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Fruntaș în producție

cinteia
iän ero (tibi

Muncitor

La furnalele din Calan 
se desfășoară cu succes în
trecerea pentru îndeplini
rea angajamentelor luate 
în cinstea zilei de 23 Au
gust. Sporind continuu in
dicii de utilizare ai agrega
telor, furna-liștii au produs 
pînă acum mai bine de 
11 800 tone de fontă 
peste sarcinile de plan. Pro
ductivitatea cea mai ridi
cată a fost obținută la 
furnalul nr. 2. Ca urmare 
a aplicării inițiativei de a 
lucra o zi pe lună cu cocs 
economisit, consumurile 
specifice au fost reduse 
simțitor. Economiile reali
zate de furnaliștii din Ca
lan în acest an prin redu
cerea prețului de cost se ri
dică la aproape 2 500 000 de 
lei. Succese 
realizat și 
muncă de la 
micocs din 
prindere. în 
s-a scurs de la începutul 
lunii și pînă acum aici s-au 
produs peste sarcinile de 
plan 650 de tone de semi- 
cocs.

deosebite a 
colectivul de 
bateria de se- 
aceeași între- 
perioada care

Angajament 
îndeplinit

Sondorii din întreprinde
rea de foraj Craiova au 
realizat sarcinile planului 
de foraj pe primele 8 luni 
din anul acesta. Angaja
mentul luat în cinstea zilei 
de 23 August a fost astfel 
îndeplinit. Succesul sondo
rilor craioveni se datorește 
îndeosebi extinderii folosirii 
turbinei la săparea sonde
lor. Cu ajutorul acestei in
stalații moderne de lucru 
ei au săpat mai mult de 75 
la sută din planul anual. 
Brigada condusă de Ion 
Lugeanu, fruntaș în între
cerea socialistă pe între
prindere, a extins folosirea 
turbinei la mai mult de 80 
la sută din planul de foraj. 
In cinstea zilei de 23 Au
gust au fost realizate și an
gajamentele privind crește
rea productivității muncii 
și a vitezei de foraj. In pri
mele 7 luni ale anului, de 
exemplu, s-a obținut o pro
ductivitate a muncii cu 16 
la sută mai mare decît pre
vederile planului, iar viteza 
de foraj planificată a fost 
depășită cu 14 la sută.

(Agerpres)

un titlu de cinstem care a 
începu, 
întregul 
Fabricii 

„Mol- 
a înre-

au a- 
ajută 

și ei

n perioada 
trecut de la 
tul anului, 
colectiv al 
de tricotaje 
dova" lași
gistrat, lună de lună 

succese remarcabile in produc, 
fie. Realizarea ritmică a indicilor 
de plan ne-a dat posibilitate ca 
la sfîrșitul semestrului I să livrăm 
peste plan un număr de 38 190 
de bucăți confecfii-tricotaje de 
bună calitate. Lupta pentru îmbu
nătățirea calității produselor a 
fost însoțită de strădania pentru 
continua reducere a prețului de 
cost, pentru obținerea de econo
mii.

La obținerea acestor rezultate o 
contribuție de seamă a adus și 
tineretul din secția noastră de 
confecții-tricotațe. Biroul organiza
ției U.T.M. s-a preocupat ca toți 
tinerii din secție să participe 
întrecerea socialistă organizată 
comitetul sindicatului.

In secția confecții-tricotaje 
crează mulți tineri pricepuți, care 
își îndeplinesc cu succes sarcinile 
de producție și pe această bază 
sînt confirmați, lună de lună, frun
tași în producție.

Un accent deosebit am pus în 
această direcție pe munca poli
tico.educativă. Jn adunările gene
rale, în grupele UJ.M., au fost 
puse în discuție probleme ca 
.Cinstea de a fi fruntaș în pro. 

uuc/ie", „Cît mai mulți tineri la 
nivelul fruntașilor în producție" și 
altele. Tot cu această ocazie ti
nerilor fruntași li s-au cerut să 
împărtășească din experiența lor 
în producție. Astfel aceștia aveau 
posibilitatea 
sînt cele mai 
la mașină, 
nut corect materialul, 
cauzele care pot duce la execu
ția necorespunzătoare a unor o- 
perații. De fapt discuțiile nu se 
închideau odată cu terminarea șe
dințelor sau consfătuirilor. Ele 
continuau apoi la locul de muncă, 
acolo unde erau tineri care do
vedeau că au nevoie de mai mult 
ajutor. Cu această ocazie ei pri
meau și îndrumările practice din 
partea celor mai pricepuți munci, 
lori tineri și vîrsfnici.

Astfel de exemple, 
care au fost ajutate 
fruntașe în producție 
ronica Cojocaru, 
nuș, 
leria Alexoaie și multe altele.

In secția noastră s-a încetățenit

un bun obicei : tinerii care 
juns fruntași în producție, 
apoi pe ceilalți să devină 
fruntași. Astfel, Maria Asaftei este 
îndrumată de Elena Vasiliu, Geor- 
geta Hrisfea primește ajutor din 
partea Veronicăi Cojocaru etc.

Pentru a stimula tot mai mult 
participarea tinerelor la întrece
rea socialistă o atenție deosebită 
am acordat popularizării frunta
șilor în producție. Pe lingă mij
loacele folosite pînă acum (foto
grafii la panoul de onoare, felici
tarea fruntașilor la consfătuirile 
de producție etc.) din inițiativa 
biroului organizației de partid, 
săptămînal sînt prezentate la sta
ția de amplificare scurte portrete 
ale muncitorilor fruntași. Printre 
muncitoarele fruntașe prezentate 
cu această ocazie au fost și tine-

rele Elena Vasiliu, Mariana Mihăl- 
ceanu și altele. Toate aceste for
me folosite au dezvoltat și au sti
mulat și mai mult interesul tine
rilor ajutîndu-i concret să parti
cipe din plin Ia îndeplinirea și 
depășirea sarcinilor de produc
ție.

Biroul organizafiei U.T.M. va 
acorda și de acum înainte toată 
atenția mobilizării tinerilor la în. 
trecerea socialistă desfășurată în 
fabrica noastră, al cărui obiectiv 
principal îl constituie îmbună
tățirea continuă a calității produ
selor și a reducerii prețului de 
cost.

TOMA HURDUBAI 
secretarul biroului organizafiei 
U.T.M., secția confecții, Fabrica 

textilă „Moldova“-Iași

ducție",

să explice care 
potrivite mînuiri 

cum trebuie ți- 
care sînt

de tinere 
să devină 

sînt : 
Alexandra

Mariana Mihălceanu,

TELEGRAMĂ
Tovarășului KIM IR SEN, 

Președintele Comitetului Central 
al Partidului Muncii din Coreea, 

Președintele Cabinetului de Miniștri 
al Republicii Populare Democrate Coreene

Anul XVIII, seria II nr. 4122 4 PAGINI — 20 BANI
■1

Miercuri 15 august 1962

Ds aici, din liniile trasate pe 
acest plan, începe dru- CONTINUĂ ZBORUL
mul unei noi nave maritime. 
Dar pentru victoria drumului 
ei este nevoie: de piese de 
cea mai bună calitate, lată de 
unde izvorăște atenția și sîr- 
guinfa cu care tinerii strun
gari Constantin Păcuraru și 
Valerian Roșu ascultă indica
țiile inginerului Rubin Marcus 
de la 
Bacău 
piese

Uzinele metalurgice din 
privind prelucrarea unei 
pentru navele de mare 

capacitate.

Foto: N. STELORIAN
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Tovarășului ȚOI EN GHEN,
Președintele Prezidiului Adunării Populare Supreme 

a Republicii Populare Democrate Coreene

Phenian

Cu prilejul celei de-a 17-a aniversări a eliberării Coreei, 
în numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc Romîn, 
al Consiliului de Stat, al Consiliului de Miniștri al Republicii 
Populare Romîne, vă transmitem dv. și prin dv. întregului po
por coreean un călduros salut și cele mai sincere felicitări.

Poporul coreean sub conducerea Partidului Muncii din 
Coreea a obținut succese deosebite în construirea socialismului 
în patria sa și luptă cu abnegație pentru realizarea planului 
sepțenal.

Poporul romîn prețuiește .relațiile de prietenie și colaborare 
- existente între țările noastre și este convins că ele se vor dez

volta continuu în folosul ambelor noastre popoare, în interesul 
consolidării unității lagărului socialist și al păcii.

în această zi de mare sărbătoare urăm poporului coreean 
noi și importante succese în opera de construire a vieții noi, 
socialiste, în realizarea năzuinței sale naționale — unificarea 
pașnică și democratică a patriei sale.

stazi, 15 august, 
sărbătoi'im, odată 
cu aniversarea a- 
pariției primului 
număr ‘al ziarului 
„Scînteia“, Ziua 
presei romîne, in

stituită printr-o Hotărîre a 
C.C. al P.M.R.

Apărută în focul bătăliilor 
de însemnătate istorică pe 
care le dădea poporul munci
tor condus de partid împotri
va burgheziei și moșierimii, 
presa comunistă din Romînia, 
în frunte cu „Scînteia“, pre. 
luînd și dezvoltând tradițiile 
de luptă ale presei muncito. 
rești, ale presei democratice 
și progresiste din trecut, s-a 
dovedit a fi arma cea mai 
ascuțită a partidului, luptă
toare neînfricată împotriva 
exploatării, pentru înfăptuirea 
năzuinței celei mai fierbinți a 
oamenilor muncii, pentru de
mocrație și socialism.

In istoria presei comuniste 
din țara noastră se reflectă 
drumul eroic al partidului cla
sei muncitoare, lupta sa 
neabătută sub steagul atotbi
ruitor al marxism.Ieninismu.

Iui pentru triumful nobilei 
cauze a socialismului și păcii.

La baza întregii activități 
a presei comuniste din țara 
noastră, a marilor ei succese 
stă concepția leninistă despre 
presă ca o parte a cauzei ge
nerale a proletariatului, ca a- 
gitator, propagandist și orga
nizator colectiv, ca instrument 
de educare economică, politi. 
că și culturală a maselor, ca 
unul din cele mal sensibile și 
operative mijloace prin care 
partidul se leagă de mase. 
Succesele pe care le-a dobîn- 
dit și le dobîndește presa 
noastră se datoresc conducerii 
și îndrumării ei permanente 
de către partid.

