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Realizați deosebite
in intimpinarea marii sărbători

apro- 
prin

după

FRUNTAȘII FABRICII
Colectivul secției bi- 

, le-roia de la fabrica de 
rulmenți din Bîrlad de
ține, de la începutul a- 
nului, steagul de secție 
fruntașă pe fabrică. în 
primul semestru colec
tivul secției bile-role a 
îndeplinit planul pro- 
ducției-marfă în pro
porție de 108 la sută ; 
6-a creat astfel o pro
ducție în plus de cor
puri de rulare. — role 
și cilindri butoiaș! — 
cu care să se lucreze 
în avans timp de 2 
luni de zile. în secție 
ș-au înregistrat econo
mii în valoare de 
67 320 lei. în luna iulie, 
rezultatele cele mai 
bune tot muncitorii și 
tehnicienii acestei sec
ții le-au obținut, înre- 
gistrînd o depășire de 
plan de 24 la sută.

Să facem cunoștință 
cu cîțiva dintre frun
tașii secției. Comunis
tul Constantin Anton 
este conducătorul ce
lei mai bune brigăzi 
din secție. S-a făcut 
cunoscut mai ales da
torită faptului că pe 
toți cei 34 de oa
meni pe care îi are în

brigadă — 12 fete și 
22 de băieți — i-a în
vățat cum să regleze 
mașinile. Acum el nu 
face decit să controle
ze cum merge fiecare 
mașină sau intervine 
în cazurile mai grele. 
Astfel poate să se ocu
pe de alte probleme 
ale brigăzii, cum ar li 
aprovizionarea cu ma
teriale, scule, dispo
zitive ,și veriticatoare 
Mașinile la care lu
crează muncitorii din 
brigadă funcționează 
din plin. Pe lîngă spo
rirea producției, briga
da a îmbunătățit mult 
calitatea.

în întrecerea 
duală, 
mai 
ției 
nut 
ghe 
fia sa de la panoul de 
onoare, pe lîngă men
țiunea că zilnic își de
pășește sarcinile de 
plan cu 30—35 la sută, 
se spune : „Tovarăși, 
urmați exemplul rectifi
catorului 
nu, care 
iembrie 
fără nici

indivi- 
realizările cele 

mari în cadrul sec- 
bile-role le-a obți- 
muncitorul Glreor- 
Jianu. Sub foiogra-

Gheorgho ]ia- 
din luna no- 

1961 lucrează 
un rebut“.

Cele 29 de brigăzi din 
cadrul secției strungă- 
rie sînt cînd una, cînd 
alta, în fruntea între
cerii. Lună de lună, s-au 
înreqistrat în această 
secție succese de sea
mă. Dar ceea ce a ri
dicat mult prestigiul 
strungarilor este redu
cerea rebuturilor. Față 
de luna ianuarie, cînd 
rebuturile erau la limi
ta admisă, acum ele 
sînt mult sub procentul 
stabilit. Fruntașe sînt 
brigăzile conduse de 
Vasile Ivas, Iordache 
Cotoranu șl Cezar Că
lin.

Cine va cîștiga între
cerea ? Iată întrebarea 
care și-o pun acum me- 
talurgiștii bîrlădeni. 
Indiferent care secție 
va fi în frunte, întrece
rea care se desfășoară 
în aceste zile va adău
ga la realizările obți
nute în primele 7 luni 
ale anului 
rulmenți ; 
economii 
noi

(10 000 de 
și 730 000 lei 
peste plan) 
succese.
CORCACI

și noi
M.

coresp. „Scînteîi”

Ciment peste plan
CONSTANȚA (coresp. „Scînteii”). 

In cinstea zilei de 23 August, colec
tivul fabricii de ciment din Cerna 
Vodă obține succese deosebite în în
trecerea socialistă. De la începutul 
anului și pînă în prezent s-au pro-

dus peste plan aproape 1 000 tone 
de ciment. Fruntași în întrecere sînt 
Petre Neacșu, morar, care zilnic dă 
peste plan 2 tone pastă, Nicolae Tu
dor, cocător, Ion Pușcațu, morar la 
ciment și alții. ...

-£& panoul
N --------------------------------------(Ontrecerii^

țițeiului, 
muncii 
sarcina 
duratei

de 
în 
de 
de

• Petroliștii de la schela Bol
dești, una din cele mai mari 
schele de pe Valea Prahovei, 
au raportat ieri îndeplinirea 
planului de producție pe pri
mele 8 luni din acest an. Acest 
succes se datorește introducerii 
și extinderii unor metode înain
tate de extracție a 
creșterii productivității 
cu 9,2 la sută la(ă de 
planificată, prelungirii
de funcționare a sondelor.

. • Colectivul uzinei „7 Noiem
brie'* din Craiova a realizat, 
la începutul anului și pînă 
prezent, economii peste plan 
aproape 1 200 000 lei, iată
1 400 000 lei, cît era angajamen
tul pe întregul an. In aceeași 
perioadă s-au dat peste plan 
8 grape stelate, 5 remorci cis
terne pe un ax și pe două axe 
și alte mașini, precum șl 71 
tone piese de schimb.

• Muncitorii, tehnicienii șl in
ginerii din întreprinderile sec
torului pielărie-încăltăminte-cau- 
ciuc au realizat peste plan, în 
primele 7 luni ale anului, 177 000 
perechi încălțăminte din piele, 
42 000 perechi încălțăminte din 
cauciuc, 63 000 mp piei pentru 
fețe, 44 tone talpă de bovine 
etc. In același timp, ei au rea
lizat peste plan economii în 
valoare de peste 12 155 000 lei.

® De la începutul lunii iulie 
mecanicii și fochiștii de la De
poul de locomotive din Adjud 
au remorcat 100 de trenuri cu 
tonaț sporit. Tonajul transpor
tat suplimentar de la începutul 
anului este egal cu încărcătura 
a 110 trenuri.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS transmite: Progra
mul zborului în grup al navelor cosmice satelit „Vostok-3” și 
„Vostok-4” conduse de cosmonauții maiorul Andrian Nikolaev 
și locotenent-colonelul Pavel Popovici, cetățeni ai Uniunii So
vietice, a fost în întregime îndeplinit.

La 15 august 1962 navele satelit au aterizat în mod prac
tic în același timp în regiunea stabilită a Uniunii Sovietice, 
la sud de orașul Karaganda (Republica Kazahă), în 
pierea nemijlocită a punctelor de aterizare stabilite 
calcul.

Ambii cosmonauți se simt bine și starea lor fizică 
aterizare este bună.

Cosmonauții Nikolaev și Popovici au fost întîmpinați în 
momentul aterizării de grupul care asigură condițiile de ate
rizare, de medici, prieteni, corespondenți și instructori sportivi.

Zborul navei cosmice satelit „Vostok-3”, conduse de cos
monautul Nikolaev Andrian Grigorievici, a durat 95 de ore, 
adică aproape 4 zile. In acest 
jurat de 64 de ori Pămîntul, 
2 600 000 km.

Durata de zbor a navei 
cosmonautul Popovici Pavel 
Înconjurat de peste 48 de ori globul pămîntesc, a fost de 71 
de ore. Distanța parcursă de 
2 000 000 kilometri.

Zborul cosmic în grup al navelor satelit 
„Vostok-4” a durat 71 de ore, adică aproape 3 zile.

Sarcinile științifice și tehnice ale zborului cosmic, fără 
precedent ca durată, al navelor 
tok-4” și ale zborului cosmic în grup efectuat pentru prima 
dată au fost rezolvate cu succes și în întregime.

In timpul zborului cosmic a fost realizată pentru prima 
dată legătura bilaterală prin radio între navele cosmice. In 
cursul zborului cosmonauții au discutat între ei, au făcut un 
schimb de păreri în legătură cu rezultatele observațiilor și 
și-au coordonat acțiunile lor.

Au fost obținute date prețioase pentru organizarea legă
turii în timpul zborurilor cosmice de lungă durată.

Toate sistemele și agregatele navelor cosmice și aparata- 
jul științific instalat la bordul lor au funcționat perfect în tot 
timpul zborului, din momentul startului și pînă la aterizare.

Cosmonauții sovietici au efectuat cu măiestrie acest zbor 
complicat, conducînd navele și îndeplinind un bogat complex 
de cercetări științifice în strictă conformitate 
dințată.

Datele obiective ale controlului medical 
nătății cosmonauților care a fost efectuat în 
lui au arătat că cosmonauții sovietici Nikolaev și Popovici au 
suportat excelent plasarea pe orbită, zborul cosmic de mai 
multe zile și întoarcerea pe Pămînt.

In acest zbor minunat Andrian Nikolaev și Pavel Popovici 
au dat dovadă de vitejie și cutezanță extraordinară demon- 
strînd întregii lumi înaltele calități morale ale omului sovietic. 

ZBORUL COSMONAUȚILOR 
SOVIETICI NIKOLAEV ȘI I 
POPOVICI CONSTITUIE O-| 
NOUĂ 
PÄ IN 
SULUI 
NICE.

Ca urmare a zborului în grup 
al navelor satelit „Vostok-3” și 
„Vostok-4” au fost obținute ma
teriale de o uriașă valoare știin
țifică și tehnică, care vor avea 
o însemnătate deosebită pentru 
cucerirea continuă a spațiului 
cosmic și pentru înfăptuirea vi
sului de veacuri al omenirii — 
zborurile spre alte planete și 
lumi.
Performanțele celor doua 

nave cosmice

timp, nava ,,Vostok-3” a încon- 
parcurgînd o distantă de peste

cosmice satelit „Vostok-4”, cu 
Romanovici, în timpul căreia a

nava „Vostok-4” este de circa

ȘI IMPORTANTĂ ETA- 
CUCERIREA COSMO-

IN SCOPURI PAȘ-

„Vostok-3"

„Vostok-4”

„Vostok-3” și

satelit „Vostok-3” și „Vos-

cu sarcina încre-

asupra stării să- 
tot cursul zboru-
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Cît mai multe furaje însilozate!
Asigurarea furajelor necesare pen

tru o bună hrănire a animalelor în 
vederea sporirii producției de car
ne, lapte, lînă, constituie una din 
sarcinile importante care stau în 
fața oamenilor muncii din agricul
tură. în prezent se desfășoară cam
pania de însilozare a porumbului și 
altor furaje. O importanță deo
sebită are folosirea tuturor resurse
lor de furaje astfel ca, pe lîngă po
rumb să fie însilozate cantități cît 
mai mari de ierburi, buruieni, rogo- 
zuri, stuf, resturi de la grădinile de 
zarzavat, frunze și colete de sfeclă 
etc. în aceste zile trebuie să se ur
genteze strînsul și depozitarea paie
lor și a plevei de cereale, iar în zo
nele de deal și munte să se foloseas
că toate mijloacele pentru a se grăbi 
cositul și depozitarea finului.

Pentru a vedea cum se desfășoară 
acțiunea de strîngere a furajelor, re
dacția noastră a organizat un raid- 
anchetă în regiunile Oltenia. Bra
șov, Mureș-Autonomă Maghiară și 
Hunedoara.

ir

în aproape toate gospodăriile de 
stat și gospodăriile colective din Ol
tenia a început din timp însiloza- 
rea furajelor. Gospodăria colectivă 
„Drumul socialismului" din comuna 
Rastu, raionul Băilești, care are un 
sector zootehnic bine dezvoltat a și 
însilozat aproape 1 500 tone de 
furaje. Merită să fie remarcat fap
tul că aproape jumătate din canti
tățile de furaje însilozate sînt stuf 
și frunze de floarea-soarelui. Colec

tiviștii din această comună vor în
cepe în curînd să însilozeze și frun
ze de sfeclă de zahăr. Zilnic circa 
400 atelaje sînt folosite la transpor
tul furajelor. Colectiviștii au însă- 
mînțat în cultură dublă 200 ha cu 
porumb, din care pe 70 ha au apli
cat prima prașilă.

Și membrii G.A.C. „Viață nouă’ 
din comuna Poiana Mare, raionul 
Calafat, însilozează porumbul, rezul-

R AID-ANCHETÀ

tat în urma executării copilitului la 
cultura pentru porumb boabe, a 
frunzelor de floarea-soarelui și di
feritelor ierburi.

în multe G.A.C. din raionul Ca
lafat se însilozează, în afară de po
rumb, diferite furaje verzi ameste
cate cu pleavă rezultată de la treie
ratul griului.

Pentru a ajuta cadrele de condu
cere din gospodăriile colective mai 
tinere să cunoască practic metode
le de însilozare consiliul agricol 
raional Craiova a organizat de cu
rînd la G.A.C. din Bratovoiești o 
demonstrație practică privind ame
najarea silozurilor la suprafață, pre
cum și a tranșeelor obișnuite săpa
te în pămînt, fără a fi zidite sau ci
mentate, ci numai dezinfectate cu 
var. în cadrul demonstrației s-a în
silozat porumb simplu, porumb în 
amestec cu floarea-soarelui și po
rumb în amestec cu frunze de floa
rea-soarelui și ierburi de baltă. La

această demonstrație au participat 
reprezentanți din majoritatea gos
podăriilor colective din raionul Cra
iova.

Exemple bune se mai pot da încă 
multe. Din constatările făcute în 
urma vizitării mai multor G.A.C. 
din regiune, cît și din consultările 
avute cu o serie de tovarăși de la 
consiliile agricole raionale reiese că 
numeroase gospodării colective folo
sesc toate resursele de furaje pen
tru însilozare. Consiliul agricol re
gional a dat indicații gospodăriilor 
colective ca pe lîngă porumb să în
silozeze cantități mari de ierburi, 
resturi de la grădinile de zarzavat, 
frunze și colete de sfeclă etc, în a- 
cest fel, unele raioane ca Segarcea, 
Băilești, Calafat și Corabia au însi
lozat cantități mari de furaje,

în schimb în raioanele Tg. Jiu și 
Turnu-Severin această lucrare nici 
n-a început, iar în raioane ca Baia 
de Aramă și Gilort abia s-au însi
lozat primele zeci de tone de fu
raje.

Pentru a se grăbi ritmul însilo- 
zării furajelor este necesar să fie 
extinsă operativ experiența bună a 
unor gospodării de stat și gospodării 
colective în ce privește organizarea 
mai bună a muncii, folosirea resur
selor variate de furaje, etc.

Iată un exemplu. în raionul Sebeș, 
regiunea Hunedoara, au fost cosite 
suprafețele acoperite cu rogozuri,

(Continuare în pag. m-a)

PAVEL POPOVICIANDRIAN NIKOLAEV
RAPORTAM : Misiunea încredințată a fost îndeplinită cu succes. 

(Telefoto TASS-Agerpres)

TELEGRAMA
Tovarășului NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV,

Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S.
Președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S.

Lansarea în Cosmos a navelor „Vostok-3" și „Vostok-4” pilotată 
de maiorul Andrian Grigorievici Nikolaev și lt. colonelul Pavel Roma
novici Popovici, aterizarea lor aproape simultană după un îndelungat 
zbor în grup și îndeplinirea în întregime a programului lor de cerce
tări constituie o nouă și măreață victorie a științei și tehnicii sovietice, 
o dovadă grăitoare a superiorității lor.

Ca și zborurile cosmice anterioare, zborul navelor „Vostok-3” și 
„Vostok-4" justifică prețuirea deosebită și admirația tuturor pentru 
savanții, inginerii și tehnicienii care au desăvîrșit această realizare.

