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Serdaș Aurel, Vereș Dumitru, Serdaș Nistor, Dudea llie, Coaba loan, Vereș Nicolse de la echipa 
nr. 1. de montare de la Mina Corniței, raionul Alejd, sînt mîndri de titlul ce-l poartă : mineri 

fruntași.
Foto: O. PLECAN

DE ZIUA MINERULUI:

„NOROC BUN,

TOVARĂȘI!“
îte în ferestre, cu copii 
»ii ieșiți pe la porți salu- 
cu mînuțele și cu zîmbetele 
trenul și pe călători sau, 
îd spre balcoanele sutelor 
partamente clădite pentru 
i la Cîmpulung Muscel, în- 
1 să ghicesc ce anume mai 
fi întîlnit azi din acea 
caracteristică a trecutului. 
Absolut nimic. Cîteva ore 
ziu mergeam împreună cu 
ul Gheorghe Smărăndoiu, 
ml comitetului U.T.M., un 
,scund, vînjos, el însuși 
un miner, cale de 
jlometri peste dealuri 

mina Poenari. în mijlo- 
urilor am nimerit în fața 
,igazine, a unor „Alimen- 
unor vestiare cu dușuri, 

?aldă, am vizitat o clădi- 
?unătoare : clubul — 
oasa sală în amfiteatru, 
natograf, cu televizor și 
e radioamplificare. Și, 

tes, am văzut la gura 
de coborîre în mină 

1 și caracteristicul panou 
«elor în muncă. Aproape 

tone cărbune scoase 
;m în primele șapte luni 
ui, reducerea sterilului 
îmbunătățirea

/ii — cu 
gajament. 

faptele, 
a revoluție 
jamenilor.
eoborît în 

♦irășul Gheorghe Porșan, 
bat care pășește în a doua 
abia întors din concediu

și care se și grăbea să vadă ee-i 
mai fac ortacii. L-am 
privind atent graficul, 
lui mici, luminați de 
Totul era în regulă.

Un kilometru de galerii subte
rane de-a lungul căruia huruie 
neîntrerupt crațerul încărcat de 
cărbune și iată-i pe aceia care 
de la începutul anului păstrează 
în abataj drapelul de echipă 
fruntașă pe bazin : cei 16 mineri

întîlnit 
cu ochii 
bucurie.

calității
20,4 la sută

totul vorbește 
în viața și în

mină imotiți

/ 'X. c*.  —.

Zilei minerului
Tn numeroase centre miniere 

din țară au avut loc sîmbăfă a- 
dunări urmate de manifestări cul- 
tural-artistice, consacrate împli
nirii a 33 de ani de la eroicele 
lupte ele minerilor de la Lupeni 
și Zilei minerului.

La adunări au luat cuvîntul ac
tiviști de partid, activiști sindicali 
și cadre din economie, care au. 
vorbit despre însemnătatea Zilei 
minerului, despre noile condiții 
de muncă și de viață create de 
partid și guvern pentru mineri, 
ca și pentru ceilalți oameni ai 
muncii, despre sarcinile mineri
lor în munca pentru îndeplinirea 
hotărîrilor Congresului al III-lea 
al P.M.R.

La adunarea ținută la clubul 
minier Petrila au participat peste 
500 de mineri, mulți dintre ei 
împreună cu membri ai familiilor 
lor.

Asemenea adunări au avut loc 
la Filipeștii de Pădure, Ghelar, la 
Anina și Ocna de Fier, regiunea 
Eanat, la Teliuc, Vulcan și în alte 
localități miniere din regiunea 
Hunedoara și din alte cen
tre miniere din țară.

lovedind o grijă gospodă
rească fața de asigurarea hra- 

- nei znimalelor, colectiviștii 
din comuna Plevna, raionul 
Lehliu au început însilozarea 
porumbului însilozînd pînă 

acum 9 000 de tone.
Foto: AGERPRES

(Agerpres)

UN MĂREJ SUCCES AL CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI

0 navă-satelit — 
avind la bord pe pilotul 

cosmonaut Andrian Nikolaev 
pe marile itinerarii cosmiceIn cinsteazilei de23 August

Colectivele întreprinde
rilor industriale din 
regiunea Ploiești obțin 

succese importante in între
cerea socialistă în cinstea 
zilei de 23 August. Pe an
samblu industria regiunii a 
depășit planul producției 
globale pe primele 7 luni 
ale anului cu 3.6 la sută. 
In această perioadă petro
liștii au forat peste plan 
mai mult de 11500 
De asemenea, 
produse în 
tone 
rină .
1 371 tone de îngrășăminte 
chimice, 15 800 mp de țesă
turi din lină, precum și alte 
produse în valoare totală 
de aproape 86 milioane lei. 
Față de aceeași perioadă 
din anul trecut, volumul 
producției realizate a fost 
mai mare 
sută.

Prin 
lor de 
dăririi 
prime,

• 171.1.
fost

67.263
moto-

au 
plus 

de benzină, 
și uleiuri minerale.

. i perioadă 
trecut, volumul

cu peste 19 la

reducerea cheltuieli- 
producție, a gospo- 

raționale a materiei 
_______ oamenii muncii din 
întreprinderile acestei regi
uni au obținut economii su
plimentare în valoare de 

peste 74 milioane lei.
(Agerpres)Bilanțul realizărilor cu care lucrătorii din întreprinderile producătoare de material de construcție din regiunea Brașov în- tîmpină ziua de 23 August este tot mai bogat. De la începutul anului șr pînă acum ei au livrat șantierelor de construcție, peste plan, 800 tone de ciment, 154.000 m.p. de geamuri trase și altele. De asemenea, lucrătorii din întreprinderile de industrializare a lemnului au depășit pianul livrărilor cu 8.355 mc de cherestea. Mari cantități de materiale de construcții au livrat peste plan șantierelor și colectivele din întreprinderile industriei locale din regiune.
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® Marile obiective științifice ale navei „Vostok-3U 
® Permanenta legătură prin radio bilaterală © Toate 
sistemele de bord ale navei funcționează normal ® Perioada 
de revoluție a navei-satelit in jurul PămîntuIui-88,5 minute ® cfe salut
ale celui de al 3-lea cosmonaut sovietic S Convorbire prin radio-teiefon 
N. S. Hnișdov — A. G. Nikolaev ® Din jurnalul de bord al navei 
@ Cosmonaatal s-a deplasat liber prin cabină La închiderea 

ediției: ZBORUL CONTINUĂ CU SUCCES

MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS transmite: 
La 11 august 1962 ora 11,30 (ora Moscovei) în Uniunea 
Sovietică a fost plasată pe o orbită circumterestră nava 
cosmică satelit „Vostok-3”. Nava „Vostok-3'r este pilo
tată de maiorul ANDRIAN GRIGORIEVICI NIKOLAEV, 
cetățean al Uniunii Sovietice.

Zborul are următoarele obiective :
— Obținerea de date suplimentare cu privire la in

fluența condițiilor zborului cosmic asupra organismu
lui omenesc.

— Studierea capacității de muncă a omului în con
dițiile imponderabilității.

— Efectuarea de către om a unui anumit volum 
de observații științifice în condițiile zborului cosmic.

— Perfecționarea sistemelor navelor cosmice, a 
mijloacelor de telecomunicație, dirijare și aterizare.

Nava-satelit „Vostok-3” a fost plasată pe o orbită 
apropiată de cea prevăzută prin calcul. Potrivit datelor 
preliminare, perioada de revoluție a navei-satelit în 
jurul Pămîntului este de 88,5 minute, depărtarea mi
nimă de suprafața Pămîntului (la perigeu) și cea 
maximă (la apogeu) sînt egale, cu aproximativ_ 183 și 
respectiv 251 km; unghiul de înclinare al planului orbitei 
față de planul Ecuatorului este de aproximativ 65 grade.

CU NAVA COSMICA „VOSTOK-3” SE MENȚINE 
IN PERMANENȚĂ O LEGĂTURĂ RADIO BILATE
RALĂ.

După cum transmite pilotul cosmonaut Nikolaev, 
precum și potrivit datelor obiective obținute cu ajutorul 
sistemelor telemetrice și de televiziune, el a suportat 
satisfăcător perioada plasării navei pe orbită și trecerea 
la starea de imponderabilitate. Tovarășul Nikolaev se 
simte bine.

Pilotul cosmonaut Nikolaev emite pe frecvențele: 
20,006 și 143,625 Mhz. La bordul navei a fost instalat, 
de asemenea, un emițător „Signal”, care funcționează 
pe frecvența 19,995 Mhz.

TOATE SISTEMELE DE BORD ALE NAVEI 
COSMICE FUNCȚIONEAZĂ NORMAL.

(Agerpres)(Continuare în pag. a III-a)

EUGEN FLORESCU Lui Andrian Nikolaev
în piscul primăverii e trupul tău o stea 
și drumul tău e-o dungă învoită de lumină. 
Andrian Nicolaev, în cinstea ta, 
un cer de inimi pieptul meu înclină.
E demnitatea noastră șl e mîndria noastră 
ochiul deschis, privirea și-o-niige ca pe-o daltă 
și-i iară ruptă-n două vasta cupolă-albastră 
șl cerul nostru astăzi spre alte -nalturi saltă.

NICHITA STĂNESCU

nouă navă cosmică satelit sovietică — a treia din vestita serie „Vos- tok“, zboară în jurul planetei noastre avînd la bord pe pilotul cosmonaut Andrian Grigorievici Nikolaev.Orbita lui „Vostok-3" este asemănătoare în privința caracteristicilor ei de bază — perigeu, apogeu și înclinarea față de planul ecuatorial —

1

Andrian Nikolaev
(Date biografice)

MOSCOVA 11 (Agerpres). — transmite : Andrian anul din mij- său,
TASSNikolaev s-a născut în 1929 în satulR.S.S.A. Ciuvașă lociu al Volgăi). care a murit în lucrat într-un mama sa este, de asemenea, colhoznică. In familia Nikolae- vilor au fost șase copii.

Încă de mic, pe cînd învăța, 
la școală, Andrian își ajuta 
părinții. El putea fi văzut a- 
desea cînd pe ogoare, cind la 
ferma zootehnică. După ce a 
terminat școala de 7 ani, do
rind să devină medic, a in-

Șorșalî(cursulTatăl anul 1944, a colhoz, iar

străbate glorios Cosmosul
de Ing.

D. St. Àndreescu
Membru al Comisiei de Astro
nautici a Academiei R.P.R.

cu orbita navei pilotată anul trecut de cosmonautul nr. 2 — Gherman Titov.Reținem îndeosebi aceste a- semănări pentru a desprinde de aici două concluzii importante.
Pentru rezerve bogate de furajeMulte din gospodăriile colective din raionul Teleajen, regiunea Ploiești, sînt tinere. Colectiviștii de prin părțile locului au însă o experiență bună în creșterea animalelor. Iată de ce, sub îndrumarea partid un gospodării tat ferméFirește, presupun — pe lîngă alte condiții — o grijă deosebită din partea colectiviștilor pentru a- sigurarea unor cantități îndestulătoare de furaje.Să vedem ce s-a făcut pînă acum în raionul Teleajen în această direcție și ce aport își aduc tinerii. O bază bogată de furaje în raion o constituie fînețele. Colectiviștii dispun de aproape 5400 ha cu finețe. Cei din Posești au 772 ha de pajiști naturale. Fînețele fiind bine întreținute, su- praînsămînțate și grăpate în primăvară, iarba a crescut

organizațiilor de număr însemnat de colective au dezvol- mari de animale, asemenea ferme

din abundență și în primele luni de primăvară animelele au pășunat pe parcele rațional. Apoi iarba a fost lăsată să crească pentru coasă. Cînd - flora a fost bogată în unități nutritive s-a început cositul. Era nevoie de multe brațe de muncă. La cererea organiza-

Totuși, această acțiune nu se desfășoară pretutindeni în același ritm. La G.A.C. Olteni, de exemplu, din cele 116 ha cu finețe s-au recoltat pînă acum numai 50 ha, iar la G.A.C. din Bătrîni numai 220 ha din cele 762. Organizațiile U.T.M. din aceste gospodării

toate resturile de pe cele 15 ha cu legume.Unele gospodării colective din raion, cum ar fi cele din Draj- na de Sus. Bălțești și altele au luat o altă inițiativă. Pentru a nu știrbi din cantitatea de paie destinată hranei, vor folosi ca așternut pentru ani

Organizațiile U. T. M. din raionul Teleajen 
mai operativ asigurarea bazei

trebuie să sprijine 
furajerede partid, organizația (secretar Nicolae Șe-ției U.T.M. laru) a mobilizat un mare număr de tineri la cosit și la strînsul finului în șire. La a- ceastă acțiune au participat și fetele printre care utemistele Elena Niță și Elena Ivan.La Starchiojd, la Râncezi și în alte gospodării colective organizațiile U.T.M. se ocupă cu grijă de mobilizarea tinerilor la strîngerea unor cantități mari de fînuri.

mobilizează prea puțini tineri la aceste munci, nu îndrumă cum trebuie munca tinerilor de pe atelaje la transportul fî- nurilor de pe pajiști.în unele părți ale raionului s-au luat și alte măsuri pentru a se asigura necesarul de furaje pentru animale. La G.A.C. Măgurele, pe lîngă fî- nurile de pe lucerniere s-a luat măsura ca odată cu recoltarea celor 50 ha cu po- rumb-siloz să se însilozeze

rnale rumegușuri de la exploa țările forestiere.La toate aceste acțiuni inițiate de conducerile gospodăriilor colective, sub îndrumarea organizațiilor de partid trebuie să participe intens și tinerii. Or, din discuțiile purtate cu tov. Gheorghe Ghioar- că, prim-secretar al Comitetului raional U.T.M. Teleajen, a reieșit că nu există suficientă preocupare în această direcție. E drept că în unele gospodă-

rii colective organizațiile U.T.M. au o bună experiență în mobilizarea tinerilor la asigurarea furajelor pentru animale. Dar această experiență nu e larg răspîndită în raion. Așa se face că pînă la 10 august din cele aproape 5400 ha cu finețe nu se cosiseră decît circa 2.200 ha. Firește, față de posibilități, ritmul recoltatului fînețelor trebuie să fie mai ridicat. Dar, după cum am văzut, nu peste tot tinerii sînt mobilizați la această acțiune.Condițiile de climă din taior permit să se ia unele măsuri eficiente pentru terminarea recoltării fînețelor și a în- silozării unor resurse suplimentare de furaje. De asemenea, porumbul pentru siloz va trebui recoltat cît mai curînd. Organizațiile U.T.M. au datoria să ia măsuri de mobilizare a tuturor tinerilor la în- silozarea porumbului și a altor furaje.