Urmînd cu consecvență li
nia partidului, presa comunis
tă din țara noastră și-a cîș- 
tigat stima și încrederea mi
lioanelor de cititori, prețuirea 
și dragostea lor.

Cu deosebită atenție se ocu
pă partidul de îndrumarea 
presei de tineret, astfel încît 
aceasta să fie un mijloc im
portant de mobilizare a tine-

rilor lă opera de construcție 
socialistă, un puternio instru
ment de educare comunistă a 
tineretului.

Condusă de partid, presa 
noastră de tineret s-a stră
duit și se străduiește să-și 
îndeplinească cu cinste sarci
nile ce-i revin, oglindind în 
paginile sale munca entuziastă 
a tineretului din uzine și fa
brici, de pe șantiere, de pe 
ogoare, din școli și facultăți, 
minunatele condiții create de 
partid tinerei generații pentru 
a munci și învăța, pentru a 
se dezvolta armonios. Ea mili
tează pentru educarea comu
nistă a tinerei generații, pen
tru dezvoltarea la tinăra gene
rație a trăsăturilor moralei co
muniste, pentru mobilizarea 
tineretului la lupta întregului 
popor pentru înfăptuirea sar
cinilor trasate de cel de al 
IH-Iea Congres al P.M.R., 
pentru desăvîrșirea construc
ției socialiste.

Sărbătorirea Zilei presei ro
mîne. constituie pentru toți 
ziariștii din țara noastră un 
prilej de a-șl face bilanțul

1N GRUP AL NAVELORV0ST0K-3“ ȘI „V0ST0K-4“
MOSCOVA 14 (Agerpres). — TASS trans

mite : Cosmonauții sovietici Nikolaev și Po- 
povici au încheiat încă o zi încordată de 
muncă în Cosmos. La 14 august la ora 21 
(ora Moscovei) nava satelit „Vostok-3” a în
conjurat Pămîntul de peste 55 de ori, iar 
nava satelit „Vostok-4“ — de peste 39 de ori.

Nava satelit „Vostok-3“ se află în Cosmos 
de mai bine de 81 de ore. Distanța parcursă 
de navă în acest timp este de aproximativ 
2 300 000 km, cifră care depășește de șase 
ori distanța între Pănunt și Lună. Nava sa
telit „Vostok-4“ a parcurs în 58 de ore o dis
tanță de peste 1600 000 km.

Zborul cosmic în grup al navelor se des
fășoară normal în deplină conformitate cu 
programul stabilit. TOATE AGREGATELE 
Șl SISTEMELE NAVELOR SATELIT FUNC
ȚIONEAZĂ IREPROȘABIL.

între navele satelit „Vostok-3“ și „Vostok-4” 
este menținută în permanență o legătură 
radio bilaterală.

Continuă observațiile asupra stării cosmo- 
nauților și a capacității lor de lucru. Infor
mația telemetrică care se recepționează în 
permanență, observațiile prin televiziune și 
rapoartele cosmonauților confirmă că în ca-

binele navelor cosmice sînt asigurate condiții 
normale pe care înșiși cosmonauții le apre
ciază ca fiind confortabile. Valorile tempera
turii, umidității și presiunii aerului sînt op
time. Funcțiile fiziologice înregistrate nu pre
zintă devieri de la norme. Starea cosmonau
ților este excelentă, dispoziția lor este bună.

în cursul zborului în grup a navelor sate
lit „Vostok-3“ și „Vostok-4” au fost obținute 
materiale extrem de valoroase pentru stu
dierea influenței zborului cosmic îndelungat 
asupra stării fiziologice și psihologice a or
ganismului uman. Experiența obținută cu 
prilejul zborurilor cosmice ale lui Gagarin 
și Titov a permis pregătirea sub toate aspec
tele a cosmonauților Nikolaev și Popovici în 
vederea unui zbor de o durată mult mai 
mare.

Un rol important în efectuarea zborurilor 
cosmice de durată l-au jucat, de. asemenea, 
înaltele calități morale și de voință ale cos
monauților sovietici.

Cosmonauții Nikolaev și Popovici au înde
plinit cu succes programul de cercetări sta
bilit pentru 14 august. în prezent, în confor
mitate cu programul stabilit, cosmonauții Ni
kolaev și Popovici s-au culcat.

Citiți
în pagina a IV-a:
• Amănunte cu pri

vire Ia zborul celor 
două nave cosmice în 
ziua de 14 august.

• Puternicul ecou in
ternațional al zborului 
celor doi cosmonauți 
sovietici.

muncii, de a-și intensifica e. 
forturile pe drumul îmbună
tățirii continue a activității 
lor, al ridicării 
zetărești, de a 
răspundă din 
bine sarcinilor 
să-și aducă din plin contribu
ția la răspîndirea cuvîntului 
partidului în masele de oa
meni ai muncii, în masele 
largi ale tineretului nostru, la 
mobilizarea lor în măreața 
operă de desăvîrșire a con
strucției socialismului în pa
tria noastră.

măiestriei ga- 
se angaja să 
ce în ce mai 
puse de partid,

„Scînteia tineretului“

Marți au luat .■ sfîrșit lucră
rile ședinței lărgite a secției 
de cereale și plante tehnice a 
.Consiliului superior al agricul
turii. Participanții la ședință 
i—i specialiști din producție și 
oameni de știință — au dez
bătut și stabilit, pe baza re
zultatelor cercetărilor științi
fice și a experienței unităților 
fruntașe, cele mai bune me
tode agrotehnice și soiuri de 
'grîu de toamnă care trebuie 
folosite în noul an agricol 
pentru mărirea producției de 
grîu la nivelul sarcinilor tra
sate de Congresul al Ilî-lea 
al P.M.R.

Referatele prezentate și me- 
todele de lucru împărtășite de 
specialiștii din unitățile de 
producție au scos în evidență 
posibilitățile pe care le are 
agricultura noastră pentru 
Sporirea recoltelor de grîu.

Luînd cuvîntul, tovarășul 
Alexandru Moghioroș, vicepre
ședinte al Consiliului de Mi
niștri, a înfățișat perspectivele 
de dezvoltare create agricultu-

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ, 

Prim-secretar al C.C. al P.M.R. 
Președintele Consiliului 

de Stat 
al Republicii Populare Romîne

ION GHEORGHE MAURER, 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Populare Romine

La gospodăria colectivă „Tu- 
dor Vladimirescu“ din comuna 
Chirnogi, regiunea București, 
se însilozează de zor nutrețu
rile care la iarnă vor aduce 

sporuri de carne și lapte.

Foto : AGERPRES

La Rădăuți a fost dată de 
curînd în funcțiune o fabrică 
modernă de mobilă. Capacita
tea de producție a întreprin
derii este de 12 000 de garni
turi etalon de mobilă pe an.

Fabrica de mobilă din Ră
dăuți este dotată cu mașini și 
instalații de înaltă producti
vitate, din care multe reali
zate în țară. Ele 
canizarea multor 
producerea unui

permit me- 
operații și 

mobilier de

.calitate superioară. Finisarea 
mobilei, de exemplu, se face 
cu ajutorul mașinilor semi
automate.

De la începutul planului șe- 
senal și pînă acum, în ramura 
economiei forestiere au fost 
puse în funcțiune fabrici și 
secții noi de mobilă a căror 
capacitate de producție este 
de peste 70 000 de garnituri 
etalon de mobilă pe an.

(Agerpres)

în raionul Iași

rii din țara noastră prin. în
cheierea procesului de colec
tivizare, creșterea continuă a 
bazei tehnico-materiale și reor. 
ganizarea conducerii agricuri 
turii, 
actuală a 
de pe ogoare 
ridicarea 
le și, în 
realiere 
coltelor 
cut apoi 
dări în legătură cu principa
lele măsuri agrotehnice ce 
trebuie aplicate diferențiat în 
fiecare unitate agricolă socia
listă și a subliniat sarcinile 
ce revin oamenilor de știință 
în crearea de soiuri noi, mai 
.valoroase decît cele existente, 
pentru îmbunătățirea continuă 
a mașinilor agricole și răspîn
direa în practică a rezultate
lor cercetărilor științifice.

In încheiere, .vorbitorul a 
scos în evidență preocuparea 
permanentă a partidului și 
statului nostru pentru conti
nua înzestrare tehnico-mate- 
rială a unităților agricole so
cialiste, pentru generalizarea 
experienței unităților fruntașe 
în scopul creșterii continue a 
producției agricole.

în cuvîntul de închidere, 
tovarășul Mihai Dalea, preșe
dintele Consiliului superior al 
agriculturii, a subliniat prin
cipalele sarcini pentru buna 
pregătire 
campaniei 
griului.

în vara
fost efectuate pînă acum pe 
suprafețe mai mari decît în 
anul trecut. Această lucrare 
continuă. în zilele următoare 
trebuie folosite 
pentru grăbirea 
efectuarea lor

subliniind că sarcina 
oamenilor muncii 

o constituie 
producției agrico-. 

special, a celei ce- 
prin sporirea re
ia hectar. El a fă- 
o serie de recoman-

și desfășurare a 
de însămînțare a

aceasta arăturile au

(Continuare în

toate forțele 
arăturilor și 

corespunzător

pag. a III-a)

Printrs pionierii și școlarii din 
Capitală care-și petrec vacanța 
în tabăra voioșiei de la Snagov, 
sportul are numeroși prieteni, la- 
tă-i pe cîfiva dintre ei în timpul 
unui concurs de orientare turistică.

