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Importante 
economii

prin inovații

AGERPRES

Un grup de colectiviști de la gospodăria agricolă colectiva „30 Decembrie din comuna 
Tudor Vladimirescu, raionul Brăila, controlînd stadiul de dezvoltare a florii soarelui. 
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La Uzinele „Steagul Roșu 
a fast aplicată în producție o 
inovație care constă în tabu* 
nătățirea axului cardanic, una 
din piesele importante ale au
tocamionului. Inovația propu
să de un colectiv de munci
tori și tehnicieni contribuie la 
îmbunătățirea autocamionului 
și la obținerea de economii în 
valoare de peste 600.000 lei 
anual. Aceasta este cea de-a 
15-a inovație aplicată în ca
drul concursului de inovații 
inițiat de cabinetul tehnic al 
uzinei. Prin aplicarea acestor 
inovații s-au realizat economii 
în valoare de 1.045.698 lei. La 
cabinetul tehnic al uzinei au 
fost propuse în acest an 165 
inovații din care s-au și apli
cat 135. Potrivit calculelor ele 
vor aduce uzinei economii în 
valoare de aproape 4.500.000 
Iei.

O largă dezvoltare a luat 
mișcarea de inovații și în alte 
întreprinderi ale acestei re
giuni. De la începutul anului 
și pînă acum în uzinele și fa
bricile regiunii Brașov au fost 

peste 1.800 inovații 
aduce economii a- 
peste 34.500.000 lei.

Duminică 27 august 1961

(Agerpres)
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Ziua de 23 August a fost în- 
tîmpinată de colectivul Uzinei 
do motoare electrice din Bucu
rești cu importante succese 
obținute în întrecerea socia
listă. Muncitorii s-au prezentat 
la demonstrația tradițională 
cu grafice care arătau că în 
primele 7 luni ale anului uzi
na și-a îndeplinit sarcinile de 
plan în proporție de 102,8 la 
sută, a trimis pe piață numai 
motoare de calitate superioa
ră, a realizat economii în va
loare de peste 1.900.000 lei. în
tregul colectiv al uzinei s-a 
străduit să întîmpine marea 
sărbătoare a eliberării înde
plinind sarcinile de plan la 
toți indicii.

După ziua de sărbătoare 
mașinile au pornit din nou, 
oamenii și-au reluat munca, 
mînuiesc cu pricepere mane
tele strungurilor, deapănă cu 
repeziciune firele bobinelor, 
întrecerea dintre muncitori 
pentru a construi la timp și în 
condițiile tehnice 
motoare mai multe 
preț de cost scăzut 
cu succes în uzină.

— Colectivul uzinei și-a 
luat la începutul anului anga
jamente concrete pentru în
deplinirea ritmică și la toți 
indicii a sarcinilor de plan, 
ne spunea tovarășul Petre 
Vasile, secretarul comitetului 
U. T. M. Hotărîrea organizației 
U. T. M. este ca printr-o mai 
bună organizare a brigăzilor 
de producție ale tineretului, 
prin antrenarea tuturor tineri
lor în întrecere să sporească 
aportul tinerilor la îndeplinirea 
sarcinilor economice, la lupta 
întregului colectiv al uzinei 
pentru realizarea și depășirea 
planului de producție.

...Secția bobinai a uzinei. 
Hotărîrea despre care ne 
vorbea secretarul comitetului 
U.T.M. o găsim cel mai bine 
concretizată aici : cele șapte 
brigăzi de producție ale tine
retului din secție se întrec 
pentru obținerea titlului de 
colectiv de muncă fruntaș. 
Or, lupta pentru cîștigarea 
acestui titlu constituie un 
mod eficient prin care tinerii 
își aduc contribuția la înde
plinirea sarcinilor de plan la 
toți indicii. Aceasta pentru că 
brigăzile aflate . în întrecere 
și-au stabilit obiective con
crete în care se înglobează 
toii indicii de plan ; și reali
zarea ritmică și pe sortimen
te, și îmbunătățirea calității 
și realizarea de economii etc.

...La două mese alăturate, 
aflate în centrul secției bobi- 
naj, lucrează brigăzile de 
producție ale tineretului con
duse de Șușter Mihai și Ghe- 
nescu Mircea. Alături, pe un 
panou se află unul lingă al
tul graficele celor două bri
găzi conținînd indicii de plan 
ca și urmărirea zilnică a rea-
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Telegramă
Tovarășului GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ 
prim-secretar ai Comitetului 

Central al Partidului 
Muncitoresc Romin, 

(reședințele Consiliului 
de Stat al Republicii 

Populare Romine

Tovarășului ION GHEORGHE 
MAURER 

președintele Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne 
București

Dragi tovarăși,

în numele 
coreean și 

vă 
prin dv.

Permiteți-ne ca, 
întregului popor 
al nostru personal să 
transmitem dv. și 
poporului frate romin mulțu
mirile noastre profunde pen
tru felicitările calde și salutul 
frățesc adresat de dv. cu oca
zia celei de-a 16-a aniversări 
a eliberării Coreei.

Exprimîndu-ne convingerea 
că relațiile de prietenie și de 
colaborare în spiritul interna
ționalismului proletar, care 
s-au făurit în cadrul luptei 
comune duse împotriva poli
ticii agresive a imperialiștilor 
și pentru triumful cauzei pă
cii și socialismului se vor în
tări și dezvolta și în viitor zi 
de zi, urăm dv. și poporului 
frate romin noi și noi succese 
în opera de desăvîrșire a con
struirii socialismului în țara 
dv. si în lupta pentru o pace 
trainică în Balcani și în lu
mea întreagă.

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 

Phenian, 25 august 1961
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lizării lor. Planurile cînt de
falcate pe zile, pe tipurile 
de motoare pe care brigăzile 
le au de executat. Imediat ce 
bobinaiea unui motor a fost 
terminată, pe grafic se umple 
cu creion colorat un pătrățel.

— După cite se vede pă
trățelele sînt aproape toate 
colorate, am observat noi.

— Da. Uzina s-a angajat, de 
pildă, să îndeplinească planul 
anual în proporție de 101,5 la 
sută. Noi ne-am luat angaja
mentul ca lună de lună să în
deplinim planul brigăzii cu 2 
zile înainte de termen, anga
jament pe care pînă acum 
l-am realizat cu regularitate. 
Asta a făcut, printre altele, ca 
uzina însăși să-și depășească 
angajamentul. în prezent fa
cem totul ca și în lunile vi
itoare angajamentul să fie în 
deplinit. Pînă la 26 august, 
ambele brigăzi, și-au îndepli
nit sarcinile de plan pe luna 
august. Obiectivul propus 
în întrecerea pentru titlul de 
colectiv de muncă fruntaș — 
de a ne îndeplini planul lu
nar cu 2 zile înainte de ter
men — a fost îndeplinit. Asta 
înseamnă totodată că noi am 
ajutat secției să-și îndepli
nească indicele de producti
vitate planificat.

Succese însemnate obțin' 
brigăzile și în ceea ce pri
vește îndeplinirea obiective
lor privind îmbunătățirea ca
lității produselor. Brigada lui 
Ghenescu, de pildă, și-a pro
pus ca lună de lună să nu 
primească din partea contro
lului tehnic de calitate nici un 
motor care să necesite rema
nieri, să reducă la maximum 
defectele mici constatate de 
controlul interfaze. Atenția 
membrilor brigăzii a fost în
dreptată în special spre veri
ficarea calității bobinelor îna
inte de începerea lucrului, evi
tarea scurtcircuitelor care a- 
păreau deseori după bobi
nară. De la pornirea întrecerii 
obiectivul acesta se respectă 
cu strictețe.

Mergînd pe linia sporirii 
contribuției tinerilor la înde-

Două fruntașe, două prietene: Axinte Olga și Dimțtriu Ni- 
culina de la fabrica de încăl țăminte „Partizanul" din Ba
cău se sfătuiesc adesea asupra calității lucrului executat 

de ele.
Foto : N. STELORIAN

în regiunea Brașov

Muncă intensă pe ogoare!
Belșugul verii se odihnește de mult în magazii, dar

Macin
Stepă dobrogeană. Patru re

morci de la gospodăria agri
colă de stat Măcin transportă 
neîntrerupt borceagul. Clăile 
se înalță mereu. Pe Ungă alte 
furaje, gospodăria asigură ani
malelor și peste 300 tone de 
fînuri. In altă secție a gospo
dăriei, brigada de mecanizatori 
condusă de tînărul Nicolae 
Șerban continuă arăturile a- 
dînci de vară. Pînă acum, pes
te 1050 de hectare, din cele 
1400 pe care au fost păioase, 
sînt arate adine. O altă echipă 
de tineri cară continuu gunoi 
de grajd pe suprafața desti
nată însămînțării eu grîu. Pe 
250 de hectare au fost împrăș
tiate îngrășăminte chimice. Ti
nerii mecanizatori Dumitru 
Buzea, Nicolae Samoilă și al
ții au pregătit cele 100 de hec.

harnicii lucrători ai ogoarelor încă n-au întrerupt
munca. Pretutindeni se execută noi lucrări „la or

dinea zilei”.

tare pentru semănatul orzului 
și au discuit 520 de hectare din 
suprafața care va fi cultivată 
cu grîu. Se muncește cu însu
flețire pentru ca anul viitor 
ogoarele 
rodească

stepei dobrogene 
și mai bine.

La G. A. C

să

Membrii echipei de tineret 
condusă de Ion Costache de 
la G.A.C. Baba Ana, regiunea 
Ploiești, au venit în zori pe 
tarlaua cu sfeclă. Aflați în în
trecere cu tinerii din alte 
echipe, toți lucrează de zor.

termina de arat 
2200 de hectare 

păioase. Pe S00

Unii recoltează sfecla, alții o 
curăță de frunze. Cinci tineri 
cu atelaje transportă fără în
trerupere. grămezile de sfeclă. 
Sînt și ei în întrecere cu alți 
tineri, care deservesc alte echi
pe. Așadar cine va cîștiga în
trecerea pentru terminarea re
coltării la timp a celor 150 d« 
hectare cu sfeclă ? Fără îndo
ială că întreaga gospodărie co- ■ 
lectivă.

punctul de a 
cele aproape 
cultivate cu 
din aceste hectare s-a semănat 
în cultură dublă porumb fura
jer. De asemenea, tinerii me
canizatori au pregătit cele 132 
hectare pentru însămînțatul 
secarei, lucrare pe care o vor 
începe în curînd.

La G. A. C.
Corbeanca

brigăzi de tractoare de
Ia

Un șir de atelaje — cite 
trei ' conductori de la fiecare 
brigadă de cîmp — transpor
tă gunoiul de grajd din plat
forme, pe suprafețele care vor 
fi însămînțate în această 
toamnă cu secară, orz și grîu. 
O echipă de tineri îl împrăș
tie imediat pentru ca tractoa
rele să-l poată băga sub braz
dă. Pământul bine îngrășat dă 
recolte sporite la hectar. Acest 
lucru îl cunosc bine colectiviș. 
tii din. Corbeanca, raionul Ră
cani. Aceeași atenție o acordă 
ei însă și altor lucrări de pre
gătire a însămînțărilor de 

. toamnă. Pînă acum a fost 
pregătit tot terenul pentru 
secară și orz. S-au discuit, de 
asemenea, 420 de hectare din 
cele 520 care vor fi însămîn
țate cu grîu.

In întrecerea pentru pregă- 
tirea recoltei viitoare, fruntașe 
se află brigăzile conduse de 
Gheorghe Badea și Iacob Sta
te, brigăzi în care lucrează un 
mare număr de tineri colecti
viști.

Două 
la S.M.T. Fetești lucrează 
gospodăria agricolă colectivă 
„7 Noiembrie" din comuna Co- 
cargeaua, regiunea București: 
cele conduse de Gheorghe Io
nel și Ion Frusinoiu. în campa
nia de recoltare, între cele 
două brigăzi s-a desfășurat o 
întrecere însuflețită. Muncind 
mai bine, organizindu-și minu
țios fiecare oră bună de lucru, 
tinerii din brigada lui Ghe
orghe Ionel au luat-o cu două 
procente înaintea prietenilor 
lor din cealaltă brigadă. La 
calitate însă, ambele brigăzi 
au primit același calificativ : 
„foarte bine". Dar întrecerea 
nu s-a terminat. Organizați 
în două schimburi, membrii 
celor două brigăzi sînt pe

Noi școli 
săli de clasa

F. EUGEN

(Continuare în pag. a 3-a)

MATEMATICE
va 

acest 
local

Citind proiectul de Program 
ai P.C.U.S.

XON BRAD
Din ciclul „Cîntece din viitor"

VISURI
Odată cu deschi

derea noului an de 
învățămînt în regi
unea Brașov vor 
funcționa încă 24 
școli noi și 54 săli 
de clasă construite 
pe lingă școlile e- 
xistente.

în ultimii 10 ani 
în această parte a

țării au fost con
struite mai multe 
școli decît în de
curs de 50 de ani 
din timpul regimu
lui burghezo-moșie- 
resc. Față de 1938, 
numărul profesori
lor și învățătorilor 
a crescut de 4 ori.

