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• De la un 23 Aügust la altul 
(pag. 2-a).

ß General maior în rezervă Al. 
Petrescu : Episod eroic (pag. 
3-a).

• Sub stindardul larg desfă
șurat al luptei pentru pace 
(pag. 3-a).
• A fost dovedită pe deplin po

sibilitatea unor zboruri îndelun
gate ale omului în spațiul cosmic 
— Conferința de presă a cosmo- 
nauților Andrian Nikolaev și Pa
vel Popovici (pag. 4-a).

---- >
/Z7

I
M v

Glorioasa sărbătoare
23 August 1944 — piatră de ho

tar între două epoci din frămîntata 
istorie a Romîniei, minunată ilus
trare a rolului maselor, al poporu
lui ca făuritor al destinelor sale.

Pe măsură ce pășim spre culmi 
tot mai înalte sub soarele dătător 
de viață al socialismului, apare în 
toată măreția sa acest eveniment 
de însemnătate istorică în schim
barea soartei poporului romîn. 
Prigoana sălbatică, temnițele și 
lagărele, schingiuirile și plutoa- 
nele de execuție n-au putut 
îngenunchea pe comuniști, nu 
i-au putut abate de la îndeplinirea 
datoriei lor față de popor. în frun
tea forțelor patriotice, Partidul Co
munist Romîn s-a afirmat ca or
ganizator și conducător al insurec
ției armate care a dus la răstur
narea dictaturii militaro-fasciste și 
la alăturarea Romîniei coaliției an
tihitleriste. La chemarea comuniș
tilor, armata romînă a întors ar
mele împotriva Germaniei hitleris- 
te și, cot la cot cu Armata Sovie
tică eliberatoare, a luptat cu eroism 
-ună la victoria finală asupra fas- 
.îsmului german.

în fața poporului nostru s-a des
chis atunci calea cuceririi întregii 
puteri din mîinile claselor exploa
tatoare, calea spre făurirea Romî
niei noi, socialiste. N-au trecut de- 
cît 18 ani de la eliberarea țării, 
dar oare cu anii poate fi măsurat 
drumul străbătut în acest răstimp? 
Poporal nostru are temei să-și sim
tă inima plină de mîndrie patrio
tică făcînd bilanțul drumului stră
bătut în acești 18 ani sub condu
cerea încercatei călăuze, partidul : 
în patria noastră socialismul a în
vins definitiv la orașe și sate.

Cum a putut Romînia să devină 
în mai puțin de două decenii o 
țară cu mari combinate metalur
gice și chimice, cu zeci și zeci de 
mii de tractoare, cu orașe care în
hață ochiul prin linia armonioa

să și coloritul viu al noilor car
tiere de locuințe ? „Secretul” nu 
este greu de aflat. El . constă în 
avintul forțelor creatoare ale po
porului descătușate de socialism, 
în superioritatea orînduirii socia
liste. Pînă și cei care nu pot fi 
bănuiți de simpatii pentru socia
lism sînt nevoiți să recunoască 
marile transformări înnoitoare care 
au schimbat înfățișarea țării noas
tre. „Am fost ultima oară în Romî
nia acum nouă ani — scrie cores
pondentul agenției „Associated 
Press”, Richard O’Regan. Revenind 
acum, nu am putut să nu fiu im
presionat de progresele realizate", 
în articolul său, corespondentul a- 
merican reproduce de asemenea re
cunoașterea semnificativă a unui

diplomat occidental : „în compara
ție cu ceea ce a fost, Romînia este 
o țară cu adevărat înfloritoare".
X An de an, patria noastră devine 
ftot mai puternică și mai îmbelșu
gată prin munca harnică a milioa
nelor de oameni ai muncii de la 
orașe și sate. înfăptuirea consec
ventă a politicii partidului de in
dustrializare socialistă și valorifi
carea cit mai deplină a resurselor 
materiale ale țării constituie te
melia trainică a avîntului întregii 
economii naționale, a ritmului ei 
rapid de dezvoltare continuu as
cendentă. Depășirea în primii doi 
ani ai șesenalului a ritmului mediu 
de creștere a industriei prevăzut 
în Directivele Congresului al 
Ill-lea al P.M.R. este o dovadă 
grăitoare a realismului acestor pre
vederi, a entuziasmului cu care po
porul nostru dă viață sarcinilor în- 
suflețitoare trasate de partid. Și 
anul acesta, ziua de 23 August a 
fost întîmpinată cu însemnate 
succese în întrecerea socialistă. în 
primele șapte luni ale acestui an, 
planul producției industriale globa
le a întreprinderilor bucurcștene a 
fost îndeplinit în proporție de 101,9 
la sută. Colectivele întreprinderilor 
industriale din regiunea Brașov au 
realizat în primele șapte luni ale 
anului produse peste plan în va
loare de 153 milioane lei. La în
ceputul lunii august, minerii din ex
ploatările carbonifere ale regiunii 
Oltenia au îndeplinit planul pe pri
mele 8 luni la extracția de lignit. în 
fața colectivelor tuturor întreprin
derilor industriale stă sarcina de a 
îmbina activitatea pentru îndepli
nirea planului la toți indicii pe anul 
în curs cu pregătirile pentru buna 
desfășurare a producției încă în pri
mele zile ale anului viitor prin fo
losirea din plin a tuturor rezervelor 
de creștere a productivității mun
cii, reducerea prețului de cost și îm
bunătățirea calității produselor.

La sate, ziua de 23 August este 
sărbătorită pentru prima oară anul 
acesta cu toate ogoarele, de la un 
cap la altul al țării, eliberate de 
puzderia haturilor care le fărîmi- 
țau și le înăbușeau. încheierea co
lectivizării a deschis noi posibilități 
de sporire a producției în toate ra
murile agriculturii. Partidul cheamă 
oamenii muncii de Ia sate să mun
cească fără preget pentru consoli
darea economico-organîzatorică a 
unităților agricole socialiste și spo
rirea producției agricole vegetale și 
animale; în aceste săptămîni sar
cina principală constă în executarea 
lucrărilor de toamnă în cele mai 
buiie condiții agrotehnice, precum 
și în asigurarea de cît mai multe 
furaje însilozate. ' *

Rezultatele obținute în dezvoMfc

rea economică a țării și creșterea 
venitului național au creat condiții 
și mijloace în vederea înfăptuirii 
sistematice a politicii partidului de 
ridicare a nivelului de trai al oa
menilor muncii. în continuarea mă
surilor luate în anii din urmă, au 
fost sporite salariile mai multor 
categorii de oameni ai muncii ; 
zeci de mii de familii de oameni 
ai muncii se mută în fiecare an în 
noile blocuri dc locuințe ce se înal
ță în toate orașele ; cresc continuu 
alocațiile prevăzute1 în bugetul sta
tului pentru învățămînt, sănătate 
publică, asistență socială.

De-a lungul celor 18 ani care au 
trecut de la eliberarea țării, mili
oanele de oameni ai muncii s-au 
convins din proprie experiență că 
au în partidul nostru un conducă
tor încercat și clarvăzător, a cărui 
politică se bazează pe cunoașterea 
profundă a legilor dezvoltării so
ciale, pe studierea atentă a reali
tăților și stabilirea chibzuită a sar
cinilor, ținînd seama de posibilită
țile concrete și de cerințele fiecă
rei etape. Viața însăși confirmă 
justețea politicii marxist-leniniste a 
partidului. Unitatea și coeziunea 
întregului popor în jurul partidului, 
al Comitetului său Central în frun
te cu tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, 
se reflectă în încrederea și entu
ziasmul cu care oamenii muncii în
făptuiesc politica partidului.

Progresele însemnate realizate de 
țara noastră în anii puterii popu
lare sînt indisolubil legate de avan
tajele relațiilor de colaborare sta
tornicite între țările lagărului so
cialist și, în primul rînd, de spri
jinul multilateral, cu adevărat fră
țesc, primit din partea Uniunii So
vietice.

Tot ce clădește poporul nostru 
se face în numele păcii. Pășind în 
cel de-al 19-lea an al vieții sale noi, 
poporul romîn își reafirmă hotă- 
rîrea de a-și consacra și în viitor 
toate forțele luptei pentru apărarea 
păcii și securității popoarelor. în 
strînsă unire cu celelalte țări socia
liste, cu toate forțele iubitoare de 
pace, R. P. Romînă promovează 
principiile coexistenței pașnice, ac
ționează cu consecvență pentru 
înfăptuirea dezarmării generale și 
totale, pentru rezolvarea tuturor 
problemelor litigioase pe calea tra
tativelor.

Strîns unit în jurul partidului, 
poporul nostru va înfăptui pînă la 
capăt mărețul program al desăvîr- 
șirii construcției socialismului, își 
va spori mereu aportul la. întărirea 
forței lagărului socialist, la trium
ful cauzei nobile a socialismului și 
păcii.
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Cu planul pe 8 luni îndeplinit
PLOIEȘTI (coresp. „Scînteii”). — 49 de între

prinderi de interes republican și unitățile de in
dustrie locală din regiunea Ploiești au îndepli
nit, în cinstea zilei de 23 August, planul pe pri
mele 8 luni ale anului înainte de termen. Valoa
rea produselor realizate de oamenii muncii din 
întreprinderile ploieștene peste sarcinile de plan 
de la începutul anului și pînă acum se cifrează 
la aproape 100 000 000 de lei.

Prin reducerea prețului de cost în întreprin
derile industriale și unitățile economice din re
giunea Ploiești s-au realizat in primele 7 luni 
ale anului economii suplimentare în valoare 
de 91 698 000 lei și beneficii peste plan de 
45 170 000 lei.

Economii de milioane Blocurile 
B2 șl B3

succcsc ale
întreprinderilor orâdenc
în întâmpinarea, zilei de 23 

August, colectivele întreprinde
rilor din Oradea obțin noi suc
cese în producție.

Colectivul fabricii de confec
ții din localitate a produs peste 
plan, de la începutul anului și 
pînă în prezent. 14 500 bucăți 
confecții: paltoane, sacouri, cos
tume bărbătești etc. Productivi
tatea muncii a crescut cu 2,3 la 
sută fată de plan, iar prin re
ducerea consumurilor specifice 
de materii prime și a altor chel
tuieli de fabricație prețul de 
cost a scăzut, realizîndu-se o 
economie suplimentară de 
240 000 lei.

Sus ancora !

cala 
de 

fost 
apă

Constructorii de 
nave din Tur- 
nu Severin au 
lansat la apă, cu 
10 zile mai de
vreme, un șlep 
de 1 Ö00 de tone, 
în ultima săptă- 
mînă, de pe 
de montai 
aici au mai 
lansate la
alte două nave : 
un tanc petro
lier și un bac. 
In acest fel con
structorii navali 
de la Uzinele 
mecanice din Tur- 
nu Severin și-au 
respectat angala- 
meniul luat 
cinstea zilei 
23 August.

tn 
de

BRAȘOV (coresp. „Scînteii"). 
— Colectivele uzinelor și fa
bricilor din industria ușoară 
a regiunii Brașov desfășoară o 
vie întrecere în cinstea zilei de 
23 August. Din bilanțul realizări
lor obținute în primele 7 luni ale 
acestui an reiese că muncitorii, 
tehnicienii și inginerii din cele 
38 de întreprinderi și-au depă
șit angajamentul luat, 
economii suplimentare 
de cost în valoare de 
9 400 000 lei.

Rezultate deosebite 
registrat și colectivele 
din industria alimentară, 
au înscris în contul lor de eco
nomii valori care se cifrea
ză la peste 5 milioane lei.

ți 
dat 

a- 
noi

obținînd 
Ia preful 
aproape

au în- 
fabricilor 

Ele

, Tn orașele 
Constanța, Med
gidia, ' Tulcea, 
Cerna-Vodă 
altele s-au 
în folosință 
nul acesta
blocuri de locu
ințe. La Con
stanța, de pildă, 
în cinstea zilei 
de 23 August, 
constructorii au 
terminat blocu
rile B2 și B3 cu 
130 de aparta
mente.

• Colectivul Întreprin
derii de poduri metalice 
și prefabricate din beton- 
Piteștl a îndeplinit planul 
de producție pe 9 luni la 
data de 10 august. Au fost 
realizate peste plan 3 600 
tone prefabricate din be
ton și 180 tone din ta- 
bliere metalice.

• tn întrecerea socia
listă, muncitorii din Între
prinderile orașului șl ra
ionului Tîrnăvenl au obți
nut succese remarcabile, 
dînd de la Începutul anu
lui produse peste Plan în

valoare de 10 873 000 lei. 
Se evidențiază colectivul 
de muncitori de la Com
binatul chimic „Karl 
Marx” care In cinstea 
zilei de 23 August a pro
dus peste plan 771 tone 
carbid, 48 tone sodă caus
tică, 275 tone acid sulfu
ric etc.

© 76 conducători auto 
de la autobaza nr. 2 Cra
iova din cadrul I.R.T.A. 
Oltenia au parcurs de la 
începutul anului și pînă 
acum peste normele obiș
nuite 525 000 km. .7

comimii ORAȘULUI FUGARILOR
Tn vara cu zile fierbinți a acesfu' 

an, Hunedoara continuă să fie un 
oraș al marilor șantiere. Prin vuietul 
surd și înfundat al agregatelor, care 
se aude ca fălăzuirea unei mări în 
neîncetată frămînfare, sub zarea lumi
nată de jerbele incandescente ale șar
jelor se înalță mereu alte construc
ții uriașe, printre care se remarcă 
strălucind sub razele soarelu', cu si
lueta sa impunătoare, noul furnal de 
1 000 de metri cubi, cel mai mare din 
țară. Sub cerul de azur al lui august, 
munca zidarilor, a șamotorilor, a mon- 
lorilor, electricienilor și altor zeci de 
specialiști, de cele mai diverse profe
sii —• se îngemănează la un loc, ca 
într-o simfonie a muncii, pentru a da 
țării această uriașă sursă "dë metal.

Constructor^ hunedoreni nu-și 
dezmint prestigiul dobîndif în acești 
ani. Este un prestigiu cîștigat prin

1*

face lu-

Adunări consacrate zilei de 23 August
Marți au continuat să 

aibă loc în întreprin
deri, instituții, cluburi, 
cămine culturale, case 
de cultură din Capitală 
și din țară adunări și 
manifestări cultural-ar- 
tistice consacrate zilei 
de 23 August.

La 1
Roșie“ 

• vorbit
toarea 
porului 
șui Constantin Tuzu, mi
nistrul metalurgiei șl 
construcțiilor de ma
șini. Arătînd că meta- 
lurgiștii din întreaga ța
ră au obținut succese 
în cinstea marii sărbă
tori, vorbitorul a felici
tat călduros colectivul 
de muncă de aici pen-

Uzinele „Grivița 
din Capitală a 
despre sărbă- 

națională a po- 
i nostru tovară-

tru realizările înregis
trate în primele șapte 
luni ale anului.

