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Gînduri in preajma
mani

Andrian

(Continuare în pag. IV-a)

Arhiepiscop MAKARIOS
Nicosia

Toata atenția lucrărilor

D. MINCULESCU

DE PESTE HOTARE

important centru turistic

pare o 
multico-

colectivul brigăzii noaS’ 
de 23 August cu rezul- 

în experimentarea fora-

oră cu 
Guillén

cosmonauții NsMiev și Popovici

In numele meu personal și al poporului cipriot exprim mulțumiri 
cordiale pentru căldurosul mesaj de felicitări și urările pe care le-afi 
adresat cu ocazia celei de a doua aniversări a independentei Cidrului 
și vă transmit cele mai bune urări,

Fruntași 
la executarea 

arăturilor

fraților 
Niko-

de ve- 
porum-

Italia :
„mi-

toate cu rezultate 
deajuns să amintesc că, 
timpul de eăpare a son
ori mai mic față de cel 
cu masa rotativă. Chel- 
de asemenea mult re-

ION NEDELCU 
sondor șef, întreprinderea 

de foraj Ploiești

Eu — ca .
— o cinstim cum se cuvine, prin realizări 
însemnate in muncă. Vreau să trăiesc și să 

astfel Incit fetița mea să fie mîndră de

și-a zis el în gînd. Și, 
fără a-și pierde cumpătul, 
reuși în cele din urmă să 
proptească mașina. Cei 
peste 60 de călători și 
mașina n-au avut nimic 
de suferit 
auto 
fost 
„Așa 
decît 
noaște 
este curajos' 
călătorii.

cosmonauți —» 
Nikolaev, păw

De la corespondentul 
nostru

sfîrșitul a- 
Focul abia

ALEXANDRU STAN
zidar, șef de echipă 

întreprinderea de construcții-montaj nr. 4 
București

La tribuna Mausoleului din Piața Roșie. De la stingă spre dreapta 
Gherman Titov, IurI Gagarin, Nikita Hrușclov, Pavel Popovici, 
Mikolan.

In fotografie : Flăcă
rile focului de tabără 
se înalță jucăușe spre 
cer. In medalion : Pio
nierii Filip Florin și 
Crețulescu Tamara, pre
zentatorii programului.

(Foto : A. Cartoțan).

celor doi 
lui Andrian

PAUL DÎNDAREANU
Fabrica de încălțăminte „Dîmbovița” 

din Capitală

tovarășii Gheorghe Gheorghlu-Dej, 
Nikolaev, Frol Kozlov, Anastas 

(Telefoto : TASS—Agerpres). 

comuniste și muncitorești

primele 7 
ale anului, la 
au fost des- 

aproape 500 
noi cinemato-
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ERAȘOV (coresp. „Scîn
teii"). — Anul acesta ora
șul de la poalele Timp ei a 
fost. vizitat de peste 
100 000 de oameni ai mun
cii din țară. Și numărul 
turiștilor străini care au 
petrecut zile de neuitat la 
Brașov a crescut în lunile 
de vară, comparativ cu a- 
nul trecut, cu circa 15 la 
sută. Mulți turiști de peste 
hotare și-au petrecut con
cediul pentru a doua și a 
treia oară la Poiana Bra
șovului. S-au organizat

Excelenței sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ> 
Președintele Consiliului de Stat al Republicii Populare Romine

București

• Note de drum din 
G. Ionescu — în viitoarea 
racolului” (pag. 3-a).

servație de pe aerodrom 
imensă floare cu petalele 
lore : sute de oameni s-au cățărat 
pe ultimul lui etaj.

Pentru a întîmpina pe eroii cos- 
monauți, pe aeroport au sosit cu 
avionul de la Simferopol N. S. 
Hrușciov și alți conducători ai parti-

PLOIESTI (coresp. 
„Scînteii”). — Me
canizatorii din cele 
27 gospodării agri
cole de stat din re
giunea Ploiești lu
crează intens la e- 
xecutarea arăturilor 
de vară. Muncind în 
două schimburi, ei 
au făcut pînă în 
prezent arături de 
vară pe 80 la sută 
din suprafețele pla
nificate.

care-și cu- 
meseria și 

— i-au spus

ici cînd ai realizări, vorbești cu drag despre 
oi, constructorii, avem despre ce vorbi. Am 
jit noi cartiere de locuințe, cămine sfuden- 
școli care au înfrumusețat Capitala patriei 
e. Oricine vede astăzi orașul, constată cu 
e cîte schimbări s-au petrecut. Multe car- 
artere principale, străzi, sînf de nerecu-

In 
luni 
sate 
chise 
de 
grafe. Numărul să
tenilor care au a- 
sistat în această 
perioadă la specta
cole cinematogra
fice a fost cu peste 
6 milioane mai 
mare decît în a- 
ceeași perioadă a 
anului trecut.

(Agerpres)

pnn- 
celor 
atîta 

Pe imensul peron de 
adunat mii și mii de 
brațele încărcate de 

iar deasupra lor flutură zîm- 
fami- 

cosmonauților. Turnul de ob-

ierburile de pe marginea apelor și a 
drumurilor, care se însilozează în 
amestec cu melasă.

Nesatisfăcător se desfășoară însi- 
lozarea în unele regiuni ca Banat, 
Crișana, Ploiești și Bacău unde, cu 
toate că porumbul pentru siloz a 
ajuns în faza de recoltare, nu se 
folosesc posibilitățile existente pen
tru a se asigura nutrețuri de cali
tate. De asemenea, în regiunile Ma
ramureș, Suceava, Cluj și Mureș- 
Autonomă Maghiară nu se acordă 
atenția cuvenită altor resurse fura
jere care pot fi 
însilozate.

Stadiul 
getație a 
bului pentru siloz 
fiind înaintat, 
este necesar să se 
intensifice recol
tarea și însiloza- 
rea pentru a se a- 
sigura furaje su
ficiente și de bu
nă calitate. Se 
recomandă să se 
folosească toate 
resursele furaje
re, iar nutrețuri
le să fie folosite 
cu spirit gospodă
resc în hrana a- 
nimalelor. Tre
buie totodată să 
se urgenteze strîn- 
sul paielor, iar în 
zonele de deal și 
munte să se gră
bească cositul,.us
catul și depozita
tul fînurilor.

(Agerpres)

Cinematografe 

sătești

• Ion Bagiu — între proiec- 
tanți și tehnologi — o colaborare 
rodnică (pag. 2-a).

• Cum pregătiți noul an deîn- 
vățămînt agricol ? (pag.. 2-a).

• V. Bîrlădeanu — O 
poetul cubanez Nicolas 
(pag. 2-a).

In gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile colective din majorita
tea regiunilor țării se'desfășoară in
tens recoltarea porumbului pentru 
siloz. în ultima săptămînă au fost 
recoltate și însilozate aproximativ 
700 000 tone de porumb siloz. Ast
fel, pînă în prezent, potrivit datelor 
Consiliului Superior al Agriculturii, 
au fost însilozate aproape 1 400 000 
tone de 
au fost 
București.
Galați, unde în ultimele zile lucră
rile de recoltare și însilozare a po
rumbului au fost intensificate. Gos
podăriile de stat și gospodăriile co
lective din regiunea București, bu
năoară, au organizat recoltarea po
rumbului în faza optimă și au asi
gurat măsuri pentru folosirea între
gii capacități a tocătorilor și mij
loacelor de transport în vederea 
scurtării perioadei de însilozare. Nu
meroase unități însilozează porum
bul în amestec cu capete și frunze 
de sfeclă, precum și cu diferite ier
buri. In regiunea Dobrogea multe 
unități și-au organizat munca în 
două schimburi pentru grăbirea lu
crărilor de însilozare. Unități agri
cole din regiunile Oltenia și Galați 
însilozează porumb în amestec cu 
rogoz și alte plante de baltă. In alte 
unități, furajele verzi sînt însiloza
te cu pleava rezultată la treieratul 
griului, cu frunze de floarea-soare- 
lui etc.

O măsură bună pentru asigurarea 
nutrețurilor a fost luată în raionul 
Sebeș, regiunea Hunedoara, unde 
s’nt cosite rogezurile, păpurișurile,

agricole de vară

mașina.
60 de călători 

n-au avut
Conducătorul 

Gheorghe Broscoi a 
felicitat călduros, 

ceva nu poate face 
un om 

bine

furaj. Rezultate bune 
obținute în regiunile 
Dobrogea, Oltenia și

naționale 
„Joc din

. Lucrez în cunoscuta brigadă de sondori con
dusă de Gheorghe Aurel, care experimentează 
aplicarea forajului cu electroburul în țara 
noastră. In acest colectiv muncesc oameni de 
vîrste diferite. Se află printre noi muncitori 
care cu douăzeci de ani în urmă lucrau la 
săparea unei sonde ani în șir. Așa mi-am în
ceput și eu meseria de sondor.

Tehnica înaintată își spune astăzi cuvîntul 
la fiecare pas în schelele noastre petroliere. 
Puternicele instalații de foraj 4-LD, utilajele 
din ce în ce mai moderne sînt ajutoare de 
neprețuit în munca sondorului. în ultimii ani 
forajul cu turbina a căpătat o largă extindere 
în toate regiunile noastre petroliere. Avanta
jele economice ale acestei metode sînt în
deobște cunoscute.

Paralel cu extinderea în continuare a fora
jului cu turbina, s-a trecut la experimen
tarea unei alte metode moderne : forajul 
cu electroburul. Această cinste a revenit bri
găzii noastre. Cu ajutorul noii metode am să
pat pînă acum 3 sonde 
din cele mai bune. E 
folosind electroburul, 
delor e de peste trei 
realizat prin săparea 
tùielile de foraj sînt 
duse.

E o mîndrie pentru 
tre să întîmpine ziua 
talele bune obținute 
jului cu electroburul.

excursji în munții Bu- 
cegi, la castelul Bran, la 
cetatea Rîșnovului și în 
alte locuri.

Din nenumăratele în
semnări în cele mai di
verse limbi înscrise în 
cărțile de impresii se des
prind admirația pentru 
frumusețile naturale, pen
tru dezvoltarea orașului, 
cit și sentimentele de 
prietenie față de localnici 
care „se dovedesc a fi a- 
mabili și deosebit de 
primitori".

Moscovei, avionul ateri- 
aerodrom. La ora 14, pe 
apar zîmbind, umăr la 
doi „gemeni ai Cosmosu-i 

Nikolaev și Popovici. Ei sînt

A. MUNTEANU

CLUJ (coresp. „Scîn
teii). — Gheorghe Broscoi, 
conducător auto la baza 
I.R.T.A.-Cluj face deobi- 
cei cursa Cluj—Turda cu 
un autobuz pentru călă
tori. Zilele trecute cobora 
pe Feleac in jos. Motorul 
era în viteza a IlI-a, to
tul se desfășura normal. 
Dar iată că tocmai unde 
pant;, era mai abruptă, i 
se defectă frîria Mașina 
■începu să ia viteză. „Că
lătorii în primul rind“ —

CRAIOVA (coresp. „Scînteii”). —• 
Recent, constructorii craioveni au 
predat „la cheie” 103 apartamente. 
Numărul apartamentelor date în fo
losință de la începutul anului, se 
ridică la 959.

La microfon, pionierul 
Niculescu Ion recită acum 
versurile poeziei lui Mihai 
Beniuc, ,,23 August 1944". 
Glasurile cristaline ale co
piilor răsună iar : „Cînfăm 
Partidul''.

Pe estradă apare echipa 
de dansuri. In ritmul mu
zicii, micii dansatori îmbră
cat/ în porturi 
interpretează 
Oaș".

...Se apropie 
dunării festive, 
mai pîlpîie ; jarul împrăștie 
lumini ^roșietice care se 
reflectă pe fețele copiilor. 
Corul interpretează „Parti
dul meu iubit, mîndria
mea"... Ultimele acorduri
ale cîntecului sînt însoțite 
de jerbele multicolore ale 
jocului de artificii.

„AMERICA ESTE PE CALE DE A 
INTRA ÎNTR-O DECADĂ DE CRIZĂ“ 
— a declarat la 17 august președin
tele S.U.A. (amănunte în pag. IV-a).

CEI 12 000 DOCHERI ENGLEZI AU 
HOTĂRîT SĂ CONTINUE GREVA. In 
docurile din Avonmouth unde mun
ceau sînt imobilizate 36 nave.

GIZENGA A DECLARAT GREVA 
FOAMEI — se relatează din Leo
poldville (amănunte în pag. IV-a).

LA MILANO A FOST ARESTAT 
JACQUES SOUSTELLE, căpetenie a 
bandelor fasciste O.A.S., care după 
eșecul acestora în Algeria s-a refu
giat în Italia. Intrucît guvernul fran
cez n-a lansat un mandat de ares
tare, Soustelle va fi expulzat în 
Elveția sau Austria.

O RACHETĂ „POLARIS" A EXPLO
DAT LA CAPE CANAVERAL, (S.U.A.) 
la 17 august, la cîteva secunde 
după lansare. Rămășițele în flăcări 
au căzut pe teritoriul bazei de 
lansare.

UN PROCES JUDICIAR ÎMPOTRIVA 
LUI COLLIN JORDAN, „iuhrerul" na
ziștilor englezi, și împotriva altor 
trei căpetenii ale „mișcării națio- 
nal-socialiste" a fost intentat de 
procuratura engleză. Ei sînt acu
zați de crearea organizației milita
riste „Spearhead“ („vîrful lancei”).

Antifasciștii englezi au repurtat 
astfel o victorie determinînd autori
tățile să ia măsuri.

Noi, oamenii fabricilor și uzinelor, iubim mult 
ziua de azi, pentru că în fara noastră munca șf cel 
care muncește se află la loc de cinste. Lucrăm cu 
drag pentru a face țara fot mai bogată și ne bucu
răm de rodul eforturilor noastre.

Lucrez în fabrică din 1952, iar din 1959 conduc 
o brigadă de ștanfatori, care acum e fruntașă pe 
secție. In primele 7 luni am economisit materie 
primă în valoare de 165 600 lei. Cum am ajuns să 
avem aceste rezultate l Nu-i un secret pentru ni
meni. Ne străduim să combinăm mai bine cuțitele 
de ștanțat, cele mari cu cele mici, aplicăm cit mai 
corect sistemele de lucru.

Inițiativa pornită de . noi sub lozinca : „Din a- 
ceeași cantitate de materie primă să ștanțăm la 
fiecare 100 perechi de tălpi încă patru perechi" — 
s-a extins în prezent în toată secția. Numai prin 
aplicarea acestei inițiative, întreprinderea economi
sește lunar, în medie, 1 500 kg talpă, din care se 
pot confecționa circa 23 000 perechi tălpi încăl

țăminte.
Ariul acesta am cîștigat pentru a lll-a oară titlul 

de „cel mai bun ștanțor în talpă" din întreprindere. 
Mă voi strădui să-l păstrez pe mai departe. Dar, 
dacă muncesc numai eu bine, nu e suficient. De 
aceea am căutat să-i ajut să lucreze mai bine pe 
cîfiva tovarăși din brigadă.

Impărtășindu-vă din bucuriile mele, aș vrea să 
spun că nu de mult am făcut o excursie la Mosco
va și Kiev. întors acasă, peste pu/in timp am trăit 
o mai mare bucurie : mi-a născut nevasta o fetiță, 
pe Gabriela. Sînt fericit.

Ziua de 23 August este o sărbătoare luminoasă 
în istoria patriei noastre. Eu — ca și tovarășii din 
brigadă — o cinstim cum se cuvine, prin 
cit mai
muncesc 
tatăl ei.

Peste plan: 2000 pompe 
de injecție pentru tractoare
SINAIA (coresp. „Scînteii"). — La uzina metalurgică 

din Sinaia s-a produs vineri cea de-a 2 000-a pom(pă 
de injecție pentru tractoare, peste sarcinile de plan 
pe perioada care a trecut de la începutul anului.

