
Un fapt obișnuit. Colectivul cabinetului tehnic al Uzinei metalurgice din Bacău pregătește o gazetă 
a inovatorilor Foto : N. STELORIAN
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STRĂLUCITE VICTORII ALE ȘTIINȚEI CONSTRUCTORILOR COMUNISMULUI

DOUA NAVE SOVIETICE
PE MARILE ITINERARI! COSMICE

î

SUCEAVA (de 
la corespondentul 
nostru).

La întreprinde
rea de piele și în
călțăminte „Stră
duința” din Ițcani 
au fost adăugate 
la bilanțul între
cerii noi succese.

De la începutul 
anului și pînă în 
prezent muncitorii 
acestei fabrici au 
îmbunătățit cali
tatea produselor 
— la talpă cu 4,7 
la sută, față de 
plan, iar la încăl
țăminte cu 1,81 la 
sută. Prin reduce
rea consumului 
specific s-au eco
nomisit 127 400 
dm piele și 8.010 
kg talpă — din 
care se pot con-

fecționa 4 900 pe
rechi fețe și 14 560 
perechi tălpi.

în fruntea în
trecerii se află 
muncitorii Gh. Ji- 
taru, Ion Isepciuc, 
Constantin Mură- 
rescu. Și tinerii 
Ion Cureliuc, Ru- 
dolf Blechner, Va- 
leriu Cocoș, care 
într-o perioadă 
făceau risipă de

materiale, 
trat în 
nilor 
Critica 
postul 
control, 
rile de experiență 
cu fruntașii, ur
mărirea întreceri
lor individuale, a- 
jutorul tovărășesc 
— sînt factorii e- 
sențiali ai rezulta
telor obținute.

Sonde redate 
producției
In întrecerea so

cialistă în cinstea 
zilei do 23 August, 
muncitorii, inginerii 
și tehnicienii de la 
schela Țicleni obțin 
noi succese în reac
tivarea sondelor 
vechi. Muncitorii 
jdin cadrul brigăzi
lor de intervenții și 
Sreparații sonde de 
jaiei au reușit să 
.•reactiveze în ulti- 
|ma vreme mai mul- 
(te sonde cu un de- 
•bit mărit de țiței 
(sondele 304, 199,
132 și 139).

au in- 
rîndul bu- 
gospodari. 
făcută de 

utemist de 
schimbu-

\

<962|

Un preț de cost 
cît mai redus
BAIA MARE (de la cores

pondentul
Ziua de 

timpinată 
muncă de

Răspunsuri la o întrebare
La întrebarea „Ce succese a obținut colectivul întreprin

derii dvs. în cinstea zilei de „23 August" ne răspund :

PAVEL MOLDOVAN — directorul Uzinei „Hidro- 
mecanica“-Brașov.

• De la 1 iulie și pină In prezent s-au turnat unele repere 
lnlocuindu-se ceara cu poliștirenul.
• S-a trecut de la forjarea liberă a unor piese la forja

rea in matrilă. In acest fel in luna august s-au economisit 
aproape 8 tone de metal (totalul economiilor realizate anul 
acesta — 160 tone metal).
• S-a Îndeplinit Înainte de termen angajamentul luat In 

cinstea aniversării eliberării patriei noastre, realizindu-se 
2 300 000 lei economii la prețul de cost.

VALERIAN MANGIUREA — inginer 
prinderii „Carbochim”-Cluj.

• Tofi electrozii siderurgici și carbura de 
in această lună sint de calitatea I.

• In luna iulie planul producției globale 
cu 1 124 000 lei.

O Angajamentul anual de economii peste plan — 2 591 000 
lei — este aproape Îndeplinit. Am economisit numai in șase 
luni 1909 000 lei.

ION MIERLUȘCĂ — directorul Fabricii „Proleta
rul"—Bacău.

O Anul acesta s-au realizat 35 articole noi In 154 desene 
și culori diferite.

® S-au realizat 23 articole de țesături în 
sintetice.
• Procentul de țesături „extra'' realizate 

este de 76,6 la sută tafă de 75 Ia sută cit 
de plan.

șef al Intre-

siliciu

a tost

produși

depășit

amestec

pină in 
prevede

cu tire

prezent 
sarcina

Ședința lărgită a Secției
de cereale și plante

a început la Institutul 
de Cercetări Agricole

Luni 
Central 
ședința lărgită a Secției de 
cereale
Consiliului Superior al Agri
culturii. Iau parte membrii 
Secției și specialiști de la 
Academia R.P. Române, ins
titutele de cercetări și de în- 
vățămînt superior agricol, din 
centrele de încercare a soiu
rilor, de la consiliile agricole 
regionale și raionale și din 
gospodăriile agricole de stat și 
gospodăriile agricole colective.

La ședință participă tovară
șul Alexandru 
vicepreședinte al 
de Miniștri.

în cuvîntul de 
tovarășul Mihail 
ședințele Consiliului Superior 
al Agriculturii, a arătat că 
această întîlnire a cercetăto
rilor și specialiștilor din pro
ducție are loc în acest an în 
condiții noi create de înche
ierea colectivizării și reorga
nizarea conducerii agricultu
rii. Vorbitorul a subliniat im
portanța examinării rezulta
telor obținute în cultura griu
lui în ultimii ani în țara noas
tră în vederea îmbunătățirii 
complexului de măsuri agro
tehnice pe baza experienței 
dobîndite și a extinderii celor 
mai productive soiuri în pro
ducție pentru asigurarea re
coltei anului viitor la nivelul 
sarcinilor trasate de Con
gresul al IlI-lea al P.M.R.

Lucrările ședinței continuă.

și plante tehnice a

Moghioroș, 
Consiliului

deschidere,
Dalea, pre-

(Agerpres)

în- 
de 

mi-
ro- 
cu

nostru).
23 August este 
de colectivul 

la Exploatarea 
nieră „Steaua 
șie“-Cavnic
1618 000 lei eco
nomii peste sarci
na de plan. Ele 
au fost obținute 
datorită extinde
rii mecanizării, 
armării metalice 
și cu bolțari de 
beton a galeriilor 
precum și prin re
ducerea consumu
rilor specifice. în 
sectorul I, ca de 
altfel în întreaga 
exploatare, dom
nește o atmosferă 
entuziastă de în
trecere. Fiecare zi 
aduce noi munci
tori în rîndul 
fruntașilor. în lu
na iulie sectorul 
și-a depășit planul 
la minereul esca- 
vat cu 6 la sută, 
întrecerea între 
brigăzi este în 
plină desfășurare. 
E și firesc, fiecare 
dorește să fie în 
primele rînduri în 
întrecerea în cin
stea măreței săr
bători a poporului 
nostru.

Și-au depășit angajamentul
Muncitorii de Ia 

Fabrica de confecții 
„Proletarul roșu” din 
Bîrlad au drept țel 
în întrecerea socia
listă, îndeplinirea e- 
xemplară a sarcinilor 
din planul de pro
ducție al întreprin
derii, In primul se-

mestru, angajamen
tul lor a fost riguros 
respectat, dînd chiar 
și produse peste 
plan. (32 000 bucăți 
confecții pentru co- 
pii).

In luna iulie pro
ductivitatea muncii 
a sporit cu 7,8 la

sută, i-au dat 
plan 5 480 
confecții.

Cine sînt frunta
șii ? Brigăzile con
duse de Gh. Coșniță, 
I. Dima, C. Zonter, 
Șt. Nicoară și mulți 
alții.

peste 
bucăți

După cum s-a anunțat, duminică 12 august a.c. la ora 11,02 (ora 
Moscovei) a fost plasată pe orbita de satelit al Pămîntului o nouă navă 
cosmică sovietică „Vostok-4” condusă de pilotul cosmonaut Pavel Po
povici.

IN SPAȚIUL COSMIC SE AFLĂ ASTFEL ÎN ZBOR SIMULTAN 
DOUĂ NAVE COSMICE SOVIETICE — „VOSTOK-3” ȘI „VOSTOK-4” 
— CONDUSE DE COSMONAUȚII ANDRIAN GRIGORIEVICI NIKO- 
LAEV ȘI PAVEL ROMANOVICI POPOVICI, AAABII CETĂȚENI AI 
UNIUNII SOVIETICE.

Scopul plasării pe orbite apropiate a două nave cosmice este obținerea 
de date experimentale cu privire la posibilitatea stabilirii unei legături ne
mijlocite între două nave, coordonarea acțiunii piloților cosmonauți, ve
rificarea influenței acelorași condiții ale zborului cosmic asupra organis
mului omului.

Toate sistemele navelor cosmice „Vostok-3” și „Vostok-4” funcțio
nează normal.

Pentru prima dată se înfăptuiește potrivit planurilor de cercetări un 
zbor comun în grup în spațiul cosmic a două nave.

ncă de pe când, în 
aprilie ’61, un sin
gur om-stea cu
treiera triumfal 
cerul, cu toți știam 

I Ică va veni și un 
timp al constela

țiilor umane.
Dar nici poeții vizionari de 

maximă îndrăzneală lirică 
n-ar fi cutezat să fixeze data 
acestei uluitoare apariții pen
tru anul imediat următor. 
Știința și tehnica țării lui 
Lenin a fixat însă acest mo
ment în istoria lumii la 11 și 
12 august 1962. La numai 24 
de ore, una după alta, două 
nave purtînd însemnele cu se
cera și ciocanul și-au luat 
zborul, plasîndu-se pe orbite 
extraterestre. Doi cosmonauți 
le conduc, zburînd la mică 
distanță unul de celălalt, si- 
muitan, prin spațiile nemărgi
nite.

Doi cetățeni sovietici, însu
flețiți de aceleași idealuri 
mărețe și nobile.

Doi comuniști.
Inima Și cugetul nostru sînt 

pătrunse de o bucurie solară.
Prin urmare, pentru a treia 

și pentru a patra oară, gene
rația de oameni sovietici; năs- 
cuți în anii primelor cinci
nale, pionieri în timpul Mare
lui Război pentru Apărarea 
Patriei, entuziaști comsomo- 
liști în perioada refacerii 
postbelice, și încercați munci
tori membri ai gloriosului

P.C.U.S. în vremea construc
ției desfășurate a comunismu
lui, pentru a treia și a patra 
oară, deci, această generație 
trimite eroi cu o astfel de bio
grafie să înfrîngă legile gra
vitației terestre, să se apropie 
de stele și să muncească acolo, 
pentru binele omenirii.

Aceasta este o victorie 
care-ți taie respirația.

Citești avid știrile : da, iată, 
in condițiile imponderabilită
ții, Nikolaev și Popovici, la 
bordurile navelor „Vostok 3“ 
și respectiv „Vostok 4" lucrea
ză, fac însemnări și observații 
cu privire la funcționarea apa
raturii navelor cosmice, pri
vesc Pământul prin ochiurile 
de bord, iau micul dejun, 
prînzul și cina — hrănindu-se 
cu produse naturale — se o- 
dihnesc apoi un număr de ore 
și, în sfîrșit, își reîncep ziua 
de lucru cu exerciții de în
viorare... Fantastic!

Iată că au stabilit legăturile 
bilaterale cu pămîntul scump 
al patriei sovietice, iată că 
raportează primului secretar 
al P.C.U.S-, șefului guvernului 
sovietic, despre istorica lor 
expediție, după care — totuși 
pămînteni, cu pasiuni de pă
mânteni — găsesc vreme să se 
intereseze de rezultatul în fi
nala Cupei U.R.S.S. la fotbal 
și să felicite echipa_ cîștigă- 
toare — „Șahtior“.

Și iată că, 
atît, Nikolaev

Fantastic ! 
mai mult decît 
și Popovici au

stabilit și legătura reciprocă 
prin radio dintre nave: cele 
două răsărituri, răsăritul din 
11 august și răsăritul din 12 
august, stau de vorbă, pe ru
sește, în tăriile cerului, în 
vreme ce în mai puțin de o 
oră și jumătate, ocolesc îm- 
preună globul. Ce palid cu- 
vint — fantastic...

Toate acestea subliniază din 
nou și cu toată tăria în fața 
întregii lumi invincibila supe
rioritate a științei și tehnicii 
sovietice în asaltul Cosmosu
lui. Acum, constelația sovietică 
înnobilează cerul.

Doi tovarăși se află simul
tan pe orbită. Ei sînt, după 
fericita expresie a lui Nikita 
Sergheevici Hrușciov, frați ce
rești. l-am mai putea numi și 
intr-alt fel. Astronomii spun: 
există mii de stele duble, une
le observabile vizual, altele 
prin examen spectroscopie. 
Desigur, astronomii știu ce 
spun. Dar acum, depășind 
cercul îngust al cîtorva ini- 
țiați în această știință, sute 
de milioane de oameni de pe 
întreaga suprafață a Pămîntu
lui, cunosc prima stea dublă. 
O stea dublă cu voință de 
fier, cu inimă fierbinte, cu 
surîs fermecător. Numele: 
Andrian Nikolaev și Pavel Po
povici. Amândoi fii ai mare
lui popor sovietic, constructor 
al comunismului, pionier 
cucerirea Cosmosului.