La Uzinele „Electro
nica“ a vorbit tovară
șul Gheorghe Pană, se. 
cretar al Comitetului o- 
rășenesc București al 
P.M.R. Vorbitorul a ară
tat că muncitorii aces
tei uzine au depășit 
planul de producție de 
la începutul anului și 
pînă acum cu 1,6 
sută, dînd totodată 
milioane de lei benefi
cii peste plan.

La 
gistul’ 
vorbit 
nerilor 
constructori din locali
tate tovarășul GheoTghe 
Vușdea, secretar al Co-

la
8

clubul „Sidsrur- 
din Hunedoara a 
la adunarea ti- 
siderurgiști și

mftetului regional Hu
nedoara al P.M.R.

Adunări ale oameni
lor muncii consacrate 
celei de-a 18-a aniver
sări a eliberării patriei 
de sub jugul fascist au 
avut loc și la Uzinele 
de mașini-unelte „în
frățirea" din Oradea, 
Uzinele „Tehnometal“, 
clubul C.F.R. din Timi
șoara, Combinatul pen
tru industrializarea lem
nului din Tg. Jiu, Uzi
nele mecanice din Tùr- 
nu Severin, exploatări
le miniere Rovinari, 
Lupeni, Lonea, precum 
și în numeroase alte 
localități din țară.

(Agerpres)

muncă tenace și susținută, în cursul 
căreia elanul tineresc al perioadei de 
început a deven't siguranță și matu
ritate. Dacă stai de vorbă cu oricare 
din acești oameni, cu fețe arse de 
vînt și de soare, vei afla aproape in- • 
variabil aceste dale biografice : „Am 
venit la Hunedoara în 1950 (sau în 
1952). In zece ani '».a zile am luat 
parte la toate construcțiile mari : ter
mocentrala, cocseria, furnalele 5 și 6, 
noua oțelărie, blumingul”. Intr-un cu- 
vînt, oamenii au crescut odată cu o- 
rașu! coloșilor de fier, pe care ei l-au 
construit. Pe bună dreptate, ei sînt 
mîndri de aceasta.

Hal să urcăm pe schele, pe scări 
metalice, pe platforme și să-i cunoaș
tem mai îndeaproape. Șeful echipei 
de electricieni, Siminic Mihăescu, este 
un fînăr crescut la Hunedoara marilor 
construcții. A început prin a
crări mai simple, cum este montajul 
corpurilor dp-iluminat, apoi a trecut la 
instalațiile de forță, pentru ca 
execute complicatele conexiuni ale In
stalației de automatizare. Deși fînăr încă, 
a ajuns la rînduî său profesor, în stare 
să explice altora mai tineri decît el 
principiile de funcționare ale instala
țiilor automate. Dar pasiunea pentru 
meserie — adevărata pasiune — se 
transmite și așa se face că unul din 
cei mai recenți elevi ai săi, llie Man
da, de loc de prin Roșiorii de Vede, 
a îndrăgit „totul ce e legat de elec
tricitate“, precum și șantierul hunedo- 
rean în care întrevede posibilități neli
mitate de „a învăța și a cunoaște cît 
mai multe meserii...“

Cea mai bună brigadă de zidari 
șamotori, condusă de Ion Covaci, lu
crează la căplușirea conductei Inelare. 
Ne întîmpină R. Mikloș, care ține locul 
șefului brigăzii. „Tovarășul Covaci 
a plecat înv concediu, la mare. Ne-a 
trimis o vedere" — ne spune el. E în 
această replică ceva liniștitor, dătător 
de siguranță. In plin iureș constructiv, 
conducătorul pleacă, firesc, să-și vadă 
de sănătate, avînd încredere deplină 
în colectiv șl în acest bărbat tînăr, că-

astăzi să

ruia i-a încredințat conducerea brigă
zii. Mikloș este și el un fiu vrednic 
al Hunedoarei, crescut pe șant'erele 
ei. Cînd a venit aici, a fost zidar, „la 
roșu". L-a remarcat bătrînul Grigore 
Deak, veteranul șamotorilor, care a 
crescut și a calificat o întreagă gene
rație de cadre tinere. „Băiatul ăsta lu
crează bine, să-l tăcem zidar șamotor" 
— a spus el despre Mikloș. l-a arătat 
practic, calm, după cum îi e obiceiul 

•— pînă l-a introdus în abecedarul 
noii meserii. Apoi, tînărul, dezghețat 
și isteț, a prins singur aripi. Astăzi se 
descurcă în citirea planurilor și poate 
conduce el singur cele mai complicate 
lucrări,

Hunedoara rămîne mai departe un 
oraș* care stimu'ează romantismul fine- . 
rilor pentru domeniul nelimitat și me
reu inedit al tehnicii noi, Ea 
de asemenea, un oraș în care 
rii pot lua parte la înfăptuiri 
sebite, care cer iscusință și 
Spunînd aceasta, mă gîndesc afîf 
tinerii sudori, 
țimile amețitoare ale furnalului, cît și 
la foarte tinerii lucrători, majoritatea 
sub 20 de ani, care fac parte din bri
gada de vopsitori, Sînt printre ei bă
ieți extrem de curajoși — așa-numiții 
„Urcători", care fac față crestelor me
talice celor mai îndărătnice și 
abrupte. Revenind pe pămînf, — 
viața de foate zilele“ 
brigada de vopsitori citesc cărți, merg 
la cinematograf, fac sport (mulți din
tre ei au îndrăgit luptele, dobîndind 
chiar cîteva locuri de frunte, în acest 
domeniu, pe regiune).

Dar — și aceasta este un lucru spe
cific Hunedoarei — romantismul, nă
zuința spre fapte deosebite nu este a- 
panajul exclusiv al tinereții. Oameni 
în toată firea, cum sînt dulgherii din 
brigada lui Francise Laszlo, povestesc 
cu

este, 
fine- 
deo- 

curaj. 
la 

care lucrează pe înăl-

mai 
„în 

tinerii din

plăcere și sînt mîndri de faptul că

VASILE NICOROVICI

(Continuare în pag. 111-a)

S*«

Sînt în istoria popoa
relor momente esențiale 
peste care timpul nu 
poate așterne rugina ui
tării, momente care nu-și 
găsesc un venerabil loc 
in vreun muzeu, pentru 
că ele rămîn veșnic vii 
în conștiința popoarelor, 
se transmit proaspete 

din generație în generație; în lumina lor, 
faptele prezentului capătă adinei înțelesuri, 
în lumina lor se conturează tot mai precis și 
mai bogat, profilul viitorului.

Se împlinesc 18 ani de cînd, sub conducerea 
Partidului Comunist din Romînia, poporul 
și-a luat soarta în propriile mîini, punînd 
astfel un punct apăsat și definitiv trecutului 
de mizerie, umilință și minciună, deschizînd o 
filă nouă în atît de zbuciumata lui istorie, o 
filă pe care o scrie el, cu mîinile lui, cu truda 
lui, cu nesecatele lui resurse omenești, cu 
îndrăzneala lui, cu dîrzenia și cu bunătatea 
lui, cu avînt tineresc și matură înțelepciune, 
cu intransigență față de dușman și cu o 
profundă înțelegere față de om.

Parcă s-ar fi petrecut ieri : în memorie e 
viu, proaspăt, neatins de aripa de cenușă a 
timpului, uriașul sentiment de bucurie care 
ne-a cuprins atunci, momentul în care frun
țile s-au ridicat cu certitudinea că se ridică 
pentru totdeauna și nimic pe lumea aceasta, 
nici o forță nu e în stare să le facă să se 
aplece din nou. tn acești 18 ani, timpul a 
fost învins : efortul oamenilor muncii conduși 
de partid a spart parcă granițele timpului, 
pentru că istoria acestor 18 ani e mai bogată, 
mai plină de fapte mari, de profunde și ra
dicale schimbări, decît secole trecute, tn 
acești ani trecutul a devenit o amintire. 
La capătul lor au răsunat în fața urmașilor 
celor 11 000 de țărani care au plătit cu viața 
dorința lor de un trai omenesc, cuvintele mi
nunate: „In Republica Populară Romînă so
cialismul a învins definitiv la orașe și sate’’.

1Ș4.

de TITUS POPOVICI

S-a transformat într-o realitate zilnică, 
obișnuită, ca aerul pe care-l respirăm, visul 
pe care l-au purtat neștirbit, curat și incen
diar, comuniștii prin închisorile și lagărele 
regimului burghezo-moșietesc, în fața plutoa
nelor de execuție fasciste, în zilele fierbinți 
ale insurecției armate cînd fasciștii au sim
țit pe pielea lor mînia clocotitoare a poporu
lui, în anii grei ai secetei, ai luptei crîncene 
cu urmările. războiului, în anii industrializă
rii socialiste, ai Doiceștilor și Bicazului, ai 
Borzeștilor și Săvineștilor, în perioada cînd în 
întreaga țară s-a desfășurat procesul colectivi
zării. A învins definitiv la orașe și sate lupta 
pentru pîine și carte, pentru certitudinea zi
lei de mîine, pentru onoarea muncii, pentru 
tisul fără griji al copilului și zîmbetul senin 
al bătrînului, pentru înflorirea fără seamăn a 
științei și culturii, pentru relații omenești în
tre oameni, pentru deplina și maxima înflo
rire a personalității umane, neștirbită și 
neschilodită de relații de mult condamnate dß 
rațiune și de mersul istoriei. în numai 18 ani, 
perioadă infimă de timp, vechea Romînie, bo
gata țară săracă, cu regi și regine de operetă 
tragicomică și milioane de desculți și anal- 
fabeți, țara despre care diverșii petroliști 
străini știau că are capitala la Ploiești, țara 
cu moșieri de tristă celebritate care tocau su
doarea țăranilor la Monte Carlo sau aiurea — 
a devenit un activ factor al vieții inter-, 
naționale, țara despre care atîția vizitatori 
străini — și mulți dintre ei neputînd fi bănuiți 
de nici un fel de simpatie fată de comunism 
ba dimpotrivă — vorbesc ca despre „înflori- 
toarea Romînie".

Miracole nu există: de la cele șapte minuni 
ale lumii, pînă la navele cosmice care smulg 
tainele universului nesfîrșit, totul este pro
dusul minților și mîinilor omenești.

Drumul spre înflorttoarea Romînie de azi 
a început în ziua de 23 August 1944. atunci, 
în pragul dezastrului în care tîrîse tara o 
bandă de criminali, ultima ipostază a unui 
sistem social în descompunere agresivă. A- 
ceastă cotitură ce ar fi putut părea de necre
zut s-a produs datorită forței și înțelepciunii 
leniniste a partidului, forța pe care timp de 
zeci de am încercase s-o distrugă, s-o slă
bească, s-o dezbine sau s-o facă inofensivă, 
puternicul aparat de represiune al regimului 
fascist. întreg poporul a urmat atunci un 
partid care-și difuzase ideile și programul 
în condițiile unei crîncene terori, cu prețul 
vieții multor activiști ai săi. Explicația e foarte 
simplă : e vorba de un partid care a spus po
porului adevărul, simplu, firesc și clar, 
un partid care n-a rostogolit saci cu 
promisiuni ci a spus răspicat : luptă pen
tru viitorul tău, un partid a cărui condu
cere e indisolubil legată de popor, de aspira
țiile lui, de nădejdile și suferințele lui, de 
interesele lui cele mai imediate șt cele de 
largă perspectivă și care întruchipează în cel 
mai înalt grad trăsătura fundamentală a po
porului romîn : înțelepciunea sa, echilibrul 
interior, sănătatea lui spirituală, opuse spiri
tului de aventură, de paradă, 'grandilocvenței 
declarative, indiferentei fată de om.

Această înțelepciune leninistă și-a pus pece
tea pe cei ÎS ani care au trecut din ziua 
insurecției armate : ea a asigurat dezvoltarea 
armonioasă a unei țări în care erau atîtea de 
făcut. în această fermitate leninistă a partidu
lui trebuie căutată cheia acelor uriașe trans
formări care pentru noi au un nume simplu : 
drumul neabătut spre telul comunismului.

I Vor trece anii aducînd noi victorii, fața țării 
'se va schimba, alte și alte generații se vor 
perinda prin fața tribunelor, la 23 August, 
raportînd partidulut și poporului rezultatele 
muncii lor, dar niciodată timpul nu va întune
ca, cu aripa lui de fum, strălucirea în inimile 
oamenilor a zilei de 23 August 1944, ziua 
demnității.
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Acum cîfeva săp- 
fămîni la Colocviul 
internațional de ci
vilizații balcanice 
din Sinaia și, acum în urmă, 
rile de limbă, literatură și 
romînească din aceeași localitate, 
vățați veniți din 
au găsii, printre 
un mediu prielnic studiului și priete
niei. La cursurile de filologie și civi
lizație romînească, romaniști aparfinînd 
multor universităț; străine, doritori să-și 
îmbogățească cunoștințele în domeniul 
romîn, au ascultat conferințele univer
sitarilor noștri, au lucrat în ședințele 
de seminarii speciale și de lucrări 
practice, dar au aflat și posibilitatea de 
a înfățișa-rezultatele mai noi ale cerce
tării lor în jurul mesei rotunde a unor 
dezbateri însuflețite.

Au fost, în ambele ocazii, zile 
rodnice ale științei șl ale prieteniei 
dintre popoare, continuate pe drumu
rile lungi ale țării primitoare, munci
toare. iși înnoite. I.a Brașov, la Borzeșfi, 
Onești și Săvinești, la Bicaz și Lacul 
Roșu,, pe țărmurile Mării Negre, oas
peții au putut întregi imaginea țării 
vechi și noi din monumentele naturii și 
ale istoriei, dar mai ales din sutele de 
impresii evocate de țara creatoare, din 
prețiosul efort al oamenilor ei care ri
dică astăzi uzine, instituții sociale și de 
cultură,-înalță orașe noi și adună rodul 
brazdelor prelungite, fără întrerupere, 
pînă în depărtarea cea mai adîncă a 
zării. Le fac toate acestea oamenii țării, 
prin munca lor, prin mijloacele econo
mice și tehnice realizate iot de ei. în- 
cepînd de la eliberare, pentru jntîia 
oară în lunga desfășurare a istoriei ei, 
țara trăiește în neafîrnare față de capi
talismul străin. In vremea aceasta, cul
tura se extinde în straturile excluse altă 
dată de la beneficiile ei. Analfabetis
mul a rămas o tristă amintire a trecutu
lui. Mijloace ale culturii, cum nici nu 
puteau fi întrevăzute altă dată, duc lu
minile științei, bucuriile artei, pînă în 
punctele cele mai îndepărtate ale 
țării. Creația de cultură, în insti
tutele de cercetări, în atelierele artiș
tilor, la masa de lucru a scriitorilor,
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ION STANCIU
Erou al Muncii Socialiste, 

președintele gospodăriei agricole 
colective „16 Februarie 1933”, 

comuna Baba Ana, raionul Mizil

Și — cum 
că era fi- 

casa nouă 
și mobilă

MÜLLER ERZSÉBET 
profesoară

Școala medie nr. 4, Tg. Mureș

e i
fuit manuale școla
re in valoare de 
407 000 lei.

