că știința sovietică,

ceilalți siderur-toți 
hunedoreni ne bucu- 

noua și remarcabila

* T"» Acest desen este 
opera unuia dintre 
cosmonauții sovietici, 
care in timpul liber 
se ocupă cu pictura. 
Desenul a fost trimis 
ziarului „Pravda* 
care l-a publicat.

Autorul desenului 
explică in scrisoarea 
adresată „Pravdel" 
că el a Îndeplinit o 
dorință a prietenilor 
săi cosmonaufi Niko
laev șl Popovici care, 
Înainte de a H lan
sați de pe cosmo- 
drom, l-au rugat sd 
facă un desen consa
crat zborurilor nave
lor cosmice „Vostok 
3" șl „Vostok-4

care pășește mereu In fruntea progre
sului științei și tehnicii mondiale, este în 
stare să rezolve cu succes problemele 
complexe legate de explorarea Cosmo
sului.

Prezenta simultană In Cosmos a pilo- 
filor sovietici Nikolaev și Popovici arată 
ce culmi Înalte a atins știința în (ara 
constructorilor comunismului. Felicităm 
din toată inima pe cei doi cosmonaufi 
pentru fapta lor de eroism și pe tofi cei 
care au contribuit la această realizare.

AUREL STANCIU 
maistru oțelar la Combinatul 

siderurgic Hunedoara

Demisia unor miniștri 
din guvernul argentinianBUENOS AIRES 14 (Agerpres). — Criza politică din Argentina s-a redeschis în noaptea de 13 spre 14 august. o dată cu anunțarea demisiei ministrului armatei, Jose Luis Can- tilo, și a ministrului afacerilor interne, Carlos Androgue. După cum transmit agențiile occidentale de presă, aceste demisii reflectă nemulțumirea anumitor cercuri politice ar- gentiniene față de „capitularea” președintelui Guido în fața pretențiilor generalilor răsculați, în frunte cu Federico Toranzo Montero, și a numirii în postul de ministru de război a generalului Jose Octavio Cornejo Saravia, considerat drept unul din oamenii de încredere ai lui Montero, (în Argentina pe lîngă postul de ministru de război, deținut de un militar, există și acela de ministru al armatei, încredințat unui civil n. r.).Referindu-se la evoluția evenimentelor din Argentina, corespondentul din Buenos Aires al agenției Reuter subliniază că „potrivit părerilor observatorilor politici demisia celor doi miniștri este un indiciu că criza militară de săptămîna trecută va fi urmată de o schimbare a guvernului“.în același timp, după cum transmite agenția France Presse, o unitate militară din orașul Uspallata, situat în apropierea frontierei cu Chile, a refuzat să se supună ordinelor noului ministru de război, Saravia. „Trupe din diverse unități situate în orașul Mendoza și unități din provincia San Luis — adaugă agenția — participă la această mișcare”.

naționale, prezentată sub un aspect oarecum schimbat. Uniunea Sovietică, a declarat reprezentantul U.R.S.S., a fost și este hotărîtă să examineze orice propuneri constructive, care pot duce la soluționarea problemei interzicerii experiențelor cu arma nucleară.V. V. Kuznețov a subliniat că lipsa, de dorință a Statelor Unite de a lua ca bază memorandumul țărilor neutre demonstrează ca S.U.A. nu doresc încheierea unui a- cord, că ele nu vor să-și lege mîi- nile în ceea ce privește experiențele cu arma nucleară. Cercurile conducătoare din S.U.A. nici nu ascund că Statele Unite intenționează să. continue și pe viitor exploziile experimentale, să intensifice cursa înarmărilor nucleare.In lumina celor spuse, a declarat V. V. Kuznețov, pare cel puțin stranie declarația făcută de dl. Dean la ședința din 9 august a Subcomitetului celor trei, potrivit căreia S.U.A. ar fi gata să înceteze imediat experiențele cu arma nucleară dacă U.R.S.S. va înceta experiențele Sale.Dar dl. Dean știe prea bine că guvernul sovietic a prezentat la 28 noiembrie 1961 propunerea privitoare la încetarea imediată a tuturor experiențelor nucleare pe baza dezarmării generale și totale. Sîntem gata să facem acest lucru chiar acum. Am declarat, de asemenea, în repetate rînduri că sîntem gata să încheiem un acord pe baza memorandumului celor 8 țări neutre. Poziția S.U.A., însă, împiedică realizarea unui acord de încetare a experiențelor și pe baza memorandumului țărilor neutre.A luat apoi cuvîntul reprezentantul Braziliei, De Castro. El a declarat că, după părerea delegației braziliene, baza pentru realizarea a- cestui acord cu privire la încetarea experiențelor nucleare o constituie memorandumul celor stateneutre.