Și Institutul pe-

dagogic din Bra
șov înființat in ur
mă cu un an în ve
derea pregătirii ca
drelor necesare în 
învățămînt, 
funcționa în 
an într-un
nou. care șe află în 
construcție.

(Agerpres)

Coiul căminului cultural din Domnești, regiunea Argeș, dis tins cu premiul I, titlul de „la. 
ureat“ la cel de-al VI-lea Con curs al formațiilor artistice de amatori.

Foto : AGERPRES

VA PREZENTAM 
AZI:

„Deși am părăsit institutul, 
mă consider încă un elev al 
dumneavoastră. Permiteți-mi 
să vă cer și de acum încolo 
consultații, măcar prin... co
respondență" — scria de cu
rînd institutului un fost stu
dent al său, acum inginer. 
Impresionante sînt cuvintele 
de mulțumire pentru condi
țiile de viață și studiu pe care 
le-a avut în Institutul de Pe
trol, Gaze . ~
București și mai ales pentru 
cunoștințele dobîndite 
Scrisori asemănătoare intră a- 
desea în arhiva institutului, a- 
ceasta devenind deja un fapt 
cotidian.

La Institutul de Petrol, 
Gaze și Geologie s-au pregătit 
specialiști cu renume, care 
astăzi pătrund adîncurile pă- 
mîntului, în căutarea țițeiu
lui.

...Acum treisprezece ani in
stitutul nici nu exista. Petro
lul romînesc fusese mai mult 
de o jumătate de veac exploa-

tat cu sălbăticie de afaceriști 
veriiți din America, Anglia, 
Franța sau Germania. Bazele 
institutului s-au pus abia în a- 
nul 1948, de ' către regimul 
nostru de democrație popu
lară- Trebuiau cadre, specia
liști ! Și iată că pînă astăzi au

și Geologie din

aici-

absolvit institutul peste 2-200 
de ingineri cu o bună pregăti
re, care contribuie astăzi la 
dezvoltarea industriei petroli
fere din patria noastră.

Totul începe aici cu mate
matica, fizica și chimia... Pe
trolul are și el legile lui care 
se cer cunoscute și cercetate 
pe îndelete la cursuri, în la
boratoare, în Valea Prahovei

E o Jlerbere nemaivăzutâ-n cuvinte, 
Parcă respiră soarele
Prin cuptorul întredeschis. 
Țara din visul lui Lenin 
Visează-nainte
Matematic înfăptuind orice vis. 
Paginile albe-ale viitorului
Sini acuma o carte.
Cifre, coloane, 
Ginduri în marș 
No Iau cu ele departe.
Cu ele ca munții no cresc, 
Cuvintele-stole se string milioane 
Scriind atit de simplu, de pămîntesc: 
Totul pentru om 1
Nici un fir do nisip împotriva lui l 
In piept ne bat, ca-ntr-un țărm însorit. 
Valurile, mările visului
Matematic înfăptuit.
O, mările fără hotare. 
Spirala Istoriei, 
Uriașă, suind înainte 
Și-acesto respirații solare
Care ne-nvălule din cuvinte 1

Sondorii din unitățile înaus- 
triei petroliere au întîmpi- 
nat cea de-a 17-a aniversare a 
eliberării patriei ou un succes 
deosebit : îndeplinirea cu 10 
ziie înainte de termen a pla
nului de foraj pe primele 8 
luni ale anului. La obținerea 
acestui succes o contribuție 
înseninată a avut-o extinde
rea metodei de foraj cu turbi
na. Sondorii au realizat cu 
turbina 42 la sută din lucră-

rile de foraj față de 36 Ia sută 
cit era stabilit in plan. Efica
citatea aplicării acestei meto
de avansate de foraj este do
vedită de creșterea vitezelor 
de lucru la săparea sondelor, 
în acest fel a fost scurtată 
durata de forare a sondelor și 
s-au realizat pe întreg sectorul 
de foraj economii peste plan 
în valoare de peste 15.000.000 
de lei.

NICOLAE BARBU

Mersul lucrărilor agricole
din agricultură 
prezent forjele 

arăturilor a- 
însilozarea fu-

Oamenii muncii 
își mobilizează în 
pentru executarea 
dînej de vară și 
rajelor. Pînă acum au fosf arate
79 la sută din suprafețele stabili
te. Realizări mai bune au regiu
nile București, Dobrogea, Banat 
și Crișana.

Graficul de lucru stabilit după 
capacitatea mijloacelor n-a fost 
însă respectat întocmai, deși au 
existat condiții atmosferice bune 
și s-au eliberat de la alte munci 
majoritatea tractoarelor. Din a- 
ceastă cauză au rămas în urmă 
regiunile lași, Oltenia,- Mureș-Au- 
tonomă Maghiară și Cluj.

însilozarea nutrețurilor s-a fă
cut în proporție de 22 la sută, 
lucrările mareînd o creștere pro
gresivă în ultimele zile. Cantități 
mai mari. de furaje și îndeosebi 
de porumb au însilozat unitățile 
din regiunile București, Dobrogea 
și Oltenia.

Un sprijin puternic în desfășu
rarea lucrărilor agricole au

stațiunile de mașini și tractoare. 
Acestea au îndeplinit 76 la sută 
din volumul muncilor stabilite 
pentru actuala campanie.

în vederea grăbirii tuturor lu
crărilor, este necesar să fie luate 
măsuri de către comitetele exe
cutive ale staturilor populare și 
trusturile regionale ale gospodă
riilor agricole de stat, de a se lu
cra fără întrerupere

Pentru a se ara întreaga supra
față se recomandă tuturor unită
ților să folosească din plin trac
toarele și utilajele și să aplice pe 
scară largă lucrul în două schim
buri. De asemenea, trebuie să se 
intensifice însilozarea nutrețurilor 
și recoltarea sfeclei de zahăr.

Laboratoarele pentru controlul 
semințelor au datoria să grăbeas
că operațiunile în așa fel îneîf să 
poată elibera buletinele de ana
liză pentru toată sămînța pînă cel 
iîrziu la 5 septembrie în regiunile 
de sud și vest și 10 septembrie 
în restul țării.

(Agerpres)

(Agerpres)

ADRIAN DOHOTARU
Uriașii din cîmpie(Continuare în pag. a 2-a)

Institutul de petrol,
.aze și

sau în Oltenia. Pentru tinerii 
dornici să stăpînească tainele 
exploatării și prelucrării pe
trolului se deschid în institut 
perspective minunate de afir
mare a aptitudinilor. Patru 
facultăți cu un profil care 
mai de care mai interesant și

atractiv își deschid porțile în 
fața lor: Facultatea de ex
ploatarea zăcămintelor de ți
ței și gaze, care îi pregătește 
ca specialiști în domeniul să
pării . sondelor și al exploată
rii zăcămintelor de țiței și 
gaze naturale ; Facultatea de 
tehnologia și prelucrarea ți
țeiului, unde se pregătesc vii
torii specialiști pentru rafină-

rii și distilerii, precum și pen
tru combinate petrochimice; 
Facultatea de geologie tehnică 
după absolvirea căreia tinerii 
obțin titlul de ingineri geologi; 
Facultatea de mașini și utilaj 
petrolifer unde viitorii ingi
neri mecanici învață să con-

struiască cele mai complicate 
și m&i moderne aparate de fo
rat și prelucrat țițeiul-

Urcînd treptele acestui in
stitut, trecînd de la o catedră 
la alta, de la un culoar la 
altul, pretutindeni te întîm- ■ 
pină sălile de cursuri spați
oase, albe și cele 40 de labo
ratoare care îți aduc pînă și 
sondele, și combinatele petro-

chimice Imgă caietul cu no
tițe, pentru a putea studia în 
profunzime întregul proces de 
industrializare a țițeiului, de 
la extracție pînă la cauciucul 
sintetic, butadiena sau relo- 
nul... De aici, urcînd treptele 
pînă la ultimul etaj, ai im
presia că poți vedea cu ochiul 
liber Moineștiul, Prahova, 
Ploieștiul, Oneștiul, Borzeș- 
tiul, locurile viitoare de mun
că, acolo unde se afirmă ta
lentele, unde cresc specialiști, 
acolo unde visurile se contu
rează și își găsesc deplina lor 
realizare. Dar pentru toate a- 
cestea trebuie să treci pe trep
tele anilor de studiu pregă- 
tindu-te cu sîrguință și pasi
une.

Biblioteca cu cele 95.000 de 
volume și peste 300 titluri de 
reviste îți va sta la dispoziție. 
Cadrele didactice te vor în-
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ȘTAFETA EXPERIENȚEI ÎNAINTATE

n lin ilii w Hiir8 jRfk I

Mariana Constantin — Boto
șani

Primirea în școli tehnice 
pentru muncitori calificați se 
face fără examen de admitere, 
în limita locurilor planificate 
și în ordinea mediilor obținute 
la examenul de maturitate sau 
de absolvire a școlii medii de 
cultură generală.

Lucia Klauss — Brașov
Examenul de admitere pen

tru școala tehnică, specialita
tea tehnoredactor constă în 
limba romînă sorii și oral, is
torie oral. Școala luncționeazâ 
la București str. Argeș ni. 7.

Nicoletcz Matei — Pitești
Gimnaziul industrial se echi

valează cu 7 clase elemen
tare. El dă drept de înscriere 
în clasa a VIII-a a școlii me
dii. Prin urmare pe baza lui 
nu vă puteți înscrie într-un in
stitut de Invățămînt superior. 
Celelalte școli pe care le-ați 
făcut nu echivalează 
școala medie.

asigură contra cost 
și hrana candidaților 
sînt din localitate. în- 
în școlile tehnice se 

-24 septembrie la 
școli sau la

Mihai Arcan — Buzău
In timpul examenelor, școlile 
tehnice 
cazarea 
care n.u 
scrierile 
fac între 10 
sediul fiecărei 
centrul de înscriere. Prin ur
mare aveți posibilitatea să vă 
prezentați și la examenul de 
maturitate.

len Marinoiu _ Birlad 
înscrierea în școlile tehnice

••--------

SPECTACOLE
Teatre

DUMINICA 21 AUGUST

Teatrul Național „I. L. Ca- 
ragiale" (Teatrul de vară ,>!• 
V, Stalin") ora 20 Hangița ; 
Teatrul „C. Nottara" (grădi
na „9 Mai") ora 20 în căuta
rea extraordinarului; Teatrul 
Satiric Muzical „C. Tănase" 
(grădina Boema) ora 20,15 Un 
cintec pentru dumneata ; (sa
la Savoy) ora 20 Revista 62 ; 
Teatrul Municipal (Arenele 
Libertății) ora 20 Sfînta Ioa
na ; Teatrul Evreiesc de Stat 
(grădina de vară) ora 20 Ciri- 
Biri-Bcm.

Cinematografe
Patria, București: Raidul 

vărgat ; Republica, I. C- Fri
mu, Volga, Libertății : ’ Alba 
Regia ; Magheru, Lumina: 
Săritura în zori; N. Bălcescu : 
Trecerea interzisă ; 16 Februa
rie, Floreasca : Carmela ; V- 
Roaită, Miorița : Clinele din 
mlaștină ; Elena Pavel: Impe
riul soarelui (cinemascop) ; 
Central: Str- Dr. Seiler nr. 8 ; 
Victoria : Departe de patrie ; 
M. Gorki: El Hakim ; Timpuri 
Noi : Piticul vrăjitor, Imagini 
ale unui trecut glorios ; 13 
Septembrie : Program special 
pentru copii, Vraja dragostei ; 
Tineretului, C- David : Strada 
Preriilor ; înfrățirea între po
poare : Omul cu două fețe ; 
Gh Doja, 23 August; El Ha
kim ; Cultural: Prologul rezis
tenței ; 8 Martie : Escrocii ;
Al. Popov : Program s-pecial — 
documentare, Telegrame ; Gri- 
vița ; Cielito Lindo ; Unirea : 
Carmela ; 8 Mai : Dragostea 
și pilotul secund : 30 Decem
brie : Carmela (cinemascop) ; 
Ai. Sahia : Cavalerii teutoni 
(cinemascop — ambele serii) ; 
Flacăra: Oameni pe pod ; 
Arta : Pescuitorii de bureți ; 
T Vladimirescu, Munca: Li
belula ; Popular: Vikingii (ci
nemascop) ; Moșilor : O aven
tură în Marea Caraibilor ; 
Donca Simo : Acțiunea Cobra ; 
M. Eminescu : Taina cetății ; 
G. Coșbuc : Lili ; G- Bacovia : 
Revista visurilor ; Drumul se
rii : Cerul Balticei ; Olga Ban- 
cic : Insula în flăcări ; A. Vlai- 
eu : Romeo. Julieta și întune
ricul ; B. Delavrancea : Omul 
cu două fețe.

