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PENTRU CONTINUA ÎMBUNĂTĂȚIRE
A ACTIVITĂȚII ORGANIZAȚIILOR

oi și-a încheiat 
lucrările plenara 
Comitetului Cen
tral al Uniunii Ti
neretului Munci
tor, care a dezbă

tut la primul punct din ordi
nea de zi, munca organizați
ilor U.T.M. privind îmbunătă
țirea activității politico-educa
tive în rîndul tineretului de 
la sate, pentru mobilizarea 
acestuia la înfăptuirea sarci
nilor care izvorăsc din rapor
tul prezentat de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
Plenara C.C. al P.M.R. din 
iunie — 1 iulie 1961.

Lucrările plenarei C.C. 
U.T.M., raportul prezentat, pre
cum și cuvîntul participanți- 
lor, au prilejuit un bogat 
schimb de experiență, au dat 
posibilitatea adoptării unor 
măsuri menite să intensi
fice activitatea organizațiilor 
U.T.M. de la sate pentru mo
bilizarea și mai activă a ti
neretului la îndeplinirea sar
cinilor trasate de partid.

Tineretul din patria noastră 
a luat cunoștință cu un viu 
interes și cu o mare satisfac
ție de raportul tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej asu
pra mersului indep-inirți Di- 

c coc -ea
scruirea so 
și oezvc 
prezentat 
iunie — 1 
P.MR.

Plenara 
arătat că

ie 1 C.C

la
30

al

a 
de 

la orașe și sate au obținut 
succese remarcabile în lupta 
pentru aplicarea în viață a 
istoricelor hotărîri ale Congre
sului al III-lea al P.M.R. pen
tru înfăptuirea planului de 
șase ani. în ceea ce privește 
sectorul sodaiist al agricultu
rii, plenara C.C. al P-M.R. a 
subliniat că după cel de-al 
III-lea Congres al partdulu: 
acest sector s-a dezvoltat con
siderabil, relațiile de produc
ție socialiste in agricultură 
s-au extins și s-au consolidat, 
nivelul tehnic al agriculturii a 
crescut neîncetat. în sectorul 
cooperatist al agriculturii, gos
podăriile colective au devenit 
predominante, ele cuprinzînd 
la 1 septembrie 1961, 69 la 
sută din suprafața arabilă a 
acestui sector, față de 50 la 
sută la 1 iunie 1960.

Odată cu progresele înre
gistrate în procesul de colec
tivizare, s-au obținut impor
tante rezultate în domeniul 
sporirii producției agricole și 
al creșterii productivității 
muncii în agricultură.

însușindu-și mărețul 
gram de desăvîrșire_ a
strucției socialiste, însuflețit 
de perspectivele mărețe des
chise de. politica partidului și 
urmînd cu încredere această 
politică, tineretul patriei noas
tre, mobilizat de Uniunea Ti
neretului Muncitor, sub con
ducerea și îndrumarea orga
nelor și organizațiilor de 
partid, își aduce permanent 
contribuția la toate realizările 
obținute de poporul nostru 
muncitor.

Zeci de mii de tineri din 
întreaga țară, convingîndu-se 
din experiența gospodăriilor 
colective fruntașe de avanta-

C.C. al P.M.R. 
oamenii muncii

pro- 
con-

Constructorii de autovehicu
le de la Uzinele „Tudor Vla- 
dimirescu“ din Capitală au 
realizat zilele acestea 
de-al 2.650-lea autobuz, 
acesta numai în primele 
luni metalurgiștii de la .,Tu
dor Vladimirescu" au realizat 
peste 90 la sută din produc
ția de autobuze a întregului 
an 1960. în prezent, ei con
struiesc autobuze pentru trans
portul urban, interurban, au
tobuze pentru turiști, precum 
și o serie de autoutilitare pen
tru transportul de mărfuri și 
alimente. (Agerpres)

hai Dalea, membri ai C.C. al 
P.M.R., ai Consiliului de Stat 
și ai guvernului, de activiști 
de partid și de stat.

A fost de față I. K. Jegalin, 
ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București.

Si moi ta seara a părăsit Ca
pitala, îndreptîndu-se spre 
Moscova, delegația Partidului 
Muncitoresc Romîn care va 
participa la lucrările celui 
de-al XXII-lea Congres al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice.

bru supleant al Biroului Po
litic al C.C. al P.M.R.

La plecare în gara Băneasa 
membrii delegației au fost 
conduși de tovarășii Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Alexan
dru Drăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Mi.

Din delegație fac parte to
varășii Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R.. conducătorul delega
ției. Emil Bodmăraș. Nicolae 
Ceaușescu. Chivn Stoica, Ion 
Gheorghe Maurer, membri ai 
Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R.. și Leonte Răutu, mem-

răspun
dere și continuitate vor tre
bui să se ocupe și de cursu
rile agrozootehnice ce se 
vor organiza. încă din toamna 
acestui an pe baza măsurilor 
ce.se stabilesc de organele de 
partid, în colaborare cu sfa
turile populare și conducerile 
unităților socialiste, organi
zațiile U.T.M. sînt chemate să 
asigure înscrierea utemiștilor 
și celorlalți tineri la cursurile 
agrozootehnice și să participe 
activ la asigurarea unui con
ținut bogat activității ace
stora.

Periodic să se dezbată în 
adunările generale modul în 
care tinerii frecventează cursu
rile, își însușesc și aplică cu
noștințele predate, și să fie 
popularizate rezultatele pe 
care aceștia le obțin în pro
ducție. Să muncim astfel in
cit în fiecare comună și sat să 
creăm o mișcare de masă a 
tineretului pentru continua 
îmbogățire a cunoștințelor a- 
grozootehnice.

Plenara C.C. al U.T.M. a 
subliniat că o altă sarcină im
portantă care stă în fața or
ganizațiilor U.T.M. de la 
sate în perioada actuală este 
îndrumarea celor mai buni 
utemiști și tineri de la sate 
spre școlile profesionale de 
mecanizatori, zootehniști, hor
ticultori, viticultori și mări
rea contribuției lor la îm
bunătățirea activității școli
lor profesionale agricole.

•In fiecare an organizațiile 
de bază U.T.M. să propună 
conducerilor gospodăriilor co
lective pe cei mai buni ute
miști și tineri care să urmeze 
cursurile școlilor profesionale 
agricole, în raport cu nevoile 
de cadre ale unității respec
tive. Este foarte important ca 
recomandarea celor mai buni 
utemișt; pentru a urma aceste 
școli să se facă în adunările 
generale U.T.M. unde să li se 
explice importanța școlii pe 
care o urmează, sarcinile ce 
le revin.

Organizațiile U.T.M. din 
școlile profesionale agricole 
au nevoie de un ajutor perma
nent și calificat din partea 
comitetelor raionale U.T.M. în 
vederea îmbunătățirii conti
nue a muncii de educație, po
litică a elevilor pentru a dez
volta dragostea acestora față 
de meseria aleasă, pentru în
sușirea temeinică a cunoștin
țelor predate și buna desfășu
rare a practicii în producție.

Dezbaterile Plenarei C.C. al 
U.T.M. au scos în evidență

jele agriculturii socialiste, au tot așa, cu aceeași 
intrat în G.A.C.

Plenara C.C. al U.T.M. a 
apreciat că a crescut aportul 
tineretului, al organizațiilor 
U.T.M. la consolidarea ecano- 
mico-organizatorică a gospo
dăriilor colective. O activitate 
tot mai rodnică desfășoară 
echipele de tineret, al căror 
număr sporește continuu. Atît 
în cultura plantelor, cit și în 
creșterea animalelor, nume
roase echipe de tineret își în
sușesc și aplică metode știin
țifice, înaintate de muncă, ob- 
ținînd însemnate realizări. 
Numai în primul semes
tru al acestui an, tineretul a 
contribuit la ridicarea a peste 
3.700 construcții agricole, a în
treținut, prin muncă patrio
tică, peste 500.000 hectare pă
șuni și finețe naturale, a ame
najat pentru irigații peste 
13.000 hectare, a plantat pu- 
ieți și a îngrijit arborele pe o 
suprafață de 44.000 hectare.

Plenara C.C. al U.T.M., ana- 
lizînd activitatea organizați
ilor U.T.M. de la sate, a subli
niat că în toate raioanele și 
comunele există mari posibi
lități de îmbunătățire a mun
cii politico-educative de orga
nizație in scopul mobilizării și 
mai active a întregului tine
ret de la sate la lupta pen
tru înfăptuirea istoricelor ho-

______ _e-al III-lej

r reieșite din Plenara 
al P.MR. din 30 iunie-1 

iulie 1961. - . ------
Una din condițiile de bază 

ale dezvoltării agriculturii so
cialiste este asigurarea ei cu 
cadre bine pregătite din punct 
de vedere teoretic și practic.

Analizînd felul în care se 
ocupă organele și organizațiile 
U.T.M. de continua îmbogățire 
a cunoștințelor agrozootehnice 
ale tinerilor de la sate, de în
drumarea celor mai buni din
tre ei spre diferite școli agri
cole și de mecanizatori, de 
maiștri și tehnicieni agricoli, 
spre institutele agronomica 
precum și de pregătirea teore
tică și practică a elevilor și 
studenților, plenara C.C. al 
U.T.M. a subliniat că deși în 
acest domeniu au fost obți
nute o seamă de rezultate 
bune se manifestă încă serioa
se lipsuri.

Plenara a pus în fața co
mitetelor regionale, raiona
le, comunale, a organizații
lor U.T.M. de la sate ca 
sarcină deosebit de impor
tantă desfășurarea unei in
tense munci politice în rîn
dul utemiștilor, al tinerilor 
țărani, îndeosebi al celor din 
G.A.C. și G.A.S., îndrumîndu-i 
să-și ridice continuu nivelul 
de cunoștințe, să participe cu 
toții în timpul iernii la cursu
rile agrozootehnice de masă 
de trei ani și la ciclurile de 
conferințe organizate în acest 
scop.

Organizațiile U.T.M. trebuie 
să considere îmbogățirea con
tinuă a cunoștințelor agrozoo
tehnice ale tineretului de la 
sate și în primul rind a ce
lor din G.A.C. și G.A.S. ca 
una din cele mai importante 
sarcini care stă în față în pe
rioada actuală. Așa cum or
ganizația de 
se ocupă . de 
vățămîntului politic U.T.M.,

ce.

,Vr.

bază U.T.M. 
cercurile în-

I (Agerpres)

GHERMAN TITOV PRINTRE NOI
Bucureștiul a făcut o călduroasă primire eroului cosmonaut

„Scînteio tineretului"
(Continuare în pag. a 2-a)

La 14 octombrie, Capitala 
patriei noastre a primit un 
oaspete drag, pilotul cosmo
naut maior Gherman Stepa
noviei Titov, Erou al Uniunii 
Sovietice care la invitația 
Consiliului de Miniștri ne vi
zitează țara cu prilejul tradi
ționalei Luni a prieteniei ro- 
mîno-sovietice.

Clădirea aeroportului Bă
neasa era împodobită cu dra
pelele de stat ale R. P. Romi
ne și Uniunii Sovietice. Pe 
mari panouri erau înscrise, 
în limbile romină și rusă, cu
vintele de salut „Bine ai venit 
Gherman Stepanoviei Titov !" 
In așteptarea cosmonautului 
pe aeroport au venit mii de 
bucureșteni cu flori și stegu- 
lețe romînești și sovietice, 
cu portrete ale cosmonauților 
Iuri Gagarin și Gherman Ti
tov.

în întâmpinarea oaspetelui 
au venit tovarășii Gheorghe 
Apostol, membru al Biroului

Politic al C.C. al P.M.R., prim- 
vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri, Ștefan Voitec, 
membru supleant al Biroului 
Politic al C.C. al P.M.R., vice
președinte al Consiliului de 
Stat, membri ai C.C. al P.M.R.. 
ai Consiliului de Stat și guver
nului. conducători ai organi
zațiilor obștești, și ai organe
lor locale de partid și de stat, 
generali, oameni de știință, 
artă și cultură și alți reprezen
tanți ai vieții publice din țara 
noastră. Era prezent I- K. Je- 
galin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București.

Au fost de față, de aseme
nea. membrii delegației Aso
ciației de prietenie sovieto-ro- 
mîne, care ne vizitează țara 
cu prilejul sărbătoririi Lunii 
prieteniei romino-sovietice.

La ora 13, avionul turbopro- 
pulsor IL-18 aterizează. în 
ovațiile furtunoase ale mul
țimii, din avion coboară cos
monautul Titov.

Gheor- 
Voitec 
de cei 
Oaspe-

Maiorul Gherman Titov este 
îmbrățișat de tovarășii 
ghe Apostol și Ștefan 
și salutat cu căldură 
veniți în întîmpinare.
tele este prezentat membrilor 
C.C. al P.M.R, membrilor 
Consiliului de Stat și ai gu
vernului, precum și șefilor mi
siunilor diplomatice acreditați 
la București și celorlalți mem
bri ai corpului diplomatic care 
se aflau pe aeroport.

Pe aeroport mulțimea scan
dează „R.P.R.-U.R.S.S., SÎNT 
PE VECI PRIETENE". Din 
mii de piepturi se aude nu
mele lui Gherman Titov.

Tovarășul Gheorghe Apostol 
rostește un cuvînt de salut.

De microfon se apropie apoi 
Gherman Titov.

Un grup de pionieri încon
joară pe cosmonaut, îl îmbră
țișează, îi oferă flori, îi prind 
la gît o cravată roșie.

Cosmonautul salută apoi 
mulțimea venită pe aeroport.

In uralele și aplauzele miilor 
de bucureșteni, Gherman Ti
tov, împreună cu tovarășul 
Gheorghe Apostol, iau loc în- 
tr-un automobil deschis, es
cortat de motocicliști. Pe bu
levardele care duc spre cen
trul Capitalei, zeci de mii de 
bucureșteni îl aclamă cu în
suflețire pe eroul cosmonaut, 
în drumul mașinii locuitorii 
aruncă sute de buchete de 
flori, flutură stegulețe roșii și 
tricolore.

întîmpinîndu-1 cu căldură 
pe cosmonautul Titov, locui
torii Capitalei și-au manifes
tat dragostea profundă pentru 
țara care a deschis drumul 
omului în Cosmos — marea 
Uniune Sovietică, care își con
sacră toate eforturile luptei 
pentru fericirea omenirii, pen
tru asigurarea unei păci trai
nice în lume.

(Agerpres)

La coboiîrea din avion.

CITIT! In PAGINA A 3-a
• PRIMIREA DE CĂTRE TOVARĂȘUL GHEORGHE GHEOR- 

GHIU-DE] A PILOTULUI COSMONAUT G. S. TITOV.

O Solemnitatea înmînării Ordinului „Steaua Republicii

Populare
• OAMENI

CU G. S.

Romine" clasa l-a lui G. S. Titov.
AI MUNCII DIN CAPITALA S AU INTILNIT
TITOV

• GHERMAN STEPAN O VICI AL NOSTRU

Cuvîntul
Gheorghe

tovarășului
Apostol

Cuvîntul cosmonautului
G. S Titov

Dragă tovarășe Gherman 
Stepanoviei Titov,

De citeva minute vă atlați 
ca oaspete drag pe pămîntul 
Rominiei socialiste. Cu o deo
sebită bucurie vă salutăm in 
numele Comitetului Centrai al 
Partidului Muncitoresc Romin, 
al Consiliului de Stat și al gu 
vernului Republicii Populare 
Romine, al întregului nostru 
popor și vă urăm din toată 
inima un călduros și frățesc 
bun venit.

Oamenii muncii, întregul 
nostru popor au urmărit cu 
profundă admirație zborul cu
tezător de 25 de ore pe care 
l-ați săvîrșit în Cosmos. Ei vă 
primesc astăzi cu inima des 
ehisă ca pe un prieten apro
piat, sol al marelui și eroicu
lui popor sovietic care intim 
pină deschiderea celui de-al 
XXII-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice cu un entuziasm nestă
vilit, cu noi și remarcabile 
succese în economia, știința și 
cultura Uniunii-Sovietice.

Fapta dumneavoastră ca și 
fapta lui Iuri Gagarin, a in
trat pentru totdeauna în isto
rie. Fiu devotat al poporului 
sovietic, crescut și educat de 
partidul lui Lenin, ați pătruns 
cu curaj in întinderile nemăr
ginite ale Cosmosului ca me
sager pașnic al Țării Sovietice,

cîștigind prin eroismul și dir- 
zenia dovedite in timpul le
gendarului zbor în jurul Pă- 
mintului, stima și prețuirea 
tuturor popoarelor lumii.