PRIMA CONCLUZIE o tragem din însăși faptul că „Vostok-3“ zboară, pe urmele lui „Vostok-2“. Ce înseamnă a- cest lucru ? Aceasta înseam
nă că specialiștii sovietici în 
tehnica rachetelor și a apara
telor cosmice de zbor își con
firmă din nou măiestria ului
toare în ceea ce privește pre
cizia lansărilor de rachete și 
nave cosmice. Intr-adevăr, ei 
au demonstrat încă o dată că 
pot trimite navele cosmice cu 
cel mai înalt grad de preci
zie pe itinerariul ales.

A DOUA CONCLUZIE pe care o putem trage din asemănarea dintre unele elemente ale orbitei celor trei nave cosmice satelit sovietice pilotate de piloți cosmonauti este în legătură cu continuitatea cosmonautică. într-adevăr, deși plasate pe orbită oarecum a- semănătoare, navele cosmice „Vostok“ reprezintă etape pro
gresive în cosmonautică, fie
care lansare dezvoltînd

Continuare în pag. a

pe un
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N. BARBU

trat la o școală medie tehnică 
sanitară. Dar peste cîtva timp 
și-a schimbat hotărîrea și a 
trecut la școala medie tehni
că de silvicultură, la care au 
învățat și doi frați ai săi mai 
mari.

Devenind maistru la o ex
ploatare forestieră din Kare- 
lia, Andrian și-a cucerit cu
rînd un mare prestigiu în rîn- 
dul tăietorilor de păduri expe
rimentați. Citea mult și povestea tovarășilor săi tot ce a- 
fla din cărți, lucra în așa fel 
incit era dat întotdeauna drept 
exemplu celorlalți. Sectorul 
lui Nikolaev a ajuns unul din
tre cele mai bune, iar tînă- 
rul calm și plin de voință a 
devenit preferatul muncitori
lor.

Cînd a fost chemat în rîn- 
durile armatei sovietice Niko
laev a fost trimis într-o uni
tate din sudul țării. Obținînd 
specialitatea militară de puș- 
caș-radiofonist, tînărul soldat 
a fost atras de aviație. Nu-l 
satisfăcea rolul de pasager, 
vroia să conducă singur un 
avion, să simtă cum această 
pasăre uriașă se supune voin
ței sale. Comandantul escadri
lei a sprijinit cererea lui An
drian, trimițîndu-l la o școală 
de aviație.

In timp ce-și făcea stagiul 
militar, Nikolaev a intrat în 
rândurile P.C.U.S.

In școală, el a obținut cu
noștințe excelente, perfecțio- 
nîndu-se sub conducerea lui 
Leonid Sokolov, Erou al Uniu
nii Sovietice. Tovarășii săi își 
amintesc cum, dînd dovadă de 
o stăpînire de sine surprinză
toare, tînărul pilot a aterizat 
direct în cîmp cu un avion cu 
reacție, al cărui motor se o- 
prise. Andrian s-ar fi putut 
autocatapulta, dar a hotărît să 
salveze aparatul cu orice preț.

Gherman Titov amintește a- 
cest episod în cartea sa „17

(Continuare în pag. a IV-a)

Citiți în pagina a IV ~a

• Amănunte în legature 
cu zborul lui „Vostok 3“ 
® Admirație și entuziasm 
în întreaga lume



„Ici în valea de cărbune,

Mi-am făcut și eu un nume
Pagini din folclorul 

minerilor

Munca din care exploatarea capitalistă a făcut un blestem, a devenit bucuria oamenilor.ineritul .se numără printre cele maî străvechi îndeletniciri ale populației de pe meleagurile patriei, căci măruntaiele bogate ale munților noștri, au fost scormonite încă din vechime. Agatîrșiierau aurari vestiți, iar din Apuseni și din Carpați s-a scurs mult metal nobil pe drumurile ce duceau la Roma. Și mai evidentă a fost contribuția bogățiilor subpămîntene la huzurul stăpînitorilor din veacurile feudale și burgheze.Folclorul minier trebuie să fie prin urmare tot așa de vechi ca cel țărănesc, chiar daca nu tot așa de răspîndit. Cercetările mai noi și imboldul pe care l-au dat creației populare viața noastră nouă ne fac posesorii unei prețioase traduceri poetice a vieții muncitorilor subterani de ieri și de azi. Cum era altădată, ne-o spune aproape fiecare cîntec răsărit aici înaintea Eliberării:

Iar a dobîndit sonorități optimiste, a învățat să cînte bucuriile vieții care i-au fost, pînă de curînd, străine. în fața priveliștilor vieții de astăzi un chiot de bucurie țîșnește din pieptul minerului;
Cintă mamă, cintă mie. 
Cîntece de bucurie, 
Cintă să răsun« valea 
Că din mină s-a dus Jalea. 
Cintă, codrul să răsune, 
C-au venit și zile bune 
Zile cu senin și soare 
Pentru lumea muncitoare.

Frați mineri nenorociți, 
Voi într-una tot munciți. 
Scoateți aur din pămînt 
Și în “ *schimb »veți mormînt...

» • . • • • • « ■
mine» nu Îndrăznim 
din plata ce-o primim

De-a 
Căci 
Boltașii cer datoria 
Gazdele îți cer chiria.

Casă, masă, am de toate 
Munca-mi merge ca pe roate 
Școală au ai mei copii
Cresc ca florile-n cîmpiL 
Mindru-I viitorul lor,
Mîndre flori in țară-nflor 
Pentru-»! nostru drag poporSau într-o altă poezie :

Căci muncim și asudăm 
Și nimic nu cîțtigăm. 
Numai rupere de oase 
Pentru-a domnilor foloase.Viața jefuită de bucurie a lucrătorului subpămîntean de odinioară, a cutremurat nu o dată strunele poetului popular. în frumusețea deznădăjduită din acestui cîntec amar, sclipesc unei fete îndurerate de soarta a celui drag:

stihurile lacrimile cumplită

Sus in Tara Moților,
In inima munților,
Astăzi vremea s-a schimbat. 
Moții acum s-au deșteptat 
Astăzi sînt fruntași mineri. 
Nu săraci cum au fost ieri.în Valea Plîngerilor de pînă mai ieri, înflorește bucuria muncii eliberate.

Iese înc-o garnitură 
Și-altele, peste măsură. 
E-o mîndrie, frațioare: 
Cînd cărbunele-i în floare 
Crește-oțelu-n Hunedoara, 
Bucurie-n toată țara.
Cu cărbunele din mină 
Rîde țara în lumină !Sau :
Verde-i frunza iasomiei 
Sus la gura galeriei 
La fîntîna bucuriei.
De aici pornesc izvoare 
Din brațele muncitoare.Participant entuziast la munca de de- săvîrșire a construcției socialiste, minerul participă entuziast la întrecerea socialistă pentru obținerea celui mai ridicat randament în muncă și bătălia pentru creșterea calității.
Ciocîrlie, ciocîrlie,
Du tu vestea să se știe 
Că în anii care vin 
Vom contribui din plin
Ca să dăm Cărbuni, măi frate. 
Mai mult și de calitate.
Prin muncă mereu să crească 
Țara noastră să-nflorească.
Și sub soarele de vară 
Mai mîndră să ne apară 
Ciocîrlie, ciocîrlie
Du tu veste să se știe.

Scutură-te jos scumpină, 
Că badea n-are hodini 
Colo-n iadul cel de mină. 
Tu înflorești ici în soare 
El se uscă pe picioare. 
Tu dai alte frunze vii, 
El se uscă-n galerii 
Și cu tin-nu se fălește 
Numa cînd mi-1 prohodește. 
Cîtă floare se mai naște 
Și badea nici n-o cunoaște. 
Cîtă frunză verde-n vie 
El săracul nici nu știe 
Dintr-un fund de galerie.

Scot minerii din pămînt 
Mult 
Jiule,
Cum 
Speli 
Pentru furnal ne-ncetat. 
Ca a noastră Vale mîndră 
Niciodat’ să nu mai plîngă.

cărbune, bun — și-n oint, 
tu lor li-1 speli 

spălai lacrimi, dureri, 
cărbunele curat

«

pre- celor

Frunză verde de stejer 
Asta-i viața de miner. 
Intri cu lămpașu-n mină 
Tării să îi dai lumină. 
Minereu din strat dobori 
Ca să dai țării comori. 
Cîți mineri sînt în Ghelar 
Pe poteci în zori răsar 
Și lucrăm întru dreptate 
Pentru zile-mbelșugate. 
Pomul țării de-a-nflorit 
Tot prin muncă 1-a-nsorit. 
Dus ii traiul cel amar

Construcția socialistă a adus faceri hotărîtoare în viața ce scot la lumină comorile adîncu- rilor. Cîntecele durerii s-au mutat în a- ducerile aminte. Lăuta cîntărețului popu- Din mina de la Ghelar.

în întîmpinarea noului on școlar

și cooperativele sătești
De curînd, am întreprins un 

raid prin cîteva librării și coo
perative de consum din raio
nul Gura Humorului pentru a 
vedea cum s-au pregătit să-i 
întîmpine pe școlari la redes
chiderea anului de învățămint.

La intrarea in librăria din 
orașul Gura Humorului, se 
află o vitrină 
jată cu manuale 
școlare. Aici, este pus și un 
afiș sugestiv pe care scrie: 
„Elevi, se apropie deschiderea 
școlii! Procurați-vă din timp 
manuale și rechizite școlare ! 
Librăria vi le pune la dispo
ziție“.

Dacă intri în librărie, găsești 
amenajat un stand cu cărți 
pentru elevi. Ei vin și cumpă
ră de aci tot ceea ce le tre
buie- Numai pînă la data de 3 
august, în trei zile deci, gesti
onara Poștaru Eugenia a vîn
dut numeroase manuale pentru 
elevi și a amenajat și un stand 
cu cărțile necesare ca biblio
grafie, îndrumîndu-i să cum
pere și aceste cărți. Gestionara 
Igant Melexina de la raionul 
„papetărie" și-a reamenajat 
rafturile cu toate cele trebuin
cioase elevilor. Dar la acest 
raion, deși comanda s-a făcut 
din vreme, încă nu au sosit 
unele articole necesare, iar al
tele sînt în cantități extrem 
de mici, așa cum ar fi: ascu- 
țitorile, penarele simple folo
site de școlarii din clasa 1, 
compusele simple, stilourile, 
hârtia albastră (care este mult 
solicitată de elevi).

La librăria din orașul Solea 
este gestionară utemista Ana 
Brînză. Librăria a fost aprovi
zionată, de curînd, cu rechi
zite școlare în valoare de peste 
14 000 lei. Cu mult gust, ges
tionara a amenajat vitrine, a 
confecționat afișe atit la libră
rie cît și la afișiere, prin care 
se anunță sosirea rechizitelor, 
a manualelor pentru clasa a 
Vlll-a. Incepînd din acest an, 
în Solea va funcționa și clasa 
a Vlll-a. Gestionara nu s-a 
mulțumit deci numai cu afi
șele. Ea a mers la școală, a 
luat tabelul cu elevii clasei a 
Vlll-a pe care îi îndeamnă 
să-și cumpere cărțile sosite la 
librărie. Pînă acum, o mare 
parte din elevii clasei a Vlll-a 
și-au procurat cărțile și re
chizitele școlare. în afară de 
manuale, utemista Brînză Ana 
a mai vîndut cărți recoman
date ca bibliografie.

