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TELEGRAMĂ
Tovarișului AL1 YATA, 

Secretar general 
ol Partidului Comunist 

din Maroc
Stimate tovarășe Aii Yata,
Cu prilejul împlinirii a 40 

de ani, vă felicităm călduros 
și vă urăm noi succese în acti
vitatea dumneavoastră $i a 
întregului partid pusă în sluj
ba intereselor vitale ale po
porului, desăvîrșirii eliberării 
naționale, păcii, democrației 
și progresului social.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN 
-----•-----

si
Calculele ce privesc capacita

tea mașinilor se pot dovedi — 
și asta se întimplă adeseori — 
eronate dacă nu se ține seama 
și de factorul om. Inginerii soco
tesc limita maximă a unui uti
laj, fac diverse calcule în legă
tură cu indicii de utilizare ai 
mașinii, dar o împrejurare oare
care le arată că au greșit, că 
n-au înglobat în socoteala lor 
și omul, mintea și priceperea lui.

O astfel de împrejurare a fost 
inițierea la Uzinele Textile Timi
șoara a concursului „Să realizăm 
indicii de utilizare cei mai ridi
cați".

Concursul acesta în bună mă
sură original, se bucură in sec
ția țesătorie de multă popularita
te și o largă participare. El se 
desfășoară în producție, iar can- 
didații înscriși ca la orice con
curs la începutul întrecerii ur
măresc realizarea unor indici de 
folosire a utilajului cit mai 
înalți, obținerea de produse de o 
bună calitate, creșterea indice
lui „bătăii" și odată cu el spor 
de producție.

Concursul este deosebit de exi
gent. Participanții trebuie să do
vedească hărnicie, pricepere, în- 
demînare și mai presus de toate 
o înaltă calificare profesională.

Primul ciștigător a fost ute- 
mista Cică Ana. îndemînatică, 
pricepută în meserie. Cică a do
vedit că entuziasmul adăugat 
bunei calificări profesionale și 
hărniciei, fac minuni. Același lu
cru a fost valabil și pentru ute- 
mista Elena Pop, care a reali
zat pe mașina ei cel mai mare 
număr de mii bătăi posibil, 
să neglijeze însă calitatea 
dusului.

Concursul acesta, dotat cu 
mii în bani, și-a arătat repede 
eficacitatea. Început în mai, el 
a constituit un stimulent în rea
lizarea unei productivități mărite 
și totodată a trezit dorința mun
citoarelor cu o mai slabă cali
ficare să-și sporească cunoștin
țele profesionale astfel îneît să 
se poată înscrie fără să roșească 
și cu șanse de reușită la acest 
concurs.

Calculele făcute de economiști 
arată că la țesătorie producția 
s-a realizat în iulie în proporție 
de 102,4 față de aprilie, că în 
aceeași perioadă indicele de ca
litate a ajuns la 104,4 la sută, 
iar indicele de utilizare al ma.

firă 
pro-

pre

șinii pe întreaga sec fie a sporit 
față de ianuarie cu 5,1 la sută.

Acum in luna august concursul 
e în plină desfășurare. La con
curs s-au înscris mai multe ti
nere ca de obicei. Eleonora As- 
lău, Maria Lazăr, Eugenia Ghe- 
pi, Elisabeta Redele, concurea
ză alături de muncitoarele vîrst- 
nice, fiecare din ele avînd toate 
șansele să-și înscrie numele prin
tre ciștigătoare. Varvara Lu- 
chian, o tinără deosebit de har
nică și de pricepută elevă in 
clasa a X-a a Școlii medii, soco
tește că de astă dată nu va mai 
pierde premiul așa cum i s-a 
întimplat cu două luni în urmă. 
Nu-l va mai pierde, spune ea, 
deoarece și-a îmbunătățit munca, 
a studiat atent posibilitățile ma
șinii și a adăugat un coeficient 
destul de mare la indicele am
biției.

Concursul hărniciei, îndemînă- 
rii și calificării este în plină 
desfășurare la Uzinele Textile 
Timișoara, Nu rămine decit să 
urăm tuturor participanților suc
ces în obținerea unor deosebite 
realizări.

AL. GÎRNEAȚA

Larg cîmp de afirmare 
a inițiativei creatoare 

a tineretului
In anii regimului demo

crat-popular, industria 
chimică din țara noastră 

s-a dezvoltat impetuos. Pen
tru a ne da seama de această 
dezvoltare este de ajuns să 
comparăm harta industriei 
chimice a țării noastre din a- 
nul 1938 — an considerat ca 
vîrf al producției din vremea 
burgheziei — cu aceea din 
anul 1959.

în anul 1938, pe harta Ro- 
miniei apar doar citeva cen
tre ale industriei chimice pc 
care le poți număra 
pe degete: Făgăraș, 
Tîrnăveni, Turda, 
Ocna Mureș.. Mici 
întreprinderi concen
trate în citeva orașe, 
o serie de așa-zise l«i-. 
boratoare chimice, u- 
tilaje învechite și a- 
paratură degradată, 
condiții de munca 

neomenești și exploatare săl
batică pentru muncitori, iată 
ce era industria chimică in 
acea vreme, ciad reprezenta 
doar 2,7 la sută din valoarea 
producției industriale a țării.

Preluind de la burghezie o 
asemenea moștenire jalnică, 
într-o scurtă perioadă de 
timp, puterea populară a pus 
bazele unei puternice indus
trii chimice. Sub conducerea 
înțeleaptă a partidului, prin 
eforturile eroicei noastre cla
se muncitoare fabricile chi
mice existente au fost moder
nizate și dezvoltate. Congresul 
al II-Iea al partidului a luat 
hotărîri de mare importanță 
pentru dezvoltarea industriei 
chimice. în baza acestor hotă
rîri s-au construit sau sînt în 
curs de terminare mari com
plexe chimice. în locul vechi
lor făbricuțe, pe harta indus
trială a anului 1959 sînt în
scrise mari obiective: Combi
natul chimic ..Karl Marx"- 
Tîrnăveni, Combinatul chimic 
Făgăraș, Uzinele Chimice 
Turda, Uzinele de produse so
dice Ocna Mureș, Uzinele chi
mice „Petru Poni'-Valea Că
lugărească. în regiuni ținute 
de burghezie intr-o totală 
înapoiere, apar nume noi ce 
reprezintă de fapt industrii

Mihail Florescu
ministrul Industriei

Petrolului și Chimiei

chim* ce: Năvodari în Dobro- 
gea. Govora în Oltenia, Săvi- 
nești, Onești, Borzești în Mol
dova, Orașul Victoria și Cop- 
șa Mică în Ardeal etc.

în anuj 1959 producția in
dustriei chimice a fost de 10 
ori mai mare decit cea reali

Ce contribuție pot aduce 
tinerii din industria chimică 

la înfăptuirea sarcinilor 
trasate de Congresul al !II>Jea 

al partidului

zată în 1938. Ea a reprezentat 
7,3 la sută din producția in
dustrială a țării. In întreaga 
lume a început să se vorbească 
despre industria chimică ro- 
minească : produsele chimice 
fabricate în țara noastră sînt 
exportate în 35 de țări de pe 
toate continentele.

în Raportul C C. al P.M.R. 
prezentat la cel de-al IlI-lea 
Congres al partidului, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a spus: „In cadrul planului

de 6 ani, industria chimică 
ocupă un loc de prim ordin, 
urmînd să-și mărească pro
ducția de 3,3 ori, prin aloca
rea unor fonduri de investi
ții de circa 20 miliarde lei“.

Puternicul avînt al indus
triei noastre chimice în anii 
șesenalului se va răsfringe tot 
mai mult asupra tuturor ra
murilor economiei noastre na
ționale, acordîndu-Ie un spri
jin efectiv. Pentru ca acest 
sprijin să fie cit mai eficace, 
Directivele Congresului pre

văd in viitorii șase 
ani o dezvoltare con
tinuă și rapidă a tu
turor ramurilor in
dustriei chimice și în 
special a celor care 
produc materiale sin
tetice, atît de răspîn- 
dite în industrie și 
agricultură. Aceste 
produse chimice vor 

contribui într-o formă sau 
alta, ca să obținem mai mul
tă pîine și carne, cărți și 
ziare, mașini din cele mai 
perfecționate, articole pentru 
gospodăria omului sau mate
riale ușoare și trainice pentru 
marile construcții. Nu există 
ramură de activitate care nu 
va fi influențată de produc-

(Continuare în pag. 3-a)

250 noi săli de clasă 
în regiunea Oradea
In vederea deschiderii noului 

an școlar, în regiunea Oradea se 
desfășoară o vie activitate. Din 
fondurile de stat și prin contribu. I 
ția voluntară a cetățenilor rețeaua 
unităților școlare crește în acest 
an școlar cu peste 250 noi săli 
de clasă. Ca urmare, aproape 90 
la sută din elevii absolvenți ai 
clasei a IV.a vor fi cuprinși în 
învățămîntul de 7 ani. Numărul 
profesorilor și învățătorilor ta 
crește în acest an cu peste 150 
față de anul trecut.

Din bugetul sfaturilor popular» 
au fost dotate numeroase școli 
cu mobilier nou.

Comitetele de părinți aduc o 
contribuție de seamă la pregăti
rea localurilor de școală. Astfel 
în raioanele Șimleu, Beiuș, Lun- 
ca-Vașcău, Gurahonț, Săcueni și 
Marghita prin munca patriotică 
a părinților au fost reparate fe
restrele, mobilierul școlar și zu
grăvite sălile de clasă.

( Agerprei)

Ci fi fi
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Zborul omului 
spre aștri 

este aproape

O Importanta lucrare de sezon : arătura adîncâ de vară. Mecaj 
nizatorii de la G.A.S. Seini, regiunea Baia Mare se stră
duiesc să o execute în timpul optim agrotehnic și de buna 
calitate. In fotografie inginerul Vasile Moraru, directorul gos-, 
podăriei, împreună cu brigadierul de cîmp Vasile Gheorghe 
măsurînd adîncimea arăturii executată de tractoriștii Szekely.

Carol și Gheorghe Tătaru.
Foto; V. ALEXANDRU

La Roma s-a deschis

Noi perfecționări tehnice
Pentru a obține o producție 

sporită de ciment, de bună ca
litate și la un preț de cost 
scăzut, muncitorii, inginerii și 
tehnicienii de la Fabrica „Ci
mentul Păcii*4 din Medgidia 
introduc noi perfecționări teh
nice menite să ridice nivelul 
tehnic al producției. In pre
zent la concasoare există un 
sistem de alimentare cu benzi 
metalice* care ridică produc
tivitatea orară în acest sec
tor cu 10-15 tone, iar la unul 
din cuptoare s-a introdus, cu 
rezultate bune, un sistem de 
cronometrare de la distanță a 
alimentării cu pastă ; acest

sistem urmează a fi aplicat în 
curind la toate cuptoarele.

O prețioasă contribuție la 
extinderea micii mecanizări în 
procesul de producție o aduc 
inovatorii.

Ca urmare a preocupării 
pentru introducerea tehnicii 
înaintate în procesul de pro
ducție, colectivul Fabricii de 
ciment din Medgidia a reali
zat în primele 7 luni ale a- 
cestui an 16.000 tone ciment 
peste plan, economii suplimen
tare în valoare de 1.700.000 Iei 
și beneficii peste plan de peste 
4.000.000 de lei.

(Agerpres)

Utemistuî Florea Boaru — tractorist la I. F. Reghin, care lucrea
ză la gura de exploatare Roșia-Mocirlosu, sectorul Lăpușna, își 
depășește zilnic planul la apropiatul buștenilor cu 20 la sută.

Foto : A. VIERU

A 17-a ediție
a Jocurilor Olimpice
ROMA 25 (Agerpres). — Co

respondentă specială : A sosit 
și mult așteptata zi a deschi
derii celei de-a 17-a ediții a 
Jocurilor Olimpice, măreț eve
niment sportiv, simbol al în
frățirii în pace și prietenie a 
tineretului din cele 5 conti
nente. Roma a îmbrăcat joi 25 
august haine de sărbătoare.- 
Emblema Olimpiadei, lupoaica 
romană cu cele 5 cercuri olim
pice, poate fi văzută peste tot: 
la porțile stadioanelor, pe zi
durile clădirilor, în vitrinele 
magazinelor. încă de la ora 
prînzului zeci de mii de spec
tatori se îndreptau pe malul 
drept al Tibrului. către sta
dionul Olimpic unde urma să 
se desfășoare ceremonia de 
deschidere. Pe cerul albastru 
strălucește puternic un soare 
arzător.