Fota: AGERPRES

Hai multă atenție arăturilor și insămințării culturilor duble
ospodăria 
colectivă 
volari a avut cul
tivată cu păîoase 
suprafața de 
hectare. Mai 
de jumătate 

suprafață a fost 
de mecanizatorii 
lui Dumitru Răschip 

Restul

agricolă 
din Bi-

965 
bine 
din 
re- 
din

aceasta 
coltată 
brigada 
de la S.M.T. Vlădeni.
însă a fost secerată cu forțele 
gospodăriei. Paralel cu recol
tatul, în gospodăria colectivă 
au continuat întreținerea cul
turilor și recoltările din gră-

dina de legume. Trebuia, de 
asemenea, eliberate imediat 
miriștile, pentru ca în urmă 
tractoriștii să poată ara și în- 
sămînța culturi duble. A fost 
nevoie de o bună organizare 
a muncii. La indicația organi
zației de partid, comitetul 
U.T.M. pe gospodărie a con
vocat o adunare generală des
chisă. Au fost invitați și ti
nerii mecanizatori. în aduna
re, tînărul inginer Gheorghe 
Hristea a expus sarcinile care 
stau în fața gospodăriei co
lective. Utemiștii au discutat

amănunțit felul cum pot spri
jini gospodăria în efectuarea 
la timp a tuturor lucrărilor. 
Forțele au fost egal împărțite, 
în fiecare brigadă și echipă, 
Ia fiecare lucrare. Și s-a tre
cut Ia treabă. în scurt timp, 
recolta a fost strînsă, miriștea 
eliberată de paie și clăi. Trac
toriștii au putut lucra conti
nuu. Au arat, pînă la 9 au
gust, 300 de hectare și au în- 
sămînțat porumb în cultură 
dublă pe mai bine de 100 
hectare. Acum porumbul este 
mare, frumos. Pe unele supra-

fețe s-a și efectuat prașila a 
doua, pe altele se efectuează 
prima prașilă. Tinerii mecani
zatori ară în continuare ziua 
și noaptea.

Cîțiva kilometri sînt de la 
Bivolari la Trifești. Pământu
rile celor două gospodării co
lective se învecinează. Și to
tuși, cîtă deosebire! Președin
te al gospodăriei colective 
„Horia, Cloșca și Crișan” din 
Trifești este inginerul 
nom Constantin Sandu, 
înainte de a ajunge aci 
întîlnit pe Ion Moise,

agro-
Incă 
l-am 
șeful

brigăzii de tractoare, care lu
crează în gospodărie.

— Vă duceți degeaba la Tri
fești — ne-a spus Ion Moise — 
președintele trebuie să fie la 
Iași. Și chiar dacă ar fi în 
gospodărie, tot n-ar avea să 
spună prea multe.

Știa el, tractoristul, ce știa !.. 
Constantin Sandu era, în-? 
tr-adevăr, ca deobicei, la Iași. ? 
L-am găsit, în schimb, pe 
Gheorghe Nichiforj vicepre-

C. SLAVIC

(Continuare în pag. a lll-ai
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BUTE CONSTANTIN, 
mecanic,

Combinatul de cauciuc sintetic Onești

- z

-7;

MĂCIUCĂ ANETA, 
colectivistă, 

comuna G-ral Scărișoreanu, raionul 
Vodă, regiune» Dobrogea

Negru

V

I A I
CRAC IOSÌF, 
electrician, 

Termocentrala Pâroșeni,

C/

/)

Hunedoara

ALEXANDRU CIOBANU, 
lăcătuș,

Baia Sprie, regiunea Maramureș

Tntîiul prieten al corespondentului vo
luntar e poștașul — neapărat băfrîn, așa 
cere tradiția — care urcă treptele de mar. 
mură ale „Casei Scînfeii", împovărat de 
scrisori. Și poștașul aduce zilnic mii și mii 
de scrisori, de pe întreg cuprinsul patriei. 
Dacă ar avea pasiuni filatelice, el ar putea 
descifra pe plicurile albe și portocalii și 
albastre însemnele poștei din zproape 
toate orașele și satele țării.

Și plicurile se adună pe masa redacției 
și cu fiecare mesaj nou capacitatea zia
rului de a se informa sporește, realizînd 
aceste zilnice contacte cu corespondenții 
voluntari, vrednici purtători de cuvînt ai 
opiniei publice. Oamenii muncii îi cunosc. 
Ei se numără printre membrii partidului, 
ai organizației de tineret, printre cei mei 
activi oameni ai muncii. Adevărați cronicari 
ai zilelor pline dé freamăt pe care le trăim, 
scriind despre foarte variate domenii de 
muncă, ei se integrează firesc în viața uni
tăților socialiste despre care scriu, foarte 
preocupați de eficiența cuvîntului lor. Ast
fel, ziarul, și o dată cu el toți cititorii, au 
fost informați despre realizări deosebite 
în producție, despre viața uzinelor și a 
gospodăriilor agricole colective, despre 
noile construcții, larga mișcare de inova
ții și raționalizări, ori despre activitatea 
culturală. Nu e mai puțin adevărat că ei 
n-au ocolit unele lipsuri pe care le-au 
sezisât și au scris cu curaj Și forță com
bativă ziarului, pentru a urgenta lichidarea 
rămînerilor în urmă de I» locul lor de 
muncă.

Dar unde muncesc, unde trăiesc și scriu 
prietenii noștri î

O hartă cupt'inzînd toate localitățile de 
unde ziarul primește vești, se confundă cu 
orice hartă obișnuită a țării.

Folosindu-ne de prilejul care ni se oferă 
acum, de Ziua Presei, să colindăm pe dru
muri de munte ori de Șes, în sate ori în 
orașe, pentru a-l întîlhi pe corespondenții 
noștri cei mai buni...

trei sînt mecanici la combinatul de cau
ciuc sintetic și la Rafinăria 10. Intre ei 
ex.istă o adevărată întrecere, fiecare se 
străduiește să ofere ziarului cele mai noi 
și mai elocvente date. Buni prieteni, atunci 
cînd află în aceiași timp o știre... tare, 
o scriu și o semnează împreună, ei viito
rii istorici ai Oneștilor I

Ion Fieraru, fierar betonist de la 
treprinderea de prefabricate din beton 
„Progresul" din București, conduce un post 
de corespondenți voluntari dintre cele mai 
active. Și, ca toate istoriile, și istoria aces
tui post e lungă. La o adunare U.T.M., mai 
mulți tineri au luat cuvîntul.

— Tovarăși, muncim într-o întreprindere 
fruntașă ?

— Muncim I
— Sînfem înconjurați de oameni despre 

care merită să se vorbească ?
— Așa e I
— Atunci de ce să nu se scrie în ziare 

despre noi ? Eu propun să numim cîțiva 
tovarăși pricepuți la condei care să scrie 
cu regularitate la ziar. Și mai propun să 
chemăm și un redactor ca să ne fie oaspete 
cîteva zile. Să ne instruiască. Mai vedem 
și noi cum muncește el, mai trage și el 
cu ochiul la felul cum muncim noi — și 
să vedeți că lucrurile se vor schimba.

S.a discutat mult și, curînd, hotărîrea 
a prins viață.

Redactorul a venit la întreprinderea de 
prefabricate și, alături de tineri ca Fie
raru, ca mecanicul Constantin Rafa, șo
ferul Ștefan Traian și funcționarul Nico- 
lae Negoiță, a ajutat la înjghebarea postului 
de corespondenți. Roadele s-au văzut cu
rînd. Au fost lăudate cele mai bune iniția
tive, numele fruntașilor au fost încredin
țate spre popularizare tipografilor, iar 
unele rămîneri in urmă, fiind semnalate 
iâ timp, au și fost remediate...

Curînd, muncitorii s-au adresat ziaru. 
lui .- „Dragă redacție, îți mulțumim pentru 
sprijinul pe 
nbșfri. Postul 
o mîndrie a

In-

care l-ai acordat băieților 
de corespondenți a devenit 
întreprinderii".

— Sigur că am să scriu. Am să scriu, că 
e de folos.

Acum primim la redacție de la Bălan 
materiale în care sînt evocate imagini din 
viața uzinei. Una dintre cele mai apre
ciate lucrări scrise de cuptorarul șef de 
la Năvodari a fost „în ultimul minut", în
semnare apărută în primăvara acestui an. 
Un bolovan de zgură a astupat o gură 
de scurgere a cuptorului. S-a oprit activi
tatea în secție pentru 15 minute, timp în 
care bolovanul trebuia îndepărtat. Un 
muncitor, Gheorghe Popescu, echipat cu 
mască, mănuși și cizme de azbest, s-a 
angajat să înfrunte căldura și fumul și să 
împiedice oprirea întregii instalații. Dar 
să-l lăsăm pe Bălan să descrie :

„Sudoarea i se prelingea pe sub mască 
în broboane mari. Mai erau șase minute.

—) „Dacă nu reușesc, trebuie oprită în
treaga instalație".

Puterile îi slăbeau. încordarea cu bul
gărele de zgură dura doar de cîteva mi
nute, care lui Gheorghe Popescu i se pă
reau ore întregi. Continua însă să lovească 
mai îndîrjit.

încă o lovitură. Bulgărele se rupse în 
două și căzu în grămada de cenușă. Mai 
rămăsese numai un singur minut. Un mi
nut care acum nu mai avea nici o impor- 
tanță. Recuperatorul se golise, iar întrea
ga secție lucra mai departe, cu toată ca
pacitatea. Cînd a coborît de pe redler, 
tovarășii de muncă l-au prins în brațe și 
l-au sărutat. Gheorghe Popescu privea fe
ricit tabloul de comandă. Totul funcționa 
normal. 13 tone de acid sulfuric nu s-au 
pierdut, ci s-au scurs în depozitul uzinei. 
Era bucuros. își făcuse pe deplin datoria".

de presă voiam

socoteala, său 
eu» In calitatea

EOGLUȚ NICOLAE, 
tehnician agronom,

Comuna Ucuriș, regiunea Crișana

th

— Nu, nea Tache, ani 
să spun.

— Păi fă și dumneata 
mai bine las-o, c-o fac 
mea de corespondent voluntar scriu de 14
ani și îh acești 14 ani, la. cele 14 publi
cații la care am trimis, s-au primit de la 
mine 10 036 de scrisori, din care mi-au 
fost publicate peste 2 500.

Intr-o scrisoare adresată recent ziarului, 
nea Tache a făcut o adevărată retrospec
tivă a muncii sale de neobosit corespon
dent, povestind momentul în care, în urmă 
cu multe decenii, a avut prilejul să ci. 
tească un număr ilegal al unui ziar mun
citoresc, moment care va fi făcut să încol. 
țească în inima lui dragostea pentru cu- 
vînful scris. După eliberarea patriei de sub 
jugul fascist, Tache Vasilache a regăsit pe 
frontispiciul unor ziare noi, cu literă proas
pătă, chemarea pe care o citise prima oară 
în micul ziar ilegal : „Proletari din toate 
țările, unifi-vă I"

In aceeași scrisoare — profesiune de 
credinfă, decanul de vîrstă al corespon

denților „Scînfeii tineretului“, vorbindu-le 
despre chipul nou al țării, îi sfătuiește pe 
tineri să nu creadă „că așa a fost de cînd 
lumea", ci să urmărească, plini de aten. 
fie, ecoul pe care l-au avut și îl au cuvin, 
fele partidului drag, cel care i-a chemat 
pe oameni la o viață nouă.