Mi-a fost drag 
și-mi este să fiu 
profesoară. E o 

prețuită, plină de sa- 
rnulfi elevi

H. ANTONACHE 
maistru principal 
în atelierul forjă- 

matrițare de la Uzinele 
„23 August“

m

plină de

PAUL PĂCURARU 
inginer agronom 

gospodăria colectivă 
Lunca Mureșului, 

regiunea Cluj

satisfacții
EUGEN SAFCIUC 

turnător la Uzina metalurgică 
din Bacău

legume, 
pînă acum 
de 
lei ;

Pe drumul cel bun
■ Cîte bucurii și satis

facții ne aduce viața 
cea nouă de astăzi ! 
De la un an la altul, pe 
măsură ce înaintăm pe 
calea desăvîrșirii cons
trucției socialismului, 
ele se înmulțesc.

Desprind din șirul a- 
cestora cîteva pe care 
mi le-a adus ultimul an. 
Mi-au fost aplicate în 
uzină încă șapte inova
ții. Cu acestea, numărul 
inovațiilor tăcute de mi
ne și aplicate în pro
ducție este de 78.

în primăvara aceasta 
m-am mutat cu familia 
mea în casă nouă. 
Niciodată în trecut nu 
ne-am gîndit că o să 
ajungem să locuim în- 
tr-un bloc nou, cons
truit în cartierul Vatra 
Luminoasă, 
am socotit 
iese — în 
am adus 
nouă.

Anul acesta a avut 
loc vizita în țara noas-

treprinderi metalurgice 
din Moscova, Volgo
grad și Baku. Am văzut 
multe și, reîntors în 
uzină, m-am străduit să 
folosesc în producție 
cele învățate.

Aș mai adăuga un 
fapt. In prezent eu și 
soția așteptăm cu emo
ție venirea toamnei. Va 
infra la școală fetița 
cea mai mică, Mihaela. 
Sora ei mai mare, Iu- 
liana, urmează să intre 
în clasa a IlI-a elemen
tară. Pe băncile școlii 
ele vor găsi cărțile pe 
care statul le pune gra
tuit la dispoziție. Acum 
e normal ca toți copiii 
să învețe. Dar în trecut 
copiii muncitorilor nu 
aveau această posibili
tate.

Minunate perspective 
ne stau în față. Nu-mi 
voi precupeți forțele 
pentru ca, împreună cu 
întregul colectiv al uzi
nei, să contribuim la 
înflorirea economică a 
țării.

Minerii
fră
partid și guvernamen
tale a Uniunii Sovie
tice, în frunte cu to
varășul N. S. Hrușciov. 
Am participat și eu la 
mitingul oamenilor mun
cii din Capitală, care 
a avut loc pe stadionul 
Republicii, la încheie
rea vizitei delegației. 
Aici am avut marea 
bucurie de a da mina 
cu tovarășii N. S. 
Hrușciov și Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Am fost, 
firește, foarte emoțio
nat și n-am să uit toată 
viața acele clipe.

Cu cîteva luni în 
urmă am făcut și o că
lătorie în U.R.S.S., în 
cadrul unui schimb de 
experiență cu munci
tori inovatori și rațio- 
nalizatori din unele în-
-------- —oeO
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ILIE CONSTANTIN
Mi-adun gîndurile, în ajunul 

marii noastre sărbători, pentru a 
le așterne pe hîrtie. Nu-i însă de
loc ușor. Inima mă-ndeamnă, 
parcă, să cuprind totul, să scriu 
despre marile prefaceri care 
s-au produs în comuna noas
tră de la înființarea gospo
dăriei colective și pînă a- 
cum. Multe ar fi de spus despre 
înfățișarea nouă a satului pe uli
țele căruia s-au construit sute de 
case noi, iar altele au fost reno
vate. Dar cea mai mare mîndrie 
a noastră sînt oamenii. Mă uit 
la Tănase Lungu, Ilie Mustățea, 
Ion Iancu, Constantin Sora și alți 
oameni care muncesc, cu mult 
spor pentru dezvoltarea gospodă
riei.

Am avut cinstea de a participa 
în primăvara aceasta la lucrările. 
sesiunii extraordinare a Marii A- 
dunări Naționale, consacrate isto
ricului eveniment în viața poporu
lui nostru — încheierea colectivi
zării agriculturii. Emoționat și fe
ricit am aflat, acolo, că gospodă
riei noastre colective i s-a acor
dat „Ordinul Muncii” clasa I, 
iar mie înaltul titlu de „Erou al 
Muncii Socialiste".

Am socotit aceasta ca o înaltă 
prețuire dată de către partid și 

. guvern muncii mele și a tuturor 
' colectiviștilor, dar și ca uri în- 
Ij demn de a lucra, cu mai mult sîrg 
J pentru întărirea și dezvoltarea 
{ gospodăriei colective.

Atenția noastră este acum în
dreptată spre pregătirea recolte
lor anului viitor. S-au executat 
arături pe 236 de hectare. 
Pentru sectorul zootehnic am 
semănat culturi duble pe 50 de 
hectare și continuăm însilozatul 
și pregătirea celorlalte furaje.

Multe ar mai fi de spus. To
tul se poate exprima însă 

) cîteva cuvinte și anume
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Trandafiri, garoafe, crini — povară 
Brațelor de soinn ce ne-au robit — 
Ca un urs treceam odinioară 
Prin văzduhul vostru dăruit.

Ci-n adine, prin nopțile de-a rîndul,
Jos, Ia rădăcinile luminii,
I-am văzut pămîntul traversîndu-1, 
Cum scoteau din stîncă ritmuri, linii

Chipurile lor un chip adună,
Repetat, cinstit, neabătut,
Cînd zîmbesc e-un răsărit de lună 
Sub noian de vîrste și de lut.

Aș fi vrut, pornindu-le pe cale 
Dintr-un țărm să scad, spre celălalt, 
Năruit sub frunze și petale 
Să rămîn în fața lor, înalt.

Florile să picure de rouă 
Pe cărbunii-n pantă, lucitori, 
Și șă-mi ardă brațcle-amîndouă 
Diă miresme, raze și culori.

liaoïi3iat®rMi

IOAN EREMIA 
laminorist

îmbogățește în fie
care an tezaurul spi
ritual al națiunii. 
Sensul ascendent 

al culturii noastre este absolut evident 
pentru toți martorii ei de bună credință, 

înălțată prin toate aceste cuceriri ale 
civilizației și ale libertății, țara noastră 
socialistă este doritoare de schimburi 
de mărfuri și bunuri culturale, primește 
cu plăcere orice semn al prieteniei și 
știe a-i răspunde cu inima sinceră și’ 
curată. Munca constructivă are nevoie 
de pacea lumii. Aceasta este nevoia ei 
cea mai de seamă, dincolo de care 
brațele harnice, mîțnile îndemînatice, 
mințile iscoditoare știu să-și facă dato
ria. Ne bucurăm deci ori de cîte ori 
pacea cîșfigă încă una din izbînzile ei, 
prin adunări cordiale dintre învăfați, ca 
acele de la Sinaia, în preajma lui 23 
August, ziua recapitulărilor și a exa
menului nostru de conștiință.

Acad. TUDOR VIANU

la cursu- 
civilizație 

în- 
mulie țări ale lumii 

colegii lor romîrii,

O muncă
Anul trecut, cînd am 

terminat facultatea și 
am fost repartizat să' 
lucrez ca inginer agro
nom într-o gospodărie 
agricolă colectivă, am 
primit cu plăcere aceas
tă muncă. Iar acum, 
văd cu ochii roadele. 
Colectiviștii m-au pri
mit cu încredere, cu 
căldură și m-au ajutat 
să aplic în practică cu
noștințele acumulate în 
facultate. N-a fost în
totdeauna ușor. Folo
sirea ierbicidelor bună
oară, era privită de 
unii colectiviști cu 
neîncredere. Am de
monstrat prin rezulta
tele obținute pe un te
ren de 10 ha că neîn
crederea lor nu era 
întemeiată.

în 
că 

mergem pe drumul cel bun, pe 
care ne călăuzește partidul și nu 
ne vom precupeți forțele pentru 
a face tot mai îmbelșugată viața 
nouă pe care o trăim.

muncă frumoasă, 
tisfacții. Mă întilnesc cu 
de-ai mei care acum sînt muncitori cu 
înaltă calificare, ingineri, tehnicieni, 
medici, profesori.

Acum, alături de alte cadre didacti
ce, lucrez într-o școală nouă, înzestrată 
cu tot ce este necesar pentru buna des
fășurare a procesului de 
străduim să răspundem 
noastră grijii manifestate 
dind în sufletul viitorilor 
societății noi setea de cultură, drago
stea pentru patrie, pregăfindu-i femei-

Lucrez în învăfă- 
mînt de 13 ani, A- 
cùm sînt în concediu 
de odihnă dar, ca și 
întotdeauna mă gin- 
dese cu aceeași e-
mojie la noul an școlar care va începe în 
curînd. Parcă îți întinerește inima cînd 
vezi elevii întorși din vacantă sănătoși, 
plini de voie bună.

Vor avea bucurii multe. Drumul,
spre cultură, care pentru cei mulți
se încheia odinioară odată cu cele 4
clase primare, este astăzi, datorită con
dițiilor create, larg deschis fiilor oame
nilor muncii, In orașul nostru avem acum 
pește 30 de școli medii și de 8 ani, la 
care predau 891 cadre didactice. In cu
rînd va fi gata o nouă școală de cultură 
generală cu 16 săli de clasă, Anul acesta 
școlile au fost înzestrate cu mobilier și
materiale didactice in valoare de 822 000 nie pentru viată, pentru meseria
lei, iar elevilor li se vor distribui gra- care și-o vor alege.

Aici, printre caje mă simt la mine-acasă. 
Cum marinarul știe să-nfrunte orice val 
Așa și eu, prieteni, de-i cer, pămînt, nu-mi pasă 
Cînd mă cufund în taina oțelului rival.
Cînd marea cea de flăcări încaieră metalul 
îmi pare-un joc de fluturi de-acolo, de pe mal, 
Și-așa cum marinarul înfruntă vesel valul 
Și eu înfrunt, prieteni, cel mai puternic val.
Scrîșnește aprig valțul, oțelul se îndoaie 
Apoi se-ntinde roșu ca fața de drapel 
Din ultima-i celulă ies picături de ploaie 
Ce cad cu zgomot propriu și sfîrîie pe el.
Simt fruntea-i ascuțită, e tare ca pumnalul ; 
Simt inima, e-a țării, ca focuri de furnal.
Așa cum marinarul înfvuntă vesel valul, 
Și eu înfrunt, prieteni, cel mai puternic val.
(Din ziarul „Viața nouă", Galați)

Unii aveau rezerve 
față de porumbul fu
rajer, cultivat în miriș
te. Spuneau că sără
cește pămîntul. I-am 
convins că dimpotrivă, 
vor avea de cîștigat.

Muncind cu pasiune 
am dobîndit rezultate 
frumoase. Recolta cul
turilor păioase din 
cest an este bună; 
pe celé 31 ha unde 
cultivat 
obținut 
venit 
300 000

necesare pentru anima
lele gospodăriei și cele 
din gospodăriile perso
nale ale colectiviștilor 
sînt asigurate ; în plus 
am asigurat rezerve de 
15 vagoane fin și 10 va- 
goane paie. Zilele aces
tea urmează ca din ve
niturile obținute să 
cumpărăm un autoca
mion.

Firește,, mai sînt mul
te de făcut în gospo
dărie. Dar realizările 
de pînă acum mi-au 
prilejuit nenumărate sa
tisfacții, pentru că ele 
sînt într-o anumită mă
sură și rodul muncii 
mele, rezultatul străda
niilor pe care le-am

a- 
de 

am 
s-a 
un depus pentru întărirea 

aproape economico-organizatori- 
furajele că a gospodăriei.

Nu de mult, un 
tovarăș de muncă 
mai în vîrstă, 
mi-a spus : „Voi, 
tinerii din uzină, 
sînteți plini de voioșie. Vă trăiți ti
nerețea așa cum n-am putut să mi-o 
trăiesc eu”.

L-am înțeles ; la fel au dus-o și 
părinții mei în tinerețe, ca munci
tori. Numai în greutăți și lipsuri 
s-au zbătut.

Cu totul alta este viața pe care 
o trăiesc astăzi la noi muncitorii. 
Mie și soției mele anul care a tre
cut de la ultimul 23 August și pînă 
acum ne-a adus multe bucurii. 
Prima și cea nïai mare a fost căsăf 
toria noastră. Amîndoi sîntem mun
citori. Eu — turnător, soția mea — 
croitoreasă. Cel mai frumos dar de 
nuntă l-am primit prin faptul că ni 
s-a repartizat o locuință în noile 
blocuri date în folosință în acest an 
în centrul orașului Bacău. Ne-am 
cumpărat mobilă — o cameră stu
dio de 7 009 lei, un covor persan de 
1 200 lei și multe alte lucruri’nece
sare unei gospodării noi.

Multă bucurie ne-a produs 
și faptul că sora mea, Antoa-

neta, care a 
minat școala 
die, a fost 
misă de sfatul 
popular regional 

la pregătire pentru facultate.
Activitatea în producție din cursul 

acestui an mi-a adus atît mie, cît și 
tovarășilor mei de muncă, mari sa
tisfacții: s-au mecanizat formarea și 
turnarea pieselor • mici, întreprin
derea noastră a fost înzestrată cu 
noi mașini moderne, ceea ce ne-a 
sporit mult productivitatea muncii.

Anul acesta a fost încă un an de 
bucurii și pentru mulți alți tovarăși 
de muncă ai mei. Lăcătușul sculer 
Constantin Grădinaru, de pildă, a 
primit și el, cu vreo trei luni în 
urmă, un apartament în noile 
blocuri, și-a cumpărat un televizor 
„Rubin 102”, și-a comandat mobilă 
în valoare de 9 000 lei la coopera
tiva „Muncă și artă”. Aș mai putea 
da multe alte exemple asemănătoa
re. Ele să arate că traiul oamenilor 
muncii din țara noastră este tôt m'ai 
îndestulat, că fiecare sărbătoare a 
lui 23 August ne găsește pe o treaptă 
mai sus, mai aproape de țelul lumi
nos spre care ne conduce partidul.