Nici un loc nu a mai rămas 
liber în tribunele stadionului 
unde se află peste 100.000 de 
spectatori. La ora 16,30 (ora 
Romei) sosește pe stadion pre
ședintele Republicii Italia, 
Giovanni Gronchi. Sunetele 
trompetelor vestesc deschide
rea festivității. Imediat după 
aceasta începe defilarea sporti
vilor din cele peste 80 de țări 
participante la Jocurile Olim
pice de vară. Potrivit tradiției* 
în fruntea coloanei se află de
legația Greciei, țară unde s-au 
născut Olimpiadele. Defilează 
apoi în ordine alfabetică cele
lalte delegații olimpice. In 
fruntea delegației Braziliei se 
află campionul olimpic de tri-

Sărbătorirea celei de-a XV Ta aniversări 
a eliberării patriei

In Capltalâ, r La Constania,* Foto ; AGERPRES

piu salt Da Silva care pbartă 
drapelul țării sale. Sportivii 
din delegația R. P. Bulgaria, 
îmbrăcați în frumoase unifor
me, salută publicul cu mîna în 
semn de prietenie. Cu aplauze 
puternice sînt primiți sportivii 
din R. S. Cehoslovacă, sporti
vii din Chile, C^umbia și Cu
ba. Membrii^,echiprt^.2jimpice 
a R. P. BOlone, îmbrăfcăJți în 
bluze'albastre, echipa unită a 
Germaniei, sportivii' din Gha
na și India, purtînd tradițio
nalele turbane colorate și cei 
din Indonezia . de ase
menea aplauze. ’ " /

După cum transmite și a- 
genția France Presse sportivii 
romîni au obținut un deosebit 
succes în timpul defilării.

Drapelul R. P. Romîne este 
purtat de atletul Alexandru 
Bizim. Fiecare membru al de
legației flutură stegulețe trico
lore și batiste albe cu cele 5 
cercuri olimpice salutînd în a- 
cest fel mulțimea spectatori
lor. Trecerea sportivilor romî
ni prin fața tribunelor a fost 
subliniată cu ovații și ropote 
de aplauze-

Defilează apoi sportivii din 
S.U.A., Sudan și Suedia. Pu
blicul primește cu aplauze de- 
delația maghiară în rîndul că
reia se află numeroși campioni 
renumiți. Peste 200 de sportivi 
defilează în delegația U.R.S.S. 
care este cea mai impunătoa
re, și face o frumoasă impre
sie. Fetele sînt îmbrăcate în 
alb, încinse cu cordoane roșii, 
iar băieții pcartă elegante hai
ne albastre cu cravate albe. O 
furtună de aplauze umple sta
dionul cînd trec sportivii so
vietici. Defilarea este încheia
tă de sportivii Italiei, țara 
gazdă, aclamați îndelung-

Rînd pe rînd echipele parti
cipante se aliniază pe gazonul 
verde cu fața către tribuna 
oficială. Heralzii olimpici se 
adună în cerc în jurul lojei 
unde se află președintele Re
publicii Italia. Președintele 
comitetului de organizare a 
Jocurilor Giulio Andreotti și

(Continuare în pag. 3-a)
-----•-----

O delegație 
de comsomoliști 

a vizitat Lașul
La invitația comitetului regio

nal Iași al U.T.M., o delegație 
de comsomoliști din R. S. S. 
Moldovenească a făcut timp de 
3 zile o vizită de prietenie în 
țara noastră. Oaspeții au parti
cipat la manifestările care au 
avut loc la Iași cu prilejul zilei ' 
de 23 August, au vizitat monu
mente de artă ale lașului, au 
avut o întilnire la Casa de cul
tură a studenților cu tineri și 
tinere din fabrici, uzine, stu-, 
denți, elevi, militari. Ei au în
treprins și o excursie la hidro-, 
centrala „V, I. Lenin' de Itz 
Bicfiz. •

Oaspeții au părăsit joi Idșiiitf 
plecînd spre patrie.

.(Agerpres) j



Zborul omului spre aștri este aproape
Readucerea pe Pămînt a navei cosmice cu ființe vii — un strălucit succes al științei• - _____________ __ __ _____________________ sovietice

PĂMÎNT
COSMOS-PĂMÎNT

Cea de o doua navă cosmică 
sovietică s-a întors cu bine din 
Cosmos pe Pămînt, Toți „pasa
gerii" ei se simt excelent. In le
gătură cu acest excepțional 
succes al științei și tehnicii so
vietice, redacția ziarului „Sovet- 
skaia Rossia" s-a adresat lui 
A. A. Șternfeld, laureat al pre
miului internațional de stimula
re pentru astronautică, p un in
el u-i citeva întrebări. In articolul 
pe care-l reproducem mai jos, 
savantul sovietic răspunde la a- 
ceste întrebări,

Pe ce câi este posibilă reîn
toarcerea din Cosmos pe Pă
mint ?

Acum, cind primii astronaut. 
Strelka și Belka, s-au întors cu 
bine din călătoria in înălțimi, 
se poate spune că o fost des
chisă colea in Cosmos și pentru 
om.

Primii sateliți artificiali sovie
tici lansați pe orbită și rachete
le purtătoare coborau pe cale 
naturală. In desenul nr. 1 este 
înfățișată traiectoria lor aproxi
mativă.

Sectorul cel moi coborit al or
bitelor acestor sateliți artificiali 
se găsea la înălțimea de 225- 
230 km. unde densitatea atmos
ferei este incă relativ mare, 
lată de ce rezistența aerului 
frlna mișcarea sateliților și alti
tudinea zborului lor 
treptat.

Scăderea înălțimii 
lui (punctul orbitei cel 
depărtat de Pămint) avea loc ca 
urmare a rezistenței aerului con
siderabil mai repede decit scă
derea punctului cel mai apropiat 
ol orbitei (perigeul), De aceea 
se poate considera că Io înce
put scădea numai apogeul, iar

A. Șternfeld

După cum se știe, comanda co
respunzătoare s-a dat de pe Pă
mînt la cea de a 18-a rotație 
a navei în jurul planetei noas
tre (Desenul 2, punctul A). Din 
punct de vedere radiotehnic 
problema comenzii de la distan
ță mare a fost deja rezolvată la 
fotografierea părții invizibile a 
Lunii, așa incit pentru sateliții 
mai apropiați de Pămint decit 
„Lunnik-3“, ea s-a rezolvat 
mai ușor.

fn astfel de condiții aterizarea 
are loc aproximativ in felul ur-

scădea

apogeu- 
mai în-

Desenu 1

Desenul 2

perigeul In mod practic râminea 
Io aceiași înălțime. Totuși, 
după aceasta, perigeul începea 
de asemenea să scadă In mod 
apreciabil și, In cele din urmă, 
satelitul intrind in straturile 
dense ale atmosferei, se des
compunea și ardea, prefăcin- 
du-s» intr-o „stea călătoare".

O astfel de coborire nu per
mite. firește, conservarea nici a 
Instrumentelor fixate în sateli
ții artificiali și in rachetele cos
mice, nici a documentării știin
țifice.

In alt mod o avut loc cobori- 
rao containerului cu vietăți al 
celei de a doua nave cosmice.

Desenul 3

poate considera aceasta ca în
tâmplător ? Ce s-ar fi întâmplat 
dacă
17-a 
tr-un 
riei ?

Cu
momentului, ci a poziției navei 
satelit) s-a asigurat ajungerea 
navei și a containerului la punc
tul de aterizare calculat. Se 
poate considera că planul orbi
tei satelitului aproape că nu-și 
schimbă poziția in raport cu ste
lele. După cum se știe, perioa
da de rotație a celei de a doua 
nave satelit a fost de 90,7? mi
nute. In acest timp Pămîntul a- 
junge să se învirtească in jurul 
axei sale cu 15,12 grade. De 
aceea dacă comanda ar fi fost 
dată la cea de a 17-a rotație, 
nava satelit ar fi aterizat 
15,12 grade mai Ic răsărit 
punctul calculat, ier dacă 
ceasta s-ar fi intimplot Ic cec de 
a 19-a rotație - cu tot atitec 
grade mai la vest de 
punct.
grafica ar fi rămas oceeași.

O greșeală chiar numai de o 
secundă in darea comenzii ar fi 
dus, in cazul cind toate celelalte 
condiții ar fi fost egale, la o 
schimbare a latitudinii punctu
lui de aterizare și la devierea 
Iui cu 7,7 km.

s-ar fi dat comanda la a 
sau a 19-a rotație în- 
punct analog al traiecto-

o astfel de alegere (nu a

CU 
de 
a-

©cest
Totodată, parale'o geo-

Străvechi prieten omului, tu, ciine 
Primejdii i-ai vestit mereu în drum, 
Ca azi, cu fală, să dai semn : „Stăpîne, 
Am fost in Cosmos : Haide, drumu-i bun I'

în fotografie : Strelka șl Belka

Un laborator
de biologie cosmica

mâtor : la comanda de pe 
mint intra in funcțiune un mo
tor racheta îndreptat cu jetul 
Incinte. Gazele care ies în di
recția mișcării satelitului, in loc 
de a-l împinge înainte, ii frinea- 
zâ mișcarea. Pierzîndu-și viteza, 
el începe sâ se apropie de su
prafața Pâmîntului, descriind un 
pre întins (Desenul 2, punctul B).

Pe mâsurâ ce satelitul se cu
funde în straturile tot mai den
se ale atmosferei, frînarea lui 
devine tot mai puternica (In u- 
nele sectoare ale traiectorei este 
posibilă de asemenea folosirea 
frînflrli rachetei la o co
mandă corespunzătoare). Pier- 
zîndurși în sfîrșit viteza, satelitul 
aterizează in punctul C.

Fac observația că în desen 
punctele B și C sînt indicate în
tâmplător. In realitate, distanța 
străbătută de aparat in timpul 
coborîrii, poate fj considerabil 
mai scurtă.

Totuși, înapoierea navelor cos
mice din spațiul interplanetar 
sau din apropierea Lunii va q- 
veq loc Intr-un mod diferit. O 
astfel de navă are de regulă o 
viteză ce depășește 11 km pe 
secundă. De aceea, evident, ea 
nu va putea chiar de la prima 
cufundare in atmosfera Pămin
tului să treacă la o orbită cir
culară, asemănătoare cu orbita 
celei de a doua nave satelit. 
Pare mai verosimil ca, la înce
put, nava interplanetară să 
treacă la o orbită circulară prjn 
•lipse tot moi reduse, așa cum 
se intimplă in cazul frinării natu
rale a sateliților artificiali. To
tuși pentru accelerarea procesu
lui de coborire, nava va intra 
f»robabH In atmosfera Pămintu- 
ui la o înălțime unde densita

tea aerului și rezistența lui sînt 
comparativ «nari (Desenul 3).

Ce se poate spune despre 
soarta rachetei purtătoare a ce
lei de a doua nave cosmice ?

Această rachetă purtătoare 
continuă sâ se miște pe orbita 
celei de a doua nove satelit 
Mișoarea ei prezintă interes pen
tru studiul condițiilor de cobo
rire a aparatelor cosmice.

De ce a fost ales un astfel de 
moment pentru coborirea navei 
satelit I

După cum se știe, comanda 
de coborire s-c dat In cursul 
celei de-a 18-a rotații a navei 

"" * • Sesatelit în jurul Pâmîntului.

Altitudini accesibile 
cosmonauților

'Altitudlnea orbitelor primei 
și celei de-a doua nave _ cos
mice este intr-o anumită mă
sură tipică pentru viitorii pa
sageri ai sateliților artificiali 
ai pămintului. Orbite situate 
la altitudini mici contribuie 
la efectuarea experiențelor le
gate de reîntoarcerea pe Pă
mînt. Trebuie de asemenea ți
nut seama că orbitele situate 
în întregime sau chiar parțial 
la o altitudine mai mare de 
500—600 km., și mai mică de

Pa-

voraproximativ 55.000 km., 
fi, probabil, interzise pentru 
sateliții cu pasageri din cau
za existentei in jurul Pă
mintului a două centuri de 
radiații. Trecerea in zbor a 
oamenilor fn decursul unui 
timp scurt prin aceste zone, 
în timpul expedițiilor pe Lună 
sau Marte, va fi, după cit se 
pare, posibilă in condițiile 
existenței unei protecții adec
vate.

Prof. L. Voronin, 
șeful catedrei pentru activita. 
tea nervoasă superioară la 

Universitatea de stat 
„Lomonosov" din Moscova

doua nave cosmice. Oamenii de 
științâ și inginerii sovietici au 
izbutit ceea ce era peste pu
terile naturii insâși".

„Nu rareori se enunță diferite 
fantezii ca, de pildă, că ar fi 
necesar să învățăm să modifi
căm funcțiile organismului în 
raport cu condițiile neobișnuite 
pentru el care există in Cosmos. 
In realitate însă, funcțiile orga
nismului rămîn în limitele pro
prii omului. Adaptarea la con
dițiile neobișnuite se desfășoară 
pe linia dezvoltării tehnicii apă
rării organismului ceea ce, se 
înțelege, cere cunoașterea apro
fundată a particularităților 
funcțiilor sale.

In prezent, s-au făcut foarte 
multe in vederea studiului ace
stei probleme. In timpul zbo
rului celei de-a doua nave cos
mice, oamenii de știință au pu
tut urmări pentru prima oară 
starea ființelor vii. In prezent 
se fac cercetări asupra cosmo
nauților patrupezi, care s-au 
întors vii și nevătămați. Aceasta 
va îmbogăți știința cu noi date 
importante.