Această epocală înfăptuire a omului sovietic arată cu cîtă putere 
socialismul întinde stăpînirea omului asupra naturii în folosul întregii 
omeniri, al progresului și al păcii.

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Guvernului Republicii Populare Romîne și al întregului popor ro
mîn, felicităm din toată inima pe eroicii cosmonauți Andrian Grigo
rievici Nikolaev și Pavel Romanovici Popovici, precum și pe savanții, 
inginerii și tehnicienii sovietici care au săvîrșit această glorioasă în
făptuire.

Slavă Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, organizatorul și 
conducătorul întregii acestei munci și calde felicitări conducerii sale 
leniniste în frunte cu dv. scumpe Nikita Sergheevici Hrușciov.

GHEORGHE GHEORGHIU DEJ
Prim-secretar al C.C. al P.M.R.
Președintele Consiliului de Stat 
ai Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al Republicii Populare Romine

păcii, progresului științei, 
spre binele tuturor oamenilor

Chemarea C.C. al P.C.U.S., Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și guvernului U.R.S.S.

„Noile succese remarcabile în cucerirea Cosmosu
lui arată în mod convingător că comunismul obține 
o victorie după alta în întrecerea pașnică cu capita
lismul”.

Eroii sovietici ai Cosmosului sînt oameni ieșiți din 
nndul poporului, educați în spiritul înaltelor idealuri 
ale socialismului și comunismului.

u»Acum întreaga lume vede, se spune în chemare, 
ca comuniștii pășesc cu fermitate în avangarda ome
nirii, atît pe Pămînt, cît și în Cosmos”.

în chemare se subliniază că „mărețele descoperiri 
ale științei pot servi la îmbunătățirea condițiilor de 
viață, numai cînd sînt folosite în scopuri pașnice, 
pentru fericirea oamenilor”. ‘ -....

„Statul sovietic luptă consecvent și perseverent 
pentru o pace trainică în întreaga lume. Noile zbo
ruri ale navelor cosmice sovietice au fost efectuate, 
de asemenea, în scopuri pașnice”.

Guvernul sovietic declară din nou în mod solemn 
că el. sprijină în întregime cererile popoarelor de a 
se asigura o pace trainică în lumea întreagă și face 
tot ce este necesar pentru înfăptuirea acestor cereri 
juste.

„Guvernul sovietic adresează din nou tuturor gu
vernelor și popoarelor chemarea de a lupta cu și 
mai multă perseverență pentru a salva omenirea de 
pericolul unui război termonuclear, pentru o pace 
trainică pe pămînt. Oamenii sovietici sînt convinși 
că prin lupta lor plină de abnegație, popoarele vor 
apăra cauza păcii”, se spune în chemare.

MOSCOVA 15 (Agerpres). — TASS transmite : Co
mitetul Central al P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și guvernul Uniunii Sovietice au 
adresat o chemare Partidului Comunist și popoarelor 
Uniunii Sovietice, popoarelor și guvernelor tuturor ță
rilor, întregii omeniri progresiste, cu prilejul zboru
lui în grup în Cosmos la bordul navelor-satelit 
„Vostok—3" și „Vostok—4”.

Nava cosmică-satelit „Vostok—3”, condusă de An
drian Nikolaev, a înconjurat în 95 de ore, adică 
aproape în patru zile, de peste 64 de ori globul pă- 
mîntesc și a parcurs o distanță de peste 2 600 000 
de km.

Nava cosmică-satelit „Vostok—4”, condusă de Pa
vel Popovici, a înconjurat în 71 de ore, adică aproape 
în trei zile, de peste 48 de ori planeta noastră și a 
parcurs o distanță de circa 2 000 000 km.

„Acum este absolut evident că piloții cosmonauți 
sovietici pot străbate distanțe care se măsoară în 
milioane de km. Se apropie timpul cînd ei vor con
duce puternice nave cosmice spre planetele sistemu
lui solar”.

„Zborul în grup timp de mai multe zile în jurul 
Pămîntului marchează o nouă etapă în cercetarea 
Cosmosului”.

în chemare se subliniază că măreața faptă de 
eroism a cosmonauților Nikolaev și Popovici „de
monstrează în mod elocvent realizările economiei so
vietice, caracterizată printr-un înalt nivel de dezvol
tare, ale științei și tehnicii sovietice înaintate, su
perioritatea incontestabilă a orînduirii socialiste”.

---------------------- --------------------------------- ------ -, ■

TELEGRAMĂ
Excelenței Sale Arhiepiscopul MAKARIOS

Președintele Republicii Cipru
Nicosia

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Cipru, vă rog să primiți, 
Excelență, din partea Consiliului de Stat al Republicii Populare Romîne 
și a mea personal, cele mai cordiale felicitări și sincere urări pentru 
prosperitatea și fericirea poporului cipriot.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

---------- ...............-..... - ••♦♦==7-:--------------------------------------------

Pregătiri pentru deschiderea noului an 
de învățămînt agricol

CLUJ (coresp. „Scînteii"). — în 9 lo- 
califăfi din regiunea Cluj — Aiud, Hue
din, Zălau, Bistrija, Beclean, Turda, 
Ciumbrud, Gilău și Lechinfa — vor 
funejiona în acest an școli profesio
nale de mecanici agricoli și școli teh
nice agricole cu peste 1 000 de elevi. 
Atragerea absolvenților clasei a 7-a 
din comunele și satele regiunii spre 
aceste școli constituie una dintre pre
ocupările actuale ale secțiilor de în- 
vă)ămînt ale sfaturilor populare raio
nale, cît și a consiliilor agricole raio
nale.

Cadrele didactice din școlile de opt 
ani din toate comunele și satele popu
larizează școlile profesionale șl tehni
ce’agricole, arătînd elevilor condifille

de participare la concursul de admi
tere în anul 1, perspectivele absolven
ților acestor școli. S-au organizat în- 
tîlniri cu elevii și consfătuiri cu părin
ții. Numeroși profesori de la școlile 
profesionale și tehnice agricole se de
plasează în sate pentru a populariza 
școlile în care lucrează. Mecanizatorii 
și brigadierii din S.M.T. le vorbesc ti
nerilor despre frumusețea meseriei de 
mecanic agricol, de tehnician agricol.

Prospectul cu condițiile do admifere 
în școlile profesionale și tehnice agri
cole a fost difuzat în toate comunele și 
satele regiunii și afișat în locuri vizi
bile. De asemenea el a fost reprodus 
tn presa locală.

A 15-a ediție 
a „Cursei Scînteii“

Ieri s-a dat startul în aea de-ct 
15-a ediție a „Cursei Scînteii". Prima 
etapă, București-Buzău-Galati, a 
fost cîștigată de Gabriel Moiaeanu. 

(Amănunte în pag. III-a)
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Blocuri noi de locuințe în piața Unirii din Iași. (Foto : A. Cartojanu)

„0 duminică plăcută 
și recreativă“

Cititorii au remarcat cS în 
ultimul timp ziarul „Munca" 
publici cu regularitate ru
brica „O duminică plăcută și 
recreativă". în cadrul aces
tei rubrici apar articole, 
reportaje, informafii, foto
grafii despre felul cum, 
după orele de muncă și, 
mai cu seamă, sîmbăfă după 
amiază și duminica, oamenii 
muncii își petrec timpul li
ber împreună cu familiile 
lor, cu colectivul lor de 
muncă, în parcuri, păduri, 
pe stadioane sau în alte 
locuri pitorești din jurul ora
șelor. Din coloanele ziarului 
aflăm că organele și orga
nizațiile sindicale din regiu
nile Brașov, Mureș-Aufo- 
nomă Maghiară, Banat, din 
orașul București, în colabo
rare cu sfaturile populare, 
cu organizațiile U.T.M., 
U.C.F.S. și agențiile O.N.T., 
organizează sistematic ex- 
cursi'. serbări cîmpeneșfi, 
spectacole date de forma
țiile artistice de amatori, 
jocuri distractive și sportive 
etc.

Coloanele rubricii ne înfă
țișează un tablou variat al 
manifestărilor culturale și 
distractive organizate pen
tru zilele de odihnă în di
ferite coifuri ale fării. După 
cum se relatează în artico
lele : „în parcul Mogo- 
șoaia", „La pădurea Buda- 
Araeș" etc., formațiile de ar
tiști amatori din Capitală 
prezintă în zilele de odihnă 
în parcuri și păduri pro
grame artistice pentru zeci 
de mii de spectatori. Unele 
consilii locale din regiunea 
Banat inițiază excursii pe bi
ciclete și motociclete, la care 
iau parte numeroși tineri și 
vîrsfnici. Consiliul local al 
sindicatelor Baia Mare or
ganizează zile de odihnă în 
comunele din împrejurimile 
orașului, unde locuiesc o 
mare parte dintre mineri. 
Aici vin și prezintă specta
cole fanfare, orchestre, 
echipe de dansatori, brigăzi 
artistice de agitație.

Despre o acțiune intere
santă întreprinsă de Consi
liul regional al sindicatelor 
București aflăm din articolul 
„Organizarea timpului liber 
ăl oamenilor muncii — sar
cină importantă a sindicate
lor", Astfel, penfru mecani

zatorii fruntași din mai multe 
G.A.S. și S.M.T. și penfru 
familiile lor s-a finut la Vî- 
năfori, înfr-o duminică, 
„Ziua experienfei înaintate". 
Cu acest prilej au fost 
popularizate metodele fo
losite de unii mecanizatori 
fruntași în întrecerea socia
listă și au avut loc serbări 
cîmpeneșfi, spectacole, con
cursuri sportive și alte mani
festări. Fruntașii întrecerii so
cialiste de la Șantierul na
val din Galafi — se arată 
înfr-un alt articol, semnat de 
corespondentul regional al 
ziarului — au luat parte în

Sfîrșit de săptămînă 
la Oradea

Orașul Oradea este așezat 
într-o regiune pitorească. 
Pădurile care-l înconjoară, 
apele Crișurilor, dealurile și 
poienile însorite îmbie la 
excursii, la petrecerea timpu
lui în aer liber. Există aici 
o bogată experiență în ce 
privește drumeția, serbă
rile cimpenești. Sîmbăfă și 
duminică pot fi văzuji zeci 
și zeci de oameni ai muncii 
pornind împreună cu fami
liile lor spre minunatele 
locuri de odihnă de la Vadu 
Crișului, Stîna de Vale, băile 
„Victoria".

Din păcate, organele lo-

Cum ne petrecem 
timpul liber

ultimele duminici la două 
excursii pe Dunăre cu vasul 
„Republica".

Nu peste tot, însă, timpul 
liber al oamenilor muncii 
este la fel de bine organi
zat. „Timp nefavorabil sau 
lipsă de preocupare ?" se in
titulează un articol care 
înfăfișează deficientele din 
activitatea cluburilor Văii 
Jiului în organizarea de ma
nifestări cultural-sportive 
penfru mineri. în articolul 
„De ce nu sînt respectate 
programele ?“ este criticat 
Consiliul local al sindicate
lor Pitești pentru că nu se 
îngrijește ca acfiunile cultu
ral-sportive aduse la cunoș
tința cetățenilor orașului să 
aibă înfr-adevăr loc.

Preocuparea susținută a 
ziarului „Munca" de a o- 
glindi în diferite materiale 
activitatea desfășurată de 
sindicate în organizarea 
timpului liber al oamenilor 
muncii merită a fi sublinia
tă. Nenumărate mijloace stau 
la îndemîna presei noastre 
pentru a populariza iniția
tivele bune în ce privește 
folosirea timpului liber al 
oamenilor muncii și a lua a- 
titudine fată de deficientele 
care se manifestă în acest 
domeniu.

I. SPALĂȚELU

cale — este vorba, în pri
mul rînd, de Consiliul local 
al sindicatelor și de sfatul 
popular orășenesc — nu nu
mai că nu organizează 
excursii și serbări în aer li
ber, dar nu manifestă sufi
cient interes penfru ca în 
locurile unde oamenii se 
duc singuri, să existe condi
țiile cele mai bune. Cît de 
plăcută ar fi odihna dumini
cală dacă la locurile de o- 
dihnă din preajma orașului 
ar veni să dea spectacole 
echipe artistice, dacă s-ar 
organiza diferite întreceri 
sportive, concursuri distrac
tive pe diferite teme etc. 
Nu există oare posibi
lități în această direc
ție ? Aproape fiecare între
prindere din Oradea are fie 
echipă de dans sau de tea
tru, fie cor, fie brigadă ar
tistică de agitație. Colective
le de artiști amatori ar fi*e- 
bui doar îndrumate și aju
tate ca să-și întocmească 
programe corespunzătoare, 
sfabilindu-se din timp locurile 
unde să prezinte spectacole. 
Este adevărat că la Consiliul 
regional al sindicatelor Cri- 
șana există un plan de ac
țiuni, care cuprinde excursii, 
serbări în aer liber, manifes
tări cultural-sportive, locul 
unde se vor fine, formațiile

de amatori care vor prezenta 
programe cultural-artisfice 
etc. Dar toate aceste acțiuni 
nu sînt deocamdată decîf pe 
hîrtie.

Recent, s-a organizat o 
serbare cîmpenească în 
pădurea de lîngă băile 
„Victoria", care a atras mii 
de oameni. Au venit aici și 
artiști profesioniști, și echipe 
de amatori. însă din pricina 
lipsei de colaborare între 
consiliul local al sindicate
lor, sfatul popular orășenesc, 
comitetul U.T.M. și U.C.F.S., 
serbarea nu s-a desfășurat 
așa cum ar fi trebuit. A lip
sit, de pildă, grija pentru un 
asemenea „amănunt“ cum 
este asigurarea curentului 
electric, din care cauză sta
fia de radioamplificare n-a 
functional. Programele inter
pretate de artiști n-au putut 
fi astfel auzite decît de cei 
ce se aflau în imediată apro
piere.

Penfru cei care în zilele 
de sărbătoare rămîn în oraș, 
manifestările cultural-artisfi
ce care se organizează sînt 
cu fotul insuficiente. Cauza ? 
„Lipsa de spafiu, de estra
de..." motivează consiliul lo
cal al sindicatelor și sfatul 
popular. Un asemenea argu
ment nu poate sta în pi
cioare. Cu cheltuieli minime 
se pot ridica în parcuri și 
grădini suficiente estrade. 
Afară de aceasta la Ora
dea există un teatru de vară 
încăpător. E nevoie numai 
de ini(iafivă, de o mai bună 
organizare și coordonare a 
muncii.

Aceste deficiente pot și 
trebuie să fie lichidate. Con- 
trolînd mai îndeaproape 
activitatea desfășurată în a- 
ceastă direcfie de sindicate, 
sfatul popular și U.T.M., Co
mitetul orășenesc de partid 
Oradea va determina fără 
îndoială o îmbunătățire seri
oasă în ce privește orga
nizarea în mod plăcut și 
instructiv a timpului liber 
al oamenilor muncii.

H. GROSU 
coresp. „Scînteii”

NOTE

TOT PE DRUM...
Fabrica de spirt Mărgineni-Bacău 

expediază zilnic drojdie de bere 
pentru fabricarea pîinii spre diverse 
localități, printre care și Tîrgoviște. 
La Ploiești-sud, încărcătura stă 24 
de ore. După încă trei-patru ore 
ajunge la Tîrgoviște. Dar întreprin
derea de panificație Tîrgoviște este 
înștiințată de sosirea transportului 
abia după alte 13—14 ore.