GRĂDINI ; Elena Pavel; 
El Hakim ; V. Roaită : Clinele 
din mlaștină ; 13 Septembrie : 
Imperiul soarelui; Stadionul 
Giulești, Patinoarul 23 August, 
Stadionul Dinamo : Alba Re
gia ; 23 August : El Hakim ; 
Libertății, Progresul, I. C Fri
mu, 8 Martie, Arta : Pescui
torii de bureți ; Al. Sahia : 
Cavalerii teutoni — cinemascop 
(ambele serii); Stadionul Re
publicii : Raidul vărgat ; Ilie 
Pintilie : Cad frunzele ; Tudor 
Vladimirescu, Unirea; Car
mela ; Donca Simo : Acțiunea 
Cobra ; Olga Bancic : Insula 
în flăcări ; Moșilor : O aven
tură to Marea Caraibilor ; G. 
Coșbuc : Lili; N- Bălcescu : 
Trecerea interzisă-

Televiziune
9,00 Emisiune pentru copii; 

10,30 emisiune pentru sate ; 
în jurul orei 18,00 transmisie 
de la stadionul Republicii a 
campionatelor internaționale 
de atletism ale R. P. Romîne; 
19,00 jurnalul televiziunii ; 
19,15 seară de balet „Mica se
renadă"; 19,35 transmisie 
la stadionul Republicii ; 
jurul orei 21 filmul documen
tar muzical „Pe litoral mi-a 
rămas inima" realizat de Stu
dioul de televiziune Bucu
rești ; 21,20 filmul artistic
„Insula în flăcări" ; în înche
iere : ultimele știri șt rezul
tatele sportive. 

de maiștri se face pe baza 
recomandării întreprinderii 
sau instituției de unde provin 
candidații. La examenul de 
admitere se primesc candidați 
din marile întreprinderi dintre 
muncitorii cei mal calificați, 
încadrați în cea mai înaltă 
categorie a rețelei tarifare a- 
plioată în ramura respectivă. 
Candidații trebuie să fie ab
solvenți ai școlii profesionale, 
absolvenți ai gimnaziilor in
dustriale, absolvenți ai școli
lor inferioare și practice de 
minieri și de agricultură. Este 
necesară o practică în mese
ria pentru 
în școală, 
ani.

care s-au pregătit 
de cel puțin 3-5

Vladimir
Brăila

Școala tehnică de muncitori 
calificați pentru mecanici 
frigotehniști funcționează în 
București Cal. Moșilor nr. 152.

Nicolae Oprea — Tulcea
Școala tehnică pentru per

sonal tehnic din Timișoara 
(Pădurea Verde) pregătește 
tehnicieni de vînătoare 
salmonicultură.

ani de 
bază

Sînt mai bine de doi 
cînd organizația de 
U.T.M. din gospodăria noa
stră ne-a recomandat consiliu
lui de conducere ca să lucrăm 
in sectorul zootehnic, ca în
grijitori de vaci. Azi putem 
spune că strădania noastră, a 
tuturor tinerilor îngrijitori de 
vaci a dat roade bune. Dar 
iată despre ce este vorba. îna
intea noastră lucrau la vaci 
oameni care nu se pricepeau 
și care nici nu aveau tragere 
de inimă pentru această mese
rie. Vacile erau îngrijite „după 
ochi", nu aveau un program 
fix, erau hrănite la întîmplare. 
Furaje aveau destule și graj
durile erau corespunzătoare. 
Cine era de vină? Vacile? Nici
decum., ci acei ce le îngrijeau. 
Ar fi greșit însă să spunem 
că noi, cei cinci tineri pe care 
ne recomandase organizația 
U.T.M. să lucrăm aici, aveam 
mai multă experiență 
acei dinaintea noastră- 
contră, unii dintre noi 
cunoșteau citeva lucruri 
mentare despre îngrijirea 
malelor . Aveam noi dorința 
să schimbăm lucrurile în bine 
și ne angajasem în fața or
ganizației de partid și a con
siliului de conducere să facem 
treabă cu temei. Dar asta nu 
era de ajuns, 
de făcut ? Să 
așternem pe

decit 
Din 

abia 
ele- 
ani-

Atunci ce era 
învățăm, să ne 
carte. Primele

\-zaO
piele 

din
La sindicatul Fabricii de 

și încălțăminte „Străduința" 
Ițcani se află un album cu vederi 
care 
torul 
trate 
aici, 
a-?i

se îmbogățește mereu. Fac- 
poștal aduce zilnic noi Hus
ele la numeroșii muncitori de 
plecați la odihnă sau pentru 
îngriji sănătatea în diferite 

stațiuni balneo-climatice.
Din întreprinderile regiunii Su

ceava au plecat la odihnă sau 
tratament în acest an mai mult 
de 9.000 oameni ai muncii. La 
aceștia se adaugă cei peste 12.000 

In cartierul Steagul Roșu din Brașov, se ridică 
stiucții

Foto : N. STELOBIAN

taine le-am deprins de la bri
gadierul zootehnic. împreună 
cu el am făcut un program 
de grajd minuțios, am fixat a- 
poi rații de furaje la fiecare 
vacă în funcție de perioada de 
gestație, de producția zilnică 
de lapte pe care o dă. Am vă
ruit grajdurile, stănoagele, am 
întocmit etichete în care 
consemnam data fătării, a pe
rioadei de laetație a fiecărei 
vaci. Erau lucruri bune, fără 
îndoială, dar nu tot ceea ce tre
buia să fie. Simțeam nevoia 
să cunoaștem mai mult. La 
propunerea organizației U.T.M.

Pe urmele articolului: _E necesar ajutorul vostru I" 
publicat în „Scînteia tineretului" nr. 3805 din 

9 august 1961

doi dintre noi am fost trimiși 
la o stațiune experimentală 
zootehnică. Timp de 12 
zile am lucrat cot la cot cu în
grijitori de animale cu eatpe-1'-' 
riență, am ascultat expuneri, 
am făcut practic operații de 
masare a ugerului, de muls, 
de țesălat, adăpat și mai ales 
de furajare. Ne-am întors de 
acolo cu învățăminte prețioa
se. Noi, cei doi școlarizați, am 
devenit „dascălii" celorlalți 

de muncitori, ingineri, funcționari 
care, îndrăgind turismul su vizi
tat în zilele libere diferite regiuni 
pitorești ale patriei. La slîrșitul 
fiecărei săptămîni muncitori de la 
întreprinderea forestieră Vatra 
Dornei sau Rădăuți, constructori 
de pe șantierul combinatului de 
celuloză, textilisfele din Botoșani 
sau colectiviști din Săveni pleacă 
să viziteze Bicazul, Lacul Roșu, 
Rarăul sau Valea Prahovei.

îngrijitori. II ajutam pe fiecare 
cum să muncească științific. 
Bunăoară, îngrijitorii au fost 
deprinși să nu inverseze ope
rațiile stabilite prin progra
mul de grajd, să mulgă zilnic 
vacile în aceeași ordine.

Străduința noastră a început 
să dea roade. Treptat, vacile 
au început să producă cu un 
litru, cu doi, cu cinci, mai 
mult în fiecare zi. In numai 
șase luni producția de lapte a- 
proape s-a dublat. A fost un 
prim succes, care ne-a întărit 
și mai mult convingerea că nu 
vacile sînt de vină. După cum 

le îngrijești, așa te răsplătesc. 
Dar ea să ai această răsplată 
trebuie să știi cum să le îngri
jești. Am continuat deci să 
învățăm. In primăvara anului 
trecut au mai fost trimiși la 
școlarizare încă 4 îngrijitori 
pe cite 12 zile. Ei s-au întors 
de acolo cu cunoștințe noi, cu 
experiența unor fruntași ai 
producțiilor mari de lapte. 
Ne-am însușit și noi unele me. 
tode ale lor. Pe lingă ceea ce 
știam, am început să citim în 
fiecare zi din broșuri, reviste 
și ziare cite un articol legat 
de meseria noastră. Apoi îl 
discutăm, vedem ce anume 
lucruri se potrivesc și la noi. 
De exemplu, 
că 
de 
de 
la
conducere acest lucru și ne-a 
ajutat să procurăm aceste fu
raje care, în amestec cu al
tele, au dat rezultate bune. 
Producția de lapte a continuat

aflat 
foile 
turte 
adus 

de

citind am 
vacilor le plac mult 
sfeclă în amestec cu t 
floarea-șoarelui .Am 
cunoștința consiliului

NICOLAE N. NICA 
GH. DĂNCIULEA 

îngrijitori de vaci la G.A.C.
Conduratu, raionul

noi aici.

Scena din film

(Agerpres)

Există în povestea si 
a radiotelegrafiste!

în
cu

a- 
în

simplă 
i so

vietice, trimisă cu o mi
siune specială în spatele fron
tului, în timp ce lupta împo
triva armatelor fasciste se dă
dea pe teritoriul Ungariei — 
așa cum ne-o relatează cineaș
tii maghiari în filmul „Alba 
Regia" o capacitate de a emo
ționa pe care i-o conferă 
primul rînd corespondența 
realitatea.

Majoritatea secvențelor 
cestui film au fost turnate 
orașul Szekesfehărvăr, acolo 
unde, în timpul luptelor pen
tru eliberarea Ungariei, me
dicul maghiar Hornyanszki — 
a adăpostit-o cu riscul vieții 
sale, pe agenta sovietică de le
gătură Lidia Martișcenko.

Pornind de la intimplări pe
trecute în realitate, scenaris
tul Palasthy Gyijrgy și regizo
rul Mihaly Șzemeș au păstrat 
numai acele elemente care pu
teau constitui argumente con
vingătoare ale unei dezbateri 
mai largi despre eroism și fe
ricire, despre imposibilitatea 
izolării de marile 
istorico-sociale ale 
temporane.

„Alba Regia" nu 
un film despre eroismul oa
menilor sovietici și nici doar o 
emoționantă poveste de dra
goste. Este mai cu seamă o 
dramatică confruntare între 
două concepții profund deose
bite despre viață și luptă, în
tre două atitudini diferite față 
de cel mai mîrșav dușman al 
omenirii — fascismul.

Doctorul Hajnal își alesese 

frământări 
epocii con

este numai

să crească. In anul trecut noi 
am îndeplinit planul de 2200 
litri de lapte pe cap de vacă 
furajată cu două luni și ceva 
mai devreme și am obținut 
un plus de lapte de 10.000 li
tri. Anul acesta, organizația 
U.T.M. a mai recomandat încă 
4 tineri îngrijitori pentru că 
numărul vacilor a crescut cu 
încă 40 de capete, li pregăti
sem întrucîtva încă de la 
cursurile agrozootehnice din 
iarnă, de la care n-a lipsit 
nici un tînăr. Tot ce știm 
noi îi învățăm și pe ei. Nimic 
nu ținem pentru noi. In toam
nă vor fi și ei trimiși la șco
larizare în G.A.S. Trebuie să 
învățăm mereu pentru că 
anul acesta avem planificat să 
obținem 2500 de litri de lapte 
pe cap de vacă furajată. Și 
vom obține această producție 
pentru că vacile care produ
ceau 5-6 litri de lapte pe zi, 
acum produc 14—16 litri. Cum 
s-ar zice, ne țin ele pe noi, nu 
noi pe ele, ca altădată. învă
țătura asta e ceva de preț. Ne 
pare rău că la dumnevoastră 
la G A.C. Turcoaia, pregătirea 
profesională a îngrijitorilor 
de vaci e lăsată la voia în- 
tîmplării. Să știți un lucru. 
Poți să ai vaci de cea mai 
bună rasă, să ai totul la înde
mână pentru ele, dacă nu știi 
cum și cînd să le furajezi și 
să le îngrijești, n-ai făcut ni
mic. Meseria asta cere multă 
învățătură pentru că, vorba 
aceea, noi lucrăm cu material 
viu, nu cu lucruri neînsufle
țite. Am fi tare bucuroși dacă 
am afla că ați învățat cite 
ceva din cele ce v-am poves
tit 

profesiunea de chirurg din do
rința de a alina suferințele oa
menilor, din convingerea că 
astfel va putea fi de folos se
menilor săi. Adoptînd o așa 
zisă poziție de neutralitate și-a 
propus să rămînă departe de 
evenimentele politice și socia
le din jurul său.

Ocupația fascistă nu i-a pro
vocat nici un fel de reflecții 
prea adinei cu privire la soar
ta poporului său sau a altor 
popoare cotropite. Iar războiul 
a însemnat pentru el numai 
obligația de a opera, de pildă, 
în locul unor banale apendi
cite, extracții de gloanțe și 
schije. Ii este absolut indife
rent dacă indicatoarele de pe 

CRONICA FILMULUI
pereții spitalului său sînt scri
se în limba germană sau rusă, 
atîta timp cît poate să-și prac
tice meseria de chirurg.

Dar, într-una din zilele cînd 
luptele între armatele sovieti
ce și cele fasciste se dădeau 
chiar în orașul său. viața îl 
obligă pe „neutrul" doctor 
Hajnal să aleagă de partea 
cui să lupte — pentru o cauză 
dreaptă: eliberarea popoare
lor, pacea și fericirea lor. In 
drumul lui apare o fetișcană, 
cu două geamantane în mâini 
care-i cere adăpost. Armatele 
sovietice se retrăseseră vre
melnic din oraș, dar doctorul

Vedere din stațiunea 
Tusnad

Foto : AGERPRES
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Vă prezentăm azi:

Institutul de petrol, gaze și geologie
*

(Urmare din pag. l-a)

druma oricînd, cu înțelegere, 
căutînd să-ți descifreze tainele 
cele mai complicate ale a- 
dî-ncurilor unde clocotește ți
țeiul. Profesori, conferențiari, 
lectori, asistenți, preparatori 
cu o vastă experiență în pro
ducție și în activitatea didacti
că, academicieni și candidați 
in științe, cunoscuți nu numai 
în țară ci și peste hotare, îți 
vor împărtăși fără nici o re
zervă cunoștințele lor. Rămîne

aflase — printr-o întîmplare 
— că fata care pretindea a fi 
o refugiată din Ardeal, era de 
fapt o agentă sovietică de le
gătură, rămasă în spatele 
frontului.