In urma extinderii procedeelor înaintate de turnare 
și de călire a pieselor, automatizării unor linii teh
nologice etc. productivitatea muncii a crescut, în pri
mele 7 luni, cu 19 la sută față de anul trecut. S-a îm
bunătățit simțitor și calitatea produselor. Față de anul 
trecut, în prezent se călesc prin curenți de înccltă 
frecvență cu 80 la sută mai multe piese metalice, 
ceea ce contribuie la mărirea rezistenței lor. In 
același timp, s-au realizat economii suplimentare la 
prețul de cost în valoare de 242 000 lei și beneficii 
peste plan de 1 104 000 lei.

Cele mai bune rezultate în întrecere le-au obținut 
pînă acum constructorii de pompe din cadrul secto
rului A.

ei. Și nu singur, ci cu 
ortacii din brigadă. Apoi 
au venit și alți tineri din 
sector. La primul spectacol 
au avut mult succes. A- 
cum au început repetițiile 
pentru un nou program în 
întîmpinarea zilei de 23 
August. I-au rezervat și 
lui Onișor un rol, deși e 
la mii de kilometri depăr
tare. Nu ca „artist” ci ca 
personaj, un personaj. o- 
bișnuit al zilelor noastre : 
„Un miner pleacă la 
mare”. (Din ziarul „Stea
gul roșu”-Petroșeni).

încet, încef, soarele co
boară spre asfințit. In par
cul Palatului Pionierilor, 300 
de purtători ai cravatelor 
roșii din Capitală au venit 
să înalțe, în jurul focului 
de tabără, imn de slavă 
partidului, zilei de 23 Au
gust. E o adunare festivă 
care a devenit tradițională. 
Pionierii o repetă de la o 
vreme în fiecare an, la o 
dată apropiată de marea 
sărbătoare a eliberării po
porului nostru.

...Se aude semnalul trom- 
petiștilor. Adunarea festivă 
a începuf. Patru făclieri, 
din patru coifuri ale poeni- 
fei, aprind focul de tabără. 
Programul copiilor e urmă
rit cu emoție, în fața mici
lor ecrane ale televizoare
lor, de mii de părinți. Da
niela de la televiziune a- 
nunță deschiderea serbării 
și copiii o ascultă ca vră
jiți : „...în fața flăcărilor ju
căușe cînfă copilăria lor 
fericită"... Corul interpre
tează „Sună goarna" :

...„Zboară cîntec plin 
de-nsuflețire / Si du-i slavă 
scumpului partid j Care ani 
măreți de fericire 7 Și fru
moasă viață ne-a clădit"...

partide 
frățești.

Rudele 
mama 
rinții lui Pavel Popovici, soția lui să. 
află în tribună. Iuri Gagarin ?i Gher
man Titov au venîț și ei să-l întîm- 
pine pe „frații cosmici”. In fața tri-J 
bunei este aliniată o gardă dej 
onoare.

N. S. Hrușciov salută p-e rudelsț 
eroilor Cosmosului.

...Un avion argintiu străbate ca ö, 
săgeată cerul, escortat de 7 aparată 
de vînătoare. După un raid triumfal 
deasupra 
zează pe 
scara lui 
umăr, cei 
lui’

La mina Lupeni a sosit 
de curînd o vedere : „Sa
lutări de la Soci. Aici e 
minunat. Mă simt ca acasă. 
Brigada cum mai merge ? 
Dați-i zor”. Dedesubt o 
semnătură : Onișor.

Minerii care au citit-o 
sînt toți membri ai bri
găzii artistice de agitație 
a sectorului III. Cu luni 
în urmă, cînd s-a pus pro
blema înființării unei bri
găzi artistice de agitație, 
șeful de brigadă Onișor 
Nicolae a fost primul care 
s-a înscris ca membru al

dulul comunist și guvernului so
vietic.

Din același avion coboară tova
rășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion 
Gheorghe Maurer, Chivu Stoica, 
aflați în U.R.S.S., unde își petrec o 
parte din concediul de odihnă, și 
care au fost invitați să participe la 
întîmpinarea cosmonauților.

Sînt de față conducători ai unor

Moscova a făcut sîmbătă o pri
mire triumfală celor doi cosmonauți 
Andrian Nikolaev și Pavel Popovici. 
încă de dimineață, în aștepta
rea sosirii eroilor, pe străzile capi
talei sovietice se revărsase o mul
țime imensă de oameni. Nu numai 
înfățișarea de sărbătoare a orașu
lui, dar și fețele radioase ale mos- 
coviților, veselia exuberantă care a 
domnit de la un capăt la altul 
al capitalei sovietice dovedesc cu 
prisosință că la Moscova „parada 
cosmică" a început. Pe cerul ora
șului, elicoptere lansează foi vo
lante salutîndu-i pe cosmonauți.

Pe una din marile artere care 
conduc la aeroportul Vnukovo 
m-am oprit pentru o clipă. Privesc 
la un grup de studenți — sovietici 
și străini — care schimbă între ei 
insignele cu portretele celor 4 cos- 
monauți. Tinerii salută cu entuziasm 
cuvintele crainicului de la radio, în 
grupul lor se iac... calcule pentru 
viitoare zboruri cosmice. Din oraș 
și pînă la marele aeroport Vnukovo 
este o distanță de peste 30 de km. 
Pe întregul parcurs s-au înșiruit lo
cuitorii orașului și din împrejurimi. 
Mulți poartă portrete ale 
cosmici" — Gagarin, Titov, 
laev și Popovici.

Pe clădirea aerportulul sînt 
se în rame de flori portretele 
doi cosmonauți așteptați cu 
nerăbdare. Pe imensul peron 
beton s-au 
oameni, cu 
flori, 
bitoare portretele membrilor 
liilor



Nr. 5625^ag, £

wminmmnimfii iiuiwnw»iMiiiii iWi
SCÏNTEIA

o colaborare rodnică

Micii sportivi

lui Guillén 
ajuns tn 

unele din

Intre proiectanți și tehnologi
Realizarea unor mașini și instala

ții de calitate superioară și la un 
preț de cost cît mai scăzut impune 
o colaborare permanentă intre pro- 
iectanți și tehnologi. Este cunoscut 
faptul că institutele de proiectări, 
pe baza temelor date, elaborează 
proiecte de execuție a utilajelor 
pentru care, în etapa următoare, ser
viciile tehnolog-șef din uzine elabo
rează procesul tehnologic de execu
ție în funcție de posibilitățile în
treprinderii, urmărind ca produsele 
să fie realizate la un nivel calitativ 
cît mai ridicat, Do aici apare eviden
tă utilitatea unei colaborări ștrînse 
înt-e proiectant și tehnolog încă de 
pe parcursul elaborării proiectului.

Scopul consfătuirilor între cei doi 
factori importanți ai producției, în 
cadrul elaborării proiectelor de exe
cuție a unor utilaje sau în ca
drul îmbunătățirii calității unor 
utilaje existente, este stabilirea so
luțiilor constructive cele mai po
trivite din punct de vedere tehnico- 
economic. Ei trebuie să țină cont 
atît la proiectarea, cît Și la elabo
rarea tehnologiei, de: condițiile teh
nice ale uzinei. De exemplu alege
rea formelor și dimensiunilor pen
tru piesele turnate trebuie să fie 
în concordanță cu modelele exis
tente în întreprindere. Iar prelucră
rile în atelierul mecanic trebuie să 
se facă In cea mai mare parte cu 
sculele, dispozitivele și verificatoa
rele existente, ■

De asemenea la 
și dimensiunilor 
erate proiectantul 
buie să țină cont 
nologice gata definitivate și verifi
cate practic.

De pe urma colaborării cît mai 
strînse dintre proiectant și tehnolog 
economia noastră națională are 
mult de' cîștigat. în primul rînd se 
confecționează mai puține modele și 
S.D.V.-uri care este știut costă timp 
și bani ; în al doilea ' rînd, folosin- 
du-se procedeele tehnologice moder
ne, cunoscute și însușite de colecti
vele uzinelor se realizează o produc
tivitate sporită. Practica a dovedit 
că atunci cînd între proiectant și 
tehnolog au existat consultări, solu
țiile de concepție și execuție apli
cate au dus la reducerea consumu
lui de materiale și a adaosurilor de 
prelucrare, la îmbunătățirea calită
ții produselor. S-au modificat cupele 
de la elevatoarele mici prin care 
s-a redus operația de îndoire. Acest 
lucru a făcut ca 
muncii să crească cu 
instalația de uscat 
repere șe executau

Proiectanții, împreună cu tehnologii, 
au propus ca aceste piese să fie 
executate prin ambutisare cu aju
torul u.nei prese. Rezultatul acestui 
nou proces tehnologic a fost că pro
ductivitatea muncii a crescut mult, 
economisindu-se în același timp 
cantități însemnate de electrozi, e- 
nergie electrică ș. a.

în uzina noastră, o bună parte a 
mașinilor și instalațiilor agricole 
sînt fabricate după proiecte execu
tate de întreprinderea de prototi
puri de mașini agricole (I.P.M.A.), 
grupul de proiectare Timișoara, 
întrucît o parte din proiectanții a- 
cestei întreprinderi au lucrat un 
timp în serviciul constructor-șef al 
uzinei noastre, proiectele livrate de 
această instituție sînt, cu 
cepții, mai apropiate de 
întreprinderii noastre.

Uzina execută însă și 
instalații după proiectele 
treprinderi, Unele întreprinderi, 
data elaborării proiectelor nu cu
noșteau care vor fi uzinele execu
tante, și deci nu au ținut, și nici 
nu puteau să țină seama de speci
ficul uzinei noastre. Acest lucru 
ne-a pus pe noi în situația de a 
cere adesea derogări de construcție, 

s-au aprobat relativ greu, a 
nevoie ca la produsele execu- 
să se construiască mai multe 

care au 
produselor

unele ex- 
specificul

mașini și 
altor in

ia

bilite, și ca urmare nici execuția nu 
se realizează în termenul prevăzut 
și în condiții de calitate corespun
zătoare. Pe de altă parte, chiar în 
timpul execuției intervin modificări 
constructive cerute de proiectant 
care influențează atît tehnologia 
cît Și consumurile de materiale. în 
această situație ne-am aflat cu pre
gătirea tehnologiei fabricării unor 
elevatoare pentru silozuri cărora 
li s-au făcut două rînduri de modi
ficări. Consumul specific a trebuit 
să fie schimbat tot de atîtea ori.

Pentru eliminarea acestor greu
tăți este necesar ca institutele de 
proiectare să ceară avizarea pro
iectelor tehnice la timp, iar proiec
tele de execuție să fie livrate cu cel 
puțin 3 luni înainte de începerea 
fabricației.

Proiectanții și tehnologii din uzina 
noastră se străduiesc să co
laboreze tot mai strîns, sprijinind 
astfel eforturile întregului colectiv 
pentru sporirea producției de mașini 
și instalații de tehnicitate ridicată, 
de 
de

0 oră cu poetul cubanez Nicolas Guillen

alegerea formelor 
pieselor prelu- 

și tehnologul tre- 
de procesele teh-

productivitatea
25 la sută. La 

fructe unele 
prin sudură.

care 
fost 
täte 
modele și S.D.V.-uri noi 
mărit prețul de cost al 
respective etc.

Pentru a evita astfel 
socotim că ar fi bine ca 
posibil să se fixeze un singur insti
tut care să livreze proiecte acelorași 
uzine. în acest fel ș-ar obține și 
alte avantaje izvorîte din acomo
darea muncitorilor uzinei cu speci
ficul institutului respectiv de pro
iectare și anume cu modul de nu
merotare a desenelor, cu modul de 
reprezentare a proiecțiilor etc,

O 
care 
unei 
tant 
în multe cazuri materialele prevă
zute în proiect nu se pot procura 
în timp util și la prețuri convena
bile. Tehnologul, care este mai 
aproape de nevoile și posibilitățile 
uzinei, l-ar putea astfel ajuta pe 
proiectant să folosească materiale 
înlocuitoare la fel de eficiente.

O greutate care se ivește în 
munca tehnologilor este întîrzierea 
cu care sînt predate uneori pro
iectele. Din acest motiv, tehnolo
gul nu poate întocmi un proces 
tehnologic corespunzător, consumu
rile specifice nu poț fi la timp sta-
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de cazuri, 
pe cit este

parte negativă a proiectelor 
n-au fost întocmite pe baza 
strînse colaborări între proiec- 
și tehnolog este și aceea că,

Orariul unităților comerciale 
între 21-24 august

în zilele de 21, 22, 23 
și 24 august unitățile 
comerciale 
pitală vor 
na după un 
schimbat. Marți, 21 au
gust, magazinele ali
mentare, cele cu pro
duse industriale și cen. 
trele de pîine vor avea 
orariul obișnuit. Maga
zinele alimentare cu un 
singur schimb de lucră
tori, halele și piețele 
vor funcționa după-a- 
miaza între orele 17-21. 
Centrele d"“ carne vor 
funcționa după orariul 
6,30-11 și 16,30-20,30. 
Miercuri, 22 august,

din Ca- 
funcțio- 
program

toate unitățile de produ
se alimentare vor func
ționa dimineața după 
programul obișnuit. Ma
gazinele alimentare cu 
două schimburi de lu
crători vor avea seara 
orariul prelungit pînă 
la ora 23. De asemenea, 
unitățile cu produse in
dustriale vor închide la 
ora 21. Halele și pie
țele, inclusiv magazi
nele din incinta lor, vor 
funcționa continuu în
tre orele 5,30-21, cu o 
oră întrerupere la prînz. 
Centrele de carne vor fi 
deschise între orele 
6,30-12 și 14-21, Centre-

iar cele 
schimb 

și 16-21. 
August 
comer-

le de pîine, cu două 
schimburi, vor funcțio
na fără întrerupere ele 
la 5,30 la 22, 
cu un singur 
între orele 6-12 
în ziua de 23 
toate unitățile
ciale vor fi închise. Vor 
excepta centrele de 
pîine (5-11), tutungerii
le și 
cere 
ței, 
toate 
duse 
și piețele vor funcționa 
după orariul obișnuit 
al unei zile de dumi
nică.

centrele de desfa- 
a laptelui și ghe- 
Vineri 24 august 
unitățile de prp- 
alimentare, halele

calitate superioară și la un preț 
cost cît mai scăzut.

ION BAGIU 
injținer-șef al întreprinderii 

Tehnometar-Timișoara

Mantale de ploaie 
din gutiplast

în magazinele de mase plastice, ca 
și în cele de confecții, cumpărătorii 
găsesc în ultima vreme mantale de 
ploaie din gutiplast produse de între
prinderea de încălțăminte și mase plas
tice din Timișoara. Acestea șînt mai 
flexibile, se comportă mai bine la căl
dură și la Irig, au culori mai frumoase 
și sînt mai puțin transparente decît 
modelele mai vechi. Este bine că pro
ducătorii asigură magazinelor toate nu
merele necesare atît pentru copii, 
și pentru ădulți.

Din același material plastic au 
părut în corner) și fețe de masă 
primate, apreciate de cumpărători.
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Calitatea unor săpunuri
în qrice parfumerie șau drogherie se 

găsește un bogat Sortiment de săpu
nuri de toaletă. Atrag unele ambalaje, 
denumirile de flori, plante, mirosul 
plăcut al unora dintre săpunuri, culo
rile lor frumoase. Sînt mult apreciate 
săpunurile de toaletă „Palmier", „Bu
chet”, „Favorit”, „Jubileu” etc. De ce? 
Pentru că sînt săpunuri de calitate. Un 
timp, au fost mult ceruto și săpunurile 
„Iasomie” și „Levănțică”. Dar in ultima 
vreme calitatea lor, ca și a altor ci- 
teva săpunuri care își făcuseră re
nume, lasă de dorit. După ce sînt folo
site de două-trei ori, ele se înmoaie, 
devenind ca o pastă. Unele pătează 
prosopul cu culoarea lor.

Citeva cuvinte, și despre săpunul 
spălat rufe. Numeroase gospodine 
sesizează că acest produs se pune
vinzare cu un grad prea mare de umi
ditate. Din această cauză se consumă 
prea repede și nici nu spală bine.