Ne bucuiăm nespus că veți 
vizita meleaguri ale patriei 
noastre, că vă veți întîlni cu 
oamenii muncii in zilele în 
care poporul romin sărbăto
rește cu însuflețire tradițio
nala Lună a prieteniei romi- 
no-sovietice. Veți cunoaște 
sentimentele de adincă priete
nie și dragoste frățească ale 
poporului nostru față de po
porul sovietic constructor al 
comunismului, față de glorio
sul Partid Comunist al Uniu 
nii Sovietice și conducerea sa 
leninistă în frunte cu to
varășul Nikita Sergheevici 
Hrușciov.

Veți avea prilejui să vedeți 
realizările mărețe obținute de 
harnicul nostru popor, sub 
conducerea Partidului Munci
toresc Romin, în făurirea vie
ții sale noi, avîntul în mun
că pentru îndeplinirea cu 
succes a planului nostru de 6 
ani și contribuția sa la întări
rea continuă a unității și pu
terii marii familii a țărilor so
cialiste. la menținerea și a- 
părarea păcii în lume.

încă o dată, vă urăm dragă 
Gherman Stepanoviei, bun so
sit în patria noastră.

Dragi tovarăși,

Permiteți-mî ca înainte de 
toate să mulțumesc Comitetu
lui Central al Partidului Mun
citoresc Romin, guvernului 
R. P. Romine, pentru posibi
litatea care mi s-a oferit de a 
vizita Republica Populară Ro
mînă. Mă folosesc de acest 
prilej pentru a saluta pe oa
menii muncii din R. P. Ro
mînă și a Ie transmite salutul 
prietenilor mei cosmonauți. 
După cum vă este bine cunos
cut, în zilele de 6 și 7 august 
poporul sovietic, știința și teh
nica sovietică au obținut o 
nouă și mare victorie în cu
cerirea Cosmosului. La 6 și 
7 august, pe nava cosmică so
vietică „Vostok-2“, a fost e- 
fectuat un zbor de 25 ore. Sar
cinile care au fost puse in 
fața zborului cosmic au fost 
duse la îndeplinire în întregi
me. Acest zbor a arătat că în 
Cosmos se poate trăi și lucra. 
Aceasta însă este numai în
ceputul și doar o treaptă în 
construirea marelui drum in 
Cosmos.

în ajunul Congresului al 
XXII-lea al P.C.U.S. vreau să 
spun încă o dată că progra
mul care va fi adoptat de 
Congres — programul con
strucției comunismului în U- 
niunea Sovietică, va crea po
porului sovietic posibilități și 
mai mari pentru cucerirea 
spațiului cosmic. Noi, cosmo- 
nauții Uniunii Sovietice, sîn- 
tem recunoscători partidu
lui nostru, sîntem recunos
cători poporului nostru pen
tru navele cosmice care se 
construiesc în momentul de 
față în Uniunea Sovietică.

Nu există nici o îndoială că 
Programul Partidului Comu
nist al Uniunii Sovietice nu 
numai că va fi îndeplinit, ci 
va fi și depășit, deoarece a- 
cest Program a fost întocmit 
de însuși poporul,

Glorie oamenilor muncii din 
Republica Populară Romînă !

Trăiască prietenia sovieto- 
romînă!

Să fie pace in lumea întrea
gă I

Oamenii muncii din Capitală 11 întlmpină ou căldură pe eroul cosmonaut Lg tnmlnar^a Ordinului „Stea au Republicii Populeze Rotnine" clasa La.



Pentru continua îmbunătățire
a activității organizațiilor U. T. M

de la sate

ca 
stu-

(Urmare din pag l-a)
experiența pozitivă de pină 
acum care arată că pentru a 
asigura o temeinică pregătire 
teoretică și practică a elevi
lor oare urmează școlile pro
fesionale agricole, este bine 
ca acestea să funcționeze pe 
lingă unitățile agricole socia
liste de stat gi a susținut mă
surile preconizate în acest 
sens de către partid. în acest 
fel pot fi asigurate cadrele de 
ingineri și maiștri care să 
predea cursurile teoretice și 
se creează posibilitatea ca 
practica să fie astfel organi
zată îneît elevii să participe 
chiar din prima zi la toate 
lucrările ce se desfășoară in
tr-un an agricol.

Plenara C.C. al U.T.M. a 
subliniat că pentru a contri
bui la creșterea numărului de 
specialiști cu studii medii și 
superioare necesari agricul
turii, organizațiile U.T.M. au 
datoria de a populariza larg 
în rîndul elevilor din școlile 
medii de cultură generală pro- 
veniți de la sate, fii de colec
tiviști, rolul școlilor tehnice 
agricole și al institutelor ă- 
gronomice, să le dezvolte dra
gostea față de frumusețea și 
importanța muncii de specia
list în agricultură, hotărîrea 
ca după terminarea școlii să 
urmeze cursurile învățămîn
tului agricol.

Organizațiile U.T.M. și aso
ciațiile studenților din institu
tele agronomice și organiza
țiile U.T.M. din școlile teh
nice și tehnice de maiștri, pu- 
nînd în centrul activității lor 
preocuparea pentru îmbunătă
țirea muncii politico-educa
tive în rîndul studenților și al 
elevilor, vor aduce o importan
tă contribuție în mobilizarea 
acestora la însușirea cit mai 
temeinică a cunoștințelor de 
specialitate, în educarea lor 
în spiritul înaltei răspunderi 
pe care o au în fața societății 
ca, după terminarea școlii sau 
facultății, să se prezinte la 
locurile de muncă pe ogoa
rele gospodăriilor agricole de 
stat și colective.

O mare însemnătate pentru 
pregătirea viitorilor ingineri 
agronomi are legarea strînsă 
a cunoștințelor teoretice cu 
practica agricolă. Deși s-au 
obținut succese importante în 
acest domeniu, totuși există 
posibilități de a îmbunătăți și 
mai mult pregătirea teoretică 
și practică a studenților agro
nomi. Plenara C.C. al U.T.M. 
a subliniat necesitatea 
practica de producție a 
denților să se eșaloneze în 
funcție de calendarul munci
lor agricole, astfel ca încă 
din primul an de facultate, 
studenții să participe la toate 
lucrările în mari unități a- 
gricole din apropierea institu
telor.

Organizațiile U.T.M. de la 
sate au datoria să ajute la cu
prinderea în școala elemen
tară a tuturor copiilor de 
vîrstă școlară, astfel ca aceștia 
să absolve 7 și respectiv 8 
clase. Activitatea organizații
lor de pionieri din școlile de 
la sate trebuie să urmărească 
dezvoltarea dragostei și do
rinței copiilor de a lucra în 
unitățile agricole socialiste 
dip agricultură. Să deprin
dem copiii, încă din primele 
clase, și îndeosebi pe cei din 
clasele mari, cu munca gos
podăriilor agricole socialiste 
— în cîmiP, la îngrijirea a- 
nimalelor, păsărilor, viermilor 
de mătase și albinelor, la 
grădini de legume și pepi
niere.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
30 iunie-1 iulie, a subliniat 
că în etapa actuală de dezvol
tare a agriculturii noastre so
cialiste, una din sarcinile prin
cipale este întărirea și conso
lidarea economi co-organizato- 
rică a G.A.C. Participarea or
ganizațiilor U.T.M., sub condu
cerea organizațiilor de partid, 
la consolidarea economică și 
organizatorică a acestora este 
o sarcină deosebit de impor
tantă. Aceasta cere din partea 
comitetelor regionale și raio
nale U.T.M. să acorde fiecă
rei organizații de bâză U.T.M. 
din G.A.C. un ajutor perma
nent și substanțial în organi
zarea muncii politico-educa
tive. întreaga activitate a 
organizațiilor U.T.M. din gos
podăriile agricole colective 
trebuie să dezvolte în rîndul 
tinerilor colectiviști atmosfera 
de muncă entuziastă, plină 
de grijă pentru sporirea avu
tului obștesc, să-i îndemne să 
participe cu regularitate la 
mdncă și să facă numai lu
crări de bună calitate. -

Un loc important în activi
tatea organizațiilor U.T.M. din 
G.A.C. va trebui să-l ocupe — 
mai mult decât pină acum — 
generalizarea experienței bune 
a echipelor de tineret, activi
zarea celor existente și, stu- 
diindu-se condițiile din fieca
re gospodărie colectivă, cerin- 
du-se sfatul și sprijinul orga
nizațiilor de partid și consi
liilor de conducere — crearea 
de noi echipe de tineret acolo 
unde necesitățile producției 
o cer.

In scopul măririi produc
ției de porumb, partidul 
și gtțvemul au stabilit ca 
începînd din acest an de 
pe o suprafață de 640.000 hec
tare, să se obțină o producție 
de 5.000 kg boabe Ia hectar în

La Fabrica „Bella Breiner" 
din Capitală a fntrat de cu- 
rînd în funcțiune o nouă sec
ție de confecționat treninguri, 
bluze și lenjerie tricotate din 
fire rvercelizate și fire vopsi
te. în cursul ultimelor luni 
în sectorul tricotaje au mai 
intrrt în producție noi capa
cități de fabricație la între
prinderile „Tricotajul Roșu" 
și „Tîpăra Gardă”-Bucu- 
jeștl, j,Ion Fonaghi”-Timișoara, 

condiții de neirigare. La 
plinirea acestei sarcini, 
nizațiile U.T.M. din G.A.C., 
G.A.S. și S.M.T, pot să aducă 
o contribuție de seamă. Este 
o chestiune <Je onoare pentru 
echipele de tineret din G.A.C. 
să-și asume răspunderea pen
tru realizarea unor astfel de 
producții pe loturile lucrate 
de ele.

Sporirea continuă a fertili
tății pămîntului face parte din 
sarcinile cele mai importante 
la a căror îndeplinire, partidul 
cheamă tineretul să-și aducă 
o contribuție mereu mai mare. 
Consultîndu-se cu conducerile 
unităților agricole, cu organe
le agricole comunale și raio
nale. organizațiile de bază, 
comitetele raionale U.T.M. să 
stabilească concret, precis ce 
aport va aduce tineretul la 
transportul și împrăștierea în
grășămintelor naturale pe 
cîmp, la acțiunile pentru stă
vilirea eroziunii solului, la 
lucrările de irigații etc.

în unele regiuni și raioane 
organizațiile U.T.M. au stabi
lit o serie de măsuri pentru 
mobilizarea tineretului la ac
țiunea de valorificare a tere
nurilor erodate. Comitetul re
gional U.T.M. Iași, de pildă, 
și-a propus ca în acest an să 
mobilizeze tineretul la terasa- 
rea unei suprafețe de 300 hec
tare, la lucrările de stăvilire a 
degradării solului pe o supra
față de 500 hectare pășuni și 
Ia plantarea de puieți pe o su
prafață de 376 hectare supuse 
eroziunii. Este necesar ca, pe 
baza sarcinilor stabilite de 
organele de partid, toate co
mitetele regionale U.T.M. să 
ia asemenea măsuri.

Sarcinile trasate de partid 
cu privire la dezvoltarea șep- 
teiului proprietate obștească 
și de stat și la creșterea pro
ductivității animalelor cer or
ganizațiilor U.T.M. din G.A.S. 
și G.A.C. să cultive în rîndul 
tinerilor, prin munca poli
tică desfășurată, dragostea 
față de meseria de îngrijitor 
de animale, să îndrume pe cei 
mai pricepuți tineri să mear
gă să lucreze în sectorul zoo
tehnic.

Tineretul poate contribui 
mult la creșterea animalelor 
prin însilozarea furajelor și 
prin îngrijii-ea pășunilor și fi
net elor, astfel ca producția de 
iarbă să crească de 3—4 ori. 
Este necesar ca organizațiile 
U.T.M. să inițieze o largă ac
țiune a tineretului pentru dez
voltarea creșterii păsărilor, 
apiculturii și sericiculturii.

Organizațiile de bază U.T.M. 
din G.A.S. trebuie să acorde 
o atenție deosebită mobilizării 
tineretului la lupta pentru 
creșterea continuă a produc
ției și productivității muncii, 
pentru dezvoltarea sectorului 
cerealier și zootehnic, in 
scopul sporirii rentabilității 
acestor unități. Ele trebuie să 
contribuie la creșterea răs
punderii tinerilor pentru bu
nul mers al gospodăriei, spo
rirea continuă a aportului ti
neretului la transformarea tu
turor G.A.S. în unități agri
cole socialiste model, în școli 
ale - experienței . înaintate.

Organizațiile U.T.M. din 
S.M.Ț. și G.A.S. să fie ajuta
te să-și îmbunătățească mun
ca politică pentru întărirea 
disciplinei în producție a ti
nerilor mecanizatori, pentru 
folosirea la maximum a tim
pului de lucru, pentru în
deplinirea planurilor și e- 
fectuarea de lucrări de bună 
calitate. Perioada de iarnă tre
buie să fie folosită în scopul 
intensificării muncii politico- 
educative în rindul tractoriș
tilor.

în prezent în întreaga țară 
este în toi campania agricolă 
de toamnă. Este de datoria tu
turor organizațiilor U.T.M. ca 
în această perioadă să mobili
zeze pe toți utemiștii, întregul 
tineret de la sate la stringerea 
recoltelor de toamnă și la pre
gătirea recoltelor viitoare.

Plenara C.C. al U.T.M. a 
subliniat că sarcinile trasate 
de partid deschid un larg 
cîmp de activitate și pentru 
intensificarea muncii patrio
tice a tineretului de la sate, 

în perioada de iarnă orga
nizațiile U.T.M. să antreneze 
un număr mai mare de tineri 
in brigăzile utemiste de mun
că patriotică, să ajute la con
solidarea politico-organizato- 
rică a acestor brigăzi, la stabi
lirea de obiective concrete, la 
realizarea lor.

în raportul prezentat de 
către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej la Plenara din 
30 iunie-1 iulie 1961 a C.C. al 
P.M.R. s-a arătat : „Țmînd 
seama de ritmul tot mai pu
ternic de trecere a țărănimii 
la colectivizare și de trans
formare a întovărășirilor în 
gospodării colective, putem a- 
precia că există depline po
sibilități de a realiza chiar 
mai devreme sarcina trasată 
de Congres cu privire 
terminarea colectivizării".

Organizațiile U.T.M., 
conducerea organizațiilor 
partid, au adus o contribuție 
importantă la convingerea ti
nerilor țărani muncitori să 
pășească pe drumul gospodă
riei colective. Plenara C.C. al 
U.T.M. a apreciat însă că 
experiența bună dobîndită de 
organizațiile U.T.M. în această 
privință nu este îndeajuns

înde- 
orga-

la

sub 
de

„Varga Katalin“-Cluj și al
tele.

Activitatea pentru crearea 
unor noi suprafețe de pro
ducție s-a desfășurat paralel 
cu acțiunea de dotare a fabri
cilor cu utilaje moderne. Ast
fel, la întreprinderile „Tînăra 
Gardă"; „Tricotajul Roșu", 
fabrica de confecții și trico
taje djn București și altele 
au fost montate anul acesta 
noi mașini de tricotat agre- 

muncii politice 
desfășurată de
U.T.M. de Ia

să stea înarma-

folosită, generalizată, ceea ce 
face ca aportul unor organi
zații U-T.M. la colectivizarea 
agriculturii să nu fie pe mă
sura posibilităților ce le au. 
Plenara a cerut comitetelor 
regionale și raionale, tuturor 
organizațiilor U. T. M. de la 
sate, să considere participarea 
lor la munca politică de 
masă pentru transformarea 
socialistă a agriculturii o sar
cină de cea mai mare impor
tanță, căreia să-i dedice toa
tă priceperea și capacitatea 
lor de mobilizare a tineretu
lui.