Prof. 
Nikolai Barabațov 

președintele comisiei pentru 
studierea condițiilor fizice 

din Lună și planele din cadrul 
Consiliului astronomic 

al Academiei de Științe a 
U.RS.S.

bune trasaturile structurii tecto
nice a scoarței Pâmîntului, ur
me ale epocilor biologice cum 
sint giganticele fisuri care brăz
dează scoarța Pâmîntului pe o 
lungime de mii de kilometri".

Prof. 
Ghsorghi Pokrovcki

Prof. S. Polockov

sistemul solar există 
sateliți artificiali cu 

omul nu 
corp ceresc

„De»i in 
planete și 
orbite cvasicirculare, 
cunoaște nici un
care să se deplaseze pe o orbi
tă atit de apropiată de un cerc 
cum a fost orbita celei de a

„Rezolvarea strălucită a pro
blemei înapoierii navelor cosmi
ce pe pămint deschid, perspec
tiva de a se obține fotografii 
extrem de clare ole corpurilor 
cerești, luate in condiții ideole 
— fără paraziți atmosferici. A- 
ceasta va permite astronomilor 
să identifice detalii de pe Lună, 
planete și alte corpuri cerești 
core pină in prezent le erau 
inaccesibile.*

„Intr-un viitor apropiat se vor 
crea condiții deosebit de priel
nice pentru zborul omului în 
spațiul perisolar deoarece acti
vitatea Soarelui intra in faza de 
descreștere, radiația solara se 
atenuează și timp de cîțiva ani 
oamenii vor putea explora 
Cosmosul in condițiile unui efect 
mult mai slab al radiației asu
pra organismului'*

Era cosmică începută de 
primii sputnici sovietici 
a determinat o adevă

rată avalanșă de domenii de 
cercetare noi.

Poate că cel mal pasionant 
din toate este cel arătat de tit
lul acestor rînduri. Pe scară 
mare, privită la „nivel cos
mic0, ieșirea omului din „lea
gănul său”, Pămîntul, consti
tuie începutul unui proces ca
litativ nou.

Ne aflăm la începutul unui 
proces de cunoaștere tot mai 
temeinică a Cosmosului. Acest 
proces prezintă o uriașă în
semnătate științifică și istori
că. Nu este întâmplător că a- 
cest proces este condus de că
tre Uniunea Sovietică, prima 
țară care a trecut la construi
rea desfășurată a comunismu
lui, singura țară capabilă azi 
să pună în mișcare imensele 
mijloace necesare pentru reu
șita unor asemenea zboruri 
cosmice.

Cercetarea 
țiunii între 
este obiectul 
biologia cosmică.

Ea conține ca ramură medi
cina cosmică.

Cea de a doua navă-satelit 
sovietică a reprezentat din a- 
cest punct de vedere un la
borator echipat în cea mai 
mare parte în scopul cercetă
rilor asupra biologiei și medi- 
cinei cosmice.

Ce deosebește 
biologia pămîntească 
de biologia cosmică

Pe Pămînt viața ocupă 
un strat relativ sub
țire, concentrat în a- 

propierea nivelului mării. 
Acest strat se întinde de 
la cîțiva km. adîncime în o- 
ceane, pînă la cîțiva km. înăl
țime- Această localizare nu 
este întâmplătoare. Ea cores
punde regiunii celei mai favo
rabile de apariție și de între
ținere a vieții. Aici substanțele 
alimentare abundă, tempera
tura este cea mai adecvată și, 
ce este mai principal, cele cir
ca 1033 de grame de aer, re
prezentând greutatea coloanei 
de aer care se află deasupra 
fiecărui cm. pătrat al supra
feței Pămintului, reprezintă o

directă a interac- 
viață și Cosmos 
unei noi științe :

protecție eficace împotriva ra
diațiilor venite din afara Pă
mintului, Dintre acestea, ra
diațiile cu cea mai mică lun
gime de undă și cu cea mai 
mare energie, radiațiile cos
mice, prezintă cea mai serioa
să amenințare la adresa vie
ții. Lovind elementele celule
lor vii, aceste radiații produc 
modificări adînci, putând mer
ge de la modificarea caracte
relor ereditare, dereglarea 
funcțiilor și pînă la moartea 
celulelor.

Pe bordul navelor cosmice 
condițiile nu mai sînt ace
leași. Lipsește protecția at
mosferei, lipsește gravitația așa 
cum o cunoaștem pe Pămînt.

Cum va reacționa materia 
vie în noile condiții, care sînt 
măsurile de protecție necesa
re? — iată întrebări al căror 
răspuns a devenit imperios 
necesar.

Cea de a doua navă satelit 
sovietică a reprezentat primul 
pas ferm în această direcție- 
Ea a deschis faza experimen
tală a biologiei cosmice.

Cercetările oosmobiologice 
făcute cu prilejul zborului ce
lei de a doua nave satelit aco
peră o lacună cit se poate de 
largă, tratând probleme foarte 
diferite ale vieții în condiții 
cosmice.

Ereditatea

Vsevolod Fedinski 
doctor in științe 
fizico-matematice

„Noua realizare a științei și 
tehnicii sovietice deschide drum 
larg nu numai spre explorarea 
Cosmosului. Cu ajutorul navelor 
cosmice vom afla de asemenea 
multe elemente noi asupra struc
turii planetei noastre. învelișul 
variabil de nori care se obser
vă ca un tot intreg de la altitu
dinea de citeva sute de kilome
tri, va arăta toate particularitățile 
circulației atmosferice. De la a- 
ceastă altitudine imensă pot fi 
observate in condiții infinit mai

Containerele cu șobolani și șoareci, vasele cu plantele și 
care au fost în Cosmos.

muștele

ercetările asupra eredi
tății se fac de preferin
ță asupra unor ființe cu 

o viață cit mai scurtă, astfel 
ca să se poată urmări un nu
măr eît mai mare de genera
ții. Musculițele care au ocupat 
15 eprubete pe bordul navei, 
satelit — sint oarecum „prefe
ratele- biologilor care cerce
tează problemele eredității. 
Sint zeci de ani de etnd aceas
tă specie de insecte ocupă un 
loc preferat în laboratoare, 
oamenii de ștlintă cunoscînd 
profund comportarea ei de-a 
lungul a sute și mii de gene- 
rații. Astfel se va putea stabili 
cu mare precizie influența 
unui zbor cosmic asupra unul 
grup destul de vast de droso- 
file care vor fi urmărite pe 
durata citorva zeci și chiar 
gute de generații. Se vor pu
tea cerceta pe această cale e- 
fectele radiației cosmice pri
mare, nefiltrate de atmosferă, 
asupra transmisiei caracterelor 
ereditare.

Cele șase fiole de acid dezo- 
xiribonucleic vor contribui șl 
ele la clarificarea unor pro
bleme din acest domeniu. Aci
dul dezoxiritonucleic joacă un 
rol important in transmiterea 
caracterelor ereditare- El este 
întîlnit în nucleele tuturor ce
lulelor vii și există ipoteze po
trivit cărora moleculele uria
șe în formă de lanț ale aces
tei substanțe conțin înregistrat 
însuși „mesajul ereditar" al 
celulei vii.

Puterea de incolore

Cotitura a fost săvirșită
Experimentul uimitor efec

tuat in mod strălucit de oa
menii de știință sovietici în 
ce privește prima călătorie 
cosmică din lume a unor pa
sageri vii este egal în ceea ce 
privește însemnătatea lui cu 
lansarea în Uniunea Sovietică 
a primului satelit artificial al 
Pămintului din istoria științei. 
Intr-adevăr, faptul că tehnica 
sovietică este capabilă nu nu
mai să lanseze în spațiul cos
mic nave adaptate pentru zbo
rul unor pasageri vii, dar și 
că a recuperat cu succes la 20 
august această navă împreună 
cu pasagerii ei, aducînd-o pe 
Pămînt, va avea o însemnătate 
excepțională în opera cercetă
rii continue a Cosmosului. Co
titura a fost săvirșită. A fost 
dovedită posibilitatea practi
că a zborului omului dincolo 
de limitele atmosferei teres-

Prof. V. Dobronravov
doctor în științe fizico-matematice

tre. posibilitatea întoarcerii lui 
pe Pămînt. Acum lucrurile se 
rezumă numai la perfecționa
rea definitivă a mijloacelor și 
metodelor tehnice, care să 
permită întoarcerea pe Pă
mînt a însăși navei cit și a în
tregului laborator fizico-biolo- 
gic. Pentru aceasta va mai fi 
nevoie de un oarecare timp-

Ce greutăți uriașe stăteau în 
calea constructorilor și oame
nilor noștri de știință, dove
desc următoarele cifre. Nava 
evoluează pe o orbită circulară 
în jurul Pămintului cu o vite
ză de circa 8 km. pe secundă. 
Dacă traiectoria ei n-ar fi 
schimbată in mod artificial la 
o comandă de pe Pămînt, ea 
ar atinge păturile dense ale

atmosferei terestre nu după 24 
de ore, ci abia după citeva lu
ni. Chiar la o viteză de 4 km. 
pe secundă la o înălțime de 
60—80 km. ea ar putea arde. 
S avan ții și constructorii sovie
tici au știut, la un moment 
dat, să abată nava de pe or
bita ei și s-o îndrepte spre 
Pămînt împreună cu capsula, 
in care se aflau pasagerii, 
care s-a desprins. învelișul 
navei și al capsulei au fost 
fabricate din materiale refrac
tare. Toate aceste împrejurări 
au asigurat întoarcerea lor cu 
succes pe

Trebuie 
precizie și 
lui sistem
datorită căruia distanța de la 
punctul de aterizare față de

Pămînt.
subliniată înalta 

siguranța întregu- 
de radio-teleghidaj,

depășit 
recupe-

punctul calculat n-a 
10 km. Pentru prima 
rare în istorie a unei nave 
cosmice de la înălțimea de 320 
km , aceste rezultate trebuie 
considerate excepționale.

Ne uimesc și ne entuzias
mează încă o dată talentele și 
capacitatea numeroasei arma
te de lucrători științifici, in
gineri și tehnicieni de cele 
mai diferite specialități, eare 
au îndeplinit această muncă 
grea, colosală și variată, în 
ce privește efectuarea acestui 
experiment grandios.

In baza succesului realizat 
putem afirma cu certitudine 
că oamenii sovietici vor fi 
primii care vor zbura în spa
țiul interplanetar, și vor face 
aceasta cu intenții nobile, in 
scopul lărgirii neîncetate a 
cunoștințelor omului, pentru 
dezvoltarea științei.

Aceasta constituie upa din 
multele necunoscute ale 
problemelor ce se pun 

cercetărilor biologiei cosmice. 
Este adevărat că o plantă vie 
nu a putut fi ucisă de un zbor 
cosmic de 24 de ore. Cum ră
mâne însă cu puterea de încol- 
țire a semințelor ? Speciile de 
plante vor putea avea urmași 
în condițiile zborului cosmic ? 
Această problemă este mal im
portantă decit pare. In timpul 
viitoarelor zboruri cosmice 
care vor dura luni, ani și 
poate chiar decenii, secole 
întregi, omul va trebui 6ă re
constituie pe bordul uriașelor 
nave cosmice cit maj multe 
din condițiile terestre care îi 
asigură viața. Plantele vor o- 
cupa în acest caz unul din 
locurile cele mai importante.

Hrană și aer 
pentru cosmonauțl

Alga „chlorella" care a că
lătorit și ea pe bordul 
navei-satelit sovietice

este un reprezentant tipic și 
verificat al algelor monocelu
lare care vop asigura hrana și 
respirația cosmonauților.

Problema alimentației pe 
timpul călătoriilor cosmice 
lungi prezintă un caracter cu 
totul particular. Nu poate fi 
vorba de transportul alimente
lor sub formă de provizii lua
te de pe Pămint, căci aces
tea ar trebui să reprezinte 
cantități imense. Soluția esre 
va fi aplicată este extrem ce 
interesantă : pe bordul nave
lor cosmice va fi creat un cir
cuit închis al vieții, ceea ce 
înseamnă că navele cosmice 
ale viitorului vor fi autonome 
din punct de vedere biologic.

Iată schema acestui circuit: 
algele monocelulare se hrănesc 
cu bioxid de carbon, azot 
și citeva alte substanțe în 
cantități mici. Bioxidul de car
bon va fi furnizat de respira
ția cosmonauților, iar celelalte 
substanțe vor fi recuperate 
din excrețiunile acestora- Cu 
ajutorul energiei radiațiilor ul- 
tra-violete ale Soarelui sau al
tor corpuri cerești, eventual 
produsă chiar pe bord cu aju
torul reactorilor nucleari, al
gele vor fabrica oxigen pen-' 
tru respirație și «ubitanțe ali
mentare : grăsimi, proteine, hi- 
drați de carbon, vitamine. In 
stadiul actual 
o cantitate de 
luție nutritivă 
alge chlorella
complect oxigenul șl aproape 
total hrana unei persoane care 
la rîndul ei asigură hrana și 
respirația algelor. Sistemul tu 
circuit biologic închis șe va 
impune deci pentru călătoriile 
cosmice în care proviziile ne
cesare depășesc ordinul a 200 
kg, de persoană.

al cercetărilor 
200 litri de ®o- 
în care cresc 
poate asigura

Bolile in Cosmos

Oamenii care vor pleca Tn 
Cosmos vor lua cu ei 
din păcate și germenii 

unor boli. Este neapărat nece
sar deci să se cunoască pe de 
o parte cum se vor comporta 
acești germeni, iar pe de altA 
parte dacă reacțiile de apărare 
ale organismului vop fi eficace 
în condițiile vieții pe bordul 
navelor cosmice. De aci pre
zența pe bordul navei satelit a 
colibacililor, 6tafilococilor, pre
cum și a inamicilor lor din or
ganisme, bacterjofagii. Coliba
cilli și stafilococii au fost aleși 
datorită ralului principal pe 
care-l pot juca în infecțiile pe 
bordul cosmonavelor prezența 
acestor germeni neputînd fi e- 
vitată cu ajutorul carantinei, 
a supravegherii preliminare 
îndelungate a cosmonauților.