Fabricile de specialitate ar trebui să 
ia măsuri urgente pentru îmbunătățirea 
calității acestor săpunuri.

de 
ue 
in

Locatarii grupului de 
Steagul Roșu 4 din Brașov 
ei nu numai relații de buni vecini, 
dar și de prietenie. Ei se adună, 
se sfătuiesc în legătură cu tot ce 
poate face cîj mai plăcută convie
țuirea în bloc. Zilele trecute am 
asistat la una din aceste intere
sante discufii.

Au fost discutate probleme de 
organizare legate de apropiata săr
bătoare — 23 August : pavoazarea 
blocurilor, participarea la demons
trație, la o petrecere colectivă la 
Poiana șau pe Valea Răcădăului.

—> înainte locuiam într-o casă 
mică, n-aveam nici o legătură cu 
nimeni, spunea muncitorul Gheor
ghe Santo. Acum însă, trebuie să 
rezolvăm împreună diverse proble
me care ne leagă pe unul de altul. 
Ne-am împrietenit cu ocazia feluri
telor ^efiuni întreprinse pentru în
frumusețarea blocului ori a aparta
mentelor. Neînțelegeri între loca
tarii de pe sca'-a mea, de pildă, a- 
proape nu mai există.

E drept că la încoput erau și aici 
oameni care nu-și achitau la timp 
chiria, taxele de înfre'inere a blo
cului. Maistrul energcîic Nicolae 
Horagîș — ales de locatari pre
ședinte al grupului de blocuri — a 
propus să se organizeze întîiniri 
în cadrul cărora locatarii înșiși să-i 
pună în discufie și să-i îndrepte 
pe răii platnici.

Printre problemele cele mai de 
seamă ridicate de buna conviețuire 
a locatari'or unui bloc este educa
ția copiilor.

blocuri 
au între

ra-
a-

Am adresat această întrebare 
cîtorva activiști de partid și de 
sțgț, padre didactice din învăță
mântul agricol, d,in raionul Bu
zău. lată unele din răspunsurile 
primite :

ING. GEORGE NICULESCU 
vicepreședintele sfatului pppuțar 
ional și președintele Consiliului
gricel raional Buzău. în raionul nos
tru funcționează 2 școli profesionale 
de mecanici agricoli pe lîngă S.M.T. 
Stiîlpu și Pogoanele. De asemenea, 
în orașul Buzău există un puternic 
centru școlar agricol cu o școală 
profesională de mecanici agricoli și 
3 școli tehnice : veterinară, agrico
lă și de contabili agricoli, Pregătirea 
cadrelor de specialiști necesari agri
culturii socialiste a raionului nostru 
constituie una din preocupările im
portanțe aie sfatului popular.

în primul rînd, sprijinim școlile 
agricole din raion în pregătirea 
din timp a condițiilor materiale ne
cesare bunei desfășurări a viitorului 
an școlar : asigurarea spațiului de 
școlarizare, înzestrarea internatelor 
cu tot. mobilierul necesar, aprovi
zionarea cantinelor. în prezent sînt 
în curs lucrările de amenajare a 
clădirilor destinate școlii profesio
nale de mecanici agricoli a S.M.T.- 
Stîlpu și S.M.T.-Pogoanele,

Cu grijă deosebită vorn veghea la 
instrujyea practica a elevilor. Așa 
cum se arată în Hotărîrea C.C. al 
P.M.R, și a Consiliului de Miniștri 
al R, P, Romîne cu privire la dez
voltarea și îmbunătățirea învățămîn- 
tului agricol, practica elevilor va fi 
organizată corespunzător cu campa
niile agricole. împreună cu condu
cerile școlilor și ale S.M.T.-urilor 
ne vom ocupa cu atenție de 
controlul și îndrumarea practicii 
elevilor, asigurînd un sprijin mai 
substantial și din partea specialiști
lor din agricultură. în acest scop 
vom recomanda inginerilor și teh
nicienilor dip unitățile agricole so
cialiste din raionul nostru să ajute 
cadrele didactice în desfășurarea 
«activității inștructiv-educative din 
inv-îițămintul agricol. Ei vor fi în
drumați să se preocupe nu numai

de predarea cunoștințelor, ci și de 
educarea multilaterală a elevilor,

NJCOLAE TUDOR — directorul 
Centrului șoolar agricol din Buzău. 
Școala noasțră dispune de condiții 
din cele mai bune pentru pregăti-’ 
rea profesională a viitorilor meca
nici agricoli. Elevii .din anul I încep 
activitatea practică în atelierele de 
instructaj. Sînt amenajate cabinete 
de tractoare, de mașini, dotate cu 
motoare în miniatură, piese de mo
toare, planșe, diferite materiale di
dactice, Avem și o sală de desen 
tehnic și una de reparații. în afară 
de aceasta, școala are un parc de 
tractoare, care cuprinde toate tipu-

Ancheta noastră
rile de mașini agricole fabricate în 
țara noastră și o gospodărie didac- 
tioă de 240 de hectare, 
vaci și păsări.

Hotărîrea prevede că 
canizatori trebuie să-și 
încă de pe băncile 
crările de reparații de toate ca
tegoriile la mașinile agricole. De 
aceea, în prezent amenajăm pen
tru noul an de studiu o hală 
de reparații a mașinilor agricole, pe 
care o înzestrăm cu instrumentele 
de măsură și control necesare și 
toate dispozitivele pentru montare 
și demontare. în acest fel, elevii vor 
învăța să facă îngrijirile tehnice și 
să execute toate categoriile de repa
rații ale mașinilor agricole. Tot
odată sînt aproape terminate lucră
rile de reparații și curățenie la să
lile de cursuri, dormitoare, cantină.

în noul an școlar, vom primi în 
școală un număr însemnat de ab
solvenți ai școlilor de opt ani din 
regiune. Pentru a populariza școala 
noastră, condițiile bune de studiu și 
calificare pe care le asigură elevilor, 
am tipărit afișe și prospecte pe care 
le-am trimis sfaturilor populare ra
ionale, gospodăriilor agricole de stat 
și colective.

NICOLAE BURUIANĂ — secre
tar al Comitetului raional P.M.R.

Buzău. Pregătirea noului an de în- 
vățămînt în școlile din raionul nos
tru a constituit o preocupare impor
tantă a organelor locale de partid și 
de stat. Hotărîrea pune pe baze noi, 
corespunzătoare condițiilor actuale 
de. dezvoltare a agriculturii noastre 
socialiste, învățămînțul agricol șl în
treaga activitate de pregătire a ca
drelor calificate pentru unitățile a- 
gricole socialiste. Și în școlile noas
tre mai avem destule lucruri de fă
cut pentru a asigura pregătirea pro
fesională și educarea viitorilor me
canici agricoli la nivelul cerințelor 
de azi.

Recent, comitetul raional 
partid a organizat o consfătuire 
directorii școlilor agricole și 
conducătorii unităților agricole 
cialisțe pe lîngă care acestea 
desfășoară activitatea, pentru a dis
cuta despre măsurile ce trebuie lua
te în vederea pregătirii noului 
an de învățămînt, Aceste măsuri se 
referă atît la asigurarea condițiilor 

fermă de materiale necesare bunei desfășu
rări a cursurilor, cît mai ales la îm
bunătățirea procesului instructiv- 
educativ din aceste școli.

Pregătirea corespunzătoare a vii
torilor mecanici agricoli presupune 
din partea cadrelor didactice care 
predau în școlile agricole, studierea 
realizărilor din unitățile agricole 
socialiste, cunoașterea progresului 
tehnic djn agricultură, Hotărîrea 
partidului și guvernului atrage aten
ția că lecțiile și cursurile pre
date în învățămînțul agricol re
flectă slab cuceririle științei și ale 
tehnicii moderne, metodele cele mai 
noi de sporire a producției, că mul
te cadre didactice nu cunosc pro
gresele din agricultură și nevoile 
gospodăriilor socialiste mari. Pentru 
a înlătura această deficiență vom a- 
sigura participarea cadrelor didac
tice care predau în aceste școli la 
seminarjile lunare pe care le orga
nizăm pentru specialiștii din agri
cultură. în cadrul acestor seminarii 
dezbatem unele probleme actuale 
din agricultura raionului, din acti
vitatea unităților agricole socialiste.

Vom ajuta conducerile școlilor și 
organizațiile de partid la îmbunătă
țirea continuă a procesului instruct

tiv-educativ, la legarea acestuia cu 
practica. De asemenea vom îndru
ma organizațiile de partid și U.T.M. 
din aceste școli să se ocupe mai a- 
tent de educația cetățenească a ele
vilor, asigurînd desfășurarea în școli 
a unei bogate activități cultural-ar- 
tistice și sportive.

IOAN DUMITRU — organizator 
de partid la S.M.T.-Stîlpu. Pe lîngă 
stațiunea noastră de mașini și trac
toare funcționează o școală de me
canici agricoli. Față de 200 de elevi 
cîți am avut anul trecut, în viito
rul an de învățămînt în școală vor 
studia aproape 320 de elevi.

Pentru a asigura un număr cores
punzător de elevi, împreună cu con
ducerea S.M.T.-ului ne-am îngrijit 
de popularizarea șcplii în rîndul ab
solvenților școlilor de 8 ani din raza 

de S.M,T.-ului nostru. Merită să arătăm 
QU 
cu

so- 
își

Firește, în timpul vacanfei copiii 
trebuie să se joace çît mai mult, 
în aceste condiții nu este de loc 
ușor să asiguri liniștea necesară în 
timpul orelor de odihnă, Ocrotirea 
zonelor verzi, Cum trebuia proce
dat ? Părinții s-au sfătuit între ei. 
Tovarășul Adrian Neiman a făcut o 
propunere : să numim din rîndul 
nostru pe cineva care să se ocupe 
mai îndeaproape cu organizarea 
jocurilor, a activității culturale și 
sportive a copiilor, a unei activi
tăți obștești care să fie pe măsura 
pulerilor lor șl care să-i atragă, să 
le facă plăcere.

Aceasta s-a întîmpiat acum două 
luni. Astăzi știe tot cartieiul că la 
grupul de blocuri Steagul Roșu 4 
activează 3 echipe de „pitici“ — 
una de fotbal, două de volei. 
Sub conducerea tov. Neiman, care 
esté amator da sport, ei fac antre
namente, susțin competiții 
vo. Preocupările micilor 
au fosf canalizate și spre 
setarea terenului din jurul 
rilor. Ei fac „de serviciu“ | 
veghind la ocrofiröa spatiilor verzi.

— Dar copiii mai mici de 8 
ani ? i-am întrebat pe locatari.

— Am avut grijă și de ei, a răs
puns maistrul Horagîș. Am stabi
lit ca, pe rînd, femeile casnice să 
le citească după-masă o oră-două 
basme, povestiri, să-i învefe jocuri 
potrivite pentru vîrsta lor, să le 
supravegheze joaca.

Cu toate cele relatate pînă a- 
cum, există în activitatea locatari" 
lor de la acest grup de blocuri și 
unele lipsuri, care fără îndoială 
trebuie remediate. Dar esanfial 
este — și aceasta au vrut să ara
te rîndurile de fafă — că există 
multiple poșibilităji ca între cei ca 
locuiesc în același bloc să se sta
tornicească relafli de bună vecină
tate, de colaborare pentru rezol
varea problemelor comune, astfel 
încît venind acasă după o zi de 
muncă fiecare să se poată bucura 
de odihnă, de o viafä plăcută.

O. CÄPRARU
coresp. „Scînteii”

sporti- 
sportivl 

înfrumu- 
blocu- 

pe bloc,

viitorii me- 
însușească, 
școlii, lu-

că atît tractoriștii noștri, cît și elevii 
școlii s-au dovedit a fi buni agita
tori, în timpul campaniei agricole 
de vară, de cîte ori au avut prile
jul, ei au discutat cu colectiviștii 
despre frumusețea meseriei de me
canic agricol și importanța ei în 
viața de azi a satului colectivizat, 
despre condițiile bune de învățătură 
pe care elevii le au în școală. 
Totodată, tinerii din gospodăriile 
agricole colective au fost invitați să 
viziteze pe tractoriști la sediul brigă
zilor; Așa se face că imediat ce au în
ceput înscrierile, numeroși părinți 
din unitățile socialiste deservite de 
brigăzile noastre de tractoare și-au 
înscris copiii la concursul de admi
tere îp anul I al școlii.

Anul trecut, în recrutarea elevi
lor pentru școlile profesionale de 
mecanici agricoli am făcut și unele 
greșeli. .Astfel, au fost repartizați la 
școala de la S.M.T.-Stîlpu tineri din 
raza S.M.T.-Pogoanele și invers. A- 
cum, va trebui să dăm mai multă 
atenție cuprinderii elevilor în școală, 
înscriind mai ales fiii salariaților 
din stațiunea noastră și din gospo
dăriile agricole colective învecinate, 
în acest fel, vom putea îmbunătăți 
și mai mult legătura și colaborarea 
cu părinții elevilor.

în anul școlar viitor, ne vom pre
ocupa, în mai mare măsură decît 
pînă acum, de educarea, de forma
rea tinerilor nu numai ca buni me
seriași, ci și ca cetățeni activi, cu 
dragoste de muncă, cu interes pen
tru înflorirea și întărirea unităților 
socialiste In care vor fi repartizați 
după absolvirea școlii,

Cineva spunea că pentru a cunoaște 
sufletul unui popor trebuie să-i cunoști 
poefii. Dacă această afirmație confine 
o mare doză de adevăr — și, fără în
doială, confine — apoi putem spune
că sufletul poporului cubanez noi
l-am cunoscut încă de mulți ani prin 
poezia, fierbinte ca soarele sudului, a 
marelui poet Nicolas Guillén. Versu
rile sale ne-au dezvăluit, cu mult îna
inte de izbucnirea exploziei revoluțio
nare, caldul patriotism, revolta unui 
popor eroic împotriva asupritorilor : 
„Mi-e dulce patria pe dinafară / și mult 
amară-n miezul ei, / mi-e dulce patria 
pe dinafară, / cu înverzita-i primăvară, / 
cu înverzifa-i primă
vară / și-un soare de 
venin în miezul ei". 
Și tot prin versu
rile!
ne-au 
inimi 
primele ecouri ale 
avînfului revoluțio
nar care a trans
format Cuba în 
primul teritoriu li
ber al Americîi : 
„Revoluție, tu, / ai 
zburat, /• alb porum
bel, / din bezna 
nopții, / ca un vis 
scump, / Noi pășim 
cu elan și-ndrăznea- 
lă / după albul hu
lub / al visului".

...lată-l pe Nico
las Guillén în fa|a noastră, masiv, 
vînjos, și, în pofida părului cărunt, de 
o uimitoare tinerefe fizică și spiritua
lă. E gata să ne împărtășească cu 
dragă inimă gînduri, planuri, năzuin
țe. Prima noastră întrebare se referă, 
firește, la fenomenele noi din viața 
culturală a Cubei de azi.

— Prin 
modificări 
nomică și 
poeful — 
cum era 
profundă înrîurire și în domeniul cul
turii. Trezind masele largi ale poporu
lui la o viafă nouă, liberă, demnă, re
voluția și-a pus drept unul dintre felu
rile sale primordiale ridicarea rapidă 
a nivelului cultural al celor (inufi odi
nioară în mrejele ignorantei. De aici, 
vasta campanie de alfabetizare care a 
cuprins sute și sute de mii de oameni, 
lntr -un singur an această campanie, 
practic, s-a terminat, Putem spune că 
acum nu mai există în Cuba om care 
să nu știe să scrie ori să citească. Dar 
nu' ne putem mulțumi cu atît. In pre
zent se desfășoară la noi așa-numita 
„campanie de continuare“. Cei ce au 
fost de curînd alfabetizați își ridică 
nivelul cunoștințelor. în felul acesta se 
realizează unul dintre cele .mai impor
tante și mai nobile obiective înscrise 
pe steagul revoluției noastre — acela 
de a transforma cultura dinfr-un pri
vilegiu al celor bogafi, într-un bun al 
poporului. La aceasta trebuie să mai 
adaug și faptul, extrem de semnifica
tiv, că universitățile și institutele sînt 
pline astăzi de fii ai muncitorilor și 
țăranilor, tineri care pînă acum cîfiva 
ani nici nu se puteau măcar gîndi la 
accesul într-o instituție de învățămînt 
superior. Tot mai mult' 
noștri învață în Uniunea Sovietică și 
în celelalte țări socialiste, printre care 
și Romînia. Aceasta ne asigură contin
gentul tot mai mare de specialiști de 
care are nevoie economia noastră na
țională în plin avînt. Și, fiindcă veni 
vorba de tineri, nu pot trece cu ve
derea nici aftuenfa excepțională de 
tinere talente reale în toate genurile 
literaturii și artei. De-abia acum, în 
fa(a acestui adevărat torent de tinerețe 
creatoare, ne dăm mai bine seama cîte 
talente a înăbușit capitalismul în rîn
durile poporului nostru. Sîntem mai 
siguri ca oricînd — a subliniat Guillén 
— că a venit timpul cînd glasul noslru 
se va face *ot mai auzit în concertul 
culturii umane...