Poporul indian sărbătorește astăzi Ziua independenței — eveniment memorabil al istoriei sale multimilenare.La 15 august 1947, ca rezultat al intensificării luptei de eliberare națională duse de poporul Indiei împotriva jugului colonial, Anglia a fost nevoită să-i acorde independența. India a devenit dominion, iar scurtă vreme după aceea — în ianuarie 1950 — republică suverană. Desprinderea Indiei din lanțul dominației coloniale și apariția ei pe harta lumii ca stat independent și suveran a reprezentat un important succes al mișcării de eliberare națională.Timp de aproape două secole, marele popor indian, cu o veche cultură și civilizație, a fost exploatat nemilos de colonialiști. Imensa sa țară devenise o anexă agrară și de materii prime a metropolei. Economia indiană se afla într-o stare d'e degradare. Masele populare trăiau în mizerie și ignoranță.O dată cu cucerirea independenței, în fața poporului indian s-a deschis un nou drum. însuflețit de marea victorie obținută în urmă cu 15 ani, el luptă cu îndîrjire împotriva grelei moșteniri a trecutului colonial, pentru renașterea națională, pentru progres economic și social, pentru consolidarea independenței. Pe a- ceastă linie, în ciuda greutăților pe care le are de întîmpinat. India a reușit să obțină un șir de succese remarcabile. Producția ei industrială a crescut de peste 2,5 ori, s-a ridicat producția agricolă, au fost construite mii de școli, zeci de instituții de învățămînt superior, precum și institute de cercetări științifice. In

prezent' este în curs de înfăptuire al treilea plan cincinal care se va încheia în anul bugetar 1965—1966.Pe planul politicii externe, India s-a afirmat ca un factor activ în viața internațională. Guvernul indian se pronunță pentru consolidarea prieteniei și păcii cu toate țările, indiferent d'e orînduirea lor social- economică, pentru înfăptuirea dezarmării generale și totale, pentru lichidarea colonialismului și a urmărilor acestuia.■ în lupta pentru dezvoltarea economică și culturală Republica India se bucură de înțelegere și simpatie din partea țărilor sistemului mondial al socialismului. După cum se știe, Uniunea Sovietică a acordat un important ajutor la construirea marelui combinat metalurgic de la Bhilai și a altor obiective industriale prin care India își poate consolida independența.între R. P. Romînă și Republica India s-au legat relații de prietenie care se dezvoltă cu succes. După cum se știe, începutul acestui an a fost marcat de un eveniment care subliniază o dată mai mult dorința de colaborare reciprocă popoarele noastre. Este vorba inaugurarea rafinăriei Gauhati, prima rafinărie de stat din India, proiectată și utilată în întregime de către R. P. Romînă. La instalarea ei au colaborat specialiști romîni și indieni.în această zi de sărbătoare a poporului indian, poporul romîn îi transmite un cordial salut și îi urează să dobîndească noi succese în lupta pentru progresul economic și social, pentru asigurarea păcii în lume.