Celulele canceroase au avut 
și ele „cinstea0 primei depla
sări în Cosmos din aceleași 
motive.

In afară de aceasta este cu
noscut faptul că radiațiile au 
O influență caracteristică asu
pra celulelor canceroase. Une
le radiații produc cancerul, 
iar altele distrug celulele can
ceroase lăsînd totuși în viață 
celulele normale.

In sfîrșit, lambourile de pie
le de om și de iepure de casă 
au fost trimise în nava-satelit 
cu scopul de a fi grefate ulte
rior pe oameni și pe iepuri șl 
de a se stabili pe această cale 
modificările intervenite în a- 
ceste țesuturi-

Zborul navei-satelit sovietice 
a îmbogățit știința cu un te
zaur experimental neprețuit și 
fără precedent. Condițiile zbo
rului omului în Cosmos au 
fost cercetate și asigurate nu 
numai din punct de vedere . 
tehnic ci și al factorilor maj< 
subtili, dar cu atît mai impor
tanți ai interacțiunilor biolo
gice cu mediul cosmic.

Ing. A. NEGREA

Desen de N. KARPOVSKI (după ziarul ^Sovetskaia Rossia**)



Larg cimp de afirmare 
a inițiativei creatoare a tineretului

(Urmare din pag. t-a)

în primele două zile

R. P. Romînă pe primul loc 
la concursul internațional vinicol

ți» chimică care se va reali
ză în industria noastră.

Iată, intre 1060—1965 produc
ția de Îngrășăminte chimice 
va crește de 10 ori prin con
struirea, pe lingă unitățile e- 
xislente, a noi mari combina
te la Craiova. Tg. Mureș etc.

Cele 95.000 de tone de mase 
plastice șl rășini sintetice care 
se vor produce în 1005 in uni
tățile chimice'de la Borzești, 
Turda, Ttrnăvenl, Brazi, Fă
găraș, Orașul Victoria, vor 
juca un rol deosebit de Im
portant in industria construc
toare de mașini, industria e- 
lectrotehnică. radlotehnică. in 
construcții, industria lemnu
lui, vor fi un puternio izvor 
de creare a unei mari varie
tăți de bunuri de consum 
trainice, frumoase și ieftine. 
Prin dezvoltarea uzinei de fire 
și fibre sintetice de la Săvi- 
nești șl prin intrarea in pro
ducție a fabricii de fibre arti
ficiale la Brăila, va crește 
producția și Se va lărgi sorti
mentul de fire și fibre chimi
ce, necesare industriei textile, 
ajungindu-se ia 49.000 tone, 
din care 13.000 tone de tip re- 
Ion și rolan și circa 94.000 to
ne de fibre și fire Pe bază de 
celuloză.

In ultimii ani, tn sectorul 
industriei chimic» au intrat 
in producție o serie de unități 
cu utilaje moderne, cu pro
cese tehnologice la un înalt 
nivel tehnic.

O importanță deosebită s a 
dat de asemenea introducerii 
mecanizării și automatizării în 
procesele de producție. Astăzi 
In 42 la sută din secțiile uzi
nelor și fabricilor din indui. 
tria chimică sint introduse 
sistemele de automatizare pe 
agregate, instalații, secții.

Dar mecanizarea complexă 
a proceselor de producție re
prezintă numai prima treaptă 
a dezvoltării socialiste a pro
ducției. Drumul ce trebuie ur
mat in etapa următoare este 
automatizarea proceselor de 
producție.

Unitățile chimice ale planu
lui de șase ani sint prevăzute 
cu dispozitive de reglare auto
mată. eu comandă și control 
centralizat pe secții d« fabri
cație, instalații, linii tehnolo
gice complete. Reglarea insta
lațiilor se face in mod auto
mat. dublată de controlul cen
tralizat al mersului procesului 
de producție cit șl al funcțio
nării regulatoarelor. Există 
oriclnd posibilitate* interven
ției de la punctul central de 
comandă pentru reglarea pro
cesului de producție conform 
regimului tehnologic stabilit.

Oamenii muneli din indus
tria cbimică trebuie să fie iu 
permanență la curent eu ceea 
ee știința și tehnica 
nou De la un au la 
apar noi procedee m 
eiente din punct de 
economic, utilaje cu 
duetivitate mai mare.

Minunata muncă de 
a inventatorilor și inovatorilor, 
a cercetătorilor, trebuie îndru
mată activ spre rezolvarea ce
lor mai importante probleme 
ale producției, perfecționarea 
proceselor tehnologice, crea
rea de noi produse bazate pe 
marile resurse naturale ale 
patriei nostre.

în orele de chimie, șeoiarul 
in mieul laborator privește 
eprubeta sau retorta și așteap
tă cu nerăbdare rezultatul ex
perienței sale. De multe ori 
visează ea in fața ochilor lui 
să se producă ceva fantastic, 
de neînchipuit. Chimia, mai 
mult poate deeit alte științe, 
oferă un vast eimp de cerce
tări, aprinde imaginația ș» 
creează dorința arzătoare a 
noului. Posibilitățile chimiei 
de a produce noi eorpuri. noi 
materiale sintetice, cu calită- 
ț’le «ele mai de noinchipuit 
sint practic nelimitate. Doar 
și acum Se folosesc materiale 
mai tari ca oțelul, mai re
zistente decit firele naturale, 
mai hune deeft cauciucul. Și 
omenirea n-are deeit o expe
riență de 20—30 de ani de 
producție industrială a mate
rialelor sintetice. Acum Ia noi 
aeeastă industrie a căpătat 
vigoarea tinereții. datorită 
dezvoltării sale rapide ce se 
înfăptuiește conform planului 
economic inițiat de partid.

Tineretul patriei noastre, 
crescut și educat de partid, 
este tot mai mult atras spre 
multiplele domenii de activi
tate ale chimiei. Se Înrădăci
nează tot mai mult in inima

creație

tinerilor noștri dorința de a 
pătrunde tainele materiei, de 
a-i smulge secretele și a-i pu
ne forțele nebănuite Încă, in 
slujba progresului uman.

Răspunzlnd chemării parti
dului, mii de tineri mun
citori, ingineri șl tehnioieni 
lucrează azi pe șantierele de 
construcții ale marilor com
binate chimice, in uzinele, fa
bricile și secțiile productive, 
in institutele de proiectări și 
cercetări. Numai între anii 
1956—1960 au fost repartizat! 
în unitățile industriei chi
mice circa 30.000 de munci
tori calificați șl tehnicieni.

Pe marile șantiere ale in
dustriei chimice brigăzile de 
tineri constructori, montorl și 
instalatori sînt în fruntea ac
țiunii pentru scurtarea ter
menelor de dare in funcțiune 
a noilor obiective Industriale. 
Brigăzile de muncă patriotică 
formate din tineri contribuie 
din plin la Înfrumusețarea 
uzinelor, a locuințelor con
struite in acești ani, la ame
najarea de spații verzi, la 
executarea lucrărilor cu ca
racter social-cultural.

Pătrunși de dragoste ne
țărmurită față de patrie, 
muiți tineri dau dovadă in 
munca lor de eroism, spirit 
de sacrificiu și conștiinciozi
tate in muncă. La uzina de 
produse sodice din Ocna Mu* 
reș, tinărul Popa Mihai, su
dor, și Catană Iosif, operator 
la cuptorul de var, au lucrat 
in condiții grele de tempera
tură ridicată și gaze la repu
nerea în funcțiune a cupto
rului de var nr. 2. Prin 
aourtarea timpului de repu
nere in funcțiune a acestui 
cuptor, uzina a realizat un 
plus de producție de peste 
2.000 de tone sodă.

Pe șantierele de construcții. 
In combinate și uzine chimice, 
întrecerea socialistă continuă 
cu avînt pentru traducerea 
In viață a Directivelor Cea. 
greșului partidului. în acest 
timp, în ceie 20 de școli ale 
Ministerului Industriei Pe. 
troiului șl Chimiei se pregă
tesc viitoarele cadre care vor 
lucra in uzinele șesenaiului, 
iar in institutele superioare 
de Învățăm! nt viitorii ingineri 
ehimiști, mecanici și electri
cieni. constructori de utilaj 
chimic, deetroniști etc.

latre anii ÎMI—1965 in sec
toral industriei chimice vor fi 
repartizați peste 20.000 absol
venți »j școlilor profesionale, 
aproape 7.000 absolvenți al 
școlilor tehnice de muncitori 
calificați și peste 4,000 de ca
dre eu pregătire superioară.

O adevărată armată de ti
neri vor pătrunde in marile 
uzine chimice, vor aduce eu 
ei suflul tinereții, elanul eare 
l-au trezit iz» ai marile teluri 
tic dcsăvîrșirii construcției 
socialiste in țara noastră.

Unitățile școlare din cadrai 
industriei chimice abțin an de 
an rezultate tot mai buna in 
pregătirea viitoarelor cadre, 
îndrumați de profesori bine 
pregătiți, avind la dispoziție 
materiale didactice, labora
toare și ateliere dotate cu uti
laje și aparatură similară cu 
cea din producție, elevilor le 
sint asigurate condiții optime 
de pregătire pentru meseriile 
de operatori ehimiști, labo- 
ranți, mecanici, electricieni 
etc.

împletirea pregătirii teore
tice cu practica se face atit 
in școlile profesionale cit și 
in laboratoarele și secțiile din 
industrie unde vor învăța sub 
conducerea vîrstnicilor.

O grijă deosebită se acordă 
in industria chimică, califică
rii la locul de muncă, organi
zată cu muncitorii din cadrul 
întreprinderilor pentru a-i ca
lifica in meseria in care lu
crează.

în rindurile tinerilor mun
citori a crescut in ultimii ani 
considerabil interesul pentru 
învățătură. Un număr sporit 
de muncitori fruntași urmea
ză cursurile invățămintului 
seral și fără frecvență.

Sub conducerea organiza
țiilor de partid, organizațiile 
U.T.M. trebuie să se ocupe 
permanent de antrenarea ti
nerilor In întrecerea socialis
tă pentru obținerea titlului 
de echipă fruntașă, de bri
gadă fruntașă. Stimularea ma
terială, popularizarea frunta
șilor în întrecerea socialistă 
in ședințele organizațiilor de 
bază, la gazetele de perete, 
prin brigăzile artistice ue a- 
gitație, sporesc avintul tine
resc tn obținerea de nei și în
semnate succese.

Vizitați cabanele din raionul 
Huedin deschise tot anul. VLA- 
DEASA pe muntele Vlădcas», 
Poiana Frinturi, 1450 m. alti
tudine, acces din gara Boioga 
(12 km„ respectiv 3,30 ore pe 
jos).

Cabana 1 Mai VALEA DRA- 
GANULUJ, acces din gara Po
ieni cu orice mijloc (9 km).

Cabanele sint asigurate eu 
bufete la prețuri avantajoase 
avind mincăruri reci, conser
ve ș( băuturi de orice tel.

Se pot reține camere tau 
paturi prin telefon 121—121 
Huedin,

„Nici un ttnir In afara miș
cării de inovații". Aceasta 
trebuie să fie preocuparea 
permanentă a colectivelor de 
muncă din uzine, fabrici, 
șantiere. Organele de condu
cere din unitățile productive 
trebuie să sprijine cu toate 
forțele colectivele de inova
tori, nuclee puternice în pro
movarea tehnicii noi.

Muncitorii fruntași, ingi
nerii. tehnicienii mai virstnici 
sînt datori să înconjoare cu 
căldură pe tineri, eărara să le 
împărtășească din experiența 
lor, să le insufle dragostea 
de muncă, disciplina și do
rința fierbinte de a cunoaște 
și a pune in practici tehnica 
cea mai avansată, tehnica pe
rioadei de construcție a socia
lismului, tehnica care pregă
tește condițiile materiale ale 
trecerii treptate spre comu
nism.

I.a cabinetele tehnice, care 
trebuie să devină organisme 
vii de promovare a tehnicii 
noi, tinerii trebuie să găseas
că înțelegere și sprijin in ela
nul lor creator.