L-am întrebat apoi pe poet — care 
e, totodată, și președintele Uniuni:

-----------OfflO

scriitorilor și artiștilor cubanezi — 
despre relațiile culturale dintre țările 
noastre și perspectivele lor de dez
voltare.

— Sîntem |ări cu limbi de origine 
latină și aceasta creează premise deo
sebit de prielnice pentru dezvoltarea._ 
relajiilor noastre culturale. Principalul 
însă este că avem feluri comune —• 
socialismul și pacea. Pe această teme- 
he se poate construi bine și trainic, 
între guvernele JMritor noastre există 
un acord cultural care, an de an, ca
pătă viafä. In cadrul acestui acord cu 
caracter general eu, în calitate de pre
ședinte al Uniunii

faptul că a adus substanțiale 
în întreaga structură eco- 
socială a tării — ne spune 
revoluția cubană a avut, așa 
normal să se întîmple, o

tineri de-ai

scriitorilor și artiști
lor cubanezi, și Mi
hai Beniuc, ca pre
ședinte al Uniunii 
scriitorilor din R. P. 
Romînă, am semnat 
recent o convenjie 
între uniunile noas
tre care prevede 
schimburi tot mai 
dese și mai perse
verente de cărți și 
informajii literare, 
vizite reciproce ale 
scriitorilor. Pînă a- 
cum noi am avut 
plăcerea să-i pri
mim în Cuba pe 
asemenea scriitori 
reprezentativi ai 
Romîniei de azi ca 
Geo Bogza, Eugen 
Jebeleanu, Titus Po- I 

povici, Dan Deșliu, Alecu Ivan Ghilia ; 
în prezent se află la noi Francise 
Munteanu și Pop Simion. Tot mai mulji 
scriitori cubanezi vor vizita Romînia. 
La Havana s-a bucurat de succes pie
sa lui Al. Mirodan „Celebrul 702“, iar 
la București a cucerit simpatia cititori
lor cartea „Bertillon 166" a tînărului 
scriitor cubanez Soler Puig. Acești 
primi pași ne bucură și ne arată, toto
dată, ce vast teren de muncă rodnică 
ni se deschide în această direcție. Voi 
semna convenjii de colaborare și cu 
uniunile de muzicieni și artiști plastici 
din (ara dumneavoastră.

L-am întrebat pe oaspetele nostru, 
care vizitează a patra oară Romînia, 
ce impresii noi i-a oferit această vi
zită în comparafie cu cele precedente.

— Impresii noi ? Totul e nou. Său 
aproape totul. In orice caz, impresia 
că noul te înconjoară pretutindeni este 
covîrșifoare. Această impresie este 
insuflată în primul rînd de uriașa acti
vitate constructivă. Pot spune că Bucu- 
re.șfiul nu i-am recunoscut — a înti
nerit și s-a înfrumusefaf în așa mod, 
încît poate fi, pe drept cuvînl, consi
derat unul dintre cele mai frumoase 
orașe din Europa. Și apoi — litoralul. 
Am călătorit destul de mult ca să-mi 
dau seama că, în prezent, litoralul ro- 
mînesc nu are pentru ce invidia nici 
una dintre marile, și, elegantele , plăji 
ale fărilor ..cu vectiș fradlfie turistică. 
Mamaia, Mangalia, Eforia bucură nu 
numai ochiul, dar și sufletul — prin 
prietenia cu caro ești întîmpinat, prin 
dragostea de viată și veselia oameni
lor care-și petrec aici concediul, Sin
gura deosebire fafă de localitățile 
balneare șl climaterice ale occidentu
lui este că aici nu înlî'nești multimilio
nari îmbuibefi și plictisiți, preocupat' 
să-și omoare timpul în distracții'sear
bede și absurde, ci poporul însuși, 
oamenii muncii, care se bucură din 
plin de vacantă, do nisip, de soare, 
de minunatele valuri ale mării...

...La despărțire, Nicolas Guillén a 
ținut să mai adauge :

— Voi pleca din Romînia nu numai 
cu imaginea entuz'asrnanfă a unei făr' 
în plin avînt, dar și cu inima plină de 
căldura sentimentelor sincere de prie
tenie ala poporului romîn fală de po
porul nïeu, fafă de Cuba liberă. Și 
mM voi strădui să transmit aceste sen
timente oameni'or din patria mea, în 
primul und, firește, cu mijlocul ca
re-mi stă cel mai la îndemînă, ci con
deiul ziaristului și poetului.

VICTOR BÎRIADEANU

Exnozlția unor tineri artiști
Sîmbătă la amiază, în 

.sala Dalles din Capi
tală, a avut loc deschi
derea expoziției „Din 
lucrările unor tineri ar
tiști plastici’’ organizată 
de Comitetul de stat 
pentru cultură și artă,

.......  »Qi. ^==

Uniunea artiștilor plas
tici și Comitetul orășe
nesc U.T.M. București. 
Expoziția cuprinde lu
crări de pictură, sculp
tură și grafică aparți
nând unor artiști bucu-

locality i le

reșteni ce nu depășesc 
vîrsta de 35 de ani, ab
solvenți ai Institutului 
de arte plastice „N. Gri- 
gorescu” și ai altor in
stituții de învățămînt 
artistic.

T1EÆTIRIE • (SaoaoaoDa • ^Televiziune■
TEATRUL DE COMEDIE (Teatrul de 

vară din „Parcul N. Bălcescu") : SOL
DATUL SVEJK IN AL II-LEA RĂZBOI 
MONDIAL — (orele 20).

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

TEATRUL SATIRIC MUZICAL „C. 
TANASE" (Grădina Boema) : OCOLUL 
PĂMINTULUI IN 30 P-E MELODII — 
(orele 20).

TEATRUL EVREIESC DE STAT (Gră
dina din str. Mircea Vodă nr. 5): VREAU 
SĂ FIU NEVASTA TA — (orele 20,15).

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

CIRCUL DE STAT : 
șamblului Circului din 
Chineză) — (orele 20).

CINEMATOGRAFE. 
RILOR : v. Alecsandri 
19; 21), Tineretului (10; 12; 14; 16; 18,15;
20.30) , Olga Banciç (15; 17; 19; 21; gră
dină — 20,30), Grădina 13 Septembrie 
(19,45). REVISTA DE LA MIEZUL NOP
ȚII — cinemascop : Pațria (9,15; 12;
14,15; 16,30; 19; 21,15), Elena Pavel (9,45; 
12; 14,15; 16,30; 18,45; 21; grădină — 20,30), 
1 Mai (10; 12; 15,30; 18; 20,30),
23 August (9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21). 
VIRSTA DE AUR A COMEDIEI : la Re
publica (9; 10,30; 12,15; 13,45; 15,30; 17,15; 
19; 20,45; 22,30), I. C. Frimu (9; 11; 13; 
15‘ 17; 19; 21; grădină - 20; 22), Stadio
nul Dinamo (20), București (9,30; 11,30;
13.30) . FRUMOASA AMERICANA : ru
lează la cinematografele V. Roaită (10; 
12j 15; 17; 19; grădină - 19,45; 21,30), 
Alex. Sabia (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), 
Grădina Arta (20). LACRIMI TIRZII : 
Magheru (9; 11; 13; 15; 17; 19; 21), Bucu
rești (15; 17; 19; 21), înfrățirea intre
popoare (10,30; 16,30; 18,30; 20,30), G'h. Doja 
(10; 12; 15; 17; 19; 21), Stadionul
Gluieștl (20), Grădina Progresul (20.15), 
Stadionul Republtcil (20). MONGOLII
— cinemascop ; Lumina (9,30; 11,45; 14; 
10,45; 18,45; 21), Arta (11; 16; 18,15; 21), 
Grădina Alex. Sahla (20; 33,15). VIRSTA PRAGOSTEI t Victoria (M; U;

Spectacolele an- 
GUANDUN (R.P.

VALEA VULTU- 
(10,30; 12,30; 15; 17;

15; 17; 19; 21). OMUL AMFIBIE :
Central (10; 12,40; 15,20; 18; 20,30).
PROGRAM PENTRU COPII ; 13 Sep
tembrie (10). ÎNVIEREA — ambele serii: 
13 Septembrie (11,15; 15,30; 19,15). ALBĂ 
CA ZĂPADA : Timpuri Noi (rulează în 
continuare de la orele 10 la 21). FOCURI 
IN MUNȚI : rulează la cinematografele 
Maxim Gorki (11; 16; 18,15; 20.30), T. Vla- 
dimirescu (16; 18; grădină — 20). TOM- 
DEG'EȚELUL : Cultural (10,30; 15; 17; 19; 
21). FIUL HAIDUCULUI : -
cinematograful Alex. Popov 
le 9 la 21 în continuare. 
FURTUNILOR: 8 Martie ...
grădină — 20,30), Donca Simo (16; 18; 20; 
grădină — 20,30), Floreasca (12,15; 16;
18,15; 20,30). NUMAI O GLUMĂ : rulea
ză la cinematograful Grivița (15; 17; 19; 
21). ACADEMICIANUL DIN ASKANIA: 
Unirea (16; 18,15; grădină — 20,15). AL
NOUĂLEA CERC: Flacăra (10,30; 16; 18,15; 
20,39). SENTINȚA SE VA DA JQI : Mio
rița (10; 12; 16; 18,15; 20,30). Drumul Se
rii (16; 18; 20). m-AM saturat de 
CĂSNICIE: Munca (10; 12; 16; 18,15; 20,30), 
C. David (15,80; 18; 20,30), M. Eminescu 
(16; 18,15; 20,30). CINCI ZILE ȘI CINCI 
NOPȚI : Popular (10,30; 16; 18,15; 20,30). 
PLĂCERILE ORAȘULUI : Moșilor (11; 16; 
18; grădină — 20). DRAGOSTEA ȘI PILO
TUL SECUND ; rulează la cinematogra
ful B. Delavrancea (11; 16; 18; 20). CIE- 
LITO UNDO : 16 Februarie (16; 18; 20). 
URME TĂCUTE : la cinematograful Ilie 
Pintllie (10; 16; 18; grădină — 20). DIS
CIPOLUL DIAVOLULUI : la cinemato
graful 8 Mal (10,30; 12; 15; 17; 19; 21). 
LĂSAREA NOPȚII ; Volga (10; 12; 15; 
17; 19; 21), Libertății (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 cinematograful G. Bacovia 
(11,30; 16; 18; 20).

TELEVIZIUNE : Orele 8,50 — Glmnas- 
ttca de înviorare la domiciliu. 9,00 — 
Emisiune pentru copii șl tineretul șco
lar. « Telejurnalul pionierilor, o „Pio- 
nieria" nr. 7 — o producție a studiourilor 
sovietice. • „MICHEL ȘI MIȘUTKA“ —

rulează la 
de la ore- 
PLANETA 

(15; 17; 19;

o producție a studioului ,,Lenfilm“. 
Poșta copiilor. 10,30 — EMISIUNEA
PENTRU SATE. In jurul orei 15,45 — 
Transmisie de la Stadionul 23 August : 
Intîlnirile de fotbal dintre echipele Ra
pid — Steagul Roșu șl Progresul — Pe- 
tr.olul. 19,05 — Jurnalul televiziunii, 19,20
— PREMIERA I. L. CARAGIALE. „CĂL
DURĂ MARE“ și „DOMNUL GOE“. 19,55
— Filmul artistic „CARMEN DE LA 
RONDA“ — o producție a studiourilor 
spaniole. 21,40 — „MINIATURI CORE
GRAFICE" — o producție a Studioului . 
cinematografic „Lenfjlm“, Interpretează 
colectivul Teatrului Academic de Stat

din 
știri

de Operă șl Balet „S. M. Kirov“ 
Leningrad. In încheiere : Ultimele 
și rezultatele sportive.

CUM E VREMEA
Ieri în țară . vremea s-a menținutIeri în țară . vremea s-a menținut fru

moasă și excesiv de călduroasă în Mun
tenia si Dobrogea, unde cerul a fost 
variabil, mal mult senin. în rest vremea ’’ 
a fast instabilă și s-a răcit ușor, cerul 
fiind temporar noros. Local au căzut 
ploi sub formă de averse, însoțite de 
descărcări electrice. Vîntul a suflat slab 
pînă la potrivit din sectorul vestic, iar 
în sud-est din sectorul sudic. Tempera
tura aerului la ora 14 înregistra valori 
cuprinse între 22 de grade la Cluj și 36 
de grade la Giurgiu șl Călărași.

Ieri în orașul București : vremea a 
fost frumoasă și călduroasă, cu cerul 
mai mult senin. Vîntul a suflat slab. 
Temperatura maximă a aerului . v atins 
la umbră 36 de grade, iar la suprafața 
solului, la soare, 60 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 20, 
21 și 22 august : vreme frumoasă șl 
călduroasă, cu cer schimbător, temporar 
noroș în nordul țării unde vor cădea 
ploi sub formă de averse. în rest, averse 
cu totul izolate. Vînt slab din sectorul 
vestic. Temperatura în general sta
ționară. Minimele vor fl cuprinse între 
11 și 21 de grade, Iar maximele între 
23 șl 35 de grade, local mal ridicate.

In București : vreme călduroasă, cu 
cer variabil, favorabil ploilor de scurtă 
durată. Vînt slab. Temperatura în ge
neral staționară.
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Primirea 
la Consiliul de Miniștri 
a canonicului Felix Kir

La 18 august, vicepreședintele 
Consiliului de Miniștri, Emil Bodnă- 
raș, a primit la Consiliul de Miniștri, 
pe canonicul Felix Kir, primarul o- 
rașului Dijon din Franța, președin
te de onoare al Federației mondiale 
a orașelor înfrățite, care face o vi
zită în țara noastră.

La primire au fost de față acade
micianul Mihail Ralea, președintele 
Institutului romîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Dionisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului de 
Stat, Ioniță Bărbulescu, director ge
neral al Departamentului cultelor 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri, și 
deputatul C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu.

întrevederea s-a desfășurat într-o 
atmosferă deosebit de cordială.

★
Comitetul național pentru apăra

rea păcii a oferit sîmbătă seara, la 
restaurantul „Pescăruș", o masă în 
cinstea canonicului Felix Kir.

Au luat parte membri ai conduce
rii Comitetului național pentru apă
rarea păcii, oameni de știință și 
cultură, precum și reprezentanți ai 
cultelor. (Agerpres)

------- o®o-------
Depunerea unei coroane 
de flori la Monumentul 

Eroilor Patriei

TELEG^AMI extern
Șeful guvernului laoțian 

va vizita în curînd U. R. S. S.
MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS 

transmite : Au .fost date, publicită
ții telegramele schimbate între prin
țul Süvanna Fumma și N. S. Hruș- 
ciov în legătură cu rezolvarea pro
blemei laoțiene.

Președintele guvernului regal al 
unității naționale a Laosului a mul
țumit în telegrama adresată lui 
N. S. Hrușciov pentru sprijinul mo
ral și material pe care guvernul și 
poporul sovietic l-au acordat în 
rezolvarea problemei laoțiene. Su- 
vanna Fumma și-a exprimat spe-

ranța că împrejurările îi vor permi
te șă viziteze în curînd' Uniunea 
Sovietică.