Am urmărit ani de zile corespondențele 
lui nea Tache. La început semna : Tache 
Vasilache — țăran. Mai apoi, cu mîndrie ; 
Tache Vasilache — țăran întovărășit. Acum 
el iscălește : Tache Vasilache — colectivist.

Cu prilejul unei călătorii la București, 
un redactor i-a făcut lui nea Tache un 
mic dar : i-a oferit o bucată scîhteiefoare 
de plumb, pe care linotipistul i-a gravat 
numele. De atunci, corespondentul din 
Cîndești își încheie scrisorile prin aplica
rea acestei originale „ștampile" care-i a. 
minfeșfe de cei care-i mijlocesc întîlnirea 
cu cititorii : tipografii.

La 68 de ani, nea Tache e organizatorul 
unei grupe de partid a unei brigăzi de 
cîmp din gospodăria colectivă „Zorile vie
ții noi". Ca eroii lefopisefilor străvechi, 
nea Tache este foarte preocupat de ur
mași. El a comunicat ziarului intenția sa 
de a instrui mai mulți corespondenți tineri 
care să continue strădania lui.

Seara, cînd colectiviștii găsesc o fe
reastra luminată la Tache Vasilache, știu 
că bătrînul stă aplecat de-asupra mesei 
și — vegheat din apropiere de bătrîna lui 
— soață și... secretară — scrie la ziar.

Oamenii știu că în scrisoarea care va 
porni a doua zi spre București se vorbește 
despre ei...

TOMA CONSTANTIN, 
mecanic,

Combinatul de cauciuc sintetic Onești

Așa se întrebau redactorii „Scînfeii 
neretului".

Le era cunoscut faptul că Hîncu Ionel 
număra printre cei mai activi corespon
denți ai ziarului și iată că de mai multe 
luni elevul din Galați nu mai trimitea nici 
o veste. Hîncu Ionel, forjor la atelierele 
C.F.R. de material rulant Galați, învăța la 
seral și-și dorea să poată învăța mai de
parte, la facultate. Redactorii erau totdeau
na ținuți la curent, de Ionel însuși, des
pre munca lui, despre rezultatele exame
nelor.

Curînd, 
o veste ;

— Ioneț
— Cum
— Simplu. Adică vorba vine 

terminat liceul și a dat examen 
tere 
Și a

în redacție, a venit

se

cineva cu

PĂUȘ IOAN, 
tipograf,

e student I 
așa ?

Sigur, dacă redacția ar fi organizată ca 
o școală, la strigarea catalogului, cînd ar 
fi vorbă de Onești, trei tineri ar spune 
„prezent“ :

■*-  Toma Costică.
' — Suman Costică.

— Bute Costică.
Cei trei Costică fac parte, djn postul de 

corespondenți voluntari ai ziarului. Aceasta 
este o formă nouă de organizare a mun
cii celor care scriu la ziar. Posturi asemă
nătoare celui de la Onești există în marile 
uzine, pe marile șantiere. Redacției i se 
facilitează posibilitatea de a stabili și de 
a menține legături trainice între ziar și co
respondenți, aceștia fiind ajutați să scrie 
în mod organizat, punîndu-li-se la dispozi
ție date din planurile operative ale sec
țiilor, precum și sugestii.

Despre ce scriu cei trei tineri muncitori 
din Onești ?

lată cîteva titluri :
„Pe șantierul „Electroaparafaj" Borzești. 

Semnat : Toma C.
„Forța colectivului”. Semnat : Suman C.
„Cartea la locul de muncă". Semnat; 

Toma C.
„Fiecare tînăr, prieten al cărții" Sem

nat : Suman, Toma, Bufe.
în trecut, nimeni nu Scria despre Onești 

sau din Onești. Asta pentru simplul motiv 
că un oraș cu acest nume nu exista.

în inima pădurii, constructorii au tăiat 
cîțiva arbori și au spus :

— Aici va fi „centrul” I
— Aici va fi, bineînțeles o școală I
Mulți priveau cu neîncredere în jur. 

Constructorii au arătat spre adăpostul pă
durarului, alcătuit din crengi și frunze 
vechi :

— Aici vor fi blocuri I
Și acum, orașul e gafa. Un oraș minu

nat pe care orașele mai vîrstnice l-au în
drăgit, de care se interesează 
mulți oameni. Un Oraș cu 
reporter, amator de date 
S-a întors „dezolat" de lă

— Ce-i de făcut ? Orașul 
Cîțiva tineri s-au angajat 

eul în călimară și să înceapă istoria ora
șului, caligrafiată cu litere înflorite. Toma, 
Suman și Bute sînt printre ei. Oamenilor 
viitorului, care vor întreprinde acțiuni de 
arheologie spirituală, le va fi cu totul in
dispensabilă munca băieților aceștia. Toți

corespondent...
apa, 
os-

ftu-

la facultatea de 
reușit I 
Perfect I O să 
ieșean în plus.

simplu. A 
de admî. 

matematică, la lași.

avem un corespon- 
Și încă unul foarte

Ar mai fi multe de povestit despre har
nicii cronicari ai vieții noi. Ei socotesc că 
a fi corespondent e o cinste. Primim scri
sori în care tinerii ne întreabă ce trebuie 
să facă pentru a deveni corespondenți 
voluntari. Ei primesc răspunsuri detailate, 
îndrumări.

Cunosc însă cîțiva corespondenți „ve
terani“ cere le-ar putea mărturisi lucruri 
foarte interesante despre munca lor :

Gheorghe Jița, controlor de calitate la 
Combinatul Reșița ;

Crac losif, electrician la Termocentrala 
Pâroșeni, cel care, cîștigînd un premiu la 
un concurs al redacției, ne-a rugat să-i 
schimbăm premiul și să-i oferim o chitară 
pe care să cìnte e| și tinerii lui prieteni ;

Luca Ion, de la Depoul de automotoare 
Arad, care ne scrie de 10 ani ;

Filip Stelian, strungar la Combinatul de 
la Hunedoara ;

Florian Oprescu, miner la Schitu Golești 
și prietenul său Ion Mărgescu ;

Anela Măciucă, colectivistă la G.A.C. 
Scărișoreanu, regiunea Dobrogea ; Con
stantin Arambașa, student în anul III al 
Institutului de petrol și gaze Bucu
rești, adevărat „redactor fără porto
foliu” a| „Scînfeii tineretului" ; Gheorghe 
Ungureanu și Ion C. Ștefan, studenti la 
Institutul pedagogic din București ; Theo
dor Ungureanu, directorul școlii din Cor- 
dăreni-Dorohoi ; Constantin St. Soare, co
lectivist din Lăceni, regiunea București ; 
Rainea Nlcolae și Florin Țaga din Bîrlad, 
Miu Cornel, tehnician zootehnist din co
muna Ghigeta-Nedeia, raionul Segarcezș 
Ceapă Alexandru, elev din Tg. Jiu, Dara
ban Abel, tehnician agronom din Gîrdani, 
raionul Cehul Silvaniei, și încă mulți, foarte 
mulți alții.

Ziua Presei este și o sărbătoare a lor. 
Îndrăgostiți de tot ceea ce e nou, studiind 
cu atenție și destoinicie fenomenele ac
tualității, acești cronicari neobosiți se nu
mără printre făurarii de nădejde ai pa
triei noastre socialiste.

Munca lor stăruitoare și plină de mo
destie se bucură de calda apreciere a 
oamenilor muncii, a partidului.

...Și pentru ei nu e bucurie mai mare...

acomodeze băiatul, șî

cîteva luni. 
Ionel ?

Ștefan Bălan a fost pescar. Iubea 
argintul răcoritor al peștilor, liniștea 
troavelor pline de verdeață.

Dar într-o zi a părăsit tOafe aceste 
museți.

— Cum, Ștefane, lași fu năvoadele ?
— Păi mă duc la Năvodari.
— Ce-ai să faci acolo ?
— E un șantier. Se face nu știu ce 

uzină. Vreau să învăț o meserie. Nu Zic, 
și pescar e bine, numai că eu aș vrea 
să fac altceva.

Au trecut ani.
Bălan a trecut din calificare în califi

care și a devenit unul dintre cei mai pri
cepuți cuptorari la noua linie, modernă, 
de producție a uzinei de superfosfați și 
acid sulfuric.

Deși urmărea cu interes ziarul, Bălan nu 
bănuia că într-o zi avea să devină unul 
dintre colaboratorii apropiați ai lui. Scriu 
alții, care Se pricep, își spunea el, pe 
cine ar interesa cele spuse de mine ?

Dar într-o zi...
într-o zi a fost foarte necăjit văzînd că 

în procesul muncii e o defecțiune căre 
îngreunează lucrul, care cere muncitorului 
eforturi suplimentare. A vorbit, s-a agitat, 
dar se vede că n-a tost îndeajuns de con
vingător și defecțiunea continua să existe.

Bălan s-a dus acasă, a luat o hîrtie 
și a început s-o acopere cu scrisul său 
energic, cu fraze rotunde, pline de miez.

— Cui îi scrii ?
— Scriu la ziar. La „Scînteia tinere

tului".
— Bine, dar te pricepi tu să scrii ?
— Nu cred, dar trebuie I
După numai cîteva zile, un redactor s-a 

deplasat la Năvodari. După o analiză a- 
tentă a lucrurilor, sub conducerea organe
lor de partid, s-a dovedit că Bălan avea 
dreptele.

—t Ei, acum ai devenit corespondent al 
ziarului. Ai să ne mai scrii t

„misterul" a fosf dezle-

rog să nu

dent 
bun.