Tinerii din uzinele, din in
stitutele și de pe șantierele 
industriei chimice sînt che
mați să devină purtătorii ce
lor mai înaripate idei legate 
de promovarea noului in pro
cesul de producție. Prin eintă- 
rirea judicioasă a posibilități
lor de realizare, prin sprijin 
efectiv și perseverență, orice 
idee îndrăzneață poate fi pusă 
în practică dacă are baze so
lide științifice și tehnice, dacă 
reprezint* o importanță prac
tică de industrializare și in 
primul rtnd asigurarea bazei 
de materie primă și a eficien
ței economice. Tinerii patriei 
noastre eare Îmbrățișează me
seria de ehimiști, educați de 
Uniunea Tineretului Munci
tor in spiritul dragostei și 
eroismului in munca de con
strucție a seeiatismalHi vor a- 
duce un aport însemnat in 
măreața operă de tradneere 
in viată a Direetivețor celui 
de-al III-lea Cengre» al par. 
tidului.

Patriotismul fierMate, ela. 
nul lor tineresc, vor contribui 
la îmbogățirea Industriei noa
stre chimice eu noi și impor
tante abieetive industriale.

Harta industrială a anilor 
1965—1970—1975 pe care vor 
răsări zeci și sute de steluțe 
reprezentind noile uzine chi
mice, mari centre ale Indus
triei soeististe, va fi plină de 
lumini seînteietoare.

Va fi imagine» minunată a 
gloriosului drum pe care ne 
conduce partidul nostru spre 
comunism, telul visat de atî- 
tea generații care s-au jert
fit in lupta revoluționară 
neînfricat* pentru instaura
rea noii arinduiri sociale.

La biblioteca raională „Flacăra Roși*'* din Brăila, înzestrată cu peste 56.000 de voline, vin in 
fiecare zi numeroși tineri cititori. Foto : AGERPRES
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Aceasta este a cineea carta 

— și pare-se cea din urmă — 
din cielui „Paravanul de aur".

Concepute ca o frescă a so
cietății romînești dintre cele 
două războaie, primele patru 
romane ale ciclului izbutesc 
să înfățișeze cititorului în- 
tr-un chip interesant și atrac
tiv procesul adîncirii prăpa
stie» dintre popor și mina de 
exploatatori de la eîrma țării, 
incepînd cu „domnul genera!" 
Averescu si sfirșjnd cu crimi
nalul de război Ion Antonescu.

„Ultimul batalion" are ca 
obiectiv demascarea acțiunilor 
criminale ale guvernului an
tonescian dip momentul ata
cării Uniunii Sovietice Și pînă 
la 23 August 1944, momentul 
eliberării țării noastre de sub 
jugul fascist.

Autorul s-a străduit să con
ducă acțiunea în așa fel incit 
să demonstreze cititorului I» 
nevitabilitatea zdrobirii ma
șinii de război hitleriste, și, 
implicit, inevitabilitatea eșe
cului lui Antonescu și ai clicii 
sale.

După primele luni de 
război, price speranțe ale mi- 
litariștilor germani și romini 
intr-un război „fulger" erau 
spulberate. Hitler însă ținea 
să asigure lumea că „orice e 
posibil, în afară de o capitu
lare a Germaniei" șj că pe 
cimpul de bătălie „ultimul

d

O nouă reglementare 
a modului de acordare 

echipamentului de protecție
Dezvoltarea continuă a e- 

eonomiei naționale a creat po
sibilități pentru o nouă îmbu
nătățire a modului de acorda
re a echipamentului de pro
tecție și a celui de lucru, co
respunzător cu noul stadiu de 
organizare a producției, pen
tru a asigura desfășurarea ac
tivității oamenilor muncii in 
condiții din ce in ce mai bune 

în acest scop. Consiliul de 
Miniștri al R. P. Romine a 
aprobat ® nouă reglementare 
a modului de acordare a echi
pamentului de protecție și de 
lucru, in care se prevede, 
printre altele, ci angajații 
care lucrează in condiții ce 
pot avea urmări dăunătoare 
asupra sănătății lor au drep
tul să primească gratuit echi
pament de protecție în vede
rea înlăturării posibilităților 
de accidentare sau îmbolnă
vire profesională. Neacordarea 
echipamentului de 
sau nefotosjrea lui 
lucrului constituia 
ăla normelor de 
muncii.

Angajați) care lucrează în 
condiții ce duc la degradarea 
sau uzarea prematură a îm
brăcămintei sau încălțămintei 
proprii vor primi echipament 
de lucru din partea unităților 
respective și vqr plgt) numai 
jumătate din costul acestora, 
în trei rate lunare.

în hetărire se arată că Mi
nisterul Sănătății Și Prevede
rilor Seriale, cu avizul Consi
liului Central ai Sindicatelor, i

protecție 
in timpul 

încălcări 
protecție

batalion» va fi un batalion 
german.

Pornind de la aceste afir
mații, I. Ludo își propune să 
demonstreze artistic că reali
tatea era exact la antipodul 
lor, eă războiul se va sfîrși 
tocmai prin capitularea Ger
maniei, că „ultimul" batalion 
german pe cîmpul de luptă va 
putea fi doar un batalion de 
morți.

Pe acest fundal sînt trecute

Note de lector
în revistă, uneori foarte mi
nuțios, toate crimele săvîrșite 
de odiosul regim antonescian 
in tară - sălbateca prigoană 
anticomunistă, pogromurile, 
jefuirea muncitorilor și țăra
nilor, punerea întregii țări la 
picioarele lui Hitler, - pre. 
cum Și participarea alături de 
Germania hitleristâ la prăda
rea teritoriilor vremelnic ocu
pate, la exterminarea popu
lației civile de pe aceste teri
torii.

Cu deosebită virulență este 
demascată atitudinea lui Hi
tler fată de Rominia „aliată". 
Petrol, griu, muncitori, la un 
simplu gest al lui luau dru
mul Germaniei. Stăpîn în țară 
era de fapt Killinger, repre- 

trebuie să stabilească locurile 
de muncă sau profesionale la 
eare unitățile sint obligate să 
acorde angajaților. in mod 
gratuit, materiale igienico-sa- 
nitare in vederea prevenirii 
unor boli profesionale.

Prin aplicarea aceste; hotă- 
rîri statul vine în ajutorul 
oamenilor munciț cu suma de 

lei anual, fapt ce 
creșterea veaitu-

oamen ._ _
2&0 milioane 
va influența 
rilor lor.

însilozarea
Să grăbim 

porumbului!
In cea ma. mare parte a re- 

giunțlor țării, culturile de po
rumb pentru siloz au ajuns 
in faza de coacere lapte-cea- 
ră. Datorită acestui fapt, in 
ultimul timp recoltarea și de
pozitarea in silozuri » acestui 
valoros nutreț s-a intensificat, 
în numeroase unități agricole 
de stat și cooperatiste, aceste 
lucrări deosebit de importan
te au fost terminate. Insiioza- 
rea porumbului este mai a- 
vansatâ in regiunile București, 
Iași. Galați și Pioești. tn ge
neral, producțiile stnt bune. 
Multe gespodării agricole de 
stat, printre care G.A-S. Țe- 
peș Vodă, Dorobanțu și Agi- 
gea, regiunea Constanța, Ma- 
vrodin, Andrășești și I L. Ca- 
ragiale, regiunea București și 
alta au obținut eite 20.000— 
30 000 kg masă verde la hec
tar. Sporul de producție se da- 
torește faptului că au fost a. 
plicate porumbului siloz ace
leași lucrări de întreținere ca 

Ludo
zentantul lui Hitler. Capătă 
de asemenea relief cunoscutul 
șantaj hitlerist în problema 
Ardealului.

Autorului 
activitatea 
ducătorilor 
nal-țărănist 
personajele 
Ludo prezintă pe șefii celor 
două partide care și-au cana
lizat toate acțiunile pentru 
subminarea frontului antifas
cist. Acțiunile forțelor patrio
tice îndreptate împotriva 
războiului antisoviefic, pentru 
răsturnarea clicii lui Anto
nescu de la conducerea tării 
și pentru întoarcerea armelor 
împotriva hitleriștilor, sînt 
prezentate însă într-o măsură 
insuficientă.

In prima parte a romanului, 
ca și în celelalte volume, ar
ma de bază a lui Ludo este 
satira, cu ajutorul căreia țin
tuiește la stîlpul infamiei o- 
dioesele figuri ale fascismu
lui, stîrnind în sufletul citito
rilor ura împotriva exploata
torilor.

Pupă cum spuneam mai 
sus, acțiunea „Ultimului bata
lion" se încheie în zilele lui 
23 August 1944. Cititorul ajuns 
la ultima pagină simte însă 
că:ar maj trebui ceva, că sfîr- 
șitul organic al ciclului n-a 
fost încă scris.

I. D. GOIA

nu i-a scăpat nici 
trădătoare a con- 
partidelor națjo- 
și liberal. Prin 

Dacu și Dinu, I.

Coso muzeu „Mihoil Emi
ne seu - din Ipotești

Construirea 
unei Case de Cultură 

la lăți
Constructorii întreprinderii 

nr 1-Iafi au terminat cu a- 
proape 3 luni înainte de ter
men construcția Casei de Cul
turi din str. Dr. C. I. Parhon. 
Clădirea are o sală de spec
tacole cu o capacitate de 1.200 
locuri spații corespunzătoare 
pentru bibliotecă și săli de 
lectură, precum și încăperi 
destinate altor activități cul- 
tural-artistice.

ti culturilor de porumb pentru 
b:s;e In vederea ințenfitică- 
rij înjilozării. colectiviștii din 
Oingiava și G'.ghera. regiunea 
Craiovg, au organizat lucrul 
în două schimburi. Ei au creat 
astfel condiții pentru ca mun
cile sa tie terfninate in scurt 
timp. Inițiativa acestor colec
tiviști este urmată acum și de 
alte unități agricole coopera
tiste.

în această vară sin» prevă
zute a se însilozg 6 090 600 to
ne de porumb. Pentru efec
tuarea la țimp a lucrărilor 
stabilite și pentru ca furajul 
să-șl păstreze toate ealițățlle 
nutritive, ritmul de insilozare 
a porumbului trebuie grăbit 
îndeosebi în regiunile Timi
șoara, Craiova Și Constanța, 
unde există mari suprafețe 
cultivate. De asemenea, în toa
te unitățile agricole este bine 
a se face recoltarea in tot 
ținrpul zilei, organizindu-se 
munca in două schimburi.

Concomitent eu recoltarea și 
însilozarea porumbului se pun 
in sijoaurj și alta furaje Cres
cătorii de animale din regiu
nile București. Galați și altele, 
preocupați să asigure pentru 
vite nutrețuri cit mai multe și 
mai hrănitoare, insilozează și 
coletele de sfeclă de zahăr, pe 
măsură ce se recoltează cul
turile.

(Agerpres).

INFORMAȚII
Tncheindu-și documentarea 

pe șantierele de construcții și 
în întreprinderile din Onești 
și Borzești, un grup de tineri 
artiști, membri ai Uniunii Ar
tiștilor Plastici, au organizat 
in sala bibliotecii orășenești 
din orașul nou Onești o expo
ziție de grafică, pictură și 
sculptură. Lucrările înfățișea
ză aspecte caracteristice O- 
neștitor de astăzi, oraș aflat 
in plină construcție socialistă, 
portrete și busturi ale unor 
fruntași în producție de pe 
șantierele combinatului chi
mic, combinatului de cauciuc 
sintetic, termocentralei etc.

★
Acad. N. Gh. Lupu, mem

bru al Prezidiului Academiei 
R. P. Romine, directorul In
stitutului de medicină internă 
al Academiei' R. P. Romine, 
și dr. P. Grozea secretar ști
ințific al aceluiaș institut, au 
plecat in Elveția, pentru a 
participa la ce] de-al VI-lea 
Congres internațional de me
dicină internă cB are loc la 
Basel.

(Agerpres)

Tînoro creatoare de modele Ma
ria Nagy, de la Fabrica de în
călțăminte „lanoș Herbak" din 
Cluj, cercetînd cu atenție un 

nou model de pantof.
Foto; AGERPRES

BUDAPESTA (Agerpres). — 
Agenția MTI anunță că la con
cursul internațional vinicol, care 
se desfășoară îneepind de la 23 
august la Budapestu, participă 23 
de țări, Pină in prezent juriul a 
apreciat 142 de mostre și a acor
dat 7 medalii de aur, 64 medalii

Plenara C. C. al P
BERLIN 25 (Agerpres). - TASS 

transmite : Intr-un comunicat 
transmis de postul de radio 
„Peutsther Freiheitssender 904“ 
se rentează despre cea de.# io-a 
plenară a Comitetului Central al 
P-rtid^lyi Comunist din Gernia. 
nia în cadrul căreia Max Rei
mann, prim-secretar al C.C. al 
Partiduluj Comunist din Germa
nia, a prezentat raportul ,.Unita, 
tea tuturor forțelor patriotice din 
Republica Federală Germană în 
lupta împotriva imperialismului 
german, pentru pace și coexis
tență pașnică".