Și la cooperativa de con
sum din s':lul Capu Codrului 
s-a amenajat un raft cu rechi
zite școlare, iar fiii colectiviș
tilor au început să-și procure 
cele necesare. De asemenea, 
librăria din comuna Ilișești 
s-a aprovizionat cu rechizite 
școlare în valoare de peste 
12 000 lei. Numai în ultimele 
zile, aici s-au vîndut diferite 
rechizite necesare elevilor, în 
valoare de 3 000 lei. Trebuie 
arătat însă că la Ilișești ges
tionarul, Ciuc Gheorghe, a a- 
menajat raionul cu rechizite 
școlare într-un colț al libră
riei, primele rafturi fiind a- 
menajate cu „coloniale“ — să
pun, parfum.. Elevii trebuie să 
se uite mult pînă văd unde

sînt pus*  rechizitele școlar». 
Gestionarul recunoaște defi
ciența.

nou amena- 
și rechizite

★Librăria din comuna Frasin a fost aprovizionată cu cărți pentru cei peste 31 de tineri de la seral, precum și cu rechizite școlare. Dar aceasta o poți afla doar din facturi, deoarece în librărie nu se văd nici cărți, nici rechizite. Nu găsești nici un afiș care să vestească elevilor sosirea manualelor și rechizitelor. în librărie, cărțile pentru seraliști au fost puse într-un colț, după tejghea. Cît despre rechizitele școlare, aici, deși pe firmă scrie „Librărie“, nu găsești un raion sau un raft amenajat cu rechizite. Radierele, creioanele, penarele sînt la un loc cu țigările, chibriturile, lamele de bărbierit, jucăriile și cu alte articole care se găsesc aici.întrebată fiind situație, tovarășa Rarîla, gestionara răspunde :— Mai este încă la începerea școlii, manuale, să-i anunțe școala pe elevi că au sosit. Noi n-avem această sarcină...Ciudată concepție! Vreți să știți rezultatul ei? La librăria din comuna Frasin nu s-a cumpărat pînă acum nici o carte, nici un caiet. Părinții și elevii din Frasin n-au de unde să știe că la librărie au sosit cărți Și rechizite școlare.Mai sînt și alții care nu se grăbesc să-și realizeze sarcinile în ce privește difuzarea articolelor școlare. Așa, de exemplu, cooperativele de consum din Capu Cîmpului și Cașvana nici n-au trimis notă de comandă la I.C.I. pentru a se aproviziona cu articole necesare ceperii rative mele.care „mai au timp" deschiderea școlii.

de această Serbuleac librăriei,timp pînă Cit despre

elevilor în vederea în- școlilor. Aceste coope- au rămas printre ulti- Și aici există din aceia pînă la
AURELIA CĂRUNTU

peste plan
Beneficii

Fanfara minerilor
Sprie, regiunea Mzramureș 
pregătindu-și programul ce-l 
va sus|ine în cadrul manifestă
rilor culturale de Ziua Mine

rului.
Foto : AGERPRES

Rezultatele obținute în primei« 
7 luni ale anului de către colecti
vul Combinatului chimic Făgăraș, 
rod al participării entuziaste la 
întrecerea socialistă, sînt mărturie 
• grijii deosebite pe care fiecare 
muncitor, tehnician și inginer o 
acordă îndeplinirii și depășirii sar
cinilor do plan.

Utilizarea din plin a agregatelor 
și instalațiilor, reducerea duratei 
de revizie planificată în medie cu 
două zile, precum și aplicarea 
unor măsuri tehnico-organizatorice, 
au permis ca pe perioada amin
tită, productivitatea muncii pe cap 
de muncitor să crească în medie 
Cu 0,44 la sută. Pe baza creșterii 
productivității muncii, precum ți 
prin folosirea judicioasă a mate
riei prime s-au produs peste plan 
printre altele : 4 620 de tone în
grășăminte chimice, 390 de tone 
nitro-calcar și 1 080 de tone amo
niac.

Beneficiile peste plan înregistrate 
In această perioadă se cifrează la 
3 280 000 lei.

Extinderea rețelei electrice la saterol hotărîtor muncitoare în prin cînteculMinerul nostru știe ce joacă avangarda clasei făurirea vieții de acum : lui de astăzi el închină partidului versuripline de recunoștință, emoționante :
Face-m-aș crenguță-n vînt 
Ca partidului să-i cînt. 
Să
Ca
Cu
Ca

mi-1 cint din zi în seară 
tractoarele pe-afară, 
mlnerii-n fund de mină 
albinele-n grădină.sau :

Că azi bine eu trăiesc, 
Partidului mulțumesc.
El mă scoate Ia lumină, 
Viața mi-o face senină.(Folclor cules din reg. Hunedoara 
de ANA ȘOIT și prof. ION ILIESCU). 
Selecționat și comentat de ION MEIȚOIU

Dg la începutul acestui an, 
în regiunea Dobrogea au fost 
electrificate 14 sate și a fost 
extinsă rețeaua electrică în 
alte 12. In prezent, în această 
regiune, unde în trecut exista 
doar un singur sat electrificat, 
sînt electrificate 226 sate, a- 
dică aproape 60 la sută din nu
mărul lor. Lumina electrică a 
pătruns în toate satele din ra
ioanele Negru Vodă și Medgi
dia și în majoritatea celor din 
raioanele Adamclisi și Hîrșova. 
Aceasta a permis gospodăriilor 
colective să extindă folosirea 
curentului electric pentru me
canizarea unor lucrări agricole, 
în special în sectorul zootehnic.

Pînă la sfîrșitul anului. în 
Dobrogea vor mai fi electrifi
cate încă 22 de sate, iar în alte 
20 rețeaua electrică va fi ex
tinsă.

(Agerpres)-- •-—

în secție legatorie a Combi
natului poligrafic „Casa Scìn
teli“ un nou lot de manuale 

vor lua drumul librărilor.
Foto: O. PLECAN

Se extind
metodele noiCLUJ (de 1*  corespondentul nostru).

Postul utemist de control de 
la secția de ștanțat a Uzinelor 
de pielărie și încălțăminte din 
Cluj sprijină îndeaproape ti
neretul în îndeplinirea angaja
mentelor luate în întrecere.

De la secția ștanță pornesc 
spre secția de cusut rame, 
branțuri, tocuri. De felul cum 
sînt executate acestea depinde 
într-o măsură însemnată cali
tatea produsului finit. Postul 
utemist de control din această 
secție s-a ocupat de extinderea 
metodei controlul în lanț. A- 
plicarea acestei metode a fă
cut ca în ultima vreme 99,94 
la sută din produse să fie de 
calitate superioară. Nu de mult 
comunistul Francisc Daboy a 
întrebuințat ștanțatul materia
lului crupon așezînd cuțitele 
în formă de brăduleț și para
lelogram. Postul utemist de 
control a popularizat larg a- 
cest nou procedeu prin aplica
rea căruia se reducea mult 
consumul specific. Lucrînd în 
acest fel, muncitorii de la cro
itul materialului crupon au 
obținut un indice de 84 la sută 
față de 81 la sută cit se obți
nea înainte.

Inovațiile, izvor de economii
la începutul a- 
și pînă în pre

ia

De 
nului 
zent, 
tehnic al 
rulmenți 
au fost 
101 propuneri de i- 
novații. Dintre ace
stea 80 au fost deja 
aplicate în procesul 
de producție. Valoa
rea economiilor anu
ale realizate prin a- 
plicarea lor depășește 
suma de 1390 000 
lei.

Printre cele mai 
importante inovații 
aplicata în ultima

cabinetul 
Fabricii de 
din Bîrlad 
înregistrate

vrem» s» numără și 
aceea propusă de co
lectivul condus de 
tinărul Ionel Crețu, 
intitulată „Confecțio
narea vîrfurilor de 
refulare din pansoa- 
nele uzate". Această 
inovație aduce fabri
cii de rulmenți e- 
conomii de 47.460 lei 
anual.

Deosebit de valo
roasă e și inovația 
propusă de colecti
vul condus de tină- 
rul maistru Ion Gi- 
readă, a cărui inova
ție, „Aplicarea strun-

firii profilate cu scu
le armate cu metal 
dur, pe mașinile au
tomate, la execuția 
rolelor butoi” — rea
lizează anual o eco
nomie de 119.242 lei. 
Această metodă per
mite strungarilor să 
lucreze cu viteză de 
așchiere mult sporită, 
iar durata de reascu- 
țire «« mărește de 
3—4 ori față de ve
chile procedee.

IOANA ȚAGA
tehnician

Lecția ziaristică

a
acestui an,, se 

și cinci de 
veac, de la

La 12 august al 
împlinesc douăzeci 
ani, un sfert de 
moartea lui Alexandru Sahia, e 
cărui viață nu a fost cu mult mai 
lungă decît răstimpul acesta care 
s-a scurs de 
ochii.

N-cu trecut 
două luni de 
treizeci de ani 
mului număr 
albastre", revistă de trainică du
rabilitate și glorie, deși, întocmai 
cz' și sufletul și însuflețiforul ei, 
de viață foarte scurtă.

în sfîrșit, nu ne mai despart 
decît trei zile de 15 august (zi în 
care, cu 31 de ani în urmă ei a- 
părut „Scînteia“) cînd vom săr
bători pentru prima oară Ziua 
Presei Romîne, conform unei ho- 
fărîri a Partidului nostru, dintot- 
deauna iubitor și sprijinitor ai pre
sei...

lată trei dete care au legături 
directe și înțelesuri adînci și sub
tile, chiar 
nu figura, 
lendar, în 
luptei de 
vremeei cînd el, 
și sub îndrumarea Partidului Co
munist, făcea să apară „Veac 
Nou“ și „Bluze albastre“. Dacă 
astăzi avem o zi a Presei, aceasta 
e justificată, din trecut, nu de va
lurile și oceanele de maculatură 
mincinoasă pe care le-au vărsat 
în neantul istoriei, ziarele bur
gheze de „mare informație" sau 
de înfortochiată farsă ideologică, 
ci de ziarele și revistele progre
siste, democratice, revoluționare, 
ziarele și 
și eroice, 
să apere 
dreptatea 
Dacă astăzi avem o Zi a Presei, 
ea e destinată, în ceea ce pri
vește trecutul, nu spre a evocai pe 
toți acei gangsteri, paraziți și ilu- 
zioniști ai condeiului care au 
uzurpat de-a lungul anilor nobi
lul titlu de ziarist, semnînd cu 
o mie de pseudonime ale 
Cațavencu și Venturiano, o 
de confirmări ale acelui 
adevăr care spune că 
sa burgheză „liberă“ nu e

însă decît vreo 
cînd s-au împlinit 
de la apariția pri
ai revistei „Bluze

dacă cea din urmă 
încă, pe nici un ca- 
epoca activității și 

presă a lui Sahia, pe 
după indicațiile

revistele noi, Îndrăznețe 
cele care eu apărut ca 
adevărul, să reclame 

și să slujească poporul.

lui 
mie 
unic 
pre- 
alf-

lui Sahia
cevji decît o sclavă și o slujnică 
umilă a burghezului, a capitalis
tului și a sacului lor cu bani — 
ci spre a evoca figura și exem
plul unor ziariști demni și cu
rajoși, a căror activitate de presă 
a fost un exemplu de dragoste 
față de popor, a unor ziariști în 
a căror îndelungată și glorioasă 
serie, figura și exemplul lui Sahia 
ne sînt cele mai apropiate...

Fiind un tînăr cu variate și 
substanjiale daruri, care, la școa
la ideologică și practică a Parti-

t-a bucurat de condițiile 
unei rapide și extraordinare dez
voltări, Alexandru Sahiei s-a putui 
manifesta în direcții diferite, și 
supraviejuieșfe în mai multe pla
nuri. El a lăsat posterității, deo
potrivă, un nume de scriitor și 
un nume de ziarist, fără a --î 
vorbi de amintire:' agitate 
politic, a organizatorului 
nimatorului de eefiuni c 
tive, amintire care, din 
fericire, nu se putea înscriț 
forma precisă și durabilă e 
nii cu slove. Opera de ser' 
lui Sahia este foarte imp 
din punctul de vedere al 
literare, și este în aceleț 
de o arzătoare actualitate, 
plină de acele calități de 
de formă datorită cărora 
m:in, o nuvelă, o poe; 
mereu captivante.

Fără ca o asemenea j 
să fie inexactă, ea ar

Nu vine !
Nu am fire de păr în cap de cîte ori am rupt cîte o floare și smulgîn- du*i  cîte o petală spuneam : vine, nu vine. Și chiar dacă ultima petală era „vine” tot nu venea. Eu nu sînt superstițios, dar aș- teptînd zilnic autobuzul care muncitorii Hălchiu la mă tem că ; devin.

duce de la Brașov am să

Și dacă totuși autobuzul sosește, cu mare întîrziere bineînțeles, mai bine rămîi jos de- cît să te urci. Nu e vorba că nu apuci niciodată un loc pe scaun, dar cu greu obții un loc pe scară sau pe platforma din urmă. Oricît ai vrea să fii de politicos nu poți să nu calci pe picioare pe călătorul

sau să nu înghiontești vecinul din față. Și cînd te gîndești că toate aceste necazuri ar putea fi rezolvate numai prin reglementarea circulației autobuzelor pe a- ceastă rută. Tovarășii din conducerea I.R.T.A. Brașov vor fi de acord cu noi ?
de alături GH. RADU

strungar

Am crezut la început că noi, tinerii din orașul Mărășești, nu cunoaștem exact semnificația cuvîntului: actualitate. De aceea am făcut apel la Dicționarul limbii romîne contemporane din care, spre surprinderea noastră, aflăm: 
Actualitate ■= faptul de a 
fi actual sau, acțiune care se 
petrece acum, care corespunde 
momentului prezent, care in
teresează în clipa de față.Cu această definiție însă, tovarășii din conducerea întreprinderii cinematografice Galați nu sînt de acord. Concret ne trimit jurnale de „actualitate*  din anul trecut, îneît uneori ne întrebăm ce rost mai are să ni le prezinte.

PUIU C. ALEXANDRU 
student

Cum nu ti
o „Joit„Stop ! Azi orele 20,31 care anunța reuniunea i Fabrica de hîrtie din Zări am fost invitați la dans. 1 un magnetofon transmitea de recepționat, din cauza zg cum poate. Unii tremură, ar ga, alții care nu au partenere5--

Teren
In fiecare primăvară, noi, ti

nerii din comuna Valea Bolvaș- 
nița, mobilizați de organizația 
U.T.M., ieșim la munca patrio
tică pentru amenajarea tere
nului de sport. De munca noa
stră ne bucurăm însă numai 
pînă în luna iunie cînd terenul 
de sport se transformă în arie 
de treier. Și să nu credeți că 
nu-i de lucru la reamenajarea 
terenului respectiv. După des
ființarea ariei, pe teren rămîn 
mii de kilograme de pleavă, 
șanțuri adinei, porți... lipsă și 
altele. Din nou primăvara îl 
reamenajăm și din nou în

de sport sau...

vară prin voia președintelui 
sfatului popular se transformă 
în arie de treier. Lipsa unui 
teren de sport face ca în co-

arie ?
muna noastră să nu se desfă
șoare nici un fel de activitate 
sportivă. Rezolvarea acestei 
probleme cu toate că durează 
de mulți ani, e destul de sim
plă. Ori să se repartizeze un 
nou teren pentru arie sau să 
ni se dea un nou loc unde să 
amenajăm baza sportivă a co
munei. Noi, tinerii, sîntem gata 
să muncim la amenajarea 
unui nou teren sportiv. Nu
mai sfatul popular să ne dea 
acest teren.