Pentru prima oară pus în 
situația de a adopta o atitu
dine fermă, doctorul Hajnal 
privește cu alți ochi în jur și 
începe să vadă lucruri pe lin
gă care pînă atunci trecuse cu 
indiferență. începe să discear- 
nă diferența între umanitatea 
soldaților sovietici, care-și jert
fesc viața pentru eliberarea 
poporului său, și bestialitatea 
cotropitorilor fasciști care nu 
ezită să spînzure oameni ne- 
vinovați numai fiindcă sînt de 

altă rasă decît ei. Și nu numai 
atît : își dă seama cit de mare 
este prăpastia între curajul și 
dragostea de patrie a fetișca
nei care ti demonstrează cu 
simplitate că acum „omul spu
ne da sau nu cu propria lui 
viață" și condamnabila lui in
diferență. Atunci doctorul 
Hajnal alege. Adăpostind-o pe 
radiotelegrafistă, trăgînd în o- 
fițerul neamț care descoperise 
adevărata ei identitate, pără
sind din mers mașina germa
nă care-l ducea departe de lo
cul unde fata continua să 
lupte, pentru a putea s-o apere 
și s-o încurajeze.

In redarea transformării

Eugen

Sentimentul de mîndrie îl în
soțește pretutindeni pe mi
ner. Există, în Valea Jiului, 

chiar o tradiție : de a cunoaște „la 
zi" cine sînt fruntașii Lonei, bună
oară, sau ai Uricanilor, la cine se 
află „casca de aur“ și ce nume 
nou a mai apărut pe panoul de 
onoare din Petroșani. Bătrînii mi
neri, ieșifi la pensie, întilnindu-se 
seara în fața clubului își fumează 
în tihnă țigările și discută :

— No, cum îți merg urmașii ? Ai 
mai trecut pe la ei î

— Trecut, lucră bine...
Urmași — așa-i numesc bătrînii 

mineri pe cei ce-au rămas in aba
taj în locul lor.

Zece ani a fost fruntașă brigada 
condusă de băfrînul miner 
Bartha, din Lupeni. Bartha 
are cinci feciori: unul ofi
țer și patru la mină. De
nes nu era miner. Se ocu
pa cu tîmplăria. Avea 
vreo douăzeci de ani cînd 
băfrînul l-a chemat în gră
dină și i-a spus:

— Eu zic să te faci tot 
miner și să vii la mine în 
brigadă.

Au lucrat împreună șapte 
ani. Ceilalți mineri se mi
rau cit de exigent se pur
ta băfrînul cu fiul său. 
Doar cînd ieșeau din curtea 
minei îl mai îmbuna:

— Hm, știi Denes, că 
nu lucri tu chiar așa de 
rău ?

Deneș a devenit specia
list de puțuri, Muncea bine, 
făcuse cunoscut, era respectat. 
Dar băfrînul fot sever se purta 
cu el. Cînd a ieșit la pensie (a- 
cum cîfeva luni) ortacii au dat în 
cinstea bătrînului miner o masă 
tovărășească în sala clubului iar 
pe Denes l-au propus să rămînă 
în locul său șeful brigăzii.

— Bine dragilor — s-a ridicat 
atunci băfrînul Bartha — îl cereți 
pe Denes. Iar eu vi-l las. 11 las, că 
după cum socotesc și eu, a în
vățat să lucre bine în anii aceș
tia. Iar tu Denes caută și 
fă de rușine.

Au trecut, cum spuneam, 
luni. Și într-adevăr are cu 
mîndri băfrînul 
condusă de fiul
Bartha, realizează planul între 
150-200 la sută, iar experiența ei,

nu ne

cîfeva 
ce șe 

miner: brigada 
său, Dlonlsie

doar să sorbi lucid și cu avi
ditate fiecare noțiune, fiecare 
idee nouă. Ele vor forma car
tea ta de căpătîi în producție.

75 la sută din studenții in
stitutului au bursă și locuiesc 
în cele opt cămine confortabi
le... Tot atîția iau masa în 
cele mai bune condiții la can
tine... Și cînd orele de. curs 
și de studiu se vor termina, 
cluburile, terenurile de sport, 
îți vor face o plăcută invita
ție la distracție și recreiere. 
Cercul dramatic, echipa de 
dansuri sau echipa de volei

morale a doctorului Hajnal. 
creatorii filmului au folosit 
puterea de convingere a fap
telor, și de aici provine auten
ticitatea și forța emoțională a 
operei lor. Elemente aparent 
neînsemnate se înlănțuiesc 
treptat pînă în clipa în care 
frumusețea și forța lumii noi 
— dezvăluită prin curajul și 
abnegația fetei sovietice pe 
care-o întâlnește — se impun 
pentru totdeauna în con
știința doctorului Hajnal.

îmbinând atmosfera zilelor 
de război, — convingător su
gerată prin momentele impre
sionante ale operației sub 
bombardament sau ale aduce
rii convoaielor de răniți — cu 
lirismul tulburător al dragos
tei născută spontan, în pofida 
morții care îi amenință, între 
doctor și fata-ostaș, regizorul 
Mihaly Szemes a realizat o 
creație emoționantă, pătrunză
toare, menită să dăinuie în 
mintea și inima spectatorilor.

Talentatul actor Gabor Mik. 
los a intuiț admirabil coordo
natele personajului său și de 
aceea ne provin, prin jocul 
său sobru dar extrem de ex
presiv, cele mai mărunte și 
fine nuanțe din evoluția su
fletească a doctorului Hajnal. 
Ește suficient să amintim fe
lul în care privește, fără să 
rostească vreun cuvînt, pe 
fata antrenată într-un dans a- 
mețitor de ofițerii nemți so
siți pe neașteptate în casa lui. 
Citești pe figura actorului 
cum crește în sufletul lui ura 
împotriva acestor bestii cu 
chip de om și totodată admi- 

simte și 
Familia

dar curînd mina 
a rămas

și-a pu- 
regimu-

de brigadă fruntașă, este acum 
răspîndită în întreaga Vale a 
Jiului. .

La fel de mîndru se 
Toma Fodor din Vulcan.
Fodor este o familie de mineri din 
tată-n fiu. Tatăl său, Simion Fodor, 
a lucrat la Vulcan, la mina lui 
„Corin", încă de pe vremea cînd 
abia se deschisese, prin 1890. 
Toma s-a angajat prin 1912, din- 
tr-un început ca rotar, fiindcă pe 
atunci transportul cărbunelui se 
făcea cu căruțele. Mai fîrziu, cînd 
a învățat mineritul, inginerul minei 
îl împingea mereu pe Toma de 
la spate să intre în galerii, în apa 
pînă la genunchi. Toma s-a împo
trivit, dar Inginerul a pus jandar
mii să-l închidă, că-i „răzvrătit".

Atunci în sufletul lui zbu- 
ciumat s-a născut hofărîrea 
de a învăța, de a se face 
inginer, să vină să lucreze 
aici cu minerii, să nu mai 
fie oamenii umiliți, să în
cerce să le ușureze mun
ca. Muncea din răsputeri, 
să poată avea bani pentru 
școală, 
s-a închis și Toma 
pe drumuri.

Toma Fodor nu 
tut împlini în anii 
lui burghezo-moșieresc vi’ 
sul. I l-a împlinit însă, în 
zilele noastre fiul său, Ar
cadia Fodor, absolvent al 
Institutului de mine din 
Petroșani și inginer șef al 
sectorului I Vulcan, la 29 

ani. Sectorul condus de el -r 
unul din sectoarele care deschid 
drum prin piatră brigăzilor care 
scot cărbune, a devenit un sector 
fruntaș. Tînărul inginer are mult 
de lucru: problemele principale 
sînt cele legate de mecanizarea și 
modernizarea lucrărilor în subte
ran.

Băfrînul Toma Fodor e acum 
pensionar. Dar frece mereu pe la 
mină, pe la fiul său să vadă în ce 
măsură s-a extins armarea metali- 
că și pînă unde s-a ajuns cu meca
nizarea.

»- No, cum îți merg urmașii 1
— Merg bine — discută între 

ei bătrînii mineri, care au toate 
motivele să se mîndrească cu ti
nerii, cu cei pe care i-au lăsat în 
locul lor, să ducă mai departe 
cinstea și gloria muncii de miner.

V. BARAN

te vor invita la repetițiile sau 
antrenamentele lor.

Și poate că peste ani șj ani 
de zile, pe adresa Institutului 
din str. Traian Vuia nr. 6 vor 
sosj scrisori cu un conținut a- 
proape identic cu al absolven
tului, acum inginer de care am 
vorbit. Și vei fi bucuros să te 
consideri încă, un „elev" al 
acestui institut, să ceri și după 
terminarea facultății consul
tații dascălilor minunați de 
aici cu aceeași emoție cu care 
bați astăzi la porțile institu
tului.

I
rația împletită cu dragoste 
pentru cea care-i dădea o atît 
de convingătoare dovadă de 
curaj și stăpânire de sine.

In interpretarea radio-tele- 
grafistei sovietice, pe care o 
cunoaștem în film numai sub 
numele conspirativ de Alba 
Regia, Tatiana Samoilova ne-a 
dezvăluit același joc sobru, 
interiorizat, pe care l-am ad
mirat și în celelalte creații ale 
sale. Privirea ei pătrunzătoa
re, capacitatea de a dărui unui 
gest sau unui zîrnbet adinei 
rezonanțe dezvăluie, uneori 
fără ajutorul cuvintelor, o 
multitudine de gînduri și sen
timente. Cu toate că scenariul 
oferă destul de puține date 
despre Alba, actrița reușește 
să creeze un personaj com
plex, subliniind acele trăsături 
proprii oamenilor sovietici 
care trezește doctorului inte
resul față de lumea nouă, ne
cunoscută lui: de unde vine 
fata aceasta curajoasă și ho- 
tărîtă, gata în orice clipă să-și 
dăruiască viața pentru a- 
părarea patriei.

Expresivitatea imaginii rea
lizată de Barnabas Heggi spo
rește dramatismul și forța 
emoțională a filmului.

Asemenea eroului, care ne 
mărturisește în final, că „n-am 
s-o pot uita niciodată", spec
tatorii părăsesc sala cinema
tografului cu certitudinea că-și 
vor aminti multă vreme de 
frumusețea morali și eroismul 
modest al fetei 
melodios de Alba Regia,

cu num "le

IRINA DRAGANI



VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

In pragul noului an 
de învățămînt politic

TELEGRAME EXTERNE

ca în 
bază

Și în raionul nostru, 
toate organizațiile de 
U.T.M. din întreaga țară, pre
gătirile pentru deschiderea 
în bune condiții a noului an de 
învățămînt politic U.T-M. sînt 
in plină desfășurare-

în anul acesta, în organiza
țiile de bază din întreprinde
rile, instituțiile, satele, clasele 
a VIII-a ale școlilor medii și 
anil I ai școlilor profesionale 
de ucenici din raionul nostru, 
vom organiza 203 cercuri po
litice U.T-M. în care vor stu
dia circa 5.000 de cursanți, 
ceea ce reprezintă o treime 
din numărul utemiștilor și ti
nerilor din raion.

Principala direcție în care 
ne-am îndreptat atenția pînă 
în prezent a fost selecționarea 
propagandiștilor. în această 
privință — ca de altfel 
in întreaga noastră muncă — 
am primit un prețios ajutor 
din partea organelor și orga
nizațiilor de partid eare au 
încredințat unui număr de 
182 membri și candidați de 
partid sarcina de a conduce 
cercuri politice U.T.M. Acest 
număr reprezintă marea ma
joritate a propagandiștilor 
care vor funcționa anul acesta 
în învățămîntul politic U-T.M., 
restul fiind utemiști cu o bună 
pregătire politică și ideologică, 
cu experiență. De asemenea, 
toți propagandiștii recrutați în 
acest an sînt absolvenți de 
școli medii, sau facultăți: in
gineri, tehnicieni, cadre di
dactice, maiștri, iar un număr 
însemnat dintre ei au o ex
periență de 3—4 ani în munca 
de propagandiști. Așa, de pildă, 
la Uzina „I- C. Frimu" Sinaia 
toți cei 8 propagandiști care 
vor conduce cercurile politice 
U-T.M. sînt membri și candi
dați de partid, absolvenți ai 
șeolilor medii ori ai facultă
ților. La Fabrica de hîrtie 
Bușteni, toți propagandiștii 
sînt membri și candidați de 
partid ; tovarășul Constantin

Campionatele internaționale 
de atletism ale R. P. Romîne

Atleții romini au cucerit 6 titluri
Internaționalele de atletism 

ale R.P.R., nu și-au desmințit 
tradiția nici în acest an, în 
ceea ce privește bogata listă 
de participanți.