O minunată stea dublă 
vietică.

in

so-

„Scìntela tineretului"

Ritmul însilozărilor
trebuie intensificat

Gospodăriile colective din 
raionul Tg. Mureș spo
resc, an de an, numă

rul de animale proprietate ob
ștească. Pentru asigurarea ba
zei furajere, gospodăriile co
lective și-au prevăzut sporirea 
producției de nutrețuri. S-a 
și recoltat pînă în prezent fi
nul de pe mari suprafețe de 
finețe naturale și de pe cele 
cultivate și a început însilo
zarea diferitelor ierburi de 
slabă calitate ca: rogoz, stuf 
în amestec cu porumb fura
jer, trifoliere etc. Aceasta con
stituie o rezervă însemnată de 
nutrețuri.

Colectiviștii din Șardu Ni- 
rajului, au însilozat pînă în 
prezent 470 de tone de furaje 
(borceag, trifoi, lucernă, ier
buri grafinee). Conducerea 
G.A.C., folosind timpul favo
rabil a mobilizat colectiviștii 
tineri și vîrstnici la recoltarea 
furajelor, care au fost apoi to
cate cu cele două tocători, tri
mise de S.M.T. Miercurea Ni- 
raj. Colectiviștii au dovedit 
inițiativă și în amenajarea si
lozurilor. Au săpat 8 silozuri 
tip tranșee; pămîntul a fost 
ars jur-împrejur, văruit și pre
văzut cu un strat gros de aș
ternut de paie. Timp de 2 zile 
silozurile au fost umplute, pre-

sate și acoperite cu lut și ni
sip. La G.A.C. Crăciunești, 
s-au însilozat pînă în prezent 
peste 300 de tone furaje 
(porumb furajer, floarea-soa- 
relui, mazăre etc). însilozarea 
furajelor a început și în gos
podăriile colective din Chen- 
du Mare, Ernei, Păinjeni și 
altele. Colectiviștii din Chen- 

Mare, de pildă, au însilo-du

dărie mai sînt și alte loturi 
cu culturi năpădite de rapiță 
sălbatică — în total aproape 
30 ha — însă pînă în prezent 
nu s-au luat măsuri pentru 
recoltarea și însilozarea lor.

Trebuie urgentată și trans
portarea finului. Deși la 
G.A.C. Dumbrăvioara s-au co
sit cele 125 ha cu fînuri na
turale, vreo 2—3 vagoane de

Raid prin cîteva G.A.C. 
din raionul Tg. Mureș

zat 250 de tone de furaje, bor- 
ceag, trifoliere și diferite ier
buri.

Mai sînt însă mult.e rămî- 
neri în urmă. La G.A.C. Dum- 
brăvioara, însemnate resurse 
de furaje sînt lăsate nefolo
site. Deși s-au semănat 18 ha 
de porumb siloz, din cauză că 
nu i s-a asigurat decît o sin
gură prașilă, acest porumb nu 
s-a dezvoltat și a fost năpădit 
de rapiță și de alte buruieni, 
în această situație soluția cea 
mai bună ar fi fost recoltarea 
porumbului și a buruienilor 
și însilozarea lor. în gospo-

fin au rămas încă pe cîmp. La 
această acțiune ca și la cele
lalte, tinerii colectiviști tre
buiau să contribuie activ. Din 
păcate, această problemă n-a 
stat, pînă în prezent, în aten
ția organizației U.T.M. din 
gospodărie. în unele gospodă
rii colective, ca cele din Bând, 
Corunca și altele nu s-au luat 
încă măsuri pentru amenaja
rea și curățirea silozurilor. La 
G.A.C. Corunca, de pildă, cele 
3 silozuri rotunde de beton 
sînt pline de apă. La G.A.C. 
Bând, urmează a fi însilozate 
circa 100 de vagoane nutrețuri

I
prezent nu auînsă pînă în .

fost amenajate silozurile. în
silozarea furajelor n-a început 
încă nici în gospodăriile co
lective din Iedu, Gălățeni, 
Sîngeorgiu de Pădure, Călu- 
șeri, deși încă înainte de în
silozarea porumbului putea 
să înceapă recoltarea și însi
lozarea altor nutrețuri, inclu
siv a diferitelor ierburi care 
constituie o rezervă prețioasă 
de furaje.

După datele consiliului a- 
gricol raional, pînă în prezent, 
gospodăriile agricole colective 
din raionul Tg. Mureș au în- 
silozat 1 865 de tone de furaje, 
din cele peste 53 000 de tone 
planificate. Ritmul însilozări
lor trebuie grabnic intensifi
cat, mai ales că peste puțin 
timp va începe însilozarea 
porumbului siloz. Sub îndru
marea organizațiilor de partid, 
consiliile de conducere ale 
gospodăriilor colective, avînd 
sprijinul organizațiilor U.T.M., 
trebuie să mobilizeze întreaga 
masă a colectiviștilor la ame
najarea silozurilor, la recolta
rea și însilozarea nutrețurilor, 
pentru a asigura hrana ani
malelor.

ȘT. NECANIȚCHI

t

Pavel Popovici
(Date biografice)

Pavel Popovici, al patrulea 
cosmonaut sovietic, este de na
ționalitate ucrainean. El s-a 
născut la 5 octombrie 1930 în 
orășelul Uzin, regiunea Kiev, 
într-o familie de muncitori.

Popovici a urmat școala me
die, iar apoi o școală de me
serii. După absolvirea ei, a in
trat la Școala tehnică indus
trială din Magnitogorsk (U- 
ral). Terminînd școala tehnică 
industrială in anul 1951, Po
povici a devenit tehnician 
constructor.

Pavel Popovici a intrat vo
luntar în rîndurile armatei so
vietice; a învățat la o școală 
militară de aviație, iar după 
absolvirea ei și-a făcut servi
ciul militar în unitățile forțe
lor aeriene militare.

In anul 1945 Pavel Po
povici a fost primit în Com- 
somol, iar în iunie 1957 în rîn
durile Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice. In anul 
1961, pentru îndeplinirea cu 
succes a unei sarcini date de

guvern, el a fost decorat cu 
ordinul „Steaua Roșie“.

Pavel Popovici este căsăto
rit. Soția sa, Maria, are 31 
de ani și este aviatoare. In 
prezent lucrează ca tehnician 
calculator. Natala, fetița cos
monautului, are șase ani.

Tatăl cosmonautului sovietic, 
în vîrstă de 57 de ani, lucrea
ză în orășelul Uzin din re
giunea Kiev. Mama lui, în 
vîrstă de 59 de ani, este cas
nică. Popovici are două surori, 
Maria și Nadejda, și doi frați, 
Nikolai și Piotr.

împreună cu prietenii lui 
cosmonauți, Pavel Popovici s-a 
pregătit cu încordare pentru 
zborul spre stele.

Radiogramă comună din Cosmos
MOSCOVA 13 (Agerpres). — TASS transmite : La 13 

august, cosmonauti sovietici Nikolaev și Popovici au trans
mis de pe bordul navelor „Vostok-3” și „Vostok-4” urmă
toarea radiogramă :

_ „Oamenilor de știință, constructorilor, inginerilor, teh
nicienilor și muncitorilor sovietici.

Dragi tovarăși ! Vă mulțumim sincer pentru că ați 
creat aceste minunate nave cosmice și pentru că ne-ați pre
gătit excelent în vederea zborului. Vă urăm noi succese 
în munca spre binele patriei noastre iubite. Piloții cosmo
nauți Nikolaev, Popovici”.

în aceeași zi a fost primită următoarea radiogramă a 
piloților cosmonauți Nikolaev și Popovici :

„Moscova, Kremlin. Raportăm Comitetului Central al 
Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, guvernului sovie
tic și personal Iui Nikita Sergheevici Hrușciov. Continuăm 
zborul potrivit sarcinilor. Ne simțim bine. Navele se supun 
voinței noastre. Sîntcm mișcați de grija patriei față de noi. 
Salutăm din Cosmos pe toți constructorii comunismului. 
Cosmonauti Nikolaev, Popovici”.

Alte amănunte 
în legătură 

cu zborul navelor 
cosmice „Vostok-3“ 

și „Vostok-4“

Citiți în pag. a IV-a

• Admirație in întrea
ga lume.

• Ce înseamnă navi
gație cosmică în 
grup șl ce importan
ță are ea pentru cos
monautică.

• Reporta} din Bucu
rești.

• De pe bordul navelor 
cosmice.

PE COSMOS-PROSPEKT

Cui nu l-a zîmbît vreodată o stea ? 
Luna, barem — o știți : pierde-vară ! 
Chiar eu era să pun mina pe ea, 
pe deal, într-o seară...

Cerul, acum, e un fel de raion t 
de la Moscova — patruzeci de minute.

Cerul a fost totdeauna aproape, 
în vise, în cărțile cu povești, 
cu norii, cu cetele îngerești, 
la un zvîcnet de pleoape

Dan Deșliu _ _______ .....
Din slavă, glasuri bine cunoscute 
vorbesc cu Talia, la telefon.

Serafimul de servici se crucește 
urtcle-i muzica sferelor, 
tinde — sfintele cete ?
Cerul începe să-nvețe rusește 
între două rachete...două rachete...

Două rachete merg împreună, 
pe Cosmos — Prospekt, înainte... 
Cetățeni ai pămîntului, luați aminte 
sînt semne de lună !
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Note

De ce 
Ia școală ?

întem în plină va- 
j canță școlară. Ar

pegiile de hîrtie 
ale manualelor, 
s-au stins. Glasu
rile ascuțite ale 
elevilor s-au mai

rotit un timp prin clase, au 
plutit pe deasupra catedrelor, 
apoi au țâșnit ca niște săgeți 
ascuțite pe ferestre, pe uși, pe 
porți, și s-au pierdut printre 
copaci. Clasele însă n-au ră
mas goale, pentru că sune
tul rindelelor geluind, a um
plut sălile de clasă cu noi 
game sonore. Au urmat su
netul răgușit al mistriei, 
foșnitor al bidinelii, clipocit

«

elevilor a crescut cu 
58 000).

al varului legănat în găleată 
sau pulverizat prin injector.

In cursul acestui an vor fi 
date ------
țară 
care, 
3841.

Ritmul construcțiilor este 
impresionant în fiecare re
giune. în regiunea Crișana au 
fost terminate, în ultimele săp- 
tămîni, 14 școli noi de 8 ani, 
iar 30 localuri de școli de 4 și 
8 ani vor fi gata pînă la 
23 August.
_ Anul acesta, în regiunea 

școlile vor avea 
săli de clasă mai

în folosință, în întreaga
5.415 săli de clasă din 

pînă la 15 septembrie,

Crișana,
cu 327 
mult decît in anul trecut. In 
multe raioane s-au și efectuat

pînă acum lucrările de repa
rații și zugrăvire, la peste 80 
lg sută din. numărul școlilor 
s-a transportat și depozitat în
tregul necesar de combustibil. 
Acum, se lucrează susținut la 
repararea mobilierului, ușilor, 
geamurilor, împrejmuirilor, ac
țiune la care-și dau concursul 
comitetele de părinți.

In regiunea Dobrogea, sfa
turile populare cheltuiesc în 
acest an pentru nevoile școli
lor cu 14 milioane de lei mai 
mult decît în anul trecut.

La Tulcea și Macin sînt 
construcție noi localuri

în
de

școli medii, iar la Constanța,

Cernavodă, Cobadin, Sarl- 
chioi, Casimcea și Ghindărești, 
se construiesc localuri de școli 
elementare.

In noul an școlar, copiii 
orașului Iași silit întâmpinați 
de două școli noi, cu cîte 24 
săli de clasă fiecare și ale că
ror laboratoare sînt înzeșțrgte 
cu material didactic perfecțio
nat. -

Alte 30 de școli noi își 
deschide porțile în noul 
școlar în satele regiunii, 
ultimul deceniu, în satele 
comunele acestei regiuni 
fost construite circa 450
școli noi, moderne, iar numă-

vor 
an 

(In 
și 

du 
de

Difuzarea
cărții școlare
Operativitate

înainte de a arăta o metodă 
bună preconizată în regiunea 
Bacău pentru difuzarea ma
nualelor, vrem să semnalăm 
lipsa de răspundere de care 
se fac vinovați unii tovarăși 
de la U.R.C.C. raion Bacău. 
Depozitarea manualelor s-a 
iăcut într-un beci cu umezea
lă. Era așa de greu să se gă
sească un loc mai nimerit 
pentru'difuzarea cărților ?

Și acum, o inițiativă lăuda
bilă în privința transportului 
cărților de școală. Au fost 
luate măsuri ca aceste trans
porturi să se facă direct de la 
depozitele U.R.C..C. la școlile 
săteșți cu camioane acoperite.

Așadar, în regiunea Bacău 
a fost organizată (prin grafice 
cu planificarea zilelor de tran
sport) o bună aprovizionare 
cu manuale, operativă.

R. CRISTEA

Prea puține centre
La secția de invățămînt ă 

Sfatului popular al orașului 
Constanța au și început să so
sească materialele didactice 
contractate pentru noul an 
școlar. Volumul-acestor mate
riale este anul acesta cu 25 
la sută mai mare decît în 1961. 
In afara materialelor contrac
tate la I.M.D., atît de către 
secția de invățămînt cît și di
rect de către școlile medii, au 
sosit instrumentele muzicale, 
păsările și animalele împăiate, 
precum și planșele și hărțile 
necesare pentru noul an de 
învățămînt.