Din stația Ploiești-sud, după sosi
rea drojdiei de la Mărgineni, pleacă 
spre Tîrgoviște nu mai puțin de 4 
trenuri. Conducerea stației pretinde 
că drojdia nu poate pleca imediat 
deoarece... nu are cine să o ia în 
primire ! In schimb are cine s-o 
țină atîta timp în loc, încurcînd tre
burile destinatarilor. Pe de altă 
parte, la stația Tîrgoviște-sud nu se 
poate întreba la telefon dacă a 
sosit transportai pentru că la tele
fonul stației nu răspunde nimeni 
de la orele 15 și pînă a doua zi di
mineața la 7. De ce nu s-ar putea 
instala acest post telefonic în bi
roul serviciului tranzit ? întreprin
derea de panificație ar putea afla 
mult mai devreme că poate ridica 
transportul.

Și astfel, drojdia e, vorba cîntecu- 
lui, „tot pe drum, pe drum, pe 
drum”. își pierde din calitate, iar 
prețul de cost al produselor între
prinderii de panificație Tîrgoviște 
crește.

N-ar fi cazul ca tovarășii de la 
stația Ploiești-sud să scoată în sfîr
șit drojdia de pe „linia moartă” ?

(Pe baza unei sesizări a corespon
dentului voluntar Gh. Tesilică).

Se dezvoltă mișcarea 
artistică de amatori

De la un an la altul mișcarea artis
tică de amatori din patria noastră cu
noaște o neîntreruptă dezvoltare. Tot 
mai mulți oameni ai muncii de la ora
șe și sate se îndreaptă după orele de 
muncă spre club sau spre căminul cul
tural.

Dacă în 1951 la un concurs pe țară 
al artiștilor amatori au luat parte 9 672 
de formații, la ultimul concurs desfă
șurat în anii 1960—1961 au participat 
24 313 formații, cuprinzînd 615 000 de 
artiști amatori.

în acest an se desfășoară cel de-al 
III-lea Festival bienal de teatru de a- 
matori „I. L. Caragiale". De la primul 
festival, desfășurat în 1958, numărul 
formațiilor de teatru de amatori a cres
cut cu 7 000 atingînd cifra de 11 500 de 
echipe alcătuite din 160 000 de membri, 
în fazele de concurs desfășurate pînă 
acum, aceste formații au prezentat 
33 000 de spectacole la care au luat 
parte peste șase milioane de spectatori.

rînd excesul de recuzită și manie
rismul „de epocă“ în mișcarea sce
nică, regia a subliniat fondul uman

în etapa actuală, 
de păpuși se va 
tematică izvorîtă 
educării copiilor

TURNEE

------------------ Teatrul din Piatra -Neamft ----------

„Jocul dragostei si al întimplării“
' Jocul întîmplării și-al dragostei... 
I de teatru face ca, uneori, cronica- 
; rul să nu-și înceteze activitatea nici 
; în vacanță. întîlnind talentatul co- al personajelor. 
> lectiv din Piatra-Neamț — în 
! turneu cu „Jocul dragostei și al în- 
! tîmplării“ de Marivaux — el nu va 
I pierde, desigur, prilejul de a nota 
; unul dintre aspectele activității ar- 
■ tistice de vară. Deși, ca să fim sin- 
I ceri, textul ales era de natură să 
I trezească îngrijorări. E cazul să 
; spunem, în paranteză, că și anul 
1 acesta unele tea- 
' tre — mergîndpe 

calea minimei re
zistențe — și-au 
programat pen
tru turneele în 
stațiunile balneo-climaterice lucrări 
ușurele, de multe ori pregătite în 
grabă. în vreme ce spectatorii aflați 
la odihnă așteaptă și apreciază re
prezentațiile de autentică artă, me
nite să le îmbogățească cu adevă-

; rat concediul.
Spectacolul teatrului din Piatra- 

I Neamț, pornind de la un text nu 
dintre cele mai substanțiale, n-a 
fost lucrat însă într-un spirit „es
tival", de mediocritate. Cei șase in
terprets sub conducerea regizoru
lui Lucian Giurchescu, nu au rele
vat efemerele întorsături de stil ale 

’ piesei, ci puritatea sentimentelor, 
' tăria dragostei curate, capabile să 
învingă prejudecățile. Prin fantezia 
și inteligența punerii în scenă, a- 
ceastă comedie scrisă în urmă cu 
două secole și mai bine s-a apro
piat de oamenii timpului nostru, pe 
care îi emoționează și-i bucură fru
musețea sufletească a tinerilor eroi. 
Realizînd un spectacol modern, cu 
un decor simplu, de bun gust (sem
nat de Sanda Mușatescu), înlătu-

Fără îndoială, spectacolul rămîne 
interesant deși laturi ale sale sînt 
discutabile. îndeosebi cred că 
valetul Bourguignon, travestit în 
nobil, nu trebuia nicidecum con
ceput ca un tip grosolan, 
gar. Aci, textul a fost luat în 
mod eronat „ad literam", așa cum 
replicile sunau în gura unor aris-

.dlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllM tocrați din seco
lul al XVIII-lea. 
L-aș fi văzut 
însă pe Bour
guignon, mai a- 
Ies azi, ca pe un

Concursui anual 
„Vasile Akcsandri“

Pentru a stimula munca drama
turgilor în vederea creării de noi 
piese într-un act cu temă contem
porană, precum și pentru îmbogă
țirea repertoriului formațiilor tea
trale de amatori de la orașe și 
sate se organizează și anul acesta 
concursul „Vasile Alecsandri" de 
piese de teatru într-un act și
pentru teatrul de păpuși. La con
curs se primesc piese în proză sau 
versuri, care prin tema lor să con
tribuie la mobilizarea tuturor oa
menilor muncii pentru înfăptuirea 
mărețelor sarcini ce stau în fața 
poporului nostru

Pentru teatrul 
avea în vedere o 
din necesitățile
de vîrstă preșcolară și școlară.

Se pot prezenta, de asemenea, 
piese pentru teatrele de păpuși 
scrise pentru publicul adult.

Lucrările vor fi trimise pe adre
sa Casei centrale a creației popu
lare, București, strada Nicolae Fi- 
lipescu — 21—23, raionul 30 De
cembrie, pînă la 15 octombrie 1962.

''IIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIIII 1
om vesel, plin de viață, căruia nu i se 
potriveau, firește, „rafinamentele” 
celor de rang mare și le parodia cu 
istețime. înzestratul actor Constan
tin Coșa a interpretat personajul 
— așa cum i s-a cerut — ca pe un 
veritabil bădăran ; dar scena sa 
cea mai reușită, de un comic su
culent, este aceea din actul III, 
unde satira e întoarsă subtil îm
potriva mentalității retrograde no
biliare. Partenera sa, Ileana Stana 
Ionescu, a știut — ca și în alte ro
luri în care s-a remarcat de cu- 
rînd ■— să dea strălucire scenică 
Lisettei ; și ea ar fi fost însă avan
tajată dacă, printr-o altă concep
ție asupra personajului Bourguig
non, agera cameristă ar fi fost 
pusă în situația, mult mai norma
lă, de a se îndrăgosti de un om 
cu spiritul la fel de ascuțit.

în restul distribuției, Radu Voi- 
cescu compune cu ironie figura u- 
nui nobil cam sărac cu duhul, iar 
George Popa Mijea interpretează 
rolul lui Orgon. O bună impresie 
lasă jocul a doi proaspeți ab
solvenți ai institutului : grația, na
turalețea Ioanei Manolescu (Silvia), 
pasiunea sinceră, adînca vibrație pe 
care o capătă Dorante în interpre
tarea lui Traian Stănescu — actor 
cu o frumoasă ținută scenică, cu o 
voce plăcută și care adoptă un stil 
sobru, interiorizat.

In uzinele 
constructoare 

de mașini

Congresul al III-lea al partidului 
a subliniat necesitatea de a se in
troduce și extinde larg în întreprin
deri procedeele tehnologice moder
ne—aceasta fiind o latură importantă 
a luptei pentru ridicarea nivelului 
tehnic al producției. în întreprinde
rile constructoare de mașini proce
deele tehnologice avansate iau de la 
an la an tot mai mult locul proce
deelor clasice de turnare, forjare 
sau de prelucrare prin așchiere. A- 
cesta este rodul preocupării organi
zațiilor de partid, a muncitorilor, 
tehnicienilor și inginerilor din între
prinderile metalurgice de a intro
duce în procesul de producție tot 
mai larg tehnologia avansată, soluții 
tehnologice care să țină pasul cu 
progresul tehnic realizat în industria 
noastră socialistă.

Tehnologia modernă își arată în 
practică eficacitatea tehnică și eco
nomică. în uzinele aparținînd Di
recției generale de autocamioane, 
tractoare și mașini agricole, prin 
aplicarea metodelor avansate de 
turnare s-au economisit numai în 
1961 aproape 2 800 000 lei, iar prin 
utilizarea curenților de inducție la 
tratamentele termice — 2 750 000
lei. Numai la o singură întreprin
dere — Uzinele metalurgice Si
naia — prin aplicarea tratamentu
lui termochimlc de carbonitrurare 
în producția de serie, s-au obținut 
într-un an economii de peste 400 000 
de lei Tehnologia modernă ^influen
țează pozitiv și asupra calității pro
duselor. precum și asupra scăderii 
procentului de rebuturi. La Uzina 
„Magheru“-Topleț, la fabricarea tă
vălugilor pentru valțuri de mori, 
prin introducerea turnării centrifu
gale în cochilă, rebuturile în turnă
torie s-au redus cu 3,2 la sută, 
ajungînd sub coeficientul admis.

în prezent s-au creat cele mai 
■bune condiții pentru _ extinderea 
tehnologiei moderne în întreprinde
rile constructoare de mașini : multe 
din metode sînt bine cunoscute în 
uzine, iar volumul producției oferă

Să introducem larg in producție 
tehnologia înaintată

din plin un cîmp larg de aplicare. 
Problema care se pune este : au 
fost luate în considerare în fiecare 
întreprindere toate posibilitățile de 
aplicare într-o măsură tot mai mare 
a procedeelor tehnologice moderne? 
Sînt încă uzine unde procedeele 
tehnologice noi de turnare, forjare, 
sudură sau tratamente termice se 
introduc încă timid și nu pe mă
sura posibilităților reale, deși expe
riența de pînă acum a multor în
treprinderi pledează convingător 
pentru extinderea lor pe scară tot 
mai largă.

Una din cauze
Din capul locului este clar că 

preocuparea pentru introducerea pe 
scară largă a procedeelor tehnolo
gice moderne trebuie să existe, în 
primul rînd, în întreprinderi. Nici 
o metodă nu se poate extinde de la 
sine, dacă nu se creează condiții teh
nice și organizatorice corespunză
toare. La Uzinele „Progresul“-Brăila 
se aplică, printre altele, turnarea 
în forme întărite cu bioxid de car
bon. Analizîndu-se posibilitățile care 
există pentru extinderea acestei 
metode, aici au fost stabilite repe
rele care urmau să fie turnate și au 
fost luate din vreme măsuri pentru 
aprovizionarea cu bioxid de carbon 
etc. Așa s-a ajuns ca în acest an să 
se toarne în uzină peste 6 000 tone 
piese în forme întărite cu bioxid 
de carbon. O extindere largă a că
pătat această metodă și la Uzinele 
„23 August“ din București, „Steagul 
roșu”-Brașov și altele.

Sînt însă întreprinderi care n-au 
acordat atenția cuvenită acestei me
tode și. astfel, mari rezerve interne 
au rămas nepuse în valoare. Prin
tre acestea se numără Uzina de 
strunguri Arad. într-un semestru 
întreg aici s-au turnat cu ajutorul 
acestui procedeu doar două tone de 
piese, adică nici 2 la sută din sar
cina stabilită prin planul tehnic. La 
această situație s-a ajuns datorită 

faptului că nu s-au luat din timp 
toate măsurile care să permită apli
carea în bune condiții a acestei me
tode. Dacă ar fi existat mai mult 
interes și s-ar fi luat măsurile ne
cesare încă de la începutul anului — 
și nu numai în ultimul timp — s-ar 
fi îndeplinit și chiar depășit sarci
nile în acest domeniu, realizîndu-se 
astfel însemnate economii.

Nu mai vorbim că sînt și între
prinderi ca Uzinele „Neptun“-Cîm- 
pina, Uzinele metalurgice-Galați și 
altele, unde în primul semestru nu 
s-a aplicat deloc această metodă, 
deși fiecare aveau stabilite în acest 
sens sarcini concrete prin planul 
tehnic.

Să vedem cum stau lucrurile și cu 
extinderea altei metode : crăițuirea 
cu arc electric și aer comprimat. în 
planul tehnic al multor întreprinderi 
s-a prevăzut o largă extindere a 
acestui procedeu economic și avan
tajos. Este adevărat că într-o serie 
de uzine constructoare de utilaj chi
mic, petrolier și minier — între 
care se numără Uzinele „Hidrome- 
canica“-Brașov, „Vulcan“-București 
— această metodă s-a aplicat în 
acest an cu bune rezultate. E de 
mirare că Uzinele „23 August“- 
București, unde s-a experimentat și 
aplicat inițial crăițuirea după me
toda „arc-aer“, au realizat în primul 
semestru mai puțin de 10 la sută din 
sarcina anuală. Oare nu tocmai Uzi
nele „23 August” trebuie să fie pen
tru celelalte uzine un exemplu în 
ce privește aplicarea noului pro
cedeu ?

împotriva inerției 
și tărăgănării

Firește, promovarea largă a teh
nologiei moderne nu se poate face 
dintr-o dată, ci trebuie să aibă la 
bază studii tehnice aprofundate, 
pentru a se obține de la bun început 
o eficacitate cît mai mare. Dar de 
aici și pînă la prudența excesivă sau 
tărăgănarea care se mai fac simțite 

pe alocuri în legătură cu introdu
cerea unuia sau altyi procedeu teh
nologic modern este o mare dife
rență.

întreprinderea mecanică Roman a 
avut ca sarcină în primul semestru 
să toarne 500 tone de piese, folosind 
amestecuri de formare cu bentonită. 
Deși unii tovarăși din uzină au fost 
în schimb de experiență în această 
problemă la Uzinele de tractoare- 
Brașov — unde metoda se aplică cu 
succes — multă vreme nu s-a fă
cut nimic pentru introducerea ei în 
producție, A fost nevoie de inter
venția serviciului tehnic din direc
ția generală tutelară., pentru a con
vinge conducerea uzinei să utilizeze 
măcar în al doilea semestru al anu
lui aceste amestecuri. Faptele arată 
că reținerea în cazul de față nu a 
fost deloc justificată și că, dacă 
s-ar fi lucrat cu perseverență de 
la începutul anului, faza de experi
mentare era de mult depășită și s-ar 
fi putut trece la aplicarea noului 
procedeu în producția de serie.