ȘTEFAN CORCESCU 
elev

o unilateralizare 
pera de ziarist 
opera omului cere 
îndrumarea Partidului, 
bastre“ și „Veac Nou", dar car« 
în afară de aceste două moment» 
de culme, e desfășurat toată ac
tivitatea vieții sale, în condiții 
de dificultate foarte greu imagi« 
nabile azi, în redacții și tipografii, 
— opera de ziarist, deci, e lui 
Sahia este tot atit da importantă 
ca și opera de scriitor, dacă nu, 
într-un anume sens moral, ți mai 
imporfc’ntă.

Cînd spunem „opera de zitm 
rist" a lui Sahia trebui» să Înțe
legem munca de ziarist a lui Sa
hia. In sfera operei sale de zia
rist nu se poate cuprinde numai 
acel mare număr da articole d» 
toate felurile (de la cronica lite
rară pînă la reportaj) pe care el 

răspîndit în ziare. Tre- 
în această sfe- 

munca lui ziaristică, cu 
cu ideile.

nedreaptă. O- 
a lui Sahia, 
a condus, sub 

„Bluze »1-

le-a 
buie cuprinsă 
ră, 
oamenii, cu faptele,

Cunoașterea profundă a omu
lui și a vieții a sfat la teme
liei activității gazetărești a lui 
Sahia. Ei, acestei cunoașteri ome
nești a omului, și nu cunoștințe
lor sale teoretice (care erau to
tuși foarte vaste), i se daforașto 
impresia de epuizare zi subiectu
lui pe care o dă fiecare articol 
scris de mîna lui. Ei, mai ales, i 
se daforește faptul acelei stăpîniri 
a meșteșugului pe care el o avea 
într-un grad neobișnuit pentru o 
vîrstă încă 
tul că la

de fînăre s’ fap-

au încins mtr-un colț o bîză. Și așa a trecut toată seara. Ce anume a fost educativ nu aș putea spune. Știu doar că am pierdut o seară în zadar, că nu am învățat nimic. Poate din aceste rînduri membrii comitetului U.T.M. vor înțelege că nu așa trebuie să organizeze o joie a tineretului.
J. MÎNDRUȚĂ 

corespondent 
voluntar

într-una din zilele trecute, macaraua de turnare de Ia O.S.M. 2 din cadrul Combinatului siderurgic Hunedoara a stat mai multe ore. Toți s-au întrebat pe bună dreptate ce s-a întâmplat. Au fost întrebați și lăcătușii din echipa condusă de S. Petre dacă au făcut revizia macaralei.— Ca la carte — a răspuns șeful de echipă. S-a făcut deci o nouă verificare și s-a constatat că un pinion era uzat în procent de 98 la

sută față de 10 la sută cît era admis. în concluzie: revizie superficială „ca la carte" A- cest fapt a fost relatat și la gazeta „Vorbește postul utemist de control“. A vorbit bine, dar nu a primit nici un răspuns. Dacă un răspuns despre revizii superficiale e greu de dat, sîntem de acord și cu unul despre proasta calitate a întreținerii utilajului din dotare.
C. SCURTU

lăcătuș



in întreaga țara 

S=a terminat 
secerișul griului

Lucrările celei de-a Vl-a Adunări

a organizațiilor membre ale F.M.T.D.

La sfîrșitul acestei săptămîni s-a 
terminat secerișul griului. Treieri- 
șul, potrivit datelor primite de 
Consiliul Superior al Agriculturii a 
fost executat în proporție de peste 
80 la sută. Această lucrare s-a 
terminat în regiunile Dobrogea, 
București, Galaji, Ploiești și Ar
geș, iar în regiunile lași, Oltenia 
și Banat a fost realizată în pro
porție de circa 95 la sută.

Paralel cu lucrările de sfringe- 
re a recoltei au continuat mai in
tens în săptămîna aceasta pregă
tirile pentru însămînțările și re
coltările de toamnă, precum și ce
lelalte lucrări agricole ce se exe
cută în această perioadă. Supra
fața pe care s-au executat ară
turi de vară a crescut cu încă 
527 600 ha, dovedind în multe 
regiuni preocupare din partea 
consiliilor agricole și a conduce
rilor G.A.S. și G.A.C. pentru e- 
fectuarea la vreme a acestei lu
crări care contribuie în mare mă
sură la sporirea producției agrico
le. In total au fost arate 1 650 000 
ha ceea ce reprezintă mai mult 
de jumătate din terenurile pre
văzute. In efectuarea arăturilor 
continuă să fie fruntașe pe fără 
regiunile Galafi, București și Ol
tenia unde tractoarele sînt folo
site cu întreaga lor capacitate și 
s-a organizat schimbul doi la un 
număr sporit de tractoare. în 
unele regiuni însă ca Brașov, Ma
ramureș, Crișana, Suceava și Ba
cău deși au fost condifii bune de 
lucru, arăturile nu s-au desfășu
rat corespunzător cu mijloacele 
de care dispun aceste regiuni.

Odată cu arăturile au fost în
corporate în sol cantități însem
nate de îngrășăminte.

In toate regiunile, datorită mă
surilor luate din vreme de către 
Consiliile agricole, s-a asigurat 
grîu de sămînjă pentru însămîn- 
fările de toamnă din soiurile care 
au dat cele mai bune producții. 
In prezent se continuă condițio
narea semințelor.

Și în săptămîna aceasta a con
tinuat însămînfarea plantelor de 
nutref pe terenurile de pe care 
s-a strîns recolta de cereale. Cele 
r..ai bune rezultate au fost obfi- 
nute în acest domeniu în regiu
nile Galafi și Banat unde s-a în- 
sămînjat, îndeosebi porumb pen
tru furaj pe suprafețe cu 33—34 
la sută mai mari decit cele pla
nificate.

A început recoltarea porumbu
lui pentru siloz. In G.A.S. și 
G.A.C. din regiunile București, 
Dobrogea și Oltenia s-a lucrat in
tens la recoltarea și însilozarea 
porumbului ca și a altor plante 
de nutref. în regiunea București, 
de exemplu, s-a însilozat pînă a- 
cum 25 la sută din cantităfile 
prevăzute.

Terminarea freierișului, asigura
rea furajelor pentru animale ca 
și pregătirile pentru însămînțările 
și recoltările de toamnă trebuie să 
constituie începînd de săptămîna 
viitoare principalele preocupări 
ale consiliilor agricole, inginerilor 
agronomi și ale conducerilor uni------c.
A apărut broșura:

„Admiterea 
în învătămîntul superior 

pe anul școlar 
1962-1963"

In librării a apărut broșura 
„Admiterea in învățământul 
superior pe anul școlar 
1962—1963”. Elaborată de Mi
nisterul învățămîntului, bro. 
șura prezintă Institutele de 
învățămînt superior cu facul
tățile și secțiile lor de specia, 
litate la cursurile de zi, con
dițiile și programul concursu
rilor de admitere.

(Agerpres)----- e-----
Sosirea ansamblului 

circului din GuandunSîmbătă dimineața a sosit tn Capitală, venind de la Moscova, după un turneu întreprins în Uniunea Sovietică, ansamblul circului din Guandun (R.P. Chineză).în Gara de Nord, grupul artiștilor chinezi a fost întîmpi- nat de reprezentanți ai Comitetului de stat pentru cultură și artă, conducători ai Circului de stat și artiști de circ bucureșteni.Au fost de față reprezentanți ai Ambasadei R.P. Chineze în R.P. Romînă.în baza planului de colaborare culturală cu R.P. Chineză, ansamblul chinezesc va da reprezentații timp de trei săptămîni, începînd cu ziua de 14 august, la Circul de stat din București. (Agerpres)

făjilor agricole xocialijfe. în ■- 
cest scop Consiliul Superior al 
Agriculturii recomandă regiunilor 
caro mai au do treierat să folo
sească toate batozele și combi
nele pentru terminarea acestei lu
crări și înmagazinarea în cîteva 
zile a grîului. în toate regiunilo 
să se folosească tractoarele cu în
treaga lor capacitate da lucru la 
efectuarea arăturilor și să se con
tinue această lucrare și tn schim
bul al doilea pentru terminarea 
ei în întreaga țară înainte de 
sfîrșitul acestei luni. Toată grija 
trebuie dată calității arăturilor, în
treținerii lor prin discuiri pînă la 
însămînfare, precum și încorporă
rii în sol a îngrășămintelor potri
vit planului de fertilizare a solu
lui.

în aproape toate regiunile po
rumbul siloz a ajuns în epoca op
timă de recoltare și însilozare. A- 
ceasta impune intensificarea Ia 
maximum a recoltării și însiloză- 
rii folosindu-se din plin toate mij
loacele de recoltat, tocat și trans
port. Se recomandă ca recoltarea 
să înceapă îndată ce porumbul a 
ajuns în faza de lapte și să se 
termine pînă intră în faza de lap- 
te-ceară, deoarece plantele au un 
conținut bogat în substanțe nu
tritive și suculent« necesare asi
gurării unui nutref da bună ca
litate. Pentru mărirea canti’ăților 
de furaje să se însilozeze și res
turile din grădinile de legume, 
frunzele de sfeclă, diferite ierburi, 
rogozuri, buruieni și alte resurse 
furajere. De asemenea, trebuia să 
se termine în cel mai scurt timp 
recoltarea fînurilor și să se asi
gure o bună depozitare.

In a doua jumătate a lunii au
gust va începe însămînfarea seca
rei furajera și a rapifei. Este ne
cesar ca unifăfile agricole să ia 
toate măsurile pentru însămînfa
rea ia vreme a acestor culturi. 
De asemenea să se organizeze 
mai bine recoltarea legumelor și 
mai ales transportul lor, culesul 
fructelor, iar în unitățile agricole 
din bazinele viticole să se termi
ne la vreme pregătirile pentru e- 
fectuarea în condifii bune a re
coltării și vinificării strugurilor.

(Agerpres)

SCURTE ȘTIRI

Aspect al noului cuptor ele 800 tone, dat recent în folosință la 
Fsbrica de ciment din Fieni, regiunea Ploiești.

Foto: AGERPRES

Scrisoarea adresată de tovarășul 
Ștefan Voitec lui Toi Von ThekTovarășul Ștefan Voitec, președintele Marii Adunări Naționale a R. P. Romîne a adresat o scrisoare președintelui Adunării Populare Supreme a R.P.D. Coreene, Toi Von Thek, ca răspuns la Mesajul Adunării Populare Supreme a Republicii Populare Democrate Coreene adresat parlamentelor tuturor țărilor lumii, în care se cere eva-

Semnarea unui plan de colaborare 
romîno-cubanSîmbătă Ia prînz, la Mamaia a avut loc semnarea unui plan de colaborare între Uniunea scriitorilor din R. P. Romînă și Uniunea scriitorilor și oamenilor de artă din Cuba.Planul a fost semnat de acad. Mihai Beniuc, președintele Uniunii scriitorilor din R. P. Romînă și de Nicolas

17,30 Rapid va Intîlnl echipa 
Steaua (tineret),

• Sîmbătă au continuat pe po
ligonul de la Tunari campionatele 
republicane de tir rezervate ju
niorilor. în proba feminină de armă 
liberă calibru redus 3X30 la to
talul celor trei poziții cel mai bun 
rezultat a fost obținut de Filip 
Margareta (Olimpia Brașov) cu 
828 puncte. Proba de 60 de focuri 
culcat (masculin) a revenit lui 
Marius Labeș (Olimpia Brașov) cu 
586 puncte.

(Agerpres)

In Munfii Ceahlău.

„NOROC
Bătrînul și-a completat actele 

pentru pensie : a împlinit 50 de 
ani, dar pleacă cu fruntea se
nină — e fruntaș. în locul lui 
lasă un alt miner aflat și el pe 
panoul fruntașilor : Petrescu I. 
Ion, fiul lui, membru al aceleiași 
echipe. Două generații. Pleacă 
un fruntaș, rămîne un fruntaș.

Sînt lucruri simple, firești, dar 
pline de emoție.

Cum au obținut membrii a- 
cestei echipe succese atît de 
frumoase ? Prin buna cunoaștere 
a meseriei (mulți învață Ia șco
lile speciale pentru mineri, la 
cursurile de ridicare a califică
rii), prin buna organizare a lo
cului de muncă — ne explică 
șeful echipei. Fabricile, uzinele 
au nevoie de cărbune. Cînd dis
cuți cu membrii brigăzii nu zic 
vorbe mari. „Partidul ne-a spus 
că e necesar să sporim cantita
tea de cărbune, să scoatem căr
bune de calitate mai bună“. 
Simplu. In loc de 60 de tone —i 

cuarea trupelor străine din Coreea de sud.în scrisoare se arată că Marea Adunare Națională a R. P. Romîne, relevînd caracterul constructiv al propunerilor cuprinse în Mesaj, se a- lătură întru totul chemării adresate de Adunarea Populară Supremă a R.P.D. Coreene parlamentelor tuturor țărilor. (Agerpres)

Guillen, președintele Uniunii scriitorilor și oamenilor da artă din Cuba.Planul prevede schimburi de informații și materiale literare și vizite reciproce de scriitori în vederea cunoașterii și strîngerii relațiilor de prietenie și colaborare dintre cele două țări.