In vederea aprovizionării cu 
manuale școlare pentru cla
sele I—VII s-au alcătuit din 
timp listele, pe școli, cu ne
cesarul de cărți și s-au luat 
măsurile pentru o rapidă dis
tribuire. Pînă în ziua de 16 
august, toate școlile din oraș 
vor primi cărțile de care au 
nevoie pentru elevii acestor 
ciașe.

Nu aceleași aprecieri se pot

face însă despre modul în care 
se efectuează distribuirea ma
nualelor școlare pentru cla
sele VIII — XI. Pentru a- 
ceastă operațiune au fost sta
bilite numai două centre.

Vizitînd aceste centre și 
discutînd cu elevii și părinții 
care se aflau acolo în vederea 
procurării cărților necesare, 
am putut lesne constata că 
numai două centre sînt cu to
tul insuficiente pentru numă
rul mare de cumpărători. Din 
cauza aceasta se formează in- 
terminabjle cozi, cumpărători! 
își pierd din prețiosul lor 
timp, iar vînzătoarele reu
șesc cu greu să facă față. 
De aceea, soeotim că este ne
cesar ca C.L.D.C. Constanța să 
ia de urgență măsurile care 
se impun în vederea măririi 
numărului de centre pentru 
desfacerea manualelor școlare 
de clasele VIII-XI. Ast
fel ar fi util să se stabilească 
un centru special pentru sec
țiile serale, centru care să 
funcționeze după un orar con
venabil cumpărătorilor respec
tivi (de -exemplu 17-21).

O experiență bună

în regiunea Galați, prin 
unitățile special amenajate, 
cărțile au început să fie 
difuzate încă din prima zi 
a lunii august. Librăriile din 
Galați, Brăila, Tecuci sau 
Focșani au cunoscut o mare a- 
fluență de cumpărători. Popu
larizarea acțiunii de difuzare 
a manualelor s-a făcut din 
timp prin afișe care indică 
locurile unităților de unde a- 
ceștea pot fi procurate. Măsu

rile luate de C.L.D.C.-Galați, 
la inițiativa lucrătorilor din 
comerț, de a distribui manua
lele școlare cu plata direct la 
vînzător a fost binevenită, a-» 
ceasta ducînd la evitarea a- 
glomerației. Lucrătorii din co
merț acordă grijă păstrării în 
bune condiții a manualelor 
ce le au spre difuzare.

Măsuri asemănătoare au fost

Jmcgine actuală da la întreprinderea de material didactic din 
București : ultimele retușuri la hărțile școlare în relief.

luate și în privința distribui
rii manualelor pe care elevii 
claselor I-VII le vor primi 
gratuit între 15 august și 10 
septembrie. Centrele comu
nale ca și școlile din orașele 
regiunii Galați vor ridica, con
form unei planificări dinainte 
stabilită, manualele școlare 
gratuite. Bună este și iniția
tiva C.L.D.C. Galați de a des
chide, începînd cu data de 20 
ale acestei luni standuri pen
tru difuzarea manualelor șco
lare în incinta tuturor școli
lor medii din orașele regiunii 
Galați. Cu toate acestea, însă, 
pot fi semnalate și unele ne
ajunsuri în ce privește difu
zarea mapualelor școlare, ne
ajunsuri care pot fi înlăturate. 
Atît în orașul Galați cît și în 
orașul Brăila există un număr 
mare de elevi, iar manualele 
școlare sînt distribuite doar 
printr-o singură unitate. E 
drept, cărțile sînt așezate în 
ștanduri, pe clase, și vînzarea 
se face destul de repede. To
tuși; se impune ca difuzarea 
manualelor să se facă prin 
mai multe centre. Unele din 
aceste centre trebuie ampla
sate în cartierele mărginașe 
ale acestor orașe. Aceasta ar 
ajuta cumpărătorilor, de bună 
seamă, să cîștige timp și, fi
rește, ar duce la evitarea a- 
glomerației. Cumpărătorii sînt 
foarte numeroși. Numai în 4 
zile, în orașele Galați și Brăila 
s-au difuzat manuale școlare 
în valoare de peste 140 000 lei,

T. OANCEA

Construcții noi
în aceste zile de vacanță, 

elevii din comuna Chilii sînt 
prezenți la școală dintr-un 
singur motiv: sînt nerăbdă
tori. Nerăbdarea lor, împle
tită cu bucuria, s-a declan
șat odată cu vestea construi
rii unui nou local de școală 
și sporește pe măsură ce 
construcția se înalță. începu
tă nu de mult, noua con
strucție școlară din comuna 
Chilii e aproape gata. Se 
execută acum ultimele lu
crări. La 15 septembrie, ele
vii din Chilii vor intra în 
școală nouă.

Dar Chilii e numai un 
exemplu. In Cilibia, Cîndești, 
Câinești, Rătești și în alte 
zeci de sate și comune din 
raionul Buzău se construiesc 
școli noi, se mărește spațiul 
școlilor existente. 11 școli de 
8 ani, 3 școli de 4 ani, con
strucții noi și extindgrea șco
lilor ' existente cu încă 97 
săli de clasă și 11 labora
toare — iată amploarea pre- 
gătirilor pentru noul an șco
lar în acest raion.

Multe din obiective au fost 
deja terminate, altele, ca cele 
din Cilibia, Țătulești, Urlă- 
tori, Căldărești, sînt într-un 
stadiu avansat.

Acolo unde există preocu
pare, noile construcții șco
lare se execută într-un ritm 
rapid pentru a fi terminate 
înainte de 1 septembrie.

Gata
pentru deschiderea 

anului școlar
La intrarea în clădirea

Școlii experimentale de 8 ani

Acestea sînt numai, cîteva 
exemple ! Fiecare regiune a 
țării se poate minări cu reali
zări importante în domeniul 
bazei materiale a învățămîn- 
tului, realizări in fața cărora 
o statistică globală a învăță
mântului anilor de pînă la 
23 August 1944, apare ca o 
măruntă consemnare.

Dumneavoastră știți
manuale vor fi răsfoite, cer
cetate, studiate anul acesta ? 
20 600 000 !

Aceste manuale, pînă la 10 
septembrie vor fi gata tipărite 
și își vor aștepta stăpînii.

cite

17 400 000 de exemplare repre
zintă manualele gratuite

In plină vacanță, de la 1 au
gust, s.au pus în vînzare la 
librăriile din toată țara ma
nualele noului an școlar pen
tru clasele VIII-XI.

Un observator poate afirma 
cu certitudine ci nici-o școa
lă din țară nu a luat vacanță 
ci numai elevii și profesorii. 
Desăvârșirea construcției so
cialismului în patria noastră 
a deschis școlii un
larg, i-a creat condiții de dez
voltare fără precedent.

7 a Școala de 8 ani din 
/ j Malul Spart, raionul Ti- 

tu, nu se observă nimic 
din efervescența caracteristică 
pregătirilor pentru începutul 
de an școlar. Pregătirile nu au 
început încă, sau în orice caz, 
s-au redus doar la înscrierea 
elevilor claselor I.

Școala liniștită, rareori vizi
tată de către învățătorii din 
sat, așteaptă în continuu, de 
parcă până la începerea anu
lui mai sînt cel puțin încă trei 
luni de zile. Sfatul popular al 
comunei s-a grăbit s-o trans
forme într-o magazie de ce
reale. Cantitățile r 
pozitate în sălile 
permit, firește, 
renovarea școlii.

— Tovarășii de 
învățămînt cunosc 
tuație, ne spun 
Și, totuși, nu fac 
tru a ne ajuta.

intr-adevăr, situația e into
lerabilă : acum, cînd pretutin
deni pregătirile sînt în toi — 
sălile de clasă zugrăvite, mo
bilierul reparat, dușumelele și 
ferestrele revopsite, Școala de 
8 ani de la Malul Spart înde
plinește încă funcția de... de- 
pozit de cereale. Gare tovară
șii din conducerea gospodăriei 
nu găsesc un loc mai bun 
pentru a depozita recolta ?

de grîu de- 
de clasă nu 
repararea și

la secția de 
această si- 
învățătorii; 
nimic pen’

M. FILIMON
-----®-

„Gospodari"

orizont

NICHITA STÄNESCU

Școli noi
An de an, in orașul Constanța, 

ca pretutindeni pe cuprinsul țării 
se dezvoltă rețeaua școlara, se 
înalță noi și moderne construcții 
destinate învățănjîntului. Asțfel, 
dacă în anul 1961 s-au construit 
30 de noi săli de clasă, anul a- 
cesta numărul sălilor de clasă ale 
școlilor din orașul Constanța va 
crește cu 38. în cartierul ,,Slena 
Pavel" și în cartierul Tăbăcăriei 
se ridică două noi localuri de 
școli cu cite opt săli de clasă ; 
iar pentru Școala medie din Man
galia se construiește un local nou 
cu 16 săli. De asemenea, pentru 
îmbunătățirea desfășurării proce
sului de invățămînt la Școala me- 
.die nr. 2 din Constanța se mai 
construiesc încă șase săli de clasă.

Concomitent cu ridicarea noiloi. 
construcții, în toate cele 26 de 
școli de cultură generală din Con
stanța se desfășoară lucrări de 
renovare și de reparații curente.

In satul Recea, raionul 
Bacău, ritmul lucrărilor 
pregătitoare pentru noul 

an școlar este foarte încet. Co
mitetul executiv al sfatului 
popular al comunei Răcătău 
nu s-a preocupat suficient 
pentru a asigura construcției 
(școală de 8 ani) mina de lu
cru necesară și nici meșteri, 
iar materialele de construc
ție stau neadăpostite. (Cără
mizile au, desigur, de sufe
rit de pe urma ploilor). Așa
dar, neglijență de două ori. 
Dacă se continuă ritmul în 
care s-a lucrat, școala nu va 
putea fi dată la timp în folo
sință.

Deși pînă la începerea noului 
an școlar mai e o lună, ne
răbdători, elevii au asaltat li
brăriile pentru a-și cumpăr* 

cărțile necesare.

R. CÄCIULARU

Cifre și fapte
O In comuna Boișeștl este aproap» termi

nată o clădire care se impune prin frumu
șele și mărime fală de toate clădirile din sat. 
Este noua școală medie de 8 ani, în care vor 
păși, la toamnă, fiii țăranilor colectiviști. A- 
cum, cină se lucrează la finisarea școlii, ală
turi de meșteri vin să lucreze un număr mare 
de colectiviști și elevi..

Economiile realizate prin muncă voluntară 
sînt de aproape 20.000 lei. Secția de învăță- 
mlnt a raionului s-a îngrijit ca școala să iie 
dotată cu mobilier nou și modern și eu bogat 
material didactic.

9 Cetățenii din comunele raionului Vidra au 
hotărît, în cadrul unor adunări, să construias
că 14 școli de 8 ani cu 40 de săli de clasă. 
Asemenea construcții se ridică în comunele

Vrincioaia-Paltin, Valea Sării, Păulești și alte
le. Școli noi se înalță, de asemenea, și la 
Băicoi, Clmpina, Slănic și Breaza, in regiunea 
Ploiești, în comunele Copelnic, Surdești și 
Groși, din raionul Tg. Lăpuș și în multe alte 
orașe .și sate din patria noastră.

9 C'u intense pregătiri se intîmpină deschi
derea școlilor și în raionul Costești, regiunea 
Argeș. La toate cele 110 școli ale raionului au 
început reparațiile și curățenia, majoritatea 
iiind gata.

9 In raionul Bacău, exemplu în ce privește 
operativitatea pregătirilor pentru noul an șco
lar, l-a dat Școala de 8 ani din comuna Be- 
rpști, unde curățenia a început chiar din pri
ma zi de vacanță. Exemplul școlii respective

l-au urmat șl celelalte școli din raion, care, 
strălucind de curățenie își așteaptă de pe a- 
cum elevii.

9 Mai sînt unele școli în regiunile Bacău și 
Suceava care au intirșiat curățenia. Sec
țiile raionale de Invățămînt ale staturilor popu
lare, directorii școlilor respective nu s-au în
grijit să asigure din timp materialul de repa
rații, oamenii care să lucreze. De asemenea, 
nu toți directorii s-au evidențiat a ii buni gos
podari In păstrarea avalului obștesc. Astiel, 
în timp ce în școală se. făcea curățenie, mobi
lierul a fost scos în curte și lăsat In soare 
și în ploaie zile în șir.

A. CRISTIAN

nr. 6 din Buzău nu scrie încă 
„Bine ați venit, dragi elevi", 
dar fiecare sală, fiecare geam, 
școala întreagă, strălucind de 
curățenie, vrea parcă să ros
tească aceste cuvinte. Lucru 
explicabil. De la 18 iulie, a- 
ceastă școală este pregătită 
să-și primească' elevii.

Datorită preocupării direc
țiunii, a cadrelor didactice, 
în cursul lunii iulie au fost 
efectuate toate lucrările ne
cesare pentru pregătirea lo
calului de școală.

Sălile de clasă, atelierele, 
coridoarele au fost zugrăvite.

cat straie noi, curate, fru
moase.