Ce mi-i drag mie în viața? 
Cîmpul dis-de-dimineață, 
Cerul și cu zorile, 
Lunca și cu florile, 
Rouă ce se ia de soare, 
Cîmpul fără de răzoare. 
Mi-e drag glasul lanului, 
Șuieratul vîntului 
Și ocolul șoimului 
Pe deasupra cîmpului.
Mi-e drag lanul, mi-e drag cîmpul, 
Mi-ș dragi florile și vîntul, 
Lunca și cu florile, 
Frații și surorile.
Dar vă spun cu jurămînt 
Că din toate pe pămînt 
Mai cu drag și foc iubesc 
Partidul Muncitoresc. 
Că m-a scos de la nevoi, 
De la trudă și ciocoi, 
Și mereu ne dă povață 
Cum să trăim altă viață 
Mai veselă, mai frumoasă, 
Bogată și luminoasă.

(Din culegerea de folclor „Spune 
Argeș, spune tu, cum a fost și cum 

e-acu’ ”).

REȘIȚA : Furnalele de 700 m.e,

UTORAL 1902 : Mamaia.

BAIA MARE : Centrul orașului. BACĂU : Noul spital de copil,

SUCEAVA : Secția de pungi a 
Combinatului de celuloză șl hîrtie.

De la 23 August 1961, harta patriei s-a îmbogățit cu noi fabrici 
șl uzine ; multe din întreprinderile existente au fost dezvoltate și 
reutilate cu tehnica modernă. La zecile de mii de apartamente ridi
cate în anii irecuți s-au adăugat în ultimul an alte mii și mii, care 
infi-umusețează orașele și centrele muncitorești ale țării. Au lost 
construite de asemenea școli, unități sanitare, cămine studențești și 
alte obiective social-culiurale.

Iată cîieva din numeroasele obiective Industriale și construcții 
social-culturale ridicate în ultimul an :

• In industria siderurgică : cel de-al doilea furnal de 700 mc 
șl fabrica de aglomerare a minereurilor de la Reșița, laminorul de 
»irmă și al treilea cuptor Martin de 400 tone de la Hunedoara.

• In ramura energetică : un nou termogenerator de 50 MW la 
centrala electrică de termoficare Borzești, linia de foarte înaltă ten
siune Bicaz—Sînglorglu de Pădure, alte linii de înaltă tensiune șl 
stații de transformare a energiei electrice.

• In industria chimică : secții noi la Combinatul chimic Borzești, 
a 2-a linie de acid sulfuric la uzinele chimice Năvodari, fabrica de 
saci din hîrtie din cadrul Combinatului de celuloză, hîrtie șl saci 
din hîrtie Suceava.

• In sectorul economiei forestiere : fabrica de plăci aglomerate 
de la C.I.L, Tg. Jiu, fabrica do plăci flbrolemnoase de la C.I.L.-Blal, 
fabrica de mobilă Rădăuți.

® In industria ușoară și alimentară : o filatură nouă la între
prinderea textilă Pitești, fabrici de produse lactate la Reșița, Tg. 
Mureș, Mediaș, Baia Mare, un antrepozit frlgorifer la Bacău.

• în 1961 și in primul semestru al acestui an s-au dat in folo
sință peste 53 000 de apartamente.

• în Capitală, Ia Cluj, Iași, Timișoara au fost construit» no! 
cămine studențești cu mii de locuri, precum și noi cantine.
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Sub stindardul larg desfășurat
După zdrobirea trupelor hitleriste 

ale țării de către forțele patriotice și 
brie 1944 unitățile fasciste încearcă, 
rare, să stăvilească ieșirea forțelor sovietice în Cîmpia Tisei. Misiu
nea de a apăra defileul Mureșului și a ajuta astfel înaintarea Arma
tei Sovietice spre vest a fost încredințată de comandamentul romîn 
detașamentului Păuliș.

Pentru a cuceri defileul, inamicul a angajat în luptă o divizie 
blindată și aproximativ 10—12 batalioane de infanterie.

In ciuda superiorității numerice a fasciștilor, ostașii romîni, în 
strînsă frăție de arme cu ostașii sovietici, zdrobesc forțele inamicului, 
pornesc la atac și îl silesc să părăsească pozițiile și să se retragă, 
pricinuindu-i grele pierderi.

Prin strălucitele fapte de arme și vitejia, dovedită în acele zile 
J grele, detașamentul Păuliș a înscris una din paginile glorioase de 
" luptă ale armatei romîne împotriva trupelor fasciste.
■ Redăm mai jos un episod de luptă, evocat de către fostul coman- 
[■ dant al detașamentului Păuliș :

din Capitală și din alte orașe 
armata romînă, la 12 septem- 
cuprinse de panică și dispe-

f
I

— Tun, foci
De fiecare dată, la fiecare co

mandă țîșnește cîte o dungă lumi
noasă care aleargă paralêl cu pă
mîntul. Tancùrile dușmane se pră
vălesc rînd pe rînd. Exploziile le 
aruncă în aer bucată cu bucată.

— Harașo 1 Harașo 1 — strigă lo
cotenentul Korolenko, comandantul 
bateriei sovietice, elevului-sergen» 
Leonescu, comandantul unui tun 
antitanc romînesc.

Inamicul se retrage în debandadă 
lăsînd pe cîmpul de luptă tancurile 
fumegînde. Unul, două, cinci... opț... 
douăzeci și unu de tancuri au fost 
distruse de tunarii romîni și sovie
tici.

al grupului romîn pentru 
prietenie 
Adunare 
de față

Romînia-Belgia 
Națională, 
deputății Marii 
Nicolae Bădes-

Adunarea tineretului din Capitală consacrată activității delegației tineretului 
roniîn la cel de-al VIII-lea Festival Mondial al Tineretului și Studenților de la 

Helsinki și la cea de-a Vi-a Adunare a organizațiilor membre ale F.M.T.D.

...Sosirea armatei sovietice este 
așteptată cu nerăbdare.

Din oră în oră se anunță vești : 
„...Coloana moto se apropie de Să- 
vîrșin... E la Ilia... La Milova...".

Entuziasmul militarilor romîni 
crește. Deodată, la cotitura drumu
lui, dinspre Radna,' se ridică'un nor 
de praf. O mașină de campanie 
prăfuită oprește brusc. Coboară un 
ofițer sovietic. Este locotenent-colo- 
nelul Ivanov, comandantul avan
gărzii coloanei sovietice. 11 înso
țesc alți doi ofițeri.

Pornesc cu toții grăbiți spre punc
tul nostru de comandă.

De aici ei văd cîmpul de luptă, 
porumbiștile, șanțul antitanc, ca
sele din Miniș și Păuliș, dunga ce
nușie a șoselei. Se vede Mureșul 
șerpuind leneș.

Comandantul avangărzii sovietice 
recunoaște terenul, judecă repede 
situația, înseamnă pe hartă.

împreună cu ofițerii romîni se 
schițează planul de luptă... „O ba
terie la șanțul antitanc, spre Sîm- 
băteni, alta în Miniș, va bara dru
mul dinspre Ghioroc... Tancurile, în 
așteptare, lingă biserica din Păuliș“.

Luptăm cot la cot cu sovieticii. 
Un pluton romînesc, unul sovietic...

Din groapă în groapă, din om în 
om, pe toată linia, la toate grupele, 
la toate plutoanele, de la Ghioroc 
pînă jos în albia rîului, se aud 
mereu repetate cuvintele „nici • un 
pas înapoi".

In timp ce se iau ultimele măsuri 
în vederea 
mane apar, 
biști. Cînd se apropia de șanțul 
antitanc, deschid foc puternic asu
pra poziției noastre.

Ochii tuturor celor de la punctul 
de comandă, ofițeri romîni și sovie
tici, stau ațintiți asupra podului de 
pe șosea. „Va sări în aer ?".

Podul rămîne neatins. Parcă in
vită tancurile dușmane : „Haideți, 
poftiți 1" Acestea se opresc la 100 
de metri de pod. Adulmecă parcă... 
Apoi, în iureș nebun, încearcă să 
pătrundă peste pod prin surprin
dere.

Alte tancuri fasciste le sprijină 
înaintarea, trăgînd, de pe flancuri, 
chiar de pe șanțul antitanc. Valea 
Mureșului și culmile vuiesc pre
lung.

luptei, tancurile duș- 
înaintînd prin porum-

★

Coboară seara. O seară răcoroa
să de septembrie. Cerul paie în- 
sîngerat. Comandantul detașamen
tului romîn împreună cu coman
dantul sovietic pornesc să inspec
teze linia frontului. Trec dincolo de 
halta de cale ferată a Păulișului. 
traversează linia ferată și înaintea
ză pe șosea pînă la podul de peste 
șanțul antitanc. Aici s-a dat o luptă 
grea. în fața podului zac opt tancuri 
fasciste distruse...

Căpitanul Fătu îi întîmpină, ra- 
portînd :

— Inamicul a atacat puternic, cu 
tancuri, dar a fost respins. Păstrăm 
poziția...

— Harașo 1 — spune zîmbind ofi
țerul sovietic strîngîndu-i cu putere 
mîna. De undeva se aude un crîm- 
pei de cîntec și de vorbe romînești 
și rusești. Peste cîmpie stăruie 
ecoul unor salve de tun. în zori, 
umăr la umăr, înfrățiți în luptă, 
ostașii romîni și sovietici vor porni 
mai departe...

General maior în rezervă 
AL. PETRESCU

Marți dimineața delegația de de- 
putați și senatori, membri .aii gru
pului parlamentar belgo-romîn în 
frunte cu dl. Edmond Machtens, 
care ne vizitează țara, a fost pri
mită de membrii Comitetului de 
conducere 
relații de 
din Marea

Au fost
Adunări Naționale :
cu, vicepreședintele grupului, Ale
xandru Boabă, Cornel Burtică, .Pe
tre Drăgoescu, Traian Ionașcu, Ale
xandru Ionescu, C. Paraschivescu- 
Bălăceanu.

în cadrul întrevederii, care a de
curs într-o atmosferă cordială, oas
peții s-au interesat de sistemul de 
organizare a Marii Adunări Națio
nale, de activitatea sfaturilor popu
lare, precum și de probleme de în- 
vățămînt și .cultură.

★

11, parlamentarii belgieni 
o coroană de flori la Mo- 
Eroilor Patriei.

La ora 
au depus 
numen tul

Au fost de față Ion Cozma, pre
ședintele Comitetului executiv al 
Sfatului popular al Capitalei, depu
tății Nicolae Bădescu, Cornel Bur
tică, Petre Drăgoescu, C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, ofițeri superiori ai 
forțelor armate.

*
în cursul aceleiași dimineți, de

putății și senatorii belgieni au vi
zitat principalele secții ale fabrici
lor de confecții și tricotaje „Bucu
rești” și de produse lactate.

tineretul din țările coloniale 
recent eliberate.

Programul cultural al festivalului1 Vorbitorul a subliniat 
a prilejuit o măreață trecere în re
vistă- a valorilor artistice ale tine
rei generații din cele mai diferite 
regiuni geografice.

La 
spus 
venit 
ci și 
încă 
reacționare din Occident, îndeosebi 
din S.U.A. și ' Germania Federală, 
au recrutat și 
elemente care, folosind întreaga 
gamă a diversiunii și provocării, au 
încercat să tulbure desfășurarea 
normală a festivalului, să lovească 
în unitatea tinerei generații care 
luptă pentru pace. Toate încercările 
lor s-au soldat cu un eșec total. 
Participanții la festival, populația 
finlandeză le-au demascat în per
manență, făcînd inofensive toate 
încercările lor.

Marele succes obținut de, festival 
se datorește eforturilor comune pe 
care le-au depus participanții,. în .

și de țara noastră la lupta popoarelor 
>, pentru dezarmare generală și totală, 

apoi victo
riile de prestigiu obținute de ar
tiștii și sportivii romîni în cadrul 
concursurilor organizate la festival. 

Referindu-se în continuare la re
centa Adunare a organizațiilor 
membre ale F.M.T.D., ținută la Var
șovia, tovarășul Virgil Trofin a spus

Marți după-amiază a avut loc 
adunarea tineretùlui din Câpitală, 
consacrată activității delegației 
noastre la cel de-al VIII-lea Festi
val Mondial al Tineretului și Stu
denților de la Helsinki și la cea 
de-a Vl-a Adunare a organizați;' ” 
membre ale F.M.T D.

Au participat membri ai Biroului 
C.C. al U.T.M.,. ai Comitetului na
țional pentru pregătirea celui de-al 
VIII-lea Festival, reprezentanți ai 
unor instituții centrale și organi
zații obștești, activiști- ai C.C. și ai 
Comitetului orășenesc-București al 
U.T.M., tineri din întreprinderi, ' 
stituții, școli și facultăți.

Adunarea a fost deschisă de 
varășul Nicolae Popescu, prim- 
secretar al Comitetului orășenesc- 
București al U.T.M.

A luat apoi cuvîntul tovarășul 
Virgil Trofin, prim-secretar al C.C. 
al U.T.M., conducătorul delegației 
tineretului din țara noastră la 
festival.

„Sărbătoarea păcii și prieteniei,
Festivalul, așteptată cu multă bucu-........
rie și interes de tînăra generație, ciuda deosebirilor de concepții, po- 
a spus printre altele vorbitorul, a litice, filozofice, religioase, pentru a 
fost un forum mondial al . tinere- se imi îri jurul-ideilor înălțătoare 
tului lumii, deosebit de reprezenta- ale păcii și prieteniei. La reușita 
tiv. El a marcat un nou pas.pe deplină a festivalului o contribuție- 
calea unirii cit mai depline a tine- însemnată a avut atitudinea ospita- 

’ iier§ șj prietenoasă a tineretului
țării gazdă, a poporului finlandez. 

Delegația noastră a militat cu fer
mitate împreună cu celelalte dele
gații de 
deplin al festivalului. Ea a avut în- 
tîlnîri cu delegații ale organizațiilor 
din peste 40 de'țări de’ pe toate con
tinentele. împreună cu tinérii din 
aceste țări s-au purtat discuții prie
tenești și s-a: făcut un valoros 
schimb de idei. La cele 14 seminarii 
și colocvii la 
delegația țării 
numeroase referate, făcînd cunos
cute participanților la festival po
litica de pace, de coexistență paș
nică, promovată cu consecvență de 
guvernul țării noastre, inițiativele 
valoroase ale R. P. Romîne privind 
educarea tineretului în spiritul idei
lor păcii și respectului între po
poare, cu privire la crearea unei 
zone a păcii în regiunea Ralcanilor 
și a Mării Adriatice, aportul adus

in-

to-

Festivalul de la Helsinki, a 
în continuare vorbitorul, au 
însă nu numai prietenii păcii 
dușmanii :ei. Așa cum șe știa, printre altele : „Dezbaterile prile- 
înainte de. festival, cercurile juite de Adunare au evidențiat fap

tul că F.M.T.D., prin poziția sa mi
litantă față de problemele funda- 

trimis la Helsinki mentale ale lumii contemporane și-a 
ciștigat prețuirea tinerei generații. 
Participanții au subliniat că succe
sul acțiunilor inițiate sau sprijinite 
în ultimii ani de către F.M.T.D., 
creșterea influenței sale asupra 
unor noi categorii de tineret, afilie
rea la F.M.T.D. a 40 de organizații 
de tineret de diferite convingeri po
litice și religioase — toate acestea 
confirmă justețea politicii F.M.T.D., 
singura organizație internațională 
de tineret care exprimă neabătut 
voința tinerei generații din lumea 
întreagă în lupta pentru pace, 
dezarmare generală și totală, pentru 
independenta națională, democrație 
și progres social.