ce animă ds • lade

Vedere din centrul orașului Bombay

Situafia economică din S. U. A. stîrnește 
neliniște în cercurile conducătoareNEW YORK 14 (Agerpres). — TASS transmite : Situația economică din Statele Unite. continuă să stîrnească o mare neliniște în țară. In legătură cu alegerile pentru Congres, care vor avea loc în luna noiembrie, republicanii folosesc aceasta ca atuul lor principal în campania electorală străduindu-se să convingă pe alegători că partidul republican ar fi mai capabil decît partidul democrat să îndrepte lucrurile.Faptul că actualul guvern se simte extrem de vulnerabil în această privință reiese din declarația specială despre situația economică a țării, făcută de > președintele Kennedy la 13 august și care a fost transmisă de toate posturile de radio și televiziune din S.U.A. Președintele a căutat să convingă pe .ascultători că n-ar exista temeiuri pentru o îngrijorare serioasă și că guvernul ar fi în stare să adopte măsuri pentru preîntîmpinarea declinului economic. Totuși, după părerea multor comentatori economici, un nou declin este iminent. La 3 august ziarul „Wall Street Journal“, competent în problemele economiei americane, scria într-o dare de sea-

,,'A cuceri Cosmosul înseamnă « 
obține posibilitatea de a trăi și de 
a munci acolo", scrie în numărul de 
marți al ziarului „Pravda“ cunoscu
tul geofizician sovietic, acad. Ev
gheni Feodorov.

Autorul subliniază că zborul na
velor cosmice „Vostok—3" și „Vos
tok—4“ este consacrat noii etape în 
rezolvarea acestei sarcini dintre cele 
mai importante. Totodată, devine 
mai complex programul de activi
tate a cosmonautului, se prelungește 
durata zborului. De exemplu, An
drian Nikolaev „se ridică” de pe 
acum din fotoliu și se mișcă în in
teriorul navei cosmice. Savantul so
vietic subliniază că această mișcare 
nu este un fapt mărunt, ci o ches
tiune însemnată, tot atît de impor
tantă pentru cucerirea Cosmosului 
cum sînt primii pași ai copilului.

După ce a amintit că intre navele 
„Vostok—3“ și „Vostok—4" au fost 
stabilite pentru prima oară și sînt 
menținute legături radio, acad. Feo
dorov scoate în evidență importanța 
excepțională a înfăptuirii acestor le
gături. El arată că pe viitor cosmo
nauții vor efectua o sumedenie de 
acțiuni comune în zbor — vor ma
nevra, vor trece de pe o orbită pe 
alta, se vor întruni în grupuri, vor 
asambla diverse construcții în Cos
mos. In aceste condiții legăturile re
ciproce sigure și stabile constituie 
prima și cea mai importantă condi
ție a acțiunilor coordonate.

După cum arată autorul articolu
lui, dirijîndu-și navele, cosmonauții 
Nikolaev și Popovici își coordonează 
acțiunile, se informează reciproc a- 
supra condițiilor din Cosmos, asupra 
funcționării aparatajului, compară 
rezultatele observațiilor.

Acad. Feodorov menționează că 
programul sovietic de cercetări teh-

nice se desfășoară în mod sistematic 
și sigur. Specialiștii sovietici nu bat 
pasul pe loc, dar în același timp nu 
admit nici un fel de aventuri, ei 
exclud orice risc în organizarea în 
Cosmos a unor experiențe deocam
dată încă periculoase.

„Chiar de la primii pași și pînă 
astăzi, subliniază acad. Feodorov, re
zultatele cercetărilor cosmice sovie
tice se integrează pe deplin în te-

Un articol din ,,Pravda" 
al acad. Evgheni Feodorov

taurul universal al cunoștințelor, dt* 
vin un bun al întregii omeniri".

După ce amintește în continuare 
că în Occident unii se plîng de fap
tul că în presa sovietică nu se de
scriu unele amănunte ale construc
ției rachetelor purtătoare, a motoa
relor acestora, compoziția combus
tibilului lor, acad. Feodorov subli
niază : „Este mai bine ca mai întîi 
să se ajungă la o înțelegere cu pri
vire la dezarmare, la distrugerea ra
chetelor de luptă, inclusiv a mij
loacelor noastre invulnerabile de 
transportare a armei nucleare, așa 
cum propune de mult și neobosit 
șeful guvernului sovietic“. Atunci, a- 
rată autorul articolului, navele cos
mice vor fi lansate cu participarea 
unor reprezentanți ai organizațiilor 
internaționale și nu vor exista nici 
un fel de secrete.