Cu toate măsurile ..luate 
pînă în prezent de comitete
le executive ale sfaturilor 
populare raional și orășenesc, 
în unele școli, ca Padina, 
Berea, Cărpiniștea nu se în
trevede din partea direcției 

nici o acțiune de pregătire. 
In altele, ca Școala de 8 ani 
nr.l. Școala medie nr. 1 
„B. P. Hașdeu" și Școala 
medie nr. 2 „M. Eminescu" 
lucrările abia începute, se 
desfășoară într-un ritm lent.

Lipsă de răspundere
Școala de 8 ani din Padina, 

datorită creșterii continue a 
numărului de elevi (anul a- 
cesta va avea cîte cinci clase 
paralele) are nevoie de cel 
puțin 2 săli noi de clasă. Cu- 
noscînd situația, sfatul popu
lar al comunei și secția raio
nală de învățămînt au acor
dat sprijin școlii, punîndu-i 

la dispoziție fondurile și 
materialele necesare. Școala 
din Padina s-a adresat 
D. S. A. P. C.-Ploiești pen-

Lambriurile în ulei au fost 
refăcute într-o culoare mai 
plăcută, mai atrăgătoare, 
parchetul strălucește.

Cu sprijinul Întreprinderii 
„30 Decembrie" a fost repa
rat și îmbogățit mobilierul 
claselor. Velicu Nicolae, Stă- 
nilă Dumitru, Boșcu Ion, 
muncitori la întreprinderea 
„Metalurgica", Rîmniceanu 
Alexandru, Partal Nicolae, 
colectiviști, sînt cîțiva din 
părinții care, în prezent a- 
jută la pavarea cu plăci de 
cimeng a terenului din fața 
școlii.

Pînă ța data de 1 august, 
în raioMțil Buzău, 19 școli de 
8 și 4 ani erau pregătite 
pentru noul an de învățămînt; 
în 17 școli de 8 ani și 34 școli 
de 4 ani lucrările era/u în 
curs de terminare. Și în ora
șul Buzău 5 școli au îmbră-

Raid în orașul 
și raionul Buzău

întârzierea pregătirilor la 
cele mai multe școli se da- 
torește lipsei de planificare 
în executarea acestor lucrări. 
La Școala de 8 ani nr. 1 abia 
la sfârșitul lunii iulie, direc
țiunea a văzut că sînt nece
sare unele renovări, la Școa
la medie nr. 1 nu a existat 
un plan general al lucrărilor 
iar Școala medie nr. 2, pro- 
punîndu-și să execute pre
gătirile numai cu mijloace 
proprii, nu a întreprins vreo 
măsură importantă în tot 
cursul lunii iulie.

tru întocmirea documenta
ției. D.S.A.P.C. a trimis teh
nicieni la fața locului, care 
după ce au făcut măsurători, 
au propus ca în locul celor 
două săli care urmau să se 
atașeze vechii clădiri, să fie 
construit încă un local de 
școală. Propunerea a fost ac
ceptată. S-aiț sporit fondurile 
pentru construcția școlii, 
dar s-a așteptat zadarnic. 
D.S.A.P.C. n-a trimis hici 
pînă astăzi documentația ne
cesară, pentru a începe con
strucția, creând astfel greu
tăți școlii din Padina care are 
nevoie de săli de clasă pentru 
noul an școlar.

In aceeași situație se află 
școlile de 8 ani din încă 8 
comune, care, deși s-au adre
sat D.S.A.P.C, încă din fe
bruarie, n-au primit încă 
documentațiile și n-au putut

deci începe lucrările de con
strucții.

In schimb, la Cîlțîna, Căl
dărești, Săgeata au existat 
toate condițiile pentru termi
narea lucrărilor de extindere 
a spațiului de școlarizare dar 
aici, din cauza lipsei de in
teres a directorilor acestor 
școli, lucrările au fost întîr- 
ziate.

Atenție la calitate!
— „Am terminat pregăti

rile pentru noul an școlar“, 
s-a grăbit să anunțe tov. 
prof. Ionescu Lidia, care ți
nea locul directorului Școlii 
din Gălbinași.

Intr-adevăr. lucrările șe 
terminaseră. Meșterii zugravi 
își strîngeau sculele, pregă- 
tindu-se de plecare. Dar. tov. 
Ionescu ca și meșterii zu
gravi se bucuraseră prea 
devreme. Școala fusese în- 
tr-adevăr zugrăvită, spoită... 
dar spoitul era mai mult... 
spoială. Culori urîte, întune
cate, fără gust, existau por
țiuni de perete de care bi
dineaua nici nu s-a atins. în
tr-un cuvînt. s-au făcut lu
crări neîngrijite, de mântu
ială. Comitetul executiv al 
sfatului popular raional, a 
dispus refacerea întreg'ii lu
crări.

Acest lucru trebuie să dea 
de gîndit și altor directori de 
școli și, în primul rînd, între
prinderii care a executat lu
crarea. Calitatea e un lucru 
foarte însemnat. Zugrăvirea 
cu gust, îngrijit, în culori vii, 
plăcute, contribuie la educa
rea simțului estetic al elevilor, 
dezvoltă la aceștia dragostea 
față de locul lor de muncă.

NICOLAE ARSENIE

LIMBA
RUSA
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O imagine de la concursul mofociclisf de viteză pe circuit, disputat duminică • în București. 
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A 1S-A EDIȚIE

TELEGRAMA

Excelenței Sale
GHEORGHE MAURER 

■ ' ' r Consiliului 
de Miniștri al Republicii 

Populare Romîne
București

ION 
Președintele

lExcelență,
Doresc să vă mulțumesc cît 

se poate de călduros pentru 
mesajul pe care, ca răspuns 
la invitația ce v-am adresat-o 
în numele Comitetului inter
național de pregătire l-ați tri
mis Congresului mondial pen
tru dezarmare generală și 
pace, ținut recent la Moscova.

Mesajul dumneavoastră a 
fost citit într-o ședință ple
nară specială a Congresului și 
a fost primit cu un mare in
teres.

Am onoarea să fiu al 
dumneavoastră sincer, 

J. D. BEKNAL
Președintele Comitetului 

internațional de pregătire
Congresului mondial pentru 
dezarmare generală și pace

intîlnire A. F. Dobrîirin —
Dean Rusk Dezbateri profunde

al

--------

CONFERIREA DE ORDINE

99 CURSEI SCÎNTEII“
„Cursa Scînteii“ este, fără 

îndoială, una din competețiile 
cicliste care 
popularitate deosebită. Orga
nizată de 
pentru prima oară în 1948, 
întrecerea s-a desfășurat 
câțiva ani în prima jumă
tate a lunii aprilie, ser
vind drept criteriu de apre
ciere în vederea selecționării 
eehipei noastre reprezentative 
pentru „Cursa păcii". Primele 
două ediții s-au desfășurat pe 
ruta București-Predeal-Bucu- 
rești, în două etape. în anii ur
mători, tot în aprilie, traseul a 
fost București - Brașov - Bucu
rești (2 etape). Apoi, traseul a 
crescut simțitor, competiția 
și-a modificat locul calendaris
tic, dată fiind duritatea cres
cândă a întrecerii iar parcursul 
a fost schimbat de la an la 
an. Acest fapt a mărit intere
sul cursei, din punct de ve
dere competițional, și a contri
buit la 
acestei 
cicliste.

se bucură de o

ziarul „Scânteia“

creșterea popularității 
tradiționale competiții

Anul acesta „Cursa Scinteli“ 
se va desfășura între 15 și 19 
august, ediția jubiliară, a 
XV-a.

Organizatorii au fixat și pen
tru ediția a XV-a jubiliară 
un alt traseu, în 5 etape: Bucu- 
rești-Buzău-Galați (I) ; Galați- 
Tecuci, Adjud, Bacău (II) Ba
cău, Piatra Neamț, Bacău (III); 
Adjud, Onești, Tg. Secuiesc, 
Brașov (IV) ; Brașov, Predeal, 
București (V), aproximativ 
900 km. De notat că pe ruta 
Bacău, Onești, Brașov n-a mai 
trecut o caravană ciclista din 
anul 1934 (Primul tur al Ro- 
miniei).

An de an „Cursa Scìnteli“ 
constituie un punct de mare 
atracție pentru cicliști și spec
tatori. La întrecere participă 
cicliști consacrati și începători 
An de an, „Cursa Scînteii" 
a fost prilej de afirmare 
a elementelor tinere. Câștigă
tori ca N. Maxim și G. Cal- 
cișcă, se numărau și ei, la data 
victoriei (1951 și 1956) 
„speranțe", spre a nu

printre 
mai a-

minți de o serie de tineri care 
s-au evidențiat .anual în aceas
tă probă de amploare, ureînd 
apoi treptele măiestriei spor
tive.

Anul acesta, întrecerea are 
caracter internațional, prin 
prezența unui valoros lot de 
pedalori cehoslovaci, în frunte 
cu Fagala, Hnezourek, Heller, 
în palmaresul cărora intră și 
participarea la „Cursa Păcii“, 
în repetate rînduri. Fruntașii 
ciclismului nostru, L. Zanoni, 
G. Moiceanu, I. Cosma, C. Du
mitrescu, G. Radulescu, și 
alții, iar alături de ei o serie 
de tineri în plină ascensiune 
ca I. Ardeleanu și G. Bădără 
vor da replica cicliștilor prie
teni din R. S. Cehoslovacă.

Este, deci lesne de presupus 
că ediția jubiliară a XV-a se 
va desfășura sub semnul unei 
dispute sportive de un nivel 
tehnic, corespunzător unei edi
ții festive, cu caracter interna
țional.

Șl MEDALII 
UMOî? LUCRĂTORI 

DIN INDUSTRIA MINIERĂ
Printr-un Decret al Consi

liului de Stat, cu prilejul „Zi
lei minerului“, au fost con
ferite pentru merite deosebite 
în muncă ordine și medalii 
ale R. P. Romîne unui număr 
de 968 muncitori, ingineri și 
tehnicieni care lucrează în in
dustria minieră.

(Agerpres)

®------

EMIL IENCEC

Un succes de prestigiu
două săpfămîni, stînd deAcum 

vorbă, la Poiana Brașovului, cu 
afleții din lotul republican, aflafi 
în cantonament, am privit cu des
tulă rezervă afirmația categorică: 
„In meciul cu Bulgaria, singura 
problemă e scorul”. Mai ales 
după campionatele de la Galați, 
acest optimism putea să pară, 
într.adevăr, excesiv.

Spre satisfacția noastră, laptele 
au dovedit contrariul, confirmînd 
pe deplin pronosticul sus-amintit. 
Învingători în 22 din cele 32 de 
probe, reprezentanții R.P.R. au în
trecut la o diferență clară (46 
puncte) un adversar în plină as
censiune, azi corectat trei recor
duri de seniori și unul de juniori, 
au înscris pe fișele de concurs 
cîteva din cele mai valoroase per
formanțe internafionale din actua
lul sezon. In afară de lolanda, 
pentru care singura concurență 
„serioasă" o constituie propriile 
rezultate, succese deosebite au 
obținut Viorica Belmega (6,05 m, 
nou record republican la lungime) 
și Maria Diaconescu. Aruncînd 
sulița la 55,66 m, recenta învin
gătoare de la Helsinki, a stabilit 
a treia performanță mondială a 
anului, în aceeași zi în care la 
Moscova, în cadrul campionate, 
lor Unionale, recordmena lumii, 
Elvira Ozolina, realiza 55,35 m. 
In progres de la concurs la con
curs, Maria Diaconescu nu poate 
„scăpa", în mod normal, o meda. 
lie la Europenele de la Belgrad.

Excepțional a alergat Zolfan 
Vamoș, învingător și nou record- 
men ia 3 000 m obstacole. Luînd 
pentru prima dată startul în a- 
ceastă dificilă probă și făcînd, 
propriu-zis, o cursă de unul sin
gur, e| a corectat cu aproape 8 
secunde recordul lui Aioanei. Ci. 
ir a exactă : 8,41,2. Mi se pare e- 
vident că, Intr-o companie mai 
puternică și cu un plus de pregă
tire specială, Vamoș este capabil, 
chiar în acest sezon, de rezultate

de

în jurul a 8,32—8,34, adică în 
imediata vecinătate a recordului 
mondial I

îmbucurător saltul lui Ducu la 
2,07, ca și aruncarea foarte fînă- 
rului Sokol, 66,53 m la suliță. De 
altfel, sulițașii noștri s-au dovedit 
în mare vervă, Bizim și Popescu 
ocupînd primele două locuri cu 
cifrele excelente : 78,80 și, res
pectiv, 78,76 m. Contribuții pre
țioase au mai adus Valeriu Jurcă, 
învingător la 400 m garduri și 
200 m plat, Simona Dascălescu 
(1,60 la înălțime), Șerban Cio
chină, la triplu sait, Amănunt in
teresant : rezultatul de 15,69 m, 
cu care Ciochină a ocupat în a. 
cest concurs locul secund, după 
Sorin loan, este la... un centi
metru de minimul necesar pentru 
participarea la campionatele Eu
ropene.

Deși, cum spuneam, reprezen
tanții noștri și-au făcut cu priso
sință datoria, mărturisesc că aș
teptam mai mult de la Ion Dan- 
dărău, Virgil Manolescu, Olimpia 
Cataramă, Maria Budan și chiar 
de la Sorin, pentru posibilitățile 
căruia cei 15,76 m la triplu nu 
însemnează cine știe ce...