La ora 17,45, maestrul eme
rit al sportului Ion Moina, 
vicepreședinte al Federației 
Romîne de atletism, a decla
rat deschisă cea de-a 13-a 
ediție a acestei frumoase com
petiții internaționale, apoi, pe 
gazonul mereu proaspăt al 
stadionului „Republicii", dele
gațiile de sportivi participanți 
au trecut prin fața tribunelor 
pline pînă la refuz.

Peste cîteva clipe ei aveau 
să-și facă apariția la startul 
probelor respective. Nu lipsesc 
de la tradiționala întrecere 
nume consacrate în lumea 
sportivă internațională ca so
vieticii Jan Krasovski, Nicolai 
Berezițki, Tamara Dmitrieva, 
maghiarul Mikloș Szabo și 
Olga Kady, reprezentanții R.S- 
Cehoslovace Vilem Mandlik, 
Zdenek Vana. Frantișek 
Taftl și Stepanka Merțova, 
atleții din R- D. Germană 
Hanelore Raepke, Gerhart 
Schubert și Doris Muller- Sînt 
prezenți în același timp re
prezentanți ai unor țări din 
occident, printre care francezii 
Michel Macquet și Pol Gene- 
vay, belgienii Gaston Roeland 
și Jorj Lambrechts, olandezele 
Ellen Ort, Gerda Kraan, cana
dienii Don Bertoia și Sigman 
Ohleman-

La ora 18 s-a dat startul 
concomitent în patru probe : 
110 m garduri, (serii) săritura 

Aspect de la testivitatea d« deschidere a Campionatelor internaționale de atletism 
ale R.P.R.

Marinescu are o vechime de 
5 ani în această activitate, tov. 
Cornelia Lupașcu de 4 ani, 
restul între 2 și 3 ani. Cele 
două cercuri politice care vor 
funcționa în organizația 
U-T-M- din comuna Brebu vor 
fi, de asemenea, conduse de 
membri de partid cu expe
riență în această muncă. Din 
cei 7 propagandiști recrutați 
la Școala medie „Dimitrie 
Cantemir" din Breaza, 6 sînt 
membri și candidați de partid.

în momentul de față, recru
tarea și confirmarea propa
gandiștilor este încheiată. în
cepe o nouă etapă și anume 
pregătirea lor.

în vederea organizării unor 
schimburi de experiență efica
ce cu prilejul cursurilor de 
pregătire, noi ajutăm de pe a- 
cum un număr de propagan
diști cu vechime și experiență 
în această muncă să împărtă
șească și celorlalți tovarăși din 
metodele folosite de ei. Vom 
organiza cîteva discuții co
lective despre felul în care 
studiază și se pregătește pro
pagandistul în vederea expu
nerilor, cum 
baterile în i 
îi ajută pe 
studiu, cum folosește 
țile, graficele, fotomontajele 
și planșele, literatura beletris
tică etc. pentru a-i ajuta pe 
cursanți să înțeleagă bine ma
terialul bibliografic studiat.

Evident, grija pentru pregă
tirea propagandiștilor trebuie 
să se manifeste în tot timpul 
anului de învățămînt politic- 
Pentru a asigura pregătirea 
corespunzătoare a lor, noi am 
recrutat tovarășii care vor 
conduce seminariile de pregă
tire a propagandiștilor în tot 
timpul anului-

Pentru a avea continui
tate în pregătirea propagan
diștilor, biroul comitetului ra
ional a hotărît, de pildă, ca în 
afara seminariilor lunare să 
organizeze periodic schimburi 

dez- 
cum 

în 
hăr-

conduce 
seminarii, 

s cursanți

cu prăjina, săritura în lungi
me femei și aruncarea discu
lui femei- Unde să-ți îndrepți 
mai întîi atenția 1 La lupta 
pasionantă cu zecimile de se
cundă dintre Berezițki și 
Cekman la 110 m garduri, 
către aruncările degajate, si
gure ale Liei Manoliu sau la 
groapa pentru săriturile în 
lungime unde reprezentanta 
noastră Maria Palade se „bate“ 
strâns cu olandeza Vyleveld 
și reprezentanta R- D. Ger
mane Neumann ? Simpatiile 
publicului pentru Lia Manoliu 
sînt răsplătite cu o excelentă 
aruncare de 53,06 m — nou 
record al stadionului „Repu
blicii" — și deci locul I în a- 
ceastă ediție a internaționale
lor. Pentru prima oară în a- 
ceastă zi drapelul țării noastre 
urcă lin în unduirea unui 
vînt de amurg pe catargul cel 
mai înalt-

Un pocnet de pistol și prin 
fața tribunelor trec într-un 
iureș impresionant concurente
le de la 100 metri. Finala care 
ne-a adus în concurs nu mai 
puțin de cinci reprezentante, 
a dat cîștig de cauză pe linia 
de sosire, reprezentantei 
R- D. Germane, Hanelore 
Raepke. Ea a fost urmată la 
o fracțiune de secundă de 
olandeza Ort și de reprezen
tanta țării noastre, Ioana Pe
trescu.

Una dintre probele cele mai 
emoționante ca desfășurare a 
fost cea de 800 m femei, în 
care a evoluat și talentata 
noastră atletă Florica Gre- 

de experiență cu propagandiș
tii, pe ramuri de producție. 
Astfel vom organiza de cîte 
ori este nevoie întâlniri între 
propagandiștii din schelele pe
trolifere, între cei din școlile 
medii, școlile profesionale, din 
agricultură- De regulă, cu a- 
cest prilej în fața propagan
diștilor vor face expuneri me
todice membrii biroului comi
tetului raional U-T.M.

Avînd în vedere unele slă
biciuni care au existat în anul 
de învățămînt trecut, noi vom 
pune un accent deosebit cu 
ocazia acestor schimburi de 
experiență, pe ajutorul ce tre
buie să-l dea propagandiștii 
cursanților în organizarea stu
diului individual.

în afara acestor măsuri, noi 
ne-am gîndit de pe acum la 
organizarea unui temeinic con
trol practic asupra felului în 
care își desfășoară activitatea 
fiecare cerc de învățămînt 
politic U.T.M- O primă măsu
ră luată în această privință 
este aceea 
bru 
lui 
lunar 
minări ile 
cercuri 
litic 
ei vor ajuta 
gandiștii să-și îmbunătățească 
activitatea, vor ține expuneri, 
vor lua cuvîntul în cadrul se
minariilor. 
am stabilit 
din activul 
nai U.T.M.
brii biroului, să îndeplinească 
munca de propagandist al unui 
cerc politic U.T.M., într-o or
ganizație de bază.

Ne străduim ca prin aceste 
măsuri să asigurăm deschi
derea și funcționarea în bune 
condițiuni a cercurilor politice 
pe care le organizăm în acest 
an.

ca fiecare mem- 
al biroului comitetu-
raional să participe

la expunerile și se
ce

de
U.T.M.

se țin în 6 
învățămînt po- 
Cu acest prilej 
practic propa-

De asemenea, noi 
ca fiecare tovarăș 
comitetului raion- 
începînd cu mern-

MARIN FINICHIU 
secretar al Comitetului 
raional U.T.M. Cîmpina

cescu. De la plecare în frun
te se instalează sovietica Ta
mara Dmitrieva. Ea oonduce 
detașat un tur de stadion. La 
500 de metri forțează maghia
ra Olga Kady, Florica Gre- 
cescu și olandeza Gerda 
Krann, care conduc pe rînd 
pînă la 80 de metri înainte de 
6osire- Acolo Krann, cu o 
frecvență mai bună, trece pe 
primul loc cîștigînd proba. 
Florica Grecescu o întrece pe 
Dmitrieva și sosește pe locul 
doi cu o performanță de 
2’ 06” 8 nou record al țării. De 
remarcat că și Gerda Krann a 
corectat cu timpul de 2’ 06”,1 
recordul Olandei la această 
probă-

O nouă festivitate de pre
miere aduce pe prima treaptă 
a podiumului o altă repre
zentantă a țării noastre : Ma
ria Diți-Dia con eseu- Cu o a- 
runcare de 53,87 metri ea 
cîștigă categoric duelul cu 
atleta din R- P- Bulgaria, 
Ioana Arsova și cu reprezen
tanta R. D- Germane Ursula 
Behr, ultima fiind favorita 
probei.

Peste stadion s-a lăsat înse
rarea, la lumina reflectoarelor 
întrecerile continuă, mai pa
sionant parcă decît în primele 
probe. în această atmosferă 
feerică au pornit în cursă con- 
curenții din proba de 5000 
metri.

Și de astă dată prima zi a 
internaționalelor a coincis cu 
un frumos succes al atletis
mului românesc. Locul întîi la 
disc femei, locul întîi la suliță 
femei, prin Maria Diți-Dia-

--- o----  -------

Numirea ambasadorului 
Republicii Populare 

Romîne
în Republica Guineea

Printr-un decret al Consiliu
lui de Stat al Republicii 
Populare Romîne, tov. Gheor- 
ghe Popescu a foet numit 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii 
Populare Romîne în Republi
ca Guineea.--- •---- 

Informație
în cadrul programului de 

colaborare în domeniul educa
ției, științei și culturii între 
R. P. Romînă și Republica 
Cuba, a sosit sîmbătă dimi
neața în Capitală o delegație 
condusă de Jose Aquillera Ma- 
ceira, adjunct al ministrului 
Educației din Cuba.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa, oaspeții au fost salutați 
de Constanța Crăciun, adjunct 
al ministrului învățămîntului 
și Culturii, Alexandru Buican, 
vicepreședinte al I.R.R.C.S., de 
reprezentanți ai Ministerului 
Afacerilor Externe.

(Agerpres)

conescu, locul I la greutate fe
mei cucerit de Ana Roth și 
de asemenea locul I în proba 
de săritură la înălțime bărbați^ 
care a revenit lui C. Dumitres
cu și locul I în proba de 800 
m bărbați cucerit de Ștefan 
Mihaly și Ion Sorin triplu salt 
15 50 m.

De bună seamă și între
cerile celei de-a doua zile a 
internaționalelor de atletism 
ne vor oferi satisfacția de a 
aplauda din toată inima evolu
ția atleților români.

V. TIBERIU

Ieri la Sofia a avut loc tntr-un cadru festiv

DESCHIDEREA UNIVERSIADEI 1961
SOFIA 26. — Prin telefon da 

la trimisul special Agerpres : 
Pe stadionul „Vasil Levski" din 

Sofia s-au deschis sîmbătă seara 
într-o ambianță feerică și entu
ziastă Jocurile Sportive Studen
țești de vară — Universiada 1961. 
Zeci de mii de locuitori ai ca
pitalei bulgare au venit să-i sa
lute pe participanții la cea mai 
mare compefifie sportivă a a- 
nului.

In tribuna oficială sa aflau 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Bulgar, membri ai guver
nului, reprezentanți ai corpului 
diplomatic, oaspeți de peste ho
tare, ziariști.

Universiada de la Sofia, orga
nizată de Federația Internațională 
a Sportului Universitar (F.I.S.U.) 
se desfășoară sub lozinca „prin 
știință și sport spre prietenie și 
pace", fiind o manifestare a uni
tății studenților din întreaga lume 
în' spiritul colaborării și încrederii 
reciproce.

Ceremonia de deschidere a 
început la ora 20 fora Sofiei), 
cînd pe stadionul iluminat de re
flectoare au intrat delegațiile 
sportive precedate de un grup 
de 400 stegari. Prin lața tribune
lor, aclamați frenetic, au trecut 
pe rînd sportivi și sportive din 
R. P. Albania, Austria, Belgia, Bra
zilia, Anglia, Ghana, R. F. Ger
mană, Israel, Indonezia, Iran, Ir
landa, .Italia, R.P.D. Coreeană, 
Cuba, Luxemburg, R. P. Polonă, 
Portugalia, R. P. Romînă, U.R.S.S., 
Togo, Turcia, R. P. Ungară, Fin
landa, Olanda, Ceylon, R.S. Ceho
slovacă, Elvefia, Suedia, Iugosla
via, Uniunea Sud-Africană, Japo
nia, R. P. Bulgaria.

Absentă de la Jocurile Mon
diale Studenjești, Franța, țara 
unde s-a disputat pentru prima 
oară această competiție, a fost 
reprezentată în mod simbolic 
de studentul Videcoq, sosit sîm
bătă la Sofia pentru a purta drape
lul (arii sale. Studenții francezi nu 
au putut să participe la Univer
siadă din cauza dificultăților ma
teriale șl a piedicilor puse de 
guvernul francei car* a dizolvat

Aspect al noii filaturi a întreprinderii textile-Pitești.
Foto : AGERPRES

zile be Întrecere
(Urmare din pag. l-a) 

plinirea sarcinilor de plan ld 
toți indicii, ambele brigăzj 
și-au propus de asemenea să 
economisească lunar cite 250 
m. bandă albă izolatoare, 250 
m. bandă uleiată și cîte 5 coa
ie tercot. Zilele acestea brigă
zile au predat la magazie 
cîte 7 coaie tercot, 400 m. 
bandă uleiată și 200 m. ban
dă albă.