Formele și metodele mun
cii politice de masă care 
s-au dovedit eficace pentru 
convingerea și atragerea tine
retului în G.A.C. și pe care 
plenara C.C. al U.T.M. le re
comandă spre a fi generali
zate sînt următoarele : „parti
ciparea tinerilor la vizitele ce 
se organizează în G.A.C. frun
tașe și folosirea acestora în 
munca politică pentru colecti
vizarea agriculturii ; organi
zarea de întîLniri ale tineri
lor din întovărășiri și din 
sate, cu tinerii din gospodă
riile colective fruntașe din 
raionul sau regiunea respec
tivă ; organizarea de seri de 
întrebări și răspunsuri pe di
ferite teme legate de avanta
jele muncii în G.A.C. ; orga
nizarea de discuții între ti
nerele fete din întovărășiri și 
sate cu tinere colectiviste 
care și-au întemeiat familia 
după intrarea în G.A C. ; 
participarea celor mai buni 
tineri colectiviști, a activiști
lor U.T.M. la munca politică 
concretă desfășurată de or
ganizațiile de partid pentru 
convingerea țăranilor munci
tori să pășească cu încredere 
în gospodăria colectivă; dezba
terea în adunările generale 
ale organizațiilor U.T.M. a 
Statutului model al G.A.C. ; 
organizarea, împreună cu că
minele culturale, a brigăzilor 
artistice de agitație, ale că
ror programe să popularizeze 
viața nouă din G.A.C. ; popu
larizarea prin fotomontaje, 
grafice, panouri comparative 
a rezultatelor pe care Ie ob
țin colectiviștii.

Plenara C.C. al U.T.M. a 
subliniat că pentru îndeplini
rea cu succes a sarcinilor 
mari care ne stau în față în 
perioada actuală, este necesa
ră îmbunătățirea muncii de 
educare politică, ideologică, a 
tineretului de la sate, inten
sificarea activității cultural- 
sportive.

în centrul 
de educație 
organizațiile 
sate trebuie 
rea utemiștilor și a tinerilor 
cu cunoașterea politicii Parti
dului Muncitoresc Romin, a 
hotărîrilor partidului și gu
vernului, dezvoltarea conștiin
ței socialiste a fiecărui ute- 
mist și tinăr, a hotăririi de 
a păși cu încredere în pri
mele rînduri, alături de co
muniști, în lupta pentru 
încheierea procesului de co
lectivizare a agriculturii, pen
tru consolidarea economico- 
organizatorică a G.A.C. și 
creșterea producției agricole 
vegetale și animale.

Adunările generale U.T.M. 
au menirea de a-i ajuta pe 
tineri să înțeleagă profund 
politica partidului de colecti
vizare a agriculturii, de con
solidare a gospodăriilor co
lective, să înțeleagă sarcinile 
concrete ce le revin, în gos
podărie, in brigadă, la locul 
de muncă al fiecăruia.

O mare atenție va trebui 
acordată temeinicei organi
zări a învățămîntului politic 
U.T.M., asigurând lecțiilor, 
seminariilor și discuțiilor un 
conținut bogat și eficacitatea 
corespunzătoare, astfel ca ele 
să contribuie la dezvoltarea 
conștiinței socialiste a tineri
lor, la educarea lor în spiri
tul vigilenței și combativită
ții revoluționare.

în îndeplinirea sarcinilor 
de educație politică a tinere
tului, informarea politică ocu
pă un loc de frunte. Organi
zațiile U.T.M. au la îndemînă 
multiple posibilități pentru 
informarea politică a tinere
tului : adunările generale, în- 
vățămîntul politic, diferite 
manifestări la căminele cul
turale, expuneri înaintea 
spectacolelor cinematografice, 
citirea presei în colectiv etc. 
Informările politice organizate 
cu pricepere și la timp, pot 
să ajute pe fiecare tinăr să 
cunoască temeinic situația in
ternă și internațională, poli
tica externă a partidului, și 
guvernului nostru, să 
preteze în mod just 
mentele și să combată 
tărîre orice zvonuri
noase.

Activitatea cultural-sporti- 
vă este chemată să contribuie 
la dezvoltarea conștiinței ti
nerilor de la sate, la popu
larizarea politicii partidului, 
a succeselor gospodăriilor a- 
gricole colective fruntașe, a 
cunoștințelor culturale, știin
țifice, la combaterea misticis
mului, la educarea trăsături
lor moralei comuniste în con
știința tineretului. Prin mun
ca culturală organizațiile 
U.T.M. să dezvolte în rindul 
tineretului sentimentul patrio
tismului socialist, să întărea
scă frăția între tineretul ro- 

inter- 
eveni- 

cu ho- 
dușmă-

gate pentru vopsitul, uscatul 
și călcatul produselor etc.

Dezvoltarea și modernizarea 
întreprinderilor de tricotaje a 
dus la creșterea producției și 
îmbunătățirea calității mărfu
rilor. De la începutul anului 
au fost date peste plan 
1.091.000 articole trieptate din 
bumbac, precum și o mare 
cantitate de ciorapi pentru 
femei, bărbați și copii.

(Agerpres) 

mîn- șî 
tăților 
zeze pe larg realizările regi
mului democrat-popular și să 
dezvolte dragostea tineretului 
pentru patria noastră socia
listă - Republica Populară 
Romînă.

Experiența pozitivă obți
nută cu privire la sărbători
rea majoratului va trebui să 
fie folosită și mai bine în 
acest an. Majoratul, sărbă
toarea celor ce împlinesc 18 
ani, să fie un prilej de mo
bilizare și mai activă a între
gului tineret la lupta poporu
lui nostru pentru înflorirea 
patriei.

Pentru ca activitatea desfă
șurată la căminele culturale 
să aibă un conținut bogat, 
educativ, pentru ca ele să de
vină cu adevărat focare ale 
vieții culturale a satului este 
necesară o coordonare chib
zuită a activității desfășurate 
de comitetele raionale și co
munale U.T.M., conducerile 
căminelor culturale, sfaturile 
populare, casele raionale de 
cultură, sub conducerea orga
nizațiilor de parti<j. O mare 
atenție trebuie acordată în a- 
ceastă perioadă măsurilor ce 
trebuie luate pentru asigurarea 
din vreme a condițiilor mate
riale necesare în vederea ac
tivității pe timpul iernii a că- 
milnelor culturale. Elste de da
toria organizațiilor U.T.M. de 
a sprijini activitatea cămine
lor culturale astfel incit viața 
cultural-artistică să se desfă
șoare nu numai în centrele de 
comune ci și în satele nere- 
ședință de țomună.

Pentru îmbunătățirea mun
cii de educație și de mobili
zare a tineretului la îndepli
nirea sarcinilor actuale trasa
te de partid, organizațiile de 
bază U.T.M. din G.A.C., G.A.S., 
S.M.T., trebuie ajutate să de
vină organizații puternice, 
consolidate din punct de ve
dere politic și organizatoric, cu 
o mare influență în masa lar
gă a tineretului. Acestui scop 
trebuie să-I servească perioa
da de pregătire și desfășura
re a adunărilor generale de 
dări de seamă și alegeri din 
acest an.

Creșterea permanentă a rîn- 
durilor Uniunii Ttaeretului 
Muncitor cu tineri țărani 
muncitori și intelectuali de la 
sate trebuie să stea în cen
trul atenției organizațiilor 
U.T.M. sătești. Munca pentru 
creșterea permanentă a rîn- 
durilor organizațiilor U.T.M. 
trebuie desfășurată continuu, 
prin antrenarea masei de ti
neri la activitățile întreprinse 
de organizațiile de bază asi- 
gurînd, printr-o intensă mun
că politico-educativă. cuprin
derea în organizațiile U.T.M. 
a maselor largi ale tineretu
lui de la sate.

Una din condițiile de bază 
pentru îmbunătățirea activită
ții organizațiilor U.T.M. de la 
sate și pentru realizarea sar
cinilor ce Ie stau în față este 
îmbunătățirea stilului de mun
că al comitetelor regionale, 
raionale U.T.M., a activității 
de alegere și pregătire a ca
drelor. O mare atenție vor 
trebui să acorde comitetele 
raionale îmbunătățirii activi
tății comitetelor U.T.M. pe 
comună, care sînt chemate 
să conducă permanent și să 
asigure un conținut corespun
zător activității tuturor orga
nizațiilor de bază subordonate 
lor. Comitetele comunale să 
fie ajutate mai ales în activi
tatea practică pe care o des
fășoară zi de zi cu organiza
țiile de bază U.T.M.

Raportul prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la Plenara CC. al P.M.R. 
din 30 iunie-1 iulie 1961, este 
un program concret de măsuri 
pentru îndeplinirea hotărîri- 
lor Congresului al III-lea al 
partidului privind construirea 
socialismului la sate și dez
voltarea agriculturii. Acest 
program al partidului este și 
programul Uniunii Tineretului 
Muncitor. Să mobilizăm în
treaga noastră organizație 
pentru înfăptuirea sarcinilor 
ce ne revin, pentru pregătirea 
și calificarea tineretului de 
la sate, pentru creșterea de 
noi cadre necesare dezvoltă
rii agriculturii noastre, să ne 
aducem contribuția la înche
ierea colectivizării agriculturii 
care va fi un eveniment de 
însemnătate istorică în desă- 
vîrșirea construcției socialis
mului în țara noastră, să mo
bilizăm toți utemiștii, întregul 
tineret de la sate pentru dez
voltarea continuă a agricul
turii.

Scenă din film.

cel aparținînd minori- 
naționale, să populari-
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în această săptămînă, oame
nii muncii djn agricultură au 
continuat mai intens, paralel 
cu recoltarea culturilor tîrzii 
a strugurilor și fructelor, lu
crările de însămînțare a griu
lui și secarei.

Din datele Ministerului A- 
griculturii rezultă că recolta
rea floril-soarelui este termi
nată, iar a porumbului și car
tofilor se apropie de sfîrșit în 
majoritatea regiunilor țării. 
Sfecla de zahăr a fost strînsă 
pină la 12 octombrie de pe a- 
proape 60 la sută din supra
fețele cultivate.

Pină acum, cele mai mari 
suprafețe au fost însămînțate 
cu grîu și secară în regiunea 
București, unde s-a realizat 
55 la sută din planul de însă
mînțare al acestor culturi. De 
asemenea, în regiunile Dobro- 
gea, Galați si Ploiești au fost 
însămînțate 40-45 la sută din 
terenurile destinate griului și 
secarei.

în întreaga țară, s-a însă- 
mînțat cu grîu și secară o 
treime din suprafețele prevă
zute jn toamna aceasta.

Ministerul Agriculturii 
preciază că însămînțările 
toamnă. sint intîrziate 
ales în regiunile Oltenia, 
geș, Crișana. Iași, Cluj, 
reș- Autonomă Maghiară 
Hunedoara.

Aceste lucrări trebuie mint 
intensificate in toate regiu
nile țării. în acest scop este 
necesar să se termine în cite- 
va zile recoltarea culturilor 
tîrzii de pe toate terenurile 
ce urmează să se însămînțeze 
în toamnă și să se treacă de 
îndată la executarea lucrări
lor de îngrășare și pregătire 
a terenului.

în săptămina viitoare toate 
utilajele ce se pot folosi la 
însămînțări să lucreze din 
plin, astfel ca această lucrare 
să se termine în cel mai scurt 
timp. Unitățile agricole socia
liste, care au terminat însă
mînțările să ajute cu mijloa
cele lor pe cele rămase în 
urmă pentru ca și acestea să 
poată însămînța la vreme.

Deoarece calitatea lucrări
lor de semănat influențează 
în mare măsură producția 
anului viitor, Ministerul A- 
griculturii recomandă să se 
acorde toată grija efectuării 
pregătirii terenului și semă
natului potrivit cerințelor a- 
grotehnice înaintate chiar în 
condițiile specifice din toamna 
acestui an.

Să se urgenteze recoltarea, 
preluarea și însilozarea sfeclei 
de zahăr.

Unitățile agricole socialiste 
să-și organizeze în așa fel 

cu 
desfășoare și 
în ordinea 

se acorde tot 
unități pen- 
funcționarea

munca îneît, concomitent 
însămînțările să 
celelalte lucrări 
urgenței lor. Să 
sprijinul acestor 
tru a asigura 
continuă a parcului de trac
toare și mașini agricole, trans
portul recoltei din cîmp, pre
cum si pentru livrarea pro
ducției contractate și aceleia 
datorate statului pentru pla
ta în natură a lucrărilor efec
tuate de S-M.T.

(Agerpres)

Campionatele
de ciclism

republicane
pe pistă

Campionatele republicane 
de ciclism pe pistă au conti
nuat ieri la velodromul Dina
mo cu desfășurarea probei de 
urmărire pe echipe. în finală, 
echipa Dinamo, alcătuită din 
G. Moiceanu, I. Voinescu, G. 
Calcișcă și E. Bărbulescu a în
vins formația Flacăra roșie 
(Șt. Poreceanu. C. Dumitrescu, 
C. Moiceanu și C. Baciu), cîș- 
tigînd titlul de campioană a

Campionatul categoriei A de 
fotbal programează astăzi pe 
stadionul „23 August" Întâlni
rile de fotbal Dinamo Bucu
rești — Jiul Petroșani (ora 
13,45) și Progresul — U T. A- 
rad (ora 15,30). Repriza a doua 
a meciului Progresul — UT 
Arad va fi transmisă de pos
turile noastre de radio, pe 
programul I, începînd din ju
rul orei 16,30.

*
Pe două tereaari dm Capi

tală eeosinuă să se diipis azi 
intilnirile de rugbi dia cadrul 
competiției „Cupa “ Noiem
brie". Terenul „Gloria" găzdu
iește de la ora 11 meciul Me
talul „23 August" — I.T.B. In 
Parcul Copilului au loc întîl- 
nirile : C.F.R. Grivița Roșie —

FESTIVALUL FILMULUI 
SOVIETIC

încă din anii războiului civil, 
cînd răsucea cite o figară in 
tranșee, așteptînd să pornească 
din nou la atac, muncitorul Evdo
chim Cernîșev visa la ziua cînd 
va avea o familie cît mai nume
roasă, fericită.

Există ți in această atit de sim
plă viziune asupra fericirii ome
nești o părticică din marele ideal 
de fericire umană in numele că
ruia au luptat ostașii Revoluției 
Despre ea și-au propus să vor
bească prin „graiul" imaginile» 
cinematografice, scriitoarea Vera 
Panova și regizoarea Tatiana Lioz- 
nova, în filmul lor ,,Evdochia".

„Este povestea simplă a unei 
temei și a copiilor ei..." — ne 
spune comentatorul în timp ce pe 
ecran apar primele imagini ale 
filmului. Povestea Evdochiei dar... 
și a lui Evdochim. Ce era ea îna
inte de a-l fi întîlnit pe omul a- 
cesta aspru, tăcut, dar cu inima 
fierbinte ca ofelul pe care-l mo
dela la forja lui din uzină ? O 
fată neștiutoare, modestă, liniștită, 
ascunzînd undeva în fundul sufle
tului suferința mistuitoare a unei 
iubiri neîmplinite. A apărut el, și 
viața ei a pornit 
minos, croit prin 
goste.

Firul narajiunii 
se desfășoară urmind firul vieții 
celor doi eroi de-a lungul a trei 
decenii. Judecind după început, 
nimic nu pare a fi dramatic în 
existența soților Cernîșev. Se iu- 

pe un făgaș lu- 
muncă și dra-

cinematografice

țării. Cicliștii dinamoviști au 
parcurs distanța de 4000 m în 
4’55”00. o altă probă disputa
tă ieri, 500 m cu start de pe 
loe juniori, a revenit lui Dan 
Popovici (Dinamo), cu timpul 
de 38”9/10. în completarea 
programului s-a desfășurat 
proba de eliminare, cîștigată 
de D. Rotaru (C.C.A.).

(Agerpres)

ăli și pe stadioanele 
din Capitală

Progresul (ora 10) și Dinamo 
— Rapid (ora 11.30).

★
In sala Floreasca II echipele 

Steagul Roșu Brașov, Progre
sul, Metalul și Dinamo vor 
participa astăzi cu începere de 
la ora 9 la întrecerile din ca
drul campionatelor republi
cane pe echipe Ia lupte libere 
și clasice.

*
Amatorii hiadhliniai ia 7 

poc urmări pe stadionul Gte 
iești incepind de la ora lt, un 
bogat program de intilniri con- 
tind pentru campionatul repu
blican. Se remarcă meciurile : 
Rapid — Tractorul (masculin) 
și Rapid r- Tractorul Brașov 
(feminin).

besc și se respectă reciproc. El 
muncește cu rîvna într-o uzină, ea 
deretică toată ziulica prin căsuța 
care și-au construit-o singuri din 
birne și piatră.