Adunarea — a continuat vorbito
rul — a adoptat în unanimi
tate o rezoluție în care sînt preci
zate sarcinile ce revin tineretului și 
organizațiilor sale în etapa actuală 
a luptei pentru pace, dezarmare ge
nerală și totală, pentru independen
ța națională împotriva colonialismu
lui și imperialismului, pentru apără- ' 
rea drepturilor și intereselor funda
mentale ale tinerei generații. Au 
fost de asemenea adoptate o serie 
de rezoluții privind problemele im
portante ale vieții internaționăle. ' 

Delegația noastră a desfășurat și 
aici o activitate intensă făcînd cu
noscută poziția tineretului din țara 
noastră cu privire la principalele 
probleme ale vieții internaționale 
care preocupă în mod deosebit tî- 
nără generație a lumii.

Organizația revoluționară a.. tine
retului din țara noastră a fost, alea
să în Comitetul Executiv și irr Bi- ■ 
roul F.M.T.D., iar-un reprezentant 
al U.T.M. a fost ales 
F.M.T.D.

retului sub stindardul larg desfă
șurat al luptei pentru pace. Prin 
amploarea sa, Festivalul a consti
tuit un mare succes în lupta tine
rei generații pentru triumful coexi
stenței pașnice, încheierea unui 
tratat de dezarmare generală și 
totală, pentru scuturarea jugului 
colonial, pentru consolidarea inde
pendenței naționale a statelor, de 
curînd eliberate, împotriva cercu
rilor agresive imperialiste".

Trecînd apoi în revistă progra
mul bogat și variat al Festivalului, 
în cadrul căruia cei peste 18 000 de 
participanți din aproape 140 de 
țări și-au exprimat liber punctul 
de vedere cu privire la principalele 
probleme ce preocupă tineretul din 
zilele noastre, conducătorul dele
gației tineretului din țara noastră 
a arătat că în tot timpul Festivalu
lui s-au desfășurat mari manifes
tări de masă dedicate luptei pentru 
pace, dezarmare, solidarității

tineret pentru succesul

o lună de zile, 
noastră, oaspe-

Capi- 
poetul 
Uniu-

care a luat parte, 
noastre a susținut

din R. P. Ro-

Ingrijorare justificatei

cu următorul cuprins:

grup de constructori iruntași de la Hunedoara. De la stingă la dreapta rîndul de jos: Rusu 
Traian, Șerban Vasile, Szekeiy Șiefqn, Butiă Dumitru ; Rîndul de sus : Mihăescu Siminic, Truțescu Ion, 
Năzdrăvan Aurica, ing, Cristescu Petru și Ghigoartă Ion.

Plecarea poetului cubanez 
Nicolas Guillen

Mar^i dimineața a părăsit 
tala, înapoindu-șe în patrie, 
Nicolas Guillen, președintele 
nii scriitorilor și artiștilor din Cuba, 
care' ne-a: vizitat țara la invitația 
Uniunii 'scriitorilor 
mină.

Timp de aproape 
cit a stat în țara
tele a vizitat Capitala, orașul Con
stanța și litoralul Mării Negre. Ni
colas Guillen a făcut, de asemenea, 
vizite la Comitetul de stat pentru 
cultură și artă, Uniunea scriitorilor, 
Uniunea artiștilor plastici, Acade
mia R.P. Romîne, Institutul romîn 
pentru relațiile culturale cu străi
nătatea și alte instituții. (Agerpres)

revisteiÀ apărut Nr. 4—1962 al

Analele Institutului de Istorie 
a Partidului de pe lingă 

C C. al P.M.R.

dictaturii

„întărirea partidului și a legătu
rilor lui cu masele — factor hotă- 
rîtor în lupta pentru organizarea și 
înfăptuirea insurecției armate din 
august 1944”, de VL. ZAHARESCU; 
„Episoade eroice din timpul desfă
șurării insurecției armate și a luptei 
pentru eliberarea Patriei (23 August 
— 25 octombrie 1944)”, de Col. C. 
NICOLAE, Lt. Col. A. LUPĂȘTEA- 
NU. V. BÎRZĂ ; „Lupta organizației 
P.C.R. din Banat, în fruntea mase
lor populare, împotriva
militare-fasciste, pentru zdrobirea 
invadatorilor hitleriști”, de V. MA
RIN, V. PETRIȘOR ; „Acțiuni ale 
patrioților maramureșeni împotriva 
ocupanților fasciști (1940—1944)”, de 
I. IACOȘ, N. CONDURACHE ; „Con
tribuția minerilor, petroliștilor și 
ceferiștilor pentru sprijinirea fron
tului antihitlerist”, de Lt. Col. V. 
ANESCU, Maior I. SORESCU, M. 
DOGARU ; „Manifestări ale priete
niei cehosiovaco-romîne din timpul 
luptelor pentru eliberarea Moraviei 
de sub jugul fascist”, de ZDENEK 
KONECNY, FRANTISEK MAINUS; 
„Despre influența activității P.C.R. 
asupra armatei romîne în războiul 
antihitlerist”, de MINEA STAN, AL. 
NEAMTU.

Revista mai cuprinde rubricile 
Recenzii și Note bibliografice.

In Editura politică 
a apărut : 

MIMAREA MUNCITOREASCĂ 
DIN ȚĂRILE CAPITALISTE
In cele peste 450 de pagini ale 

culegerii, tradusă din limba rusă, 
este cuprins un bogat material in
formativ referitor la organizațiile 
muncitorești din țările capitaliste, 
la lupta clasei muncitoare sub 
conducerea partidelor comuniste 
și muncitorești pentru revendică
rile ei imediate- și generale în 
condițiile noii etape a crizei ge
nerale a capitalismului.

Studiile teoretice și. materialele 
ocumentare incluse în lucrare 

prezintă mieres pentru toți cei 
care se preocupă de problemele 
mișcării comuniste și muncito
rești. propagandiști, cadre didac
tice, sțudenți.

secretâr al
ÏOÎâOF.

(Agêrpres) 
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riifè ob ■
ET A ;b 
siér-fè'

Constructorii orașului flăcărilor
înșiși care, cu iscusință, au croif 
tehnicii noi și metodelor înain-

(Urmare din pag. I-a)

„au răspuns imediat la orice chema
re a șantierului", au luat parte la lu
crări dificile, cum a fost executarea 
acoperișului de la castelul de apă, a- 
flat la o înălțime de 52 de metri, spriji- 
nindu-se doar pe dantelăria subjire a 
fermelor metalice. „Am lucrat repede 
și bine, reușind să predăm lucrări de 
care nu s-au rușinat nici colectivul 
șantierului și nici brigada“ — spun 
cu mindrie dulgherii.

Curajul și elanul constructorilor au 
la bază, în ultimă instanjă, înțelegerea 
profundă a daionei fajă de cauza so
cialismului, dorinja de a răspunde, din 
toată inima, sarcinii trasate de partid.

Cele întîmplate la estacada bunche- 
relor constituie un caz semnificativ. 
Din cauza unor dificultăți obiective, 
construcția estacadei întîrziase față de 
restul lucrărilor, iar la un moment dat, 
această rămînere în urmă a pus sub 
semnul întrebării soarta întregului șan
tier. Estacada deveni „veriga hotărî- 
foare". Atunci, comuniștii din organi
zația de bază a șantierului 1 construc
ții au hotărît într-o adunare generală 
să trimită pe cei mai buni dintre ei, 
ca să lupte în primele rînduri. Printre 
aceștia a fost și brigada de fierari-be- 
toniști condusă de comunistul Alexan
dru Roșea. Fierarii-befonișfi au răs
puns toți ca unul, au împărțit briga
da în două schimburi și au pornit la 
asaltul timpului, A rămas pînă astăzi 
în amintirea tovarășilor de pe șantier 
acea noapte cînd ei au reușit să mon
teze patru vagoane de fier-beton în 
groapa schipului.

Ceea ce caracterizează munca con
structorilor hunedoreni este ritmul mai 
rapid de execuție, în comparafie cu 
lucrările similare efectuate în trecut. 
Desigur că pentru a explica aceasta 
trebuie vorbit despre metodele teh
nice înaintate ce se folosesc aici : 
montajul în ansamble mari, panouri 
prefabricate, cofraje glisante, trans
portul pneumatic al betonului și mul
te altele. Dar toate acestea se aplică 
datorită creșterii și maturizării oame-

---------- OsO

nilor 
drum 
fale.

Să 
creț, 
de Rusu Traian și Szekely Ștefan au 
demontat macaraua Derick în zece 
zile. E un termen extrem de scurt fi
nind seama că mai înainte aceleași e- 
chipe au executat aceeași lucrare într-o 
lună de zile. E drept că de astădată 
s-a pus în apl care o inovajie — niște 
dispozitive glisante — dar mai tre
buie adăugat încă ceva, esențial, 
referitor la cei doi șefi de brigadă.

Pe Rusu Traian îl cunoscusem cu 
ani de zile în urmă, cînd lucra la 
montajul furnalului 5, apoi la ridica
rea primilor sfîlpi metalici la noua 
ofelărie. Era un constructor harnic, 
modest, cu dragoste de meserie. 
L-am reîntîlnif acum pe șantierul 
furnalului de 1 000 mc și am remarcat 
de la prima impresie, din felul cum 
se mișca, cum vorbea, că am în fața 
mea un conducător sigur de sine, 
sfăpîn pe cunoștințele lui, un bun 
organizator. Mai de mult, Rusu Traian 
avea nevoie de un specialist sau de 
cineva mai cu experiență, care să-i 
confirme dacă a citit corect planul 
construcției. Acum, meșterul îi spune: 
„Uife, nea Rusule, ăsta e planul. 
Eu mă duc să ajut brigăzile mai 
noi*... Șl Rusu Traian face față cu 
cinste sarcinii încredințate. Mai mult, 
astăzi el este președintele comitetu
lui sindical de secție. După terminarea 
schimbului pleacă pe la alte brigăzi, 
se interesează de mersul întrecerii, 
dacă au (ost create condiții tinerilor 
care învață la școala medie serală, 
care dintre constructori e îndreptățit 
să se mute într-o nouă locuință și de 
multe alte lucruri,

între brigada lui și brigada con
dusă de Ștefan Szekely, vechi tovarăș 
de muncă și prieten, cu care se afla 
în întrecere, s-au încetățenit relații de 
sprijin și ajutor reciproc. Cei doi 
șefi de brigadă își împărtășesc meto
dele de muncă, își încredințează unul 
altuia conducerea brigăzii cînd

ne referim la un exemplu con- 
Echipele de montori conduse

buie să lipsească de pe șantier unul 
din ei. De fapt, prietenia lor se con
tinuă și dincolo de hotarul șantieru
lui. își fac vizite reciproce în familie, 
ies împreună cu soțiile la restaurant 
să bea un pahar de bere, să danseze, 
pleacă împreună în excursii. în timp 
ce Rusu e dinamic și avînfat, Szekely 
este mai domol, mai liniștit, li place 
muzica și, încredințat că fata lui are 
înclinajie spre această artă, a hotărît 
să-i procure o pianină. Am consem
nat și asemenea preocupări de ordin 
personal ale monforilor, deoarece a- 
cesfea, alături de trăsăturile noi, ca»e-i 
caracterizează ca oameni înaintați în 
produejie, întregesc profilul bogat, 
armonios, al constructorului hunedo- 
rean, căruia orașul coloșilor de fier îi 
asigură din ce în ce mai mult 
satisfacerea nevoilor sale de cultură 
și frumos.

fre-

încheierea cursurilor de vara de limbă 
șt literatură, istorie și artă a poporului romîn

Marți s-au încheiat la Sinaia 
cursurile de vară de limbă și lite
ratură, istorie și artă a poporului 
romîn organizate de Universitatea 
din București. Cu acest prilej, a 
avut loc un simpozion cu tema 
„Cultura romînească peste hotare".

La simpozion au luat cuvîntul spe
cialiști în filologie romînă, profesori, 
cercetători și oameni , de litere din literaturii romîne. 
mai multe țări.

Nici un fel de represiuni nu vor opri 
lupta noastră“

Declarația președintelui Uniunii naționale democratice 
din Mozambic

CAIRO 21 (Agerpres). — Poporul 
Mozamblculuf îl urăște pe colonialiști 
?i va lupta pentru eliberarea sa, în 
pofida încercărilor colonialiștilor de a 
înăbuși mișcarea de eliberare naționa
lă din |ară, a declarat la 20 august 
Adelino Gwambe, președintele Uniunii 
nationale democratice din 
(Udenamo), la o conferinfă 
care a avut loc la Cairo.

Colonialiștii, a
intimideze poporul 

arestează și 
Africanilor li 
circule pe străzi noăpfea dar

Vorbind despre greutățile pe care ie 
înfîmpină mișcarea de eliberare națio
nală din Mozambic, Gwambe a chemat 
pe patrioți să-și siringă rîndurile și să 
intensifice lupta pentru eliberarea Mo- 
zambicuiui de'sub jugul colonialiștilor.

LONDRA 21 (Agerpres). — Labu
ristul Roy Mason a adresat minis
trului aviației o scrisoare deschisă 
în care califică instalarea în Anglia 
a avioanelor spion americane de tip 
„U-2” drept o acțiune primejdioa
să în cel mai înalt grad.

„Amintindu-mi trista poveste a 
acestor avioane, scrie el, consider 
că instalarea lor în Anglia în a- 
cest moment reprezintă o acțiune 
provocatoare și alarmantă în cel 
mai înalt grad”.

OeO

spus

Mozambic 
de presă

Gwambe,
nos- 

pe 
nu

torturează 
s-a interzis

vor să 
tru. Ei 
patrioți. 
numai să
chiar să citească ziarele. Nici un fel de 
represiuni nu vor opri însă lupta noas
tră, a subliniat Adelino Gwambe. Po
porul Mozambicului, a spus el, trăiește 
în condifii insuportabile. Mizeria, bolile 
și foametea — aceasta este soarta lui. 
în același timp, imperialiștii se îmbo
gățesc din exploatarea avuțiilor noas-

Un „nou" plan
NEW YORK 21 (Agerpres). — La 

20 august, secretarul general pro
vizoriu al O.N.U., U Thant, a dat 
publicității raportul prezentat Con
siliului de Securitate în legătură cu 
situația din Congo. Totodată el l-a 
însărcinat pe reprezentantul său în 
Congo, Robert Gardiner, să trans
mită lui Adoula și lui 'Chombe un 
program în vederea „reglementării 
pașnice a relațiilor politice, finan
ciare și militare între guvernul cen
tral și provincia Katanga”.