— Economiile realizate de 
noi se adaugă la economiile 
realizate de - întregul colectiv 
al uzinei, ne spunea tînărul 
Mihai Șușter. Contribuim ast
fel la îndeplinirea unuia din 
principalii indici de plan care 
stau în atenția tuturor mun
citorilor noștri: reducerea 
prețului de cost al produse

Finiș în proba de 110 metri gqrduii-bărbațl.

organizația sportului universitar 
francez.

...Delegațiile participante se ali
niază cu fața către tribuna cen
trală. Ei sînt salutați de președin
tele F.I.S.U., dr. Paul Schleimer 
(Luxemburg) Care le urează bun 
venit,

Luind cuvîntul. președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. Bul
garia, Anton Jugov, președinte al 
Comitetului de patronai al Uni
versiadei a subliniat însemnătatea 
acestei mari competiții la Sofia, 
aportul pe care ea îl aduce 
cauzei păcii și prieteniei între 
tineretul studios din toate con
tinentele. Vorbitorul a decla
rat apoi deschise Jocurile Sportive 
Studențești de la Sofia.

Pe catarg este înălțat steagul 
F.I.S.U. cu cele 5 stele colorate, 
în timp ce deasupra stadionului 
răsună acordurile vechiului imn 
studențesc „Gaudeamus Igifur". 
După cîteva clipe, la una din 
porțile stadionului își fac apariția 
purtătorii flăcării Universiadei 
care a fost aprinsă cu o săptămînă 
în urmă pe malul Mării Negre, 
la Varna și a trecut prin princi
palele orașe universitare ale Bul
gariei. Ultimul schimb al ștafetei 
este atletul Dimităr Hlebarov. A- 
cesta face un tur de pistă șl 
aprinde pe soclu focul Universi
adei ce va arde aci pînă la 3 sep
tembrie, ziua închiderii.

Aplauzele publicului sublinia
ză acest emoționant moment al 
festivității. Apoi, sportivul bulgar 
M. Bîciovarov, rostește jurămîntul 
întrecerilor. Un cor mixt de cîteva 
sute de persoane intonează imnul 
national bulgar și pe pavilion este 
ridicat drapelul de stat al țării 
care găzduiește jocurile studen
țești.

Pionierii bulgari oferă flori in- 
vitalilor de onoare și oficialilor. 
După aceea, delegațiile partici
pante la Universiadă părăsesc 
stadionul . însoțite de aclamațiile 
spectatorilor.

In încheierea festivității a avut 
loc un program care a cuprins 
demonstrații de gimnastică, exe
cutate de studenții Institutului de 
cultură fizică șl sport „Gheorghi 
Dlmitwv* din Sofia, dansuri 

lor în 1961 cu circa 6.500.000 
lei față de anul 1960.

„.Ritmul viu, antrenant, al 
întrecerii, ■ modul organizat, 
bine planificat în care se 
desfășoară munca se obser
vă și la celelalte brigăzi de 
producție ale tineretului din 
secția bobinai- Brigăzile lui 
Mihqi Florian, Culea toana, 
Răducanu Gh., Ghenea ton, 
Gînscă Nicolae se întrec și 
ele pentru cîștigar.ea titlului 
de colectiv de muncă frun
taș. In mod firesc, prinoipala 
preocupare o constituie .și în 
aceste brigăzi îndeplinirea 
tuturor obiectivelor stabilita 
în întrecere, condiție princi
pală pentru cîștigarea titlului 
respectiv, dar și un puternic 
stimulent în sporirea contribu
ției tinerilor la îndeplinirea 
planului la toți indicii.

populare bulgărești și focuri de 
artificii.

★
Pe bazele sportive ale Sofiei 

au continuat sîmbătă întrecerile 
sportive din cadrul Universiadei. 
Alături de competițiile de scrimă 
și baschet, s-au desfășurat și în
treceri de tenis de cîmp, înot, 
volei și sărituri de la trambulină. 
Cu mare interes a f.ost urmărită 
proba feminină de floretă. Me
dalia de aur a fost cîșfigată de 
campioana mondială și olimpică 
Heidi Schmidt (R. F. Germană) 
studentă la conservatorul din 
Augsburg care a totalizat 6 vic
torii. O frumoasă comportare a 
avut reprezentanta R. P. Romîne, 
Olga Orban Szabo care s-a clasat 
pe locul doi cu 5 victorii, obți- 
nînd medalia de argint. De remar
cat că Olga Orban a învins-o cu 
4—0 pe Pluțkova (U.R.S.S.) pier- 
zînd singurul meci (2—4) în fața 
lui Schmidt. Locul trei a revenit 
lui Pluțkova (U.R.S.S.) Urmat® de 
Maria Vicol (R.P.R.) și Salonfay. 
(R. P. Ungară).

★
In concursul de tenis au fost 

programate primele probe da 
simplu. Tînăra noastră reprezen
tantă Mina Ilina a pierdut cu 
1—6 ■ o—6 meciul cu Horcikovc 
(R. S. Cehoslovacă).

★
A fost decernată prima meda

lie de aur în competiția de sări
turi de la trambulină cîștigafă da 
Elisabeth Ferris (Anglia) cu 127,57 
puncte. Ea a fost urmată în cla
sament de Helga Berg (R.F. Ger
mană) cu 104,92 puncte și Con
stantina Popova (R. P. Bulgaria) 
cu 93,27 puncte.

★
Sîmbătă în cadrul Universiadei 

de la Sofia echipa masculină de 
volei a R. P. Romîne a învins cu 
scorul de 3—0 (4, 4, 6) echipa 
Turciei. în turneul de tenis de 
cîmp Ion Țiriac (R.P.R.) a cîștigat 
cu 6—2; 9—7 meciul cu Kupper 
(R. F. Germană). Proba de 200 
m fluture a revenit înnotătorului 
Japonez Yoshimufa cronometrat în 
2’20" 2/10. Al. Popescu s-a clasat 
pe locul 4 cu 2’29’7/10. în tur
neul de polo pe apă echipa R.P. 
Romîne va susține primul meci în 
compania echipei R. P. Ungare.

Recqpfie la 

aGi cinstea zslei
MONTEVIDEO 26 (Agerpres).- 

Cu prilejul aniversării a 17 ani 
de la eliberarea Rorhîniei de șub 
jugul fascist, în seara zilei de 24 
august în saloanele legației R.P.R. 
la Montevideo a avut loc o recep
ție la care au participat Homero 
Martinez Montero, ministrul Afa
cerilor Externe, Heguy Velasco, di-

Opinia publică britanică condamnă 
politica cercurilor conducătoare 

occidentale în problema Berlinului
LONDRA 26 (Agerpres). - 

La rubrica „scrisori primite la 
redacție”, revista britanică 
„New Statesman" publică o 
serie de comunicări din partea 
unor cititori care își exprimă 
neliniștea față de urmările 
pe care le poate avea politica 
rigidă adoptată de cercurile 
conducătoare occidentale în 
problema Berlinului.

„Să distrugem lumea - căci 
e limpede că un război între 
așa-numitele mari puteri ar 
însemna distrugeri fără sea
măn — pentru a împiedica 
semnarea unui tratat de pace, 
mi se pare de neconceput - 
se spune în una din aceste 
scrisori semnată de un cititor 
care subliniază că este mem
bru activ al Partidului conser
vator britanic. Eu în ce mă 
privește nu sînt de loc dispus 
să mor, sau să-mi expun fa
milia la moarte, doar pentru 
că unele țări nu se pot împă
ca cu ideea că trebuie recu
noscută o realitate care exi
stă cu adevărat, anume regi
mul din Germania răsăritea
nă... S-ar putea ca unora din
tre noi sa nu ne placă forma 
de guvernare care s-a stabi
lit în Germania răsăriteană, 
dar această formă de gu
vernare, cum este cazul și cu 
China comunistă, este o reali
tate existentă...”.

„In fond — se spune mai 
departe în scrisoare — nimic 
(din pozițiile occidentalilor - 
N.R.) nu este amenințat. Ni
mic nu se va schimba dacă 
rușii vor semna tratatul de 
pace cu Germania de Răsărit... 
Această problemă nu consti
tuie câtuși de puțin un motiv 
pentru izbucnirea unui război, 
fie el nuclear sau convențio
nal".

Intr-o altă scrisoare publi
cată de „New Statesman”,

Cercurile militariste vest-germane 
vor să împiedice paraciDMca 14 alegeri

a partidelor
BONN 26 (Agerpres). — 

Ziarul „Deutsche Volkszei- 
tung" demască încercările 
care se fac în R.F.G. pentru 
a împiedica Uniunea germană 
a păcii să participe la cam
pania electorală în vederea 
alegerilor pentru Bundestag. 
După ce a eșuat complotul ta
cit împotriva Uniunii germa
ne a păcii, în presa R.F.G. a 
început o campanie de calom
nii și intimidări. „Obstacolele 
care se ridică în cadrul luptei 
electorale, arată ziarul, merg 
de la discriminare pînă la a-

Noi acte teroriste 
ale ultracolonialiștilor

PARIS 26 (Agerpres). — 
„Teroriștii continuă să orga
nizeze acte de sabotaj în Fran
ța — de la începutul acestei 
săptămâni ei au pus la cale 
peste 50 de atentate cu bom
be, dintre care 30 numai în 
noaptea din 22 spre 23 august, 
scrie în numărul din 25 au
gust al ziarului „L’Humani- 
te“, Leon Feix, membru al Bi
roului Politic al P.C. Francez. 
Crește numărul scrisorilor și 
al foilor volante cu amenin
țări, difuzate de „organizația 
armată secretă". „Populația 
este foarte îngrijorată".

Obiectivul principal al tero
riștilor ultraoolonialiști, subli
niază Feix, este „de a crea 
condiții care să permită ca, 
la momentul oportun, să se 
dea lovituri serioase singurei 
forțe care se împotrivește cu 
adevărat fascismului și aven
turilor, adică clasei muncitoa
re și organizațiilor ei".

Totuși, arată autorul artico
lului, „nu ar fi greu să fie si
lite grupurile fasciste care 
pun la cale atentatele să-și 
bage mințile în cap. Ele nu

Jomo Kenyatta aclamat 
în capitala Kenyei

NAIROBI 26 (Agerpres). — 
Mii de africani l-au întâmpi
nat la 25 august pe conducă
torul național al Kenyei, 
Jomo Kenyatta, în timpul pri
mei sale vizite în capitala 
Kenyei după recenta sa elibe
rare din detențiune. Mulțimea 
l-a aclamat cu căldură pe 
Kenyatta.

Cu prilejul vizitei lui Ke
nyatta la Parlament a fost 
făcut cunoscut acordul reali
zat între cele două partide 
africane din Kenya, Uniunea 
națională africană (KANU) și 
Uniunea democratică africană 
(KADU), în principalele pro
bleme ale țării. Cele două 
partide cer ca Kenya să fie 
proclamată independentă la 1

Montevidco 

de 23 August 
rectorul relațiilor culturale din
M.A.E., funcționari superiori al
M.A.E., reprezentanți ai vieții,- 
culturale și economice uruguaye- 
ne, ziariști, precum și șefi al unor 
misiuni diplomatice acreditați la 
Montevideo.

Recepția a decurs într-o atmoș- 
feră prietenească.

cunoscutul filozof și militant 
pentru pace Bertrand Russel 
atrage din nou atenția asupra 
primejdiei pe care o reprezin
tă politica de rigiditate a Oc
cidentului. Russel subliniază 
ifi special că activitatea sa de 
criticare și combatere a ace
stei politici este stânjenită și 
împiedicată adesea chiar cu 
sprijinul autorităților. „Mi s-a 
pus întrebarea - scrie Ber
trand Russel — de ce nu vor
besc prin posturile de radio 
sau televiziune pentru a arăta 
într-un mod mai eficient pri
mejdia pe care consider eu că 
o reprezintă politica războiu
lui rece. Nu am făcut-o pen
tru că nu pot. O firmă de te
leviziune britanică mi-a ofe
rit o dată să vorbesc în ca
drul programelor ei două mi
nute, dar cînd am declarat, că 
vreau să vorbesc despre pro
blema Berlinului oferta mi-a 
fost retrasă... Comitetul pen
tru dezarmarea nucleară, din 
care fac parte, a organizat în 
trecut manifestații și intențio
nează să organizeze manifesta
ții de proporții și mai însem
nate în viitorul imediat. Spe
răm că opinia publică britani
că ne va da concursul".

★
BERLINUL’ OCCDENTAL 

26 (Agerpres). — La 25 au
gust a sosit în Berlinul occi
dental, sub pretextul deschi
derii unei expoziții de apara
te de radio și televizoare, vi
cecancelarul de la Bonn Er
hard. Vizita lui Erhard în 
Berlinul occidental are un ca
racter demonstrativ. Luind 
cuvîntul la vernisajul expozi
ției, Erhard a calomniat R.D. 
Germană. Din declarațiile sale 
reiese că guvernul vest-ger- 
man nu intenționează nici de 
acum înainte să renunțe la 
amestecul în treburile Berli
nului occidental.

dcmocraticc
menințări fățișe, de la calom
nii pînă la măsuri poliție- 
nești". La această campanie 
iau parte atît U.C.D. cît și 
P.S.D.G., atît cercurile cleri
cale cît și cele militariste. La 
această campanie participă 
nemijlocit autoritățile ofici
ale din R.F.G .Ziarul subli
niază că metodele de intimi
dare la care se recurge sînt 
anticonstituționale.