Comitetul Central a subliniat 
în unanimitate marea importanță 
istorică a Declarației de la Mos
cova și a Manifestului Păcii a- 
doptat în anul 1957. Datorită su
periorității forțelor socialismului 
și păcii, popoarele au posibilita. 
tea ca, prin acțiuni combative 
împotriva imperia’ismului agre
siv, să preîntâmpine un război a- 
tomic distrugător, să zădărni
cească planurile agresive. In pre
zent situația din lume și raportul 
de forțe sînt de așa natură îneît 
există posibilitatea reală a ex. 
cluderii războiului mondial din 
viața societății.

Partidul Comunist din Germa.

Spioni americani arestați în R. D. G.
BERLIN 25 (Agerpres). — La 

Berlin a fost dat publicității un 
comunicat în care se arată că 
Ministerul Securității de Stat al 
R.D.G, dispune de documente 
ale unor organe americane de 
spionaj din R.F.G. și din Berli
nul occidental care dovedesc ac
tivitatea lor de spionaj și submi
nare împotriva R-D.Q. și a altor 
țări socialiste.

Aniversarea independentei 
Afganistanului

KABUL 25 (Agerpres). — La 
23 august Afganistanul a săr
bătorit a 42-a aniversare a in
dependenței. Festivitățile au 
îneeput eu o paradă militară 
la care au asistat miniștri, 
funcționari superiori ai insti
tuțiilor guvernamentale, gene
rali șj ofițeri ai armatei afga
ne, membri ai corpului diplo
matic.

Regele Muhammed Zahir 
Șah a rostit o cuvântare în 
care a arătat între altele că 
datoria întregului popor af
gan este menținerea indepen

A 17-a ediție 
a Jocurilor Olimpice

(Urmare din pag. l-a) 

președintele C.I.O., Avery 
Brundage, coboară în incinta 
stadionului și urcă pe mica 
tribună instalată în fața șiru
lui de sportivi. După citeva 
secunde îi urmează preșe
dintele Italiei, Giovanni Gron- 
chi, care declară deschisă cea 
de-a 17-a ediție a Jocurilor 
Olimpice de vară de la Roma. 
Fanfarele execută semnalul 
Jocurilor, reprezentind pri
mele 4 măsuri ale „Imnului 
Soarelui* de Mascagni. Pe 
poarta mare a stadionului își 
fac apariția 8 atleți, escortați 
de o gardă de onoare din 
12 marinari, care poartă, des
fășurat larg, steagul alb o- 
limpic cu cele 5 cercuri co
lorate. Steagul este înălțat în
cet pe catarg, în timp ce co
rul Academiei naționale San
ta Cecilia din Roma intonează 
imnul olimpic.

în văzduh răsună salve de 
artilerie și zboară mii de po
rumbei albi, simbol al păcii. 
Ei se împrăștie spre cele 4 
zări, iar cîțiva speriați de 
bubuitul tunurilor se adăpos
tesc în tribune, în palmele 
spectatorilor. Urmează mo
mentul cel mai emoționant al 
festivității, sosirea flăcării o- 
limpice aprinsă cu două săp- 
tămînj în urmă în străvechea 
Olimpie și purtată de tineri 
atleți greci și italieni de-a 
lungul a 1.526 krp. Ultimul 
schimb al ștafetei este stu
dentul italian Giancarlo Peris 
care pătrunde în incinta sta
dionului cu flacăra olimpică. 
După ce face un tur de pistă 
el se apropie de soclul mon
tat în mijlocul arenei și a- 
prinde într-o urnă focul olim
pic ce va arde aici pînă la 
11 septembrie. 

AZI Șl MÎINE 
ultimele zile la PRONOSPORT

Numai azi și ’mîine mai puteți depune buletinele la con
cursul Pronosport de duminica 28 august. Concursul Prono 
sport de duminica este ultimul din seria care beneficiază de 
fondul suplimentar de premii în valoare de 250.000 lei, acor
dat posesorilor de bilete Expres Olimpic, necîștigâtoare Io 
marea tragere din 7 august.

de argint și 47 medalii de bronz, 
precum și 15 diplome. In pri
mele două zile pe primul loc 
s-au clasat Rominia și Ungaria 
care au obținut cîte două me
dalii de aur. Cîte o medalie de 
aur au obținut Austria, Bulgaria 
și Cehoslovacia.

C. din Germania
ni.a luptă neabătut pentru co
existență pașnică, pentru dezar
mare generală și totală, pentru 
crearea unei lumi fără arme și 
războaie-

Comitetul Central subliniază că 
politica Partidului Comunist din 
German^ corespunde pe deplin 
tezelor Congreselor al XX-lea și 
ai XXI.Iea ale P.C.U.S, și Comu
nicatului Consfătuirii de la Bucu
rești a reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești din ță
rile socialiste, despre situația ac
tuală.

In comunicat se arată că în 
anii de activitate ilegală Parti
dul Comunist din Germania a a- 
rătat calea și țelul în toate pro
blemele de importanță vitală ale 
poporului german. Partidul Co
munist din Germania se pronun
ță pentru o cotitură în politica 
Republicii Federale către o poli
tică democratică, pașnică ș’ cu 
adevărat națională. De aceea tre. 
buie intensificată lupta pentru 
legalizarea Partidului Comunist 
din Germania.

In vederea unei mai bune co
ordonări a activității Comitetului 
Central, plenara a ales un secre
tariat condus de Max Reimann.

In. baza acestor documente or
ganele securității de stat ale 
R.D.G. pu arestat în ultimul 
timp 147 de agenți ai spionaju
lui american.

Organele securității de stat au 
confiscat de la arestați aparate 
de radioemisie, aparate fotografi
ce speciale, arme, pașapoarte 
false și alte obiecte pentru uzul 
spionilor.

denței, cucerită prin lupte 
crîncene.

Bunăstarea și securitatea 
Afganistanului, a spus el, sînt 
legate de bunăstarea și secu
ritatea lumii și dezvoltarea lui 
este poșibilă numai în condi
țiile păcii șj prieteniei între 
pppoare; ‘

Iată de ce, a spus regele, po
litica Afganistanului este o 
politică de neutralitate și ne- 
participare la diferite grupări 
și blocuri militare, precum și 
o politică de coexistență cu 
toate popoarele.

Purtătorii drapelelor fac 
apoi cerc în jurul micii tri
bune pe care urcă sportivul 
italian Adolfo Consolinj care 
rostește jurămîntul olimpic.

Fanfara intonează imnul 
italian și în sunetele unui 
marș vesel participanții la 
Olimpiadă părăsesc stadionul. 
Cea de-a 17-a ediție a Jocu
rilor Olimpice a început.

★

în piscina olimpică și la „Pa
lazzo dello Sport" s-au desfășu
rat joi primele întreceri din ca
drul celei de-a 17-a ediții a 
Jocurilor Olimpice de vară.

In cel mai interesant meci al 
preliminariilor turneului de polo 
pe apă (grupa 1) echipa Italiei 
a întilnit echipa R. P. Romine, 
După un joc pasionant, victoria a 
revenit echipei italiene eu sco
rul de 4—3 (2—1). Astăzi, la 
amiază, echipa romînă întilnețte 
formația Republicii Arabe Uni
te. Alte rezultate înregistrate în 
grupele turneului de polo pe 
apă : lugoslaviatOlanda 2--1 
(L—l), Japonia—Republica A- 
rabă Unită 3—3 (2-^1), Argen
tina—-Brazilia 2—2 (1—0).

!n primele meciuri ale turneu
lui de box au fost înregistrate 
următoarele rezultate : cat. mus
că: Curcetti (Italia) dispune la 
puncte de Risekka (Uganda); 
caț. cocoș ; Armstrong (S.U.A.) 
întrece la puncte pe Petkov 
(R P. Bulgaria); cat. semiușoa- 
ră: Stein (Africa de sud) întrece 
Ia puncte, pe Prior (Australia) . 
Lopopolo (Italia) îțivinge la 
puncte pe Boland (Indonezia); 
cat. ușoară ; Sarrazin (Canada) 
învinge prin KO pe Șowa (Lur 
xemburg). în această reuniune 
nu a evoluat nici un pugilist ro- 
mîn.



TELEGRAME
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. 

Primsecretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale 

' a Republicii Populare Romine
Tovarășului CHIVU STOICA, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

București
în numele poporului albanez, al Comitetului Central al 

Partidului Muncii din Albania, al Prezidiului Adunării Popu
lare, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Albania 
și în numele nostru personal vă transmitem dv., dragi tovarăși, 
și prin dv. poporului frate romîn, cel mai călduros salut și cele 
mai cordiale urări cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a eli
berării Romîniei. în această perioadă istorică scurtă, harnicul 
popor romîn, sub înțeleaptă conducere marxist-leninistă a Par
tidului Muncitoresc Romîn, a obținut succese strălucite în con
strucția socialistă a țării sale, în ridicarea bunăstării maselor de 
oameni ai muncii.

în prezent, Republica Populară Romînă, membru credincios 
al puternicului lagăr socialist, în frunte cu marea noastră eli
beratoare și prietenă comună — glorioasa Uniune Sovietică — 
aduce o contribuție prețioasă la întărirea unității marii familii 
a țărilor socialiste, în lupta pentru colaborarea internațională și 
asigurarea unei păci trainice în Balcani și în întreaga lume.

Zi de zi între popoarele albanez și romîn s-au dezvoltat și 
s-au adîncit tradiționala prietenie frățească și strînsă colaborare, 
bazate pe principiile internaționalismului proletar, spre binele 
celor două popoare — pentru socialism și pace.

în această zi de sărbătoare, vă urăm din toată inima, 
dv. și poporului romîn prieten și aliat noi victorii în construirea 
Romîniei socialiste, în lupta pentru traducerea în viață a im
portantelor sarcini trasate de al III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn, pentru menținerea păcii și întărirea prie
teniei între popoare.

Să trăiască și să înflorească în veci prietenia de nezdrunci
nat și colaborarea frățească dintre popoarele noastre.

ENVER HODJA, 
Prim-secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Albania
HADJI LLESHI,

Președintele Prezidiului Adunării Populare 
a Republicii Populare Albania

MEHMET SHEHU,
‘ * Președintele Consiliului de Miniștri

al Republicii Populare Albania

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin
Tovarășului CHIVU STOICA, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale 

a Republicii Populare Romîne
București

Dragi tovarăși,
Cu prilejul sărbătorii naționale — 23 August, cea de-a 16-a 

aniversare a eliberării poporului romîn de sub jugul fascist de 
către marea Armată Sovietică, îngăduiți-ne ca în numele Comi
tetului Central al Partidului Muncii din Coreea, al Guvernului 
Republicii Populare Democrate Coreene, al Prezidiului Adună
rii Populare Supreme și al întregului popor coreean să vă 
transmitem dv. și prin dv. poporului frate romîn cele mai calde 
felicitări.

în perioada care a trecut poporul frate romîn, sub condu
cerea înțeleaptă a Partidului Muncitoresc Romîn, a obținut 
mari succese în lupta pentru construirea socialismului în țara 
sa și în ridicarea bunăstării oamenilor muncii, a transformat 
patria sa într-o țară socialistă înaintată industrial-agrară. 
Astăzi toți oamenii muncii din Romînia s-au ridicat la luptă 
pentru cucerirea victoriei depline a socialismului în Romînia 
și îndeplinirea sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres 
al Partidului Muncitoresc Romîn. Partidul Muncitoresc Romîn 
a păstrat întotdeauna puritatea marxism-leninismului. este cre
dincios internaționalismului proletar ■ șț conduce cu fermitate 
poporul romîn spre victoria socialismului.

Succesele mărețe obținute de poporul frate romîn în con
struirea socialismului în țara sa bucură nespus de mult poporul 
nostru și constituie o mare contribuție la întărirea puterii 
lagărului socialist, în frunte cu Uniunea Sovietică.

Poporul coreean prețuiește mai mult ca orice prietenia și 
solidaritatea dintre popoarele țărilor noastre, strîns unite sub 
steagul internaționalismului proletar, și depune toate eforturile 
pentru, întărirea lor prin toate mijloacele.

întîmpinînd glorioasa sărbătoare națională a poporului ro
mân, noi vă dorim din toată inima, dv. și poporului frate romîn, 
noi succese în lupta pentru îndeplinirea cu succes a planului 
economic de 6 ani, care prevede crearea bazei tehnico-materiale 
pentru desăvîrșirea construcției socialiste în țara dv., pentru 
întărirea continuă a unității și solidarității lagărului socialist 
în frunte cu Uniunea Sovietică, pentru pace în întreaga lume.

KIM IR SEN, 
Președintele Comitetului Central 

al Partidului Muncii din Coreea, 
Președintele Cabinetului de Miniștri 

al Republicii Populare Democrate Coreene 
ȚOI EN GHEN,

Președintele
> Prezidiului Adunării Populare Supreme 
a Republicii Populare Democrate Coreene.

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale 

a Republicii Populare Romîne
Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ. 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Muncitoresc Romin

Tovarășului CHIVU STOICA, 
Președintele Consiliului de Miniștri, 

al Republicii Populare Romine
București

I Dragi tovarăși,
' In numele populației din R. D. Germană și al nostru perso
nal, vă trimitem dv. și întregului popor romin salutări frățești 
de luptă și cele mai calde felicitări cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării Romîniei de sub fascism.