Dar nu numai existența de zi 
cu zi a unei familii de oameni so
vietici au vrut să ne înfățișeze 
creatorii acestui film, ci mai cu 
seamă viața lor sufletească, pro
filul lor moral, concepția lor des
pre fericire, datorie sau cinste. 
De aceea, după imaginile expozi
tive de la început, care redau cî- 
feva din aspectele exterioare ale 
vieții lor, aparatul de luat vederi 
își îndreaptă în altă direc/ie o- 
biectivul, pătrunzînd în sufletul și 
în gîndurile celor doi eroi. Con
statăm deodată că, în ciuda apa
rențelor, în viața lui Evdochim e- 
xistă o mare suferință. Evdochia a 
iubit cîndva un tătar care n-a 
luat-o de soție fiindcă era de altă

Carnet 
cinematografic

credință. Cedînd prejudecăților, 
ea leapădă copilul pe care-l aș
tepta și... niciodată nu va mai 
putea fi mamă. O „binevoitoare" 
îi șoptește despre toate acestea 
lui Evdochim. Nu atit faptul că a 
fost minfit îl tulbură pe acesta, 
cit certitudinea dureroasă că nu-și 
va mai putea împlini visul lui atit 
de simplu și omenesc : să fie tată, 
bunic și... chiar străbunic.

In acest moment dramatic crea
torii filmului dezvăluie principala 
calitate morală a eroului lor : o- 
menia cu bunătatea și înțelegerea 
pe care ea le presupune. Evdo
chim o iartă pe Evdochia și... în
cepe să-și înjghebe pe altă cale 
mult visata familie. Cum ? Sim
plu, cîf se poate de simplu... In- 
fiind copii orfani sau părăsiți de 
părinții lor. La început pe Natașa, 
ai căror părinți au murit de tifos. 
Apoi pe Andrei, un vagabond 
care intră în familie după ce mai 
întîi fură paltonașul Natașei. Apoi 
Pavel și Kafia, copiii fratelui lui 

urmă 
de cea

Evdochim. Și în cele din 
Sașa, abandonat la ușa lor 
care La născuf.

lată familia Cernîșev I 
mentul matern se aprinde 
în inima Evdochiei și se revarsă 
asupra celor cinci copii. Ea își 
găsește fericirea dăruind fericire 
celor din jurul ei. Dar femeia re
semnată de odinioară a dobîndit, 
alături de omul minunat care a 
luat-o de soție, conștiința datoriei, 
a responsabilității umane și cetă
țenești. De aceea, chiar dacă o 
tulbură reîntoarcerea Iubitului el 
din tinerețe, ea rămîne alături de 
Evdochim și de copiii pe cară a- 
vea datoria să-i crească șl să-l

Senti- 
din nou

Âpwtaarea populate! 
cu cartofi de iarnă
Recoltarea cartofilor este 

aproape terminată în majo
ritatea regiunilor țării. în a- 
ceste zile se continuă intens 
livrarea și transportarea car
tofilor contractați spre ora
șele și centrele muncitorești 
în vederea bunei aprovizio
nări a populației.

în orașe și centre muncito
rești desfacerea cartofilor 
pentru aprovizionarea de iar
nă a populației se desfășoară 
din plin. în Capitală au fost 
organizate In acest scop 190 
de centre sezoniere, îndeosebi 
în cartiere muncitorești și în 
apropierea marilor întreprin
deri. Mii de asemenea centre 
au fost deschise și în orașele 
și centrele muncitorești din 
țară.

Brigada condusă da Ion 
Buțuroft de la Uzinele 
„Steaua Roșie" din Capi
tală a realizat însemnate 
depășiri de plan în luna 
care a trecut. Ion Buțurcă, 
șeful brigăzii, discută ade
sea cu Gheorghe Mușetoiu, 
Ilie Cantoniera, Constantin 
Neagoe și Nicolae Ciocă
nea, montori din cadrai 
echipei sale, asupra faze
lor de pregătire a suban- 
samblelor remorcii bascu

lante.

PE SCURT
• In sala sporturilor de la 

Floreasca s-a disputat aseară 
întîlnirea internațională de 
box dintre echipele reprezen
tative ale tineretului din R.P. 
Romînă și R. P. Ungară, 
Boxerii romîni au obținut 
toria cu scorul de 8-2.

vie-

au 
pe

• Numeroși spectatori 
urmărit ieri după-amiază 
stadionul Republicii din Capi
tală derbiul echipelor bucu- 
reștene de fotbal, care acti
vează în seria a Il-a a cam
pionatului categoriei B. în 
deschidere, Metalul a învins 
cu scorul de 4-1 (2-0) echipa 
Flacăra Roșie. întîlnirea din
tre Dinamo Obor și Știința 
s-a încheiat cu scorul de 3-2 
(1-0) în favoarea primei for
mații.

® In ziua a patra a turneului in
ternational de polo pe apă de la 
Torino au fost programate pri
mele întîlniri ale returului. Echipa 
R. P. Ungare și-a reînnoit victoria 
asupra Iugoslaviei, cîștigind cu 
scorul de 1—0 (0—-0); 0—0; 0—0; 
1—0). Echipa Italiei a învins cu 
5—1 ech oa secundă a Hel'e. •*> 
c asemen* conduce -e'“. .-ei so--

• La Surs-.a. • ar «eaa, #c- 
xerul magh ar Leszio Ptpo i oo- 
ținut o nouă victorie înainte de 
limită dispunînd prin abandon in 
rundul 4 de Peter Muller (R. F< 
Germană).

Pa- 
a- 
in

lacă oameni dinfr-o bucată, cin
stiți și buni ca Evdochim.

Povestind viața acestei familii, 
creatorii filmului nu s-au limitat 
la relatarea ei ca atare. Conside- 
rîndu-i pe Cernîșevi ca pe o ce
lulă a imensei familii a oamenilor 
sovietici, îi integrează organic în 
existenta poporului sovietic. Por
tretul moral al eroilor se întregeș
te și capătă relief prin participa
rea lor la marea operă a poporu
lui sovietic. Natașa și Andrei sa 
duc să construiască Magnifogors- 
kul. Pavel și Kafia pleacă volun
tari pe front în primele zile ale 
Marelui Război de Apărare a 
triei. Evdochia muncește în 
cești ani de grele încercări 
uzină, alături de soful ei, în timp 
ce micul Sașa vede de gospodă
rie. Pavel nu se mai întoarce de 
pe front iar pentru Kafia războiul 
a fost o școală aspră a dîrzeniei 
și curajului.

Înfrîngîndu-și durerea, cu încre
dere nestrămutată în viitorul de 
aur al patriei lor, acești simpli oa
meni sovietici continuă să mun
cească cu însuflețire, dăruindu-se 
fără rezerve luptei întregului po
por pentru construirea comunis
mului.

Și iată, a venit și ziua cînd, în 
apartamentul nou al familiei Cer- 
nișev sosesc copiii, ginerii și nu
rorile și... mulfi nepoji. Femeile 
întind prin toată casa aluatul pen
tru colțunași, bărbații se îngrijesc 
de șampanie iar copiii fac să ră
sune camerele de rîsetele și chio
tele lor. Dar in tot vălmășagul 
acesta de voie bună și bucurie, 
aparatul de filmat se apropie în
cet, pe nesimfite, de cei doi bă- 
trîni care au creat această fami
lie, unită nu prin legătură de sin
ge ci, printr-una mult mai traini
că, indisolubilă și veșnică : prin 
aceeași concepție comunistă des
pre viată și fericire.

Evdochim privește cu emofie 
imaginea fericirii visate încă din 
tranșeele războiului civil iar Ev
dochia îl învăluie într-o privire 
plină de recunoștință și dragoste.

E greu de spus, după ce vizio
nezi acest film care dintre crea
tori au contribuit mai mult la reu
șita lui. Cert este că profunda cu
noaștere a sufletului omenesc a 
scriitoarei Vera Panova, sensibili
tatea și fantezia creatoare a regi
zoarei Tafiana Lioznova, intensa 
trăire a viefii interioare complexe 
a eroilor de către talentatii adori 
Liudmila Hitiaeva (Evdochia) și Ni
kolai Lebedev (Evdochim) ca și 
aportul creator al tinerilor actori 
Natalia Zașcipina, Vladimir Iva- 
șov sau Valentin Zubkov, s-au îm
binat armonios în vederea reali
zării unui film care demonstrează 
cu simplitate emoționanta esenfă 
șl înăljăfoarea frumusețe a con
cepției comuniste despre viată șl 
fericire.

ANA EREMIA



Primirea de către tovarășul
Gheorghe Gheorghiu-Dej Oameni ai muncii din Capitală s-au întîlnit cu G.S. Titov

a pilotului cosmonaut 6. S. Titov
Sîmbătă la amiază tova

rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, prim-secretar al C.C. al 
P.M.R., președintele Consiliu
lui de Stat, a primit la Pala
tul R. P. Romîne pe pilotul 
cosmonaut sovietic 
Gherman Titov.

La primire au fost 
tovarășii Gheorghe 
Emil Bodnăraș, petre Borilă, 
Nicolae Ceaușescti, Chivu 
Stoica, Ion Gheorghe Maurer, 
Alexandru Moghloroș, Dumi
tru Coliu, Leonte Răutu, 
general de armată Leontin 
Sălăjan, Ștefan Voitec. Mi
hai Dalea.

A fost prezent I. K. Jega
lin. ambasadorul Uniunii So
vietice la București, precum și 
membrii delegației Asociației 
de prietenie sovieto-romîne, 
în frunte cu N. F. Pisarenko, 
conducătoarea delegației, care 
ne vizitează țara cu prilejul 
Lunii prieteniei romîno-sovie- 
tice.

în timpul întrevederii, to-

maiorul

de față
Apostol,

varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej l-a felicitat din inimă pe 
pilotul cosmonaut pentru fap
ta sa eroică, care a demons
trat o dată mai mult în fața 
întregii omeniri superioritatea 
științei și tehnicii sovietice, a 
orînduirii sovietice.

Tovar ăș ul 
Gheorghiu-Dej a 
bucuria poporului nostru de 
a-1 avea în mijlocul său pe 
Gherman Titov — fiu vrednic 
al marii Uniuni Sovietice și 
i-a urat să se simtă cît mai 
bine în țara noastră.

Răspunând, maiorul Gher
man Titov, a mulțumit încă 
o dată pentru invitația ce i-a 
fost făcută de a vizita Repu
blica Populară Romînă și de 
a cunoaște nemijlocit succese
le obținute de poporul romîn 
în opera de construcție socia
listă. El a arătat apoi că este 
profund impresionat de pri
mirea entuziastă pe care i-au 
făcut-o locuitorii Bucureștiu- 
lui.

Gheorghe 
exprimat

Reprezentanți ai oamenilor 
muncii din Capitală s-au întîl
nit sîmbătă după-amiază cu 
cosmonautul Gherman Titov 
la mitingul ce a avut loc în 
sala Palatului R. P. Romîne-

In sală se aflau muncitori 
fruntași, oameni de știință, 
artă și cultură, activiști de 
partid și de stat, militari, nu
meroși tineri.

Erau prezenți membri ai 
C. C. al P.M.R., membri ai 
Consiliului de Stat și ai guver
nului, conducători ai organiza
țiilor obștești.

In loja corpului diplomatic 
se aflau șefi ai unor misiuni 
diplomatice și alți membri di 
corpului diplomatic-

Asistenta izbucnește în a- 
plauze puternice la sosirea în 
sală a cosmonautului sovietic 
și a conducătorilor partidului 
și guvernului care au partici
pat la miting. In prezidiu au 
luat loc tovarășii: Gheorghe 
Apostol, Petre Borilă, Alexan
dru brăghici, Alexandru Mo- 
ghioroș, Dumitru Coliu, Leon-

tin Sălăjân, Ștefan Voitec, 
Mihai Dalea, G. S. Titov, I.K. 
Jegalin, ambasadorul Uniunii 
Sovietice la București, Nata
lia Pisarenko, conducătoarea 
delegației Asociației de priete
nie sovieto-romîne, Florian 
Dănălache, prim-secretar al 
Comitetului orășenesc Bucu
rești, al P.M.R., Isac Martin, 
președintele C.C.S., Virgil 
Trofin, prim-secretar al C. C. 
al U. T. M., P. Constanti- 
nescu-Iași, vicepreședinte al

A.R.L-U.S., Suzana Gîdea, 
vicepreședintă a Consiliului 
Național al femeilor, general
colonel Ion-Tutoveanu, gene- 
ral-locotenent Ion Ioniță, Re
mus Răduleț, directorul Insti
tutului de energetică al Aca
demiei R. P. Romîne, general- 
maior 
nescu, 
maistru 
„Grivița 
muncitoare fruntașă la Fa
brica de confecții și tricotaje 
București, Costache Cristea,

Dumitru
Nicolae

oțelar
Roșie”, Ioana Petre,

Constanti- 
Domnișan, 

la Uzinele

laminorist la Uzinele „Repu
blica”, Eleonora Toma, stu
dentă la Universitatea „C. I. 
Parhon", Gina Stegărescu, 
elevă la Școala medie nr. 4

Mitingul a fost deschis de 
tov, Florian Dănălache, care 
a dat cuvîntul tovarășului Mi
hai Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R.

Au rostit apoi cuvîntări de 
salut : maistrul oțelar Nicolae 
Domnișan, 
Răduleț și 
Toma.

prof. ing. Remus 
studenta Eleonora

Prirnit cu ovații de asis
tență, a luat cuvîntul cosmo
nautul Gherman Titov.

Mitingul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă deosebit de în
suflețită. In repetate rînduri, 
în sală s-a scandat „U.R.S.Ș.", 
„R.P.R.-U.R.S.S-”, Din mulți
mea de glasuri se auzea 
„GLORIE P.C.U.S.!", „SCUMP 
EROU COSMONAUT, DE LA 
NOI UN CALD SALUT !”

(Agerpres)

Cuvintarca tovarășului Mihai Dalta

Solemnitatea înmînării

lui G. S. Titov
După ce a fost primit de to

varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pilotului cosmonaut Gher
man Stepanovici Titov i s-a 
înmînat, în cadrul unei solem
nități, Ordinul „Steaua Repu
blicii Populare Romîne" cla
sa I.

S-a dat 
Consiliului 
se conferă 
Republicii 
clasa I-a cosmonautului 
vietic Gherman 
Titov, pentru contribuția adu
să cauzei păcii și socialismu
lui prin fapta de eroism fără 
precedent - efectuarea celui 
de-al doilea zbor cosmic în 
jurul Pământului pe bordul na
vei sovietice „Vostok-2".

înmînîndu-i Ordinul și fe
liei tîndu-1 pe gloriosul cosmo
naut în numele Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, al Consiliului 
de Stat și al guvernului R. P. 
Romîne, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a subliniat că 
distincția acordată este o 
expresie a dragostei și recu
noștinței poporului romîn față 
de poporul sovietic care l-a a- 
jutat și îl ajută să-și con
struiască viața sa nouă, ferici
tă. Dv. personal, ca și celor
lalți piloți sovietici care se 
pregătesc pentru noi zboruri în 
Cosmos — a spus tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej — 
vă urez noi mari succese 
spre cinstea Uniuniii Sovieti
ce și spre binele nostru, 
tuturor. Felicit pe oamenii

citire Decretului 
de Stat prin care 
Ordinul „Steaua 

Populare Romîne" 
so- 

Stepanovici

știință, inginerii, tehnicienii, 
poporul sovietic că are aseme
nea fii cu care se poate 
mîndri.

în încheiere, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
urat lui Gherman Titov, soției 
și părinților săi multă sănăta
te și fericire.

în cuvîntul său, maiorul 
Gherman Stepanovici Titov a 
mulțumit călduros conducăto
rilor de partid și de stat ai 
R. P. Romîne pentru înalta 
distincție ce i-a fost conferi
tă. El a arătat că aceasta re
flectă aprecierea pe care po
porul romîn o acordă realiză
rilor oamenilor de știință, teh
nicienilor și muncitorilor so
vietici — constructori ai unor 
nave minunate ca „Vostok-2", 
muncii întregului popor .so
vietic.

Toți cosmonauții sovietici — 
a spus Gherman Tîtov - sînt 
gata să ducă la îndepli
nire orice sarcină trasată de 
P.C.U.S. și guvernul sovietic.

Conducătorii de partid și 
de stat, precum și ceilalți 
participanți Ia solemnitate — 
membri ai 
Consiliului
vernului, generali 
superiori — s-au 
cordial cu Gherman Titov și 
cu membrii delegației Asocia
ției de prietenie sovieto-romî
ne care ne vizitează țara cu 
prilejul Lunii prieteniei romî- 
no-sovietice.