Dar au trecut cîteva luni și nu s-a pri
mit nici o scrisoare.
“ De ce nu scrie Hîncu ? Să ne fi uitat 

Ionel ?
*- Stăți să se 

scrie el.,.
Au mai trecut
— Nimic de la
— Nimic I
De curînd însă

gat I
Hîncu a scris redacției „Vă

fiți supărați pe mine. Nu v-am uitat. Eu 
datorez mult ziarului; Precum știți, învăț 
la lași. Trebuie să vă spun că la început, 
și chiar după aceea, a fost foarte 
greu. Și... nu vă pot ascunde, am luat 
cîteva note »labe. Mi-am spus că trebuie 
să învăț, să învăț foarte bine și numai 
după ce-i voi ajunge din urmă pe tova
rășii mei să vă scriu din nou. Cred că un 
corespondent trebuie să fie neapărat frun
taș la învățătură. Cum multe note le-am 
îndreptat deja, voi relua curînd colabo
rarea... .

ARDELEANU AURORA, 
profesoară, 

Oradea

Md scrisori

GHEORGHE TOMOZEI

FILIP STELIAN, POPESCU MARIA, 
colectivistă 

Comuna Miroși, raionul Cosfești, 
regiune» Argeș

C. ARAMBAȘA, 

student,
Institutul Petrol și Gaze București

CONSTANTIN SUMAN, 

mecanic, 
Rafinăria fir. 10 Onești

strungar, .
Combinatul Siderurgic Hunedoara

ASTAFE ADRIANA, 
elevă, 

școala medie Gura Humorului, regiunea

OPRIȚA CONSTANTIN, 
profesor,

Școala de 8 ani, Voiceșfi, raionul Drăgășani, 
regiunea Argeș

tot mai 
totul nou. Un 

senzaționale, 
Onești : 
n-are arhive... 
să moaie to-

E o cifră impresionantă, nu ? far cores. 
pondența continuă. Semnatarul miilor da 
scrisori de dragoste pentru viața nouă a 
patriei socialiste e uh colectivist din co
muna Cîndești, raionul Buhuși, regiunea 
Bacău, Tache Vasilache, sau mai pe scurt, 
nea Tache, cum îi spun cîndeștenii și re. 
dactorii ziarelor centrale care îi Citesc me
sajele trimise cit o riguroasă regularitate.

— Cî|i ani ai, nea Tache?
— 68 |

JIȚA GHEORGHE, ONEA ION,
controlor tehnic, operator chimist,

Reșița Săvinești



CONSACRATA ZILEI PRESEI ROMINE
Marți după-amiază, în sala 

de marmură a Casei Scinteii, 
a avut loc adunarea festivă 
a ziariștilor din Capitală, con
sacrată Zilei presei romîne.

Au luat parte membri ai 
C.C. al P.M.R., conducători ai 
unor instituții centrale și or
ganizații obștești, numeroși 
ziariști, corespondenți și di- 
fuzori voluntari, muncitori ti
pografi, oameni de cultură, 
activiști" de partid.

Au participat, ca invitați, 
corespondenți de presă stră
ini și atașați de presă ai unor 
misiuni diplomatice.

Adunarea a fost deschisă de 
tov. Ștefan Voicu, membru 
al C.C. al P.M.R., redactor 
șef al revistei „Lupta 
ejasă“.

A luat apoi cuvîntul 
Valeriu Pop, redactor șef 
junct al ziarului „Scînteia“. 
După ce a evocat glorioasele 
tradiții ale presei comuniste 
din țara noastră, vorbitorul a 
spus : izvorul forței și influen
ței presei noastre în rîndurile 
maselor largi ale poporului îl 
constituie profundul atașament 
față de învățătura marxist- 
leninistă, conducerea ei de că
tre partid 
mental al 
comuniste.

principiul funda- 
activității presei

Pregătiri pentru deschiderea
anului

Prin darea în folosință a 
noii școli medii ridicate în car
tierul ceferiștilor — Mehala 
din Timișoara — în noul an 
școlar vor funcționa școli me
dii de cultură generală în 
toate cartierele orașului.

Noi școli medii urmează să 
fie date în folosință și la Sîn- 
nicolau Mare, Beșenova-Veche, 
Ciacova, Peciu-Nou și Beiinț, 
astfel că în noul an școlar în 
regiunea Banat vor funcționa 
46 de școli medii de cultură 
generală, de 3 ori mai multe 
decît în anul 1944.

O mare dezvoltare cunoaște 
și învățămîntul profesional. 
Prin mărirea capacității școli
lor 
noi 
ale 
din 
de 
de elevi, din care mai mult de 
jumătate se vor pregăti pen
tru diferite ramuri de pro
ducție din agricultură.

★
La Dolhasca. Solea, Ștefă- 

nești și Moldovița din regiu-

existente și înființarea de 
școli, rețeaua de unități 
învățământului profesional 
regiunea Banat va cupritn- 
în acest an peste 20 000

de cereale și plante tehnice
a Consiliului superior al agriculturii

(Urmare din pag. I) 

indicațiilor și îndrumărilor 
institutelor de cercetări.

în etapa actuală, a încheiat 
.vorbitorul, cînd agricultura 
este colectivizată și în fiecare 
G.A.C. lucrează cel puțin un 
inginer agronom, există toate 
premisele să se realizeze și 
depășească producțiile prevă
zute pentru anul 1963. Sar
cina de bază a tuturor lu
crătorilor din agricultură con
stă în aplicarea în producție 
a rezultatelor cercetărilor în

Mai multă atenție arăturilor
și insămînțării

(Urmare din pag. I) 

ședințe al consiliului de con
ducere.

— Deși avem 16 tractoare 
la dispoziție, am arat abia 50 
din totalul de 1 000 hectare — 
a recunoscut el de la început. 
Am semănat și mai puțin...

Care este situația ? Munca 
nu e bine organizată. Constan
tin Sandu își petrece vremea 
mai mult acasă, la Iași, preo- 
cupîndu-se foarte sporadic de 
treburile gospodăriei. Din a- 
ceastă cauză, de pe aproape 
toate cele 600 hectare de mi
riște nu s-au adunat încă pa
iele. Tinerii mecanizatori nu 
pot nici să are, nici să însă- 
mînțeze. Chiar în timp ce am 
fost la gospodăria colectivă, 3 
tractoare ședeau la sediul bri
găzii.

Nu aveau unde să are. Unii 
tovarăși din gospodăria colec
tivă spun : „E încă devreme, 
mai avem timp, de ce să ne 
grăbim...“ Dar ce raționament 
poate fi acesta ?

Din păcate însă, G.A.C. 
„Horia, Cloșca și Crișan“ nu 
e singura din raionul Iași în 
situația aceasta. La Dobrovăț 
s-au arat abia 123 din cele 
946 hectare, la Vlădeni 150 din 
758, la Roșcani 50 din 513, la 
Osoi 20 din 338 hectare. Pe 
raion, pînă la 10 august, _s-au 
efectuat arăturile de vară pe 
numai 6.600 hectare din cele 
23.000 planificate.

în ce privește însămînțatul 
culturilor duble, t" 
se prezintă mai bine.

Institutul pedagogic de limbă și literatură rusă „Maxim 
Gorki“ anunță pe cei interesați că au început cursurile de 
pregătire în vederea concursului de admitere.

Cursurile funcționează zilnic pînă la 15 septembrie a.c. 
în localul institutului din str. Pitar Moș nr. 13.

Candidaților din provincie li se asigură, contra cost, 
cămin și cantină.

de

tov. 
ad-

dezvol- 
mate- 
a re-

Prin cheile Zănoagei.
Foto : M. CARANFIL

Răspunzînd înaltelor exi
gențe ale partidului și ale 
poporului muncitor — a ară
tat în continuare vorbitorul — 
presa trebuie să-și afirme tot 
mai puternic rolul de propa
gandist, agitator și organiza
tor colectiv în lupta pentru 
construcția socialistă. Indicația 
leninistă, potrivit căreia „pre
sa trebuie să pună pe primul 
plan problemele muncii pri
vite nemijlocit sub aspectul 
lor practic“, călăuzește activi
tatea presei noastre. Sarcini
le complexe ale 
tării bazei tehnice 
riale a socialismului, 
lațiilor de producție socia
liste, ale sporirii continue a 
producției industriale și agri
cole, impun cuprinderea lar
gă, cunoașterea temeinică și 
tratarea aprofundată a proble
melor economice. Partidul cere 
presei să susțină cu pasiune 
ceea ce este nou și valoros, 
să combată cu hotărîre tot 
ce e înapoiat, dăunător mer
sului nostru înainte. în fața 
tuturor gazetarilor stă cerința 
de a-și ridica necontenit mă
iestria publicistică.

Vorbitorul a arătat că în 
fața redacțiilor stă sarcina de 
a întări caracterul de masă al 
presei, de a spori continuu 
numărul de colaboratori și co-

școlar
nea Suceava vor funcționa în
cepând din acest an școli me
dii. In școli noi vor învăța în
cepând din acest an și copiii 
din numeroase alte localități 
din regiune. Pînă la începe
rea cursurilor școlare vor fi 
construite încă 171 săli de cla
să, altele 168 urmînd a fi date 
în folosință pînă la încheierea 
anului. In toate localitățile se 
fac pregătiri în vederea des
chiderii noului an de învăță- 
mînt, clădirile se revizuiesc și 
se completează mobilierul.

Pentru înzestrarea școlilor 
cu mobilier și material didac
tic ca și pentru manualele 
școlare care se dau gratuit 
elevilor din clasele I-VII Sfa
tul popular regional a alocat 
din bugetul său peste 11 mi
lioane lei, cu circa două mili
oane mai mult decît în anul 
trecut.

(Agerpres)

mod diferențiat, creator, în 
funcție de condițiile specifice 
ale unităților în care lucrează, 
în felul acesta se va asigura 
o producție sporită de cereale 
în anul viitor, baza dez
voltării tuturor ramurilor a- 
griculturii.

La ședință s-au adoptat o 
serie de recomandări cu pri
vire la cultura griului de 
toamnă pentru anul agricol 
1962—1963, care vor fi tipărite 
și difuzate unităților agrico
le și consiliilor agricole regio
nale și raionale.