Mai sînt și alte situații. O uzină 
aplică cu bune rezultate un proce
deu tehnologic modern și la un mo
ment dat îl abandonează din dife
rite motive care, de cele mai mul
te ori, se dovedesc nefondate. O a- 
semenea situație se constată la Uzi
nele constructoare de mașini Re
șița. Sînt bine cunoscute rea
lizările ' dobîndite de constructo
rii de mașini din Reșița, prin apli
carea de metode tehnologice înain
tate. Turnarea pieselor cu maselote 
avînd înveliș exoterm, care a dat re
zultate bune în această uzină aproa
pe doi ani, acum nu se mai aplică 
din cauză că ar lipsi unele mate
riale. Motivele invocate nu stau însă 
deloc în picioare, mai ales clacă ți
nem seama de faptul că direcția 
tehnică din minister a recomandat 
uzinei să adopte o soluție ușoară de 
obținere a amestecului exoterm, pe 
care o folosesc Uzinele „Steagul 
roșu" din Brașov.

Mai sînt întreprinderi unde și 
acum se fac fel de fel de studii 
și experimentări în legătură cu in
troducerea unor procedee avansate, 
în timp ce în alte uzine asemenea 
procedee se aplică de mult în pro
ducție. Dacă s-ar folosi din plin ex
periența dobîndită de aceste între
prinderi, s-ar putea învinge mai 
ușor greutățile inerente începutului, 
evita irosirea de forțe, experiment 

țările în paralel, și astfel s-ar mer- 
ge cu pași mai repezi pe calea ini 
troducerii tehnologiei moderne.

în această privință', schimburile 
de experiență, colaborarea între uzi
ne au o mare însemnătate. Rolul 
de a organiza asemenea schim
buri de experiență, de a coordona 
activitatea în domeniul extinderii 
tehnologiei avansate revine, în 
primul rînd, Direcției tehnice din 
Ministerul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini, unde lucrează ca
dre tehnice cu o temeinică pregă
tire în domeniul metalurgiei.

Este adevărat că în acest an, di
recția tehnică a organizat mai multe 
schimburi de experiență, în cadrul 
cărora s-au prezentat comunicări 
privind realizările unor întreprin
deri, s-au clarificat unele probleme 
legate de folosirea noilor procedee 
tehnologice. Multe lucruri bune au 
avut de învățat tovarășii de la Uzi
nele „Steagul roșu“-Brașov, „Semă- 
nătoarea“-București și întreprinde
rea mecanică Roman, la schimbul 
de experiență care a avut loc la 
Uzinele de tractoare Brașov, în le
gătură cu utilizarea curenților de 
inducție la tratamentele termice.

Desigur, este bine că se organi
zează periodic și pe anumite pro
bleme schimburi de experiență. Dar 
aceasta nu este suficient. Principa
lul este să se urmărească în între
prinderi cum sînt aplicate cele în
vățate în cadrul' schimburilor de ex
periență, ce măsuri practice au fost 
luate pentru ca un procedeu mo
dern să-și găsească în scurt timp a- 
plicarea. Or, în multe cazuri di
recția tehnică și mai ales direcțiile 
generale tutelare nu procedează așa, 
ci se mulțumesc doar să facă din 
cînd în cînd cîte un sondaj sau nici 
măcar atît. Așa stînd lucrurile, 
cum pot interveni operativ acolo 
unde în urma schimburilor de ex
periență nu s-a pășit practic la in
troducerea organizată sau perfecțio
narea unor metode tehnologice noi ?

Rezultate bune s-ar putea obține 
și prin organiz' rea schimburilor de 
experiență pe plan local. Uzinele 
„Hidromecanica“ din Brașov sînt 
mult rămase în urmă în ceea ce 
privește aplicarea procedeelor noi 
de tratament termic. Ce a împiedi
cat conducerea uzinei și comitetul 
sindicatului să trimită, la întreprin
derile cu multă experiență din acei 

lași oraș, cîțiva tehnicieni și mun
citori să studieze temeinic cum se 
folosesc curenții de inducție la tra
tamentele termice ? Sau de ce con
siliul Sindical local nu a organizat 
un schimb de experiență pe această 
temă ?

De altfel, comitetele sindicatelor 
din întreprinderi ar putea să con
tribuie mult la extinderea tehnolo
giei moderne, organizînd schimburi 
de experiență la care muncitorii 
sau brigăzile care folosesc cu re
zultate bune diferite procedee teh
nologice moderne, să arate cum lu
crează pentru ca și alți muncitori 
sau alte brigăzi să treacă la apli
carea lor.

Sarcini mobilizatoare 
pe măsura posibilităților 

reale
In legătură cu extinderea proce

deelor tehnologice moderne se mai 
ridică un aspect important : nivelul 
la care sînt stabilite sarcinile prin 
planul tehnic pentru fiecare între
prindere. Sarcinile stabilite uzinelor 
privind extinderea tehnologiei mo
derne sînt în majoritatea lor mobi
lizatoare, oglindesc cunoașterea po
sibilităților reale ale uzinelor și țin 
seama de experiența acumulată de 
muncitori, ingineri și tehnicieni. 
Pentru unele întreprinderi însă, se 
mai stabilesc sarcini sub posibilități, 
fapt care nu este de natură să sti
muleze preocuparea pentru mobili
zarea mai largă a rezervelor interne 
din acest domeniu.

Sînt semnificative în acest sens 
cîteva fapte. Anul acesta, prin pla
nul tehnic s-a stabilit ca la Atelie
rele de reparat material rulant „16 
Februarie“-Cluj să se forjeze în 
matrițe 10 tone de piese, deși exis
tă posibilități mult mai largi. O 
examinare a situației din primul 
semestru arată că aici s-au forjat 
în matriță mai bine de 8 tone de 
piese. Tot acestei întreprinderi, în 
1962 i s-a stabilit să toarne direct 
în cutiile de grăsime 180 tone cu
zineți pentru osiile locomotivelor ; 
aceasta, în timp ce necesitățile pro
ducției sînt mult mai mici. Nu în
seamnă oare că, în cazurile de față, 
stabilirea sarcinilor s-a făcut fără 
o cunoaștere concretă, amănunțită 
a situației reale din întreprindere ?>

Sau un alt caz : Pentru uzina 
„Unirea” din Cluj s-a stabilit ca în 
acest an să toarne în forme coji cu 
liant de bachelită, mai puțin cu 
peste 15 tone de piese decît reali
zările de anul trecut. Pe ce s-au 
bazat tovarășii din direcția gene
rală tutelară cînd au stabilit ase
menea sarcini, atîta vreme cît vo
lumul producției acestei uzine este 
în creștere față de anul precedent ?

Important este nu numai ca pen
tru fiecare întreprindere să se sta
bilească sarcini cît mai apropiate 
posibilităților și cerințelor actuale, 
ci să se și urmărească sistematic 
felul cum fiecare întreprindere duce 
la îndeplinire aceste sarcini. Nu se 
poate spune că Direcția tehnică și 
direcțiile generale tutelare nu fac 
acest lucru. Dimpotrivă. Numai că 
la sfîrșit de perioade (trimestru, se
mestru) ele înregistrează odată cu 
rezultatele globale, o serie de ră- 
mîneri în urmă. Poate constitui 
oare un motiv de automulțumire 
faptul că, în primul semestru, din 
sarcina anuală de plan pe minister, 
privind turnarea în forme întărite 
cu bioxid de carbon s-a realizat 60 
la sută, datorită rezultatelor obți
nute de cîteva uzine, de vreme ce 
numeroase întreprinderi — Uzinele 
„Neptun”-Cîmpina, „Timpuri noi”, 
„Steaua roșie” din Capitală și al
tele — n-au turnat nici măcar o 
tonă după această metodă ?

S-ar putea ca unii tovarăși să oi 
biecteze : sarcinile stabilite sînt a- 
nuale și, deci, la sfîrșitul anului vom 
vedea cine a rămas în urmă. Acest 
mod de a privi lucrurile este cu 
totul greșit. Nu putem aștepta să 
vină sfîrșitul anului pentru a con
stata o rămînere în urmă sau alta. 
Așa cum planul de producție al 
unei întreprinderi este defalcat pe 
luni și trimestre, iar acestea trebuie 
îndeplinite în mod exemplar, tot 
astfel și în ce privește aplicarea 
tehnologiei moderne sarcinile tre
buie îndeplinite lună de lună, trii 
mestru cu trimestru și nu în „a- 
salt", mai ales spre sfîrșitul anului.

Aceasta este o condiție de seamă 
ca metodele înaintate să-și croiască 
drum și mai larg în producție, ca 
întreprinderile constructoare de ma
șini să dobîndească noi succese în 
aplicarea și extinderea a tot ce este 
nou și avansat în producție.

Ing. A. PRODAN
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Azi 
vă prezentăm:

celei de-a 17-a aniversări 
eliberării Coreei

circa 
de 
Și

ai-

magazin-e- 
numeroa- 

dln cera- 
înfrumuse-

110 000 m p. 
de produc- 

iabiica de 
și la fabrica 
au un înalt

mecanizare și

1 200 000 
faianță de- 
albe și

în vitrinele 
lor întîlnim 
se obiecte 
mică pentru
țarea interioarelor locu
ințelor sau pentru uz cas
nic. Ele eînt cerute de 
un mare număr de cum
părători. Multe dintre a- 
cestea se fabrică la com
plexul de sticlărie și fa
ianță de la Sighișoara. 
Construcția complexului 
se întinde pe o suprafa
ță de circa

Procesele 
fie, atît la 
sticlărie cît 
de faianță, 
grad de
automatizare. Aici se rea
lizează lunar o producție 
de 
ticole
corate 
proape 6 500 000 articole 
de sticlărie. în fiecare zi, 
pe poarta complexului 
ies, în medie, 12-14 va
goane încărcate cu dife
rite produse. Numai 
anul trecut s-au produs 
53 000 000 bucăți articole 
de sticlărie și faianță, 
iar în acest an, datorită

a-

Ä Sighișoara
măsurilor tehnico-organi- 
zatorice luate, se vor 
realiza cu 39 000 000 mai 
multe articole decît anul 
trecut.

Colectivul complexului 
este hotărît de a da 
produse de cît mai 
bună calitate și de a 
lărgi continuu sortimen
tele fabricate. Este sem
nificativ faptul că în anii 
trecuți se produceau aici 
doar cîteva modele de 
vaze, servicii de lichior, 
servicii de apă și de 
cafea din faianță ; astăzi 
s-a ajuns să se realizeze 
peste 360 sortimente. în 
acest an creatorii de mo
dele de la fabrica de fa
ianță au îmbogățit gama 
articolelor cu încă 27 de 
produse noi. '

Dorința de a realiza 
produse cât mai frumoa
se, care să satisfacă 
gusturile exigente ale 
cumpărătorilor, se vede 
pretutindeni. Bunăoară la 
laboratorul fabricii tî- 
năra ingineră Aurica 
Balog a făcut o serie de

ca 
Căută-

indigene 
primă, 
au fost încunu- 
succes. Astăzi

încercări pentru aplica
rea glazurilor colorate și 
cristalizate fără să i se 
ceară acest lucru. Rezul
tatele sînt dintre cele 
mai bune, obiectele fiind 
foarte frumoase. Specia
liștii uzinei s-au preo
cupat de găsirea so
luțiilor tehnologice care 
să permită folosirea 
caolinei 
materie 
rile lor 
nate de
se folosește în mare par
te materia primă indige
nă. Preocuparea lor este 
acum îndreptată spre fo
losirea la fabricația sti
clei verzi a unor nisipuri 
din carierele apropiate.

în evidența contabili
tății, eforturile întregului 
colectiv pentru mărirea 
producției, realizarea de 
economii, mărirea pro
ducției și îmbunătățirea 
calității produselor, s-au 
concretizat în cifre grăi
toare : planul producției 
marfă pe 7 luni din acest 
an a fost îndeplinit. în

proporție de 103,8 la 
sută, iar în semestrul I 
s-au obținut economii 
suplimentare la prețul de 
cost de 400 000 lei. 
Meritele colectivului eînt 
apreciate. Complexul de 
sticlărie și 
Sighișoara 
-cîțiva ani 
prinderile 
ramura sticlărie și cera
mică fină.

Oamenii de aici se do
vedesc harnici nu numai 
în producție. Ei se evi
dențiază și într-o serie 
de acțiuni patriotice și 
manifestări cultural-spor
tive. în acest an au efec
tuat peste 50 000 ore de 
muncă patriotică la în
frumusețarea complexu
lui. Mîna gospodărească 
a colectivului a făcut din 
împrejurimi o imensă 
grădină de flori. Aleile 
frumos amenajate, împo
dobite cu trandafiri de
pășesc în linie dreap
tă 3 km, iar zonele verzi 
cuprind o suprafață de 
mai bine de 5 ha.

falanță de Ia 
se numără de 
printre între- 
fruntașe pe

C. CÄPRARU 
coresp. „Scînteii*

Miercuri seara, ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar al 
R.P.D. Coreene la București, Kim 
Ben Dik, a oferit o recepție la res
taurantul „Pescăruș” cu prilejul 
sărbătorii naționale a poporului co
reean— cea de-a 17-a aniversare a 
eliberării Coreei.

La recepție au luat parte tovară
șii Emil Bodnăraș, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru Coliu, Leonte 
Răutu, Leontin Sălaj an, Grigore 
Geamănu, secretarul Consiliului de 
Stat, Corneliu Mănescu, ministrul 
afacerilor externe, membri ai C.C. 
àl P.M.R., ai Consiliului de Stat și 
ai guvernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organizațiilor 
obștești, generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură, ziariști .romîni 
și corespondenți ai presei străine.

Au participat șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București 
și alți membri ai corpului diploma
tic.

în timpul recepției ambasadorul 
Kim Ben Dik și Corneliu Mănescu, 
ministrul afacerilor externe, au 
rostit toasturi.

Recepția s-a desfășurat într-o at
mosferă de caldă prietenie.*

Ambasadorul extraordinar și ple
nipotențiar al R.P.D. Coreene în R.P. 
Romînă, Kim Ben Dik, însoțit de 
membrii ambasadei a depus miercuri 
dimineața o coroană de flori la Mo
numentul Eroilor Sovietici.

La solemnitate au luat parte V. A.

Karpov, consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice, și alți membri ai 
ambasadei.

Au fost de față reprezentanți ai 
Ministerului Afacerilor Externe și 
ai Ministerului Forțelor Armate ale 
R. P. Romîne.

Miercuri după-amiază la Casa de 
cultură a tineretului din raionul Ni
colae Bălcescu a avut loc o adunare 
în cadrul căreia a fost expusă o 
conferință despre realizările obținute 
de R.P.D. Coreeană în construirea 
socialismului.

Conferința a fost urmărită cu in
teres de un numeros public.

Au fost de față Li In Ciun, din 
partea ambasadei R.P.D. Coreene la 
București.

A rulat apoi filmul artistic „Neîn
fricata”, producție a studiourilor ci
nematografice coreene.

(Agerpres)

Primirea de către ministrul 
afacerilor externe al R.P.Romine 
a ministrului Etiopiei la București

Ministrul afacerilor externe al 
R. P. Romîne, Corneliu Mănescu, a 
primit miercuri în audiență pe tri
misul extraordinar și ministrul ple
nipotențiar al Etiopiei la București, 
Petros Sahlou, în legătură cu apro
piata prezentare a scrisorilor de a- 
creditare.