Intilnirea internațională

de iitlclism R.P. Roinîiifi—

R.P. Bulgaria
Aseară pe stadionul Republi

cii s-au desiășurat primele Între
ceri ale lntîlnirii internaționale de 
atletism dintre echipele R. P. Ro
mîne și R.P. Bulgaria. După prima 
zi, scorul este de 93—79 puncte In 
favoarea echipei noastre. (La mas
culin conducem cu 61—56, iar la 
feminin cu 32—23 puncte).

BUN, TOVARĂȘI!"
norma zilnică — echipa scoate 
permanent 80—90 și chiar peste 
100 de tone. Sînt succesele lui 
losif luau, Ion Oprea, Virgil 
Butunoiu, Ioan Vică, Mihai Ma- 
nolescu, Florian Mălăieș și a al
tor fruntași ai abatajului, 
E răspunsul lor la chemarea 
partidului, la condițiile create 
lor, minerilor.

Mergînd prin mină mi-a atras 
atenția o întrebare repetată în 
egală măsură — ca și acel „no
roc bun" mineresc : Ce e cu 
excursia la mare ? Se face ?

— Se face, răspundea secre
tarul U.T.M. Un tren special 
pentru noi, pentru mineri. 500 
de persoane...

Săptămîna trecută alt grup fu
sese la mare.

— Mă credeți, spunea secre
tarul, că, în urmă cu cîțiva ani, 
nu puteam să distribuim toate 
biletele de odihnă pentru mare? 
„Du-te la mare în concediu“ îi 
•puneam unuia sau altuia. Dădea

VARȘOVIA (prin telefon 
de la trimisul nostru). —

In dimineața aceasta, 
o veste a declanșat vul
canul entuziasmului. Un 
tînăr din Chile anunța pe 
participantii la cea de-a 
Vl-a Adunare a organiza
țiilor membre ale F.M.T.D. 
ei tn Cosmos se află din 
nou un om sovietic. I-a 
rostit numele: Andrian 
Grigorievici Nikolaev In- 
tr-o clipă, numele acestuia 
se afla pe buzele tuturor. 
Un tînăr din generația noa
stră era aclamat de cei ce 
reprezintă tinerețea lumii. 
Iar delegaților sovietici, 
delegaților minunatului ti
neret ce a dăruit umani
tății asemenea tineri cura
joși le-au fost adresate fe
licitări sincere, din adîncul 
inimii. A fost un moment 
cu adevărat impresionant.

Dar să încercăm a recon
stitui filmul lucrărilor A- 
dunării din această zi. Di
mineața. a continuat pre
zentarea raportului preșe
dintelui F.M.T.D. Pierro 
Pieralli.

Raportul a cărui lectură 
a necesitat peste cinci ore, 
a fost ascultat cu interes 
deosebit, deoarece conține 
o analiză profundă a ac
tualei situații pe arena 
mondială si a rolului pe 
care tineretul îl joacă în 
lupta popoarelor pentru 
pace. In raport se subli
niază tendința tot mai ac
centuată manifestată în 
mișcarea internațională de 
tineret spre unitate pe 
platforma luptei pentru a- 
părarea păcii. Raportul re
levă totodată că prin acti
vitatea sa consecventă în 
slujba intereselor vitale ale 
tinerei generații, F.M.T.D. 
și-a cucerit un mare presti
giu. O expresie vie în acest 
sens e faptul că în ultimii 
trei ani, aproape 50 de or
ganizații de cele mai dife
rite orientări au solicitat 
afilierea la Federație.

Referindu-se pe larg la 
activitatea Federației, pre
ședintele F.M.T.D. a scos 
tn evidentă răsunătorul 
succes al celui de-al VIII- 
lea Festival al Tineretului 
si Studenților

A urmat aooi prezenta
rea raportului lui Claude 
Gatignon, secretar general 
al F.M.T.D.. referitor la 
propunerile privind modifi
carea statutului F.M.T.D. 
în scopul consolidării pu
ternicei organizații, al lăr
girii neîncetate a ronduri
lor sale.

După-amiază, au început 
dezbaterile pe marginea 
rapoartelor prezentate. Pri
mul a luat cuvîntul tova
rășul Virgil Trofin, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M. 
Expunerea limpede si fer
mă a punctului de vedere 
al delegației romîne tn 
problemei» discutate a sus
citat un viu interes si a 
fost primită cu căldură.

EUGENIU OBREA

din cap, tăcut. Ce e aia mare 7 
Li se părea că-și pierd conce
diul, fiindcă neam de neamul lor 
nu văzuse marea. Acum alta • 
situația...

Din fundul negru al minei de 
altădată, minerul s-a ridicat «pre 
răsăritul de «oare deasupra mă
rii. Nu-i asta o revoluție ?

Am întîlnit în curtea minei 
Pescăreasa (fosta mină „Concor
dia“ intrată în istorie pentru 
condițiile inumane de lucru) un 
tînăr purtînd caschetă albă de 
inginer : Pani Tițescu. își făcea 
în grabă bagajele. Zilele acestea 
pleacă la Moscova. A reușit Ia 
examenul pentru titlul de candi
dat în științe și merge în marea 
țară a constructorilor comunis
mului să învețe. De altfel în în
tregul bazin carbonifer Schitu- 
Golești, zeci și «ute de alți mi
neri învață, își perfecționează 
necontenit pregătiroa profesiona
lă, scot și dan țării cărbune ma-

Cuvîntărea tovarășului Virgil Troliu
După ce a salutat pe parti- cipanții la adunare, tovarășul Virgil Trofin a transmis felicitări pentru poporul și tineretul sovietic cu prilejul zborului în Cosmos al celui de-al treilea cosmonaut Andrian Grigorievici Nikolaev.în continuare, vorbitorul a arătat că tineretul romîn consideră cea de-a Vl-a Adunare a organizațiilor membre ale F.M.T.D. un eveniment deosebit de important în mișcarea internațională de tineret. A- ceastă adunare este menită să contribuie la dezvoltarea cooperării tineretului de pretutindeni, la creșterea combativității și capacității sale de luptă împotriva pericolului de război, la unirea sa pe platforma luptei pentru pace, dezarmare generală și totală sub un strict control internațional, lichidarea colonialismului și a oricărei asupriri imperialiste, pentru democrație și progres social.Prin poziția sa militantă față de problemele fundamentale ale lumii contemporane, F.M.T.D. și-a cîștigat prețuirea tinerei generații care, în rînduri tot mai largi, pășește alături de popoare în lupta pentru apărarea celui mai de preț bun al omenirii: pacea. Numărul mare de organizații care s-au afiliat la F.M.T.D., succesul acțiunilor inițiate sau sprijinite în ultimii trei ani, creșterea influenței sale asupra unor noi categorii de tineret, confirmă justețea orientării F.M.T.D. pe care tineretul romîn și organizația sa au sprijinit-o și o vor sprijini cu consecvență.Considerăm că raportul, prezentat în cadrul adunării de președintele F.M.T.D., P. Pieralli, conține o sinteză valoroasă a experienței acumulate de F.M.T.D. și organizațiile sale membre, schițînd totodată un amplu program al activității viitoare. Acest raport a subliniat clar și în mod just că problemele specifice ale tinerei generații sînt organic legate de problema cheie a lumii contemporane •— înlăturarea pericolului de războiEvoluția vieții politice internaționale, înfățișarea generală a lumii contemporane, demonstrează superioritatea cres- eîndă a forțelor păcii și progresului asupra forțelor războiului și reacțiunii. Este un puternic motiv de optimism, de încredere în destinele omenirii, să constați că necontenita creștere a forțelor păcii și progresului este o lege, o trăsătură caracteristică a lumii în care trăim. Acesta este un fapt incontestabil. Deși războaiele nu mai constituie o inevitabilitate fatală, pacea lumii nu va putea fi menținută și consolidată decît prin vigilența și unitatea popoarelor, prin luptă hotărîtă pentru a izola pe maniacii atomiști și a împiedica războiul termo-nuclear.Tînăra generație, care totdeauna a dat în războaie cel

reu mat mult, mai bun, mai ief
tin.

în zilele cînd am fo«t 1» Go
lești, la toate minele «e făceau 
pregătiri pentru sărbătorirea Zi
lei minerului. Se făceau pavoa
zări, se pregăteau spectacole ar
tistice. La Pescăreasa, la Poe
nari, Ia Jugur, la Berevoiești 
sau in altă parte se afișau, la 
loc de cinste — spre mîndria 
tuturor, succesele obținute în 
producție de minerii bazinului 
Schitu Golești.

„13 000 tone de cărbune peste 
plan de la începutul anului.

1 955 000 lei economii. Indi
cele de calitate îndeplinit și de
pășit* *.

• Pe stadionul Republicii cu în
cepere de la ora 21 amatorii de 
fotbal din Capitală vor putea ur
mări astăzi în nocturnă, Intllnirea 
dintre echipele Dinamo București 
și Lewski Solia, copiind pentru 
turneul balcanic. Intilnirea se a- 
nimfă deosebit de atractivi, oaspe
ții deplasind la București cel mai 
bun lot in frunte cu cunostuțiî 
internaționali Iordanov, Iliev, 
Mapolov și Abadgiev. Echipa Di
namo va alinia următoarea forma- 
tie : Ufu, Popa, Nunweiller III, 
Ivan, V. Alexandru, Nunweiller 
IV, Pîrcălab, Varga, Ene, Eitimie, 
David.

9 Pe clasicul circuit de la Arcul 
de Triumf se va desfășura astăzi 
dimineață de la ora 10 concursul 
internațional de motociclism vite
ză organizat de clubul sportiv Di
namo București. In cursul desfă
șurării probelor de 125, 175, 250, 
350, 500 cmc și ataș, amatorii 
sportului cu motor vor putea ve
dea la lucru pe cei mai buni mo
tociclisti ai tării : V. Szabo, Gh. 
Voiculescu, M. Dănescu, M. Cer- 
nescu și alții care alături de 
cl/iva alergători din R. P. Un
gară vor lupta pentru cucerirea 
cupelor oferite de organizatori.

9 Vîslașele țării noastre își 
continuă pe lacul Snagov pregăti
rile în vederea campionatelor eu
ropene, care se vor desfășura la 
Griinau, lingă Berlin, între 17 și 
19 august. Din lotul echipei fac 
parte Florica Ghiuzelea, Lia Bulu- 
gioiu, Ana Tamaș, Maria Trinks, 
Olimpia Bogdan, Mariana Lim
pede și altele. Sportivele noastre 
vor participa la probele de 4 plus 
1 rame, dublu, 4 plus 1 vîsle și 
8 plus 1. Echipa este antrenată 
de Felicia Urziceanu și Ion Bulu- 
gioiu.

• In continuarea turneului pe 
care-1 întreprinde în țara noastră 
echipa selecționată de fotbal a 
orașului Leipzig, a jucat sîmbătă 
la Iași cu echipa C.S.M.S. Fotba
liștii romîni au terminat învingă
tori cu scorul de 3—1 (0—0) prin 
punctele marcate de Voica, Stoi- 
cescu și Pop.

9 Astăzi In cuplaj pe stadionul 
Giulești se vor desfășura ultimele 
întîlniri ale competiției de fotbal 
„Cupa da Vară Loto-Pronosport”. 
De la ora 15,45 Metalul va juca 
cu Dinamo Obor, Iar de la ora

(Urmare din pag. I) 
conduși de Constantin Enache II. 
în majoritate sînt tineri, utemiști, 
dar printre ei zărești oameni cu 
multă experiență ca bătrînul Pe- 
trescu P. Ion, care lucrează la 
Poenari de peste 30 de ani și 
care a închis în el clipele amare 
ale trecutului, cînd trebuia 
să lucreze cu picioarele în 
apă, izbind cu tîrnăcopul. Po
vestind toate acestea nu mai 
face nici un comentariu. Privește 
doar în jur, spre abatajul de azi 
— larg, sprijinit pe armături de 
fier, mîngîie cu privirea haveza 
care se luptă cu cărbunele, cra- 
țerul care-1 transportă în locul 
vagonetarului, lumina electrică. 
Apoi bătrînul trage cu putere 
aer în piept: aer curat, miro
sind a pădure verde. Unde ? 
Aici, Ia un kilometru de la gura 
minei, în adîncul pămîntului ! 
Nu-i acesta cel mai bun comen
tariu ?

Ce este în toate acestea din 
urma amară a trecutului ? Nimic, 
absolut nimic. Vorba cintecului: 
Veni vremea bucuriei / Sus, la 
gura galeriei !“.