Programul este de fapt o concre
tizare a „planului occidental", ale 
cărui principii au fost elaborate 
încă la începutul lunii august, în' 
cadrul unor convorbiri neoficiale l-a 
Departamentul de Stat între repre
zentanții S.U.A., Angliei, Belgiei și

La Constanța și București cîteva rînduri

Parti cipanții au prezentat date 
asupra modului în care se predau 
limba și literatura romînă in uni
versitățile din străinătate.

în încheiere, prof. aï. Jean Li- 
vescu, rectorul ; Universității din 
București, a vorbit despre stadiul 
actual al cercetării filologice și 
dezvoltarea continuă a limbii și

(Agerpres)

Două turnee internaționale 
de volei

Joi la Constanța și vineri la Bucu
rești încep două turnee internațio
nale de volei, ce vor constitui pen
tru echipele participante, un exce
lent criteriu de verificare înaintea 
campionatelor mondiale, programa
te la mijlocul lunii octombrie la 
Moscova.

La Constanța se vor întrece echi
pele feminine - - - -
R. P. Ungare, 
R.P. Romîne, 
prezentativele 
rași țări.

Cu mare interes sînt așteptate în 
special meciurile din Capitală, care 
vor avea loc la patinoarul artifi
cial „23 August”. In prima zi, echi
pa cehoslovacă — vicecampioană a 
lumii — va juca cu R.D. Germană, 
iar R.P. Romînă va întîlni R.P. Un
gară. Programul începe la ora 18.

ale R. D. Germane, 
R, S. Cehoslovace și 
iar la București re
masculine ale acelo-

Vineri seara se vor disputa pe velo
dromul ,,Dinamo” finalele competiției de 
box dotată cu „Cupa Eliberării”. Iau 
parte boxeri fruntași, maeștri ai sportu
lui și componenti ai loturilor republica
ne de seniori și tineret. Amatorii de box 
din Capitală vor avea prilejul așadar 
să asiste la meciuri interesante.

★

După cum transmite agenția TASS, In 
controalele Federației internationale de 
aviație sînt înscrise 502 recorduri mon
diale, dintre care 228 aparțin aviatorilor 
și parașutiștilor sportivi din U.R.S.S., în 
timp ce S.U.A. dețin 134 de recorduri. 
Recent au fost înscrise ca noi recorduri 
mondiale performantele cosmonautilor 
sovietici Andrian Nikolaev si Pavel Po- 
povici.

Vera Gorbaceva. Maria Luk-

pentru probele de sosea, care 
pe Kapitonov, Petrov. Saidhu-

★

Echipa de tenis de masă a R. P. Chi
neze și-a început turneul în Europa, iu- 
cînd la Berlin cu echipa R. D. Germane. 
Meciul a cuprins 12 partide mixte, cîști- 
gate toate de jucătorii oaspeți. Campio
nul mondial Ciuan-Ce-Tun a ciștigat cu 
21—13 ; 21—11 meciul cu campionul 
R. D. Germane, Lemke.

★
Echipa de ciclism a 

în Italia, pentru a lua

natele mondiale de pistă care încep la 
24 august pe velodromul „Vigorelli“ din 
Milano. Din echipă fac parte alergătorii 
Kolumbet, Moskvin, Imants Bodnieks, 
Galina Ermolaieva (de 4 ori campioană 
a lumii), 
șina.

Echipa 
cuprinde
jin li Melihov, iși continuă pregătirile.

*
La 24 august, în capitala Indoneziei, 

Va începe cea de-a 4-a ediție ; a Jocu
rilor sportive asiatice. La competiție 
participă aproape 2 600 de sportivi din 
14 țări. Deschiderea festivă și competi
țiile de atletism se vor desfășura pe 
marele stadion central cu o capacitate, 
de 
cu 
la 
la

100 000 de locuri, stadion construit 
ajutorul U.R.S.S. Timp de 10 zile, 

Djakarta se vor desfășura concursuri 
15 discipline sportive : atletism, nata,

tie, fotbal, badmington, box, baschet, ci
clism etc.

La Turneul de fotbal va asista si pre
ședintele F.I.F.A. 
plecat pe calea

Concurs pentru obținerea „brevetului de

U.R.S.S. a plecat 
parte la campio-

înotător
Simbătă după amiază are. loc la ștran- Înscrierile pentru următorul ciclu (al 

dul Tineretului un nou concurs pentru 'cincilea) cu care se vor încheia cursu- 
obtmerea „brevetului de înotător . Par- t .
ticipă copiii care termină cursurile celui rlle d® vară’ au lnceput Cursurile Încep 
de-al patrulea ciclu de înot. luni 27 august.

., Stanley Rous, care a 
aerului la Djakarta. '.
★

de atletism ale Finlan- 
la Helsinki, au consti-

Campionatele 
dei, desfășurate 
tuit ultimul prilej de selecție in vederea 
apropiatelor „europene” de la Belgrad. 
Cele mai bune rezultate ale campiona
telor au fost .realizate de Pentti Nikulß, 
care a sărit cu prăjina 4,70 m, și Pauli 
Nevala, învinaător la aruncarea suliței 
cu 80,10 m.

pentru Congo
în prezența unui observator fran-, 
cez. El este menit, chipurile, să 
pună capăt secesiunii katangheze, și 
pentru a avea mai 
este prezentat sub 
Programul propune 
tr-un termen de 30 
constituții', conform 
creeze un stat de tip federal.

„Planul occidental" a fost de la' 
început de inspirație americană'. ' 
Dî'ndu-se drept adepți înfocați ai 
unității Congoului, S.U.A. au urmă
rit să-și rezerve' o bună parte din ' 
bogățiile acestei țări, care pînă a- ' 
cum stăteau numai la dispoziția 
monopolurilor belgiene, franceze și 
engleze.

S-a- precizat însă că în cazul în 
care prevederile programului pre
zentat de U Thant nu vor fi înde
plinite de către secesioniștii katan- 
ghezi, nu se va recurge la forță, 
în acest caz este greu de presupus 
că Chombe va putea fi determinat 
să îndeplinească asemenea preve
deri din program ca împărțirea ve
niturilor societății 
du Haut Katanga” 
central și Katanga 
50 la sută.

Pe lîngă aceasta, 
babil că Belgia, Anglia sau Franța 
vor răspunde Ia chemarea de a se 
institui boicotul ' economic, mai ales 
că la convorbirile neoficiale de la 
Departamentul de Stat s-a'u opus 
adoptării Linei astfel de măsuri.

—— O«O-------

multă greutate 
egida O.N.U. 
elaborarea în
de zile a unei 
căreia să se

„Union Minière 
între guvernul 
în proporție de

este puțin pro-

Militqriștii se sprijină 
intre ei

în acest oraș,- conti- 
este în mod ■ vădit 

pentru intimidarea 
locale care dorește

Ziarul „Die Andere Zeitung” 
publică o corespondență . din 
Portugalia în care se arată că 
în prezent militariștii vest-ger- 
mani creează noi baze militare 
pe pămîntul Portugaliei. Scopul 
lor — arată ziarul — este de a 
sprijini și apăra regimul dicta
torial al lui Salazar. Ziarul rele
vă că alegerea orașului Beja 
drepf avanpost de apărare a 
dictatorului Salazar nu a fost în- 
tîmplătoare. In aprilie a.c. gar
nizoana militară din orăș s-a 
răsculat. Cu acest prilej a fost 
omorît ministrul de război al 
Portugaliei. Staționarea unor uni
tăți militare străine ale N.A.T.O.; 
și în primul rină vest-germane și 
americane 
nuă ziarul, 
concepută 
populqțfei 
să se descotorosească de aceas
tă dictatură fascistă.

ff.*
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îndelungate ale omului în spațiul cosmic
Conferința de presă a cosmonauților Andrian Nikolaev și Pavel Popovici

ULTIMELE ȘTIRI

S C î N T E 1 A
ULTIMELE ȘTIRI

In preajma zilei de 23 August

ULTIMELE ȘTIRI ULTIMELE ȘTIRI

MOSCOV A 21 (Agerpres). — La ora 12,00 (ora Moscovei) a în
ceput conferința de presă a cosmonauților Andrian Nikolaev și Pavel 
Popovici. Sala de festivități a Universității din Moscova, care are o 
capacitate de peste 1 500 de locuri, era arhiplină. In afară de cei 500 
de ziariști sovietici și străini — reprezentanți ai ziarelor, săptămâ
nalelor, radioului și societăților de televiziune de pe. toate continen
tele — la conferința de presă au fost invitați cunoscuți oameni de 
știință și cultură, reprezentanți ai organizațiilor obștești din capitala 
sovietică, membri ai corpului diplomatic.

(Telefoto
Aspect de la conferința de presă. De la dreapta Ia stingă : Pavel Popovici, acad.

— • ■ ■ TASS-Agerpres)

mice „Vostok-3“ și „Vostok-4* mai 
pot fi întrebuințate. Popovici a răs
puns : „Dacă mi s-ar permite, aș 
zbura din nou cu plăcere pe bordul 
navei mele „Vostok-4".

Palvel Popovici a făcut cunoscut 
că greutatea navelor „Vostok-3" și 
„Vostok-4“ este de aproximativ 
cinci tone.

Pavel Popovici a spus că în timpul 
zborului necesitățile naturale erau 
efectuate la fel

în străinătate
Minerii spanioli continuă grevele

M. Keldîș, Andrian Nikolaev și îuri Gagarin.
Conferința de presă a fost deschisă 

de Mstislav Keldîș, președintele Aca
demiei de Științe a U.R.S.S.

Președintele Academiei de Științe 
a U.R.S.S. a anunțat că rezultatele 
cercetărilor științifice efectuate în 
cursul zborului cosmic în grup vor 
fi publicate și vor constitui o nouă 
contribuție importantă a științei so
vietice la explorarea în scopuri paș
nice a spațiului cosmic.

Și

vă- 
nor

In tehnica rachetelor,
LLR.S.S. înaintea S»U. A.

„Siguranța cutezătoare cu care sînt 
efectuate la noi, în Uniunea Sovieti
că, zborurile cosmonauților, se ba
zează în primul rînd pe eficiența 
mijloacelor tehnice“, — a declarat 
acad. Anatoli Blagonravov, șeful 
secției de științe tehnice a Acade
miei de Științe a U.R.S.S.

Acad. A. Blagonravov a amintit că 
în străinătate se recunoaște acum : 
„Da, în dezvoltarea tehnicii rachete
lor Uniunea Sovietică s a dovedit a 
fi înaintea S.U.A.“.

Acad. Blagonravov a declarat : „In 
momentul de față a fost dovedită pe 
deplin posibilitatea unor zboruri în
delungate ale omului în spațiul cos
mic. Posibilitatea aterizării omului 
pe Lună și pe planetele sistemului 
solar a încetat să mai fie un vis“.

Fără îndoială, a subliniat Ana
toli Blagonravov, că recentul zbor 
al cosmonauților, după studierèa tu
turor materialelor, „va permite să 
se aducă noi modificări pentru îm
bunătățirea, și poate chiar, accele
rarea cercetărilor proiectate, și la 
timpul lor, noile realizări aii știin
ței și tehnicii noastre vor impre
siona din nou lumea".

suprasolicitărilor a fost lentă 
treptată”.

El a declarat că la început a 
zut prin ochiul de bord un mic 
de fum ca apoi să apară flăcări —
„roșii, portocalii, galbene, verzi, 
albastre — flăcări multicolore”. 
Cînd au apărut flăcările s-a auzit 
un trosnet. Cunoscînd construcția 
navei, Andrian Nikolaev nu s-a 
speriat și și-a spus în gînd : „Fii 
calm. Lasă să ardă, coborîrea este 
normală”. Aceste cuvinte ale cos
monautului au fost acoperite de un 
ropot de aplauze.

După cum a declarat Nikolaev, a- 
tunci cînd încep să scadă supraso
licitările se creează impresia că 
nava înaintează „ca o căruță pe un 
drum prost, ea este zguduită pu
ternic”. Pe măsură ce coborîrea 
continuă, zguduirile se atenuează și 
e mai ușor de suportat.

Andrian Nikolaev a declarat că 
s-a lansat cu parașuta și a aterizat 
în apropiere de Karaganda.

„Primul gînd pe care l-am avut 
în momentul aterizării a fost do
rința de a săruta pămîntul patriei 
noastre dragi”. Din nou cuvintele 
cosmonautului au fost întîmpinate 
nu aplauze.

„M-am comportat exact
ca pe Pămînt“

„Nava cosmică
mi-a fost un cămin drag“

Salutat cu multă căldură de cei 
prezenți, a luat cuvîntul pilotul cos
monaut Andrian Nikolaev.

„Sînt fericit, a spus el, să relev 
că zborurile noastre cosmice urmă
resc scopuri științifice, pașnice și 
corespund intereselor întregii ome
niri".

El .a declarat că navele cosmice 
„Vostok 3" și „Vostok-4“ sînt mai 
perfecționate și mai confortabile 
decît „Vostok-1" și „Vostok-2“, deși 
construcția principială a acestor 
nave este identică.

După cum a subliniat Nikolaev, 
unghiul de înclinație a orbitei față 
de planul Ecuatorului a permis 
cosmonauților „să contemple toate 
continentele globului“.

Vorbind despre impresiile din 
timpul zborului, cosmonautul a de
clarat că nava ,,Vostok-3" a fost 
pentru el timp de patru zile „cămi
nul lui drag". „Dragostea și grija 
oamenilor sovietici, partidului și gu
vernului mi-au înzecit forțele".

Andrian Nikolaev a declarat că 
nici în cursul ' primei mișcări de 
revoluție și nici pînă la sfîrșitul 
zborului de patru zile și patru 
nopți, atît el cît și Popovici, nu au 
avut nici un fel de neplăceri cu a- 
paratul vestibular.

Nikolaev a subliniat că atît lui, 
cît și lui Popovici, li s-a dat în zbor 
hrană după gustul lor.

Andrian Nikolaev a spus că din 
Cosmos el distingea bine, coastele, 
contururile orașelor, îndeosebi . în 
orele de noapte. în acest timp pu
teau fi deosebite chiar străzile 
principale.
' Zborul în grup s-a desfășurat pe 
timp de Lună plină, 
stinsă, folosind lumina Lunii, 
cabina navei cosmice 
dea aparatele.

Nikolaev a spus că 
rului său de patru 
nopți a fost foarte interesantă ul
tima mișcare de revoluție cînd 
s-au conectat toate aparatele și 
sistemele de coborîre. „M-am gîn- 
dit că voi ajunge în. curînd pe Pă
mînt. Am spus acest lucru lui Po
povici, iar el peste șase minute 
mi-a comunicat că și pe nava sa 
s-au conectat sistemele de cobo
rîre”.