(Agerpres)

un nu- 
Ion cu 
pensula 
mergea 
noastre,

(Agerpres)

culturilor duble

seu
CURSA SCINTEII

pe

fi întîmpinați 
fiecare comună

Jn 
din 
ln-

• Echipa masculină 
de handbal în 7 
„Steaua" București a 
cișligat turneul inter
național de la Sofia. 
In ultimul meci hand- 
baliștii romlni au ln-

situația nu 
tine. în co-

Galați, Bacău

a cîștigat cea 
doua medalie de 
terminind învin-

de-a XV-a 
a „Cursei 
loc pe Sta-

• Cunoscutul Îno
tător maghiar de fond 
Imre Szentai a stabi
lit un nou record al 
lumii parcurgind 220 
km In 46h. El a înotat 
această distantă
rial Tisza Intre ora
șele Tiszasuly și Sze
ged. Vechiul record 
mondial era de 200 
km.

plat, 
de-a
aur, __ ____
gător și in Droba de 
5 000 m plat. Record
manul mondial a fost 
cronometrat în aceas
tă probă cu timpul de 
13'56".

• în ultima zi a 
campionatelor uniona
le de atletism, demi- 
fondistul Piott Bolot
nikov, care in prima 
zi a stabilit un nou 
record mondial în 
proba de 10 000 m

„argumentea- 
nu-i umezeală și de 
ară și nu însămînțea- 
comunele Popești, Po- 

Costuleni, Ungheni 
raza aceluiași raion.

munele Iacobeni, Spineni, Pro- 
bota, Golăești, Hoisești nu s-a 
însămînțat încă nici un bob 
iar la Movileni și Mădîrjac 
s-a însămînțat foarte puțin. 
Inginerii agronomi de la gos
podăriile colective din yiă- 
deni. Tabăra, Hermeziu, Pe- 
rieni, precum și alți factori 
de răspundere 
ză“ că 
asta nu 
ză. Dar 
tîngeni, 
sînt pe
Clima și solul lor nu se deo
sebesc cu nimic de ale ce
lorlalte. Și totuși*  aci ară
turile de vară sînt pe termi
nate. La Hilița, Mînzătești, 
Bivolari, Tigănași au fost în- 
sămînțate cu culturi duble 
toate suprafețele planificate. 
Culturile sînt frumoase, se 
dezvoltă bine. Mai stă în pi
cioare „argumentul“ ? Firește 
că nu. De vină sînt insuficien
ta organizare a muncii, o gre
șită înțelegere a importanței 
deosebite pe care o prezintă 
aceste lucrări. O vină au și 
organizațiile de bază U.T.M. 
din aceste gospodării colecti
ve, care nu-i mobilizează pe 
tineri la eliberarea miriștilor, 
la pregătirea condițiilor pen
tru însămînțările în culturi 
duble. E bine ca tovarășii din 
consiliul raional agricol și 
comitetul raional U.T.M. să 
generalizeze experiența bună 
care există în multe gospodă
rii colective, să demonstreze 
prin fapte celor care negli
jează această lucrare că-și 
fură singuri căciula. 

respondenți, de a îmbunătăți 
munca în rîndurile lor.

Vorbitorul a relevat contri
buția presei la întărirea con
tinuă a prieteniei poporului 
nostru cu popoarele Uniunii 
Sovietice și ale celorlalte țări 
socialiste, la consolidarea uni
tății de nezdruncinat a lagă
rului socialist, a mișcării co
muniste mondiale, subliniind 
sarcinile ce-i revin în lupta 
pentru preîntîmpinarea răz
boiului și triumful coexis
tenței pașnice.

în numele lucrătorilor 
presa romînă, el a adus 
călduros salut glorioasei 
se sovietice, în frunte 
„Pravda“ leninistă, presei 
țești din celelalte țări socia
liste, ziarelor comuniste și 
muncitorești de pretutindeni.

Asigurăm Comitetul Cen
tral al Partidului, pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej per
sonal — a încheiat vorbitorul 
— că lucrătorii din presă vor 
lupta fără preget, cu toate 
forțele, pentru înfăptuirea 
politicii partidului de desăvîr- 
șire a construcției socialismu
lui în patria noastră.

în încheierea adunării a fost 
prezentat un program artistic.

(Agerpres)

Primirea de către 
ministrul afacerilor 

externe al R. P. Romîne 
a ambasadorului Uniunii 

Birmane la București

Ministrul afacerilor externe 
al R.P. Romîne, Corneliu Mă- 
nescu, a primit marți în 
audiență pe ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Uniunii Birmane la București, 
Matia Thray Sithu U Pe Kin, 
în legătură cu apropiata pre
zentare a scrisorilor de acre
ditare.

■®-------- -

înființarea 
Comitetului Național 

al Geologilor 
din R.P. Romină

a fost în- 
Național al 

Republica 
care repre- 
în Uniunea

Printr-o Hotărîre a Consi
liului de Miniștri 
ființat Comitetul 
Geologilor din 
Populară Romînă, 
zintă țara noastră
Internațională pentru științele 
geologice.

Președinte al Comitetului 
Național al Geologilor feste 
acad. Alexandru Codarcea, 
președintele Comitetului Geo
logic.

Informație
Marți seara Ansamblul cir

cului din Guandun (R. P. 
Chineză) care se află în turneu 
în țara noastră, a prezentat 
primul său spectacol la Cir
cul de Stat din București.

Numerele- de mare atracție, 
specifice circului Chinezesc cu
prinse în program, au fost răs
plătite de asistență cu vii a- 
plauze.

La gospodăria de stat Po. 
pești-Leordeni, regiunea Bucu
rești, s-au obfinut în medie 
cîte 70 kg piersici de la fie
care pom. Cele două tinere 
recoltează cu mult spor rodul 

bogat.

Foto : AGERPRES

R T E ȘTIRI

Prezentarea scrisorilor
de acreditare de către noul
ambasador al R. D. Vietnam

în R. P. Romină

acest

• ta 14 august, tovcrășul Ștefan 
Voitec, vicepreședinte al Consiliu
lui de Stat al Republicii Populare 
Romîne, a primit pe ambasadorul 
extraordinar și plenipotenfiar al 
Republicii Democrate Vietnam, 
Dinh Van Duc, care și-a prezentat 
scrisorile de acreditare.

în cuvînfarea ținută cu 
prilej, noul ambasador ei Repu
blicii Democrate Vietnam în Re
publica Populară Romînă, după ce 
a transmis Consiliului de Stat, gu
vernului și poporului romîn salu
tări cordiale din partee președin
telui, guvernului și poporului 
vietnamez, a remarcat succesele 
obfinute de poporul romîn în 
opera de desăvîtșire a construc
ției socialismului în Republica 
Populară Romînă.

în continuare, el a subliniat că 
înfăptuirea cu aproape 4 ani îna
inte de termen a colectivizării a- 
griculturii cît și realizarea cu 
succes a planurilor economice de 
lungă durată, sînt victorii glorioa
se objinufe de către poporul ro
mîn în construirea unei Romînii 
din ce în ce mai prospere. El a 
spus, de asemenea, că poporul și 
guvernul Republicii ’Democrate 
Vietnam- apreciază eforturile în
treprinse de către poporul și gu
vernul Republicii Populare Ro- 
mîhe pentru salvgardarea păcii 
în Balcani și în lume. Ambasado
rul R.D. Vietnam a exprimat apoi, 
în numele guvernului și poporu
lui R.D. Vietnam, profunda recu
noștință pentru sprijinul acordat 
în luptei pentru reunificarea na-, 
jională a Vietnamului.

în încheiere, el a urat poporu
lui romîn succese și mai mari în 
construirea socialismului și apă
rarea păcii.

în răspunsul său tovarășul Ște
fan Voitec, vicepreședinte al Con
siliului de Stat, a mulțumit amba
sadorului Dinh Van Duc, pentru a- 
precierile și cuvintele calde edre- 
sate poporului nostru.

icliștii participanți 
la „Cursa Scin
teii" se aliniază 
astăzi dimineață, 
la ora 8,30 în fața 
„Casei Scinteii" 
pentru startul fes

tiv în cea de-a XV-a ediție 
jubiliară a tradiționalei com
petiții. Startul tehnic va fi 
dat peste o oră de la km 
11,500 al șoselei Urziceni. Ase
menea celorlalte ediții, actuala 
„Cursă a Scinteii" suscită un 
mare interes în rândul priete
nilor sportului cu pedale. în 
fiecare an această mare com
petiție a oferit întreceri spec
taculoase, prilejuind totodată 
afirmarea unor elemente tine
re, talentate pentru ciclismul 
nostru. In actuala ediție piu-

în continuare a arătat că oa
menii muncii din țara noastră sa
lută cu bucurie rezultatele obți
nute de poporul vietnamez, care 
luptă cu abnegafie pentru înde
plinirea primului plan cincinal de 
dezvoltare a economiei și cultu
rii R.D. Vietnam.

Relațiile de prietenie și cola
borare dintre jările noastre — a 
arătat tovarășul Ștefan Voitec — 
strîns unite în lupta comună pen
tru construirea socialismului și 
apărarea păcii, se întăresc con
tinuu.

Vicepreședintele Consiliului de 
Stei a arătat, de asemenea, că 
poporul și guvernul Republicii 
Populare Romîne au sprijinit și vor 
sprijini lupta poporului vietnamez 
pentru reunificarea pașnică și de
mocratică a patriei sale și selută 
eforturile guvernului și poporului 
Republicii Democrate Vietnam 
pentru consolidarea păcii în Asia 
de sud-est și în lumee' întreagă.

în încheiere, tovarășul Ștefan 
Voitec ei transmis președintelui 
Republicii Democrate Vietnam, 
poporului și guvernului Republi
cii Democrate Vietnam cele mai 
cordiale salutări și l-a asigurat pe 
noul ambasador al Republicii De
mocrate Vietnam în Republica 
Populară Romînă că în îndepli
nirea înaltei sale misiuni în țara 
noastră se vei bucura de tot spri
jinul din partea Consiliului de 
Stat și al guvernului Republicii 
Populare Romîne.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, tovarășul 
Ștefan Voitec a avut o convorbire 
cu embasadorul Dinh Van Duc, 
la care au asistat tovarășii Cor
neliu Mănescu, ministrul afaceri
lor externe, Grigore Geamănu, se
cretarul Consiliului de Stat.

Ambasadorul R.D. Vietnam a 
fost însoțit de Le Van Chaf, prim- 
secretar, Nguyen Can, atașat.

tonul cicliștilor va străbate 
aproape 900 de km pe șoselele 
a 5 regiuni din țară: Bucu
rești, Ploiești, 
și Brașov.