...De «iua voastră, țara în
treagă vă urează NOROC BUN, 
dragi mineri. 

mai greu tribul de sînge, ale cărui năzuințe și visuri constructive au fost adeseori, de-a lungul istoriei, strivite fără cruțare pe cîmpurile de luptă pentru interese potrivnice idealurilor sale, este vital interesată în eliminarea războaielor din viața societățiiPentru menținerea și consolidarea păcii în lume există o cale sigură : înfăptuirea dezarmării generale și totale, soluționarea exclusiv pe cale pașnică a problemelor litigioase, dezvoltarea colaborării între toate țările fără deosebire de sistem social, pe baza principiilor coexistenței pașnice.Mase tot mai largi de tineri din toate țările se pronunță și acționează pentru dezarmare generală și totală. Este cert că mobilizarea și mai largă a tinerei generații la această luptă trebuie să fie și de acum înainte unul din obiectivele centrale ale programului F.M.T.D. Este necesar ca Federația noastră și organizațiile sale membre să popularizeze larg în masele de tineret mesajul lansat de Congresul mondial pentru dezarmare generală și pace, să militeze pentru înfăptuirea nobilelor chemări ale acestui mesaj.Pentru îmbunătățirea climatului politic internațional și întărirea păcii, de o mare importanță este rezolvarea problemei germane. Interesele poporului german, ale păcii pe continentul nostru și în lumea întreagă, cer încheierea tratatului de pace german și normalizarea pe această bază a situației din Berlinul occidental.Lichidarea rămășițelor colonialismului, lupta împotriva neocolonialismului constituie o sarcină de cea mai mare actualitate a forțelor progresiste ale omenirii și, în rînduri- le lor a mișcării mondiale a tineretului.în continuare, tov. V, Trofin, s-a ocupat de unele probleme ale cooperării și unității în mișcarea mondială a tineretului.Sînt cunoscute eforturile Federației noastre îndreptate spre dezvoltarea cooperării, spre realizarea unității în mișcarea mondială a tineretului.Refuzul sistematic al conducerilor unor organizații internaționale de tineret ca W.A.Y. și I.U.S.Y. de a răspunde la propunerile de cooperare făcute de F.M.T.D. și organizațiile sale membre, constituie cauza menținerii sciziunii în mișcarea mondială de tineret, influențează negativ asupra capacității de luptă a tineretului lumii. Ne exprimăm speranța că, așa cum au și început să se petreacă lucrurile, tot mai multe organizații membre ale W.A.Y. și I.U.S.Y. vor înțelege caracterul nefast al unei asemenea poziții și vor găsi posibilități de colaborare cu F.M.T.D. și organizațiile sale membre pe tărîmul luptei pentru paceActivitățile propuse în programul Federației deschid noi posibilități pentru o și mai largă cooperare între cele mai diferite mișcări de tineret. Ideea unei conferințe mondiale a tineretului muncitoresc, organizată în colaborare cu F.S.M., ținerea unui seminar care să-i reunească pe vechii antifasciști și pe reprezentanții generației tinere iubitoare de pace, ca și celelalte acțiuni prevăzute în cadrul activității viitoare a F.M.T.D., pot contribui efectiv la creșterea aportului Federației noastre la apărarea intereselor tinerei generații a lumii, la dezvoltarea înțelegerii și prieteniei tineretului de pe toate continentele, a cooperării organizațiilor de tineret.Socotim că activitățile practice ale F.M.T.D. pot fi permanent îmbogățite.Trebuie căutate, găsite și promovate forme și metode noi care să contribuie la întărirea influenței F.M.T.D., la a- tragerea în lupta pentru țelurile sale mărețe a noi organizații de tineret din întreaga lume, la întărirea și lărgirea unității mondiale a tineretului în lupta pentru pace și progres.După ce a vorbit despre viața și activitatea tineretului din Republica Populară Romînă, despre participarea lui entuziastă la vasta operă constructivă ce se desfășoară în patria noastră, tovarășul Virgil Trofin a relevat consecventa politică de pace pe care Romînia socialistă o duce, alături de toate țările lagărului socialist. El s-a referit la o seamă de inițiative ale guvernului R.P.R. îndreptate spre promovarea coexistenței pașnice.La a XV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., guvernul
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romîn a prezentat propunerile în legătură cu „acțiuni pe plan regional în vederea îmbunătățirii relațiilor de bună vecinătate dintre state europene a- parținînd unor sisteme social- politice diferite“. In întreaga lume cîștigă teren ideea că realizarea unor acorduri regionale, inclusiv crearea unor zone denuclearizate, poate a- duce o importantă contribuție la destinderea internațională. In acest sens, F.M.T.D. poate ajuta la formarea și dezvoltarea opiniei tineretului din zona balcano-adriatică, din Europa centrală, Africa și din alte părți ale lumii, în favoarea creării unor regiuni fără armă atomică și a dezvoltării relațiilor de bună vecinătate.Cercuri largi ale opiniei publice acordă o mare importanță rezoluției adoptate de a XV-a sesiune a Adunării Generale a O.N.U., la propunerea guvernului R. P. Romîne, cu privire la promovarea în rîn- durile tineretului a ideilor păcii ți înțelegerii între popoare. Recenta conferință a Comitetelor naționale europene pentru U.N.E.S.C.O. a adoptat o recomandare cu privire la intensificarea activității organizației în acest domeniu și cu privire la organizarea în 1963 a unei conferințe a conducătorilor organizațiilor de tineret și a experților în materie de educare a tinerilor.Considerăm că această conferință ar putea constitui o etapă importantă în pregătirea conferinței mondiale de educație a tineretului ce urmează să fie ținută în 1964. Delegația noastră crede că ar fi binevenită adoptarea unei recomandări către organizațiile membre ale F.M.T.D. de a sprijini această conferință ce se Va desfășura sub auspiciile U.N.E.S.C.O., de a contribui la reușita ei ca și a tuturor celorlalte acțiuni ce se vor desfășura pentru atingerea acestui important obiectiv.însuflețit de principiile coexistenței pașnice și prieteniei între popoarele lumii, tineretul țării noastre își aduce, alături de tinerii de pe toate meridianele, contribuția la triumful acestei nobile cauze. Tineretul romîn, organizația sa — Uniunea Tineretului Muncitor — întăresc permanent legăturile frățești cu tineretul țărilor socialiste, dezvoltă legăturile de prietenie și solidaritate cu tineretul din țările vecine și din celelalte țări ale Europei, cu tineretul de pretutindeni care militează pentru pace și o viață mai bună.Uniunea Tineretului Muncitor întreține relații cu organizațiile de tineret și studențești din peste 80 de țări ale lumii — organizații de cele mai diferite orientări politice și sociale.In ultimii ani, tineretul nostru a inițiat și găzduit o seamă de manifestări cu caracter internațional ce au permis o mai bună cunoaștere re*  ciprocă și o largă afirmare a dorinței de pace a tinerilor din numeroasa țări. Sîntem hotfi- rîți ca și pe viitor să acordăm Federației noastre Mondiale tot sprijinul pentru realizarea planului său de activități, a întregului program.Tineretul Republicii Populare Romîne dorește să-și sporească contribuția la mai buna cunoaștere între tinerii din diferite țări ale lumii, ia întărirea unității și colaborării tineretului. In acest an va avea loc la București o întîlnire a conducătorilor organizațiilor de copii din țările balcano- adriatice. Pentru a face un schimb de experiență cu privire la principalele probleme ala mișcării de tineret și pentru a cunoaște viața și activitatea tineretului romîn, invităm organizațiile de tineret să participe la tabăra internațională ce o vom organiza în 1963.Tot în anul viitor se va ține în țara noastră Conferința internațională a studenților în arhitectură, iar în anul 1964, un seminar internațional studențesc pe tema: „Invățămîn- tul în serviciul păcii și progresului“. Adresăm tuturor organizațiilor prezente la Adunarea noastră invitația de a participa la aceste întîlniri.Ne exprimăm convingerea că lucrările celei de a Vl-a A- dunări a organizațiilor membre ale F.M.T.D. vor fi încununate de succes și că roadele dezbaterilor la care participăm se vor concretiza în activitatea viitoare a Federației. Prin eforturile noastre comune, să dezvoltăm și să întărim necontenit activitatea pentru realizarea unei largi cooperări cu toate forțele tineretului din lumea întreagă în vederea preîntîmpinării războiului și făuririi unui viitor fericit tinerei generații.
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CONSTRUCTORII COMUNISMULUI -
CUCERITORII COSMOSULUI

Radiograma 
trimisă de N. S. Hrușciov 

pilotului cosmonaut
MOSCOVA 11 (Agerpres). — TASS transmite :Nikita Hrușciov a adresat aviatorului cosmonaut Andrian Nikolaev, pe bordul navei-cosmice „Vostok-3“, următoarea radiogramă :
„Dragă Andrian Grigorlervicl ! Am citit cu multă bucurie 

radiograma dumneavoastră,
întreaga Țară Sovietică urmărește cu emoție și admirație 

aborul dumneavoastră. Poporul, partidul se mîndreso cu dum
neavoastră. Fapta dumneavoastră de eroism, zborul navei cos
mice „Vostok-3“) glorifică din nou patria noastră socialistă, 
poporul ei talentat și harnic, pe oamenii de știință, inginerii, 
tehnicienii, muncitorii, colhoznicii noștri.

Am fost bucuroși să vă auzim glasul și să vă vedem pe ecra
nul televizorului. Și, deși vă aflați in Cosmos, la o distanță 
uriașă de Pămînt, minunata noastră tehnică ne-a permis să vă 
vedem foarte aproape. Am avut sentimentul că vă aflați chiar 
alături. Am auzit vocea dumneavoastră energică, v-am văzut 
privirea vie, mișcările mîinilor, am urmărit cum lucrați și ne 
bucurăm că vă simțiți bine.

Am stat de vorbă cu dv. in. timp ce efectuați a 4-a rotație 
In jurul globului pământesc. Dv. însă urmează să efectuați încă 
multe asemenea rotații. Vă doresc din toată inima, dragă to
varășe Nikolaev, să încheiați cu succes zborul și să aterizați 
In bune condițiuni. Vă urez și iu viitor sănătate, bună dispo
ziție.

Sînt convins că în curînd eu și tovarășii mei — membrii 
Prezidiului C.C. și ai guvernului — vă vom îmbrățișa pe pă- 
mîntal nostru sovietic.

N. S. HRUȘCIOV 
11 august 1962“.

„SLB EROILOR COSMOSULUI!“MOSCOVA 11 (Agerpres).— TASS transmite : La ora 12,53 lumea a aflat despre noua faptă glorioasă a oamenilor sovietici — Andrian Nikolaev în vîrstă de 33 de ani a început zborul eroic spre aștri pe nava satelit „Vostok-3".Vocea solemnă și plină de emoție a crainicului a fost auzită în toate colțurile uriașului oraș. Toți erau cu zîm- betul pe buze în această luminoasă zi de vară.Uitînd de grijile obișnuite pentru ziua ce precede duminica, oamenii se opreau în fața megafoanelor și ascultau știrile despre lansarea navei cosmice.Aproximativ peste 30 de minute de la prima comunicare despre zborul navei cosmice s-a aflat că televiziunea din Moscova transmite portretul noului cosmonaut. Trecătorii au început să bată în geamurile primelor etaje rugind pe locatarii acestor apar
CONVORBIRE PRIN RADIO-TELEFON
ÎNTRE N S. HRUȘCIOV ȘI A. NIKOLAEV

MOSCOVA 11 (Agerpres).— TASS transmite: Cînd nava cosmică sovietică „Vostok-3“ efectua cea de_a 4-a mișcare de revoluție în jurul planetei noastre și zbura deasupra teritoriului Uniunii Sovietice, N. S. Hrușciov a avut o convorbire prin radio-telefon cu cosmonautul, maior Nikolaev.înainte de a începe convorbirea, lui N. S. Hrușciov i-a fost remisă următoarea telegramă transmisă de pe bordul navei „Vostok-3”: „Raportez 
C.C. al P,C.U.S., guvernului 
sovietic și lui Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov personal că

Andrian
Nikolaev

(Urmare din pag. 1)

dimineți în Cosmos". Cosmo
nautul 2 scrie că, după spu
sele lui Nikolaev, ceea ce l-a 
ajutat în această împrejurare 
grea a fost calmul său. Cal
mul și sîngele rece, la care 
se adaugă cunoașterea excep
țională a tehnicii extrem de 
complicate a navei cosmice — 
iată trăsăturile distinctive ale 
lui Nikolaev.

Intr-o zi, Nikolaev a fost 
chemat la Statul Major și a 
fost întrebat dacă n-ar vrea 
să zboare cu aparate ultramo
derne. El a fost de acord și. 
a intrat în rîndul cosmonau- 
ților. Aici i-a întîlnit pe Ga
garin și Titov. Nikolaev a fost 
rezerva lui Titov, și l-a con
dus în costum de scafandru, 
gata de zbor, pînă la nava 
„Vostok-2". După aterizarea cu 
succes a lui Titov el a conti
nuat să se pregătească cu și 
mai multă dîrzenie, știind că 
probabil el va fi cel căruia 
i se va încredința continua
rea operei începute de primii 
cosmonauți sovietici.

Astăzi, cînd Nikolaev se află 
in Cosmos, consătenii lui își 
amintesc că acum 25 de ani 
micul Andrian a văzut pen
tru prima oară în viață un a- 
erodrom adevărat. Timp de 
mai multe ore el a vorbit nu
mai despre avioane, iar cînd 
s-a întors acasă s-a cățărat pe 
un copac înalt și a spus că 
va zbura de pe el. Abia a pu
tut fi convins să se dea jos.