Oaspeții au luptat cu multă dîr-

zenie, mai ales în zoua întîi, cînd 
scorul s-a menținut foarte echili
brat : 5 puncle diferență la băr
bați și 11 ia femei. Duminică, 
însă, ei au, cedat pasul, îndeosebi 
în competiția masculină. Demne 
de amintit cele două recorduri 
realizate de afleții bulgari : un 
valoros 41,1 la ștafeta 4X100 m 
plai și 52,7 — Dimifrov, la 400 m 
garduri — ca și progresul net la 
probele feminine, unde au obți 
nut cel mai strîns punctaj din 
confruntările de pînă acum cu 
atletele noastre. Trebuie subliniat 
faptul că, la anumite probe — 
vezi sprintul și aruncările — cu. 
plurile oaspetelor s-au dovedit 
tnaj omogene, oCupînd cel mai 
adesea locurile 2—3, pe cînd în 
tabăra noastră decalajul a fost, 
uneori, exagera*.

Victoria categorică asupra re
prezentativei R. P. Bulgaria este, 
într-adevăr, un succes de prestigiu 
pentru atletisrhul romînesc — dar 
marea verificare va avea loc la 
Belgrad, peste cîteva săpfămîni. 
Am convingerea că purtătorii cu
lorilor R.P.R. se vor pregăti și de 
acum înainte, cu toată seriozitatea 
în vederea acestui eveniment, a- 
dăugînd noi lauri la glorioasa cu- 
nună succese a sportului
nostru.

-----

Sărbătorirea 
Zilei minerului

Duminică 12 august s-a săr
bătorit într-un cadru festiv 
Ziua minerului. In centrele 
miniere au avut loc adunări 
consacrate acestei sărbători, 
s-au organizat serbări cîmpe- 
nești, spectacole ale unor for
mații de artiști amatori, între
ceri sportive-

Un mare număr de oameni 
ai muncii din Lupeni, precum 
și delegați ai minerilor din 
celelalte exploatări carboni
fere din Valea Jiului au luat 
parte la adunarea ținută du
minică dimineața la clubul 
minier din localitate. Cu acest 
prilej a luat cuvîntul tov. Ion 
Ardeleanu, secretar al Comi
tetului regional Hunedoara al 
P.M.R., care a evocat eroicele 
lupte din august 1929 ale mi
nerilor din Lupeni și a înfă
țișat noile condiții create de 
partid și guvern pentru ~~~ 
neri, ca și pentru ceilalți 
meni ai muncii.

In cursul după-amiezii 
meroși mineri, împreună 
familiile lor, au asistat

mi-
oa-

nu-
cu 

. .......... la 
spectacole date de formații de 
artiști amatori.

Manifestări cultural-artistice 
au avut loc de asemenea și la 
Anina, Ocna de Fier, Secul, 
Doman din regiunea Banat, 
în centrele miniere din regiu
nile Crișana, Ploiești, Suceava, 
Bacău.

★
în cadrul adunărilor festive 

au fost înmînate unor mineri 
tehnicieni și ingineri ordine 
și medalii conferite de Con
siliul de Stat cu prilejul Zilei 
minerului.

(Agerpres)

al

Sosirea
noului ambasador

Uniunii Birmane 
ia București

La 12 august a sosit la 
București Matia Thray Sithu 
U Pe Kin, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Birmane în Republica 
Populară Romînă.

La sosire pe aeroportul Bă- 
neasa Matia Thray Sithu U 
Pe Kin a fost salutat de 
Gheorghe Luca, directorul 
Protocolului Ministerului Afa
cerilor Externe.

(Agerpres)
------------e------------

Informații
Duminică dimineața a sosit 

în Capitală un grup de spe
cialiști în domeniul metalur
giei din Afganistan, Brazilia, 
Chile, Columbia, Cuba, Ghana, 
India, Indonezia, Irak, Izrael, 
Malaya, Maroc, Mexic, R.A.U.

Oaspeții sînt veniți în țara 
noastră într-o vizită de studii 
în cadrul Programului de asis
tență tehnică O.N.U.

Grupul este însoțit de G. 
Mihalevici (U.R.S.S.), membru 
al Comitetului oțelului din 
Comisia economică 
pentru Europa.

★
Duminică la amiază, 

Silverman, membru în _ 
mentul englez, care se află în 
țara noastră, a făcut o vizită 
președintelui Comitetului de 
conducere al grupului parla
mentar romîn pentru relațiile 
de prietenie Romînia-Anglia, 
Grigore Benetato.

La întrevedere, care s-a des
fășurat într-o atmosferă cor
dială, a fost de față și depu
tatul C. Paraschivescu-Bălă- 
ceanu.

O.N.U.

Sidney 
parla-

WASHINGTON 13 (Ager
pres). — TASS transmite : în 
dimineața de 13 august la 
Departamentul de Stat a avut 
loc o nouă întîlnire între 
ambasadorul U.R.S.S. în S.U.A, 
A. F. Dobrînin, și secretarul 
de stat Dean Rusk. în cadrul 
acestei întâlniri . au fost dis
cutate în continuare proble
mele privind reglementarea 
pașnică cu Germania și nor
malizarea situației din Berli
nul occidental, probleme care 
au constituit obiectul tratati
velor de la Geneva între A. A. 
Gromîko, ministrul afacerilor 
externe al U.R.S.S., și Dean 
Rusk, secretarul de stat al 
S.U.A.

Tineri cubani

la studii in U.R.S.S.
HAVANA 13 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 11 au
gust s-au îmbarcat la bordul 
motonavei sovietice „Amiralul 
Nahimov", plecînd în Uniunea 
Sovietică pentru studii, 330 
tineri cubani, care, după ab
solvire, vor deveni agronomi, 
medici veterinari, ingineri, 
mecanizatori ai agriculturii, 
zootehniști, conducători ai coo
perativelor agricole și gospo
dăriilor de stat. Este vorba de 
reprezentanți de frunte ai ti
neretului care s-au eviden
țiat în muncă și în învățătură, 
cucerind dragostea poporului 
lor.

Ifs
.11

luitoarele vești de
spre zborul cos
mic al lui Niko- 
laev și Popovici 
găsesc în climatul 
entuziast al adu
nării tinerești de

la Varșovia o rezonanță im
presionantă. Zborul celor doi 
cosmonauti sovietici răsună 
aci ca un inspirat poem dă
tător de nemărginit optimism, 
de încredere în frumusețea 
zilei de mîine a omenirii. în 
această sală, în care se dis
cută problemele ce frămîntă 
tineretul tuturor continentelor 
și cu deosebire cea a apără
rii păcii, strălucita performan
ță a doi tineri din aceeași ge
nerație cu cei care au venit 
la Varșovia din peste 100 de 
țări capătă o valoare simbo
lică. Ea evocă îndrăzneala ti
nereții, dar și forța ce-i asi
gură împlinirea 
visuri.

în asemenea 
cei tineri simt 
pe umerii lor responsabilitatea 
ce le revine în bătălia pentru 
viitorul pașnic al umanității. 
Ascultînd cuvîntările rostite 
la Adunarea F.M.T.D. remarci 
conștiința acestui fapt. Dezba
terile sînt profunde, vii, bucu- 
rîndu-se de o participare 
largă, ceea ce face ca zilnic 
ședințele să se lungească 
multe ore pînă seara tîrziu.

Un ecou deosebit a avut cu
vîntarea tovarășului Serghei 
Pavlov, prim-secretar al C.C. 
al Comsomolului care a adus 
salutul milioanelor de tineri 
sovietici constructori ai comu
nismului și luptători fermi 
pentru pace. Conducătorul de
legației sovietice a subliniat 
că în problema luptei pentru 
pace, problemă centrală a zi
lelor noastre, tineretul lumii 
nu este și nici nu poate fi 
un observator pasiv, ci își a- 
duce din plin contribuția ac
tivă la marea bătălie a po
poarelor împotriva primejdiei 
de război.

Reprezentantul tineretului 
socialist din India, G. Mura- 
hari, membru în parlament, 
a subliniat că acțiunile între
prinse de F.M.T.D. corespund 
năzuințelor de pace ale tinere
tului din toate țările. Lupta 
pentru înfăptuirea dezarmării 
generale este problema cardi
nală a contemporaneității și, 
în mod just, F.M.T.D. mobili
zează tineretul la această 
luptă. Tineretul socialist din

De la trimisul nostru 
la cea de-a Vi-a 

Adunare 
a organizațiilor 

membre ale F.M.T.D.

înaripatelor

zile mărețe, 
mai pregnant

India, acordînd o prețuire 
deosebită activității F.M.T.D., 
a hotărît să se afilieze la pu
ternica federație ca membru 
observator.

La tribună se perindă nu
meroși vorbitori. Michel Avo- 
no, reprezentantul blocului de
mocratic al tineretului din Ga
bon înfățișează un tablou zgu
duitor al fărădelegilor colonia
lismului, exprimînd hotărîrea 
de luptă pentru lichidarea tu
turor formelor de oprimare 
colonială. Vorbește un tînăr 
din Spania. Nu i se dă nu
mele. Un tînăr slăbuț, cu 
ochelari fumurii, a cărui voce 
are o duritate neobișnuită. El 
aduce salutul eroicului tineret 
comunist spaniol care luptă cu 
un curaj ce a impresionat 
omenirea.

Aplauze. Sînt adresate gaz
delor celui de 
tival Mondial 
Studenților. 
Ossi Sjoman, 
tineretului democrat din Fin
landa, a fost ascultată cu 
multă atenție. Ea a făcut un 
bilanț al marii întîlniri tine
rești de la Helsinki scoțînd în

al VHIl-ea Pes
ai Tineretului și 
Cuvîntarea lui 

reprezentantul

relief răsunătorul ei succes, 
ecoul pe care l-a avut în ma
sele tineretului finlandez.

Sunete de trompete. în sală 
se revarsă freamătul cristalin 
al copilăriei. Pionieri din 19 
țări, aflați într-o tabără in
ternațională, salută Adunarea 
F.M.T.D. în limbi diferite, cu
vintele lor au vibrația unei 
chemări adresate tineretului 
lumii. în liniștea ce a pus stă- 
pînire pe sală, auzim în ro- 
mînește salutul pionieresc. 
L-au rostit Doru Bunica, bă
iatul unui laminorist din ce
tatea de foc a Reșiței și Iu- 
liana Bej an, fiica președinte
lui colectivei din Bod.

Zeci de vorbitori au luat 
cuvîntul pînă acum în ampla 
dezbatere prilejuită de Aduna
rea F.M.T.D. Din cuvîntările 
rostite se degajă adeziunea la 
lupta pentru triumful ideilor 
coexistenței pașnice între țări 
cu sisteme sociale diferite, 
conștiința faptului că dezar- 
marea generală reprezintă ca- 
lea cea mai sigură pentru 
menținerea și consolidarea 
păcii. Vorbitorii au subliniat 
că majoritatea tineretului de 
pretutindeni respinge politica 
războiului rece promovată de 
puterile occidentale și cere li
chidarea neîntîrziată a colo
nialismului. Problemele ac
tuale ale luptei pentru apă
rarea drepturilor fundamenta
le ale tineretului din țările 
unde aceste drepturi sînt în
călcate au fost evocate în in
tervențiile multor delegați, 
în mod unanim reprezentanții 
organizațiilor de tineret de pe 
toate continentele aprobă o- 
rientarea F.M.T.D., dau o înal
tă prețuire inițiativelor și ac
țiunilor sale, fac propuneri 
constructive.

de locuinfe pentru oamenii muncii

Din R. P. D. Coreeană

D. DAN (Agerpres)
R.P.D. Coreeană. Noi blocuri din Bonhva, Phenianul de Jos.

Foto A.C.T.C.-Phenian

•k
Duminică, la orele înserării, 

autobuze încăpătoare ne-au 
purtat către diferite cartiere 
varșoviene, la întîlniri cu ti
neretul capitalei poloneze. în
tr-un decor arhitectonic mo
dern, în unul din acele car
tiere renăscute din ruinele 
războiului, delegația noastră 
— împreună cu tineri din 
Cuba, Brazilia, Argentina, 
Mexic, India, Algeria, Bul
garia și Maroc am petrecut o 
seară plăcută la clubul „Pio- 
senka“. Cîntecul și dansul 
ne-au ținut tovărășie pînă 
noaptea tîrziu.

Varșovia, 13

E. OBREA

august 1962.

O NOUĂ PROMOȚIE DE 
ABSOLVENȚI

In schimbul
Sus pe turla instalației 

C. T. cocsare, la 80 de 
metri înălțime. Valea 

Trotușului mi s-a părut alta.
Totul pare liniștit. Cobor 

mai jos. încep să percep zgo
motul motoarelor, al pompelor, 
al sapei de foraj, apoi disting 
mersul de du-te-vino al ban
dei transportoare ce duce neîn
trerupt în cupele sale, cocsul, 
în labirint îl găsesc pe mais
trul Burlacu Mircea, și echipa 
de intervenție care cu mîne- 
cile salopetelor suflecate lu
crează de zor. Alți muncitori 
supraveghează mersul mașini
lor și motoarelor.

Se aude o comandă scurtă.
— Porniți pompele de apă, 

începeți forajul la camera a 
doua.

E tovarășul Budeanu Mihai, 
maistru sondor, care răspun
de direct de elaborarea coc
sului. Sapa se rotește și jetu
rile puternice de apă desprind 
cocsul bucată cu bucată.