C.C. al 
de Stat

P.M.R., ai 
și ai gu

și ofițeri 
întreținut

al 
de (Agerpres)

In vizită prin Capitală
Pilotul cosmonaut maiorul 

Gherman Stepanovici Titov a făcut 
o scurtă vizită prin București în 
după-amiaza zilei de sîmbătă. 
Oaspetele a fost însoțit de tova
rășii Dumitru Diaconescu, președin
tele Sfatului Popular al Capitalei, 
general-locotenent de aviație Ion 
Ioniță, precum și de I. K. Jega
lin, ambasadorul Uniunii Sovieti
ce la București.

După ce s-a oprit în Piața Pa
latului R. P.
Gherman Tiiov 
cu mașina pe 
bulevardele 1
Mare, Mihai Bravu și pe alte ar
tere bucureștene care își schim
bă astăzi înfățișarea. Oaspetele a

Stat Și

balcoa- 
de con-

Romîne, maiorul 
a făcut o plimbare 
calea Grivifei, pe 
Mai, Ștefan cel

vizitat, de asemenea, noul car
tier Floreasca, Circul de 
stadionul „23 August".

Masați pe trotuare, la 
nele caselor, pe schelele
struefii sau pe macaralele turn, oa
menii muncii bucureșteni aclamau 
pe eroul Cosmosului, îi aruncau 
flori. Maiorul Gherman Titov a răs
puns cu căldură la manifestarea 
de dragoste făcută de bucureșteni.

★
In seara aceleiași zile maiorul 

Gherman Titov a asistat la 
spectacol prezentat la Circul 
Stat. Din partea cosmonautului 
vietic a fost oferit artiștilor 
coș cu flori.

un 
de 
so-
un

(Agerpres)

Dragă Gherman Stepanovici 
Titov,

Dragi tovarăși, 
îngăduiți-mi înainte de toate 

să exprim deosebita bucurie 
pe care o resimțim, avîndu-l 
în mijlocul nostru pe pilotul 
cosmonaut, Erou al Uniunii 
Sovietice, tovarășul Gherman 
Stepanovici Titov. Au trecut 
puține ore, oaspete drag, de 
cînd ați pășit pe pămîntul țării 
noastre. Dar căldura cu care 
zecile de mii de oameni v-au 
întîmpinat, întâlnirea pe care 
ați avut-o cu conducătorii de 
partid și de stat din țara 
noastră, în frunte cu tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
însuflețirea ce domnește la 
mitingul de față, arată din 
plin sentimentele de dragoste 
și admirație pe care vi le nu
trește poporul romîn. în a- 
ceastă primire își găsește 
expresia înalta prețuire pe 
care o acordă poporul nostru 
măreței dumneavoastră fapte 
de eroism, săvîrșită sub stea
gul comunismului, în numele 
păcii și progresului umani
tății.

în persoana dumneavoastră, 
fiu devotat al primului stat 
socialist, salutăm din adîncul 
inimii marele popor sovietic, 
prieten și frate, deschizător de 
drumuri spre viitorul luminos 
al întregii omeniri.

Ne amintim cu cîtă emoție 
și entuziasm a urmărit po
porul romîn, alături de întrea
ga omenire, evoluția în Cos
mos a navei-satelit „Vos
tok-2", cu cîtă mîndrie și sa
tisfacție a salutat el reușita a- 
cestui zbor epocal — adevărat 
triumf al muncii, științei și 
rațiunii. O coincidență a făcut 
ca acest eveniment istoric să 
aibă loc în timpul yizitei în 
Uniunea Sovietică a delegației 
de partid și guvernamentale a 
țării noastre. în declarația fă
cută în acele zile la Moscova, 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, exprimând gîndurile și 
simțămintele cele mai profun
de ale poporului nostru, a 
spus : „Aceasta este o uriașă 
victorie a științei, tehnicii so
vietice, a oamenilor sovietici, 
a statului sovietic, a animato
rului tuturor izbinziior glo
rioase ale poporului sovietic 
— partidul lui Lenin.

Felicităm din toată inima 
pentru acest nou pas în cu
cerirea Cosmosului poporul so
vietic. Comitetul Central al 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice, guvernul sovie
tic și personal pe Nikita Ser
gheevici Hrușciov, pe toți oa
menii de știință care au con
tribuit la înfăptuirea 
zbor, pe cutezătorul 
naut, Titov".

Prin călătoriile lor 
dare în jurul globului pămîn- 
tesc, cosmonauții sovietici au 
apărut în och’i popoarelor ca 
mesageri ai realizărilor tehni- 
co-ștlințifice fără egal ale U- 
niunii Sovietice, mesageri ai 
păcii, prieteniei și frăției în
tre popoare. Vor trece dece
nii și secole, spațiile extrate
restre își vor dezvălui larg 
tainele în fața omului, dar 
epopeea zborurilor primilor 
cosmonauți va dăinui cu ace
eași strălucire în filele isto
riei.

Este pentru întîia oară cînd 
tovarășul Gherman Titov ne 
vizitează țara. Dar numele 
său, ca și al lui Iuri Gagarin, 
este apropiat și scump fiecă-

acestui 
cosmo-

legen-

rui cetățean al patriei noas
tre. Faptele lor pline de măre
ție insuflă o încredere nemăr
ginită în forțele omului, înari
pează imaginația tineretului 
nostru, constituie pentru el un 
exemplu de slujire devotată a 
celor mai nobile idealuri ale 
umanității; aceste fapte repre
zintă un model de conduită, în 
care eroul comunist dă la 
iveală, odată cu simplitatea și 
modestia ce-i sînt caracteris
tice, înaltele sale calități mo
rale — voința nestrămutată, 
curajul și vitejia fără seamăn.

Inaugurînd o eră nouă îtn is
torie — era cuceririi Cosmosu
lui de către om — excepțio
nalele performanțe sovietice 
în acest domeniu sînt o expre
sie a atotbiruitoarelor idei ale 
leninismului. Ele reflectă forța 
și vitalitatea socialismului, 
marea lui superioritate în 
toate domeniile vieții socie
tății, mersul său ascendent 
spre cele mai înalte culmi ale 
civilizației.

Admirînd eroismul piloților 
cosmonauți, gîndurile noastre 
se îndreaptă în mod firesc 
spre partidul care conduce cu 
mînă sigură poporul sovietic 
spre victorii fără precedent în 
construcția pașnică, spre fău
rirea societății comuniste a că
rei misiune istorică este de a 
instaura pe pămînt Pacea, 
Munca, Libertatea, Egalitatea 
și Fericirea tuturor popoare
lor.

în marele partid ăl lui Le- 
nin, partidul nostru — ca și 
celelalte partide frățești — 
vede detașamentul de frunte 
al mișcării comuniste și mun
citorești internaționale, care 
deschide drumuri nebătătorite 
încă, în istorie, aduce princi
pala contribuție la îmbogățirea 
tezaurului teoretic al marxism- 
leninismului, în fiecare etapă 
a evoluției istorice. Glorie 
Partidului Comunist al Uniu
nii Sovietice călăuzitorul în
țelept al poporului sovietic pe 
calea comunismului !

Peste cîteva zile se va des
chide la Moscova cel de-al 
XXII-lea Congres al Partidu
lui Comunist al Uniunii So
vietice, eveniment de istorică 
însemnătate' în viața mișcării 
comuniste și muncitorești in
ternaționale, care va adopta 
programul construcției desfă
șurate a comunismului în 
U.R.S.S., program ce va exer
cita o puternică influență a- 
supra întregii evoluții a ome
nirii, asupra luptei oamenilor 
muncii și a tuturor popoare
lor pentru bace și progres

Profund și puternic este in
teresul trezit în țara noastră 
de acest măreț eveniment, de 
strălucitul document al marx
ismului creator. Citind și stu
diind cu cea mai mare atenție 
proiectul de Program al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice, oamenii muncii din 
patria noastră găsesc în el un 
nesecat izvor de energie, o 
imagine concretă. însufleți- 
toare, a. propriilor lor perspec
tive de viitor.

Vizitînd țara noastră veți 
putea cunoaște nemijlocit, 
dragă Gherman \Stepanovici, 
însuflețirea și hotărîrea cu 
dare ooporul romîn, înfăp
tuind tu încredere politica 
partidului său marxist-leni- 
nist, își clădește viitorul lu
minos și fericit spre care a 
năzuit.

înfăptuind o vastă operă de

construcție și înaintînd strîns 
unite pe calea progresului, po
poarele țărilor socialiste pre
țuiesc și respectă munca paș
nică a tuturor popoarelor. 
Tocmai de aceea țările noas
tre nu cunoșc pe plan extern 
preocupare mai de seamă, sar- 

. cină mai nobilă, decît asigu
rarea unei păci trainice în 
lume.

Zborul navelor cosmice so
vietice demonstrează cu tărie 
o concepție fundamentală a 
țărilor socialiste, un deziderat 
major al întregii omeniri — a- 
nume că realizările rațiunii și 
muncii umane trebuie folosite 
nu împotriva omului, ci 
tru binele și fericirea lui.

Ne închipuim cu toții 
foiță uriașă au rachetele 
sfărâmă. bariera de granit

pen-

ce 
care 

a 
gravitației terestre și expedia
ză în spațiul cosmic nave ca 
aceea cu care a călătorit oas
petele nostru- Dar toată lu
mea vede că, deși posedă ase
menea rachete fără egal, deși 
superioritatea ei pe țărimul 
tehnicii militare nu poate fi 
pusă la îndoială. Uniunea So
vietică se afirmă ca cel mai 
dîrz militant pentru desfiin
țarea tuturor mijloacelor de 
exterminare a oamenilor. Să 
lichidăm rămășițele războiului 
trecut, să facem imposibil un 
nou război în viitor ! — iată 
în esență marile țeluri urmă
rite de Uniunea Sovietică, de 
țările lagărului socialist, prin 
eforturile lor neobosite. în
dreptate spre încheierea Tra
tatului de pace cu Germania 
și normalizarea, pe această 
bază, a situației din Berlinul 
occidental, spre înfăptuirea 
dezarmării generale și totale, 
pentru menținerea și consoli
darea păcii.

Ca și pînă acum, poporul 
romîn, țara noastră, își vor a- 
duce șj de aci înainte o con
tribuție activă la lupta pen
tru apărarea păcii și secu
rității popoarelor, pentru de
mascarea și zădărnicirea unel-

tirilor cercurilor agresive im
perialiste, pentru promovarea 
principiilor coexistenței pașni
ce între statele cu arînduiri 
sociale diferite.

Ați sosit pe meleagurile 
noastre, scumpe oaspete. în 
zilele în care oamenii muncii 
de pe tot cuprinsul țării —
— sărbătoresc cu entuziasm 
Luna prieteniei romîno-sovie- 
tice. Tot mai bogate sînt' roa
dele acestei prietenii, ale co
laborării frățești reciproce, în 
cadrul căreia ajutorul inter
naționalist primit din partea 
Uniunii Sovietice înlesnește 
considerabil construcția socia
lismului în țara noastră.

Mină în mînă, unite printr-o 
solidaritate de nezdruncinat, 
prin comunitatea intereselor 
și țelurilor lor fundamentale,
— construirea socialismului și 
comunismului. — prin ideolo
gia comună marxist-leninistă, 
așa merg și vor merge neabă
tut înainte popoarele romîn și 
sovietic. Adâncirea și dezvol
tarea continuă a prieteniei 
dintre ele, ca și dintre toate 
popoarele frățești, contribuie 
la întărirea unității întregu
lui lagăr socialist.

Primindu-vă cu toată căldu
ra, cu brațele deschise, po
porul nostru vă urează dum
neavoastră, Gherman Stepano
vici Titov, și întregului popor 
sovietic, a cărui solie de prie
tenie ne-ați adus-o, noi înfăp
tuiri mărețe, spre 
mîndria tuturor 
iubitoare de pace

Trăiască eroicii 
sovietici; trăiască 
știință, muncitorii, tehnicienii 
și inginerii sovietici — reali
zatorii zborurilor cosmice I

Trăiască marele popor so
vietic, gloriosul Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice, Co
mitetul său Central leninist 
în frunte cu tovarășul Nikita 
Sergheevici Hrușciov !

Trăiască în veci prietenia 
frățească romîno-sovietică !

Trăiască pacea în lumea în
treagă !

purtat în nesfîrșitele întinderi 
ale Cosmosului solia comunis
mului și păcii, a spus vorbito
rul. Gîndurile noastre vă înso
țeau în epocala călătorie cos
mică, dragă Gherman Stepa
novici. Așteptam cu nerăbdare 
buletinele de știri transmise 
prin difuzoare în fiecare sec
ție, iar cînd vocea crainicului 
rostea cuvîntul Moscova, 
nume scump cunoscut tuturor 
celor ce muncesc de pretutin
deni, ne încordam auzul ca să 
nu pierdem nici o vorbuliță. 
Zborul lui Gherman Titov, ca 
și cel al tovarășului Iuri Ga
garin, vorbește limpede și pe 
înțelesul tuturor despre marea 
forță a statului sovietic, a a-

celui stat care a deschis dru
muri noi în istoria omenirii 
și care înfăptuiește visul de 
aur al popoarelor - comunis
mul.

Poporul romîn nutrește sen
timente de profundă dragoste 
față de oamenii sovietici, față 
de glorioasa lor patrie. Oame
nii sovietici sînt frații noștri. 
Ne bucurăm că veți vedea 
cum muncește și trăiește po
porul nostru, care, sub condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Romîn, a Comitetului său Cen
tral în frunte cu iubitul nos
tru tovarăș Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, făurește cu succes 
viata nouă, socialistă

Cuvîntul proî. ing. Rcmus Răduicț

bucuria și 
popoarelor 

și progres, 
cosmonauți 
oamenii de

In cuvîntul său prof. ing. 
R. Răduleț, a spus printre al
tele : Cînd felicităm din toată 
inima pe Gherman Stepano
vici Titov, erou al luptei pen
tru cucerirea Cosmosului, ne 
trec ca fulgerul prin minte 
principalele etape străbătute 
de știința și tehnica glorioasei 
sale patrii sovietice 
deschiderea epocii 
cosmice.

Prin informațiile 
culese care privesc 
magnetice ale Pămîntului și 
Lunii, intensitatea și structura 
radiației cosmice, particulele 
meteorice și compoziția mate
riei interplanetare, rachetele 
cosmice au avut o importanță 
capitală prinvind explorarea 
și prevederea condițiilor în 
care se va face viitoarea navi
gație cosmică. Ele au stabilit 
prioritatea pe plan mondial a

pentru
navigației

științifice 
cîmpurile

Uniunii Sovietice în domeniul 
combustibililor și motoarelor 
de rachetă și al teleghidatului 
de precizie pe distanțe foarte 
lungi.

Prin fapta sa eroică, Gher
man Titov a contribuit în mod 
deosebit la deschiderea dru
mului cosmonauților care, de
pășind pragul Cosmosului, se 
vor îndrepta spre Lună sau 
spre alte corpuri cerești. Un 
prilej cum este cel de acum ne 
face să înțelegem și mai bine 
secretul succeselor istorice ale 
patriei socialismului care au 
lăsat departe în urmă palidele 
încercări ale Apusului. EI se 
sprijină pe superioritatea orîn- 
duirii socialiste, care a creat 
noi posibilități pentru dezvol
tarea energiilor creatoare ale 
omului.

Cuvîntul studentei Eleonora Toma

Cuvîntul maistrului oțelar 
Nicolae Domnișan

Iubite tovarășe Titov, ne 
bucurăm în mod deosebit că 
astăzi avem prilejul să vă sa-

lutăm în mijlocul nostru, pe 
dumneavoastră glorios fiu al’ 
poporului sovietic care ați

Transmițînd cosmonautului 
salutul studenților din Capi
tală, Eleonora Toma a spus : 
Sîntem mîndri că avem posi
bilitatea să cunoaștem pe a- 
cela care prin curajul și băr
băția de care a dat dovadă în 
efectuarea celui de-al doilea 
zbor cosmic a devenit un ade
vărat erou al zilelor noastre. 
Oamenii sovietici au putut să 
rupă cei dintîi lanțul gravita- 

' ției, pentru că au fost primii 
în istorie care au rupt cătu
șele exploatării omului de 
către om. Vedem în victoria

obținută atît de Iuri Gagarin, 
la 12 aprilie, cît și de dv. la 6 
august, rezultatul strălucit al 
muncii pașnice creatoare a 
poporului sovietic, care înfăp
tuiește cu succes în zilele 
noastre construcția desfășu
rată a comunismului.