Locuitorii satului vorbesc 
cu mîndrie despre consăteanul 
lor, care a devenit cuceritor 
al Cosmosului. 

tamente să întoarcă ecranele de televiziune spre stradă.Toți cei care în această clipă se aflau în Piața Roșie s-au alăturat demonstrației care s-a organizat în mod spontan. Purtînd o pancartă de hârtie pe care erau scrise în grabă cu mîna cuvintele de salut „Slavă eroilor Cosmosului !“, ei au parcurs distanța de la Kremlin pînă la monumentul înălțat în cinstea eroilor istoriei ruse Minin și Po- jarski.Pe străzile Moscovei domnește o mare animație. Posturile de radio au transmis pentru a treia oară comunicatul cu privire la lansarea navei „Vostok-3", dar nimeni nu pleacă din fața megafoanelor. Toți așteaptă știri noi despre zbor. Cu strigăte de entuziasm au întîmpinat oamenii prima radiogramă transmisă de Andrian Nikolaev: „Mă simt bine, pe bord totul este normal. Prin ochiul de bord se vede bine Pământul".

zborul navei „Vostok-3“ de
curge cu succes. Toate siste
mele navei funcționează nor
mal, rog să transmiteți un 
salut cordial poporului sovie
tic. Cosmonautul sovietic Ni. 
kolaev“.Exact la timpul stabilit (care a fost fixat încă înainte de startul navei cosmice „Vostok-3“) N. Ș. Hrușciov ia receptorul telefonului. El aude vocea lui Andrian Nikolaev. N. S. Hrușciov ascultă cu a- tenție pe pilotul cosmonaut care efectuează această convorbire telefonică cu Pămîntul, străbătînd deasupra lui spațiile astrale cu o viteză uriașă.N. S. Hrușciov, în numele poporului sovietic, în numele partidului comunist, salută încă un cosmonaut, demn tovarăș al primilor cosmonauți, Iuri Gagarin și Gherman Titov.

„Vă aud, tovarășe Nikolaev, — spune N. S. Hrușciov. — 
Mă bucur foarte mult că vă 
simțiți bine. Dv. mă auziți?“ Nikolaev răspunde:

„Raportează comandantul 
navei cosmice „Vostok-3", cos
monautul sovietic maiorul Ni-

„Pur și simplu fantastic l"
PARIS 11 (Agerpres). — Cores

pondentul TASS, G. Dragunov, 
transmite : Știrea despre lansarea 
navei cosmice sovietice cu un 
om la bord s-a răspîndit cu iu
țeala fulgerului în Franfa. Intreru- 
pîndu-și emisiunile, agenfia France 
Presse, care furnizează informații 
pentru sute de ziare franceze și 
străine, a început să transmită a- 
ceasfă noutate remarcabilă. La 
reprezentanta din Paris a agenției 
TASS telefoanele sună fără înce
tare : „Vă felicităm I", „Salut lui 
Nikolaev și drum bun I",

Pe stradă — un pieton care a 
aflat despre zborul lui Andrian 
Nikolaev. Este tînărul lăcătuș Paul 
Villard de la uzina de instrumen
te. „Admirabil, spune el. Pur și 
simplu fantastic... și din nou un 
om sovietic...”

„O victorie grandioasă“
BERLIN 11 (Agerpres). — 

TASS transmite: Comunicatul 
TASS cu privire la lansarea 
în U.R.S.S. a noii nave cos
mice „Vostok-3“ cu un om la

„VOSTOK 3“ -JURNAL DE BORD
• La 11,45, ora Moscovei, In 

timp ce zbura deasupra terito
riului Uniunii Sovietice, pilotul 
cosmonaut, maiorul Andrian Niko
laev a transmis următorul mesaj 
de pe bordul navei-satelit „Vos
tok-3“ î „Mă simt bine, la bord 
fotul este normal, Pămîntul se 
vede bine prin ochiul de bord.

Cosmonautul Nikolaev“

• La ora 13,08 minute (ora 
Moscovei) A. Nikolaev a trans
mis de pe bordul navei un nou 
mesaj de salut către popoarele 
Uniunii Sovietice,• Zborul navei cosmice „Vostok-3“ continuă cu succes. Maiorul Nikolaev a zburat la începutul celei de-a doua mișcări de revoluție deasupra Africii și a transmis un salut popoarelor ei, iubitoare de libertate.
• La ora 17,27 postul de te

leviziune din Moscova a prezen
tat aspecte recepționate din Cos
mos de pe bordul navei „Vos
tok-3“. Milioane de telespectatori 
au văzut și au ascultat convor
birea cu Pămîntul a celui de-al 
treilea cosmonaut sovietic, Andrian 
Nikolaev.

La cea de-a treia« mișcare de 
revolufie cosmonautul a raportat 
Comitetului Central al Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, gu
vernului sovietic și lui Nikita Ser- 
gheevici Hrușciov că zborul de
curge cu succes. Zburînd deasu
pra Europei, Andrian Nikolaev a 
transmis următorul mesaj : „Aten
țiune, atențiune, transmit de pe 
bordul navei sovietice „Vostok-3“ 
un călduros salut și cele mai bune 
urări prietenilor credincioși ai pa
triei mele, popoarelor din Jările 
socialiste. Cosmonautul sovietic 
Nikolaev".• în decurs de șase ore, nava cosmică „Vostok-3“ a înconjurat Pămîntul de patru ori, parcurgând o distanță de peste 160 000 km. Cosmonautul Nikolaev a raportat că el îndeplinește cu succes programul de cercetări stabilit. Cosmonautul se simte excelent. Temperatura din cabina navei-sa- telit este de 25 grade C. Presiunea și umiditatea aerului din cabină sînt normale. Toate sistemele navei cosmice funcționează bine.

kolaev. Zborul durează de a- 
proape cinci ore. Starea mea 
este excelentă. Toate sisteme
le navei funcționează per. 
fect“.N. S. Hrușciov spune cosmonautului: „Sînt foarte bucu
ros că vă simțiți bine. Sînt 
bucuros că întreaga aparatu. 
ră funcționează ireproșabil. 
Vă salut și sînt mindru de 
faptul că ați dat și dați do
vadă de curaj, efectuînd acest 
zbor istoricConvorbirea telefonică a luat sfîrșit. Ecranele instalațiilor de televiziune sînt luminate de o lumină albastră. O clipită, și ai impresia că cosmonautul Andrian Nikolaev va coborî din înaltul cerurilor, undeva alături în studioul televiziunii, atît de bine se vede interiorul cabinei „Vostok-3“. N. S. Hrușciov și cei aflați în sală văd chipul ho- tărît, curajos al cetățeanului Uniunii Sovietice, al omului care a săvîrșit o remarcabilă faptă de eroism în numele a noi succese ale științei sovietice, în numele progresului o- menirii. Cosmonautul este calm și sigur de sine. El nu vede că este observat de pe 
ADMIRAȚIE Șl ENTUZIASM

ÎN ÎNTREAGA LUME
bord a devenit noutatea nu
mărul 1 la Berlin. Agenția 
A.D.N. a transmis cu indicația 
„fulger“ comunicatul TASS cu 
privire la noua victorie gran
dioasă a științei și tehnicii so
vietice.

„Budapesta salută noul 
explorator al Cosmosului“

BUDAPESTA 11 (Agerpres). 
— Radioascultătorii ungari au 
aflat despre lansarea navei 
cosmice „Vostok-3" avînd la 
bord pe cosmonautul A. Niko
laev, după citeva minute de ?a 
transmiterea comunicatului a- 
genției TASS. Postul de radio 
Kosuth și-a întrerupt progra
mul pentru a transmite știrea 
fulger. Ziarul „Ești Hirlap" pu
blică în prima pagină sub un 
titlu mare „Noul explorator al 
Cosmosului, maiorul Niko-REDACȚIA ADMINISTRAȚIA fi București, Piața H Sein teii TeL 17.60.10, Tiparul : Combinatul Poli grafic HCasa Scìnteli“«

. i

După îndeplinirea primei părți a programului de cercetări, în cursul căreia cosmonautul a preluat conducerea navei cosmice, tov. Nikolaev a prînzit și s-a odihnit o oră.La începutul celei de-a patra mișcări de revoluție în jurul Pămintului a navei-satelit „Vostok-3" a avut loc o nouă emisune de televiziune de la bordul navei cosmice.In cursul acestei emisiuni, N. Ș. Hrușciov, prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., a avut o convorbire cu pilotul cosmonaut, maiorul Nikolaev. înregistrarea pe bandă de magnetofon a convorbirii care a avut loc între N. S. Hrușciov și cosmonautul Nikolaev a fost transmisă de posturile de radio ale Uniunii Sovietice.
• în urma prelucrării informațiilor care sosesc regulat la centrul de coordonare și calcul a fost stabilită cu precizie orbita navei. La 11 august, ora 19, valorile elementelor orbitei navei „Vostok-3” sînt următoarele: perioada de revoluție 88,32 minute, depărtarea maximă și minimă de suprafața Pamîntului respectiv de 234 km și 180 km, unghiul de înclinare al orbitei față de planul Ecuatorului — 64 grade și 59 minute.Starea cosmonautului este bună, frecvența pulsului variază între 78 și 92 bătăi pe minut, frecvența respirației este de 12—20 pe minut.în conformitate cu programul de zbor, cosmonautul tov. Nikolaev s-a degajat de sistemul de legături, a părăsit scaunul și s-a deplasat liber prin cabină. Nu s-au constatat tulburări ale funcțiilor aparatului vestibular. Cosmonautul a comunicat că are o excelentă poftă de mîncare.
• La 11 august, pînă la ora 19, 

ora Moscovei, nava satelit „Vos
tok-3" a înconjurat de 5 ori Pă
mîntul, parcurgînd In acest timp 
distanța de peste 200 000 de ki
lometri.

• Pînă la ora 22 (ora Mos
covei), la 11 august nava-sa-

Pămînt și execută cu precizie misiunea primită.N. S. Hrușciov comentează emisiunea transmisă prin televiziune :
„într-adevăr, totul se vede 

minunat — spune el. — Citesc 
chiar însemnările de pe jurna
lul de bord, văd stema Uni
unii Sovietice. Și iată, tova
răși - a spus el zîmbind — 
și legea imponderabilității în 
acțiune“.Toți cei prezenți văd cum cosmonautul, întoreîndu-și capul, prinde cu mîna creionul, care este suspendat în fața lui, și îl leagă de coperta jurnalului de bord pentru ca să nu zboare mai departe. De altfel, și jurnalul de bord „atîrnă" liber în fața cosmonautului și cînd el răsfoiește filele lui trebuie să-1 prindă. Chipul lui Andrian Nikolaev continuă să se vadă foarte bine, clar, pe ecranele televizoarelor. N. S. Hrușciov privind activitatea pilotului cosmonaut spune:

„Da, desigur. Este un om cu 
voință, curaj, concentrat. Nu
mai asemenea oameni devin 
eroi ai Cosmosului!“ 

laev“ comunicatul agenției 
TASS.

„Felicitări 
pentru măreața realizare“BONN 11 (Agerpres). — TASS transmite: La reprezentanța agenției TASS din Bonn s-a primit un telefon prin care Vuterer, locțiitorul șefului observatorului de la Bochum, a comunicat că colaboratorii observatorului au prins primele semnale radio de pe bordul noii nave cosmice sovietice „Vostok-3“. Vă felicit cu prilejul acestei mărețe realizări, a spus el.

Viu interes la Londra
LONDRA 11 (Agerpres). — 

TASS transmite : „Rusia a lanset 
astăzi o navă cosmică dirijată de 
un om, plasînd-o pe orbită“. A- 

telit „Vostok-3“ avînd la bord, 
pe cosmonautul maior Niko
laev a efectuat peste opt ro
tații în jurul Pamîntului, par
curgînd în acest timp o dis
tanță de aproximativ 300 000 
de km.

Zburînd deasupra diferitelor 
regiuni ale globului pămîntesc 
maiorul Nikolaev, a transmis 
mesaje de salut popoarelor 
U.R.S.S., popoarelor celorlalte 
țări socialiste precum și 
popoarelor Africii, Americii 
Latine și Statelor Unite.

în decursul celor 10 ore și 
jumătate de zbor în spațiul 
cosmic cosmonautul Nikolaev 
a îndeplinit sarcini variate și 
complexe: au fost efectuate 
în mod sistematic observații 
asupra funcționării sistemelor 
și agregatelor navei, a fost 
efectuată corectarea și regla
rea diferitelor subansambluri 
ale aparaturii de bord potrivit 
indicațiilor de pe Pămînt, au 
fost efectuate observații vi
zuale prin ochiurile de bord 
ale navei. Cu acest prilej cos
monautul a văzut clar insule, 
fluvii, lacuri, orașe și așezări.

Tovarășul Nikolaev a înre
gistrat toate rezultatele obser
vațiilor sale în jurnalul de 
bord. El a luat masa de trei 
ori: a dejunat la ora 12,20, a 
prînzit la ora 15,00, și a cinat 
la ora 21,50. Pentru prima 
oară s-au folosit pentru hra
na cosmonautului produse na
turale.

Potrivit programului zboru
lui cosmonautul a preluat de 
două ori conducerea manuală 
a navei. în acest timp orien
tarea navei se efectua normal.

Pentru studierea capacității 
de muncă în condițiile impon
derabilității cosmonautul a 
părăsit fotoliul și s-a deplasat 
prin cabină. Din cele transmi
se de Nikolaev, în aceste con
diții capacitatea de muncă se 
menține.

După cină la ora 22,000 cos
monautul Nikolaev — în con
formitate cu programul zbo
rului — s-a culcat.

Următoarele comunicat» cu 
privire la zborul navei-satelit 
„Vostok-3" vor fi transmise în 
dimineața zilei de 12 august.

Ecranele se sting. Nava cosmică zboară tot mai departe, și mai departe. Ea va înconjura de multe ori globul pămîntesc, fiecare mișcare de revoluție în jurul lui înseamnă nenumărate observații științifice, înseamnă noi descoperiri și confirmarea descoperirilor vechi.Pentru cîteva minute în sala unde a avut loc convorbirea radio-telefonică dintre N. S. Hrușciov și cosmonaut' și unde cei prezenți au urmărit activitatea lui, se lasă liniștea. A- poi toți salută cu căldură pe N. S. Hrușciov, se felicită reciproc, așa cum se felicită în aceste ore toți oamenii sovietici, toți prietenii lor din întreaga lume.N. S. Hrușciov vorbește cu căldură despre oamenii de știință, inginerii, tehnicienii, muncitorii, proiectanții sovietici — despre toți acei care a- jută acum pe cosmonautul Andrian Nikolaev să-și conducă nava în Cosmos, despre toți acei care prin munca lor sporesc puterea patriei sovietice care construiește comunismul.

ceasta știre a fost transmisă sîm- 
bătă la ora 10,13 (ora Greenwich) 
de agenjici Reuter cu indicația 
„fulger“. Agenția a întrerupt emi
siunea știrilor curente și a început 
să transmită extrase din Comu
nicatul TASS.