Mii de tone de cocs s-au 
produs aici la această instala
ție modernă, unde gudronul 
se valorifică sută la sută.

Aici, la instalația C. T. coc-

de noapte
sare, muncitorii, în frunte^ cu 
comuniștii, dau marea bătă
lie a calității, a economiilor. 
Ei au crescut aici pe mulți ti
neri că Sava Constantin, Sa- 
vinschi Ion, Constantin Mânu 
și alții, care, azi se întrec cu 
„profesorii" lor.

încet, zorile
Munca e încă în toi; ca în 
fiecare noapte planul a fost 
realizat și chiar depășit.

se revarsă.

SUMAN CONSTANTIN 
mecanic

T-jecenf Universitatea „Kim 
JN Sen" din orașul Phenian

Pregătiri pentru deschiderea 
anului de învățămînt politic U.T.M

rvecent Universitatea „Kim Ir 
JT Sen" din orașul Phenian a 

dat cea de-a 15-a promo
ție da absolvenți. Printre cei 182 
de noi absolvenți, care vor lucra 
în diferite ramuri ale economiei 
naționale a R.P.D. Coreene, se 
află specialiști în domeniul fizicii, 
chimiei, biologiei, matematicii și 
mecanicii.

De la înființarea sa și pînă în 
prezent Universitatea „Kim Ir Sen" 
a pregătit peste 4 400 specialiști, 
care au adus un mare aport eco
nomiei naționale a republicii. Uni
versitatea are un rol important în 
pregătirea de cadre calificate 
pentru economia națională.

anul 1960 la fiecare sută de 
tembo revenea 0,7 tractoare (cal
culat la 15 CP). Potrivit prevede
rilor planului septenal de dezvol
tare a economiei naționale a 
R.P.D. Coreene, în anul 1967 — 
ultimul an al septenalului — nu
mărul de tractoare la suta de 
tembo va li de 3,2.

Pe seama lucrărilor de irigații, 
a electrificării și mecanizării agri
culturii, a crescut an de an pro
ducția de cereale și plante teh
nice.

ELECTRIFICAREA UNUI 
SECTOR DE CALE FERATĂ

Pe litoralul <i 
R.P.D. Core.

In anul de învățământ poli
tic U.T.M. ce se va deschide 
nu peste multă vreme, în or
ganizațiile U.T.M. din între
prinderile și instituțiile din 
orașul Pitești vor funcționa 
126 de cercuri pentru stu
dierea Statutului U.T.M. și „Să 
ne cunoaștem patria socia
listă“. Ele vor cuprinde cu 
1.000 de cursanți mai mult 
față de anul trecut.

Sprijiniți de organizațiile de

Program bogat în
ultimele zile ei 
învățat cîntece 
jocuri pionierești,

La școala elemen
tară de 8 ani din co
muna Merei, raionul
Buzău, pionierii organizat întreceri
școlarii petrec în sportive și au vizitat
mod plăcut și iu gospodăria agricolă
structiv timpul în ta- colectivă.
hăra de curte, P IO- Pînă la închiderea
gramul ce se desfa- taberei de curte se

co
dia
ti

va mai organiza o 
excursie la pădure, 
spre satul Valea Pu
țului, o excursie la

șoară aici oferă 
piilor odihnă și 
tracția necesară.

Noi tineri colectiviști
Benesat, raionul 
o activitate rod- 

cărții în rîndurile

Comitetul comunal U.T.M. 
Cehul Silvaniei, desfășoară 
nică privind difuzarea 
tinerilor colectiviști.

Cu cîteva luni în urmă el a luat toate mă
surile pentru desfășurarea cu cele mai bune 
rezultate a concursului „Iubiți cartea". Ast
fel, a fost popularizată bibliografia concursu
lui, au t'ost procurate cărțile cerute de con
curs, s-au ținut recenzii pe marginea unora 
dintre ele, s-au organizat discuții cu citito
rii la biblioteca căminului cultural. în scurt

tabără
Băile Sărata-Aionteo- 
ru, unde pionierii își 
vor organiza un con
curs de înot și vor 
prezenta, pentru oa
menii muncii veniți 
aiei la odihnă și tra
tament, o seară lite
rară eu tema „Poezia 
lui George Coșbuc”.

VASILE CAROL 
activist

„Prieteni ai cărții“
timp numărul cititorilor bibliotecii a ajuns 
la 350 de tineri colectiviști.

Zilele trecute primii 16 tineri s-au prezen
tat în fața comisiei concursului „Iubiți car
tea“ pentru discuția finală. Răspunsurile date 
de ei au dovedit o temeinică pregătire. S-a 
stabilit ca săptămînal comisia șă examineze 
16—20 de tineri, astfel ca pînă la sfîrșitul 
anului 180 de tineri să devină purtători ai 
insignei „Prieten al cărții".

ABEL DĂRĂBAN 
corespondent

bază de partid, am reușit să 
recrutăm cursanți și să pro
movăm în munca de propa
gandist pe cei mai buni ti
neri, membri și candidați de 
partid, utemiști fruntași în 
producție și în activitatea ob
ștească, oameni care se bucură 
de încrederea și stima tuturor. 
Cei mai mulți dintre aceștia 
lucrează efectiv în producție, la 
strung sau la forjă, la ring 
sau la războiul de țesut ca: 
Nicolae Stoicovici de la Baza 
tubulară-Bascov, Marin Ro
taru de la întreprinderea 
„Progresul“, Marin Moțatu de 
la I.P.M.P.B., Elena Radu și 
Silvia Caplan de la întreprin
derea textilă „11 Iunie“ și 
mulți alții.

Biroul comitetului orășe
nesc U.T.M. a confirmat pe 
toți propagandiștii și au fost 
luate toate măsurile pentru 
instruirea lor. Astfel, 50 
propagandiști sînt instruiți 
cursul de 10 zile, organizat 
Comitetul regional Argeș 
U.T.M., urmînd ca ceilalți 
participe la cursurile de 
struire a propagandiștilor 
durata de două săptămini, fără 
scoaterea din producție.

La baza organizării învăță- 
mi.. ului politic din anul a- 
cesta noi am avut în vedere 
învățămintele trase cu prilejul 
analizei felului în care s-a 
desfășurat învățământul poli
tic în anul trecut, făcută nu 
de mult de către Comitetul 
orășenesc U.T.M. Pitești.

IRIGAREA ȘI MECANIZA
REA AGRICULTURII

prezent, suprafața irigată 
I în R.P.D. Coreeană totali. 
* zează 800 000 de tembo, 

de 7 ori mai mare decîf în anul 
1944, cînd Coreea se afla sub 
dominația colonialiștilor japonezi. 
Aproape în toate satele republi
cii a pătruns electricitatea.

Cît privește mecanizarea, In

e litoralul de nord-est al 
:ene să electri- 

fică sectorul de cale fe- 
Kim Ciac-Konvon, în lun- 
de 168 km, care face legă-

rată 
gime 
tura cu marile centre industriale, 
Kim Ciac, Tancihon și Sinpho. 
Anul trecut a fost electrificat 
un sector învecinat, în lungime 
de 38 km.

Electrificarea acestui sector, 
care urmează să fie terminată 
la sfârșitul anului, se realizează 
în cadrul unui plan septenal de 
electrificare a unor rețele fero
viare ale țării.

La 11 august, 
Adunarea 

membre ale F.M.T~D. au tri
mis următoarea telegramă 
cosmonautului sovietic A. Ni- 
kolaev :

Participanții la cea de-a 6-a 
adunare a Federației Mondia
le a Tineretului Democrat vă 
felicită călduros și vă trimit 
cele mai calde urări de succes 
deplin în zborul dv. în spațiul 
cosmic.

Participanții la adunare sa
lută în fapta dv. de eroism 
un nou succes al științei și 
progresului în slujba omenirii. 
Tineretul din întreaga lume 
vă consideră un erou al timpu
rilor noastre, care înfăptu
iește visul de veacuri al ome
nirii.

Participanții la adunare fe
licită organizațiile de tineret 
sovietic — membre ale 
F.M.T.D. și le roagă să trans
mită tineretului Uniunii So
vietice sentimentele de admi
rație ale tineretului din lumea 
întreagă.

Ei felicită pe 
de știință, pe 
muncitorii care 
lor au contribuit 
acestei noi experiențe.

Intrunindu-se, în special, în 
scopul de a dezbate proble
mele luptei tineretului din în
treaga lume pentru pace, de
zarmare generală, coexistență 
pașnică și un viitor mai bun, 
participanții la adunare sub
liniază din nou necesitatea ab
solută de a se folosi spațiul 
cosmic în scopuri pașnice, de 
a se înfăptui dezarmarea gene
rală și totală și de a se dez
volta știința exclusiv pentru 
binele tineretului, pentru bi
nele tuturor popoarelor.

Trăiască cucerirea Cosmosu
lui în scopuri pașnice I

Trăiască știința în slujba 
păcii și bunăstării popoarelor!

participanții 
organizațiilor

toți oamenii 
inginerii și 
prin munca 

la realizarea

PE S : u Um

de 
la 
de 
al 
să 

in-
cu

GH. NEAGU
activist

YALTA. — La 13 august, 
N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și Leonid Brejnev, 
președintele Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S., 
l-au vizitat pe Muhammed 
Zahir Șah, regele Afganista
nului, care se află în prezent 
pe coasta de sud a Crimeei.

Regele Afganistanului a ofe
rit un prînz 
N. S. Hrușciov 
Brejnev.

in cinstea lui 
și Leonid

dimineața de 
V. Kuznețov, 

ministrului
GENEVA. In 

13 august, V. 
prim-locțiitor al 
afacerilor externe al U.R.S.S., 
și V. A. Zorin, reprezentantul 
sovietic în Comitetul celor 18 
state pentru dezarmare, s-au 
întîinit cu A. Dean, șeful de
legației S.U.A. la lucrările co
mitetului.

In aceeași zi, V. V. Kuzne
țov și V. A. Zorin s-au întîl-

nit cu A. Lall, șeful delegației 
indiene, și L. Padilla Nervo, 
șeful delegației Mexicului.

LENINGRAD. — Teatrul de 
comedie muzicală din Odesa 
a prezentat la Leningrad în 
premieră, opereta „Lysistrata“ 
de Gherase Dendrino.

ALGER. — La ședințele 
din 11 și 12 august ale Bi
roului Politic al Frontului de 
Eliberare Națională a Algeriei 
cu participarea reprezentan
ților districtelor militare (Vi- 
laete) au fost examinate 
problemele legate de situația 
politică, militară, economică 
și sanitară a țării, în cadrul 
reorganizării Frontului de 
Eliberare Națională și a Ar
matei de Eliberare Națională, 
în conformitate cu situația din 
timp de pace.

BUENOS AIRES. Criza po
litică din Argentina, care a 
urmat răscoalei generalului

Federico Toranzo Montero, a 
fost — după cît se pare — 
soluționată, ca urmare a nu
mirii generalului în rezervă, 
Jose Octavio Cornejo Saravia, 
în funcția de ministru de 
război. După cum transmite 
agenția Associated Press, „nu
mirea generalului Saravia 
este considerată la Buenos 
Aires drept o victorie obținu
tă de fracțiunea rebelă a ar
matei aflată sub conducerea 
generalului Montero”.

SALISBURY. — La 12 au
gust au avut loc în capitala 
Rhodesiei de sud, 
puternice ciocniri între poli
ție și participanții la mitin
gul organizat de organizații
le sindicale din acest teritoriu. 
Invocind motivul că orice mi
ting este interzis, poliția i-a 
atacat pe participanții Ia mi
ting cu focuri de armă și gaze 
lacrimogene.

Salisbury,



DOUĂ NAVE SOVIETICE
PE MARILE ITINERARI! COSMICE

Prim ul 
colectiv 
în Cosmos 

Tiius Popovici
Trăim o epocă e marilor emojii 

creatoare care ne mobilizează su
fletul, rațiunea, capacitatea de a 
visa și dorința de ai scormoni tai
nele viitorului ; în cercul priefe- 
lor noștri cei mai apropiaji se în
scriu pentru totdeauna nume pe 
care nu le vom uita niciodată. 
Gagarin, primul om în Cosmos. 
Titov, primul om care «i trăit și a 
lucrat o zi în Cosmos. Nikolaev 
și Popovici — primul colectiv în 
Cosmos. Toți au declarat : ne sim
țim foarte bine. Iar pe Pămînt 
fiecare om demn de acest nume 
a declarat și declară : ne simțim 
foarte bine, cit se poate de bine.

Tn Cosmos, la ora aceasta, ac
ționează deci un colectiv sovietic, 
cuvintele „al nostru“ și „noi“, 
cărora socialismul le-a dat cea 
mai înaltă accepțiune, cuvintele 
„noi“ și „al nostru“ sînt întruchi
pate în nesfîrșitele spații de doi 
cetățeni ai Uniunii Sovietice care 
comunică între ei. Și astfel, Cos
mosul ne devine tot mai familiar. 
Acum nu e vorba numai de tul
burătoarea imagine a Pămîntului 
rotund, pentru prima oară văzut 
de ochi omenești, ci de altceva 
mult mai adine.