Biruința cosmonauților so
vietici înflăcărează toate con
științele iar nouă, tineretu
lui, ne întărește și mai mult 
încrederea în destinul nostru, 
în viitorul luminos spre care 
ne conduce partidul nostru 
drag. .

Cuvintarca lui Gherman Titov
Dragi prieten^
îngăduiți-mi ca, în numele 

delegației noastre, să transmit 
sincere mulțumiri Comitetului 
Central al Partidului Munci
toresc Romîn, guvernului Re
publicii Populare Romîne 
pentru invitația de a vizita 
țara dv., pentru prilejul ce ni 
s-a oferit de a cunoaște viața 
poporului romîn. Poporul so
vietic este un prieten adevărat 
al poporului romîn. Oamenii 
sovietici se bucură de succe
sele poporului romîn în con
struirea vieții sale noi. Țin, de 
asemenea, să profit de prilej 
pentru a transmite tuturor 
oamenilor muncii din Republi
ca Populară Romînă un salut 
cordial din partea tuturor cos
monauților din Uniunea So
vietică.

12 aprilie 1961 a fost ziua 
cînd omenirea a aruncat pen
tru prima oară în istorie o 
privire în Cosmos. De mult a 
luat naștere acest vis. Și iată 
că am ajuns în ziua cînd în 
fața noastră o rachetă cosmi-

Așteptam cu nerăbdare ateriza
rea lui Gherman Stepanovici Tiiov. 
Timpul trecea încet. Părea că stă 
pe loc. Și, deodată, din nenumă
rate piepturi :

— „Aterizează" I
In aceeași clipă, ziariști, fotore

porteri, operatori cinematografici, 
au pornit în goană spre avion. 
Deși n-am fost la locui de ateri
zare al navei „Vosfok-2“ sînt con
vins că acest tablou pebecuf ieri 
pe aeroportul Băneasa la sosirea 
avionului I.L. 18 s-a petrecut ae- 
vea și la locul de aterizare a na
vei „Vosfok-2“. Nerăbdarea, ad
mirația, prețuirea sînt unanime I

în sfîrjit, iată-I I Omul care a 
cucerit inimile semenilor săi de 
pe întreg globul, care a dovedit 
încă odată pînă pe ce culmi se 
poate înălța știința sovietică, a pă
șit zîmbitor, cu o privire bună, 
omenească, curată. A fost un mo
ment de entuziasm copleșitor. 
Miile, zecile de mii de oameni 
aflați pe aeroport, și mai tîrziu 
pe bulevardele principale ale Ca
pitalei, l-au primit pe Gherman 
Titov, cu bucurie, cu sentimente 
frățești.

Să încercăm să relatăm chiar 
și sumar, cîteva din primele cu
vinte ale bucureștenilor la vede
rea oaspetelui lor drag.

— Privifi-I pe Tifov al nostru I 
(un muncitor de la Electroapara- 
taj).

— Cît de bucuros sînt că-l văd 
pe cosmonautul Tifov I (un stu
dent de la Facultatea de energe
tică al Institutului politehnic).

— Priviți-I copii, pe Gherman 
Tifov, om sovietic, un sol al pă
cii (o mamă înălțîndu-și Cît mai 
sus copilul)

Cel mai adesea, bucureșfenii. 
rostind numele lui Tifov — cople- 
șindu-l cu flori on făcîndu-i semn 
cu sfegulețe tricolore și roșii, a- 
dăugau familiar cuvintele : „al 
nostru". Da, Tifov este al nosfrul 
Este o mîndrie pentru noi că 
Gherman Stepanovici Tifov, acest 
om curajos, este unul din fiii ma
relui popor sovietic, constructor al

Gherman Stepanovici
al nostru

comunismului, care a deschis o 
eră nouă în istoria popoarelor I 
Sîntem mîndri, deoarece țările 
noastre unite în cadrul marelui la
găr al socialismului pășesc îm
preună în lupta pentru pace și 
un viitor fericit al omenirii, pen
tru zădărnicirea uneltirilor cercu
rilor agresive imperialiste.

Gheorghe Colceag, pionier, elev 
în clasa a Vl-a a școlii elementare 
nr. 141 este unul dintre cei ce 
au deschis șirul întâlnirilor emo
ționante cu neînfricatul cosmonaut. 
El a avut cinstea să-i prindă Iui 
Gherman Titov cravata de pionier, 
să-l anunțe cu un glas emoționat, 
că din acel moment Gherman 
Tifov a devenit pionier de onoare. 
L-a îmbrățișat pe eroicul cosmo
naut la pieptul său plăpînd încă 
și l-a sărutat cu multă dragoste. 
In Gherman Tifov el vede atît 
omul curajos, temerar, despicător 
de drumuri în Cosmos, dar și un 
eroic fiu al marelui Partid Comu
nist al Uniunii Sovietice. Deși are 
numai 11 ani, Colceag Gheorghe 
înțelege că socialismul este ram
pa de pe care Uniunea Sovietică 
a lansat minunatele sale nave cos
mice, și de aceea în Gherman 
Tifov el apreciază la fel de mult 
cosmonautul, cît și comunistul I

Pe bulevardul Ana Ipătescu, în 
mulțimea compactă se afla un 
mare grup de muncitori de la 
Uzinele „Vasile Roaită". La tre
cerea automobilului decapotat în 
care se afla Gherman Tifov, din 
piepturile lor a țâșnit o lozincă : 
„Trăiască prietenia ’frățească ro- 
mîno-sovietică I". Printre aceștia 
se afla și Grigore lorgu de la 
uzină.

— Pentru mine, ca și pentru to
varășii mei Tifov este un frate, 
un prieten, așa cum poporul so

vietic reprezintă pentru oamenii 
muncii din (ara noastră un prie
ten drag, un trate...

De la Grigore lorgu am aliat 
cît de impresionat s-a întors el în 
urmă cu doi ani de la Moscova, 
unde i-a cunoscut bine pe oame
nii sovietici, la ei acasă.

— Cînd am vizitat Expoziția 
unională sovietică, ne-a spus 
el, navele „Vosfok" nu-și lua- 

încă zborul în Cos- 
Prietenii moscovițî îmi

seră
mos.
spuneau că se așteaptă ca un om 
să plece în cosmos... Și iată, as
tăzi, în Luna prieteniei romîno-so- 
viefice, am bucuria să primesc 
eu, tovarășii mei, pe unul din pri
mii cosmonauți sovietici I Fără în
doială că această vizită petrecută 
în aceste zile va duce la întări
rea și mai departe a prieteniei 
frățești dintre popoarele noastre.

Dar dacă despre sentimentele 
de adîncă bucurie ale bucurește- 
nilor am relatat pînă aci, se cu
vine a-l înfățișa cititorilor noștri 
mai îndeaproape și pe omul care 
a stîrnit admirația unanimă.

Cît de simplu, cît de deschis, 
cit de prietenește știe el să-i pri
vească pe oameni I Acest om, po- 
sedînd un curaj ce a devenit le
gendar, are alături de fermitatea 
și hotărîrea lui ce-i sînt trăsături 
de caracter, o simplitate și o mo
destie manifestate în toate gestu
rile și comportările sale, care far
mecă de-a dreptul.

Pe Gherman Titov nu-l pără
sește nici o secundă buna dispo
ziție. Scria Titov, după zborul na
vei cosmice „Vostok-2" : „Buna 
dispoziție nu m-a părăsit nici 
pentru o clipă în timpul zboru
lui". Cînd face un drum drag, a- 
funci se simte bine. Și în timpul 
vizitei prin București mărturisea

unui interlocutor : „Mă simt foar
te bine, sînt extrem de bine dis
pus... îmi place tot ceea ce văd. 
Oamenii, realizările poporului ro
mîn, fețele zîmbitoare, priete
nești".

în timpul primei zile petrecute 
în București, oaspetelui i-a fost 
prezentată Sala Palatului R.P.R. 
Gherman Tifov asculta cu interes 
explicațiile despre caracteristicile 
acestei construcții impresionante 
din centrul Capitalei noastre.

— îmi place extrem de mult a- 
ceastă sală. Este măreață, simplă, 
nimic nu aglomerează... Atunci 
cînd cineva i-a relatat că în com
plexul din jurul Palatului locuiesc 
sute de copii și că aceștia îngri
jesc cu atenție întinsele spații 
verzi dimprejur, Gherman Tifov a 
adăugat :

— Aci, este vorba de educa
ția pe care părinții o fac copiilor 
lor...

Dragostea pentru oameni, pen
tru locuitorii tineri și vîrsfnici ai 
Bucureștiului, care'l-au aclamat în
delung, s-a vădit necontenit la 
Gherman 
centrală a Stadionului 
gust", de unde 
cat oaspetelui 
nunfe privind 
mare număr de 
flați pe băncile 
au aplaudat fot

Titov. Aflat la tribuna
„23 Au- 

i s-au expli- 
diferite amă- 
sfadionul, un 

tineri și copii a- 
de la tribuna l-a 
timpul.

întors la reședința sa, de unde 
peste cîteva minute urma să plece 
la mitingul din Sală Palatului, 
l-am întrebat pe cosmonautul 
vietic care sînt gîndurile sale 
vind tînăra generație.

Acesta ne-a răspuns : 
„Cîteodată mi se pune o 

fel de întrebare : ce să facă ti
neretul din țări în care nu există 
rachete cosmice ? Oare merită să

so- 
pri-

ast-

se pregătească pentru zborurile 
cosmice ?

Desigur că merită ! Întrucît e- 
xistă expediții științifice complexe, 
de exemplu în Antarctica, unde 
oamenii de știință din diferite țări 
colaborează, de ce nu ar exista 
expediții complexe și în Cosmos? 
Pot exista I Să ne pregătim pen
tru aceasta.

Rachetele sovietice pot ridica 
în Cosmos pe toți doritorii".

L-am rugat apoi pe Gherman 
Stepanovici Tifov, ca prin interme
diul ziarului nostru să adreseze 
cîteva cuvinte tineretului romîn. 
Gherman Titov ne-a satisfăcut do
rința. lată ce ne-a declarat :

Aș dori să urez tineretului ro
mîn, tineret căruia îi revine sar
cina să construiască comunismul, 
cea mai minunată orînduire de pe 
pămînt, ca toată viața, pînă la o 
vîrsfă cît de înaintată să rămînă 
veșnic cu un suflet tînăr. Și la 
50 și la 60 de ani să rămînă cu 
același suflet, cu aceeași 
ca la 18 ani I

Fiind întrebat care sînf 
sale gînduri cu privire la Capitala 
noastră, Gherman Titov a răspuns:

— M-a impresionat în primul 
rînd primirea caldă, la fel de 
caldă ca și la Moscova. Acum am 
vizitat într-un răstimp scurt ora
șul. Mi-a plăcut mult. Cînd fe 
uiți la noile construcții, zîmbești, 
te simți vesel. Orașul este tînăr, 
ca și întreaga (ară. Este o Capi
tală a tinereții.

Fiecare tînăr din lumea noastră 
socialistă, are un viitor luminos, 
înaintea sa. La fel și Bucureștiul 
dumneavoastră, care va crește, se 
va înfrumuseța, va înflori, spre 
bucuria întregii țări și a întregu
lui nostru lagăr socialist.

Gherman Stepanovici Titov 
află printre noi, este oaspete al 
țării noastre. Salufînd pe Gherman 
tifov, îi salutăm din toată inima 
pe minunății constructori ai comu
nismului, făuritorii visurilor de 
veacuri ale omenirii.

CAROL ROMAN

energie

primele

se

că, vlăstar al minții omenești, 
a înălțat pe om în Cosmos. 
S-a împlinit visul ilustrului 
nostru compatriot savantul 
autodidact Eduard Konstanti- 
novici Țiolkovski.

Zborurile navelor cosmice 
sovietice de la 12 aprilie, 6 și 
7 august 1961 constituie, fo
losind limbajul lui Țiolkovski, 
un pas timid dincolo de limi
tele atmosferei noastre, timid 
deoarece ne-am plasat numai 
pe o orbită în jurul Pămîn
tului. Omenirea a pătruns 
însă dincolo de limitele at
mosferei. Aceasta înseamnă că 
ea va cuceri întregul spațiu 
perisolar. Și, fără îndoială, pri
mul om care va păși pe o 
planetă a sistemului solar va 
fi omul sovietic.

Acestea nu sînt simple vor
be. Această afirmație are o 
bază profundă. Nikita Ser
gheevici Hrușciov spune că 
rampa de lansare de pe care 
își iau zborul navele cosmice 
sovietice este socialismul. Nu
mai socialismul poate crea 
condițiile în care poporul liber 
în creația sa, eliberat de asu
prire, poate realiza nave cos
mice atît de minunate. Și dacă 
astăzi noi, oamenii sovietici, a- 
doptăm programul construc
ției comuniste în țara noastră, 
aceasta înseamnă că baza 
noastră tehnică materială se 
va întări și dezvolta, aceasta 
înseamnă că poporul va dez
volta la maximum posibilită
țile sale creatoare. în țara 
noastră vor apare deci noi 
nave cosmice care, fără îndo
ială, vor atinge planete ale 
sistemului nostru solar.

Adesea ni se pune întreba
rea, mai ales din partea zia
riștilor din America, Anglia și 
alte țări occidentale : ce urare 
pot adresa cosmonauții din 
Uniunea Sovietică cosmonau
ților din America. Ce li se 
poate ura ? Desigur, apreciem 
după merit curajul lui Shep
pard și Grissom care au efec
tuat nu țhiar zboruri cosmice, 
dar au făcut o săritură în Cos
mos și înapoi. Apreciem cu
rajul lor deoarece trebuie în- 
tr-adevăr să ai o voință puter
nică pentru a accepta să efec- 
tuiezi un zbor pe o rachetă 
care cînd zboară, cînd explo
dează.

Dar în același timp trebuie 
spus că zborurile cosmonauți
lor americani sînt în princi
piu altfel de zboruri. Iar din 
moment ce aceste zboruri nu 
sînt la fel cu ale noastre, nu 
îi putem sfătui nimic în a- 
cest domeniu. Putem să le 
dăm un singur sfat: dacă 
vreți să aveți nave cosmice ca 
cele de care dispune Uniunea 
Sovietică, ca să puteți zbura în 
Cosmos, așa cum zburăm noi, 
construiți rampa de lansare, 
construiți socialismul.

Zborul navei cosmice „Vos- 
tok 2“ din 6 și 7 august 1961 
a constituit o nouă etapă în 
cucerirea Cosmosului. Precum 
știți, acest zbor s-a deosebit de 
primul zbor cosmic al lui Iuri 
Alexeevici Gagarin în primul 
rînd prin durata sa. Nava

principală 
celui de-al 
a fost stu- 
omului de

cosmică a străbătut timp de 
peste 25 ore întinderile uni
versului. Sarcina 
care a stat în fața 
doilea zbor cosmic 
dierea posibilității
a trăi și de a munci în condi
țiile imponderabilității de lun
gă durată.

A doua sarcină a fost veri
ficarea dirijării manuale a 
navei cosmice.

A treia mare sarcină a fost 
verificarea posibilității de a se 
asigura legăturile prin radio 
cu nava cosmică. în afară de 
acestea, au existat încă o se
rie de alte sarcini ca alimen
tarea și odihna omului în 
Cosmos.

Ce se poate spune despre 
rezultatele zborului ? Deocam
dată materialele se află în 
curs de prelucrare. Se pot 
însă trage de pe acum unele 
concluzii preliminare.

Problema principală este 
că : omul poate trăi și munci 
în Cosmos. Și că aceasta nu 
este o vorbă goală, vă puteți 
convinge dv. înșivă : precum 
vedeți, trăiesc și muncesc.

Este adevărat, așa cum a 
spus Nikita Sergheevici Hruș
ciov, că zborul în Cosmos nu 
este o plimbare, este o muncă 
grea. Deocamdată, firește, este 
încă prematur să vorbim des
pre vremurile cînd oamenii 
vor zbura în Cosmos pentru 
odihnă în loc de a pleca, de 
pildă, pe litoralul Mării Negre. 
Dar pînă atunci, va mai tre
ce timp. Oamenii de știință, 
inginerii sovietici și, firește, 
cosmonauții din Uniunea So
vietică, mai au mult de mun
cit. Vă încredințez însă, to
varăși, că ei vor depune toa
te eforturile pentru a realiza 
aceasta.