în telegrama sa de răspuns, N. S. 
Hrușciov a fost de acord cu prințul 
Suvanna Fumma că acordurile cu 
privire la aspectele internaționale 
ale problemei laoțiene, semnate re
cent la Geneva, constituie o bază 
bună pentru dezvoltarea Laosului 
ca stat unit, suveran și neutru.

Șeful guvernului sovietic a salu
tat intenția lui Suvanna Fumma de 
a vizita în curînd Uniunea Sovie
tică.

------------O® O—--------

Un interviu al primului ministru 
Fam Van Dong

Astăzi se dă în folosință, în orașul Brașov, noua 
u îție de cale , ferată, situată în apropierea uzinelor 
de tractoare. Stația, formată din clădiri moderne, cu 
un aspect exterior și interior elegant, se încadrează 
în ansamblul arhitectonic al noilor construcții ridi
cate în această parte a orașului.

Clădirea centrală a gării este compusă dintr-o 
sală spațioasă în care sînt amenajate casele de bi
lete, birourile de informații și turism. Alăturat, ee

găsesc serviciile anexe : săli de așteptare, cabine te
lefonice, restaurant, bufet expres și un punct sanitar. 
O altă sală este destinată autogării centrale a ora
șului.

Lîngă aceasta a fast construit un mare bloc desti
nat serviciului de exploatare, unde au fost montate 
instalațiile de centralizare electrodinamică. A treia 
clădire este rezervată serviciilor de mesagerie și 
poștă. (Agerpres)

Sîmbătă la amiază U Pe Kin, am
basadorul extraordinar și plenipo
tențiar al Uniunii Birmane în Re
publica Populară Romînă, a depus 
o coroană de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei, cu prilejul prezen
tării scrisorilor de acreditare.

La solemnitate au participat re
prezentanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe, ai Ministerului Forțelor 
Armate și ai Sfatului popular al Ca
pitalei. (Agerpres)

Linia de autobuze nr. 44

Ion Cosma a cîșhgat etapa a IV-a
CURSA ȘCÎNTEI!
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VIZITA DELEGAȚIEI P. M. R.
LA SOFIA

SOFIA 18 (Agerpres). — BTA. La 
18 august Pencio Kubadinski, se
cretar al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Bulgar, a pri
mit delegația Partidului' Muncito
resc Romîn condusă de tov. Drăgan 
Constantin, membru supleant al 
C-C. al P.M.R., prim secretar al Co
mitetului regional Oltenia al P.M.R., 
aflată într-o vizită în Bulgaria.

La întîlnirea care s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială șj priete
nească, tovarășul Drăgan Constan
tin a exprimat, în numele delega
ției, mulțumiri pentru primirea 
călduroasă făcută delegației de că
tre oamenii muncii bulgari.

în cinstea delegației a fost ofe-, 
rit un dineu.

-----o®o-----
Len|ngrad: Congresul ü LS

LENINGRAD 18 (Agerpres). — La 
18 august s-a deschis la Leningrad 
Congresul al VII-lea al Uniunii In
ternaționale a Studenților (U.I.S.). 
La Forumul internațional al studen- 

.țimii participă peste 90 de aso
ciații naționale studențești precum 
și observatori și invitați. Din R. P 
Romînă participă o delegație de 
studenți condusă de Ștefan Bîrlea, 
secretar al C.C. al U.T.M., președin
tele Comitetului executiv al 
U.A.S.R.

Congresul a fost deschis de Jiri 
Pelikan, președintele U.I.S.

Participanții la congres au primit 
cu puternice aplauze mesajul de 
salut adresat de N. S. Hrușciov.

care a transmis acest interviu, scrie 
că Fam Van Dong a condamnat ță
rile occidentale în frunte cu S.U.A. 
pentru încălcarea acordului de la 
Potsdam, pentru tendința de a fo
losi regimul de ocupație din Ger
mania occidentală și din Berlinul 
occidental în scopul renașterii mi
litarismului german.

Fam Van Dong a arătat că în
cheierea tratatului de pace german 
și rezolvarea pe această bază a pro
blemei Berlinului occidental este 
singura cale de asigurare a interese
lor vitale ale poporului din R. D. 
Germană, din R, F. Germană și Ber
linul occidental, de asigurare a păcii 
în Europa și în întreaga lume.

HANOI 18 (Agerpres). — Fam Van 
Dong, primul ministru al Republicii 
Democrate Vietnam, a acordat un 
interviu corespondentului agenției 
A.p.N.

Vorbind despre situația din Viet
nam, Fam Van Dong a subliniat 
că dacă guvernul Statelor Unite va 
înceta să se amestece în treburile 
Vietnamului de sud, problema sud- 
vietnameză va deveni mult mai 
simplă. Ea va rămîne o problemă 
internă a poporului Vietnamului de 
sud.

Poziția guvernului R. D. Vietnam, 
a declarat Fam Van Dong, constă 
în năzuința de a unifica țara prin 
mijloace pașnice.

Referindu-se la problema germa
nă, el a arătat că R. D. Vietnam 
aprobă și sprijină în întregime pro
punerile rezonabile ale U.R.S.S. și
R. D. Germane pentru rezolvarea a- 
cestei probleme.

Agenția Vietnameză de Informații,

Jocul de-a nerecunoașterea 
s-a slîrșit

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
După cum relatează agenția Asso
ciated Press, la 17 august Statele 
Unite au recunoscut guvernul Re
publicii Peru,

După cum se știe, actualul guvern 
Peruvian a ajuns la putere în urma 
loviturii de stat militare din 18 iulie 
a.c. cînd forțele armate peruviene 
l-au răsturnat de la putere pe pre
ședintele Manuel Prado instaurînd 
în țară dictatura militară. îndată 
după lovitura de stat, Departamen
tul de Stat al S.U.A. a anunțat că
S. U.A. refuză să recunoască regimul 
militar. Dar după cîteva zile a de
venit clar că S.U.A. nu intenționează 
cîtuși de puțin să renunțe la cola
borarea cu militariștii peruvieni ai 
căror principali reprezentanți sînt 
susținuți de Pentagon. Departamen
tul de Stat era preocupat doar ca 
recunoașterea regimului militarist 
să treacă cît mai neobservată.

----- o®o-----
Avioane militare ale S. U. A. 

au violat spațiul aerian al Cubei
HAVANA 18 (Agerpres). — După 

cum anunță Ministerul Forțelor Ar
mate revoluționare din Cuba, la 15 
august un avion militar american 
bimotor, violînd frontiera, a pătruns 
la o adîncime de 18 km în spațiul 
aerian al Cubei, deasupra provinciei 
Camaguey.

în aceeași zi alte trei avioane mi
litare americane au încălcat spațiul 
aerian al Cubei în trei rînduri, în 
diferite puncte deasupra provinciei 
Oriente.

oao-------

Scandalul Humphrey ia proporții
societatea „Hanna Mining Co.“, al că
rei președinte fusese pînă ce a intrat 
în guvern.

Potrivit agenției, imediat după în
ceperea ședinței a avut loc un schimb 
violent de cuvinte între Humphrey și 
președintele comisiei, senatorul Stuart 
Symington, fiecare acuzîndu-l pe celă
lalt de necinste. Humphrey a declarat 
că raportul comisiei reprezintă o în
cercare a democraților de „a-l lovi pe 
la spate pe fostul președinte Eisen
hower, iar Symington a contestat 
dreptul acestuia de a aduce acuzații 
comisiei. Pînă la sfîrșif, întrucît șe- 
dinfa a degenerat într-o ceartă gene
rală și s-au auzit schimburi violente 
de cuvinte între senatorii democrafi și 
republicani, lucrările au fost suspen
date.

După cum am mai anun|al, George 
M. Humphrey, fost ministru de finanje 
în guvernul Eisenhower, este implicat 
într-un scandal financiar. Pentru lămu
rirea acestui caz au început o serie 
de audieri în Senatul S.U.A.

După cum transmite agenția U.P.I., 
audierea la 17 august a lui George 
Humphrey, de către comisia senatoria
lă pentru stocurile strategice, s-a 
transformat înfr-o „ceartă politică furi
oasă" care a „uluit pe spectatori" și a 
creai o consternare serioasă. Humph
rey a fost chemat să răspundă la în
trebările privind beneficiile nejustifi- 
cafe în valoare de aproximativ 8 mi
lioane dolari pe care le-a realizat în 
urma vînzării unor cantitäfi de nichel 
pentru stocurile guvernului de către

Pentru îmbunătățirea transportului 
muncitorilor spre și de la Uzinele „Da
nubiana' (de anvelope) printr-o leqătură 
directă cu centrul Capitalei, începînd din 
ziua de 19 august a.c. ia ființă noul tra
seu de -autobuze nr. 44. Traseul va fi 
cuprins intre Teatrul de Operetă și U- 
zinele „Danubiana" prin Splaiul Unirii, 
străzile Danielopol, Bibescu Vodă, Cuza 
Vodă, Șincai, Șerban Vodă și șoseaua 
Olteniței.

——0*0-------

AZ1,
_LA FOTBAL_

Astăzi începe noua ediție a, 
campionatului categoriei A de 
fotbal. în Capitală se vor des
fășura trei întîlniri. Pe stadionul 
„23 August“, în program cuplat 
amatorii de fotbal vor putea 
urmări întîlnirile : Rapid—Stea
gul Roșu Brașov (ora 15,45) și 
Progresul—Petrolul Ploiești (ora 
17,30). Seara, în nocturnă, pe 
stadionul Republicii, cu înce
pere de Ia ora 20,45 se va dis
puta jocul Viitorul București— 
Minerul Lupeni.

în țară au loc meciurile : 
C.S.M.S. Iași—Dinamo București; 
Crișana Oradea—Steaua ; Farul 
Constanța—U.Ț. Arad și Știința 
Cluj—Știința Timișoara.

apropierea liniei de sosire, Cosma 
„țîșnește" dintre ceilalți și cîștigă eta
pa. El a parcurs cei 170 de km în 4 
ore 31 minute și 59 secunde. în același 
timp au trecut linia de sosire 

rufa și Laczo, clasați pe locurile II
pectiv III. La două secunde 
Ardeleanu, iar la trei secunde : 
Dumitrescu și tînărul ciclist Gh.
veanu. Grosul plutonului a sosit după 
3 minute și jumătate.

Clasamentul general după 4 etape 
are în frunte :

1. I. Cosma (Dinamo); 2. W. Ziegler 
(Dinamo) la 1 minut 18 secunde; 3. 
C. Baciu (Steaua) la 4 minute 48 se
cunde ; 4. Fr. Ghera (Voinfa-Bucu-
rești) la 4 minute 50 secunde; 5. Gh. 
Bădără (Dinamo) la 5 minute 3 secun
de ; 6. C. Dumitrescu (Olimpia) la 14 
minute 46 secunde ; 7. M. Laczo (R.S. 
Cehoslovacă) la 15 minute.

Ediția a XV-a a Cursei Scînfeiî se 
încheie astăzi odată cu disputarea eta
pei Brașov—Predeal-Bucureșfi. Dimi
neață va avea loc semiefapa Brașov— 
Predeal—Cioplea, contratimp individual.

După amiază cicliștii vor parcurge 
ultimii km. din această cursă. Sosirea 
în Capitală va avea loc pe Stadionul 
„23 August", în jurul orei 18.

I. DUMITRIU

Ziegler 
și res- 

a sosit 
Zanoni, 
Moldo-

lui
Du-

BRAȘOV (prin 
telefon). — Pen
ultima etapă a 
Cursei Scînfeii, 
desfășurată sîm
bătă pe
Adjud — Onești- 
Tg. Secuiesc— 
Brașov (170 km), 
s-a încheiat cu 

victoria dinamovistului Ion Cosma 
care și-a consolidat astfel poziția 
în clasamentul . general. Ieri ci
cliștii au-străbătut un traseu cu profil 
muntos, frecînd din Moldova în Ardeal 
prin pasul 'Oitdz. •"

La Onești, mii de oameni ai muncii 
i-au întîmpinaf cu entuziasm pe sportivi. 
Sprintul de la Onești a revenit 
Silviu Duță (Steaua), urmat de C. 
mifrescu (Olimpia).

Imediat ce începe urcușul peste fre- 
căfoarea Oituz, începe și... ploaia. Pe 
serpentine, 7 alergători (Cosma, Arde
leanu, Dumitrescu, Ziegler, Zanoni, Gh. 
Moldoveanu și cehul Laczo) evadează, 
și la coborîrea spre valea Brețcului au 
un avans de 1 minut. Prin Tg, Secuiesc 
primul trece Ardeleanu. După circa 100 
de km de la plecare fugarii aveau un 
avans de 2 minute. Dumitrescu, Ziegler, 
Cosma pedalează foarte puternic ceea 
ce face ca micul grup să aibă, cu 20 
de km înainte de Brașov, un avans de 
4 minute.

Pe străzile Brașovului, fiecare dintre

Șah
Keres—Gheller : 2‘/î—P/i

Meciul suplimentar dintre marii ma
eștri internaționali Keres și Gheller a 
continuat cu desfășurarea partidei a 4-a. 
Cei doi jucători au căzut de acord asu
pra remizei la mutarea 43-a. In prezent, 
scorul este de 21/a—IV2 puncte în favoa
rea lui Keres. A cincea partidă se dispu
tă astăzi

INFORMAȚII
• Timp de 10 zile, la invitația Comi

tetului national pentru apărarea păcii, 
a făcut o vizită in tara noastră dr. Mar
cel Delvigne, președintele Uniunii pentru 
apărarea păcii din Liège, directorul in
stituțiilor medico-chirurglcale din loca
litate, împreună cu fiul său, Jean Del
vigne, asistent la Universitatea din 
Liège.

Oaspeții belgieni au vizitat diferite in
stituții medicale din București și din alte 
localități din tară, precum și unități in
dustriale și agricole, litoralul romînesc 
al Mării Negre. Ei au fost primiți și au 
avut convorbiri la Comitetul national 
pentru apărarea păcii și la Institutul ro
mîn pentru relațiile culturale cu străină
tatea.

• Examenul de maturitate la școlile 
medii de culțură generală și de artă și 
examenul de stat la școlile pedagogice și 
institutele pedagogice de învățători în
cep în dimineața zilei de 26 august 
1962.

Centrele și numele președinților co
misiilor examenului de maturitate și de 
stat vor fi publicate în „Gazeta învăță- 
mîntului” nr. 671 din 21 august 1962. 
Candidatü vor lua legătură cu școala pe 
care au absolvit-o pentru a cunoaște 
centrul la care au fost repartizați.

(Agerpres)

-------- o® o

Cu prilejul primului congres al studenților cubanezi, a avut loc 
la Havana un miting la care a lua! cuvîntul și primul ministru Fidel 
Castro. Iată un aspect din timpul mitingului.

Q9EK3

fugari se pregătește să sprinfeze de 
unul singur. Pe ultimele sute de metri, 
Dumitrescu se detașează puțin, este 
ajuns de Ziegler, apoi de Cosma, de 
cehoslovacul Laczo. lată însă că în

Dsn toată lumea
Zilele acestea, Federația unională de 

atletism a alcătuit un prim lot în ve
derea campionatelor europene care în
cep la 12 septembrie la Belgrad. Au fost 
selecționați, ’ printre alții, recordmanii 
mondiali Valeri Brumei, Tamara Pres, 
Piotr Bolotnikov, Irina Pres, Elvira Ozo- 
lina, precum și' Ter' Ovaneziăn, Lusis, 
J * lilov, Anisimov,. Baltovski, Petrenko 
e ..