Imperialismul și-a arătat și el 
fața în Cosmos : explozii nucleare 
la mare altitudine, condamnate 
de imensa majoritate ai oameni
lor de știință, indiferent de con
vingerile lor politice, de opinia 
publică mondială. Aceste explo
zii, mărturie a neputinței și a a- 
venturismului criminal, reprezintă 
în fond poziția cercurilor imperia
liste agresive față de știință, față 
de cucerirea de către om a Uni
versului. Ele sînt comparabile pe 
alt plan, cu atitudinea inchiziției 
față de Galileu, față de toți marii 
înaintași care au smuls, uneori cu 
prețul vieții, un văl de pe tainele 
lumii. Comparația, ca orice com
parație șchioapătă. Pentru că as
tăzi urmașii întru știință ai lui Ga
lileu, cei care împlinesc previziu
nile iui Țiolkovski, poporul care 
a dat naștere lui Gagarin, lui 
Titov, lui Nikolaev și lui Popovici 
sînt cei puternici, cei liniștiți, în
vingătorii. Zburînd în Cosmos ei 
se simt foarte bine. Iar noi, pe 
Pămînt de asemenea. Cit se poate 
de bine.

Cei patru „frafi cosmici": luri Gagarin, Gherman Titov, Andrian Nicolaev și Pavel Popovici, îna
intea unui antrenament Foto.:. TASS

Zborul cosmic fără prece
dent al navelor-satelit „Vos
tok-3“ și „Vostok-4“ a pus pe 
ordinea de zi organizarea unor 
adevărate „flotile cosmice“ 
pentru deschiderea rutelor in-, 
terplanetare.

Privit prin prizma marilor 
posibilități deschise navigației 
interplanetare directe, eveni
mentul remarcabil petrecut în 
Cosmos în aceste zile de au
gust își sporește incontestabil 
grandoarea. Tocmai pentru a 
ne lămuri mai bine asupra 
conținutului științific extrem 
de bogat al noilor lansări de 
nave cosmice satelit sovietice 
pilotate, încercăm să reținem 
atenția cititorului, în cele ce 
urmează.

Startul simultan al 
rachetelor cosmice 

din grup

Zborul cosmic în grup al 
mai multor nave cosmice-sa- 
telit sau interplanetare în
seamnă prezența în același 
timp, pe același traseu extra
terestru, a navelor în cauză și 
mișcarea lor în aceeași direc
ție, în același sens și la mică 
distanță una față de alta. A- 
ceastă metodă de navigație 
cosmică se poate realiza în 
două moduri: prin start si
multan și prin start decalat, 
în primul caz toate rachetele 
din grupul de zbor decolează 
odată sau la un interval de 
timp foarte scurt una după 
alta, de preferință de pe ace
lași cosmodrom. în al doilea 
caz, rachetele iau startul la un 
anumit interval de timp, de 
pildă de 24 de ore.

Dacă rachetele iau startul 
simultan, condiția de realizare 
a formației (grupului) este în- 
trucîtva ușurată, deoarece ab
solut toate elementele de care 
se ține seama la una din ra
chete, în calculul traiectoriei 
sale în zbor, sînt identice și la 
celelalte rachete. Astfel spus,

0 STRĂLUCITĂ
PERFORMANȚĂ

Acad. prof. dr. Eugen Macovschi
Director al Institutului de Biochimie al Academiei R. P. R,
Temerarii scrutători ai Cos

mosului, ne-au dăruit în ulti
mii ani nenumărate bucurii, 
dar niciunul dintre succesele 
cosmonauticii sovietice nu are 
amplitudinea strălucitei per
formanțe atinsă în ziua de 12 
august: zborul simultan a două 
nave cosmice cu piloți la 
bord.

în zborul lor istoric, „Vos
tok-3” și „Vostok-4“ înconjoa
ră în numai cîteva zeci de mi
nute globul pămîntesc trans- 
mițînd locuitorilor planetei 
chemarea popoarelor sovieti
ce spre pace, spre înțelegere, 
spre îndreptarea tuturor efor
turilor umanității pentru un 
necontenit progres științific.

Pentru fiecare om de știință 
este clar faptul că noua rea
lizare sovietică nu este numai 
o performanță în domeniul 
cosmonauticii ci rezultanta u- 
nei excepționale dezvoltări a 
unui cumul de științe în care 
alături de matematică, meca
nică, radiotehnică, automati
că, au avut de spus un cuvînt

De mai bine de două zile, o- 
menirea urmărește cu înfrigura
re evoluția unui asalt cosmic ex
traordinar.

Azi de dimineață mă aflam 
în Uzina de mașini electrice din 
București. Am văzut ziare flu- 
turînd dintr-o mînă în alta, am 
văzut în cîteva locuri fotogra
fiile atît de fulgerător devenite 
cunoscute și îndrăgite ale celor 
doi cosmonauți, am stat de vor
bă cu tinerii dintr-o brigadă de 
la atelierul „demarori”.

— Sîmbătă, cînd s-a transmis 
la radio știrea — îmi spunea Ion 
Ichim -— toți muncitorii din uzi
nă s-au adunat lingă difuzoare. 
Au ascultat entuziasmați comu
nicatul, apoi au început comen
tariile care continuă și azi, pen

Ce înseamnă navigație cosmică 
în grup și ce importanță 

pentru cosmonauticăare ea
rachetele pornesc toate pe a- 
ceeași direcție, cu același re
gim de funcționare a motoa
relor, cu același program de 
dirijare, cu aceleași reglaje fă
cute dispozitivelor automate.

De asemenea, comenzile de 
încetare a funcționării moto
rului (motoarelor) rachetei 
purtătoare vor fi date în ace
lași timp pentru toate rache
tele din grup, cînd acestea au 
ajuns exact în punctul din 
spațiu stabilit pentru pla
sarea navelor pe orbită — la 
perigeu.

Cum se realizează startul 
decalat al rachetelor 
cosmice din grup ?

Deși în unele privințe este 
mai dificilă, lansarea decalată 
a rachetelor din grup, această 
metodă asigură un grad mai 
înalt de precizie regrupării 
navelor în Cosmos. De aceea 
a și fost adoptată cu prilejul 
lansării la care ne referim.

Problema ce se pune este 
deci să se plaseze pe aceeași 
orbită mai multe nave cosmice 
sosite de pe Pămînt la un a- 
numit interval de timp una 
după alta. Pentru aceasta este 
necesar ca mai întîi să se sta
bilească cu un grad cît mai 

greu Și o serie de ramuri ale 
științelor biologice.

Zborul simultan al cosmo- 
nauților sovietici Andrian Ni- 
kolaev și Pavel Popovici de
monstrează astfel din nou, fără 
putință de tăgadă, superiori
tatea științei sovietice.

în sfîrșit, ca biochimist, aș 
vrea să subliniez în mod deo
sebit faptul că mai mult de- 
cît navele lansate anul trecut 
pe orbita circumterestră, zbo
rul simultan al lui „Vostok-3“ 
și „Vostok-4“ va aduce oame
nilor de știință o serie de date 
noi pentru elucidarea proble
melor biologice legate de pre
zența și activitatea îndelunga
tă a omului în spațiul din a- 
fara planetei noastre.

Alături de toți oamenii de 
știință din țara noastră, în a- 
ceste zile de mare sărbătoare 
pentru știința mondială aduc 
cele mai călduroase felicitări 
constructorilor navelor sovie
tice, eroicilor cosmonauți, 
urîndu-le deplin succes pe 
drumul spre stele — punctat 
pînă acum de atîtea minunate 
succese ale științei sovietice.

tru că în acest răstimp una după 
alta au sosit vești extraordi
nare.

— în discuții — a continuat 
Lică Gheorghe — principala idee 
care revine de fiecare dată este 
curajul, eroismul cosmonauților 
sovietici. Dar noi comentăm cu 
mult interes și datele tehnice 
ale construcției navelor, preci
zia, înaltul nivel științific și teh
nic . de execuție al cosmonavelor 
sovietice. îi admirăm și poate îi 
și invidiem pe muncitorii și teh
nicienii sovietici care au conceput 
și au construit cu mrinile lor ase
menea corăbii astrale...

Puțin mai tîrziu mă aflam 
Ia Observatorul Astronomic Bucu
rești. Aici, în mijlocul oameni
lor pasionați de problemele ști-

înalt de precizie parametrii 
orbitei dorite. După aceea, de 
pe un anumit cosmodrom se 
lansează prima navă-satelit. 
Ea intră în orbita calculată, 
așa cum s-au petrecut faptele 
cu „Vostok-3" și își începe 
zborul în jurul planetei.

Așa cum se știe, globul pă
mîntesc se rotește în jurul a

Răspundem.
la întrebările cititorilor

xei polilor astfel îneît în 24 de 
ore se încheie o tură completă 
a acestei mișcări. în tot acest 
timp, satelitul continuă să 
descrie în jurul Pămîntului a- 
celași „inel“ — orbita sa de 
mișcare. El va face mai multe 
ocoluri în 24 de ore dacă se 
va afla mai jos și mai puține 
înconjururi ale planetei în a- 
celași timp, dacă va fi plasat 
mai sus.

Astfel, sputnicul care are 
perioada de revoluție de 90 de 
minute va trece din nou pe 
deasupra cosmodromului de 
unde a fost lansat după ce a

Desen de OCTAV ILIESCU

București
ințifice ale zborurilor cosmice, 
prezente și viitoare, am stat 
de vorbă cu acad. Gh. Deme- 
trescu, directorul Observatorului. 
El a făcut ziarului nostru ur
mătoarea declarație: „Ne expri
măm profunda admirație pentru 
realizările din ce în ce mai ex
traordinare ale științei și teh
nicii sovietice, în marea și im
portanta problemă a cuceririi 
pașnice a Cosmosului. Ceea ce 
se petrece în aceste zile este de-a 
dreptul uluitor. Se pare că acea
stă lansare a două nave cosmi
co constituie primele experimen
tări privitoare la problema mare 
a realizării unei platforme extra
terestre, care să servească pen
tru lansarea altor cosmonave la 
depărtări mult mai mari și cu 
obiective privind studiul Lunii 
și al planetelor din sistemul nos
tru solar. Așteptăm cu înfrigu
rare rezultatele ce se vor obți
ne în urma acestor extraordinare 
zboruri din Cosmos. Admirînd 
curajul, hotărîrea și stăpînirea 
do sine a celor doi cosmonauți, 
le urăm cel mai deplin succes 
în îndeplinirea importantei și im
presionantei lor misiu,ni. îi aș
teptăm să se întoarcă sănătoși pe 
solul scumpei lor patrii, din 
lunga călătorie cosmică !”

Am ajuns la telegraful cen
tral.

Aici, de pe banda teleimpri
matorului, zboară spre Uniunea 
Sovietică cuvinte înaripate:

„Pentru bordul navelor cos
mice — Moscova.

Un grup de tovarăși din In
stitutul de studii și proiectări 
energetice București vă felicită 
și vă transmite dragostea și ad
mirația lor pentru mărețele rea
lizări în cucerirea Cosmosului”.

„Către Agenția TASS. Cos
monautului Pavel Popovici —' 
Moscova. Fiind născut în aceeași 
zi, lună și an cu dumneavoastră, 
din inimă vă felicit pentru erois

efectuat 16 rotații. Exact după 
24 de ore poate porni în acest 
caz de pe rampă racheta a 
doua din grup. Ea va avea 
aceeași orientare ca și rache
ta 'lansată anterior și pe cît 
este cu putință, aceleași con
diții de zbor — în special în 
ceea ce privește regimul de 

funcționare a motoarelor și 
programul de dirijare.

Aici intervin foarte mari ce
rințe de precizie a plasării pe 
orbită. Erori foarte mici în e- 
valuarea vitezei necesare, în 
orientarea acestei viteze sau 
în stabilirea punctului în care 
urmează să se „taie", alimen
tarea cu combustibil a moto
rului (motoarelor), rachetei 
purtătoare pot duce la mari 
deviații de la orbita dorită.

Este un merit deosebit al 
specialiștilor din Uniunea So
vietică de a fi izbutit să pla
seze cu un înalt grad de pre

mul de care ați dat dovadă și 
vă urez să vă întoarceți cu bine 
pe pămîntul glorios al patriei 
sovietice”. FABIAN SFERCOIU 
economist str. Dumbrava roșie 
nr. 10 București,

„Către postul de radio Mos
cova, piloților cosmonauți An
drian Nikolaev și Pavel Po
povici:

Iubiți prieteni Pavel Romano- 
vici Popovici și Andrian Grigo- 
rievici Nikolaev, primiți, vă rog, 
acolo, sus, un fierbinte și fră
țesc salut împreună cu cele mai 
sincere urări de a vă îndeplini 
cu succes desăvîrșit istorica mi
siune încredințată dumneavoa
stră de marea familie a poporu
lui sovietio. SEVER IONESCU 
proiectant constructor. ■— Oradea.

Dar telegrame sînt multa Ia 
telegraful central. Aparent ele 
au adresa diferite: „U.R.S.S.- 
Moscova ; Cosmos-Moscova ț To
varășului Hrușciov—Moscova | 
Eroii cosmonauți—Moscova, Dar 
toate au, șa înțelege, aceeași des
tinație l poporul sovietic.

In rusește, cuvîntul „navă” 
sună romantio și sonor: „cara- 
blca” ceea ce amintește cuvîn- 
tul „caravelă” sau „corabie”.