în conformitate cu progra
mul de zbor — a spus în con
tinuare Gherman Titov, am 
avut posibilitatea să dirijez 
peste o oră și jumătate nava 
cosmică.

Relatând despre zborul lui 
Sheppard, ziarele americane 
scriau că deși Gagarin a zbu
rat în jurul pămîntului el nu 
a dirijat nava cosmică, în 
timp ce, în cursul zborului său 
de 15 minute. Sheppard aflîn- 
du-se în stare de impondera
bilitate 5 minute a reușit să 
dirijeze nava cosmică.

Știam că ei au pus proble
ma în acest fel pentru că nu 
aveau ce să opună zborului 
lui Iuri Alexeevici Gagarin, 
și încercau în felul acesta să 
înșele opinia publică din A- 
merica. Dacă ar fi fost nevoie 
și Iuri Alexeevici Gagarin ar 
fi putut să folosească sistemul 
de dirijare manuală a navei. 
Dar nu a fost nevoie de a- 
ceasta. Sistemele automate 
sînt foarte sigure.

Gherman Titov a arătat a- 
poi că în timpul celui de-al 
doilea zbor cosmic s-a consta
tat că nava cosmică se diri
jează ușor și sigur și că sis
temul de comandă creat de in
ginerii sovietici este foarte 
bun.

Cosmonauții Uniunii Sovie-

tice au 
efectua 
cosmice în orice punct al glo
bului pămîritesc. Nu știu ce 
părere au alții, însă nouă a- 
cest lucru ne place.

Există un proverb care 
spune : „Mai bine să vezi 
odată decît să auzi de 100 
ori". Așadar, în timp ce pre
găteam cel de-al 
cosmic, noi am 
este mai bine ca 
întreaga lume să 
cum arată pămîntul nostru 
din Cosmos, decît să povestim 
de 100 de ori ce frumos este. 
De aceea, am luat la bord un 
aparat de filmat, un aparat 
fotografic pentru reportaje, 
„Konvas". de fabricație sovie
tică, și cîțiva metri de film co
lorat. Am adus un film care 
rulează astăzi pe ecranele 
Uniunii Sovietice. Filmul se 
numește „Din nou spre stele" 
și este consacrat celui de-al 
doilea zbor cosmic. în acest 
film au intrat secvențele pe 
care am reușit să le filmez 
în Cosmos și s-a folosit înre
gistrarea vocii mele din Cos
mos sincronizată cu imagini
le transmise de camerele de 
televiziune.

Zborurile de la 12 aprilie și 
de la 6—7 august — a spus 
mai departe Gherman Titov, 
nu sînt decît un început. Este 
începutul unui mare drum, al 
marelui drum spre Cosmos. 
Fără îndoială că zborurile ur
mătoare vor fi mai complexe 
decît cele precedente. Așa se 
întîmplă întotdeauna. La în
ceput aveam avioane care 
zburau cu o viteză de 50—100 
km. pe oră. Astăzi, în Uniu
nea Sovietică a fost stabilit 
un record mondial de viteză 
— 2.730 kilometri pe oră. Așa 
va fi și în cucerirea spațiului 
cosmic. Omul înaintează de 
la ceea ce este simplu la ceea 
ce este complex.

Drumurile noastre spre Cos
mos vor merge mai departe, 
mai sus.

Mai avem și alți cosmo
nauți, care nu sînt cîtuși de 
puțin mai slab pregătiți pen
tru zboruri decît Iuri Alexee
vici Gagarin și cu mine. Vă în. 
credințez că cosmonauții din 
Uniunea Sovietică vor înde
plini orice sarcină trasată de 
partid și guvern și o vor în
deplini excelent.

Consider că înalta distincție 
ce mi s-a conferit în Republi
ca voastră înseamnă recu
noașterea de către poporul 
romîn a muncii titanice a oa
menilor de știință, a ingineri
lor și tehnicienilor sovietici în 
cucerirea spațiului cosmic. 
Voi povesti prietenilor mei, 
oamenilor sovietici, cum am 
fost primiți în Romînia, ce 
calde sentimente de prietenie 
nutrește poporul romîn față 
de poporul sovietic. Din par
tea mea, personal, și în nu
mele delegației noastre vreau 
să vă mulțumesc pentru acea
stă primire caldă, cordială. Vă 
mulțumesc mult, dragi prie
teni 1

posibilitatea de a 
aterizarea navelor

doilea zbor 
hotărît că 

oamenii din 
vadă odată



Plenara
C. C. al P. C. U. S

SUCCESE PE DRUMUL 
CONSTRUIRII COMUNISMULU

ln^OSCOVA 14 (A9eiPres) TASS transmite : - La 14 octombrie 
1961 a avut loc plenara Comitetului Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice. Plenara a discutat următoarele pro
bleme :

1. Raportul de activitate al Comitetului Central al P.C.U.S. la 
Congresul al XXII-lea al Partidului Comunist al Uniunii So
vietice.

2. Rezultatele discutării proiectului de Program al P.C.U.S.
3. Rezultatele discutării proiectului de Statut al P.C.U.S.
Plenara C. C. al P.C.U.S. a ascultat rapoartele tovarășilor 

N. S. Hrușciov și F. R. Kozlov asupra problemelor puse în 
discuție.

Plenara C. C. al P.C.U.S. a aprobat în unanimitate Raportul 
de activitate al Comitetului Central al P.C.U.S. la Congresul al 
XXII-lea al Partidului șl Proiectul de Program al P.C.U.S., cu 
completările și modiiicările ce i-au fost aduse. Plenara a 
hotărît ca Proiectul de Program să fie prezentat spre exami
nare Congresului al XXII-lea al Partidului.

Plenara C. C. al P.C.U.S. a constatat cu satisfacția că Proiec
tul de Program, la a cărui discutare au participat peste 
9.000.000 de membri și candidați ai Partidului și peste 82.000.000 
de oameni ai muncii, a fost aprobat în unanimitate la adună
rile organizațiilor de partid, la conferințele de partid și la 
congresele partidelor comuniste din republicile unionale, pre
cum și la numeroasele adunări ale oamenilor muncii. Astfel, se 
spune în hotărîrea Plenarei, proiectul noului program al P.C.U.S. 
a întrunit sprijinul deplin și fierbinte al întregului partid, al în
tregului popor sovietic.

Plenara a aprobat în unanimitate Proiectul de Statut al 
P.C.U.S., cu completările și modificările ce l-au fost aduse și 
a hotărît ca acest Proiect să fie prezentat spre examinare Con
gresului al XXII-lea al Partidului.

Comunicatul cu privire la îndeplinirea
planului pe trimestrul III

MOSCOVA 14 (Agerpres). - 
TASS transmite; Lucrătorii 
din industria sovietică, înca
drați în întrecerea socialistă 
a întregului popor in cinstea 
celui de-al XXII-lea Congres 
al P.C.U.S., au depășit planul 
celui de-al treilea trimestru și 
Pe primele nouă luni ale a- 
cestui an la producția indus
trială, comunică Direcția Cen
trală de Statistică de pe lingă 
Consiliul de Miniștri al 
UX8&

Se anunță că în primele 
nouă luni ale acestui an volu
mul producției 
crescut față de 
respunzătoare a 
cu 8,8 la sută.

Toate republicile unionale au 
depășit planul pe nouă luni 
atât în ce privește producția 
globală, cât și la numeroase 
produse industriale impor
tante.

industriale a 
perioada co- 
anului trecut

Productivitatea muncii a 
crescut față de perioada co
respunzătoare a anului trecut 
cu 4 la sută în condițiile re
ducerii duratei zilei de lucru 
a muncitorilor și funcționari
lor din toate ramurile indus
triei. Ținînd seama de aceas
tă reducere, productivitatea 
orară a muncii a crescut cu 11 
la sută.

Față de primele nouă luni 
ale anului trecut producția 
globală a siderurgiei și meta
lurgiei neferoaselor a crescut 
cu 10 la sută, a industriei de 
combustibil și energetice — cu 
7 la sută, a industriei construc
toare de mașini și de prelu
crare a metalelor — cu 16 la 
sută, a industriei 
cu 14 la sută.

Față de perioada 
zătoare a anului 
cele nouă luni ale
s-a produs mai mult: fontă și 
oțel — cu 9 la sută, laminate 
— cu 8 la sută, țiței — cu 13 
la sută, gaze — cu 28 la sută, 
energie electrică — cu 11 la 
sută, motoare electrice — cu 15 
la sută, automobile — cu 7-8 
la sută, tractoare — cu 11 la 
sută. A sporit de asemenea 
producția la diferite mărfuri 
de larg consum și mărfuri a 
limentare.

chimice —

corespun- 
trecut, in 

acestui an

•«SS®»

al uriașelor 
realizări

Noi construcții de locuințe 
pentru oamenii muncii din 

Karaganda. Un nou dar al tineretului sovietic
„Eroii 

zilelor noastre44
Departe 

nord,
spre 
ne

Membrii Filarmonicii 
din București 

au vizitat Berlinul
BERLIN 14 — Corespondentul 

Agerpres transmite : în cursul zilei 
de vineri membrii Filarmonicii de 
stat „George Enescu" au vizitat 
orașul Berlin, capitala R.D. Ger
mane, instituții culturale, muzee, 
șantiere de construcții din jurul 
piefii „Alexander Platz" situate in 
centrul orașului.

Maestrul George Georgescu a 
fost primit de către prof. dr. Ale
xander Abusch, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D. Ger
mane cu care a avut o convor
bire cordială.

Prof. dr. Hans Pischner, adjunct 
al ministrului Culturii al R. D. Ger
mane, a oferit în cinstea membri
lor Filarmonicii de stat „George 
Enescu" un prinz.

In după-amiaza zilei de vineri 
în saloanele de la Haus Berlin, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al R.P. Romine la Berlin, 
dr. Ștefan Cleja, a oferit un coc
teil in cinstea orchestrei Filarmo
nicii „George Enescu".

în presa berlineză continuă să 
apară cronici elogioase despre 
concertele dale de Filarmonica de 
Sfat „George Enescu" In 
Festivalului 
resttage'.

cadrul
culturii „Berliner

Lucrările Adunării
Generale a 0.

NEW YORK 14 (Agerpres). 
- Deschizînd ședința din di
mineața zilei de 13 octombrie 
a celei de-a XVI-a sesiuni a 
Adunării Generale O.N.U., 
Mongi Slim, președintele A- 
dunării Generale, a făcut o 
declarație în legătură cu te
legrama primită la O.N.U. la 
9 octombrie din partea primu
lui ministru, ministrul Aface
rilor Externe și ministrul A- 
părării al Siriei, Kuzbari. In 
această telegramă Kuzbari fă
cea cunoscut că Siria a reve
nit la situația de stat inde
pendent și cerea să se ia mă
suri în legătură cu restabili
rea drepturilor de membru ale 
Siriei în Organizația Națiuni
lor Unite.

Delegatul Yemenului, Ah
med Zabara, a exprimat de
plina solidaritate a poporului 
Yemenului cu lupta popoare
lor din Algeria, Angola, Oman 
pentru independența lor.

Reprezentantul Australiei 
Plimsoll, a spus că neregle- 
mentarea problemei Germa
niei și a problemei Berlinu
lui occidental implică primej
dii grave pentru pace.

în încheierea ședinței de

a
cuvîntul Bomboko,

Adunării Gene-

N. U.

Pentru rezolvarea pașnică
a problemei germane

Ziarul „Pravda" a editat car
tea „Eroii zilelor noastre" 
cu prilejul Congresului al 

XXII-lea al P.C.U.S.
în această carte sint prezentate 

70 portrete literare ale muncito
rilor, colhoznicilor, oamenilor de 
știință. Aceste portrete au o tră
sătură comună — dragostea de 
patrie a oamenilor sovietici.

Cartea conține, de asemenea, 
răspunsurile mai multor fruntași 
ai vieții publice, lucrători din e- 
conomia națională, oameni de ști
ință și cultură din U.R.S.S. și din 
străinătate la ancheta redacției 
ziarului „Pravda" : „Cum vă în
chipuiți că trebuie să fie un erou 
al timpurilor noastre ? Cine, după 
părerea dv., poate fi considerat 
un astfel 
voarele 
Cartea 
schife ale pictorilor care înfățișea
ză Țara Sovietică, pe oamenii ei, 
nafura ei.

de erou ? Care sînt iz- 
eroismului sovietic 1“. 
conține fotoreportaje,

u nord, în 
sfîrșita taiga, 

se află localitatea 
Kerbi. Ea este cu
noscută prin mine
le sale de aur. Din 
lipsa energiei elec
trice munca de 
extracție a aurului 
mergea foarte grea. 
Exista o centrală 
cu motoare Diesel.

dar combustibilul 
pentru ea trebuia 
adus de la distan
ță de sute de kilo
metri, lucru foarte 
greoi și costisitor.

Și iată că în 
vara acestui an pe 
riul Kerbi a începu: 
construirea unei hi
drocentrale. Tine
retul dm regiunea 
Polina Osipenko a

declarat această 
construcție șantier 
al Comsomolului. 
Tinerii au hotărît 
să dea în exploa
tare această hidro
centrală în ziua 
deschiderii Congre
sului P.C.U.S.

Recent hidrocen
trala a fost dată in 
exploatare cu în
treaga putere.

Proiectul celui mai puternic
turbogenerator din lume

La Uzina ..Elektrosila" din 
Leningrad a fost elabo
rată schița-proiect a 

unui turbogenerator de 800.MO 
kW — cea mai puternică ma
șină cu abur de acest fel din 
lume.

Acest generator supraputer 
nic va funcționa pe baza unui 
sistem de răcire cu totul nou,

elaborat de specialiștii sovie
tici : pentru captarea căldurii 
se folosește hidrogen și apă 
distilată, care sint cei mai efi
cienți agenți de răcire. In ur
mătoarele două decenii el va 
juca un rol important în ter
minarea electrificării Uniunii 
Sovietice prevăzută în proiec
tul de Program al P.C.US.

In ajunul celui de-al
XXII-lea Congres al

P.C.U.S. oamenii sovie
tici fac bilanțul uriașelor rea
lizări obținute în ultimii ani 
în dezvoltarea economiei na
ționale.

După cum relatează ziarul 
„Pravda", în perioada dintre 
Congresele XX-lea și XXII- 
lea ale P.C.U.S., în Uniunea 
Sovietică producția de metale 
feroase a crescut de 1,5 ori. 
producția de țiței de 2 ori, 
producția de gaze naturale de 
5,5 ori. Numai în primii trei 
ani ai septenalului producția 
industrială a crescut cn 33 la 
sută în loc de 27 la sută cit 
prevedea planul.

în întreprinderile metalur
gice din U.R-S.S. intră unul 
după altul in funcțiune cele 
mat mari furnale, cuptoare și 
laminoare eu procesul de pro
ducție automatizat. Furnaliștii 
sovietici au depășit pe eei a- 
mericani în ceea ce privește 
gradul de utilizare a agregate
lor, Astfel, în U.R.S.S. se ob
țin în medie 1,33 tone de fon
tă de pe fiecare metru cub de 
volum util al furnalelor, în 
timp ce în S.U.A. se obține 
numai o tonă. Oțelarii sovie
tici obțin de pe fiecare metru 
pătrat de vatră a cuptorului 
Martin cu aproximativ 1,5 to
ne de oțel mai mult decît în 
S.U.A.

Declarațiile lui J. Nehru si A. Zawadzki
•* J

dimineață 
rale a luat 
ministrul Afacerilor Externe 
al Congoului (cu capitala Leo
poldville). Situația din Katan
ga, a spus el, continuă să fie 
extrem de încordată. Ea ame
nință pacea din Africa și din 
întreaga lume. Explicația ac
țiunilor lui Chombe, care 
caută cu orice preț să menți
nă starea de izolare a Katan
găi, a spus în continuare 
Bomboko, trebuie căutată în 
continua „influență străină, 
foarte puternică și nefastă".

Bomboko a spus că guver
nul Congoului este ferm hotă
rît să pună capăt încercărilor 
de separare a Katangăi. El a 
arătat că guvernul concilierii 
naționale condus de Adoula 
duce o politică de neaderare 
la blocuri, o politică de neu
tralitate activă.