în ultimii ani poporul romîn a obținut, sub conducerea 
P.M.R., succese importante în construirea socialismului. Vă feli
cităm pentru mărețul bilanț pe care l-a făcut Congresul al 
III-lea al P.M.R.

Sintem convinși că poporul romîn va înfăptui cu entuziasm 
noile sarcini mărețe trasate de congresul partidului.

Constatăm cu bucurie că relațiile frățești dintre R. D. Ger
mană și R. P. Romînă se dezvoltă tot mai mult, în toate dome
niile, spre binele ambelor țări.

Populația R. D. Germane și forțele iubitoare de pace din 
Germania occidentală prețuiesc sprijinul pe care R. P. Romină 
îl dă în lupta împotriva politicii militariste și revanșarde a gu
vernului Adenauer, care împreună cu imperialismul agresiv din 
S.U.A., periclitează în mod serios pacea popoarelor din Europa. 
Forța unită de neînvins a tuturor statelor socialiste în frunte cu 
Uniunea Sovietică va reuși să zădărnicească toate planurile 
războinice ale forțelor agresive imperialiste și militariste și să 
asigure popoarelor lumii, pacea.

Cu ocazia sărbătorii naționale a R. P. Romîne vă rugăm să 
primiți, dragi tovarăși, urările noastre cele mai bune de noi 
succese în realizarea mărețului țel al desăvîrșirii construcției 
socialismului în R. P. Romînă, în lupta pentru asigurarea păcii, 
iar dv. personal vă dorim fericire.

WILHELM PIECK, 
Președintele R. D. Germane 

WALTER ULBRICHT, 
Prim-secretar al C.C. al PJS.U.G.

OTTO GROTEWOHL, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. D. Germane
DR. JOHANNES DIECKMANN 
Președintele Camerei Populare 

a R. D. Germane

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin
Tovarășului CHIVU STOICA, 

Președintele Consiliului de Mintștri 
al Republicii Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale 

a Republicii Populare Romine
București

Dragi tovarăși,
Comitetul Central al Partidului Popular-Revoluționar Mon

gol, Prezidiul Marelui Hural Popular al R. P. Mongole și Con
siliul de Miniștri al R. P. Mongole vă trimit dv. și prin dv. în
tregului popor romîn cele mai calde și cordiale felicitări și cele 
mai bune urări cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul fascist Sub conducerea Partidului Mun
citoresc Romîn, oamenii muncii din Romînia au obținut în cei 
16 ani ai puterii populare succese strălucite în construirea so
cialismului în țara lor.

Poporul mongol se bucură din toată inima de faptele de 
eroism în muncă ale glorioasei clase muncitoare și ale harnicei 
țărănimi din Romînia frățească care, sub conducerea gloriosului 
Partid Muncitoresc Romin, îndeplinesc cu succes mărețele sar
cini prevăzute în planul de 6 ani de dezvoltare a economiei na
ționale. planul de desăvîrșire a construirii socialismului în R. P. 
Romînă.

Sîntem bucuroși să subliniem că legăturile frățești și cola
borarea multilaterală dintre R. P. Mongolă și R. P. Romînă se 
dezvoltă an de an în interesul popoarelor noastre, al întăririi 
unității și coeziunii marelui lagăr al socialismului în frunte cu 
Uniunea Sovietică.

Partidul Popular-Revoluționar Mongol, poporul mongol și 
guvernul său vă urează din toată inima, dv. și întregului popor 
romîn, noi și mari succese în construcția socialistă și în întă
rirea păcii în întreaga lume.

Să se întărească prietenia frățească de nezdruncinat și co
laborarea dintre popoarele mongol și romin.

J ȚEDENBAL, 
Prim secretar al C.C. al Partidului. 

Popular-Revoluționar Mongol, 
Președintele Consiliului de Miniștri 

al R. P. Mongole
J. S AMBU. 

Președintele Prezidiului Marelui Hural 
Popular al R. P. Mongole

Ulan-Bator, 22 august 1960

Tovarășului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ, 
Prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romin
Tovarășului ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale 
a Republicii Populare Romine
Tovarășului CHIVU STOICA, 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

București
Dragi tovarăși,
Cu prilejul celei de-a 16-a aniversări a sărbătorii naționale 

a Republicii Populare Romîne în numele Partidului celor ce 
muncesc din Vietnam, al Adunării Naționale, al Guvernului și 
poporului Republicii Democrate Vietnam și în numele nostru 
personal, adresăm Partidului Muncitoresc Romîn, Marii Adu
nări Naționale, Guvernului și poporului Republicii Populare 
Romîne felicitările noastre cordiale și călduroase.

Tn cei 16 ani care s-au scurs, poporul romin a obținut nu
meroase și mari succese in construcția socialistă sub conducerea 
clarvăzătoare a Partidului Muncitoresc Romîn. Victoriile strălu
cite ale poporului frate romin constituie o puternică încurajare 
în toate demeniiie pentru poporul vietnamez, care construiește 
socialismul in Vietnamul de nord și luptă pentru «unificarea 
pașnică a tării sale.

Partidul celor ce muncesc din Vietnam, Guvernul Republi
cii Democrate Vietnam și poporul vietnamez urează In mod 
sincer poporului romîn succese tot mai multe și mai mari în 
construcția socialistă in Romînia și în lupta pentru menținerea 
păeii in întreaga lume.

Fie ca prietenia și colaborarea frățească dintre Vietnam și 
Romînia să se Întărească Și să înflorească în fiecare zi tot mai 
mult.

HO ȘI MIN.
Președintele Partidului celor ce muncesc 

din Vietnam
și Președintele Republicii Democrate Vietnam

TRUONG CHINH.
Președintele Comitetului Permanent 

al Adunării Naționale
a Republicii Democrate Vietnam

F.AM VAN DONG, 
Prim-mlnistru

al Guvernului Republicii Democrate Vietnam

R.P. ALBANIA

TIRANA. 25 (Agerpres). — 
ATA transmite : Ambasadorul 
R. P. Romîne în R. P. Al
bania, Gh. Velcescu, a ofe- 
rit o recepție cu prilejul 
zilei de 23 August. La recep
ție au luat parte : Mehmet 
Shehu, președintele Consiliu, 
lui de Miniștri al R. P. Al
bania, Hadji Lleshi, președin
tele Prezidiului Adunării 
Populare, membri ai Biroului 
Politic al C.C. al P.M.A., 
membri ai C.C. al P.M.A., mi
niștri, membri ai Prezidiului 
Adunării Populare, reprezen
tanți ai organizațiilor obștești, 
oameni de artă și cultură, 
ziariști. Au luat parte de ase
menea șefii misiunilor diplo- 
matice acreditați in R. P. Al
bania. Recepția s-a desfășurat 
intr-o atmosferă prietenească.

i
R.D. VIETNAM

HANOI 25 (Agerpres). — La 
23 august, Grigore Ismailes- 
cu, însărcinat cu afaceri ad- 
interim la Hanoi a oferit o 
recepție la care au participat 
Fam Van Dong, primul mi
nistru al R.D. Vietnam, Tru
ong Chinh, președintele Bi
roului permanent al Adună
rii Naționale, Fan Ke Toai și 
Nguyen Duy Trinh, vicepre
ședinți ai Consiliului de Mi
niștri, membri ai guvernului, 
conducători ai asociațiilor și 
organizațiilor centrale, mem
bri ai corpului diplomatic, 
ziariști vietnamezi și străini.

La 23 august, Grigore Is- 
mailescu a vorbit la posturile 
de radio vietnameze despre 
importanța zilei de 23 August, 
despre realizările și perspec
tivele dezvoltării țării noas
tre.

1
LA OFICIUL EUROPEAN I 

AL O.N.U.

GENEVA 25 (Agerpres). — 
Cu ocazia zilei de 23 August, 
reprezentantul permanent al 
R.P. Romîne pe lingă Oficiul 
european al O.N.U., Iacob Io- 
nascu. a oferit un cocteil la 
restaurantul Palatului Națiu
nilor. Au luat parte P. Spu
neți. directorul Oficiului eu
ropean O.N.U., S. Toumioja, 
secretarul executiv al C.E.E., 
șefii misiunilor diplomatice a- 
creditați pe lingă O.N.U.. pre
cum si consulii generali din 
Geneva.

IRAK

BAGDAD (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August. Ion 
Georgescu, ambasadorul R P. 
Romîne la Bagdad, a oferit o 
recepție la care au participat 
primul ministru Abdul Kerim 
Kassem. miniștri, guvernato
rul genera! militar, șefi de stat 
maior, conducători de partide 
politice, de organizații de ma
să, personalități culturale șl 
ziariști, șefi ai misiunilor di
plomatice acreditați la Bagdad.

\NGUA

LONDRA (Agerpres). — Cu 
prilejul zilei de 23 August, 
ministrul R- P. Romîne la 
Londra, Petre Bălăceanu, a o- 
ferit o recepție în saloanele le
gației.

La recepție au participat 
Ormsby Gore, ministru de

Excelenfei Sale
ION GHEORGHE MAURER.

Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale 
a Republicii Populare Romine

București
Cu prilejul aniversării sărbătorii naționale a Romîniei am 

mare plăcere de a vă transmite in numele poporului ți guver
nului argentinian și ai meu personal felicitări și urări pentru 
fericirea dv. personal și prosperitatea țării dv.

ARTURO FRONDIZI, 
Președintele Republicii Argentina 

Buenos Aires

TELEGRAMA REGELUI BELGIEI . . '«?
Excelenfei Sale

Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale 
a Republicii Populare Romine

București
Cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Ro

mine. rog pe Excelenta Voastră să primească urările mele pen
tru prosperitatea țării.

Bruxelles
BAUDOUDi

Excelenfei Sale 
ION GHEORGHE MAURER, 

Președintele Prezidiului Marii Adunări Nafionale 
a Republicii Populare Romine

București
In numele guvernului și poporului birman și în numele 

meu personal îmi permit să vă prezint Domniei Voastre, d-ie 
președinte, și prin Domnia Voastră guvernului și poporului ro
min. felicitările mele călduroase și sincere urări de bine cu 
prilejul acestei aniversări a zilei eliberării Rominiei.

Rangoon
WIN MAUNG 

Președintele Uniunii Birmane

Excelenfei Sale
Președintele Consiliului de Miniștri al R. P. Romine,. 

CHIVU STOICA
București

Cu prilejul sărbătorii naționale a poporului romin, 23 Au- 
gust 1960, am plăcerea de a transmite Excelenței Voastre și 
prin dv. guvernului și poporului romin, sincerele noastre feli
citări și cele mai bune urări pentru viitor.

Doamna SIRJMAVO BANDARANAIKE 
Prim ministru al Ceylonului

Sărbătorirea zilei de 25 August
peste

stat, Sir Cyril Hinshelwood, 
președinte al Societății Regale 
a Marii Britanii, cunoscutul 
cîntăreț american Paul Robe
son, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
deputați, ziariști, scriitori, oa
meni de afaceri.

TURCIA

ANKARA 25 (Agerpres), — In 
ziua de 23 August, ambasadorul 
R. P. Romîne la Ankara, a or
ganizat o recepție la care au par
ticipat Muharrem Kiziloglu, mi
nistrul Afacerilor Interne, gene
ralul Irfan Bastug, guvernator al 
Ankarei și membru al Comitetu. 
lui unității naționale, funcționari 
superiori, generali și ofițeri su
periori, oameni de știință și cul
tură și un mare număr de zia
riști. Au participat de asemenea 
șefii misiunilor diplomatice fi 
alți membri ai corpului diploma
tic. Recepția s-a desfășurat in- 
tr.o atmosferă cordială.

I 
BELGIA

BRUXELLES 25 (Agerpres).
— Cu prilejul zilei de 23 Au
gust ministrul R. P. Romîne la 
Bruxelles, Pavel Babuci, a ofe
rit o recepție în saloanele Le
gației romîne. Au participat F. 
Brunfaut, vicepreședinte al Ca
merei Deputaților, E. Mach- 
tens, președintele grupului 
parlamentar belgiano-romîn, 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe al Belgiei, 
deputați, senatori, reprezen
tanții unor întreprinderi in
dustriale și ai cercurilor de a- 
faceri, personalități din lumea 
culturală și artistică, membri 
ai corpului diplomatic. A par
ticipat de asemenea compozito
rul Jean Absil, președintele 
Asociației de prietenie „Bel- 
gia-Romînia“, precum și mem
bri ai Asociației.

R.P.F. JUGOSLAVIA

BELGRAD 25 (Agerpres). — 
La recepția organizată cu pri
lejul zilei de 23 August de că
tre ambasadorul R. P. Romîne 
la Belgrad, Ion Rab, au parti
cipat A. Rankovici, vicepreșe
dinte al Vecei Executive Fe
derative, V. Simici, vicepreșe
dinte al Scupșcinei Populare 
Federative a R.P.F.I., membri 
ai Vecei Executive Federative, 
funcționari superiori, oameni 
de cultură și artă, activiști, 
membri ai corpului diploma
tic, ofițeri ai armatei iugo
slave etc.