★

Din cauza timpului ' nefavorabil, cam
pionatele mondiale de parașutism spor
tiv au început cu o întîrzierè de 4 zile. 
După prima lansare în proba de sări
turi la. punct, fix conduce Brydon (S.U.A,). 
El a sărit de Ia T 000 m aterizînd la 1,00 
m de centrul cercului. Urmează în cla
sament Treves (Franța) ■ cu 1,15 m. și 
Wilson (Anglia) cu 1,62 m. La feminin, 
în cadrul aceleiași probe, lansările s-au 
făcut de la 700 m, plafonul de nori 
fiind prea jos, în clasament conduce 
Olson (S.U.A.) cu F,97 m, urmată de Za- 
rybnika (R. S. Cehoslovacă) — 2,35 m, 
Berger (Canada) — 2,67 m și reprezen
tanta R. P. Romine, Elena Băcăoanu, cu 
2,92 m. Ultimele trei lansări care vor 
avea loc în zilele următoare vor fi în 
măsură să desemneze pe campionii lumii 
la aceste probe.

★

T ipă prima zi în finala zonei ameri- 
C' a „Cupei Davis", echipa de tenis 
a rxicului, care a eliminat cu 3—2 e- 
chipa S.U.A., conduce cu 2—0 în întîl
nirea cu formația Iugoslaviei.

*
în semifinalele probei de simplu femi

nin ale turneului internațional de tenis 
de la Moscova, jucătoarea sovietică Di- 
mitrieva a învins cu 6—3 1 10—8 pe aus
traliana Ebbern. Lehein (Australia) a cîș- 
tigat cu 3—6 ; 6—2 ; 6—1 în fata lui Tur
ner (Australia). în finala probei mascu
line se vor întîlni Froehling (S.U.A.) și 
Newcombe (Australia).

★

Cu prilejul congresului Federației In
ternationale de natație de la Leipzig, s-a 
stabilit ca viitoarea ediție a campionate
lor europene de înot, sărituri de la tram
bulină și polo pe apă să aibă loc în 
1966 la Utrecht (Olanda).

(Agerpres)

In viitoarea „miracolului“
în ordine cronologică Milano n-a 

fost prima dintre etapele itinerariu- 
lui italian pe care l-am străbătut, 
dar a fost, fără îndoială, una dintre 
cele mai importante.

Străvechea așezare celtă Medio
lanum, actualul centru lombard Mi
lano, acest „Chicago italian" cu 
centura industrială care-1 înconjoa
ră constituie cartea de vizită a nor
dului italian.

Peisajul urban milanez nu se lasă 
lesne încorsetat în tiparul unei des
crieri. Este un conglomerat de sti
luri arhitectonice, aparținînd unor 
epoci diferite. în ansamblu, barocul 
lombard și-a lăsat o amprentă vi
zibilă.

Asupra fizionomiei orașului și-a 
mai pus însă amprenta ceva. St. 
Gothard, Simplon, Micul St. Bernard, 
Maloia și Splügen sînt cinci nume 
care desemnează cunoscute trasee 
comerciale europene. Toate cinci se 
întretaie în Lombardia. Poziția a- 
ceasta favorizată, la răscrucea tra
ficului comercial european, a con
ferit localității renumele de oraș al 
afacerilor. Bursa din Milano se 
laudă cu o vîrstă matusalemică. A 
fost o vreme cînd opulența mila
neză atinsese un nivel cu totul 
remaraabil. Faima vechilor bancheri 
lombarzi e.ra atît de răspîndită în- 
cît confrații lor britanici au hotărît 
să boteze strada pe care se află 
„Stock-Exchange-ul" (bursa londone
ză) cu numele Lombard Ștreet. Ve
chii bogătași lombarzi au adus o 
contribuție substanțială la perfec
ționarea „instituției" cămătăriei și 
îmbogățirea lexicului ei. Și astăzi, 
în unele țări, operația de a da îm
prumut pe camătă se cheamă „a 
lombarda", iar, în alte țări, mun
telui de pietate i se mai spune și 
„Lombard",

Concetățenii lui Rocco
...La Milano am sosit odată cu zo

rile. Trenul în care am urcat la 
Roma în seara din ajun, ostenit 
parcă de drum, alunecă agale de-a 
lungul peronului pînă se oprește.

Din vagoane, călătorii, nerăbdători, 
dau buzna afară simțindu-se prinși 
probabil, încă de pe peron, în an
grenajul vieții trepidante a marelui 
oraș industrial.

Asupra unora, angrenajul acesta 
are însă alte efecte. Iată bunăoară 
familia de „contadini" — țărani — 
care a coborît din vagonul de la 
mijlocul trenului. Au toți chipul 
smead, înăsprit, părul negru ca 
smoala. Sînt, cil siguranță, din sud.

..illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllW

NOTE DE DRUM DIN ITALIA
'"iiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii^

Vin adică din „l’altra Italia", din 
„cealaltă Italie".

Furnicarul de oameni din jur, re
clamele multicolore, broderia bi
zară de metal a cupolei gării, vuie
tul megafoanelor care anunță ple- 
aărlle și sosirile trenurilor îi fac să 
nu se simtă deloa la îndemînă la 
Milano. Descinzînd din tren au ni
merit într-un univers descumpănitor, 
Fiindcă ei vin dintr-o Italie intr-ade
văr cu totul alta decît aceasta nor
dică. Aici, în nord, salariul mediu 
nu reprezintă nici pe departe o 
sumă satisfăcătoare, dar oricum 
este dublu decît în sud. Lombarzi!, 
împreună cu piemontezii, alaățuieso 
17 la sută din populația țării. Ei 
sînt însă cei ce utilizează 45,6 la 
sută din întreaga producție energe
tică. Ceea ce rămîne, adică mai 
puțin de 50 la sută, se împarte și 
ea inegal între restul de... 83 la sută 
din locuitorii Italiei. Aceste detalii 
statistice explică, în bună măsură, 
de ce milanezul arborează adesea o 
atitudine de suficiență față de ce
tățenii din „Taltra Italia". Rezu- 
mînd simplist situația, un publicist 
franaez, scriind firește prin prizma 
concepției sale, reda lucrurile astfel: 
„Nordul se plînge că „întreține" 
sudul. Sudul se lamentează că este 
„exploatat“ de nord. Roma atenuea
ză șocurile, degajîndu-se de respon
sabilitatea sa — șl, absorbită de

angrenajul birocratic, continuă să 
rămînă indiferentă, drapîndu-se în 
mantia măreției ei“.

...Familia de țărani din sud, de
zorientată acolo, în mijlocul peronu
lui gării din Milano, îți amintea, 
fără să vrei, de filmul lui Visconti 
și Testori „Rocco și frații săi“. Ță
ranul sicilian Rooco, împreună cu 
frații săi, își părăsise Sicilia natală, 
alungat de mizeria de acasă, și ve
nise la Milano în nădejdea că aici 
îi va surîde norocul în viață.

Așa cum a fost zugrăvit, în învol
burarea vieții din marea citadelă, cu 
meandrele ei neașteptate, Rocco în
truchipează pe eroul tipic al dramei 
deiinită de unii economiști burghezi 
italieni prin formula pudică : feno
menul de imigrație „sud-nord", Con
tradicțiile economice toț mai adînci 
dintre Lombardia opulentă și sudul 
oropsit provoacă o adevărată trans
humantă. Tocmai de vîrtejul acestei 
transhumante a fost prins fără scă
pare Rooco, asemeni altor zecj de 
mii de proletari agricoli din sud, 
transformați în nomazi care furni
zează contingente de „mină de lu
cru" pentru industria milaneză, to- 
rineză etc.

Episoadele dramatice pe care emi
grantul din sud le va trăi în orașul 
lombard îi vor demonstra că la 
Milano „miracolul economic" nu se 
răsfrînge asupra celor din catego- 
lia sa.„

Tîlcul unei zicale...
Cea dintîi referință auzită la Roma 

despre Milano a fost o zicală : La 
Milano se cîștigă banii — la Roma 
se cheltuiesc. Cît privește prima 
parte a zicalei, desigur, e vorba de 
alte mijloace deaît cele ale faimo
șilor bancheri lombarzi de odinioară.

...Aspectul actual al străzii mila
neze este acela obișnuit al străzi
lor din aglomerațiile urbane oc
cidentale. Zgomote de clacsoane și 
difuzoare, vălmășag de automobile 
și pietoni, exces de reclame comer
ciale. Șuvoi de trecători cu figuri 
depersonalizate, revărsîndu-se cu 
febrilitate către o (inia nedefinită, 
mîncînd mașinal, pe apucate, la au
tomatele în stil cțmedcan,.. Ceăa ue 
întreține fluxul acestui mecanism ur

ban este iluzia că la Milano toată 
lumea ar putea cîștigă bani.

Prins în viitoarea expansiunii eco
nomice monopoliste, Milano pare că 
șuieră de hiper-industrializare, de 
saturație în acest domeniu.

Unele efecte ale fenomenului le 
poți identifica pe dată, fără mari 
investigații. Ele sînt prezente în ar
hitectura pedantă a cartierelor noi, 
în luxul protipendadei, în pretenția 
Milano-ului de a avea un metrou 
aflat în prezent .în .construcție, în a- 
gitația permanentă a locuitorilor, în 
apariția zgîrie-norilor. Deocamdată 
sînt îndeajuns de răzleți, iar cel mai 
vechi n-a atins încă vîrsta de 10 ani

De fapt cunoșteam multe din aces
te aspecte din amplele explicații 
dațe de V. Palazzeschi, secretarul 
Camerei Muncii din provincia tosca
nă. Interlocutorul meu și-a începui 
expunerea printr-un exemplu su
gestiv :

— La Milano veți putea vedea 
clădirea administrativă a unei mari 
întreprinderi industriale care își 
schimbă coloritul fațadei de cîteva 
ori pe zi. Aceasta se realizează 
printr-un ingenios sistem electroca
loric conectat la tăbliile de metal 
care îmbracă fațada clădirii, ca 
niște solzi...

De ce dau acest exemplu ? Func
ționarii, contabilii, dactilografele, în
treaga armată de salarlați care lu
crează cu febrilitate în birourile 
qlădirii, nu beneficiază însă de nici 
un fel de „desfătare" de pe urma 
acestei proprietăți a fațadei... Și oare 
acestea nu, sînt valabile și pentru 
muncitorii, țăranii, dijmașii, docherii, 
micii comercianți, feroviarii sau mi
nerii italieni? într-un fel, veți ve
dea, se răsfrînge asupia lor „mi
racolul economic“ — și în altui 
asupra patronilor de întreprinderi.

După această introducere, inter
locutorul meu abordează problema 
în termeni economici preciși.

— E adevărat că volumul anual 
de creștere a industriei italiene e 
de cîțiva ani mai mare ca în a’te 
țări occidentale. A crescut și pro
ductivitatea muncii. Ceea ce presa 
burgheză de la noi din Italia denu
mește „miracol" nu constituie însă 
în realitate decît o anumită conjunc
tură. Nu trebuie uitat că în Italia 
forța de muncă furnizată de sudul 
pauper este mai ieftină ca în oricare 
altă tară a „Pieței comune". Aces
ta este un prim tactor care asigu
ră. n»-’-lle profituri realizate de 
trâàturile-gigant. Nu trebuie uitat

apoi de asemenea că, pentru a 
supraviețui, pentru a nu fi strivite 
de concurența străină, trusturile 
italiene au fost nevoite să reînno
iască în măsură considerabilă uti
lajul de bază în întreprinderi, și 
aceasta într-o epocă de mare pro
gres științific și tehnic.

în încheierea explicațiilor date, 
Palazzeschi subliniază :

— Această expansiune economică 
a avut însă ca efect nu numai la 
Milano, dar și în alte zone indus
triale, risipite pe teritoriul Italiei, ca 
niște insule, o adîncire a contradic
țiilor sociale, o întețire a exploatării 
muncitorilor, pe de o parte, și o 
creștere vertiginoasă a profiturilor 
patronilor pe de alta.

Beneficiari și... păgubași
...La Milano se cîștigă banii... De

finiția noțiunii „cîștig", în accepțiu
nea subînțeleasă de zicală, implică 
neapărat existența păgubașului.

...Piața Lodi din zona industrială 
a orașului Milano. Jur împrejurul 
unei construcții cenușii, formații 
compacte de polițiști aparținînd uni
tăților denumite „Coliere" — „poliția 
ușoară“ — specializate în repri
marea demonstrațiilor, grevelor...

Pe frontonul clădirii o firmă mare: 
„Tecnomasio". Marca „Tecnomasio" 
figurează pe multe instalații elec
trotehnice de mare capacitate din 
Italia întreprinderea numără peste 
3 500 de muncitori. Imaginea pieței 
în care s-au masat jeepurile și blin
datele polițiștilor amintește de un 
adevărat asediu. Mă alătur unui 
grup de trecători care străbat piața. 
Polițiștii nu acordă atenție pietoni
lor. Sînt preocupați de ce se petrece 
în interiorul fabricii,

Deodată din clădirea fabricii în
cep să răsune ritmic în cîteva ate
liere lovituri grele de ciocane, care 
cad cu putere pe nicovale. Este 
semnalul reluării „grevei albe“ în 
care se află muncitorii întreprinderii 
de peste 3 luni. Caracteristica gre
vei constă în faptul că muncitorii 
lucrează o oră-două în producție, 
după care, în restul programului, în
crucișează brațele. Este un fel de a 
zice însă „încrucișează brațele".

Zgomotul ritmic al ciocăniturilor 
care răzbat din atelierele întreprin
derii se transmite din atelier în ate
lier, din secție în secție, crește în 
intensitate, devine dramatic, obse
dant. Sute, mii de brațe înarmate cu 
ciocane, răngi, piulițe enorme, lo

vesc cu sete în nicovale și bare da 
fier. Este protestul a 3 500 de mun
citori aduși la disperare de „mira
col". Zgomotul devine tot mai pu
ternic, se revarsă prin ferestrele în
treprinderii, face să tresară trecă
torii, gospodinele din casele de pe 
străzile înconjurătoare... Polițiștii 
din camioanele și jeepurile radioco- 
mandate, neliniștiți, așteaptă mo
mentul să intervină.

De ce fac grevă muncitorii de la 
Tecnomasio ? Revendicarea lor este 
ca în contractul colectiv ce urmează 
să fie încheiat în locul celui vechi, 
expirat, salariul mobil să fie socotit 
salariu de bază. Mi s-a explicat că 
în marea industrie italiană sistemul 
premial constituie o pîrghie folosită 
pentru coruperea unor categorii de 
salariați, ' pentru spargerea unității 
sindicale. „Greva albă", la care a- 
sistam, urmărea să împiedice acest 
joc cu „primele".

...Trecuse peste o oră de cînd mă 
aflam în piața Lodi și zgomotul din 
întreprinderea Tecnomasio nu mai 
contenea. Cu toate că luxosul cabi
net de lucru al președintelui socie
tății nu se afla acolo, ci undeva 
într-un cartier retras, select, sig
nor presidents „auzea" bine și 
el acest zgomot. „Auzea" de trei 
luni, dar nu-1 băga în seamă. îi dă
dea într-un fel mîna. Anul trecut, 
în 1961, Tecnomasio îi adusese un 
venit de peste 1 miliard lire. Știți 
zicala: „La Milano se cîștigă 
banii“...

La ora prînzului greviștii părăsesc 
întreprinderea. O mare de salopete 
albastre inundă piața ticsită de po
lițiști. Cele două tabere se privesc 
în tăcere. Tensiunea crește, în ochii 
muncitorilor se aprind văpăi de in
dignare. Se stăpînesc însă. Spre 
deosebire de cele petrecute în zilele 
anterioare, de data aceasta „întîlni
rea" nu se soldează cu incidente.

*
...Desigur Roma, Bologna, Neapole 

oferă vizitatorului numeroase ele
mente pentru a-și face o idee asu
pra realităților italiene contempo
rane. Fără cunoașterea Milano-ului 
imaginea ar fi însă de departe in
completă. Aspectele sociale com
plexe din Italia, contrastele vizibile 
la tot pasul se reflectă în tabloul 
pe care îl oferă Milano vizitatorului, 
cu siguranță mai m_ult decît în ori
care altă localitate din aceastd 
țară.

G. IONESCU
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Pämintm trebm sä tieMitingul

o planeta pașnîsâ, iniloAare
Æ NIKOLAEV: Nave cosmice admirabile, 

supuse voinței omului
Zborul în grup de mai multe zile 

în jurul Pămîntului — a spus An
drian Nikolaev — funcționarea ex
celentă a tuturor sistemelor nave- 
loL legătura sigură, aterizarea pre
cisă — toate acestea vin să confir
me încă o dată ce este în stare să 
•*acă poporul nostru, ce culmi înal
te a atins știința și tehnica sovie
tică.