Ziua independenței Ciprului

Vedere din Nicosia, capiîala Republicii Cipru

Willi II

Vedere generală a fabricii de sticlă din Sighișoara (Foto : Gh. Vințilă)

Deschiderea expoziției 
de artă contemporană 

indoneziana
Sub auspiciile Comitetului de stat 

pentru cultură și artă, miercuri la 
amiază s-a deschis în Capitală, în 
sala de marmură a Casei Scînteii, 
o expoziție de artă contemporană 
indoneziană.

La vernisaj au luat parte tovarășii 
Vasile Dumitrescu, adjunct al minis
trului afacerilor externe, Dumitru 
Popescu, vicepreședinte al Comite
tului de stat pentru cultură și 
artă, Al. Buican, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., numeroși artiști plastici, 
ziariști.

Au participat Sukrisno, ambasado
rul Indoneziei, șefi ai unor misiuni 
diplomatice acreditați în R. P. Ro
mînă și alți membri ai corpului di
plomatic.

Erau de față membrii delegației 
de artiști plastici indonezieni care 
ne vizitează țara.

Cu acest prilej au luat cuvîntul 
ambasadorul Sukrisno, pictorul in
donezian Martijan Sagara și Spiru 
Chintilă, secretar al Uniunii artiști
lor plastici din R. P. Romînă.

Astăzi se împlinesc doi ani de la 
proclamarea Republicii Cipru, eve
niment de mare însemnătate în isto
ria harnicului și curajosului popor 
cipriot.

După cum se știe, insula Cipru a 
fost timp de aproape un secol o co
lonie a Angliei. în această perioadă 
poporul cipriot a dus o luptă grea 
pentru eliberarea sa națională. în 
februarie 1959 reprezentanții Greciei 
și ai Turciei au semnat la Zürich a- 
cordul cu privire la noul statut al 
Ciprului, acord aprobat ulterior la 
conferința tripartită de la Londra. 
Potrivit acordurilor de la Zürich și 
Londra, Ciprului i s-a acordat inde
pendența.

Foștii stăpîni coloniali n-au vrut 
totuși să renunțe definitiv la pla
nurile lor de dominație asupra insu
lei. în baza acordurilor- amintite An
glia își păstrează bazele militare, 
ceea ce provoacă o adîncă nemul
țumire în rîndul poporului cipriot. 
Acesta consideră prezența bazelor 
militare străine ca o primejdie pen
tru independența și suveranitatea 
țării sale, se pronunță pentru lichi
darea lor neîntîrziată.

Alături de popoarele celorlalte țări 
socialiste, poporul romîn a urmărit 
cu simpatie lupta curajoasă dusă de 
poporul cipriot, sprijinind în mod

ferm, atît în cadrul O.N.U., cît și în 
afara acestuia, dreptul Ciprului la o 
viață liberă și independentă. După 
proclamarea Republicii Cipru, R. P. 
Romînă a salutat din primul moment 
apariția noului stat și și-a exprimat 
dorința de a dezvolta cu el relații 
multilaterale. între țările noastre s-a 
stabilit o colaborare strînsă în nu
meroase domenii de activitate — e- 
conomic, cultural, sportiv etc. Anul 
trecut Romînia a fost vizitată de o 
delegație a parlamentului cipriot, 
iar de curînd de o delegație a Uniu
nii Țăranilor din Cipru. Există largi 
posibilități ca această colaborare să 
se dezvolte an de an. Acordul co
mercial și de plăți semnat recent de 
R. P. Romînă și Republica Cipru o 
dovedește. în baza acestui acord, 
Romînia va livra tractoare, mașini- 
unelte, produse din lemn, materiale 
de construcții, produse chimico-far- 
maceutice etc., iar Republica Cipru 
va livra fructe citrice, ulei de măs
line, piei, etc.

Cu prilejul împlinirii a doi ani 
de la proclamarea Republicii Cipru 
poporul romîn transmite poporului 
cipriot un călduros salut și îi urează 
succes deplin în lupta pe care o 
duce pentru consolidarea indepen
denței naționale, pentru progres și 
pace.

•------------OsO-------------

Declarația lui Max Reimann

Cît mai multe furaje însilozate ! Vizitele grupului 
de specialiști în domeniul 

metalurgiei

Asistența a vizitat apoi expoziția 
care cuprinde peste 300 de picturi, 
xilogravuri, afișe și caricaturi.

(Agerpres)

BERLIN (Agerpres). — TASS :
Postul de radio „Deutscher Frei

heitssender— 904” a transmis de
clarația' lui Max Reimann, prim-se- 
cretar al Partidului Comunist din 
Germania, în legătură cu hotărîrea 
Biroului Politic al C.C. al P.C. din 
Germania de a prelungi termenul 
primirii unei noi promoții în partid. 
M. Reimann a comunicat că potrivit 
planurilor inițiale primirea noii 
promoții de membri în Partidul Co
munist din Germania urma să fie 
încheiată la 17 august — ziua inter
zicerii ilegale a P.C. din Germania 
de către autoritățile de la Bonn.

După cum a subliniat primul-secre- 
tar al P.C. din Germania, în rîndu- 
rile partidului au intrat numeroși 
luptători noi. în întreprinderi au 
luat ființă noi grupe de partid și 
a început editarea a peste 100 noi 
gazete de uzină ale P.C. din Ger
mania.

Ținînd seama de faptul că nume
roase organizații de bază au propus, 
în scrisori adresate Biroului Politic, 
să se prelungească termenul primiră 
noii promoții în partid, Biroul Po
litic al C.C. al P.C. din Germania 
o hotărît ca această dată să fie pre
lungită pînă la 31 decembrie — ani
versarea întemeierii partidului.

(Urmare din pag. I-a)

păpurișuri și ierburi de pe margi
nea apelor, drumurilor etc. și au 
fost tocate și însilozate în amestec 
cu melasă. Păcat însă că experiența 
bună din acest raion nu a fost ex
tinsă la toate gospodăriile colective 
din regiune, mai ales că există se
rioase surse de asemenea ierburi.

La gospodăriile colective din Pri- 
caz, Geoagiu, Foit și altele din ra
ionul Orăștie și Sebeș colectiviștii 
pregătesc frunzare care vor fi folo
site pentru hrana oilor în timpul 
iernii. Această acțiune trebuie ex
tinsă în toate raioanele.

★
în aceste zile în zonele unde ve

getația este mai întîrziată se des
fășoară din plin cositul fînețelor na
turale.

în regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară fînețele naturale ocupă o 
suprafață întinsă — peste 150 000 
ha. într-o bună parte a regiunii, ca 
de pildă, în raioanele Tg. Mureș, 
Luduș, Tîrnăveni, recoltatul finului 
a fost terminat. Gospodăria colec
tivă din Sîntimbru-Ciuc este frun
tașă la munca de recoltare a fura
jelor. Colectiviștii au acordat o aten
ție deosebită și recoltării fînețelor 
naturale. Ei au organizat în mod 
temeinic această muncă. Datorită 
faptului că au ales momentul optim 
de recoltare iar munca aceasta a 
fost executată într-o perioadă scur
tă, ei au obținut de pe cele 750 ha 
fîn de bună calitate, cu o valoare 
nutritivă mare.

Rezultate bune au obținut în pri
vința recoltării fînețelor și gospo
dăriile colective din Tușnad-sat, 
raionul Ciuc, din satul Chilieni, ra
ionul Gheorghieni, Toplița și Filea, 
raionul Toplița etc.

Să vedem care este situația re
coltării fînețelor în regiunea Bra
șov. Aici, pînă în ziua de 13 august 
s-au cosit circa 83 la sută din su
prafețele de finețe naturale. Gospo
dăriile colective din comunele Sîn- 
petru, Cristian, Codlea au cosit la 
timpul optim suprafețele de finețe 
naturale și au depozitat în bune 
condiții întreaga cantitate de fîn. 
La G.A.C. Sînpetru, președintele 
gospodăriei colective, tov. Ion Ina_ 
che, ne-a arătat fînul așezat frumos 
în șuri. „Avem suprafață cam mică 
de fîneață — a spus președintele. 
Dar am îngrășat pămîntul, reu
șind să obținem o producție

mare la ha. Am căutat apoi să co
sim și să transportăm la timp finul 
în șuri, ca el să nu piardă nimic 
din calitățile nutritive“.

La G.A.C. Zărnești rămăsese în 
urmă cositul fînețelor. „Avem puțini 
cosași în gospodărie și nu pot face 
mare lucru” — motivau unii to
varăși din consiliul de conduce
re. Organizația de bază a pro
pus să Se țină o adunare gene
rală a colectiviștilor în cadrul că. 
reia să se dezbată problema recol
tării fînețelor. Prin chibzuirea mai 
bună a lucrurilor în adunare s-au 
găsit destule forțe. Astfel fînul de 
pe cele 1 300 ha a fost cosit în- 
tr-un timp scurt.

Există însă o serioasă rămînere 
în urmă la cositul fînețelor în ra
ioanele Făgăraș, Agnita, Tg. Se
cuiesc. Tov. Ovesea Ion, secretar 
al Comitetului raional de partid 
Agnita, considera că recoltarea a 
7 400 ha de fînețe din cele 11 215 ha 
reprezintă un succes. Nu putem fi 
de acord cu această apreciere. Dim
potrivă, această lucrare importantă 
este mult rămasă în urmă și trebuie 
să se ia măsuri urgente pentru a 
se organiza în așa fel munca, încît 
strînsul finului să fie terminat în 
cel mai scurt timp. în raionul Tg. 
Secuiesc procentul de recoltare a 
fînețelor era acum două zile de. 84 
la sută. La gospodăria colectivă din 
Ojdula nu s-au cosit decît 405 ha 
din cele 1 282 ha fînețe.

Recoltarea fînețelor naturale este 
rămasă în urmă și în multe unități 
din regiunea Mureș-Autonomă Ma
ghiară. în raioanele Toplița, Gheor
ghieni și Ciuc mai sînt de recoltat 
încă zeci de mii de hectare de fî
nețe naturale. La gospodăria colec
tivă din comuna Ciucsîngeorgiu, din 
raionul Ciuc, recoltatul finului pînă 
zilele trecute a fost efectuat pe nu
mai 349 ha, din cele 1 260 ha. Aici, 
timp îndelungat nu s-a dat atenția 
cuvenită acestei munci importante ; 
consiliul de conducere al gospodă
riei numai în ultima vreme a luat 
măsuri pentru accelerarea recoltării 
fînețelor.

*
Din constatările făcute în regiu

nile Oltenia, Brașov, Mureș-Autono
mă Maghiară, Hunedoara cît și din 
relatările primite din alte regiuni 
rezultă că nu se folosesc încă toate 
posibilitățile pentru însilozarea fu
rajelor și cositul fînețelor. în acea-

stă perioadă este necesar să se fo
losească toate mijloacele pentru 
grăbirea acestor lucrări. Foarte im
portant este ca la însilozare să se 
folosească întreaga capacitate de 
lucru a tocătorilor mecanice, să se 
respecte regulile de însilozare pen
tru a obține un nutreț de bună ca
litate- în vederea grăbirii ritmului 
însilozării trebuie să se organizeze 
munca în două schimburi într-un 
număr cît mai mare de gospodării. 
De asemenea terminarea grabnică 
a recoltării finului de pe toate su
prafețele are o mare însemnătate 
economică.

Sub îndrumarea organelor de 
partid, consiliile agricole regionale 
și raionale trebuie să dea sprijinul 
necesar îndeosebi gospodăriilor co
lective tinere astfel ca să-și asigure 
în întregime furajele necesare.

Luarea măsurilor pentru obți
nerea unor cantități mai mari de 
furaje de bună calitate, va duce la 
o bună hrănire a animalelor, în 
vederea sporirii producției acestora.

Grupul de specialiști în domeniul 
metalurgiei din Afganistan, Brazi
lia, Chile, Columbia, Cuba, Ghana, 
India, Indonezia, Irak, Izrael, Ma
laya, Maroc, Mexic și R.A.U., sosiți 
într-o călătorie de studii în țara 
noastră, în cadrul programului de 
asistență tehnică O.N.U., a vizitat în 
zilele de 13—15 august combinatele 
siderurgice din Reșița și Hunedoara. 
Grupul este însoțit de G. Mihalevici 
(U.R.S.S.), membru al Comitetului 
oțelului din Comisia economică a 
O.N.U. pentru Europa. în timpul 
vizitei oaspeții au avut convorbiri 
cu specialiști din aceste unități ale 
siderurgiei romînești.

Miercuri după-amiază, grupul de 
metalurgiști străini a fost primit la 
Ministerul Metalurgiei și Construc
țiilor de Mașini de către tov. Ștefan 
Constantinescu, adjunct al ministru
lui metalurgiei și construcțiilor da 
mașini.

Seara, conducerea Ministerului 
Metalurgiei și Construcțiilor de Ma. 
șini a oferit, în saloanele hotelului 
„Lido”, o masă în, cinstea oaspeților.

(Agerpres)

Sosirea în țară a canonicului 
france? Felix Kir

La invitația președintelui Comite
tului Executiv al Sfatului popular al 
orașului Cluj a sosit în țara noastră, 
într-o vizită de răspuns, canonicul 
Felix Kir, primarul orașului Dijon 
din Franța, președinte de onoare al 
Federației mondiale a orașelor în
frățite.

în cursul zilei de miercuri oaspe
tele a avut o întîlnire cu președin
tele și vicepreședinții Comitetului 
executiv al Sfatului popular al ora
șului Cluj, iar în cursul după-amie- 
zii s-a întîlnit cu deputați în Marea 
Adunare Națională și cu deputați în 
Sfatul popular orășenesc Cluj, oa
meni de cultură și artă, reprezen
tanți ai cultelor și reprezentanți ai 
mișcării pentru pace.

(Agerpres)
--- ....................................................... ===.

Gabriel Moiceanu ciștigătorul primei etape
CURSA SClNTEH
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INFORMAȚII
® La 14 august s-au întors în Capitală, 

venind de la Havana, acad. Geo Bogza, 
vicepreședinte al Comitetului national 
pentru apărarea păcii din R. P. Romînă, 
și conf. univ. Virgil Cîmpeanu, decanul 
Facultății de știinte juridice din Cluj, 
președintele Comitetului regional de luptă 
pentru pace Cluj, care au participat la 
manifestările prilejuite de aniversarea 
insurecției nationale a poporului cuban.

© De curînd, in orașul Ploiești s-au 
deschis la parterul noilor blocuri din 
fiata Halelor Centrale și pe alte străzi

11 unități noi de croitorie, de cismărie, 
frizerie, tricotaje, plăpumărie, tapițerie 
etc. Cu acestea, numărul unităților înfiin
țate în acest an în regiunea Ploiești au 
ajuns la 75. Oamenii muncii din orașele 
și satele regiunii sînt deserviți acum de 
880 de unități.

® La tragerea Pronoexpres din 15 au
gust 1962 au fost extrase din urnă ur
mătoarele numere 14, 42, 7, 41, 48, 20. 
Numere de rezervă : 24, 35. Fond de 
premii : 489 383 lei.

(Agerpres)

GALAȚI (prin 
telefon de la 
trimisul nosfru). 
— Ieri diminea
ță, 53 de cicliști 
fruntași din fara 
noastră și din 
R. S. Ceho
slovacă au luat 
startul în prima

etapă a tradiționalei competiții cicliste 
de mare fond „Cursa Scînteii“. înainte 
de startul festiv, care s-a dat din fafa 
Casei Scînteii, concurenjii au fost salu- 
tafi de tov. Ion Cumpănașu, redactor- 
șef adjunct al ziarului „Scînteia“, care 
a urat succes în întrecere tuturor 
participantilor.