Cicliștii vor 
cu bucurie în 
sau oraș de pe traseu, de miile 
de spectatori care doresc să 
asiste la o întrecere pe mă
sura posibilităților celor mai 
buni rutieri din țara noastră, 
prezenți la startul „Cursei 
Scinteii".

Neîndoielnic, buna pregătire 
a cicliștilor noștri ca și pre
zența unui lot al cicliștilor 
cehoslovaci, vă face ca în fie
care etapă disputa să fie din 
ce în ce mai interesantă.

-4*

Salat poporului trate
coreean /

oporul R.P.D. Coreene sărbăto. 
Irește astăzi împlinirea a 17 ani 
de la eliberarea Coreei de sub 
dominația militarismului japonez 
fie către glorioasa armată sovie
tică.

Eliberarea Coreei a marcat o 
cotitură istorică în destinele poporului ei. Oa
menii muncii din partea de nord a Coreei 
au instaurat puterea populară, pășind cu elan 
la înlăturarea înapoierii multiseculare a țării, 
obținînd mari realizări în lupta pentru refa- 
cerea economiei distruse de colonialiștii ja
ponezi. Această operă de construcție pașnică 
a țării a fost întreruptă pentru o perioadă 
de agresiunea armată a cercurilor imperia
liste din S.U.A. și a agenturii lor lisînma- 
niste. în lupta sa dreaptă, poporul coreean 
s-a bucurat de simpatia fierbinte a întregii 
omeniri iubitoare de pace, apărindu-și cu 
eroism independența patriei sale.

După respingerea agresiunii imperialismu
lui american, oamenii muncii din R.P.D. Co
reeană, sub conducerea încercată a Partidului 
Muncii, și-au consacrat toate forțele muncii 
creatoare de construire a socialismului, obți
nînd succese remarcabile în domeniul econo
miei, culturii și ridicării nivelului de trai.

în prezent, Coreea populară este un stat 
industrial-agrar în care se produc de peste 
opt ori mai multe produse industriale 
decît înainte de eliberare și a cărei pro
ducție agricolă cunoaște o continuă dez
voltare. Oamenii muncii din R.P.D. Coreea
nă muncesc acum cu abnegație pentru reali, 
zarea planului de șapte ani (1961—1967) de 
dezvoltare a economiei naționale.

Realizările poporului coreean sînt strîns le
gate de relațiile de colaborare și fntrajuto. 
rare frățească cu toate țările lagărului socia. 
list.

Alături de celelalte țări socialiste, R.P.D. 
Coreeană militează pentru apărarea păcii, 
pentru rezolvarea prin tratative a probleme, 
lor internaționale litigioase și promovarea 
principiilor coexistenței pașnice, pentru asi
gurarea păcii în Extremul Orient și în în
treaga lume.

într-o direcție cu totul opusă intereselor 
maselor populare s-a dezvoltat Coreea de 
sud, aflată și azi sub dominația imperialis
mului american. Acolo, ca urmare a ocupa
ției militare, domnesc mizeria și șomajul în 
masă. Valul mîniei populare, care l-a alun, 
gat pe sîngerosul dictator Li Sîn Man și eve
nimentele care au urmat au arătat cît de 
puternică e năzuința poporului sud-coreean 
de a scăpa de jugul dominației străine și a 
dispune în mod liber de soarta sa. încercînd 
să înăbușe această arzătoare năzuință, actua
lul regim de dictatură militară a dezlănțuit 
o cruntă teroare antipopulară.

R.P.D. Coreeană depune eforturi consec. 
vente pentru unificarea pașnică și pe baze 
democratice a Coreei. Adunarea Populară 
Supremă a R.P.D. Coreene a adresat recent 
noi propuneri autorităților sud-coreene. A- 
ceste propuneri prevăd retragerea trupelor 
americane din Coreea de sud, semnarea unei 
convenții care să interzică Coreei de sud și 
de nord să folosească forța armată una îm. 
potriva celeilalte, reducerea forțelor armate 
din Coreea de nord și de sud ; totodată s-a 
propus ca autoritățile din nord și din sud să 
ducă tratative pentru a discuta problemele 
urgente ce privesc ambele părți ale Coreei.

împreună cu toate forțele iubitoare de pace, 
alături de celelalte țări ale lagărului socia
list, poporul romin sprijină cu hotărîre lupta 
dreaptă a poporului coreean pentru realiza
rea năzuinței sale naționale — înfăptuirea 
unității naționale pe baze pașnice și demo
cratice.

în cadrul marelui lagăr al socialismului, 
popoarele romîn și coreean sînt unite prin 
puternice legături de prietenie frățeas. 
că. Se dezvoltă continuu relațiile de colabo
rare multilaterală economică, politică, cultu. 
rală și tehnico-științifică romîno-coreene.

Cu prilejul marii sărbători a R.P.D. Co
reene. poporul și tineretul din R. P. Romină 
urează poporului și tineretului coreean să 
dobîndcască noi și noi succese în opera de 
construire a socialismului, în lupta pentru 
unificarea pașnică a țării, pentru apărarea 
păcii.

Imagine din Phenian (capitala R.P.D. Coreene)

afacerilor 
Coreene.

Pămintul dimineților liniștite
înt cinci ani de 

j cînd m-am des
părțit, după o că
lătorie mai înde
lungă, de pămintul 

I dimineților liniș
tite. In fața ochi

lor am păstrat pentru totdeau
na imaginea rîului Te Don, pe 
malul căruia Phenianul renaș
te ca legendara pasăre Phoe
nix, înaintea ochilor văd și azi 
ultimii arbori rămași pe coasta 
mării de răsărit, ca martori ai 
celui mai cumplit război de pe 
aceste tărîmuri, și pădurile ti
nere care cresc ca puful băr
biei de adolescent pe stîncile 
poetice ale golfurilor. îmi joa
că în visul treaz sclipirile un
delor a două rîuri „măritate" 
prin tuneluri, ca să poată iriga 
cu mai multă dărnicie terasele 
orezului. Liniile curbe ale ar
hitecturii asiatice, salvate în- 
tr-un singur oraș, la Cheson, 
își topesc grația în dantela 
geometrică a arhitecturii mo
derne care se ridică în orașele 
unde apar cartiere noi pe rui
nele celor vechi. Sînt cinci ani 
de cînd mi-am luat ziua bună 
de la muncitorii de la țesă- 
toria din Phenian și fabrica

Iată acum traseul celor 5 
etape ale „Cursei Scinteii". 
Etapa l-a: București — Ga
lați (semietapă la Buzău); II: 
Galați — Bacău; III: Bacău 
— Piatra Neamț — Bacău (se
mietapă Piatra Neamț. De la 
Bacău la Adjud, cicliștii par
curg o etapă de... transbordare 
în mașini. A IV-a etapă: Ad
jud — Brașov. In ultima eta
pă! Brașov — București ci
cliștii vor evolua pînă la Pre
deal contracronometru de unde 
apoi vor pleca în bloc pînă la 
București.

Sosirea în cea 
ediție, jubiliară 
Scinteii“, va avea 
dionul 23 August.

Veronica Porumbacu

de conserve din Sin-Po, 
de la foștii studenți core
eni la noi în țară, care mă 
întîmpinau la mii de leghe, în 
românește, sînt cinci ani de 
cînd am asistat cu un fior la 
spectacolul teatrului de pă
puși aflat în subteranele ce 
adăpostiseră poporul coreean 
în timpul a patru ani de 
război, și am strîns din nou 
mina mesagerei prin dans a 
suferințelor și vitejiei poporu
lui coreean, An Son-Hi. Ba 
chiar, printre milioanele de 
coreeni, am și un fin, căruia 
părinții m-au rugat să-i dau 
înainte de plecare și 
me românesc. Acest 
ochii oblici, trași cu 
în tuș, care abia de 
copăcel în excursiile _____ _
probabil că a început să pă
trundă tainele dantelate ale 
alfabetului coreean, unde îi va 
fi dat să citească pagini noi 
de istorie pașnică... De altfel, 
în odaia mea, printre obiecte
le devenite familiare și dragi, 
sînt și mărturii ale prieteni
lor coreeni. Un vas de bronz

rAstă-seară, pe 
stadionul Republicii, 
ainatorii de sport 
bucureșteni vor putea 
urmări un interesant 
cuplaj internațional de 
fotbal. Cu Începere de 
la ora 19, echipa ora
șului Leipzig va întilni 
formația Steagul Roșu 
Brașov. La ora 20,45 
va Începe jocul din
tre echipa Viitorul 
București, recent pro
movată în prima ca
tegorie a tării, șl for
mația greacă Olimpia- 
kos Pireu. Fotbaliștii 
greci au sosit feri 
Capitala, venind 
U.R.S.S., unde au 
treprihs un turneu.

Cu prilejul 
sărbătorii nationale 

R.P.D. Coreene
TELEGRAMĂ

prilejul sărbătorii națio- 
a Republicii Popularenale

Democrate Coreene — a 17-a 
aniversare a eliberării Coreei, 
ministrul Afacerilor Externe 
al R. P. Romîne, tovarășul 
Corneliu Mănescu, a trimis o 
telegramă de felicitare tova
rășului Pak Sen Cer, ministrul 
afacerilor externe al R.P.D.

★
seara ambasadorulMarți

R.P.D. Coreene la București 
Kim Ben Dik, a ținut o cu- 
vîntare la posturile noastre 
de radio și televiziune cu pri
lejul celei de-a 17-a aniver
sări a eliberării Coreei.

★

Marți seara la cinematograful 
„Patria" din Capitală a avut loc 
un spectacol de gală cu filmul 
artistic coreean „Satul de pe li
nia de demarcație", organizat cu 
prilejul celei de-a 17-a aniversări 
a eliberării Coreei.

(Agerpres)

arhaic, alături de o cutie de 
lac negru încrustată cu sideful 
scoicilor marine, o acuarelă 
din „munții de diamant", cu o 
mie de chipuri, și o stampă 
în tuș, a unei ramuri de bam
bus, pictată în fața mea de 
cel mai bătrîn pictor din 
Cheson. Și pe ea, scrisă ver
tical, urarea tradițională: „Iți 
urez viața lungă și trăinicia 
bambusului“. Că bambusul e 
bradul cu cetina veșnic verde 
a Coreei... In toamna trecută 
am citit o serie de cifre de la 
lucrările Congresului Partidu
lui Muncii din Coreea. Indus
tria R.P.D. Coreene produce 
azi de peste 8 ori mai mult 
decît înainte de eliberare. Su
prafața irigată totalizează azi 
o întindere de 7 ori mai mare 
decît în 1944, iar recolta de 
cereale de două ori și jumăta
te mai mare decît în 1946.