Acum a început o nouă etapă în 
explorarea Cosmosului. A sosit 
timpul ca știința sovietică, care este 
în slujba cauzei păcii și progresu
lui, să culeagă de pe întinsurile ne
umblate ale Cosmosului o recoltă 
bogată ; ea se îmbogățește cu date 
valoroase pentru noi descoperiri re
marcabile.

Este greu de redat cît de bine 
ne-am simțit în doi în Cosmos și 
ce bucuros am fost cînd am zărit 
alături nava „Vostok-4", comanda
tă de fratele meu cosmic Pavel Po
povici. Eu și Pavel Popovici ne 
bucurăm că în Cosmos a luat fiin
ță un prim colectiv sovietic.

Nikolaev a adus cele mai sincere

mulțumiri oamenilor de știință, in
ginerilor, tehnicienilor și muncito
rilor sovietici care au realizat nave 
cosmice admirabile, supuse voinței 
omului. El a declarat că pentru glo
ria patriei, pentru gloria poporului 
este gata să îndeplinească orice sar
cină trasată de partid și guvern.

Navele noastre cosmice sînt puse 
în slujba intereselor științei, a cau
zei întăririi păcii pe pămînt, a a- 
rătat cosmonautul nr. 3. Zborul în 
grup în Cosmos este o nouă dova
dă grăitoare a superiorității socia
lismului asupra capitalismului.

Planeta noastră este excepțional 
de frumoasă și de pe înălțimi cos
mice ea are o înfățișare minunată. 
Trebuie făcut totul pentru ca ea să 
nu devină niciodată arena unor răz
boaie pustiitoare. Pămîntul trebuie 
să fie o planetă pașnică, înflori
toare.

P. POPOVICț : Zborul ar fi putut

continua și
Sincer vorbind, a spus Pavel Po

povici, zborul ar fi putut continua 
și mai departe : sistemul de ' dirija
re a navei și toate aparatele 
bord
M-am

Nu 
că în 
pămînt, cu o mică deosebire : im
ponderabilitatea. Dormeam profund, 
dar nu întîrziam la lucru. Nu ui
tam să mănînc dimineața, la prînz 
și seara. Am alternat lucrările pre
văzute de program cu gimnastica și 
odihna.

Am considerat că sarcina noastră 
este să facem încă un pas în cuce
rirea spațiului cosmic, în stăpîni- 
.rea puternicelor forțe ale naturii, 
pentru binele și fericirea oamenilor.

Navele noastre cosmice dau o idee 
grăitoare despre succesele remarca
bile dobîndite de țara noastră. Ală-

de 
au funcționat ireproșabil, 
simțit excelent.
voi exagera dacă voi spune 
Cosmos am trăit exact ca pe

mai departe
turi de aceste nave, oamenii sovie
tici dispun de o navă puternică de 
pe bordul căreia se vede perfect nu 
numai prezentul, ci și viitorul țării 
noastre, al întregii omeniri. Aceas
tă navă puternică este programul 
partidului nostru. Ea a și fost pla
sată pe orbita epocii noastre. Ea 
exercită de pe acum o înrîurire pu
ternică asupra dezvoltării sociale 
mondiale.

Sîntem bucuroși 
noastre în Cosmos 
biective științifice și
tereselor întregii omeniri. Popoare
le lumii vor ști să aprecieze acest 
fapt așa cum se cuvine. Ele au doar 
un obiect pentru comparație : din
colo de ocean, dușmanii păcii ațîță 
isteria războiului, se străduiesc să 
trănsforme spațiul cosmic în poli
gon atomic, a spus cosmonautul.

că zborurile 
urmăresc o- 

corespund in-

RECEPȚIE IN CINSTEA 
REMARCABILEI VICTORII

Cosmonauților Ii s-au conscrit 
titlurile de Eroi ai uniunii 

sovietice

că cu fiecare nou

I
I

„Vostok-i", scriu 
ziarului „Pravda’’ 
cosmonauții sovie-

«o

care marchea- 
cucerirea Cos-

„Cosmos-8" un nou satelit artificial 
al Pămîntului lansat in LLR*S,S>

Cosmonauții 5 și 6 
scriu î

„Am fost dublurile lui 'Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici și e- 
ram gata să-i înlocuim, la ne
voie, în zborul navelor cosmice 
„Vostok-3” și 
în coloanele 
din 18 august 
tici 5 și 6.

Subliniind 
zbor în Cosmos, navele se perfec
ționează, apar noi probleme mai 
complexe, se ivesc și se biruie noi 
dificultăți, cosmonauții 5 și 6 
scriu : Datoria întregii familii uni
te a cosmonauților sovietici este 
să fie gata pentru a rezolva a- 
ceste sarcini, pentru a birui a- 
ceste greutăți

MOSCOVA 18 (Agerpres). — La 18 
august Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au 
oferit o recepție în cinstea remarcabilei 
victorii a oamenilor de știință, 
proieefanților, inginerilor, tehnicienilor 
și muncitorilor care au realizat nave 
cosmice perfecționate, cu ajutorul că
rora a fost înfăptuit pentru prima dată 
zborul în grup în Cosmos, în cinstea 
eroilor sovietici Andrian Nikolaev și 
Pavel Popovici.

La recepție au participat conducători 
ai partidului și statului sovietic în frun
te cu Nikita Hrușciov. Au partici
pat, de asemenea, tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer, 
Chivu Stoica, precum și alți oaspeți 
din străinătate.

Au mai luat parte șefi ai reprezen
tanțelor diplomatice acreditați în 
U.R.S.S.

După citirea decretelor Prezidiului 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. cu pri
vire la conferirea titlului de Erou al 
Uniunii Sovietice lui Nikolaev și Po
povici, Leonid Brejnev a fixat pe uni
formele lor medaliile „Steaua de Aur" 
și ordinele Lenin.

Eroilor le-au fost înmînafe de ase
menea insigne de „pilof-cosmonaut al 
U.R.S.S.".

în timpul recepției, N. S. Hrușciov a 
toastat pentru cosmonauți, pentru actul 
lor de eroism, pentru rezultatele pe 
care le-au obținut și care vor deveni un 
bun al întregii omeniri, pentru pace 
în lume.

în fot cursul acestei înfîlniri memo
rabile din Kremlin a domnit o atmo
sferă de însuflețire și entuziasm. în a- 
ceastă zi în sălile spațioase din Kremlin 
s-au aflat realizatorii tehnicii cosmice 
remarcabile — tehnica viitorului. Pe 
pieptul multora dintre ei se aflau stele 
de Eroi ai Muncii Socialiste, insigne de 
laureat al Premiului Lenin.

MOSCOVA 18 (Agerpres). — TASS transmite : La 18 august 1962, 
în Uniunea Sovietică a lost lansat cu succes pe orbită un nou satelit 
artificial al Pămîntului — „Cosmos—8".

La bordul satelitului sînt instalate aparate științifice destinate con
tinuării cercetării spațiului cosmic, în conformitate cu programul anun-i 
țat de agenția TASS la 16 martie a. c.

La bordul satelitului „Cosmos-8", se află, de asemenea, sisteme 
radiotelemetrice cu mai multe canale, precum și aparataj radiotehnic 
pentru măsurarea traectoriei. La bordul satelitului se află un emițător , 
radio „Maiak" care funcționează pe frecvențele 20,00504 și 90,02268 MHzX

Potrivit datelor preliminare perioada de revoluție a satelitului e de • 
92,93 minute ; unghiul de înclinație al orbitei față de ecuator — 49 grade ; 
îndepărtarea maximă de suprafața Pămîntului — 604 km ; îndepărtarea 
minimă — 256 km.

Informațiile radiotelemetrice primite de pe bordul satelitului dove
desc că toate sistemele aflate la bord funcționează normal. La centrul 
de comandă și măsurători parvin informații telemetrice precum și date 
despre recepționarea semnalelor emițătorului radio „Maiak“.

declarat g r e v a foamei
LEOPOLDVILLE 18 (Agerpres).- 

în seara zilei de 17 august Massena 
și Mukuidi, lideri ai Partidului So
lidarității Africane, au făcut o de
clarație corespondenților de presă, 
în care se arată că viața lui An
toine Gizenga, președintele partidu
lui lor, este serios primejduită.

După cum transmite Agenția 
congoleză de presă (APC) Massena 
și Mukuidi au dat citire textului 
unei telegrame care, potrivit surse
lor lor, a fost trimisă de către ser
viciul siguranței din orașul Banana 
(port în delta fluviului Congo, si
tuat în apropierea insulei Bola- 
bemba, unde este deținut Gizenga 
— N.R.). După cum reiese din a- 
ceasta telegramă, la 14 august An
toine Gizenga a declarat greva foa
mei iar serviciul siguranței a cerut 
trimiterea de urgență a unei comi
sii medicale speciale. In caz con-

trar, se arăta în telegramă, servi
ciul siguranței se degajează de ori
ce răspundere pentru soarta lui 
Gizenga. Această telegramă a fost 
expediată la 16 august. După cum 
au comunicat liderii Partidului so
lidarității africane, ca răspuns la 
această telegramă autoritățile cen
trale din Leopoldville au dat ins
trucțiuni ca Gizenga să fie silit 
prin forță să se alimenteze. ,

Vineri, liderii Partidului solidi
tății africane au făcut o vizită lui 
Robert Gardiner, șeful operațiuni
lor O.N.U. în Congo, și l-au infor
mat despre starea în care se află 
Gizenga. Mai întîi Gardiner a încer
cat să-i convingă că starea sănătății 
lui Gizenga ar fi bună, dar după 
convorbirea cu ei a promis 
cunoștințeze în scurt timp 
adevărata stare a sănătății 
zenga.

oto————

să-i în- 
despre 
lui Gi-

Președintele Kennedy despre 
dificultățile economice ale S. U. A.

j MOSCOVĂ, 
[ nesfîrșiie, o
[ la Vnukovo 
[ Roșie.

18 august : Ovații j 
mare de flori de j 

și pînă în Piața j 
J 
J 

(Telefoto : TASS—Agerpres) j

In cuvîntarea rostită la miting, 
N. S. Hrușciov a arătat că Andrian 
Grigorievici Nikolaev și Pavel Ro
manovici Popovici au înfăptuit un 
mare act de eroism, 
za o nouă etapă în 
moșului.

Zborul în grup al 
cosmonauți sovietici 
nou pas important spre comunica
țiile interplanetare. Poporul sovie
tic a reușit să pregătească țara în 
domeniul industrial, tehnico-știin- 
țific, cultural, și, ceea ce este prin
cipal, să pregătească oameni de ști
ință, constructori, ingineri, munci
tori care să poată crea nave-cosmi- 
ce atît de perfecționate îneît au 
făcut posibilă efectuarea unor zbo
ruri fără precedent. Țara noastră 
a educat un om nou.

Oricît s-ar strădui reprezentanții 
lumii vechi să minimalizeze reali
zările poporului nostru, și asemenea 
oameni mai există încă, ei nu vor 
reuși să o facă. Este cu neputință. 
Amintind că fostul președinte al 
S.U.A., Truman, a încercat să nege 
noul zbor al cosmonauților sovietici, 
șeful guvernului sovietic a spus : 
Prin aceasta, Truman n-a făcut de
cît să stîrnească ilaritate chiar în 
rîndurile tovarășilor săi de idei.

Izvorul succeselor U.R.S.S. rezidă 
în sistemul socialist, în organizarea 
socialistă a economiei, în structura 
socialistă a statului.

în aceste zile, în legătură cu noul 
zbor al cosmonauților, multi repre
zentanți ai lumii capitaliste pun din 
nou întrebarea : de ce acest lucru a 
fost făcut pentru prima dată de oa
menii sovietici, de țara sovietică ? 
Unii consideră că aceasta este chiar 
o enigmă. Nu căutați enigme, dom
nilor, ele nu există. Țara Sovietică 
a făcut prima acest lucru pentru Că 
ea a fost prima care a pășit pe ca
lea construcției socialiste.

Știm că avem încă în față multe 
greutăți, că mai avem multe de fă
cut pentru a ridica și mai sus ni
velul de trai al poporului. Oamenii 
sovietici înțeleg bine acest lucru, ei 
sînt conștienți că în prezent țara 
dispune de toate mijloacele pentru 
a soluționa această sarcină. Trebuie 
doar să ne mobilizăm și mai bine 
eforturile, să muncim, să muncim și 
iarăși să muncim pentru îndepli
nirea programului adoptat de Con
gresul al XXII-lea al P.C.U.S. N-au 
decît să croncăne diversele prezică
toare capitaliste care fac zarvă a- 
tunci cînd la noi apare vreo defec
țiune în munca practică. Uniunea 
Sovietică se dezvoltă, se întărește 
și acumulează continuu forțe noi, 
își sporește bogățiile, uimește lu
mea prin descoperirile și victoriile 
ei. Și poporul nostru, țara noastră, 
n-au arătat încă tot ce pot !

Prin zborurile îndelungate ale 
navelor cosmice sovietice „Vos- 
tok-3“ și „Vostok-4", țara noastră 
a deschis calea spre acțiuni coordo
nate în grup ale omului în spațiul 
cosmic. Lansarea celor două nave 
cosmice, zborul lor simultan și ate
rizarea lor simultană au demon
strat precizia și siguranța aparaturii 
tehnice cu ajutorul căreia au fost 
plasate, exact la timpul prevăzut, 
pe orbitele înainte stabilite. Dar a- 
ceasta nu este decît o latură a pro
blemei.

Altă latură,, nu mai puțin impor
tantă, este coordonarea acțiunilor

celor doi piloți 
constituie un

piloților-cosmonauți în cursul zbo
rului. Ei erau într-o permanentă 
legătură directă, bilaterală, prin ra- 
dioteleviziune. De aceea, lui Niko
laev și lui Popovici le-a fost mai 
vesel în Cosmos decît predecesori
lor lor Gagarin și Titov : ei au pu
tut nu numai să mențină legătura 
cu Pămîntul, ci și să discute între 
ei și să se vadă unul pe 
crînd.

Coordonarea, caracterul 
al acțiunilor în zborurile 
sînt de o importanță excepțională 
pentru explorarea Universului. Cu 
cit navele cosmice vor zbura mai 
departe în adîncurile. spațiului, cu 
atît mai necesare le vor fi legătu
rile cu celelalte nave cosmice și cu 
stațiile interplanetare intermediare, 
prin care vor menține legătura cu 
Pămîntul.

Realizările în domeniul explorării 
cosmice ca și Cosmosul însuși sînt 
un bun al întregii omeniri. De a- 
ceea, rezultatele cunoașterii Cosmo
sului trebuie să fie un bun al tutu
ror, un bun al tuturor oamenilor 
care locuiesc pe minunata noastră 
planetă, Pămîntul.

Pentru înfăptuirea, prima dată 
în lume, a unui zbor cosmic în 
grup timp de mai multe zile, Pre
zidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
a.decernat lui Andrian Grigorievici 
Nikolaev și lui Pavel 
Popovici înaltul titlu de Erou al 
Uniunii Sovietice. Li s-a conferit, 
de asemenea, titlul de onoare de 
aviatori-cosmonauți ai U.R.S.S.

Cu un sentiment de stimă profun
dă felicit pe- părinții eroilor Cos
mosului, modești • oameni ai muncii 
sovietici, care au educat adevărați 
eroi ai timpului nostru.

Este semnificativ că printre frații 
cosmici există reprezentanți ai dife
ritelor naționalități din U.R.S.S. — 
doi ruși, un ucrainean și un ciuvaș. 
Sintern convinși că în viitor familia 
cosmonauților se va completa cu 
noi fii și fiice ale popoarelor sta
tului nostru multinațional.

Noile noastre succese în explo
rarea Cosmosului au un caracter 
profund pașnic, cu adevărat umani
tar. Și oricît ar încerca, scribii bur
ghezi nu vor reuși să dovedească 
contrariul.