...îndată după plecare, din plutonul 
cicliștilor au și fîșnif cîfiva alergători 
printre care Neagoe, Baciu (ambii de 
la Steaua) și Badără (Dinamo). Pe mă
sură ce kilometrii frec, avansul fugari
lor crește : un minut după 15 km de 
la plecare, — circa 2 minute — la 
km 30. In ciuda caniculei, cicliștii ru
lează cu 41 km pe oră.

Au fost parcurși cam 75 de kilometri, 
cînd din plutonul mare, clujeanul L. 
Moldovan evadează de unul singur în 
urmărirea fugarilor. I se alătură apoi 
frații Moiceanu. Cicliștii ceilalfi înțe
lese și ei ritmul. După cîfiva kilome
tri, cam aproape de Buzău, plutonul 
e din nou compact, mai pufin ceho
slovacul Vimr, rămas în urmă.

La Buzău, capătul primei semi-etape, 
cel dinfîi sosește Gabriel Moiceanu 
(Dinamo) urmat de Grigore Nicolae 
(Steaua), Dumitrescu (Olimpia), Voinea 
(Dinamo) și Mihăljeanu (Olimpia) eu un

avans de 20 de secunde fafă de Ră- 
dulescu (Olimpia) și Cosma (Dinamo). 
Plutonul mare sosește la Buzău după 
45 de secunde. După o pauză de cî- 
feva ore la Buzău, cicliștii pornesc din 
nou la drum, spre Galafi. Semi-etapa 
aceasta, mai lungă și deci mai grea, 
a fost marcată de pufine aefiuni de 
evadare. Plutonul mare s-a fragmentat, 
e drept de cîteva ori, dar apoi s-a 
regrupat, astfel că la Brăila — deci 
după 100 de kilometri — sosec majo
ritatea cicliștilor. La Brăila, dinamovis- 
tul Petre Ghijă încearcă să cîșfige 
șprinful din orașul său natal. El intră 
primul în Brăila, dar șprintul din cen
trul orașului îi revine lui C. Baciu.

Pe drumul spre Galafi se înregis
trează mai multe tentative de evada
re. Mai înfîi Grigore și C. Moiceanu 
(Olimpia), apoi Gabriel Moiceanu, Du
mitrescu, Radulescu și alții. Totuși vic
toria în semi-etapa a ll-a este decisă 
de ultimii kilometri, pe străzile înțe
sate de mulfime ale Galafiului. Ceho
slovacul Mafej Laczo, tînărul F. Ghera 
(Voinfa-București) și C. Moiceanu, trec 
în ordinea de mai sus, linia de sosire. 
In frumosul port dunărean, sportivilor 
li se face o primire entuziastă.

Clasamentul general al etapei Bucu
rești — Buzău — Galafi se prezintă 
astfel : 1. Gabriel Moiceanu (Dinamo), 
2. Grigore Nicolae (Steaua) la 15 se
cunde, 3. C. Dumitrescu (Olimpia), 4. 
S. Mihălfeanu (O'impia), 5. M. Voinea 
(Dinamo), toți la 30 secunde, 6. M. 
Laczo (R.S. Cehoslovacă) la 39 se
cunde.

Astăzi se desfășoară etapa a Il-a 
Galafi — Bacău (185 km),

JL DUMITRHȚ

Duminică începe campionatul 
categoriei A fle iotDal

Duminică începe noua ediție a 
campionatului cat. A de fotbal. In 
Capitală sînt programate 3 întîlniri. 
Pe stadionul „23 August” se vor des
fășura în cuplaj meciurile Rapid— 
Steagul Roșu Brașov (ora 15,45) și în 
continuare Progresul—Petrolul Plo
iești. Seara la lumina reflectoarelor 
stadionului Republicii se va disputa 
de la ora 20,45 întîlnirea Viitorul 
București—Minerul Lupeni.

In cîteva rîndusH
BOX. Echipa selecționată de box a 

regiunii Dobrogea a repurtat un frumos 
succes international întrecînd cu scorul 
de 16—4 echipa de tineret a regiunii 
Lodz (R. P. Polonă). O victorie rapidă a 
obținut campionul tării la cat. semiușoa- 
ră, Ion Dinu, care l-a învins prin aban
don pe Hering.

TIR. în penultima zi a campionatelor 
republicane de tir care se desfășoară la 
poligonul Tunari, I. Sîrbu (Steaua) a cu
cerit primul loc în proba de armă cali
bru mare 3x40 cu un total de 1 120 punc
te. La pistol precizie titlul a revenit lui 
T. Jeglinski (Dinamo) cu 545 puncte. în 
proba feminină de armă liberă 3x30 vic
toria a fost repurtată de J. Zvonețki (Di
namo) cu 837 puncte. Dinamo Obor a , 
cîștigat proba de talere aruncate din turn 
cu 372 puncte, Astăzi se vor desfășura 
ultimele întreceri.

FOTBAL. In cuplajul international de 
fotbal, desfășurat aseară pe stadionul 
Republicii, au fost înregistrate următoa
rele rezultate : Olimpiakos Pireu—Viito
rul Pucurești 2—1 (1—1) ; sei. Leipzig— 
Steagul Roșu Brașov 4—1 (2—0).

(Agerpres)
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RADIO, JOI 1G AUGUST e Vreau să 
știu — orele 9,00 — I • Fragmente din 
opera „Kneazul Igor“ de Borodin — 
orele 10,08 — I • Muzică populară romî- 
nească — orele 12,00 — I • Muzică din 
operele lui Rossini — orele 12,15 — II 
• Program emis de studioul de radio 
Iași — orele 14,00 — I » Fragmente din 
opereta „Frumoasa Elena“ de Offen
bach — orele 14,03 - II « Din cîntecele 
și dansurile popoarelor — orele 15,05 — 
I e Almanah științific — orele 15,10 — II 
o Cîntcce de luptă antifasciste — orele 
16,15 — II • Muzică ușoară romînească 
— orele 17,30 — I o Soliști romîni de 
muzică ușoară — orele 18.05 — II • Jur

nal de întrecere — orele 19,00 — I • Din 
creația corală a compozitorilor noștri — 
orele 19,00 — Il • Program muzical pen
tru fruntașii în producție — orele 19,15
— I ® Tinerețea ne c dragă — orele 19,30
— II « Compozitorul săptămînii : G. 
Enescu — orele 19,45 — I • Cîntă or
chestra „Doina Olteniei“ din Craiova — 
orele 20,40 — II • Atlas literar — orele
21.15 — I • Lucrări de compozitorii ro
mîni Pascal Bentoiu și Fillp Lazăr — 
orele 22,oo — I • Emisiune pentru pe
troliștii aflațl în Afganistan — orele 
22,30 — II o Muzică simfonică — orele
23.15 — II.

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Teatrul 
de vară din „Parcul N. Bălcescu") : 
BĂIEȚII VESELI — (orele 20).

TEATRUL MUNCITORESC C.F.R.- 
GIULEȘTI (Teatrul de vară din „Parcul 
Herăstrău“) : MĂRIA SA BĂRBATUL — 
(orele 20,30).

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TÄNASE“ (Grădina Boema) : OCOLUL 
PAMINTULUI IN 30 DE MELODII — 
(orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5) : 
SOACRA ȘI NORA — (orele 20,15).

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

CIRCUL De STAT : Spectacolele an
samblului Circului din GUANDUN (R. P. 
Chineză). — (orele 20).

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; 10,45; 21;
grădină — 20,30), 1 Mal (10; 12; 15,30; 18;
20.30) , 23 August (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
13,45; 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), V. 
Roaltă (10; 12; 15; 17; 19; grădină — 19,45;
21.30) , Alex. Sahia (9; 11; 13; 15; 17; 19;
21), Grădina Arta (20). LACRIMI TÎRZII: 
Magheru (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Bucu
rești (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), înfrățirea 
între popoare (10,30; 16,30; 18,30; 20,30), 
Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), Stadio
nul Gluleștl (20), Grădina Progresul 
(20,15), Stadionul Republicii (20). BATRÎ- 
NUL ȘI MAREA : rulează la cinemato
graful V. AlecSandrl (15; 17; 19; 21).
MONGOLII — cinemascop : Lumina 
(9,30; 11,45; 14; 16,45; 18,45; 21), Arta (11; 
16; 13,15; 21). Grădina Alex. Sahia (20;
22.15) . CELE 400 DE LOVITURI : Tinere
tului (10; 12; 14; 16; 18,15; 20,30). Grădina 
13 Septembrie (20). VÎRSTA DRAGOS
TEI : Victoria (10; 12; 15; 17; 19; 21).
OMUL AMFIBIE : Central (10; 12,40;
15,20; 18; 20,30). PROGRAM PENTRU CO
PII : 13 Septembrie (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 ci
nematografele Maxim Gorki (16; 18,15;
20.30) , T, Vladimirescu (16; 18; grădină
— 20). TOM-DEGETELUL ; Cultural
(10,30; 15; 17; 19; 21). FIUL HAIDUCU
LUI : rulează la cinematograful Alex. 
Popov de la orele 9 la 21 în continuare. 
PLANETA FURTUNILOR : 8 Martie (15; 
17; 19; grădină — 20,30), Donca Slmo (16; 
18; 20; grădină — 20,30), Floreasca (16; 
18,15; 20,30). NUMAI O GLUMA : rulea
ză la cinematograful Grivița (15; 17; 19; 
21). ACADEMICIANUL DIN ASKANIA : 
Unirea (16; 18,15; grădină 20,15). AL 
NOUĂLEA CERC : Flacăra (16; 18,15;
20.30) . SENTINȚA SE VA DA JOI : Mio
rița (10; 12; 16; 18,15: 20,30). Drumul Se
rii (16; 18; 20). M-AM SĂTURAT DE 
CĂSNICIE : Munca (11; 16; 18,15; 20,30),

C. David (15,30; 18; 20,30), M. Emtnescu 
(16; 18,15; 20,30). CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI : Popular (16; 18,15; 20,30). PLĂ
CERILE ORAȘULUI : Moșilor (16; 18; 
grădină — 20). DRAGOSTEA ȘI PILO
TUL SECUND : rulează la cinematogra
ful B. Delavrancea (16; 18; 20). CIELITO 
LINDO : 16 Februarie (16; 13; 20). URME 
TĂCUTE : Ilie Pintllle (16; 18; grădină
— 20). DISCIPOLUL DIAVOLULUI : 8
Mai (12; 15; 17; 19; 21). LĂSAREA NOP
ȚII : Volga (10; 12; 15; 17; 19; 21), Liber
tății (10; 12; 16; 18; 20; grădină — 20,30). 
FRUMOASA LURETTE : Luceafărul (16; 
18,15; grădină — 20,30). TEROARE IN 
MUNȚI — cinemascop : G. Coșbuc (10; 
12,15; 15,30; 17.45; 20). NU-I LOC PENTRU 
ANIMALE SĂLBATICE : rulează la ci
nematograful G. Bacovia (16; 18; 20).
VIRSTA DIFICILĂ : rulează la cinema
tograful Olga Banele (15,30; 18; grădină
— 20,30). ULTIMA REPRIZA : rulează la 
cinematograful 30 Decembrie (16; 18; 20). 
CIND COMEDIA ERA REGE : rulează 
la cinematograful Aurel Vlaicu (15; 17; 
19; 21). CARMELLA : Arenele Libertății 
(20,30). DE SIMBATĂ PlNĂ LUNI ; Gră
dina 23 August (20).

TELEVIZIUNE : Orele 19,00 - Jurnalul 
televiziunii. 19,20 — Emisiune pentru ti
neretul școlar : Să ne cunoaștem pa
tria : „Cu pionierii în excursie". 19,40 — 
Emisiune de artă plastică : MUZEUL 
ZAMBACCIAN. 20,00 — Filmul artistic 
„RĂZBOIUL VESEL" — o producție a 
studiourilor din R. F. Germană. 21,25 — 
Muzică ușoară la diferite instrumente. 
C'întă o formație instrumentală condusă 
de Teodor Teodorescu. Poșta televi
ziunii. Ultimele știri.

CUM E VREMEA
IERI IN ȚARA : In ultimele 24 de ore 

vremea s-a menținut călduroasă cu ce
rul variabil. In zona de munte au căzut 
averse de ploaie însoțite de descărcări 
electrice. Vîntul a suflat slab pînă la 
potrivit predominînd în sectorul nordic. 
La ora 14 temperatura aerului era 
cuprinsă între 36 de grade la Drencova 
și 26 de grade la Constanța, Rădăuți și 
depresiunea Ciucului.

Ieri în București : Vremea a fost fru
moasă și călduroasă cu cerul variabil. 
Vîntul a suflat în general slab din 
nord-est. Temperatura maximă a atins 
34 de grade.

Timpul probabil pentru 17, 18 șl 19 
august :

In București : Vremea se menține 
călduroasă devenind ușor instabilă mai 
ales în a doua parte a intervalului. Vînt 
potrivit. Temperatura ușor variabilă.

In țară : o ușoară instabilitate va 
străbate țara începînd din vest. Cerul 
va fi schimbător, noros mai ales după 
amiaza, local vor cădea ploi sub formă 
de averse însoțite de descărcări elec
trice. Vînt potrivit predominînd din 
sectorul vestic. Temperatura se menține 
ridicată la început apoi va scădea. Mi
nimele vor fl cuprinse între 11 șl 21 de 
grade, iar maximele între 24 și 34 de 
grade.



paß. 4 SC I N T El A Nr. 5622

Un act de eroism care va dăinui peste veacuri Telegrame externe

„Ați sporit gloria patriei sovietice“
Convorbirea telefonică a lui N. S. Hrușciov și L. I. Brejnev 

cu cei doi cosmonauți, după aterizare
MOSCOVA 15 (Agerpres).— TASS: 

N. S. Hrușciov și L. I. Brejnev, care 
se odihnesc la Yalta, au avut o 
convorbire telefonică cu Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici, care 
s-au întors în dimineața zilei de 15 
august din Cosmos. Cosmonauții 
sovietici au chemat la telefon Yalta 
la cîteva ore de la aterizarea lor.

In acest timp șeful guvernului so
vietic avea o convorbire cu J. Cro
nin, membru al parlamentului 
englez.

N. Ș. Hrușciov s-a scuzat pentru 
Întreruperea convorbirii și a invi
tat pe parlamentarul englez să 
asiste la convorbirea cu „frații 
cosmici".

„Voi fi fericit' — a răspuns 
J. Cronin.

Cosmonauții sovietici an raportat 
lui N. S. Hrușciov că misiunea în
credințată de guvern de a efectua 
zborul cosmic în grup a fost înde
plinită cu succes. Ei au declarat că 
se simt excelent și că sînt gata de 
noi zboruri. Piloții cosmonauți au 
spus că toate sistemele navelor cos

mice „Vostok-3“ șl „Vostok-4" au 
funcționat normal.

N. S. Hrușciov a felicitat pe cos- 
monauți pentru zborul efectuat cu 
succes în Cosmos și le-a urat sănă
tate deplină El a spus că va 
aștepta pe cosmonauți la Moscova 
și-i va întîmpina împreună cu mem
brii Prezidiului C.C. al P.C.U.S. și 
ai guvernului, cu reprezentanții 
poporului. „Vă vom întîmpina așa 
cum se cuvine, întregul popor se 
bucură de succesele voastre, le 
sărbătorește".