Acad. Feodorov arată că dacă „țe
lul și rezultatele științifice ale fie
cărei experiențe sovietice în Cosmos 
sînt comunicate întregii lumi’’, nu se 
poate spune același lucru despre ex
periențele efectuate în S.U.A. Sta
tele Unite, amintește el, au refuzat 
să înregistreze la O.N.U., cîțiva din-

tre sateliții lansați în ultima vreme 
de către departamentele militare și 
să informeze despre destinația și 
programul observațiilor lor. Repre
zentanții S.U.A. în Comitetul O.N.U. 
pentru folosirea pașnică a spațiului 
cosmic au refuzat să voteze în fa
voarea unei rezoluții cu privire la in
terzicerea lansării sateliților în scop 
'de spionaj, au refuzat să consimtă la 
încheierea unui acord cu privire la 
acordarea de ajutor cosmonauților în 
cazul aterizării lor forțate pe un te
ritoriu străin. După ce citești cîteva 
articole apărute în presa americană, 
subliniază acad. Feodorov, poți înțe
lege cu ușurință cauza acestei ati
tudini față de cercetările cosmice. 
Anumiți „strategi militari“, explică 
autorul, pregătesc „bătălii în Cos
mos", visează la operațiuni militare 
din Cosmos împotriva unor obiective 
terestre.

După ce arată că în S.U.A. se face 
zarva publicitară cea mai nerușinată 
în jurul planurilor de cucerire a 
Cosmosului în scopuri militare, Ev- 
gheni Feodorov scrie că „oamenii so
vietici manifestă o mare stimă față 
de cosmonauții americani ca Glenn 
și Carpenter”. Dar, subliniază sa
vantul sovietic, oamenii sovietici 
„nu pot să nu manifeste surprindere 
față de nepăsarea cu care a fost 
pusă în joc viața acestor cosmo- 
nauți”.

„Cercetările cosmice sînt o cauză 
a întregii omeniri”, conchide acad. 
Feodorov. Însemnătatea acestor cer
cetări în opera de cunoaștere a Uni
versului este prea mare pentru ca 
să te poți resemna cu încercările 
aventuriste de folosire a Cosmosului 
în scopuri militare. „în același timp, 
subliniază el, această operă mai grea 
și mai complexă decît oricare alta 
se cere înfăptuită în comun”.

mă cu privire la ședința închisă a unor economiști de frunte din țară, care a avut loc la Chicago : „Eco
nomiștii care ajută pe conducătorii 
corporațiilor să aprecieze perspecti
vele businessului socotesc că decli
nul economic va începe chiar mai 
repede decît credeau ei acum cîteva 
luni“.

în discursul 
fost nevoit să 
unor fenomene El a subliniat producție din S.U.A. nu sînt nici pe departe complet folosite.

Kennedy a recunoscut, de aseme
nea, că nivelul șomajului în S.U.A. 
continuă să rămină ridicat. „Oamenii caută de lucru, dar nu pot găsi'1, a spus președintele (potrivit datelor oficiale, în iulie 1962 în S.U.A. se numărau 4 018 000 de șomeri).Deși Kennedy a declarat că el nu urmărește reducerea imediată a impozitelor, el a dat patronilor asigurări că o asemenea măsură va fi înfăptuită anul viitor. După cum se știe, pretextînd sitdația economică a țării, patronii urmăresc demult reducerea impozitelor pentru „înviorarea activității de afaceri". Guvernul a și redus în acest an impozitele percepute de la patroni cu un miliard și-jumătate de dolari.Monopolurile americane au dictat guvernului hotărîrea cu privire la reducerea continuă a impozitelor, în special în cursul unor ședințe închise ale Comisiei pentru alocații a Camerei Reprezentanților, precum și în timpul ședințelor Comisiei economice mixte a Congresului.Deși marile corporații din S.U.A. calculează de pe acum ce vor avea de cîștigat de pe urma unei noi reduceri a impozitelor, în cercurile de afaceri din S.U.A. se recunoaște că o asemenea măsură nu va rezolva problemele economice care stau astăzi în fața-Statelor Unite.„Journal of Commerce", alt organ al cercurilor de afaceri, continuă să atragă atenția asupra scăderii necontenite a „indicilor principali al activității de afaceri și economice în țară."