Noi sintern și vom fi ferm pentru 
pace, ne vom dedica forțele cons
trucției pașnice, asigurării securită
ții popoarelor, ridicării nivelului de 
trai al oamenilor muncii.

Pentru asigurarea păcii nu este 
suficientă înțelegerea justă a căilor 
de consolidare a păcii de către po
porul nostru, de către statul nostru, 
de către guvernul nostru și de că
tre guvernele țărilor socialiste. Este 
necesar ca acest lucru să fie înțe
les și de dușmanii socialismului, de 
guvernele țărilor capitaliste.

Șeful guvernului sovietic a aver
tizat din nou, că nimeni nu va reuși 
să lichideze orînduirea socialistă în 
statele în care a învins și se dez
voltă cu succes. Dacă nebunii din 
lagărul imperialist vor dori să-și 
traducă în viață planurile agresive, 
acest act va echivala cu sinuciderea 
capitalismului.

Țările socialismului dispun și ele 
nu numai de mijloacele cu care le 
amenință lumea capitalistă, 
chiar le sînt poate superioare 
privința armamentului. Iar 
punct de vedere ideologic, sîntem 
mai puternici decît oricine.

altul Iu-

colectiv 
cosmice

Romanovici

ba 
in 

din

Este necesar să se facă totul, 
cu pas, pentru a consolida pacea și 
pentru a realiza dezarmarea gene
rală sub un riguros control inter
național. în primul rînd, trebuie să 
se pună capăt rămășițelor celui de-al 
doilea război mondial, trebuie sem
nat tratatul de pace german. Prin
tre problemele internaționale urgen
te, dar nesoluționate, N. S. Hrușciov 
a amintit recunoașterea celor două 
state germane și primirea loi’ în 
Organizația Națiunilor Unite, lichi
darea, pe baza semnării tratatului de 
pace german, a regimului de ocu
pație din Berlinul occidental, lichi
darea bazelor militare ale N.A.T.O. 
din Berlinul occidental, retragerea 
trupelor puterilor occidentale din 
Berlinul occidental.

Vorbind despre afirmațiile impe
rialiștilor că pentru .libertatea de a- 
legere a orînduirii sociale, populația 
din Berlinul occidental ar avea ne
voie de garanții sub forma prezen
ței trupelor de ocupație, șeful gu
vernului sovietic a spus : Conside
răm că acesta este un argument 
absurd. Sîntem de acord cu garan
țiile, însă aceste garanții trebuie să 
fie asigurate prin semnarea trata- 

■ tului de pace. Dacă acest lucru este 
insuficient, acceptăm prezența tem
porară în Berlinul occidental a u- 
nor trupe sub steagul Organizației 
Națiunilor Unite. Nu putem fi însă 
de acord ca aceste trupe aduse, ca 
să spunem așa, ca garanție, 
trupe din țările membre ale 
lui militar agresiv N.A.T.O., 
fost creat pentru, un război 
triva țărilor socialiste.

Dacă nu vom găsi înțelegere din 
partea puterilor occidentale, nu vom 
avea altă ieșire decît să semnăm 
tratatul de pace cu Republica Demo
crată Germană și să lichidăm astfel 
starea de război. Pe această bază își 
va pierde valabilitatea regimul de 
ocupație și în Berlinul occidental, 
care se află în centrul R.D.G. Nici 
un fel de amenințări ale imperia
liștilor nu ne vor opri să o facem.

Imperialiștii ne amenință, dar a- 
menințările lor nu intimidează ță
rile iubitoare de pace.

Experiența din ultimul timp. ne-a 
arătat că dacă există dorința de a 
rezolva problemele internaționale 
complicate pe baza colaborării, ți- 
nîndu-se seama reciproc de intere
sele tuturor părților, această cola
borare dă roade. In această ordine 
de idei, șeful guvernului sovietic s-a 
referit la rezultatele pozitive obți
nute în reglementarea problemei 
laoțiene și la realizarea: acordului 
între Indonezia și Olanda în proble- 
ma IrianuTui de vest.

Considerăm că după acest model 
ar putea fi rezolvate problemele 
semnării tratatului de pace german, 
admiterii Republicii Democrate Ger
mane și a Republicii Federale Ger
mane în Organizația Națiunilor U- 
nite și stabilirii statutului de oraș 
liber al Berlinului occidental.

Aceasta ar constitui o importantă 
contribuție la întărirea cauzei păcii, 
ar crea condiții favorabile tratati
velor în principala problemă care 
interesează omenirea — problema 
dezarmării generale sub un control 
international strict.

Asaltînd Universul, noi nu uităm 
problemele noastre de zi cu zi le
gate de dezvoltarea economiei, știin
ței și culturii. Industria și agricul-' 
tura noastră se dezvoltă bine.

.Pămînt — Cosmos — 
Pămînt"

Editura „Pravda" a scos de sub ti
par cartea intitulată „Pămînt-Cosmos- 
Pămînt", care este consacrată zboru
lui cosmic în grup al lui Andrian 
Nikolaev șl Pavel Popovici.

Cartea cuprinde chemarea C.C. al 
P.C.U.S., a Prezidiului Sovietului Su
prem al U.R.S.S. și a guvernului U- 
niunil Sovietice în legătură cu înche
ierea cu succes a zborului în grup în 
Cosmos, numeroase documente șl ma
teriale care descriu, zi de zi, 
fățurarea zborului. Cartea 
ză de asemenea corespondente 
diferite țări din lume și mesaje 
salut ale reprezentanților vieții 
biice și ale oamenilor de știință 
străinătate.
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într-un editorial intitu
lat „Optimiști naivi 
privinfa Cosmosului", 
rut „Washington 
and Times. Herald"
nizează astfel încercările 
unor cercuri din S.U.A. și 
în special ale administra
ției nationale pentru pro
blemele aeronauticii și

cercetarea spațiului cos
mic, de a minimaliza rea
lizarea fără precedent a 
cosmonauților sovietici : 

Toata aceste bazaconii 
optimiste ar putea fi tre
cute sub tăcere ca fiind 
inofensive, dacă eie nu 

aminti de fabulanear
despre vulpe și struguri.

Ne întrecem cu rușii

penfru a ajunge tn Lună. 
Numai timpul, nu previ
ziunile d-!ui Webb sau 

'declarațiile liniștitoare ale 
d-lui von Braun, va arăta 
dacă vom ajunge acolo 
primii. S-ar părea că ceea 
ce ne lipsește sînt rache
tele mai puternice, nu 
lăudăroșenia...

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agenția Associa
ted Press, într-o cuvîntare rostită 
la 17 august, cu prilejul vizitării 
stăvilarului de la Oahe, de pe rîul 
Missouri (statul Dakota de sud), 
„președintele S.U.A., Kennedy, a de
clarat că America este pe cale de 
a intra într-o decadă de criză".

Referindu-se la întrecerea econo
mică dintre S.U.A, și Uniunea So
vietică, Kennedy a făcut apel la 
realizarea unei unități a tuturor sec
toarelor economiei S.U.A., întrucît 
altfel „poporul american va fi cel 
în pierdere". Descriind, de fapt, ta
bloul real al economiei S.U.A., pre
dominată de interesele monopoliști- 
lor. Kennedy a spus : „Dacă căile 
ferate vor împiedica transportarea... 
resurselor minelor noastre carboni
fere, dacă interesele miniere vor îm
piedica utilizarea energiei nucleare 
in scopuri pașnice și dacă grupu
rile particulare nu vor fi de acord 
unul cu programul celuilalt... vom 
păși într-un deceniu dé criză...".

Vorbind despre valorificarea 
cursurilor de apă de către Uniu
nea Sovietică, președintele Kennedy

a subliniat că „Uniunea Sovietică 
și-a dat pe deplin seama că ener
gia cursurilor de apă puternice con
stituie un capital național, care poa
te fi transformat rapid într-o capa
citate de producție", 
menționează agenția
Press, Kennedy a recunoscut 
rea prioritate" 
în exploatarea.
„Tehnicienii sovietici, a declarat pre
ședintele S.U.A., fac progrese im
portante în ce privește metodele de 
transmitere a energiei cursurilor de 
apă din răsăritul țării" în celelalte 
regiuni.

După cum 
Associated

„ma- 
a Uniunii Sovietice
cursurilor de apă.

——O9C--------

PE SCURT
LONDRA. Ministerul Aviației a 

anunțat că zilele acestea la o bază 
din Oxfordshire va sosi un lot de 
avioane americane „U-2“. Aceste a- 
vioane, se 
nisterului, 
„cercetări 
înălțime“.

Mmwa k primi triiuiifal
pe Gosmmuții Holaev și Popovici

(Urmare din pag. I-a)

întîmpinați de ropote de aplauze, și 
aclamații. Răsună imnul. Uniunii So
vietice. Se trag salve de tun.

Cosmonauții raportează lui Nikita 
Sergheevici Hrușciov că misiunea ce 
le-a fost încredințată de C.C. al 
P.C.U.S. și de guvernul sovietic a 
fost îndeplinită cu succes.

Nikolaev și Popovici ee îmbrăți
șează cu căldură cu-N. S. Hrușciov. 
Pavel Popovici o ridică în brațe pe 
fiica sa Natașa.

Cosmonauții își îmbrățișează ru
dele. Părinții își șterg lacrimile de 
bucurie.

Cosmonauții se salută cu membrii 
Prezidiului Comitetului Central al 
P.C.U.S. Ei sînt îmbrățișați cu căl
dură de Iuri Gagarin și Gherman 
Titov.

Cu multă 
strîng mîna 
cosmonauți

Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Mauier 
și Chivu Stoica.

Pe cosmonauți îi . îmbrățișează 
conducătorii unor partide comuniste 
frățești.

Cosmonauții sînt pur și simplu 
acoperiți de flori. Zîmbind, ei agită 
buchete imense. Buchete uriașe au 
primit și părinții eroilor. N. 
ciov o duce de mînă pe 
Popovici, Natașa, iar de o 
de cealaltă a lor pășesc
cosmonauți. Andrian Nikolaev și 
Pavel Popovici strîng mîinile mosco- 
viților veniți să-i întîmpine, printre 
care se află și viitori

Cosmonautul nr. 3 și 
nr. 4, părinții lor, soția 
și fiica lor iau loc 
automobil deschis, 
spre Piața Roșie.

Intîmpinați cu urale, la tribuna 
Mausoleului apar cosmonauții A. 
Nikolaev și P. Popovici, conducăto-

S. Hruș- 
fiica lui 
parte și 
cei doi

căldură și prietenie le 
și-i îmbrățișează pe 

tovarășii Gheorghe

cosmonauți. 
cosmonautul 
lui Popovici 
apoi într-un 

îndreptîndu-se

Studanți sovietici aflațl la radiotelescopul Jodrell Bank din Anglia 
traduc lui sir Bernard Lovell, directorul observatorului astronomic, me
sajele cosmonauților sovietici, captate aci, unde a fost urmărit zborul 
navelor cosmice „Vostok" 3 și 4.

rii partidului comunist și ai guver
nului sovietic, 
Gherman Titov.

Au urcat, de 
bună tovarășii 
ghiu-Dej, Ion 
Chivu Stoica, 
bună conducători ai unor partide 
comuniste și muncitorești frățești.

Mitingul din Piața Roșie a fost 
deschis de Frol Kozlov, membru al 
Prezidiului, secretar al C.C. al 
P.C.U.S. Au luat apoi cuvîntul cos
monauții Andrian Nikolaev și Pavel 
Popovici. La miting, Nikita Hrușciov 
a rostit o cuvîntare, subliniată de 
aplauze furtunoase.

Demonstrația care a urmat a fost 
deschisă de un buchet de baloane 
care au înălțat un fanion cu cuvin
tele : „Glorie P.C.U.S.". în șir nes- 
fîrșit se scurg coloanele de demon
stranți purtind pancarte înfățișînd 
succesele oamenilor muncii din 
Moscova.

Este cu neputință să poți reda pe 
deplin entuziasmul, căldura, revăr
sarea de sentimente cu care mos- 
coviții au întîmpinat pe cosmonauți; 
fantezia oamenilor a descoperit ne
numărate mijloace de a oglindi a- 
ceste sentimente. Pe bd. Lenin, oa
menii au înscris pe drum cu litere 
imense de flori cuvîntul „Slavă". 
Un grup de pionieri agită ramuri 
înflorite ; ei au confecționat la re
pezeală o placardă pe care scrie : 
„Ura, Nikolaev 1 Ura, Popovici ! Vă 
vom urma". Drumul spre împlinirea 
visului lor a fost deschis. Mulțimea a 
înțesat pînă la reiuz și străzile, și 
balcoanele, și ferestrele. Pe noile 
șantiere, oamenii se cocoțaseră și 
pe macarale.

îmi răsună și acum în minte 
marșul triumfal al parăzii cosmice. 
Aceeași melodie pe care au cin- 
tat-o Nikolaev și Popovici în Cos
mos : „Eu cred, prieteni, caravana 
de rachete va goni cu noi; din stea 
în stea”. Și ca un ecou răsună 
tumultul din Piața Roșie, uralele 
care salută noua victorie a științei 
și tehnicii sovietice.

în 'momentul cînd transmit aceste 
însemnări,, pe străzile Moscovei 
continuă feericul spectacol al jocu
lui de artificii. Cerul este o mare 

I de’ lumini. ’

Iuri Gagarin și

asemenea, la tri- 
Gheorghe Gheor- 

Gheorghe Maurer, 
Sînt prezenți în tri-

arată în comunicatul mi- 
vor fi folosite pentru 
meteorologice la mare 

Avionul american de cer
cetare „U-2“ și-a făcut 
nume prin zborul din 
pra teritoriului U.R.S.S. 
pilotul spion Powers.

PARIS. O.A.S.-iștii au săvîrșit un 
atac asupra cazărmilor politiei din 
localitatea Lagriy-Pomponne (de
partamentul Senei și Marnei). Hu
liganii au furat arme care se aflau 
acolo.

O MOARTE MISTERIOASĂ
După cum relatează ziarul „l’Hu- 

manité", la 12 august a. c., savantul 
englez Dr. Eddy Brian în vîrstă de 
36 ani a fost găsit mort intr-un la
borator din Cambridge, specializat 
în cercetări asupra produselor ali
mentare.

Ziarul de mai sus subliniază, că 
„este a doua moarte misterioasă a 
unui savant englez în decurs de 15 
zile, prima fiind moartea Dr.-ului 
Bacon răpus de ciumă pulmonară în 
laboratorul de cercetări pentru ela
borarea armelor bacteriologice".

un trist re- 
1960 deasu- 
efectuat de

la închiderea" *
EDIȚIEI

0 încetarea focului în
IRIANUL DE VEST

KOTA BAKU 18 (Agerpres). — 
După cum anunță agențiile de presă 
contraamiralul Reeser, comandantul 
forțelor armatelor olandeze din Iria- 
nul de vest, a dat sîmbătă la ora 
9,30, ora locală, (ora zero G.M.T.) or
dinul de încetare a focului.

încetarea focului intervine potri
vit acordului semnat la 15 august 
între Indonezia și Olanda, prin 
care se prevede transferarea admi
nistrației Imnului de vest către In
donezia după 1 mai 1963.

9 DE CE A TRECUT LEDWOK T 
ÎN R.D.G.

BERLIN 18 (Agerpres). — La 18 
august ziaru] „Neues Deutschland“ 
a publicat o declarație făcută de 
Hubert Ledwohn, militar al trupe
lor de grăniceri din R. F. Germană, 
care a trecut în R.D. Germană. 
„Provocările împotriva frontierei de 
stat a R.D. Germane, se spune în 
declarație, sînt puse la cale în mod 
sistematic de așa-numiții. ofițeri de 
securitate ai trupelor vest-germane 
de grăniceri”.

„Conștiința nu mi-a permis să 
continui serviciul în rîndurile trupe
lor vest-germane de grăniceri, care 
constituie o unéaltâ de provocări 
militare și de teroare împotriva 
populației", astfel și-a motivat H. 
Ledwohn trecerea în R.D. Germană.
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