Ședința din după-amiaza zi- 
lie de 13 octombrie a Adună
rii Generale a O.N.U. s-a des
chis prin cuvîntarea rostită 
de Ibrahim Abbud, președin
tele Republicii Sudan. Arătând 
că multe probleme de cea 
mai mare importanță se trans
mit de la o sesiune la alta și 
rezolvarea lor se amînă la in
finit, Abbud a subliniat că o 
problemă centrală ca dezar
marea trebuie să fie în sfîrșit 
rezolvată cît mai urgent.

în cuvîntarea sa Abbud a 
condamnat aspru colonialis
mul.

Președintele Republicii Su
dan a arătat că lipsa din 
O.N.U. a reprezentanților le-

gali ai R.P. Chipeze creează o 
situație absurdă și nedemnă 
de O.N.U. Cerînd să fie recu
noscute drepturile legale ale 
R. P. Chineze în O. N. U., 
Abbud a subliniat că fără 
participarea Republicii Popu
lare Chineze problemele ac
tuale de cea mai mare impor
tanță nu pot fi rezolvate.

Abbud a subliniat necesita
tea reorganizării O.N.U. si a 
modificării Cartei sale.

Președintele Adunării Gene
rale a anunțat apoi că întru- 
cîț nu s-a ridicat nici o obiec- 
țiune împotriva reprezentării 
Siriei în O.N.U. ca stat inde
pendent, delegația Siriei și-a 
ocupat locul în sala de ședin
țe a Adunării Generale.

Apoi s-a dat cuvîntul repre
zentantului Siriei, care a 
exprimat atașamentul guver- _x„ x-xx cart;anului său față
O.N.U.

Președintele a 
apoi spre aprobare 
lor cel de-al treilea raport cu 
privire la ordinea de zi a se
siunii. în raport se recoman
dă să fie inclusă pe ordinea 
de zi problema organizării 
unei anchete în legătură cu 
împrejurările în care și-a gă
sit moartea Hammarskjoeld, 
iar problema lărgirii compo
nenței Comitetului pentru 
problemele administrative și 
bugetare să fie inclusă pe 
ordinea de zi a Comitetului 
nr. 5 al Adunării Generale a 
O.N.U. Raportul a fost apro
bat în unanimitate.

prezentat 
delegați-

In următorii 20 de ani

După cît se pare, în urmă
torii 20 de ani se va sta
bili legătura cu Luna și 

cu cele mai apropiate planete 
- Venus și Marte, scrie la 13 
octombrie în „Izvestia" cunos
cutul savant biolog Vasili Ku
previci, președintele Acade
miei de Științe a R.S.S. Bielo
ruse. Autorul subliniază că 
zborurile cu succes ale lui Ga
garin și Titov au demonstrat 
posibilitatea reală a unor im
portante cercetări în Cosmos.

Autorul arată că cercetările 
în domeniul biologiei cosmice 
au o importanță primordială. 
Pe planete vom găsi, fără în
doială, forme de viață necu
noscute nouă, care în dezvol
tarea lor istorică sau se află 
cu milioane de ani înaintea

celor terestre, sau se află în 
primele faze de formare, con
tinuă Kuprevici.

Autorul articolului scrie că 
se vor ivi probleme în legătură 
cu studierea și folosirea de că
tre om a materiei vii din Cos
mos. Se vor deschide noi po
sibilități fantastice de îmbogă
țire a florei utile și, poate, a 
faunei terestre pe seama flo
rei Și faunei de pe alte pla
nete. Pe de altă parte, in ca
zul că se va găsi viață pe 
alte planete, contactul cu ele

prezintă anumite pericole- 
Astfel, dacă pe planetă vor 
fi aduse întîmplător microor
ganisme improprii ei, acest 
lucru poate avea consecințe 
catastrofale.

Kuprevici propune ca pe sa
teliții artificiali care se înapo
iază pe ~ ' 
late aparate 
captarea 
mai mici 
existente 
pentru a 
răspîndirii în Cosmos a celor 
mai simple forme de viață.

pămînt să fie insta- 
speciale pentru 

și păstrarea celor 
particule materiale 

în spațiul cosmic, 
elucida posibilitățile

80 la sută din țăranii 
Americii Latine 
nu au pâmînt

MEXICO 14 (Agerpres). - 
La Mexico și-a încheiat lucră
rile cel de-al doilea Congres 
interamerican al țăranilor în 
cadrul căruia s-a reliefat si
tuația extrem de grea a ță
ranilor din America Latină.

Reprezentantul Mexicului a 
făcut cunoscut că 80 la sută 
din țăranii aflați în țările la- 
lino-americane nu au pămînt. 
Țăranii realizează venituri 
extrem de scăzute, locuiesc în 
clădiri dărăpănate. Ei consti
tuie principala parte a arma
tei de 60 de milioane de anal- 
fabețî din țările Americii La
tine.

Potrivit datelor prezentate 
la congres, în Brazilia 5000 de 
latifundiari posedă 90 la sută 
din pămînt.

BERLIN. — Reprezentanții 
pictorilor din Republica De
mocrată Germană, Uniunea 
Sovietică, Cehoslovacia și Po
lonia au semnat Ia 11 octom
brie la Berlin un apel adresat 
tuturor pictorilor din lume in 
care îi cheamă să depună 
toate eforturile pentru preîn
tâmpinarea primejdiei unui 
nou război mondial.

ROMA. — La 12 octombrie. 
G. Gronchi, președintele Re
publicii Italia, a luminat la 
Genua ambasadorului U.R.S.S. 
în Italia, S. P. Kozîrev, me
dalia de aur a lui Columb. 
decernată lui Iuri Gagarin.

MOSCOVA. — La 7 octom 
brie, aviatorul sovietic A. Fe
dotov a stabilit pe bordul unuj 
avion cu reacție „E-166" 
record mondial absolut 
viteză — 2.385 km/oră în 
cuit închis de 100 km.

Pe unele porțiuni ale zboru

un 
de 

cir-

delui viteza orară a fost 
2.730 km.

Recordul stabilit a fost 
zentat pentru omologare
derației Internaționale de A- 
viație.

pre- 
Fe

BAMAKO. — Din dispoziția 
'guvernului Republicii Mali, la 
Bamako — capitala republi
cii — a fost închis un așa- 
numit „centru cultural-* al 
S.U.A., care se ocupa cu pre
zentarea modului de viată a- 
merican.

KIEV. — La Kiev s-a obser
vat zborul unui bolid de o 
strălucire excepțională, care a 
umbrit prin lumina sa strălu
cirea Lunii. în prezent un co
lectiv al Comitetului pentru 
meteoriți de pe lingă Acade
mia de Științe a R.S.S. Ucrai
nene caută urme ale eventua
lei căderi a acestui corp ce
resc.

DELHI 14 (Agerpres). — 
Luind cuvîntul la 12 octom
brie în cadrul recepției ofe
rite în cinstea lui Aleksander 
Zawadzki, președintele Consi
liului de Stat al Republicii 
Poțpulare Polone, care se află 
în vizită oficială la Delhi, pri
mul ministru al Indiei, Jawa
harlal Nehru, a exprimat spe
ranța că problema germană și 
problema Berlinului vor fi re
glementate pe cale pașnică. El 
a subliniat că o bază pentru 
aceasta o constituie recentele 
contacte de ia New York din
tre reprezentanții marilor pu
teri. Primul ministru al In
diei a salutat eforturăe in ve
derea rezolvări; pașnice a pro
blemelor Europei centrale, în
deosebi a problemelor germa
nă și berlineză. Nehru și-a 
exprimat speranța că se va 
realiza pacea în întreaga lume.

Primul ministru al Indiei a 
subliniat în continuare că 
frontiera Oder—Neisse nu tre
buie modificată. Orice încer
care de a modifica această 
frontieră, a declarat Nehru, 
ar însemna un război pustii
tor.

Aleksander Zawadzki, pre
ședintele Consiliului de Stat 
al R. P. Polone, a subliniat în 
cuvîntarea pe care a rostit-o 
că încheierea Tratatului de 
pace cu Germania și transfor
marea Berlinului occidental în 
oraș liber corespunde intere
selor întregii lumi și interese
lor tuturor popoarelor. A. Za
wadzki a arătat în continuare 
că este necesar să se înfăp
tuiască dezarmarea generală 
și totală sub un control inter
național efectiv, ceea ce co
respunde intereselor tuturor 
statelor din lume. Dezarma
rea, a declarat Zawadzki, va 
salva popoarele ce teama 
botâiktâ. Deza. marea gene 
și totală va pune capăt cursei 
înarmărilor, iar resursele de
venite în acest fel disponibile 
vor fi folosite în scopuri paș
nice.

S.H.A.:
unei crunte

S
tatul Mississippi trăiește 

sub o adevărată teroare 
rasistă. Brand Davis, o e- 

levă de 15 ani, a fost trimisă la 
închisoare, iar apoi într-o școală 
de corecție pentru „vina" de a 
fi participat la o demonstrație a 
brațelor încrucișate la o stație de 
autobuz din Mccombe, statul 
Mississippi, în semn de protest 
împotriva descriminării rasiale. 
Ceilalți participant la această de. 
monsțraj.e au fpst exmatriculați

care au fost ulterior eliberați să 
fie exmatriculați dacă nu vor 
semna o declarație în care să se 
angajaze că nu vor mai participa 
niciodată la demonstrații similare 
de protest. Toți cei 60 de elevi 
au refuzat să semneze această 
declarație și împreună cu alți 
elevi de culoare au demonstrat 
pe străzile orașului Mccombe.

In ultimele două săptămîni un 
rasist — membru al organulu le
gislativ

Represiuni polițienești
în Grecia

ATENA 14 (Agerpres). In- 
cercînd să intimideze poporul, 
autoritățile grecești intensifi
că represiunile polițienești 
împotriva adversarilor poli
tici ai partidului Uniunea Na
țională radicală (E.R.E.) După 
cum anunță ziarul „Avghi", 
au fost arestați și urmează să 
fie trimiși intr-un lagăr de 
concentrare de pe insula Ha- 
gios Evstratios încă trei can
didați în alegerile parlamen
tare din partea Frontului

agrarian general democratic 
din Grecia (P.A.M.E.). Au fost 
săvîrșite atentate tmpotriva 
unor deputați.

Adversarii politici ai parti
dului Uniunea Națională radi
cală scrie ziarul 
află la cheremul 
huliganilor.

Reprezentanții
P.A.M.E. și „Uniunea de cen
tru" (E.K.) au protestat din 
nou împotriva terorii și a sa
mavolniciilor".

„Avghi", se 
poliției și al

opoziției

orgarvza- o eemortv 
test, in semn de solidaritate cu 
Brand Davis și cu colegii ei. De
monstranții au fost arestați 
aruncați în închisoare.

S-a ordonat ca 60 da

,-rvș-T-B- 
aiegători. iar registratori a Ie
pe un tînăr negru cu revoive- 
deoarece și acesta cerea să i 

respecte acest drept.

Rolul lui „Union Miniere"
în Katanga

lată o recentă demonstrație a 
tinerilor muncitori și studenți 
din Tokio pe insula japoneză 
Niisima protestînd alături de 
țăranii de aici împotriva con
struirii de baze americane de 
rachete în această insulă.

La cantina societății ;,U- 
nion Miniere" din Ki- 
pushi — o mică locali

tate minieră în apropiere de 
frontiera cu Rhodesia de nord 
— majoritatea bărbaților și 
una din femeile care luau 
masa erau îmbrăcați în uni
forme militare ca și bărbații 
care beau bere pe verandă — 
relatează corespondentul săp- 
tăminalului „New Statesman" 
într-un reportaj din Katanga. 
Lingă ei. pe podea, se aflau 
armele lor. în apropiere de 
clădire se vedeau cîteva ma
șini militare între care un 
„Jeep" american capturat în 
cele 8 zile de război din Ka
tanga.

Am întrebat pe unii din ei 
— francezi, belgieni și tineri 
rhodesieni și sud-africani de 
ce luptă pentru Chombe. Un 
tânăr rhodesian de aproxima
tiv 19 ani mi-a spus: „Am 
pierdut slujba pe care o a- 
veam în Nyassaland, iar aici 
se plătește bine".

în Katanga există, după cît 
se pare. 400 mercenari, scrie 
în continuare corespondentul. 
Nimeni nu se îndoiește că ei 
au avut un mare rol în orga
nizarea rezistenței opuse de

Katanga O.N.U.-ului, chiar 
dacă n-au fost văzuți luptând 
pe străzi. Avionul „Fouga 
Magister" a fost pilotat de un 
aviator alb, ca și celelalte a- 
vioane care au transportat 
muniții pentru trupele katan- 
gheze. La Elisabethville, mer
cenarii. s-au instalat în clădiri 
de unde au tras cu arma asu
pra mașinilor O.N.U., în clă-

din Elisabethville. Cînd zia
riștii au sosit la garnizoana 
militară „Massar" din Elisa
bethville, am fost urmăriți de 
un fost 
care ne-a 
nem cine 
pomenim 
Chiar eu 
menința pe cineva: 
vei trăda, zilele tale în Ka
tanga vor fi numărate".

parașutist francez 
avertizat să nu spu- 
este el și nici să nu 

de existența sa. 
l-am auzit cum a- 

„Dacă ne

direa poștei și în alte clădiri 
ale O.N.U.

Totuși, ei nu ard de dorința 
de a povesti reprezentanților 
presei despre aventurile lor 
Cîțiva dintre ei au încercai 
să intimideze pe unii ziariști 
pentru a-i constrînge să pre 
zinte evenimentele așa cum 
doreau ei. Un corespondent a 
trebuit să părăsească Katanga 
după ce belgienii l-au surprins 
strîngînd mina unor soldați 
indieni în apropiere de poșta

Este greu de precizat care 
a fost rolul societății „Union 
Miniere" în ultimele cîteva 
săptămîni. Totuși am văzut 
că mercenarii sînt folosiți ca 
un bun al acestei societăți. 
Am aflat, de asemenea, că u- 
nul din funcționarii ei suspuș: 
acordă sprijin trupelor din 
Katanga. La Jadotville, un re
prezentant de seamă al socie
tății „Union Miniere" nu se 
afla în biroul său deoarecere, 
după cum mi-a spus un bel-

gian, ,,el conduce în momen
tul de față serviciul de sigu
ranță din localitate".

Deși are un guvern african, 
Katanga rămîne o țară a al
bilor. în ultimul an, populația 
albă din Katanga a sporit cu 
cîteva mii de belgieni fugiți 
din alte provincii. După 15 
luni de independență, Elisa- 
bethville este din nou un oraș 
de albi înconjurat de sate a- 
fricane. Aproape toate maga
zinele și birourile de aici sînt 
conduse de albi. Puțini afri
cani frecventează restauran
tele sau cafenele și numai în 
cazuri rare împreună cu albii. 
In Katanga puține sînt afri
cane : o linie de transporturi 
aeriene, numerele mașinilor, 
timbrele, bancnotele (care nu 
valorează nimic în afara 
tarelor Katangăi), imnul 
drapel uL

Belgienii sînt convinși 
interesele lor comerciale 
in mare parte și interesele u- 
nor societăți sud-africane, a- 
mericane și engleze și că ele 
vor fi asigurate numai atît 
timp cît Katanga va rămîne 
in afara Congoului, scrie în 
încheiere corespondentul.

ho- 
și

că 
sînt

Asasinarea 
primului ministru 

al teritoriului Urundi
USUMBURA 14 (Agei’pres). 

— Agenția France Presse a- 
nunță că primul ministru al 
teritoriului Urundi, prințul 
Rwagasore. a fost asasinat vi
neri seara cu un foc de revol
ver în timp ce se afla îm
preună cu câțiva miniștri in
tr-un restaurant din Usumbu
ra. Asasinul nu a putut fi 
prins.

Prințul Louis Rwagasore 
era fondatorul și președintele 
partidului Uprona, care în ale
gerile legislative din luna tre
cută a repurtat un succes 
zdrobitor obținînd 58 din cele 
64 de mandate ale Adunării 
Legislative.

Acest asasinat politic comis 
pe un teritoriu stăpînit încă 
de colonialiștii belgieni repre
zintă o încercare a acestora de 
a lovi mișcarea de eliberare 
națională. Agenția France 
Presse relatează că colonia
liștii de la Usumbura sînt în
grijorați de faptul că „popu
lația indigenă îi acuză pe eu
ropenii din Urundi că au pus 
la cale asasinarea prințului 
Rwagasore".
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