Ziarul „Deutsche Volkszei- 
tung“ subliniază că Uniunea 
germană a păcii se pronunță 
pentru dezarmare și pace.

se bucură de nici un fel de 
sprijin în rîndurile poporu
lui". Dar aceasta nu se face, 
în primul rînd din motivul că 
„intrigile fasciste sînt întreți
nute în permanență de războ
iul rece și de războiul din Al
geria. Aceste intrigi sînt fa
vorizate și de faptul că auto
ritățile lui de Gaulle se stră
duiesc să suprime libertățile 
democratice".

L. Feix subliniază că „re
belii și acoliții lor se bucură 
fățiș de îngăduința autorități
lor... Principalii vinovați ai 
complotului de la 22 aprilie 
tot mai sînt încă în libertate^ 
sau duc o viață de huzur la 
închisoarea „model" din Tul
le. în timp ce tribunalul mi
litar din Paris continuă să 
pună în libertate pe complicii 
lor".

Autorul articolului cere să 
se constituie pretutindeni co
mitete antifasciste și să se in
tensifice lupta dusă de comi
tetele deja existente, astfel în
cât să se dea o ripostă ime
diată oricărui atentat fascist.

februarie 1962. Acordul pre
vede, de asemenea, alegerea 
in calitate de prim-ministru 
al Kenyei independente a lui 
Jomo Kenyatta. In acest 
sens, cele două partide cer, 
autorităților coloniale britani
ce să pună neîntîrziat în apli
care moțiunea adoptată de 
Consiliul legislativ al Kenyei 
la 13 iulie, prin care se modi
fică legea care interzice unei 
persoane care a fost condam
nată la doi sau mai mulți ani 
închisoare să facă parte din 
Consiliul legislativ. Această 
cerere este menită să permită 
alegerea lui Kenyațța și a 
altor conducători ai populației 
africane în Consiliul legisla
tiv.



TELEGRAME
Excelenței Sale

domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEI 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București
Vă trimit în numele meu personal, al guvernului și poporului 

din India, Excelenței Voastre și, prin intermediul dv., guvernului 
și poporului romîn, cele mai calde felicitări cu prilejul fericit 
al zilei naționale a țării dv., precum și cele mai bune urări ale 
noastre pentru fericirea personală a Excelenței Voastre și pentru 
progresul și bunăstarea continuă a poporului romîn.

New Delhi
RAJENDRA PRASAD 

președintele Indiei

Telegrama împăratului Japoniei

Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEI 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București
Cu prilejul zilei eliberării Romîniei, am marea plăcere de a 

adresa Excelenței Voastre caldele mele felicitări și sincerele 
mele urări de bine pentru fericirea dv. personală și pentru pros
peritatea poporului romîn.

HIROHITOTokio

Telegrama regelui Belgiei

Excelenței Sale
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București
Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne. 

rog pe Excelența Voastră să primească urările mele pentru 
prosperitatea țării dv.

Bruxelles
BAUDOUIN

Telegrama președintelui Republicii Cipru

Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia zilei naționale a Romîniei, primiți cele mai bune 
urări și calde felicitări din partea poporului cipriot, și a mea 
personal, pentru prosperitatea țării dv.

ARHIEPISCOPUL MAKARIOS

Nicosia

Excelenței Sale
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Excelenței Sale
domnului ION GHEORGHE MAURER 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

București
Ne-a revenit marea cinste de a ne adresa Excelențelor Voastre 

și de a transmite prin intermediul dv. guvernului și poporului 
romîn, cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a eliberării națio
nale a Romîniei, sincerele noastre felicitări.

Poporului și guvernului nostru le este foarte plăcut să con
state marile succese obținute de Ia glorioasa sa revoluție de 
poporul romîn pe tărimul transformărilor sociale și economice, 
cît și admirabilul stadiu de dezvoltare, din ce în ce mai solid 
și profund, a relațiilor noastre cordiale de prietenie.

Reînnoind Excelențelor Voastre sincerele noastre urări de 
noi victorii pentru poporul romîn în efortul său nobil pentru 
dreptate și pace, folosim această ocazie pentru a vă asigura 
de cea mai înaltă considerație.

OSVALDO DORTICOS TORRADO 
președintele Republicii Cuba

FIDEL CASTRO RUZ 
prim-ministru al Republicii Cuba

Excelenței Sale 
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Prezint Excelenței Voastre, în numele Consiliului Federal, în 
această zi de sărbătoare națională, sincerele mele felicitări și 
urările mele pentru viitorul fericit al poporului romîn și pentru 
fericirea dv. personală.

Berna

F. T. WAHLEN 
președintele Confederației Elvețiene

Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Rog pe Excelența Voastră să primească caldele mele felicitări 
cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, precum și cele mai 
bune urări ale mele pentru fericirea dv. personală și pentru 
prosperitatea poporului romîn.

URHO KEKKONEN 
președintele Republicii Finland i

Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia celei de-a 17-a aniversări a eliberării Romîniei, 
poporul din Guineea, partidul și guvernul său vă adresează 
caldele lor felicitări, vă asigură de simpatia lor și urează po
porului dv. fericire și prosperitate.

Cu înaltă oonsiderațiune 
SEKU TURE 

Președintele Republicii Guineea

Conakry

Excelenței Sale GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București
Exprim Excelenței Voastre, cu ocazia zilei naționale a Romî- 

niei, cele mai sincere felicitări din partea mea precum și cele 
mai bune urări de sănătate și fericire pentru Excelența Voastră, 
iar poporului romîn prieten urări de progres și bunăstare’

MOHAMMED NAJIB AL RUBEI 
președintele Consiliului

_ . ., Suveranității al IrakuluiBagdad

Telegrama șahului iranului

Excelenței Sale

domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București
Cu ocazia sărbătorii naționale a Romîniei, exprim Excelenței 

Voastre cele mai bune felicitări, precum și urările mele cele 
mai sincere.

m , MOHAMED REZA PAHLEVITeheran

Telegrama președintelui B.P.F. Iugoslavia

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

București

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne 
primiți felicitările sincere pe care vi le adresez în numele po
poarelor din Iugoslavia și în numele meu personal exprimîn- 
du-vă cele mai frumoase urări pentru prosperitatea poporului 
romîn și pentru fericirea dv. personală.

IOSIP BROZ TITO
Belgrad

Excelenței Sale
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DL.. 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Cu ocazia aniversării eliberării Romîniei, sînt fericit să adre
sez Excelenței Voastre sincerele mele felicitări și cele mai bune 
urări ale mele precum și ale poporului izraelian pentru fericirea 
dv, personală și pentru prosperitatea poporului romîn.

IZIIAK BEN-ZWI 
președintele Israelului 

Ierusalim

Telegrama însărcinatului cu afaceri ad-interim
al S.U-A. la București

Președintele Consiliului de Stat al R. P. Romîne, Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, a primit o telegramă din partea însărcinatului 
cu afaceri ad-interim al S.U.A. la București, Frederick Merrill, 
în care acesta transmite poporului romîn, în numele președin
telui Kennedy și al poporului american, urări de bine cu oca
zia aniversării zilei de 23 August.

Telegrama președintelui Republicii Turcia

Excelenței Sale
domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 

președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

Prezint Excelenței Voastre cele mai bune felicitări ale mele 
cu prilejul sărbătorii naționale a Republicii Populare Romîne.

CEMAL GURSEL
Ankara

Excelenței Sale

domnului GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne

București

în numele guvernului și. poporului Uruguayan și în numele 
meu personal, trimit Excelenței Voastre, cu prilejul sărbătorii 
Republicii Populare Romîne, cele mai distinse salutări și urări 
pentru prosperitatea țării dv. și pentru fericirea dv. personală.

EDUARDO VICTOR HAEDO 
președintele Consiliului Național 

al guvernului din Uruguay
Montevideo.

PP xmirHJlliFîilPP scurt
HAGA. — In cadrul celui 

de-al 3-lea Congres interna
țional de literatură compara
tă, care are Ioc la Utrecht, O- 
landa, acad. Tudor Vianu a 
prezentat comunicarea „Tudor 
Arghezi și lirismul european". 
Cu acest prilej au fost citite 
poezii ale maestrului Tudor 
Arghezi. Comunicarea și poe
ziile prezentate au fost pri
mite cu deosebit interes de 
participanții la congres.

BERLIN. — In cadrul tur
neului pe care îl întreprind în 
Republica Democrată Germa
nă, Constanța Cîmpeanu, so
listă a Teatrului de Operetă 
din București, George Bunea 
și Mihai Kingsburg, soliști de 
muzică ușoară, au susținut în 
zilele de 23, 24 și 25 august 
concerte în sala Teatrului din 
Erfurt. Concertele s-au bucur 
rat de succes.

STOCKHOLM, t- La primul 
Congres internațional de far
macologie de la Stockholm, 
care reunește aproximativ 
1500 delegați din 46 țări, acad. 
Grigore Benetato, șeful dele
gației R. P. Romîne, a prezen
tat o comunicare cu privire 
la mecanismul fiziologic de

eliberare a hormonilor hipofi- 
zali.

TUNIS. — In portul Tunis 
a sosit nava sovietică „Șahtî" 
care a adus 3.000 tone grîu și 
250 tone mazăre pe care po
porul sovietic Ie-a dăruit rc- 
fugiaților și răniților algerieni. 
La 25 august a avut loc pe 
bordul navei ceremonia pre
dării acestui dar sovietic unor 
reprezentanți algerieni.

DJAKARTA. — C.C. al P.C. 
din Indonezia a anunțat Ia 25 
august că în primele luni ale 
anului viitor va avea loc cel 
de-al VII-lea Congres extraor
dinar al partidului, care va 
aproba modificările în statu
tul partidului.
USUMBURA. — Colonialiștii 
belgieni aduc de urgență în 
Ruanda Urundi noi trupe pen
tru a reprima lupta crescindă a 
populației africane împotriva 
jugului colonial. Potrivit ulti
melor date, numărul africani
lor uciși luna aceasta se ri
dică la 250. în regiunile în 
care au Ioc acțiuni patriotice 
au fost trimise unități de pa- 
rașutiști și trupe belgiene mo
torizate.

BUDAPESTA. - Agenția 
M.T.I. a transmis comunicatul 
comun ungaro-indonezian dat 
publicității în legătură cu vi
zita oficială în Indonezia, la 
invitația președintelui Sukar- 
îio, a lui Ferenc Munnich, pre
ședintele Guvernului revolu
ționar Muncitoresc Țărănesc 
Ungar.

LUSAKA. — Lupta patrio- 
ților din Rhodesia de nord 
împotriva dominației coloni
ale engleze se intensifică. Po
trivit agenției Associated 
Press, s-au înmulțit acțiunile 
de sabotaj ale detașamentelor 
de patrioți înarmați în regiu
nile din nordul țării. Vineri, 
300 de patrioți înarmați au a- 
tacat două unități engleze in 
partea de nord a țării.

NEW YORK. — Agenția 
Reuter anunță că în urma u- 
nei explozii puternice, în ziua 
de 25 august a fost distrusă 
uzina producătoare de com
bustibil pentru rachete, situ
ată în statul Maryland și care 
aparține forțelor maritime mi
litare ale S.U.A. în timpul ex
ploziei au fost omorîte cinci 
persoane.

Succesul Ansamblului i 
de cîntece și dansuri 

al tineretului 
din R. P. Romînă 

în Grecia
ATENA 26 (Agerpres). — An

samblul de cîntece și dansuri al 
tineretului din R .P. Romînă, care 
se află într-un turneu în Grecia, 
a daf la 22 august un spectacol 
de gală.

Au participat Dertilis, ministrul 
Comerfului, Himarios, Tetenes și 
Pumpuras, ambasadori în Ministe
rul Afacerilor Externe al Greciei, 
Kournoufos, director general în 
Ministerul Educației Naționale și 
Cultelor, șefi ai misiunilor diplo
matice, deputafii Kostopulos, lliu, 
Brillakis, Merkuris, Mavros, Zak- 
kas, generalul Spais, președintele 
Ligii de prietenie greco-romîne, 
oameni de artă și cultură, ziariști.

La spectacol a fost prezent 
M. Bălănescu, ambasadorul R. P. 
Romîne la Atena și al(i membri 
ai ambasadei.

Publicul spectator a primit cu 
căldură spectacolul, aplaudînd la 
scenă deschisă pe tinerii inter
pret romîni.

Ministrul Dertilis și alte oficia
lități grecești prezente la specta
col, însoțiți de ambasadorul ro
mîn, au felicitat călduros pe ar
tiștii romîni.

Presa din Atena publică apre
cieri elogioase la adresa forma
ției romîneșfi.

Ziarul „To Nea" scrie, printre 
altele: „Dansatorii au plăcut pu
blicului și au fost îndelung aplau
dați. O frumoasă impresie au 
lăsat costumele pitorești".