DANEMARCA

COPENHAGA 25 (Agerpres).
— Iuliu Dobroiu, însărcinat 
cu afaceri ad-interim al R.P. 
Romîne în Danemarca, a ofe
rit la 23 August o recepție la 
care au participat miniștri, 
membri ai parlamentului, șefi 
ai misiunilor diplomatice, 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
din alte ministere, oameni de 
știință, personalități cultura
le, reprezentanți ai presei da
neze.

LA DAMASC

DAMASC 25 (Agerpres). — 
La recepția organizată de con
sulatul R.P. Romîne cu ocazia 
celei de-a 16-a aniversări a 
eliberării Romîniei de sub ju-

hotare
gul fascist au participat mi
niștri executivi ai provinciei 
siriene : Husni Sawaf, minis
trul Economiei, Ahmad Etu- 
nes, ministrul Agriculturii, 
Sabet Aris, ministrul Cultu
rii și al Orientării Naționale, 
reprezentanți ai cultelor, de
putați în Adunarea Națională, 
ziariști și alte personalități. 
Au participat de asemenea 
consulii generali a numeroase 
țări.

IRAN

TEHERAN 25 (Agerpres). — 
Cu ocazia zilei de 23 August, 
Constantin Constantinescu, însăr
cinat cu afaceri ad-interim al 
R.P.R. la Teheran, a oferit o re
cepție la care au participat 
Morteza Sarmad, vicepreședinte 
al Consiliului de Miniștri, mem
bri ai guvernului iranian, nume
roase personalități politice, eco
nomice, culturale, ziariști. Au 
luat parte de asemenea șefi ai 
misiunilor diplomatice acreditați 
la Teheran și alți membri ai 
corpului diplomatic.

ARGENTINA

BUENOS AIRES (Ager
pres). — La 23 august, cu pri
lejul sărbătorii naționale a 
Romîniei, ministrul Republi
cii Populare Romîne în Ar
gentina, F. Păcurariu, a ofe
rit o recepție la care au par
ticipat personalități ale vie
ții politice argentiniene, de
putați și senatori, funcționari 
superiori din Ministerul Afa
cerilor Externe, oameni de 
știință și de cultură, oameni 
de afaceri, ziariști, persona
lități din viața politică. Au 
luat parte de asemenea șefi

ai misiunilor diplomatice șl\ 
membri ai corpului diploma- ' 
tic din Argentina.

în ziua de 23 august, mi-f 
nistrul R.P. Romîne în Ar
gentina a rostit o cuvîntare 
în fața posturilor de radio 
„Nacional“, după care postu
rile de radio au transmis un 
program de muzică româ
nească.

SUEDIA

STOCKHOLM 25 (Ager* 
preș). Cu prilejul zilei de 
23 August însărcinatul cu a~ 
faceri al R.P. Romîne la 
Stockholm, O. Gravi? a oferit 
o recepție. Au participat re
prezentanți ai guvernului sue
dez, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe, 
membri ai Academiei suedeze, 
membri ai Comitetului pentru 
decernarea premiilor Nobel, 
personalități culturale, repre
zentanți ai organizațiilor de 
masă, ziariști, oameni de afa
ceri, membri ai corpului di
plomatic, acreditați la Stock
holm. , j

OLANDA *

HAGA 25 (Agerpres). — Cu 
prilejul celei de-a 16-a ani
versări a eliberării Romîniei 
de sub jugul fascist, însărci
natul cu afaceri al R.P. Ro
mîne la Haga, L. Bădulescu, a 
oferit o recepție. Au partici
pat funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe 
și Ministerul Afacerilor Eco«ț 
nomice, președintele Senatu
lui, personalități din viață 
economică, culturală, artistică, 
reprezentanți ai misiunilor di
plomatice acreditați la Haga< / 
ziariști. f

Deschiderea conferinței 
statelor independente din Africa

LEOPOLDVILLE 25 (Ager
pres). — La 25 august s-a des
chis la Leopoldville, capitala 
Republicii Congo, conferința 
statelor independente din A- 
frica la nivelul miniștrilor 
afacerilor externe. Partlclpan. 
ții la conferință vor discuta 
problema uneltirilor agresive

ale cercurilor imperialiste îm
potriva independenței și inte
grității de stat a Republicii 
Congo și vor examina sarci
nile care stau în fața tinere
lor țări din Africa în vede
rea consolidării colaborării în
tre ele.

Mesajul lui N. S. Hrușciov
MOSCOVA 25 (Agerpres). — 

TASS transmite : N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al UJL&&, a a- 
dresat o telegramă de salut 
participanților la Conferința 
statelor independente din 
Africa care s-a întrunit in o- 
rașul Leopoldville.

N. S. Hrușciov subliniază că 
imperialiștii ridicînd mina a- 
supra Republicii Congo vor să 
dea o lovitură și celorlalte 
state africane care și-au cu
cerit independența națională, 
să-i înspăiminte pe acei care 
nu au reușit incă să scuture 
de pe grumazul lor jugul ru
șinos al colonialismului și care 
luptă cu abnegație și bărbăție 
pentru libertate. „Agresiunea 
imperialistă împotriva Repu

blicii Congo este de fapt o a- 
gresiunc împotriva tuturor 
statelor africane"

Guvernul sovietic, se arată 
in telegramă, promovînd cu 
consecvență politica sa de pa
ce, sprijină cu sinceritate ce
rerile juste ale popoarelor din 
Africa care luptă pentru elibe
rarea deplină a continentului 
lor do sub dominația străină, 
pentru întărirea suveranității 
naționale a țărilor deja elibe
rate, pentru transformarea 
Afric’i într-o zonă de pace 
trainică.

N. S. Hrușciov își exprimă 
convingerea că conferința „va 
lua hotărîri eficiente pentru a 
torpila planurile criminale ale 
complotului imperialist împo
triva Republicii independente 
Congo".

F. Castro: Cuba nu mai este 
și nu va mai fi niciodată o anexă 

a economiei S. U. A.

Guvernul Suvanna Fumma a fost confirmat 
de Adunarea Națională a Laosului

PARIS 25 (Agerpres). — Agen
ția France Presse relatează că în 
cadrul unei ședințe speciale care 
a avut loc la 25 august. Aduna
rea Națională a Laosului a con
firmat cg guvernul prințului Su. 
vânna Fumma este singurul gu. 
vern legal al regatului. La șe
dință a asistat Tao Somsanit al 
cărui guvern a căzut în urma lo. 
viturii de stat.

Poziția generalului Fumi Nosa. 
van care s-a refugiat în locali
tatea Savannaket, situată în a^ 
propierea frontierei cu Tailanda, 
„nu a putut fi precizată chiar

după ce prințul Suvanna Fumma 
e întreprins marți 23 august, o 
călătorie fulger la Savannaket, 
iar apoi a declarat că criza a 
fost reglementată".

In ciuda declarației* premieru
lui că s-a realizat un acord, pos, 
tul de radio Savannaket conti
nuă să se dedea la atacuri îm^ 
potriva guvernului. La 24 august, 
un avion venind din spre sud a 
aruncat din nou asupra orașului 
Vientiane manifeste antiguverna
mentale. Adunarea Națională a 
hotărît eă trimită o delegație la 
Savannaket.

HAVANA 25 (Agerpres). — 
TASS transmite : în palatul oa-> 
meniior muncii din Havana a 
avut loc o adunare festivă con
sacrată unirii organizațiilor revo
luționare de femei din Cuba în 
federația unică a femeilor cu. 
bane.

La această adunare primul mi- 
i nistru Fidel Castro a rostit o 
i amplă cuvîntare.

Fidel Castro a declarat că cri
minalii de război și contrarevo
luționarii, știind că nu au forțe 
pentru a se ridica împotriva po
porului, își pun speranțele în im
perialismul american, în Depar. 
tamentul de Stat și Pentagonul 
S.U.A. Dar Cuba, a subliniat 
ei, are forțele necesare pentru a 
lupta împotriva contrarevoluției 
și a inspiratorilor ei străini. A- 
ceste forțe sînt reprezentate nu 

; numai de poporul Cubei și po

poarele Americii Latine, ci și de 
popoarele întregii lumi.

Vom fi și de acum înainte 
prieteni cu Uniunea Sovietică și 
Republica Populară Chineză de
oarece aceste țări au demonstrat 
în fapte că ne sînt prietene, ia 
timp ce imperialismul american 
întreprinde măsuri agresive împo
triva noastră. Poporul nostru este 
și va fi întotdeauna un popor li
ber, un prieten al popoarelor li<- 
bere. El va tinde întetdeauna 
spre eliberarea tuturor popoare
lor. Vom vinde produsele noas
tre acelora care vor să ne dea în 
loc produsele lor. Cuba nu mai 
este și nu va mai fi niciodată o 
anexă a economiei S.U.A. Ea nu 
va vota niciodată în O.N.U. po
trivit ordinelor altora. Ne vom 
situa pe poziția care ne va fi 
dictată de demnitatea și suvera
nitatea noastră.

f

VARȘOVIA. — Intre 18 și 28 
august are loc la Varșovia, sub 
auspiciile Academiei Poloneze de 
Științe, o conferință de ipoetică 
la care iau parte lingviști și oa. 
meni de litere din Anglia, R. P. 
Bulgaria. R. S. Cehoslovacia, 
Franța, R. P. Polonă. R. P. Ro- 
mînă, R. P. Ungară, S.U.A., 
U.R.S.S. etc. Din partea R. P. 
Romîn© au prezentat comunicări 
în zilele de 22 șl 23 august acad, 
prof. Tudor Vianu și lectorul uni
versitar Al. Niculescu, de la Fa* 
cultiatea de Filologie din Bucu
rești. Comunicările au fost ur
mărite cu un v’u interes și au 
fost urmate de discuții ample.

Ședința din 24 august a fost 
prezidată de acad. Tudor Vianu.

MOSCOVA. — După cum s-a 
anunțat de la observatorul sud- 
polar Mlrnli, la 24 august per
sonalul de la stația sovietică in. 
tracontinentală Vostok din An.

tarctica a înregistrat un nou mi. 
nim absolut al temperaturii ae
rului de pe globul păminiesc — 
minus 88,3 grade C, vintul su- 
flind din sud-sud-vest cu o viteză 
dc 5 metri pe secundă. Pină în 
prezent temperatura cea mai joa
să — 87,4 grade C a fost înre
gistrată tot aici la 25 august 1958. 
Tot aici la stația int r acont ine n- 
tală Sovetskaia, care funcționa 
in acea vreme, s-a înregistrat o 
temperatură minimă a aerului 
de 86,8 grade,

MOSCOVA. - De un deosebit 
succes se bucură turneul Circu
lui de Stat din București care 
prezintâ Ui U.R.S.S. spectacolul 
,,Circul pe apă". In or o șui Oren
burg, în prima săptămtnă specta. 
colul artiștilor romînl a fost vi. 
zlonat de peste 20.000 de spec
tatori. Biletele sînt vindute cu 
multe zile înainte. Informlnd des. 
pre turneul artiștilor romlnl, 
ziarele locale subliniază înalta lor 
măiestrie.
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La Conferința O. S. A-

Cuba demască uneltirile S.U.A.
NEW YORK 25 (Agerpres). —

TASS transmite : La San Jose 
(Costa Rica) continuă lucrările 

j conferinței miniștrilor Afacerilor 
i Externe af țărilor membr© ale 
! Organizației Statelor Americane. 
! La conferință s© discută cea de 
j a doua problemă fundamentală 
■ a ordinei d* zi — acuzațiile Sta.

telor Unite la adresa Cubei.
înainte de discutarea acestei 

probleme, delegația S.U.A. a di
fuzat un memorandum care ca. 
lomnîază în mod grosolan Cuba 
și guvernul ei revoluționar.

După cum relatează agenția 
Prensa Latina, Manuel Tollo, 
ministrul Afacerilor Externe al 
Mexicului, s.a pronunțat cu ho- 
tărîre în apărarea revoluției cu
ba ne.

In apărarea Cubei s.a pronun- 
țat de asemenea Luis Ignacio 
Arcaya, ministrul Afacerilor Ex
terne al Venezueleî.

NEW YORK 25 (Agerpres).

Prensa Latina relatează : ca 
răspuns la memorandumul di
fuzat de delegația S.U.A. la 
conferința miniștrilor Aface
rilor Externe ai țărilor mem
bre ale O.S.A. care conține a- 
cuzații nefundamentate la a- 
dresa Cubei, delegația cubanâ 
a difuzat un memorandum 
propriu.

Cuba arată din nou că nici 
Statele Unite, nici O.S.A. nu 
au dreptul de a se amesteca 
în hotărîrile administrative 
ale guvernului cuban.

Delegația cubană respinge 
în memorandumul său toate 
afirmațiile S.U.A. care în
cearcă să justifice reducerea 
cotei de zahăr prin aceea că 
Cuba a încheiat un acord cu 
Uniunea Sovietică. Documen
tul demască și alte acuzații 
gratuite formulate de Statele 
Unite la adresa Cubei.

— Corespondentul din San 
Jose (Costa Rica) al agenției

STAS 3452 52.