In cursul convorbirii cu cosmo
nautul Andrian Nikolaev, șeful gu
vernului sovietic a spue : „Ați sporit 
gloria patriei noastre, ați sporit 
gloria poporului Uniunii Sovietice 
șl a poporului dv. ciuvaș“.

El a remarcat apoi că unii oa
meni. îndeosebi din străinătate, nu 
cunosc bine componența națională 
a Uniunii Sovietice. „Acum, întreaga 
lume va ști că în Uniunea Sovietică 
există ciuvași, că poporul ciuvaș 
ocupă un Ioc demn in marea fa
milie socialistă a popoarelor sovie

tice și iși aduce contribuția lui Im
portantă la construirea comunis
mului, la dezvoltarea tehnicii, la 
explorarea Cosmosului".

„Popoarele noastre dezvoltă cu 
eforturi comune economia, știința, 
ridică nivelul culturii, construiesc cu 
succes comunismul“ — a spus él.

Șeful guvernului sovietic a spus 
că toate popoarele Uniunii Sovie
tice, toți oamenii cinstiți de pe pă- 
mînt care doresc să trăiască în 
pace cu toate popoarele, sînt min
ări de fapta de eroism a cosmo- 
nauților sovietici. Importanța acestei 
fapte de eroism nu se limitează la 
cadrul național, cl trece departe de 
acest cadru și constituie o faptă de 
eroism a tuturor popoarelor pentru 
binele păcii și progresului.

Apoi, cu cosmonauții a vorbit 
L. I. Brejnev, președintele Prezidiu
lui Sovietului Suprem al U.R.S.S. El 
a transmis lui Andrian Nikolaev și 
Pavel Popovici, sentimentele sale 
de admirație și mîndrie pentru fapta 
lor de eroism.

(Desen de N. CLAUDIU)

Se deschide cartea „minunilor“ din Cosmos O nouă izbîndă

Ședința plenară
a Adunării F.M.T.D.

Mesajul de felicitare al C. C. al P, C. U. S., 

Prezidiului Sovietului Suprem a! IL R. S. S. 

și guvernului sovietic
MOSCOVA 15 (Agerpres).—TASS 

transmite : Comitetul Central al 
P.C.U.S., Prezidiul Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și Consiliul de Mi
niștri al U.R.S.S. au salutat și feli
citat cordial și călduros pe Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici „pen
tru încheierea cu succes a zborului 
în grup de lungă durată în spațiul 
cosmic și înapoierea cu bine pe pă
mîntul sovietic natal”.

Comitetul Central al P.C.U.S., Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și guvernul- sovietic au felicitat pe 
oamenii de știință, proiectanții, in
ginerii, tehnicienii, muncitorii, co
lectivele și organizațiile, pe toți cei 
care -au participat la realizarea noi
lor nave cosmice-satelit „Vostok-3” 
și „Vostok-4”, la pregătirea și în
făptuirea cu succes a zborului cos
mic în grup.

Prin zborul lor, care constituie un 
record în ce privește durata și com
plexitatea, în cadrul căruia au în
deplinit un vast program de cerce

tări științifice, curajoșii cosmonauți 
Andrian Nikolaev și Pavel Popovici 
au adus o nouă contribuție demnă 
la tezaurul științei sovietice înain
tate, au sporit gloria patriei noastre.

în mesaj se arată că „acest act 
de eroism, ca și actul de eroism al 
primilor cosmonauți sovietici, va 
dăinui peste veacuri. Va servi în
totdeauna ca un exemplu de voință 
de neînfrînt, de vitejie și cute
zanță”.

în mesaj se arată : „Prin realiza
rea puternicelor nave cosmice-sate
lit „Vostok-3” și „Vostok-4”, prin 
zborul în grup de mai multe zile 
la bordul acestor nave al piloților 
cosmonauți Nikolaev și Popovici s-a 
adus o nouă contribuție remarcabilă 
la înfăptuirea sarcinii trasate de 
Congresul al XXII-lea al P.C.U.S. 
științei noastre sovietice și anume 
de a deține locul de frunte în lume 
în toate direcțiile principale ale 
științei și tehnicii’.

„Mă mindresc cu fiul meu“
UZIN 15 (Agerpres). — TASS : La 

cîteva minute după aterizarea cu 
succes a navelor „Vostok-3" și „Vos
tok-4“, Roman Popovici, tatăl cos
monautului nr. 4, a declarat unui co
respondent al agenției TASS :

„Sînt fericit că zborul cosmic s-a 
încheiat cu succes. Sînt fericit și mă 
mindresc cu fiul meu și mal mult 
decît orice pe lume aș dori să-l văd 
și să-1 îmbrățișez. Nu voi ascunde 
că am fost îngrijorat, cu toate că 
știam că navele cosmice sovietice 
nu pot să dea greș. Ele nu au egal 
pe lume”.

„L greu de spus cit sînt 
de fericită“

ȘORSELÎ 15 (Agerpres). — TASS. 
Camera în care locuiește mama cos
monautului Nikolaev este inundată 
de flori. în ultimele patru zile s-au 
primit aici 200 de scrisori și tele- 

. grame.
„Dragi tovarăși, a spus ea la a- 

dunarea organizată spontan, fiii 
mei, Andrian și Pavel, s-au înapoiat 
din Cosmos. Este greu de spus cît 
sînt de fericită. Mulțumesc poporu
lui pentru dragostea și atenția cu 
care i-au înconjurat pe cosmonauți 
și pe cei apropiați lor. Mulțumesc 
partidului și lui Nikita Sergheevici 
pentru încrederea acordată fiilor 
noștri”.

Moscova în așteptarea cuplului cosmic
I cu succes a 
„Vostok-3" și 

a umplut de

? Aterizarea 
j . navelor ,
> „Vostok-4"
Ï bucurie inimile tuturor oa- 
; menilor sovietici. Străzile 
J și piețele Moscovei s-au
> umplut de lume. Mii de oa-
> meni s-au adunat în Piafa
I Roșie. Pe deasupra cape-
; felor se înaltă portretele
[ cosmonaufilor decupate la
> repezeală din ziare. Cu fie-
> care minut crește pădurea 
I placardelor confecționate pe 
j loc din baticuri și coaie de 
; hîrtie pe care sînt scrise en- 
î tuziaste cuvinte de salut.
; La chioșcuri de ziare s-au 
v format adevărate cozi. 
’. „Pravda" a apărut în édifié 
' specială, iar ziarul „Vecer- 

naia Moskva", ieșit și el în 
édifié specială, poartă un 
titlu cu litere uriașe din nu
mai două cuvinte care spun 

j fotul : „Prizemlilis normal- 
; no". (Au aterizat normal).
! Azi dimineață, navele își 
; confinuau încă rotațiile în 
) juruT planetei. A sosit însă 
• momentul cînd Nikolaev și
> Popovici aveau sarcina să 
! ■ părăsească rufele cosmice și 
J să se întoarcă pe Pămînt. 
1 Aterizarea a fost urmărită de 
’ un colectiv de observatori
> cu ațutoru! instalațiilor radio-
> electronice și radar.
Ï Cei care au fost la fața 
J locului relatează că pe o 

•hartă întinsă erau trasate cu
Ï roșu ultimele rotații, iar cu 
j galben era însemnată regiu- 
Ï nea aterizării. Totul era pre-
< gătit minuțios și precis. Oii-
< ferul cu navigația a declarat:

llf

VARȘOVIA 15 (Agerpres). — 
După cum transmite agenția P.A.P., 
în a doua jumătate a zilei de 14 
august a început ședința plenară a 
Adunării F.M.T.D.

Membrii comisiei europene au dis
cutat problema întîlnirii internațio
nale a tineretului muncitor prevă
zută pentru anul 1963. Proiectele 
de organizare în Rominia In anul 
viitor a unei tabere internaționale 
a tineretului și propunerea pentru 
efectuarea unor marșuri antiatomi- 
ce ale tineretului prin țările Euro
pei au fost sprijinit« de numeroase 
delegații.

Comisia africană a propus un 
plan de creare, într-una din țările 
acestui continent, a unui birou per
manent al federației care să exerci
te funcțiile unui centru de legătură 
și informare.

în ședința plenară au continuat 
dezbaterile pe marginea dărilor de 
seamă.

Participanțil Ia ședință au primit 
cu ovații furtunoase știrea despre 
telegrama de salut trimisă din Cos
mos dc cosmonauții sovietici A. Ni
kolaev și P. Popovici, ca răspuns la 
felicitările trimise cosmonauților la 
12 august de Adunare.

--- o«o---- 
Sărbătorirea zilei 

naționale a Indiei

După îndeplini
rea integrală a pro
gramului stabilit, na
vele cosmice 
fok-3" 
iok-4" 
rizat pe 
U.R.S.S., 
neața zilei de ieri, 
una după alfa. 1n timpul zborului, ca 
și cu prilejul aterizării au funcționat 
perfect atît aparatele de comandă de 
pe Pămînt, cît și cele instalate la bor
dul navelor cosmice.

Lumea este entuziasmată de precizia 
și siguranja cu care au fost plasate 
succesiv pe orbite aproape identice 
cele două nave de manevrele lor de 
apropiere, de itinerariul comun dinain
te stabilit, de exactitatea executării 
programului, de precizia extraordinară 
a calculelor și perfecta funcționare a 
mașinilor de calcul. Entuziasmul este 
general, spontan, manifestat fără rezer
ve, nemărginit de frontiere și nici de 
ideologii.

Tnfr-un consens unanim, savanții din 
toate țările apreciază drept fantastică 
această „întîlnire“ în spațiul cosmic, 
revenirea aproape „mînă-n mînă" pe 
Pămînt a celor doi eroi pămînteni — 
Andrian Nikolaev și Pavel Popovici. 
Operația de lansare, de mfîlnire și a- 
ferizare a două nave cosmice dinfr-o 
dată vădește uriașa forță a tehnicii so
vietice și constituie fără îndoială 
ludiul unor noi realizări uimitoare 
vor deveni concrete în viitorul 
mai apropiat.

Convorbirile 
spațiale dintre cei doi eroi ai 
moșului, așezați 
din navele cosmice, 
iureș uluitor în orbitele lor din jurul 
Pămîntului, îngăduie să se întrevadă 
viitoarele sisteme de telecomunicații 
spațiale.

Televiziunea cosmică a și fosf rea
lizată în mod concret. In Uniunea So
vietică, milioane de oameni au urmă
rit pe micile ecrane imagini de neui
tat : epopeea cosmonaufilor lor dragi.

„Lansarea succesivă în spațiul cos
mic a unor nave în orbite aproape 
identice, apoi apropierea lor, coman
dată de pe Pămînt sau chiar de către 
cosmonauți, formează preludiul asam
blării succesive in Cosmos a unor sta
ții de observare științifică sau a unoi 
platforme de lansare, de unde rache
tele purtătoare ale altor nave vor porni 
investigația spațiului din jurul planetelor.

Realizările recente formează de ase
menea fundamentul pregătirilor pentru

„Vos- 
„Vos- 

ate-
Și 
au 

teritoriul 
în dimi-

Acad. ELIE CARAFOLI 
președintele Comisiei naționale 

de astronautică a Academiei 
Republicii Populare Romine

numai 6 minuta

Pămînt-Cosmos,

pre
care 

cel

cele 
Cos- 

fiecare în cabinele lor 
înfrecîndu-se în

asaltul Lunii. Nu 
ne îndoim ră cos
monauții sovietici 
vor avea primatul 
și în cucerirea Lu
nii.

Analiza zborului 
în spațiul cosmic, în 

condițiile imponderabilității îndelun
gate, efectul ei asupra organismului 
cosmonaufilor, asupra capacității lor 
de muncă, de gîndire sau a capacității 
lor de suportare a tuturor fenomenelor 
fiziologice și de exercitare a funcțiu
nilor vitale ale organismului, înfr-un 
cuvînt datele biologice necesare pen
tru călătoriile spre Lună și planete, 
sînt acum pe cale de a deveni tot mai 
cunoscute, prin însăși rezultatele cu
lese de cei doi eroi ai Cosmosului — 
Andrian Nikolaev și Pavel Popovici. 

în lumea științei și a tehnicii nu 
există astăzi minuni. Totuși, realizările 
fără precedent și eroismul de neîntre
cut al cosmonaufilor sovietici ne des
chid cartea „minunilor“ din întinde
rile necunoscute ale Cosmosului, pre
vestind totodată pentru cei de 
mînf o tehnică nouă 
ționale, o civilizație 
citoare ca orieînd.

Sîntem plini de 
munca fără preget și plină de abnega
ție care a dus la victoria strălucită a 
cosmonaufilor sovietici și care va des
chide noi etape glorioase ale pătrun
derii omului în Cosmos.

Ca om de știință, ca președinte al 
Comisiei naționale de astronautică, a- 
dresez îndrăzneților cosmonauți, sa- 
vanfilor, inginerilor și tehnicienilor so
vietici, cele mai călduroase felicitări 
și urări entuziaste pentru noi succese 
în viitor, fot mai strălucitoare.

cu forme 
nouă mai

admirație

pe Pă- 
senza- 
strălu-

pentru

Tot timpul cît au stat în înăl
țimi îndrăzneții cosmonauți Niko
laev și Popovici, noi le-am admi
rat curajul și voința.

In cursul dimineții de 15 au
gust radio-ul ne-a anunțat o nouă 
veste : aterizarea cil succes la un 
interval de numai șase minute a 
celor două nave sovietice. Știrea 
a făcut înconjurul tuturor sec
țiilor uzinei umplîndu-ne inima 
d,e bucurie. Felicităm cu căldură 
pe eroii cosmonauți care au efec
tuat primul zbor cosmic simultan.

Știința și tehnica sovietică s-au 
ridicat pe culmile cele mai înal
te, cele mai îndrăznețe. Sîntem 
minări că facem parte din lagă
rul țărilor socialiste, care se si
tuează în fruntea luptei pentru 
progresul științific, pentru pace, 
pentru bunăstarea celor ce mun
cesc. împreună cu întregul po
por, cu toată lumea muncitoare 
iubitoare de pace slăvim uriașa 
izbîndă în cercetarea spațiului 
cosmic.

NICOLAE IUTEȘ 
tehnician strungar

Uzinele „23 August”- 
București

Imaginea de mai țos înfățișează tra
iectoria, navei cosmice „Vostok-3" în 
dreptul constelației Pegas. în momentul 
în care trecea deasupra Bucureștiului 
(după 3 minute a apărut și „Vostok-4").

Fotoreporterul ziarului nostru, M. An- 
dreescu, a fixat pe peliculă această ima
gine de pe terasa de observare a sateli
ților de la Observatorul Astronomic din 
București al Academiei R. P. Romîne.

Trecerea navei s-a imprimat în îoto-

DELHI 15 (Agerpres). — La 15 
august poporul indian a sărbătorit 
ziua națională a independenței. In
dia independentă cu cei 400 de mi
lioane de locuitori ai săi a pășit pe 
calea progresului economic și cul
tural și a prosperității.