Relatînd despre scopurile nou
lui zbor cosmic, agenția Reuter e 
amintit despre cele două zboruri 
anterioare ale pilojilor cosmo
nauti sovietici I. A. Gagarin și 
G. S. Titov.

Postul de radio Londra și-a 
întrerupt emisiunea curentă pentru 
a transmite știrea lansării noului 
cosmonaut.

„Un succes uriaș 
în cucerirea Cosmosului“

MOSCOVA 11 (Agerpres). — 
La 11 august Ministerul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. a 
invitat diplomați străini acre-

,,Vostok-3“ 
străbate glorios 

Cosmosul
(Urmare din pag. I)

plan superior ceea ce s-a ob
ținut prin lansarea anterioară.Să luăm de pildă programul acestei a treia lansări. Principalele obiective consemnate în acest program se referă la studierea factorilor specifici zborului cosmic, la cercetarea acțiunii acestor factori asupra organismului pilotului cosmonaut și la perfecționarea sistemelor navelor cosmice.

Aceste obiective sînt în 
centrul atenției specialiștilor 
sovietici din domeniul cosmo
nauticii în vederea asigurării 
unui progres neîntrerupt al 
marii incursiuni a omului în 
spațiul cosmic. Iuri Gagarin a dovedit, prin zborul său istoric că omul poate zbura în Cosmos. Gherman Titov a demonstrat apoi, prin zborul său fără precedent că omul poate rămîne mai mult timp în spațiul cosmic. Totodată, el a confirmat convingerea oamenilor de știință sovietici că șederea în Cosmos un anumit timp nu va influența în mod negativ asupra capacității de muncă a omului.Una din probleme asupra căreia își concentrează acum atenția specialiștii sovietici este studierea capacității de muncă a omului aflat în condițiile stării de imponderabilitate. Tocmai de aceea, noua lansare vizează ca un obiectiv principal lămurirea mai completă a acestei probleme..Prin urmare, punîndu-ne imrenarea: ce anume va a- duce nou zborul lui Nikolaev ? Vom putea răspunde de pe acum, chiar înainte de încheierea programului de zbor al navei cosmice „Vostok-3“, că 
această nouă lansare ne-a a- 
propiat și mai mult de ziua 
în care navele cosmice cu oa
meni la bord vor ieși dincolo 
de spațiul cosmic periterestru. 
îndreptîndu-se spre Lună sau 
spre planetele vecine — Ve- 
nus și Marte.Pentru aceasta sînt însă necesare noi și cît mai complete date asupra comportării omului în timpul zborului cosmic, de la lansarea rachetei purtătoare și pînă la aterizarea navei cosmice. în acest sens trebuie înțeles acel obiectiv din programul noii lansări care prevede „obținerea de 
date suplimentare cu privire 
Ia influența condițiilor zboru
lui cosmic asupra organismu
lui omenesc“.De asemenea, în vederea pregătirii zborurilor cosmice neorbitale, de exemplu în direcția Lunii, este necesar să se cunoască temeinic posibilitatea de asigurare totală tehnică și biologică a cosmonau- ților, adică crearea în cabină a unor condiții de mediu cu nimic mai prejos decît cele normale, de la suprafața Pă- mîntului. Acesta este de altfel și conținutul obiectivului din programul lansării lui „Vostok-3" care prevede „per
fecționarea sistemelor navelor cosmice“. în plus, pentru menținerea unei legături bilaterale neîntrerupte între navă și centrele specializate terestre, trebuie elucidate complet toate problemele privitoare și la a- ceastă latură a pregătirii zborurilor interplanetare. Totodată, este neapărat necesar să se desăvârșească sistemele de orientare și stabilizare a navei cosmice satelit și, în strîn- să legătură cu aceasta, întregul sistem de dirijare — manuală și automată —■ a navei, pentru realizarea zborului cosmic și aterizarea navei în condiții de totală precizie și siguranță. De aceea, se și pre
vede în actualul program de 
zbor „perfecționarea mijloa
celor de telecomunicație, de 
dirijare și aterizare“ ale na
velor cosmice.Sarcinile științifice pe care le are de îndeplinit cel de-al treilea pilot cosmonaut, maiorul Andrian Nikolaev, sînt așadar multiple și de mare însemnătate.

ditați la Moscova să ia parte 
la vînătoarea organizată în re
giunea Kalinin. Știrea cu pri
vire la lansarea navei „Vos
tok-3“, pilotată de maiorul 
Andrian Nikolaev, a fost a- 
flată în momentul în care di
plomații erau gata de plecare. 
Corespondentul agenției TASS 
i-a rugat să spună cîteva cu
vinte în legătură cu acest zbor.

Ambasadorul Marii Britanii, 
Frank Roberts a declarat: 
„Primul cosmonaut — bine, al 
doilea — bine, al treilea — 
foarte bine. Cred că acesta nu 
este ultimul om sovietic în 
Cosmos“.

Ambasadorul Cambodgiei, 
Hu Kantul: „Ați obținut un 
succes uriaș în cucerirea Cos
mosului și vă aflați în acest 
domeniu important înaintea 
altor țări".
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Notele guvernului sovietic 
adresate guvernelor S. U. A., 

Angliei și FranțeiMOSCOVA 11 (Agerpres).— TASS transmite: Guvernul sovietic a adresat guvernelor S.U.A., Angliei și Franței note în care le atrage atenția asupra intensificării actelor provocatoare din Berlinul occidental față de R. D. Germană, Uniunea Sovietică și alte state socialiste.în note se arată că toate aceste provocări au loc în legătură cu data de 13 august, adică în legătură cu ziua în care a fost instaurat controlul și paza ■ frontierei R. D. Germane cu Berlinul occidental, măsură luată de guvernul R. D. Germane ca răspuns la activitatea criminală de spionaj și diversiune organizată pe scară largă din Berlinul occidental împotriva R.D. Germane și a altor țări socialiste.în notă se amintește că în ultimul timp autoritățile vest- berlineze, în înțelegere cu guvernul R. F. Germane, organizează noi provocări serioase. în ultimele zile, elementele fascizante din Berlinul occidental au încercat de cîteva orj să distrugă instalațiile de frontieră ale R. D. Germane cu ajutorul exploziilor. Detonările de bombe s-au soldat într-o serie de cazuri cu victime omenești. Din Berlinul occidental sînt aruncate afișe conținînd chemări directe Ia activitate subversivă împotriva guvernului R. D. Germane și guvernelor altor țări socialiste.. Guvernul sovietic atrage a- tenția asupra faptului că autoritățile de ocupație din Berlinul occidental, care a fost transformat într-o bază militară a N.A.T.O., nu numai
O NOUĂ ÎNFRÎNGERE
A COLONIALIȘTILOR

NEW YORK 11 (Agerpres). - 
La 10 august Comitetul O.N.U. 
pentru examinarea problemei a- 
plicării Declarajiei cu privire la 
acordarea independenței țărilor 
și popoarelor coloniale a adoptat, 
cu o majoritate da 12 voturi, 4 
contra și o abținere, rezoluția ce
lor 11 state (Cambodgia', Etiopia, 
India, Iugoslavia, Madagascar, 
Mali, Polonia, Siria, Tangenica, Tu
nisia și U.R.S.S.) în care se cere 
acordarea neîntîrziată a indepen
dentei coloniei Mozambic și a- 
doptarea de sancțiuni împotriva 
Portugaliei în cazul în care refu
ză să îndeplinească prevederile 
rezoluției,

Adversari înfocafi ai acestei re
zoluții au fost Statele Unite, An
glia, Italia și Australia, care au 
votat împotriva ei.

Rezoluta recomandă Adunării 
generale a O.N.U. să sprijine ce

Evenimentele
BUENOS AIRES 11 (Ager

pres). — Potrivit relatărilor a- 
gențiilor de presă, evenimen
tele din Argentina au luat o 
întorsătură gravă. încercînd 
să-l împace pe generalul rebel 
Toranzo Monterò, care s-a pro
clamat comandant șef al ar
matei, președintele Guido, l-a 
destituit pe actualul ministru 
de război și comandant șef al 
armatei, generalul Juan Loza, 
numind în locul său pe gene
ralul în retragere Eduardo Se- 
norans.

Neținînd seama de această 
numire, generalul Monterò, cu 
sprijinul a 20 de generali ad-

O declarație 
a Departamentului de Stat 

al S.U.A.
NEW YORK 11 (Agerpres). •- TASS transmite :
Intr-o declarație oficială, 

Departamentul de Stat al 
S.U.A. a urat cosmonautului 
sovietic A. G. Nikolaev să 
efectueze cu succes zborul și 
să aterizeze cu bine, anunță 
agenția Associated Press.

Declarația Departamentului 
de Stat al S.U.A. constituie 
răspunsul la mesajul guvernu
lui U.R.S.S., adresat guvernu
lui S.U.A., în care îi cere să 
se abțină de la efectuarea 
exploziilor nucleare care ar 
putea pune în primejdie viața 
cosmonautului.

Statele Unite, se arată în 
declarația Departamentului de 
Stat, nu intenționează să în
treprindă nici o acțiune care 
ar putea să prejudicieze în 
vreun fel activitatea cosmo
nautului sovietic. 

că nu iau nici un fel de mă. suri de împiedicare a acțiunilor provocatoare ale autorităților din Berlinul occidental și de la Bonn, ci le încurajează în fel și chip.Guvernul sovietic, se arată în notă, declară că întreaga răspundere pentru consecințele actelor provocatoare „va reveni acelora care organizează aceste provocări și care sprijină această activitate aventuristă”.
O vizită 

provocatoare
BERLINUL OCCIDENTAL H 

(Agerpres). — TASS transmite j 
La 10 august, președintele R.F.G., 
Lubke, a sosit în Berlinul occi
dental unde intenționează să-și 
exercite cu acest prilej funcțiile 
președințiale.

Scopul principal al vizitei sale 
este de a lua parte la acțiunile 
puse la cale de Senatul Berlinu
lui occidental în legătură cu îm
plinirea unui an (la 13 august) 
de la adoptarea de către guvern 
nul R.D.G. a măsurilor hotărîte 
pentru asigurarea securității gra
nițelor sale. Lubke va face la 13 
august o declarație la postul de 
radio și de televiziune al Berli
nului occidental.

★
Guvernul R. D. Germane a 

adresat la 9 august guvernelor 
S.U.A., Angliei și Franței, prin 
intermediul Cehoslovaciei, note 
în care protestează împotriva 
vizitei provocatoare a președin-1 
telui R. F. Germane, Lubke în 
Berlinul occidental.

rerea poporului din Mozambic de 
a i se acordai imediat indepen
denta și cere Portugaliei să efec
tueze reforme și să ia măsuri în 
acest sens.

In cazul în care Portugalia re
fuză să facă acest lucru, se spune 
în rezolufie, va fi convocat Con
siliul de Securitate, care va tre
bui să ia măsurile corespunzătoa
re, in5?usiv sancțiuni, dacă va fi 
necesar, pentru a obliga Portuga
lia' să îndeplinească prevederile 
rezoluției.

In rezolujie se cere Portuga
liei să înceteze operațiunile mili
tare și represiunile împotriva 
populajiei din Mozambic, iar țări
lor membre ale O.N.U. — să se 
abjină de la orice acțiune de 
sprijinire a Portugaliei, în speciei 
de la ajutor militar, pe care a- 
ceasta l-ar folosi împotriva popu
lației din Mozambic.

din Argentina
versari ai lui Senorans, s-a 
proclamat din nou șef al ar
matei stabilindu-și cartierul 
general la Palermo, lingă Bue- 
nos Aires. Pentru funcția de 
ministru de război generalii 
rebeli susțin candidatura gene
ralului în retragere Ossirio A- 
rana. Colonelul Roberto Gue- 
ring, șeful statului major al 
primei divizii motorizate din 
Palermo a înștiințat pe gene
ralul Senorans că ofițerii din 
Palermo nu recunosc autorita
tea sa. Guvernul a concentrat 
trupe din garnizoanele care 
i-au rămas credincioase, mai 
ales de la marea bază militară 
Campo de Mayo. Palatul pre
zidențial și alte instituții sînt 
înconjurate de tancuri și ca
mioane cu soldați. Pe de altă 
parte trupe ale generalilor re
beli se îndreaptă spre capitala 
țării.

Intr-un apel radio-televizat 
adresat țării la 10 august, pre
ședintele Guido a chemat pe 
toți cetățenii „să prevină ca 
aceste ceasuri dramatice să nu 
devină tragice“.

_®-------

Pc scurt
MOSCOVA. — Vasili Kuz- 

nețov, prim locțiitor al mi. 
nistrului afacerilor externe al 
U.R.S.S., a plecat pe calea ae
rului la Geneva, unde va con
duce delegația Uniunii Sovie
tice Ia ședințele Comitetului 
celor 18 state pentru dezar. 
mare.

NEW YORK. — După cum 
relatează agenția Associated 
Press, o rachetă balistică in. 
tercontinentală „Atlas“, de un 
tip nou, lansată la 11 august 
la baza de la Vandenberg, a 
explodat la cîteva secunde 
după lansare.

TAIPE. — După cum rela
tează corespondentul agenției 
Associated Press din Taipe, 
aici continuă să se extindă e- 
pidemia de holeră.