Apoi, a spus Nikolaev, a început 
să funcționeze dispozitivul de frî- 
nare după

Andrian 
in timpul

Cu lumina 
în 

se puteau ve-

în timpul zbo- 
zile și patru

care a urmat coborîrea. 
Nikolaev a subliniat că 
coborîrii navei „sporirea

Pilotul cosmonaut Pavel Popovici 
a arătat că „ar fi putut continua 
zborul deoarece se simțea excelent 
și sistemele navei funcționau ire
proșabil“.

„în Cosmos m-am comportat 
exact ca pe Pămînt : am îndeplinit 
munca prevăzută în programul de 
zbor, am mîncat cu poftă, am fă
cut gimnastică, am dormit bine, a- 
dînc și fără vise”.

Popovici a spus că Andrian Ni
kolaev i-a împărtășit prin radio 
experiența, întrucît unele elemente 
d'e zbor el le îndeplinise deja în 
prima zi.

Pavel Popovici a spus că în tim
pul zborului a efectuat numeroase 
experiențe științifice. El a remarcat, 
printre altele, că au prezentat inte
res experiențele cu retorta umplută 
parțial cu apă. „Dacă pe Pămînt 
apa se află în jos, iar aerul deasu
pra, în Cosmos lucrurile se schimbă: 
atît jos, cît și sus se află apă, iar 
aerul se află la mijloc sub forma 
unei sfere. Oricît ai clătina retorta 
aerul se adună din nou sub formă 
de sferă”.

Hrana pregătită special pentru 
Cosmos a constat din produse natu
rale ambalate în tuburi și pachete 

' dé ; polietilenă Hrana ,a fost extrem 
de gustoasă. „Cu asemenea mîncare 
este, .bine chiar și pe-Lună”, - , 
' In cabina „Vostok” au fost create 
ționdiții excepționale, a declarat Po
povici, Sistemul de condiționare asi
gură un microclimat asemănător ce
lui de pe litoral : aer curat, presiu
ne atmosferică și umiditate normale.

Zborul nostru în grup a dat un 
răspuns pozitiv întrebării dacă omul 
poate să existe'și să lucreze-timp de 
mai multe zile și nopți în Cosmos.

După părerea lui Pavel Popovici, 
„încă de pe acum_ există numeroase 
probleme în rezolvarea cărora efor
turile țării noastre pot fi unite cu 
eforturile altor țări. Dintre aceste 
probleme fac parte, printre altele, 
folosirea unor stațiuni de urmărire 
și comunicații- aparținînd diferitelor 
țări pentru asigurarea zborurilor e- 
fectuate de navele cosmice și apara
tele de zbor cosmic atît sovietice cit 
și americane, informarea reciprocă 
despre rezultatele zborurilor cos
mice“.

Zborul nostru în grup, a declarat 
el. a dovedit că în principiu este po
sibil un zbor comun al unui grup de 
nave aparținînd diferitelor țări. 
„Este vorba de o expediție cosmică 
internațională, ca să' zicem așa“. Po
povici și-a exprimat convingerea' fer
mă că va sosi timpul cînd oamenii de 
știință, proiectanții, cosmonauții din 
diferite țări își vor uni eforturile.

După aceea, Pavel Popovici a în
ceput să răspundă la întrebările co
respondenților.

El a spus că a aterizat ca și Gher
man Titov și Andrian Nikolaev ală
turi de navă.

Aterizarea ambelor nave a avut loc 
la o distanță de aproximativ 200 km 
.una de alta.

Unul dintre corespondenți s-a in
teresat dacă în prezent navele cos-

ca și pe Pămînt.
în timpul zbo

rului Popovici a 
folosit numai bău
turi nealcoolice.

într-o întrebare 
pe care a pus-o, 
unul din ziariști a 
amintit că presa 
occidentală și mai 
ales cea america
nă a scris despre 
„amenințarea pen
tru Occident", pe 
care ar crea-o 
zborurile lui Ni
kolaev și Popovici.

Răspunzînd la 
întrebare, Popovici 
a spus : „După 
cum v-ați convins 
personal, atît eu 
cît și Andrian sin
tern oameni foarte 
pașnici. Cînd zbu
ram în jurul pla
netei noastre, am 
transmis popoare
lor urări de pace”, 
ale cosmonautului

MOSCOVA. Marți după-amia- 
ză, la cinematograful „Forum", 
din Moscova, a avut loc deschi
derea Săptămînii filmului romi- 
nesc. Festivitatea a fost deschisă 
de Vadim Razumovski, director 
general al Cinematografiei în Mi
nisterul Culturii al Uniunii So
vietice. Au luat apoi cuvîntul 
Mihnea Gheorghiu, conducătorul 
delegației de cineaști romîni, și 
Gheorghe Marin, secretar al Am
basadei R. P. Romîne la Mosco
va. La festivitate au luat parte 
N. Guină, ambasadorul R. P. Ro
mîne în U.R.S.S., și membri ai am
basadei. A rulat filmul „Străzile 
au amintiri".

PEKIN. La Pekin a avut loc un 
spectacol de gală cu filmul „Stră
zile au amintiri”. Au luat parte 
Huan Cen, locțiitor al ministrului 
afacerilor externe, Tao Ing, vice
președinte al Comitetului chinez 
pentru relații culturale cu străi
nătatea, Su Kuang-siao, locțiitor 
al ministrului culturii, Lu Fin, 
președinte al Asociației pentru 
prietenia chino-romînă. Au parti
cipat Dumitru Gheorghiu, amba
sadorul R. P. Romîne în R. P. 
Chineză, și membri ai ambasadei.

VARȘOVIA. La Clubul pre
sei și cărții internaționale din tați la Bagdad.

Varșovia s-a deschis luni expozi
ția de fotografii „Romînia nouă”. 
Sînt expuse fotografiile realizate 
de fotoreporterul polonez Marek 
Langda în timpul unei vizite în 
tara noastră. Ele oglindesc reali
zările R. P. Romîne în construi
rea socialismului, dezvoltarea pu
ternică a industriei, arhitectura 
nouă a Bucureștiului. imagini din 
Mamaia și diferite peisaje pito
rești din tara noastră.

HAVANA. La Palatul artelor 
frumoase din Havana a avut loc 
deschiderea expoziției afișului ro
mânesc. La deschidere au parti
cipat personalități din viața cul
turală cubaneză, membri ai cor
pului diplomatic, precum și un 
public numeros.

BAGDAD. La Ambasada R. P. 
Romîne din Bagdad au fost pre
zentate, în cadrul manifestărilor 
organizate cu prilejul sărbătoririi 
zilei de 23 August, două gale de 
filme românești. Au participat 
funcționari superiori din Ministe
rul Afacerilor Externe al Iraku
lui și din alte instituții centrale, 
oameni de artă și cultură, zia
riști, precum si alte personalități. 
Au fost prezenți șefi și membri 
ai, misiunilor diplomatice acredi-

MADRID 21 (Agerpres). — Mișca
rea minerilor din Asturias, princi
pala regiune minieră a Spaniei, 
care luptă pentru satisfacerea re
vendicărilor lor se extinde.

în cursul zilei de marți, transmite 
agenția France Presse, greva mine
rilor din provincia Asturias s-a ex
tins la minele din Clavelinos și Saint 
Victor, In care lucrează peste 1 000 
de muncitori. Potrivit datelor in
complete care sosesc la Madrid, nu-

mărul minerilor din provincia Astu
rias, care se află în prezent In,grevă, 
se ridică la peste 3 000.

Agenția France Presse precizează 
de asemenea că autoritățile fran- 
chiste, folosindu-ee de forță, au oprit 
acțiunile greviste de la minele. 
„Ventura“ și „Nicolosa", unde a în
ceput mișcarea grevistă care a cu
prins apoi 
spaniole în

majoritatea provinciilor 
primăvara acestui an.
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Evoluția situației din Argentina
BUENOS AIRES .21 (Agerpres). — 

Criza internă din Argentina, declan
șată ca urmare a certurilor dintre 
comandanții militari, nu a putut fi 
rezolvată nici în cursul zilei de 20 
august. în seara zilei de luni, zia
rele argentiniene „La Razon” 
„Correo de la Tarde” au anunțat 
90 de ofițeri superiori au cerut 
fie puși în disponibilitate sau
retragere din cauza ultimei crize in
tervenite între cadrele ! 
ale armatei argentiniene. 
ziare.au publicat lista a 
rali care au fost puși în

Potrivit agenției France 
Buenos Aires s-a anunțat luni că

noul ministru de război, generalul 
Jorge Cornejo Saravia, și-ar fi pre
zentat demisia, dar pînă în prezent 
nu a fost luată încă o hotărîre în 
legătură cu această cerere.

Și 
că 
să 
în

•o-----

superioare 
Aceleași 

14 gene- 
retr agere. 

; Presse, la

la întrebări, Nikolaev 
„experiența efectuării 
lungă durată este ne- 
înfăptuirea zborurilor

Aceste cuvinte 
au fost întîmpinate cu puternice a- 
plauze.

Răspunzînd 
a declarat că 
zborurilor de 
cesară pentru 
spre Lună".

In continuare Nikolaev a făcut cu
noscut că printre cosmonauții care 
se pregătesc în vederea călătoriilor 
cosmice există nu numai piloți, dar 
și reprezentanți ai altor specialități. 
După părerea lui Nikolaev „nu mai 
este departe timpul“ cînd în Cosmos 
vor putea zbura oameni care nu au 
o pregătire specială.

întrebarea corespondentului agen
ției U.P.I. : A fost oare adecvată ca
bina navei cosmice pentru înfăptui
rea unor sarcini militare, între al
tele, ar fi putut încăpea în ea o 
bombă nucleară ?

Andrian Nikolaev a răspuns : 
.,Vostok-3” și „Vostok-4” au fost fo
losite, și pe viitor navele noastre vor 
fi folosite, numai în scopuri pașnice. 
Noi nu transportăm nici o bombă. 
Dacă însă a venit vorba despre a- 
ceasta, să spunem că în afară de 
nave avem și rachete, care pot trans
porta totul unde este nevoie”.

Lui Andrian Nikolaev i-a fost 
pusă și următoarea întrebare : „Dacă 
ar fi semnat un acord cu privire la 
dezarmarea generală și totală, în ce 
domeniu ar putea colabora U.R.S.S. 
și S.U.A. pentru explorarea Cosmo
sului și care ar fi 
acest domeniu ?”

Cosmonautul nr. 
dacă într-adevăr 
acord ar fi fost încheiat, el ar aduce 
foloase nu numai Franței, ci și tu
turor țărilor. „Atunci Cosmosul ar 
fi folosit numai în scopuri pașnice 
și nu că în prezent, cînd S.U.A. de
tonează la mare altitudine încărcă
turi nucleare”.

Explozia americană la mare alti
tudine a fost dăunătoare pentru cer
cetarea Cosmosului, a declarat acad. 
Keldîș. Un timp îndelungat după 
explozia americană nu a putut fi 
trimis nici un om în Cosmos. Nici în 
prezent nu poate fi trimis un om 
în Cosmos pe orbite mai înalte.

Acad. Keldîș a declarat în conti
nuare în răspunsurile sale că „oa
menii de știință sovietici elaborea
ză proiecte de zboruri interplane
tare. Unele dintre acestea prevăd 
crearea unor stațiuni intermediare, 
altele prevăd alte mijloace de atin
gere a planetelor sistemului solar”.

rolul Franței în

3 a declarat că 
un asemenea

orice condiții își va menține obli
gațiile și drepturile legale asupra 
acestei regiuni”.

LONDRA. în urma presiunii opi
niei publice, la 20 august, „fiihrerii" 

France fasciștilor englezi, căpetenia „miș- 
Presse anunță că greva declarată '
săptămîna trecută de muncitorii ar
senalului Marshall din orașul 
Huntsville (statul Alabama), unde 
se lucrează la proiectul american 
„Saturn” pentru explorarea Lunii, à 
continuat la 20 august în ciuda unui 
ordin al unui tribunal federal emis 
la cererea guvernului S.U.A., prin 
care greva era interzisă. Lucrul a 
încetat complet.

TAIZ. Guvernul Yemenului a dat 
publicității la 20 august o declara
ție în care protestează împotriva a- 
cordului impus de Anglia teritorii
lor din sudul Yemenului cu privire 
la includerea Adenului în așa-zisa 
Federație a Arabiei de sud. „Yeme
nul de sud, precizează declarația, 
este o parte integrantă a Yemenu- 
lùi și guvernul său declară că în

O®O

LONDRA. La 20 august, un grup 
de 50 de școlari din Londra 
cat în Uniunea Sovietică, 
englezi vor vizita Moscova și 
gradul pînă la 6 septembrie.

NEW YORK. Agenția

a ple-
Copiii

Lenin-

cării național-socialiste”, Collin 
Jordan, și secretarul acestei organi
zații, John Tyndalt, au compărut în 
fața tribunalului. Ei au fost acuzați că 
au folosit „expresii jignitoare” în 
timpul mitingului fascist organizat 
la 1 iulie în Piața Trafalgar din 
Londra. Jordan a fost condamnat 
la 2 luni închisoare, iar Tyndalt la 
6 săptămîni închisoare, dar întrucît 
li s-a dat dreptul de a face apel 
au foșt eliberați pe garanție. La 27 
august. Jordan și Tyndalt trebuie 
să compară în fața tribunalului 
pentru altă acuzație și anume pen
tru crearea unei organizații para-

cercetări în vederea drenăril unor 
suprafețe de peste 1 000 000 de ha 
din partea de sud a Irakului. Po
trivit acestui contract, Uniunea So
vietică va acorda Irakului ajutor 
tehnic pentru reconstruirea siste
melor de irigare și pentru efectua
rea lucrărilor de drenaj.

NEW YORK. După cum relatează 
agenția Associated Press, la 20 . au
gust a ieșit în prima cursă nava 
comercială americană „Savannah" 
prima navă cu motor atomic. Peste 
cîteva ore de la începutul cursei 
reactorul nuclear al navei și-a în
cetat funcționarea iar comandantul 
navei a fost nevoit să. pună în func
țiune motoarele obișnuite, neatomi- 
ce, pentru a-și continua drumul.

Acțiuni provocatoare 
împotriva R. D. Germare

BERLIN (Agerpres). — Potrivit 
unui comunicat al serviciului ’ de 
presă al Ministerului Apărării Na
ționale al R.D. Germane, la 48 au
gust, în plină zi, un avion cu reac
ție al Bundeswehrului vest-german 
a violat frontiera R.D. Germane și 
a pătruns adine în spațiul aerian 
al R. D. Germane 
senach.

Avionul infractor 
supună somațiilor 
nu a ținut seama nici de focul 
avertisment. El a fost avariat 
silit să se întoarcă în R. F. Ger
mană.