Piața de lingă zidurile Fortului 
roșu era inundată de o mare de oa
meni. Primul ministru, Jawaharlal 
Nehru, s-a adresat mulțimii felici- 
tînd poporul indian cu prilejul a- 
cestei mari sărbători. Primul minis
tru a amintit jertfele poporului in
dian în lupta îndelungată și cu
rajoasă pentru independență națio
nală, împotriva asupritorilor străini. 
Nehru a îndemnat la construirea 
unei noi Indii, la dezvoltarea eco
nomiei, științei și culturii naționale. 
El a. relevat necesitatea întăririi, 
păcii în lumea întreagă, în numele 
unei vieți liniștite și fericite a oa
menilor. Navele cosmice, a arătat 
în cuvîntarea sa primul ministru al 
Indiei, demonstrează progresul- știin
ței, culmile pe care le-a atins ge
niul uman.

——o®o-- —
In Grecia

grafie ca o
Manifestare culturală dedicată 

lui I. L. Caragiale
.'ATENA 15 (Agerpres). — Asocia

ția Culturală ' a tineretului din lo
calitatea Halandrion din împrejuri
mile Atenei a organizat o manifes
tare culturală la care au participat 
peste 800 de persoane, dedicată ma
relui dramaturg Ion Luca Caragiale.

Academicianul Spiros Melas a vor
bit despre viața și opera scriitoru
lui romîn. Un grup de artiști greci 
au citit din opera lui I. L. Cara
giale. In încheiere, o formație artis
tică a prezentat o suită de dansuri 
romîn ești.

în ordine. Pă- 
gata pentru pri-

cu bine, că programul a fost 
îndeplinit, că am realizat 
pentru prima oară în lume 
un zbor în grup al unor nave 
cosmice. Am menținut în 
permanență legătura între 
noi. Pe scurt, totul este bine, 
totul este bine".

La rîndul său, Andrian Ni
kolaev a declarat : „Sînt 
mîndru că această sarcină

„ Totul 
mîntul 
mirea

Navele 
în păturile atmosferei și, în- 
cetinindu-și viteza la coman
da dată, se apropie de Pă
mînt, ca niște avioane care 
se îndreaptă spre aeroport.

Ultimele secunde la sta
țiunile de observare. Peste 
.illlllllllllllllllllllllllllllllllillllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

este 
este 
lor",

au intrat vijelios

Corespondență telefonică
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cîteva clipe, conform calcu
lelor, Andrian Nikolaev tre
buie să sosească pe Pămînt. 
Deși totul decurge normal, 
observatorii sînt emoționali. 
Și deodată — o explozie de 
bucurie I Semnalele lui Ni
kolaev au lost recepționate I ‘ prezenfi acolo spun că în 
Cosmonautul nr. 3 se află pe 
Pămînt. Un ordin scurt că
tre echipajul helicopterului, 
și acesta se ridică imediat 
în aer, îndreptîndu-se spre 
punctul aterizării, pentru a-l 
lua pe Nikolaev la bord.

De-abia a pornit helicop
terul, cînd la stafiune s-au 
înregistrat semnalele lui Pa
vel Popovici. Peste cîteva 
secunde, alt helicopter se 
îndreaptă către cosmonau
tul nr. 4. Epopeea 
cosmic se încheie în 
întregii lumi.

In primul său 
după aterizare, I 
povici a declarat corespon
dentului special al agenției 
TASS : „Principalul rezultat 
al zborului nostru constă în 
aceea că iotul s-a încheiat

ne-a fost încredințată 
și tovarășului meu. Am 
cut totul pentru ca ea să 
îndeplinită".

Acest interviu a avut 
în casa rezervată pentru o- 
dihna cosmonaufilor. Cei

cuplului 
ovațiile

I interviu 
Pavel Po-

mie 
fă- 
fie

ioc

drumul de la aerodrom, cei 
doi eroi au fost asaltați de 
un adevărat coridor viu, din 
care izbucneau urale : „Slavă 
eroilor Cosmosului I".

Veseli și bine dispuși, Ni
kolaev și Popovici glumeau, 
rideau, răspundeau la toate 
întrebările. Remarcînd că în 
camera în care au intrat era 
cald, Pavel Popovici a spus : 
„Pe cuvînt de onoare, în 
Cosmos era mult mai con
fortabil". Andrian Nikolaev 
a adăugat : „Era mai puțină 
lume și mai puțin zgomot".

„Frații cosmici" au mincal 
cu multă plăcere un uriaș 
pepene verde oferit de lo
cuitorii regiunii.

Ceva mai tîrziu a avut 
o convorbire la telefon

loc 
în-

tre eroii Cosmosului și N. S. 
Hrușciov.

In piafa din fața casei s-a 
organizat în mod spontan un 
miting. In loc de tribună, 
pentru cosmonauți a fost a- 
dusă o masă obișnuită,

„Mulțumesc pentru pri
mirea caldă — vorbește 
calm Andrian Nikolaev. — 
Priviți-ne, după cum consta
tați, zborul s-a desfășurat în 
bune condiții. Ne simțim 
minunat, chiar excelent”.

Pavel Popovici adăugă : 
„Mă alătur întru totul celor 
afirmate de prietenul meu. 
Intr-adevăr zborul s-a des
fășurat în bune condiții și 
pentru aceasta țin să adresez 
sincere mulțumiri construc
torilor noștri, oamenilor noș
tri de știință, clasei noastre 
muncitoare, care au creat a- 
ceste laboratoare zburătoare 
de prim rang, cu ajutorul 
cărora spațiul cosmic va pu
tea fi învins".

In aplauze și ovafii, cos
monauții fac semne cu mina 
după care se retrag pentru 
odihnă.

Peste cîteva zile Moscova 
va întîmpina pe cosmonau|i 
cu toată căldura celor 7 mi
lioane de inimi ale sale. 
Pregătirile au început la nu
mai cîteva ore după ateri
zare. Pe bulevardul Lenin, 
dinspre aeroport pînă în 
centrul orașului, în pie)e și 
pe fațadele clădirilor se afi
șează portretele eroilor și 
imense placarde de salut în 
cinstea poporului sovietic și 
a P.C.U.S.

AL. CÎMPEANU
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URIAȘ RĂSUNET MONDIAL
„Cei doi gemeni-astronauți țes istoria"

Corespondența telefonică 
din New York

„Jos pălăria!“
„POLITIKEN’- (Copenhaga) : „Ca șl 

ceilalți, ne scoatem pălăria In lața 
lui Nikolaev și Popovici1'.

GENEVA. La 15 august a părăsit
Geneva, îndreptîndu-se spre Mos
cova V. A. Zorin, locțiitor al minis
trului afacerilor externe al U.R.S.S.

NEW YORK. Eforturile depuse 
de S.U.A. pentru realizarea progra
mului „Apollo” de explorare a Lunii 
sînt paralizate parțial începînd de 
miercuri dimineața ca urmare a 
unei: greve declanșate de muncitorii 
electricieni de la una din uzinele

Maeștri emeriti 
ai sportului

MOSCOVA 15 (Agerpres).—TASS:
Consiliul Central al Uniunii aso

ciațiilor si organizațiilor sportive 
din U.R.S.S. a acordat lui Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici titlul de 
maeștri emeriți ai sportului din 
U.R.S.S., cel mai înalt titlu sportiv 
din Uniunea Sovietică, pentru zbo
rurile cosmice realizate pe navele 
satelit „Vostok-3“ și „Vostok-4” și 
stabilirea de noi recorduri mon
diale în ce privește zborurile în 
spațiul cosmic.

„Forță și siguranță sută la sută“
Profesorul japonez TETSUNI OKAMOTO, specialist în domeniul 

construcțiilor de rachete.
„Cel mai spectaculos element al realizărilor cosmice sovietice îl re

prezintă „forța și siguranța de sută la sută a rachetelor care au plasat 
pe cei doi cosmonauți pe orbită”.

„între Uniunea Sovietică și Statele Unite există un mare decalaj 
în ce privește construcția de rachete".

AMIRALUL C. TSATSOS, președintele Asociației de astronautică 
din Grecia : „Sînt fericit că sintern martorii cuceririi cu succes a spa
țiului cosmic. Nădăjduiesc că progresul pașnic în acest domeniu va adu
ce omenirii noi binefaceri. Eu personal sînt entuziasmat de realizările 
Uniunii Sovietice în cucerirea Cosmosului, îi admir pe cosmonauți, pe 
tehnicienii și oamenii de știință din U.R.S.S.

Cînd new-yoikezii s-au trezit azi 
dimineață și au deschis aparatele 
de radio și televiziune au aflat des
pre aterizarea cu bine a celor doi 
„gemeni cosmici“,

Dintre ziare, singurul „New York 
Times", care își încheie ultima ediție 
în primele ore ale dimineții, a apu
cat să anunțe aterizarea. Celelalte 
rămăseseră la știrile din cursul 
nopții, cînd cos
monauții sovietici 
s-au retras pentru 
somn. Titlurile și 
comentariile nu 
erau însă mai pu
țin semnificative : 
„Milioane de mi
le", „Cintec de leagăn în spațiul 
cosmic", (titlul se referă la cîntecele 
pe care și Je-au cîntat unul altuia 
Nikolaev și Popovici, înainte de 
culcare).

2—3 pagini din fiecare ziar, atît 
ieri cît și azi, sînt consacrate acestui 
fantastic zbor cosmic. Sînt redate pe 
larg informațiile primite de la Mos
cova, dialogurile dintre „Șoim“ șl 
„Vulturul de Aur", scene din activi
tatea și viața personală a lui Ni
kolaev și Popovici, declarațiile. și 
fotografiile părinților lor, ale soției 
lui Popovici.

Posturile de televiziune au difuzat 
filmele transmise la Moscova, înfă- 
țișînd pe cei doi cosmonauți în 
timpul zborului, convorbirea lor cu 
N. S. Hrușciov, mesajul adresat de 
maiorul Nikolaev poporului' ame
rican.

Acum, după aterizare, interesul se 
concretizează asupra rezultatelor 
științifice obținute, este subliniat 
bilanțul strălucit al performanței 
obținute de știința sovietică.

„Oficialitățile de la Cape Cana
veral — relatează agenția Associa
ted Press — au aplaudat înapoierea 
pe pămînt a gemenilor cosmici ruși 
din istoricul lor zbor". Unul din spe
cialiștii de la Cape Canaveral, 
păstrîndu-și anonimatul din motive

lesne de înțeles, a declarat agen
ției France Presse : „Cele două zbo
ruri simultane pe care le-au reali
zat rușii demonstrează din nou a- 
vansul pe care îl dețin în ce pri
vește forța de tracțiune a rachete
lor". Arătînd că U.R.S.S. se apropie 
de ziua „alunizării", agenția amin
tește că S.U.A. nu vor putea face o 
asemenea încercare înainte de 1968.

„Rușii — scrie 
New York Times" 
— aveau de rezol
vat o problemă 
mult mai grea de
cît S.U.A., deoare
ce cabinele lor 
cîntăresc de trei

ori sau de patru ori mai mult decît 
capsulele de tip Mercury". Se 
accepta ideea, conchide ziarul, că 
cei doi cosmonauți pot ateriza ORI
UNDE (sublinierea autorului) doresc".

Poetul de televiziune N.B.C. g 
transmis azi dimineață o convor
bire între comentatorul său din 
New York și corespondentul N.B.C. 
din Moscova. Comentatorul new- 
yorkez întreba dacă se acordă în 
U.R.S.S. vreo semnificație militară 
noului succes sovietic. Corespon
dentul din Moscova a răspuns : 
„Nu, dimpotrivă" și a citat apelul 
C.C. al P.C.U.S. și al guvernului 
sovietic, care constituie, chiar după 
aprecierea ziaristului american, o 
chemare la pace și colaborare.

Evaluarea zborului cosmic cri 
navelor „Vostok" III și IV abia 
începe și va preocupa, desigur, 
opinia publică americană încă 
mult timp. De pe acum îneă însem
nătatea ea a devenit uriașă, reflec- 
tînd avansul sovietic în asaltul 
Cosmosului, și nu numai în acest 
domeniu. Sînt elocvente cuvintele 
din titlul întins pe șase colgane în 
ziarul „New-York Herald Tribune“ : 
„cei doi gemeni-astronauți țes isto
ria".

STANLEY B. CARSON

„Superioritatea considerabilă a 
Rusiei în domeniul Cosmosului" 
— iată titlul sub care ziarul 
„NEW YORK HERALD TRI
BUNE" a publicat un desen în- 
fățișînd Pămîntul, Luna și pla
neta Venus înconjurate de linii, 
marcînd distanta pe care a 
parcurs-o maiorul Nikolaev.

Intr-un al doilea mare titlu, 
ziarul scrie : „Președintele ne-a 
anunțat știri triste : am rămas 
considerabil în urmă față de ex
celenta frați ai Cosmosului, care 
zboară pe orbită".

situate. în orașul Huntsville (statul 
Alabama) care furnizează piese ne
cesare acestui proiect. Greviștii au 
instalat pichete în fața intrării în 
arsenalul din Huntsville unde se lu
crează la „proiectul Apollo” și cei 
1 500 de muncitori ai arsenalului au 
refuzat să freacă peste aceste pi
chete, solidarizîndu-se cu muncitorii 
electricieni.

„STASERA" (Milano) : „Ceea ce 
mai ieri ne părea uimitor, astăzi, 
în comparație cu aceste noi reali
zări, ne pare ceva simplu și iiresc. 
Nu au trecut decît cinci ani de la 
lansarea primului sputnik, iar în 
fața noastră se deschid de pe acum 
porțile secolului al XXI-lea“.

Cu mențiunea „Fulger11
„Uimitor „De necrezut !" — a- 

ceasta a fost reacția cetățeanului de 
rînd din Londra după ce s-a aflat 
știrea cu privire . la aterizarea lui 
Andrian Nikolaev, și Pavel Popovici. 
Postul de radio Londra a întrerupt 
imediat emisiunea și a relatat pe 
scurt despre uimitoarea realizare a 
științei și tehnicii sovietice.

„Nikolaev și Popovici au aterizat 
în regiunea stabilită dinainte. A- 
mîndoi se simt excelent, a transmis 
postul de radio francez „RADIO- 
LUXEMBURG", întrerupîndu-și e- 
misiunile obișnuite.

AGENȚIA FRANCE PRESSE a 
transmis comunicatul cu privire la 
aterizare, cu mențiunea „Fulger”.

ROMA. în provincia Ferrara, are 
loc o grevă de 48 de ore a munci
torilor agricoli, declarată de toate 
organizațiile sindicale. Muncitorii a- 
gricoli din Calabria au declarat, de 
asemenea, grevă..

BERNA. După un turneu în 
Elveția, artiștii emeriți Valentin 
Gheorghiu și Ștefan Gheorghiu 
și-au dat concursul în cadrul 
unei seri muzicale organizate de 
Legația R.P. Romine la Berna. 
Au participat numeroși oameni 
de artă și cultură, ziariști și alte 
personalități elvețiene.

BUENOS AIRES. In urma unui in
cendiu mistuitor a lost scoasă din func
țiune una din marile centrale electrice 
ale capitalei argentinene. Toate subur-, 
biile din sudul orașului și o parte con
siderabilă a orașului au rămas fără cu
rent electric și apă. Numeroase fabrici 
și uzine nu lucrează. Magazinele au fost 
închise. Transportul .este paralizat. 
Există primejdia de izbucnire a , unor 
epidemii.

HAVANA. La 12 august, două a- 
vioane militare americane au încăl
cat în două rînduri frontierele Cu
bei, în regiunile de est ale țării.
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