Ziarul „Avghi“ consemnează în 
cronica sa intitulată „Manifestare 
artistică de prietenie" : Prezența 
baletului romînesc ia Atena con
stituie un minunat prilej de a cu
noaște manifestările cultural-ar- 
tistice ale unui popor frate. Pre
zenta în capitala Greciei consti
tuie o verigă la prietenia balca
nică.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
La o oră tîrzie din seara zilei 
de 25 august la New York 
și-a încheiat lucrările sesiu
nea specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. care a adoptat, 
rezoluția celor 32 de țări 
afro-asiatice. Majoritatea ab
solută a reprezentanților celor 
54 de țări care au luat cuvîn
tul la discuții, au condamnat

cu hotărîre acțiunile agresive 
ale trupelor franceze aflate 
pe teritoriul Tunisiei împo
triva voinței poporului și gu
vernului acestei țări.

In cadrul ședinței de noap
te cînd au luat sfîrșit lucră
rile sesiunii speciale a Adună
rii Generale a O.N.U., a vor
bit P. D. Morozov, reprezen
tantul Uniunii Sovietice, pen-

Colonialismul - din nou 
pe banca acuzaților

Cuvîntarea reprezentantului R. P. Romine 
la sesiunea specială a Adunării Generale 

a O. N. U.

Demonstrație a elevilor italieni împotriva lipsei celor mai 
elementare condiții pentru învățătură.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— In ședința din 25 august a 
sesiunii speciale a Adunării 
Generale a luat cuvîntul re
prezentantul R. P- Romîne, 
Silviu Brucan, care a spus 
printre altele :

In chestiunea Bizertei apare 
din nou pe banca acuzaților 
colonialismul. Rezoluția privi
toare la lichidarea colonialis
mului adoptată în sesiunea A- 
dunării Generale a O-N.U. din 
1960 a marcat o nouă etapă în 
istoria acestei organizații, cînd 
în lupta dintre colonialism și 
popoarele subjugate, O-N-U. 
s-a angajat să sprijine pe aces
tea din urmă.

Subliniind că R. P. Romînă 
sprijină cu fermitate cererea 
de încetare a agresiunii împo-

triva Tunisiei și de evacuare a 
trupelor colonialiste de pe te
ritoriul ei, de respectare a 
suveranității și libertății po
porului tunisian, S. Brucan a 
arătat în continuare : „Romî- 
nia a militat întotdeauna îm
potriva colonialismului, pe 
care noi îl considerăm rușinea 
epocii noastre. Nu poate exis
ta nici o scuză, nici o circum
stanță atenuantă pentru colo
nizatori, care apar astăzi ca 
opresori brutali ai mișcării .de 
eliberare națională, jefuitori ai 
resurselor naturale ale țărilor 
subjugate și organizatori ai 
războaielor coloniale

Există o singură soluție în ce 
privește colonialismul și aceas
ta este lichidarea totală și 
stîrpirea lui de pe planeta 
noastră.

Faptul că marea majoritate 
a statelor membre este imită 
în apărarea unui principiu de 
bază al Cartei O-N.U., faptul 
că această majoritate stă fer
mă, neclintită, în apărarea 
unei cauze juste, în ciuda unor 
presiuni mari, acesta este lu
crul cel mal important.

Să rămânem uniți în apăra
rea drepturilor și libertății 
poporului tunisian și vom în
vinge-

Un act crsminal de sinucidere

Presa mondială despre planurile agresive 
ale C. E. N. T. O.

BEIRUT 26 (Agerpres). — 
Ziarul „Ad-Dunya Ai-Djadid" 
scrie că documentele publica
te în Uniunea Sovietică cu 
privire la planurile C.E.N.T.O., 
care prevăd transformarea 
printr-un bombardament ato
mic a Iranului de nord într-o 
„zonă moartă", au avut un 
larg ecou în cercurile națio
nale iraniene. Opinia publică 
iraniană, scrie ziarul, a pri
mit această știre cu multă ne
liniște ș!i indignare. Comen- 

imediată a Iranului din 
C.E.N.T.O.

DAMASC 26 (Agerpres). — 
Publicând declarația agenției 
TASS cu privire la planurile 
agresive ale pactului militar 
C.E.N.T.O., ziarul „Al-Ayam“ 
subliniază că documentele se
crete ale C.E.N.T.O .dezvăluie 
planurile cercurilor conducă
toare americane împotriva 
păcii.

tînd acest plan diabolic, opi
nia publică consideră că el re
prezintă un act criminal de 
sinucidere și cere retragerea

In seara zilei de 25 august, 
la postul de televiziune 
din Moscova a luat cu- 

vîntul pilotul cosmonaut Ma
iorul Gherman Titov, Erou al 
Uniunii Sovietice, care a răs
puns la numeroase întrebări 
sosite la studioul de televizi
une din partea cetățenilor so
vietici.

Cosmonautul a spus că șe
derea sa în staționar sub ob
servație medicală a luat sfîr- 
șit și că totul s-a dovedit a ii 
normal. Timpul petrecut în 
Cosmos n-a pricinuit nici o 
modificare în organismul meu, 
a spus el.

Titov a arătat că i s-a în
tipărit în memorie ziua cînd a 
fost numit comandant al navei 
cosmice „Vostok-2“. Zborul 
cosmic este o încununare a 
unei intense munci de pregă
tire, a spus el. In zilele dina
intea decolării navei „Vos- 
tok-2" eram cuprins de un 
mare elan.

Cosmonautul a subliniat că 
din primele clipe ale istoricu
lui său zbor a fost ferm con
vins de succes. Cînd „Vos- 
tok-2“ a început să se depăr
teze de Pămînt, își amintește 
Titov, am exclamat involuntar: 
,,Am pornit, dragă 1"

Maiorul Titov a amintit că 
atunci cînd nava cosmică s-a 
înscris pe orbita stabilită, era 
foarte interesant să observe 
Pămîntul prin iluminatoare. 
Imaginile se succedeau verti

Acțiunile agresive ale trupelor franceze 
aflate în Tunisia condamnate cu hotărîre

Sesiunea specială a Adunării Generale a O. N. U. s-a încheiat 
prin adoptarea proiectului de rezoluție afro-asiatic

tru a motiva votul Uniunii 
Sovietice.

Caracterizînd proiectul de 
rezoluție propus de 32 de țări 
afro-asiatice, reprezentantul 
sovietic a remarcat că proiec
tul conține o serie de preve
deri importante care își găsesc 
expresia într-o linie generală 
de condamnare fermă a agre
siunii franceze în Tunisia.

In încheiere reprezentantul 
sovietic a declarat că delega
ția Uniunii Sovietice va vota 
pentru proiectul de rezoluție 
al celor 32 de țări afro-asia
tice.

Supus votului nominal, pro. 
iectul de rezoluție a fost a- 
doptat cu 66 de voturi. Pen
tru proiect au votat toate ță
rile Asiei și Africii și țările 
socialiste, precum și o serie 
de țări din America Latină și 
Europa. Statele Unite și alia- 
ții lor din pactul Atlanticului 
de nord nu au cutezat să vo
teze împotriva proiectului de 
rezoluție. împreună cu cian- 
kaișistul și cu o serie de țări 
din America Latină, depen
dente de S.U.A., ele s-au ab
ținut de la vot (în total s-au 
abținut 30 de delegați, 3 dele
gații au lipsit).

Rezultatul scrutinului la se
siunea specială a Adunării Ge
nerale a O.N.U. a demascat o 
dată mai mult în mod convin
gător fățărnicia Statelor Unite 
care se erijează în adversare 
ale colonialismului și în 
luptătoare pentru suveranita
tea națională și apărătoare ale 
intereselor țărilor mici.

Evacuarea tuturor 
trupelor tranceze din 

Tunisia este inevitabilă* 
a declarat președintele 

Tunisiei
TUNIS 26 (Agerpres). - 

Luînd cuvîntul la 25 august 
în orașul Medenin, președin
tele Burghiba a declarat că 
deși trupele franceze con
tinuă și acum să ocupe unele 
regiuni din nordul și sudul 
țării, evacuarea tuturor tru
pelor franceze din Tunisia 
este inevitabilă.

în urma presiunilor reacfiunii braziliene 
și a Washingtonului

Președintele Braziliei 
a demisionat

RIO DE JANEIRO 26 (A- 
gerpres). — Agențiile de presă 
occidentale anunță că pre
ședintele Braziliei, Janio 
Quadras, a demisionat. Secre
tarul pentru problemele pre
sei de pe lingă președintele 
Republicii Brazilia, a declarat 
că președintele Quadras, a pă
răsit orașul Brasilia la 25 au
gust, după ce a adresat Con
gresului mesajul de demisie.

Quadras și-a motiva hotă
rârea, arătând că în legătură 
cu presiunile exercitate asu
pra lui „din interiorul țării și 
din afară", el nu-și poate con
tinua eforturile pentru con
solidarea independenței econo, 
mice și politice a țării.

In demisia președintelui 
Braziliei au jucat iun ral pre-; 
siunile exercitate de reacțiu- 
nea braziliană și Washingto
nul. Faptul că imediat după 
preluarea funcției sale pre
ședintele Quadras a încercat 
să ducă o politică indepen
dentă față de S.U.A., refuzul 
guvernului Quadras de a spri
jini manevrele împotriva Cu
bei și măsurile luate de gu
vernul brazilian în vederea 
normalizării relațiilor cu Uni
unea Sovietică și cu alte țări 
ale lagărului socialist, au pro

ginos, se vedeau ba nori, ba 
cîmpii, ba păduri, și totul a- 
părea ca într-un caleidoscop.

După ce a arătat că a su
portat normal starea de im
ponderabilitate, Titov a poves-

Gherman Titov 
răspunde întrebărilor 
cetățenilor sovietici

tit cum se comportă unele o- 
biecte în aceste condiții.

Mi-era comod să am creio
nul în dreapta, la nivelul piep
tului. L-am pus în acest loc 
și, deși nu era prins și nu a- 
tîrna de ceva, a rămas nemiș
cat. Aparatul de fotografiat, 
pe care l-am folosit în timpul 
zborului, se afla în fața mea 
fără a ii așezat pe ceva.

Titov a spus că speră că în 
curînd vor putea fi văzute fo
tografiile pe care le-a făcut 
în Cosmos. El a menționat, de 
asemenea, că a fotografiat 
aureola Pămintulul care i-a 
plăcui foarte mult.
Telespectatorilor li s-au ară

tat n°tels din jurnalul de bord 
al navei cosmice pe care ma
iorul Titov le-a scris în timpul 
zborului său. Cosmonautul a 
comparat senzațiile pe care 
le-a încercat în timpul zboru
lui cu „Vostok-2“ cu senzațiile 
pe oare i le-au lăsat primele

vocat nemulțumire la Wa
shington.

La 26 august Congresul a 
primit demisia lui Janio Quad
ras și a membrilor guvernu
lui lui. Pînă la reîntoarcerea 
în țară a vicepreședintelui 
Goulart, care în momentul de. 
misiei lui Quadras se afla 
într-o vizită oficială în R. P. 
Chineză, președinte ad-inte
rim a devenit R. Mazilii care 
deține funcția de președinte 
al Camerei Deputaților.

NEW YORK 26 (Agerpres). 
— TASS transmite : Relatările 
presei braziliene oglindesc 
uriașa indignare a poporului 
față de forțele reacționare care 
au înfăptuit lovitura de stat 
din țară și au obținut demi
sia președintelui.

La Rio de Janeiro mii de 
oameni au umplut străzile 
principale cerând revenirea la 
putere a lui Janio Quadras. 
Demonstranții au scandat: 
„Brazilia — da, yankeii — 
nu!“, „Trăiască poporul", 
„Trăiască Quadras".

Demonstrații populare au 
loc to multe orașe, inclusiv în 
capitala statului Ceara Forta
leza.

Am fost ferm convins de succes 
din primele clipe1 ale zborului

zboruri cu avionul. El a subli
niat, că nava cosmică poate fl 
manevrată aproape tot atît de 
ușor ca și un avion cu reacție. 
„Vostok-2" a putut ii dirijată 
în orice direcție, a spus 
cosmonautul.

Titov a arătat creionul cu 
care a făcut note în Cosmos, 
exponometrul și ceasul de 
mînă pe care le-a avut în 
timpul zborului. Au fost pre
zentate, de asemenea, două 
tuburi în care s-a aflat hrana 
cosmonautului. Titov a spus 
că fiecare tub conține 150 
grame de materii nutritive și 
că pentru un prînz sînt sufi
ciente trei tuburi.

Răspunzînd la o întrebare, 
maiorul Titov a menționat că 
pentru a deveni cosmonaut 
trebuie să ai o sănătate bună, 
o înaltă pregătire fizică și 
cunoștințe temeinice în dife
rite domenii, deoarece tehnica 
rachetelor este complexă.

După cum a relevat maiorul 
Titov, tovarășii săi cosmonauți 
sînt foarte bine pregătiți și ar 
fi îndeplinit cele două zboruri 
cosmice sovietice la fel de 
bine cum le-au îndeplinit el 
și maiorul Gagarin. Despre el 
veți auzi în curînd, a spus 
Titov.

Maiorul Titov a mulțumit 
cordial constructorilor navei 
cosmice „Vostok-2“ pentru mi
nunata lor muncă și le-a urat 
noi succese în dezvoltarea 
tehnicii sovietice a rachetelor.
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