După cum anunță agenția A.D.N., 
organele de securitate ale R.D. Ger
mane au descoperit și au arestat 
un grup de teroriști, care se pre
găteau să organizeze provocări la 
frontieră. Printre cei arestați, se 
află membri ai unei serii de orga
nizații de spionaj din Berlinul oc
cidental, agenți ai serviciului de 
spionaj american, precum și un 
redactor al ziarului vesț-berlinez 
„Der Tagesspiegel”.

în regiunea Ei-

a refuzat să 
de aterizare

se 
și 

de 
Și

■0*0

militare.
BAGDAD. între Ministerul Agri

culturii al Irakului și organizația 
sovietică de export-import „Tehno- 
promexport” a fost semnat un con
tract cu privire la efectuaréà de

Depresiunea — o primejdie imediată 
pentru economia americană

Directorul Biroului 
de cercetări al cen
tralei sindicale A.F.L. 
— C.I.O. afirrnă că în 
prezent „S.U.À., fie că 
se află deja în perioa
da celei de-a 5ra de
presiuni postbelice, fie 
că se află în pragul 
acestei depresiuni".

El consideră că ni
velul șomajului în 
țară va crește de la 
nivelul actual de 5,3 
la sută din . întreaga 
forță de muncă pînă 
la 6 la sută, la sfîrși
tul acestui an.

Cinematografe)

VIOLENCE 
END 

-EXILE . ATTACKS. 
AGAINST T OUR I ocmr I

Demonstrație în fața sediului O.N.U. împotriva violării teritoriului cuban 
de către S.U.A. și a devastării „Casei Cubei" de la New York de către 
contrarevoluționari cubanezi. Pe pancarte scrie: „Este amestecată oare 
C.I.A. în cazul devastării „Casei Cubei?“, „Apărăm libertatea Cubeil" etc.

Mesagerii planetei
f Ii mai văzusem pe ecranele te- 
f levizoarelor, într-o întîlnire fu- 
[ gară ; chipurile lor zîmbitoare plu

teau undeva prin infinitele spații
I siderale, cri fantastica viteză de 8 
I km pe secundă. Coborînd pe Pă- 
f mint „frații cosmici“ au adus cu 
I ei același calm, aceeași bună dis- 

poziție și gîndurile senine care i-au 
( călăuzit și acolo, in Cosmos.
j Curiozitatea gazetărească cere 

cosmonautului amănunte. In urnele 
l de la masa prezidiului s-au adunat 
I azi sute de întrebări. Ga să folosesc 
( cuvintele celor doi eroi, ar fi tre- 
( buiț să-i ascultăm zile întregi.
I Cosmonautul nr. 3 este de un 
I calm imperturbabil. Ascultăm cu 
j- răsuflarea oprită relatările lui din 
( timpul coborîrii navei spre Pă- 
j mint. Nava părea învăluită în flă

cări. Un bolid învăluit de un nimb 
j de foc cobora din înălțimi spre Pă- 
f mint... Și totuși, Nikolaev privea 
ț la acest spectacol cu plăcere și cu- 
( riozitatea unui savant. Știa
I nava, ale cărei comenzi erau

mina sa, este o navă 
j ea trebuie să ajungă
I Pămînt. Și a ajuns.
[ Pavel Romanovici 
( cu nesecata-i vervă :

„Mi-a plăcut să zbor in compa- 
( nia lui Andrian Nikolaev. Uneori 
( îl priveam de la mică distanță. Na- 
1 vele noastre s-au apropiat la 5 km 

depărtare. Te văd Andriușa, i-am 
! strigat. Și am simțit în mine bucu-

ria pe care orice om sovietic o în
cearcă atunci cînd își întîlnește 
compatriotul”.

Pe masa din fața mea — poves
tește Pavel Romanovici Popovici — 
am întins un șervețel din care a 
căzut puțin praf. Am scos aspira
torul și am curățit cabina.

Cîntați-ne cîntecul dv, preferat 
■illllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllliri

Corespondența 
din Moscova

că 
în 

sovietică și 
cu bine pe

completează

albastre

''HllllllllllllllllllllllllllllHlllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllllli.

din Cosmos, l-au invitat cîțiva co 
respondenți. Cu plăcere, a răspun: 
Popovici, dar nu am acompania
ment. In Cosmos eram acompaniat 
de stele.

„Unii domni de peste Ocean au 
încercat să conteste zborul nostru 
și cer să dovedim că noi am efec
tuat 
tem 
roți 
noi,

acest zbor in Cosmos. Ce pu- 
spune acestor oameni? Zbu- 
în Cosmos, domnilor, după 
ajungeți-ne din urmă ca să

vedeți cum zboară navele 
sovietice’’ — a declarat 
în hazul general.

La întrebarea dacă la 
viitoarei nave cosmice ,. 
vor fi admiși corespondenți stră
ini, Keldîș a răspuns: „Nava .„Vos
tok” este plasată pe orbită cu a- 
jutorul unei rachete pe care in
tenționăm să o folosim și în vii-

cosmice 
Popovici

lansarea 
„Vostok"

Răspunzînd la în
trebarea dacă crede 
că „depresiunea ésté 
o primejdie imedia
tă’.’ pentru economia 
S.U.A. vicepreședintele 
lui „Chase Manhattan 
Bank“. William But
ler, a . declarat în ca
drul unui intertviu a- 
cordat săptămînalu- 
lui „United States 
News and World Re
port“,'că, după păre
rea lui, depresiunea e- 
conomică se va pro
duce la sfîrșitul aces
tui an. Butler a dat

un răspuns categoric 
negativ la întrebarea 
dâcă în prezent se 
poate găsi céva „care 
să dea un impuls real 
activității industriale".

Conducătorul grupu
lui de consilieri eco
nomici ai fostului 
președinte -Eisenho
wer a făcut următoa
rea declarație : E- 
xistă o posibilitate 
reală a unei depresi
uni la sfîrșitul aces
tui an sau anul
1963.

AL NOUĂLEA CERC : Munca (16: 18,15: 
20,30), 8 Mai (15; 17; 19; 21). FRUMOASA 
AMERICANĂ : Moșilor (16; 18; 21; gră
dină — 20). Floreasca (16; 18.15; 20.30). 
TEROARE IN MUNȚI —. cinemascop : 16 
Februarie (16; 18; 20). FETELE — cine
mascop ; rulează la cinematograful M. 
Eminescu (16; 13,15; 20,30)..
FURTUNILOR : ’ '
grădină 20,30). 
REGE : rulează 
Bacovia (15; 17; 
ORB ; rulează 
Bancic (15,30; 18;
GOLII — cinemascop : Drumul Serii 
(14,30; 16,45; 19; 21,15), 30 Decembrie (9: 
11,15; 13,30; 16; 18,15; 20,30). C1ND VINE 
DRAGOSTEA: rulează la cinematograful 
Aurel Vlaicu (15; 17; 19; 21). AUSTER
LITZ — cinemascop (ambele serii): Gră
dina Tudor vladimirescu (19,45).

TELEVIZIUNE. Orele 17,00 — EMISIU
NEA PENTRU CLUBURILE DIN ÎN
TREPRINDERI. Din cuprins : • Tele
jurnalul săptămînii. • Continuarea în 
ritm susținut a industrializării țării — 
sarcină de bază a planului șesenal. 
» Tara in ajun de sărbătoare. •. Cu apa
ratul de filmat în vizită la Hidrocentrala 
,,V. I. Lenin“ de la Bicaz. n Portrete 
de muncitori șl scene de muncă în gra
fică. • Artiști amatori în studio : Corul 
complexului C'.F.R.-Fetești, echipa de 
dansuri a Tesătoriei „Teleorman“ din 
Roșiorii de Vede și orchestra de man
doline a Poștei Centrale. în jurul orei 
19,00 — Transmisie de la Sala Palatului 
R, P. Romîne a Spectacolului Festiv în 
cinstea zilei dc 23 August.

TEATRUL „C. I. NOTTARA“ (Teatrul 
de vară din „Parcul Herăstrău“) : BĂ
IEȚII VESELI — (orele 20).

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

CINEMATOGRAFE. Cu ocazia sărbă
toririi celei de-a XVIII-a aniversări a 
eliberării Romînlel de sub jugul fascist 
vor avea loc spectacole speciale la ; Gră
dina 13 Septembrie cu filmul artistic 
SOLDAȚI FĂRĂ UNIFORMĂ (orele 20), 
la cinematografele Timpuri Noi și Alex. 
Popov : PROGRAM DE FILME DOCU
MENTARE (orele 19 șl 21). 49 DE ZILE 
IN PACIFIC : Magheru (10,15; 12; 15; 17; 
19; 21), Gh. Doja (10; 12; 15; 17; 19; 21), 
Grădina Progresul (20). REVISTA DE LA 
MIEZUL- NOPȚII — cinemascop: Patria 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 19; 21,15), Elena Pavel 
(9,45; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21; grădină —
20.30) . Alex. Sahia (10; 12; 14; 16,30; 18,45;
21; grădină — 20). VÎRSTA DE AUR A 
COMEDIEI : Republica (9,30; 11; 12,45;
14,15; 17,15; 19; 21), I. C. Frimu (9; 11; 13; 15; 
17; 19; 21; grădină 20; 22), 1 Mal (10; 12; 
15; 17; 19; 21), Flacăra (10; 16,15; 18,15;
20.30) , Volga (10; 11,45; 13,30; 15,30; 17,15;
19; 20,45), G. Coșbuc (9; 11; 13; 15; 17; 19; 
21), Stadionul Giulești (20), Stadio
nul Dinamo (20), Arenele Libertății 
(20). VALEA VULTURILOR : V. A- 
lecsandri (10,30; 12,15; 15,15; 17; 19; 21),
Tineretului (9,30; 11,20; 13,10; 15; 16,45;
18,25; 20,30), 23 August (10; 12; 15; 17; .19: 
21; grădină 20), Munca (11), Vasile Roaită 
(10; 12; 15; 17; 19; grădină 19,45; 21,30). 
LACRIMI TÎRZII. : București (9; 11; 13; 
15; 17; 19; 21), Miorița (10; 12; 15; 17; 19; 
21), Libertății (10; 12; 14; 16.30; 18,30; 20.30; 
grădină 20), . Stadionul Republicii (20). 
POST-RESTANT : Lumina (rulează în 
continuare de la 10 la 14,10; 16,15; 18.25;
20.30) . M-AM SĂTURAT DE CĂSNICIE: 
Victoria (10; 12; 14,15; 16,30; 18,45; 21), 
Populai- (16; 18,15; 20,30), Ilie Plntilie (16; 
18; grădină 20). FANTOMELE DIN 
SPESSART : Central (9,45; 12; 14,15; 16,30; 
18,45; 21), 8 Martie (11; 15; 17; 19; 21: gră
dină 20), Donca Simo (11; 15; 17; 19; 21; 
grădină 20). PROGRAM PENTRU COPII: 
13 Septembrie (10). CONFIDENTUL 
DOAMNELOR : 13 Septembrie (11.30: 16; 
18,15; 20,30). FIUL HAIDUCULUI : Tim
puri Noi (rulează în continuare de la 
orele 10 la 19), T. Vladimirescu (16; 18; 
20). NUMAI O GLUMĂ : rulează la cine
matografele- Maxim Gorki (16; 18,15:
20.30) , B. Delavrancea (16; 18; 20). RAZE
PE GHEAȚĂ : înfrățirea între popoare 
(15,30; 18; 20,30). CETATEA HURRAMZA- 
MIN : Cultural (14,45; 16,50; 18,55; 21).
LĂSAREA NOPȚII : Alex. Popov (rulea
ză, în continuare de la orele 10 la 19), 
Artă (16; 13; grădină 20). SCRISOARE 
DÉ LA O NECUNOSCUTĂ : • Grlvița 
(10,30; 12,30; 15; 17; 19; 21). ÎNTRE DOUĂ 
IUBIRI : rulează la cinematograful C. 
David (15.30; 18; 20,30). BÄTRINUL ST 
MAREA: Unirea (16; 18,15; grădină 20,15).

13,15; 20,30). PLANETA
Luceafărul (15; 17; 19; 
ctnd comedia era 

Ia cinematograful G. 
19; 21). MUZICANTUL 
la cinematograful' Olga 

grădină 20,30). MON-
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tor In scopuri pașnice. Dar cît timp 
se mai aud încă îndemnuri la răz
boi noi trebuie să păstrăm cea 
mai perfecționată, cea mai puter
nică rachetă în scopuri de apă
rare’’.

In aplauzele celor de față, acad. 
Keldîș a propus corespondenților 
străini să se străduiască să con
vingă guvernele lor să semneze un 
tratat cu privire la dezarmare 
pînă la următoarea lansare a unei 
nave cosmice. „Atunci, a conti
nuat Keldîș, eu împreună cu cos
monauții voi convinge guvernul 
nostru să vă permită să asistați la 
această lansare”.

...Frumoasă e planeta noastră. De 
sus din Cosmos capătă o culoare 
azurie-albastră împrumutând o în
fățișare de neasemuit — spunea 
cosmonautul nr. 4. Trebuie să ne 
străduim ca pe această planetă să 
domnească o pace veșnică. Ce bine 
ar fi — spunea el — dacă 
înălțimile Cosmosului ar pleca 
pediții internaționale.

Intr-adevăr, ce bine ar fi! 
vrea să. vedem caravane de _ 
chete gonind spre Lună, spre Marte, 
și Venus sau cine știe, spre alte 
lumi îndepărtate pentru folosul și 
progresul omenirii. Nu e numai ')

spre 
ex-

Am
ra-

gîndul lui Nikolaev și Popovici — j 
mesagerii planetei albastre. E vi- j 
sul a milioane și milioane de oa- j 
meni. -j

A. MUNTEANU J

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

general frumoasă în toate regiunile ță
rii, exceptînd zona muntoasă și nord- 
estul Moldovei. Cerul a fost schimbător, 
mai mult noros în Ardeal, Moldova și 
pe litoral. Au căzut ploi izolate în Mol
dova ; în munți ceață și, local, burniță. 
Temperatura aerului la ora 14 înregistra 
valori cuprinse între 16 grade la To- 
plița și. 28 de grade la Giurgiu.

Ieri în București : vremea s-a menți
nut în general frumoasă. Cerul a fost 
senin dimineața și s-a înnourat, trep
tat. în cursul după-amiezli. Vîntul a su
flat slab. Temperatura -maximă în aer 
a fost de 28 de grade, iar la suprafața 
solului de 54 de grade.

Timpul probabil pentru zilele de 23, 24 
și 25 august : vreme frumoasă, cu cer 
variabil, mai' mult ' senin. Inriotirărl ’ tre
cătoare se vor produce în Banat șl Do- 
brogéa. Vîntul va sufla slab , pînă la po
trivit. Temperatura în creștere 'ușoară. 
Minimele vor fi cuprinse între 8 șl 18 
grade, iar maximele între 22 și 32 de 
grade.
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In București : vreme frumoasă, cu cer 
variabil, mai mdlt .senin, vîntul va su
fla slab. Temperatura In creștere ușoara.
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