său președintele a 
recunoască existența 
de criză în economie, că capacitățile de

Decla rația primului 13 „ 
ministru NehruDELHI 14 (Agerpres). — TASS Cp ..prilejul împlinirii la 15 august celei de-a 15-a aniversări a 'prb-aclamării independenței Indiei, primul ministru Nehru a făcut următoarea declarație corespondenților din Delhi ai agenției TASS și ăi ziarului „Izvestia“-:„Ziua independenței este pentru noi o zi mare deoarece ea a marcat sfîrșitul dominației străine în India și un punct culminant al luptei noastre pentru libertate. De la obținerea independenței, eforturile noastre au fost îndreptate spre realizarea unui progres economic și îmbunătățirea nivelului de trai al poporului nostru. Sarcina care ne stă în față este foarte grea, dar sintern convinși că o vom duce la bun sfîrșit.în timp ce problemele interne 0- cupă cea mai mare parte din timpul nostru, firește că sintern interesați în cea mai mare măsură în menținerea păcii generale și în obținerea libertății popoarelor coloniale. Ducem o politică de neaderarê și dorim să întreținem relații de prietenie cu toate țările. Sintern bucuroși că întreținem relații de prietenie sinceră cu Uniunea Sovietică și sintern recunoscători pentru ajutorul pe care Uniunea Sovietică ni-1 a- cordă în dezvoltarea noastră economică și industrială. Sîntem bucuroși, de asemenea, că contactele culturale dintre cele două țări ale noastre se extind'.
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Trupe indoneziene parașutate 
în Irianul de vest

HOLLANDIA 14 (Agerpres). — Po
trivii știrilor primite din Irianul de 
vest trupe indoneziene de desant, 

de populajio locală, sînt 
în diferite regiuni ale

sprijinite 
parașutate 
insuloi. După cuni a transmis agenția 
ANP, în noaptea de 13 spre 14 august 
au fost parașutate trupe în patru punc
te noi. în orașul Hollandia — centrul 
administrativ al Irianului de vest, auto
ritățile coloniale au decretat stare ex
cepțională. Pretutindeni continuă eva
cuarea populației olandeze.

Oto

Acțiuni primejdioase ale huliganilor 
fasciști din Berlinul occidental

R.D.G. se aduna-

BERLIN 14 (Agerpres). — După cum relatează agențiile de presă, provocatorii care operează în Berlinul occidental sub protecția autorităților occidentale de ocupație au întreprins la 13 august noi acțiuni dușmănoase. în unele sectoare ale frontierei cuseră pîlcuri de huligani fasciști. Ei au aruncat cu pietre în grănicerii R.D.G. și au proferat injurii. în regiunea punctului de control de pe Fridrichstrasse, a fost atacat un autobuz în care se aflau soldați sovietici și a fost spart cu pietre parbrizul acestui autobuz. Pe Oliwerplatz a fost spartă o vitrină a clădirii reprezentanței organizației sovietice „Inturist“.

Și în sectorul căii ferate orășenești din Berlin care se află sub administrația R.D.G. au avut loc provocări, care au pus in primejdie ■. întreaga circulație la nodul feroviar din Berlin.în cursul acestor zile, politicienii din Berlinul occidental și de la Bonn au rostit numeroase discursuri, calomniind R.D.G. și celelalte țări socialiste. Un asemenea discurs l-a rostit la 13 august în Berlinul occidental și președintele R.FG. Lûbke.Toate aceste fapte demonstrează încă o dată cu toată evițlența că menținerea în continuare à Berlinului occidental ca „oraș de front" —■ cap de pod al N.A.T.O., implică e mare primejdie pentru pace în Eu» ropa,
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