Dar ce fantastică deosebire, 
ce parametri uluitori, ce înălță
toare victorie tehnică marchea
ză cele două sensuri ale aceluiași 
cuvînt,.

N-a rămas din firava și le
neșa corabie decît romantismul 
pe care l-au împrumutat și l-au 
atașat forței și vitezei lor ne
maipomenite navele cosmice so
vietice, Sau cum sună atît de 
frumos în limbajul cosmonauți- 
lor : „cosmiceschii carablea”,„

MIHAI CARÂNFIL 

cizie două nave-satelit pe a- 
ceeași orbită. Ei au demon
strat încă o dată ce culmi mo
numentale au atins știința și 
tehnica sovietică.

Plasate pe orbite foarte a- 
propiate, navele cosmice sate
lit zboară la aceeași înălțime, 
în aceeași direcție și cu ace
eași viteză înconjurînd astfel 
împreună Pămîntul. Datorită 
acestui fapt, dacă distanța 
permite, piloții cosmonauți, 
pot observa imul nava celui
lalt, fiecăruia părîndu-i cea
laltă navă, nemișcată.

Pe tot timpul zborului în or
bită, dacă acesta durează nu
mai cîteva zile, navele își păs
trează oarecum aceeași distan
ță, fără să fie necesare corec
ții ale poziției lor pe orbită 
(stabilizarea mișcării navelor) 
sau diferite manevre de apro
piere sau de îndepărtare.

„Realimentarea orbitală" 
— importantă perspectivă 
a zborului cosmic în grup

Alimentarea avioanelor tn 
timpul zborului este de pe a- 
cum o practică, am putea spu
ne, „clasică". Pentru aceasta, 
avioanele se apropie unul de 
celălalt și, zburînd în aceeași 
direcție, la înălțimi apropiate

ße pe bordul navelor cosmice
o îndată după plasarea pe 

orbită a navei satelit „Vos
tok-4“ a avut loc o discuție 
prin radio-telefon între trei 
cosmonauți.

Maiorul Nikolaev:
„Totul merge perfect, vă 

aud foarte bine. Mă simt ex
celent“.

Cosmonauții Nikolaev și 
Popovici s-au felicitat reciproc 
cu prilejul înfăptuirii cu suc
ces a primului zbor în grup 
al navelor cosmice sovietice.

Locotenent-colonel Gagarin 
(de la punctul de comandă): 

„Totul merge foarte bine, 
prieteni. Vă felicităm. Cu 
bine, pînă la întâlnirea noastră 
pe Pămînt".

® La 12 august pînă la ora 
22 „Vostok-3“ a înconjurat Pă
mîntul de peste 24 de ori, par- 
curgînd în Cosmos circa 
970 000 km.

Cosmonauții Nikolaev și Po
povici au îndeplinit în între
gime programul de cercetări 
stabilit pentru ziua de 12 au
gust.

® In dimineața zilei de 13 
august cosmonauții Nikolaev 
și Popovici au avut o nouă 
convorbire prin radio.

Popovici: „Șoimul, sînt Vul
turul. Vă aud bine. Tempera
tura 18 grade, umiditatea 65 
la sută. M-ați înțeles?“.

Nikolaev: „Vulturul, sînt 
Șoimul, v-am înțeles. La mine 
totul este în ordine. Tempe
ratura 15 grade, umiditatea 65 
la sută. Mă simt excelent. Am 
dormit bine“.

Popovici: „Sînt Vulturul, 
sînt într-o dispoziție minu-

ADMIRAȚIE
IN ÎNTREAGA LUME
S. U. A.

NEW YORK 12 (Agerpres). 
— TASS transmite : După 
cum transmite corespondentul 
din Boothbay Harbor (statul 
Mâine) al agenției Associated 
Press, cu prilejul lansării cu 
succes în Uniunea Sovietică a 
navelor cosmice „Vostok-3” și 
„Vostok-4”, președintele S.U.A., 
J. Kennedy, a făcut urmă
toarea declarație.:.

„Felicit Uniunea Sovietică 
pentru această faptă de ero
ism și tehnică excepțională și 
salut curajul celor doi noi 
astronauți. Știu că poporul a- 
merican le urează să se îna
poieze cu bine”,

■WASHINGTON 13 (A'ger- 
pres). —. Corespondență spe
cială : Atenția presei america
ne se concentrează în aceste 
zile asupra principalului eve
niment mondial Ia ordinea zi
lei : zborurile celor doi cosmo
nauți sovietici Nikolaev și 
Popovici.

„Privite ca realizare științi
fică zborurile celor două nave 
cosmice sovietice reprezintă 
un nou triumf al geniului 
uman cu care trebuie iă se 
mîndrească întreaga omenire”, 
scrie ziarul „NEW YORK 
TIMES”, care exprimă păre
rea că lansarea navelor „Vos- 
tok-3” și „Vostok-4” consti- 

și cu aceeași viteză se așează 
unul deasupra celuilalt. în a- 
ceastă situație, avionul de dea
supra lasă în jos capătul unui 
furtun de alimentare, care se 
racordează la rezervoarele a- 
yionului de dedesubt. Prin 
furtunul respectiv se poate 
face apoi realimentarea avio
nului în zbor (fiecare avion 
pare nemișcat celuilalt avia
tor).

La fel se va proceda și pen
tru realimentarea navelor cos
mice care vor zbura spre Lu
nă sau pe diferite alte trasee 
interplanetare.

Folosindu-se o asemenea 
metodă de navigație de exem
plu, pe itinerariul Pămînt — 
Lună și retur, cu debarcare pe 
suprafața Lunii, se va simpli
fica foarte mult problema ex
plorării Lunii de către om.

Minunate perspective au 
deschis așa dar cosmonauticii 
zborurile istorice ale bravilor 
piloți cosmonauți sovietici 
Andrian Nikolaev și Pavel 
Popovici. Sarcinile științifice 
deosebit de complexe rezol
vate de ei au apropiat, impre
sionant de rapid, de epoca 
noastră etapa marilor con
strucții cosmice.

Este vorba de construirea în 
Cosmos a unor mari labora
toare și institute satelit, a 
unor debarcadere și stații de 
realimentare, a unor neobiș
nuite gări cosmice — construc
ții cosmice spre care își în
drepta gîndul cu mal bine de 
o jumătate de secol în urmă 
genialul întemeietor al cosmo
nauticii K. E. Țiolkovski. Toa
te aceste „minuni" ale științei 
și tehnicii au părăsit acum de
finitiv fantezia științifică, 
transformîndu-se în perspecti
vă sigură a unui viitor des
tul de apropiat.

Ing. D. ȘT. ANDREESCU 
membru în Comisia 

de Astronautica 
a Academiei R.P.R.

nată. Am dormit bine. Mă simt 
admirabil“.

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 13 au
gust N. S. Hrușciov a adresat 
cosmonauților sovietici An
drian Nikolaev și Pavel Po
povici următoarea radiogra
mă :

„Acum dragă Andrian Gri- 
gorievici cînd ați efectuat un 
zbor de 48 de ore, iar dv. 
dragă Pavel Romanovici un 
zbor de 24 de ore în jurul glo
bului pămîntesc, vă felicit încă 
o dată și vă îmbrățișez în 
gînd.

Vă urez să îndepliniți cu 
succes programul de zbor pre
văzut și să aterizați cu bine.

N. S. HRUȘCIOV
Drept răspuns la mesajul de 

salut al lui N. S. Hrușciov, 
cosmonauții sovietici Nikolaev 
și Popovici au transmis ur
mătoarele radiograme de pe 
bordul navelor „Vostok-3“ și 
„Vostok-4”:

„Mulțumesc lui Nikita 
Sergheevici Hrușciov pentru 
căldura și grija manifestată, 
pentru felicitări. Voi depune 
toate eforturile pentru ca să 
îndeplinesc în întregime sar
cina de zbor. Nikolaev“.

„Transmiteți lui Nikita 
Sergheevici Hrușciov mulțu
miri din inimă. Voi depune 
toate eforturile pentru a-mi 
îndeplini misiunea, pentru a 
rămîne sănătos și teafăr. Voi 
face totul, totul. Popovici“.

• La 13 august, Ia ora 22 
(ora Moscovei), navele satelit

tuie „un pas uriaș, înaintea 
Statelor .Unite, în cursa spre 
Lună”, v

Anglia
LONDRA 13 (Agerpres). — 

La 12 august Kenneth Gat- 
land, vicepreședinte al Socie
tății interplanetare britanice, a 
caracterizat lansarea celei de-a 
patra nave cosmice sovietice 
drept o veste „uimitoare“. El 
a subliniat că lansarea navei 
„Vostok-4“ reprezintă un pas 
de cea mai mare importanță 
care apropie data zborului în 
jurul Lunii.

Bernard Lovell, directorul 
ob s e r v a t or ului astrono
mic „Jodrell Bank“ și-a expri
mat părerea că lansarea a 
două nave cosmice are drept 
scop studierea posibilității în- 
tilnirii lor și a menținerii le
găturii între ele în Cosmos,

Franța
PAffiS 13 Corespondentă spe. 

cială: Nikolaev și Popovici... Ei 
sînt tn prezent cei mai populari 
oameni în Franța. Numele for sînt 
rostite cu un sentiment de pro
fundă admirație și stimă.

Posturile de radio și televiziune 
franceze și agenția France Presse 
transmit in permanență știri des
pre zborul în grup în Cosmos — 
zbor fără precedent. Edițiile spe
ciale ale ziarelor se succed. Și a- 
cest lucru este firesc: francezii 
vor să cunoască cele mai mici 
.amănunte despre cosmonauții so
vietici.

R. F. Germană
BONN 13 (Agerpres). f- 

TASS transmite: întreaga 
presă vest-germană publică 
în primele pagini știri și 

Cosmonautul sovietic Andrian Nikolaev în costumul de zbor îna, 
intea plecării pe nava „Vostok-3’'

sovietice „Vostok-3‘‘ și „VoS, 
tok-4“ își continuă zborul în 
grup în Cosmos.

Pînă la această oră, nava 
„Vostok-3“ a înconjurat Fă» 
mîntul de 40 de ori și a par
curs aproximativ 1 600 000 da 
km, iar nava „Vostok-4“ a e- 
fectuat 24 de mișcări de revo
luție, parcurgînd aproximativ; 
1 000 000 de km.

Cosmonauții, tovarășii Ni
kolaev și Popovici, au înde
plinit programul de cercetări 
stabilit pentru 13 august.

Aparatura și utilajul nave-, 
lor cosmice funcționează ire
proșabil.

Potrivit concluziei medicilor 
specialiști, starea sănătății ce
lor doi cosmonauți este exce
lentă.

Intre cosmonauți se menține 
tot timpul legătura radio bi
laterală.

în cursul zilei de 13 august 
au fost efectuate în repetata 
rînduri emisiuni de televiziu
ne direct de la bordul navelor 
cosmice. Milioane de telespec
tatori din Uniunea Sovietică 
și din Europa au văzut pe 
ecranele televizoarelor chipu
rile calme, zîmbitoare ale cos
monauților. în cursul emisiu
nii, pe cînd efectua cea de-a 
23-a mișcare de revoluție, cos
monautul Popovici a salutat 
pe telespectatori și a demon
strat concret starea de impon
derabilitate a obiectelor, lă- 
sîndu-le „să plutească“ prin 
fața obiectivului telecamerei.

încheindu-și ziua de muncă 
în Cosmos, cosmonauții s-au 
culcat.

corespondențe privind zborul 
cosmic în grup. Majoritatea 
ziarelor publică, de asemenea, 
fotografiile celor doi cosmo
nauți. Intr-un articol apărut 
sub titlul „Parada cosmică", 
ziarul „Neue Rhein Zeitung“ 
scrie: „Ultrasenzaționalul zbor 
simultan în jurul globului al 
celor două nave cosmice so
vietice cu oameni la bord are 
o semnificație mai mare decît 
un simplu act de eroism teh- 
nico-științific. El merită ad
mirație și respect. Toți locui
torii globului se pot felicita 
reciproc..,"/

India
DELHI 13 (Agerpres) TASS 

transmite : Președintele Rad- 
hakrishnan a făcut următoa
rea declarație corespondenților 
TASS și ziarului „IZVES- 
TIA“:

„Am aflat cu bucurie ves
tea cu privire la lansarea cu 
succes a unei noi nave cosmi
ce sovietico care se află la o 
distanță apropiată de cealaltă 
navă lansată în ajun. Aceasta 
ilustrează un uriaș progres în 
domeniul gindirii tehnice. Nă
dăjduiesc că aceste realizări 
științifice și tehnice vor fi fo
losite pentru a contribui la 
crearea unei lumi unite”.

Primul ministru, NEHRU a 
declarat: „Trăim în secolul mi
nunilor și al mărețului progres 
al științei. O nouă minune sînt 
noile nave cosmice „Vos
tok-3“ și „Vostok-4“ conduse 
de cosmonauții maior An
drian Nikolaev și locotenent- 
colonel Pavel Popovici. Trep
tat vom afla lucruri tot mai 
multe despre spațiul cosmic.

Felicit oamenii de știință 
din Uniunea Sovietică care au 
făcut posibile aceste zboruri 
cosmice“,
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