Cît despre viitor ? Planurile 
coreene sînt luminoase, îm
bucurătoare. Am cunoscut un 
popor îndrăgostit de muncă, 
de pace, de diminețile sale 
liniștite, neobișnuit de fru
moase. Am cunoscut un popor 
constructor al socialismului, 
prieten poporului meu.

vins cu scorul
38—16 echipa selec
ționată a Armatei R.P. 
Bulgaria.

• Meciul triunghiu
lar de atletism dintre 
echipele de luniori ale 
R. P. Polone, R. p. 
Ungare și R. p. Bul
garia, disputat la 
Wtoclaw, a luat sfîr- 
șit Cu victoria tineri
lor atleți polonezi. 
Reprezentanții R. P. 
Polone ău învins cu 
65—39 echipa R. P. 
Ungare și cu 70—34 
echipa R. P. Bulgaria.

• Marii maeștri in
ternaționali Xeres șl 
Gheller an ,ucat cea 
de-a ddiia partidă din 
cadrul meciului pen
tru desemnarea locu
lui doi la turneul can- 
didajilot la titlul mon
dial de șah. Din nou. 
Ca și îh prima parti
dă, . rezultatul a fost 
remiză, la mutarea 
43-a.



Strălucita performanță
a științei și tehnicii sovietice

VĂ AȘTEPTĂM,
STELE CLI CHIP OMENESC

de Ion Brad
„Totul normal 1 Ne simțim 

foarte bine 1" — cu aceste cu
vinte simple anunță zborul lor 
extraordinar noii cosmonauți so
vietici. Eroii nu folosesc cuvinte 
mari. Poporul spune totdeauna 
simplu marile adevăruri.

Da, poporul sovietic, de atîtea 
ori eroic și glorios, vestește ome
nirii, spre mîndria ei, noua 
faptă epocală, în stil aproape 
telegrafic : „Totul normal !“ Și 
noi urmărind de jos, numai cu 
gîndurile și emoțiile în zbor 
înalt, cucerirea pas cu pas, or
ganizat de data aceasta în co
lectiv, a spațiilor nesfîrșite, 
rostim cu Nikolaev și Popovici : 
„Ne simțim foarte bine !“. Noi 
toți, de la copiii uimiți pînă la 
bunicii nu mai puțin mișcați

Ne-nchipuim oamenii-n zborul lor înalt 
împodobiți de-atîtea stele rotitoare — 
perpetuînd între pămînt și soare 
avîntul cel dinții al lui Icar — 
și nu putem de-o dată să cuprindem 
amețitoarea lor pătrundere-n lumină. 
Sîntem, însă, legați cu zburătorii 
de-aceleași încordate bucurii... 
Da, roșiile stele se simt bine 
în drumul lor, neîntrecut pe cer — 
întregul mers spre comunism — e-un zbor.

ION NICULESCU

COMUNISMULUI
E beată inerția sub aripile noastre ; 
De la o zi la alta 
S-aprind văpăi în soare.
Țîșnesc din inimi și din visuri astre 
Îluminînd pămîntul în zboruri rotitoare.

Trăim intens și aprig aceste ore mari 
Cînd biruim enormele distanțe 
Cînd tu, surîs al păcii, 
în Univers răsări.

E-o amplă izbucnire de lumină
A comunismului pe geografii și frunți 
Cînd soarele spre oameni 
își înclină
Nebănuite brațe și mulțimi de punți...

ION CRlNGULEANU 
student

la 
naționa- 
aeronau- 
spațiului

WASHINGTON (Agerpres). 
— Corespondentul agenției 
TASS, M. Sagatelean, trans
mite : „Președintele a salutat 
fapta de eroism — în capitală 
domnește deprimarea din cau
za superiorității Sovietelor“ — 
sub acest titlu ziarul „New 
York Times“ a publicat o co
respondență despre reacția o- 
ficialităților de. la Washington 
în legătură cu zborul navelor 
cosmice „Vostok-3“ și „Vos- 
tok-4“. „Dubla lansare a nave
lor cosmice sovietice, scrie 
ziarul, a produs o deprimare 
neoficială la Washington din 
cauza superiorității tehnice și 
propagandistice a Moscovei în 
domeniul explorării Cosmosu
lui“.

Decepția, scrie coresponden
tul ziarului, domnește și 
sediul Administrației 
le pentru problemele 
ticii și cercetarea 
cosmic (N.A.S.A.).

De obicei peste măsură de 
guralivi, cînd este vorba des
pre „lipsurile“ Uniunii Sovie
tice, congresmenii, pare-se, că 
nu pot să-și revină acum de 
loc din starea de șoc și de de
primare în care i-au adus 
evenimentele din ultimele trei 
zile.

„Doi gemeni în Cosmos“ — 
sub acest titlu ziarul „Wa
shington Post and Times He
rald“ a publicat luni un arti
col redacțional consacrat zbo
rurilor cosmonauților sovietici.

Acest fapt, scrie ziarul, con
firmă că cuceritorii sovietici 

— Moscova. Oamenii sovietici salută cu entuziasm zborul în grup al cosmonauților Nikolaev și Popovici.

care arată nepoților cu degetul, 
seri de-a rîndul, deasupra sate
lor și orașelor țării, deasupra 
capetelor, stelele călătoare, mai 
strălucitoare decît toate corpu
rile cerești după cum declară 
chiar astronomii: „Vostok-3“— 
„Vostok-4*.  Stele vii, pentru că 
sînt călăuzite de oameni, din 
văzduh și de jos, pentru că în 
pieptul lor bat inimi în care 
pulsează și mîndria și încrede
rea noastră. „Totul normal ! Ne 
simțim foarte bine !“.

• Marți seara telespectatorii 
din țara noastră au urmărit 
cu mult interes filmul primit 
din partea studioului de tele
viziune din Moscova înfăți- 
șînd imagini de pe nava cos
mică „Vostok-3” și convorbirea 
tovarășului N. S. Hrușciov cu 
cosmonautul maiorul Andrian 
Grigoricvici Nikolaev.

DELHI 14 (Agerpres) 
TASS transmite: Cu prilejul 
împlinirii la 15 august a celei 
de-a 15-a aniversări a procla
mării independenței Indiei, 
primul ministru Nehru a fă
cut următoarea declarație co
respondenților din Delhi ai 
agenției TASS și ai ziarului 
„Izvestia“ :

„Ziua independenței este 
pentru noi o zi mare deoare
ce ea a marcat sfîrșitul domi
nației străine în India și un 
punct culminant al luptei noa
stre pentru libertate. De la 
obținerea independenței, efor
turile noastre au fost îndrep
tate spre realizarea unui pro
gres economic și îmbunătăți
rea nivelului de trai al po
porului nostru. Sarcina care 
ne stă în față este foarte grea,

BELGRAD 14 (Agerpres). — 
Ziarele iugoslave au publicat 
răspunsurile președintelui I. B. 
Tito la întrebările lui Drew 
Pearson, cunoscut ziarist și 
comentator american, cu care 
președintele R. P. F. Iugosla
via a avut la 1 august o con
vorbire pe insulele Brioni.

Convorbirea s-a referit mai 
ales la probleme internațio
nale. Drew Pearson a subli
niat, printre altele, că Iugo
slavia și Italia au procedat 
bine stabilind relații de prie
tenie între ele. După părerea 
lui, rezolvarea problemei te
ritoriului Triest ar putea servi 
ca exemplu pentru rezolvarea 
problemei Berlinului occiden
tal. Răspunzînd la întrebarea 
ce părere are el despre aceas
ta, președintele Tito a spus:

„In privința problemei Ber
linului, lucrurile stau oarecum 
altfel. Dar nu văd ca în pri
vința posibilităților de a se so
luționa această problemă să 
existe greutăți mari". Trebuie 
doar să se țină seama, a subli
niat Tito, de faptul că „în 
cazul de față este vorba nu 
numai de Berlin, ci și de pro
blema germană în genere“.

După părerea președintelui 
Tito, „ar trebui să se ofere 
poporului german posibilitatea 
de a rezolva el însuși această 
problemă. Ar trebui să se re
cunoască drept împlinit faptul 
că în Germania răsăriteană 
s-a stabilit o anumită comu
nitate cu un nou sistem so
cial, care nu poate fi schim
bat fără zguduiri puternice, 
fără să se creeze o primejdie 
pentru pacea internațională. 
Iar atunci cînd lucrurile vor 
fi. astfel interpretate, poporul 
german, atât dintr-o parte, cit

NEW YORK. — într-un 
discurs radio-televizat ținut la 
13 august, președintele Kenne- 
dy a fost nevoit să recunoască 
existența unor fenomene de 
criză în economia S.U.A. El a 
subliniat că capacitățile de 
producție din S.U.A. nu sînt 
nici pe departe complet 
folosite, arătînd că decala
jul dintre 
producție 
lum 
dică la 
dolari. Kennedy a recunoscut, 
de asemenea, că nivelul șoma
jului în S.U.A. continuă să 
rămînă ridicat. „Oamenii caută 
de lucru, dar nu pot găsi“, a 
spus președintele (potrivit da
telor oficiale, în iulie 1962 în 
S.U.A. se numărau 4 018 000 
de șomeri, adică 5,3 la sută 
din totalul brațelor de muncă).

Glorie poporului sovietic care 
brăzdează cerul omenirii, cu ast
fel de mesaje înaripate !

Vă așteptăm spre îmbrățișare, 
stele cu chip omenesc, fraților 
cosmonauți!

• La 14 august, în timpul 
zborului navelor satelit deasu
pra teritoriului U.R.S.S.,

felicitări și au trans - 
salut cosmic pe Pă-

ora 13,04 cosmonauti!

Cosmonautul Pavel Popovici și fiica sa Natașa

„FANTASTIC! ULUITOR!“
Puternicul ecou international al zborului celor doi

cosmonauti sovietici
ai Cosmosului dispun de „un 
înalt grad de precizie“ în lan
sarea navelor cosmice. „Oame
nii de știință au conchis, se 
spune în continuare în articol, 
că această acțiune rodnică a 
apropiat Uniunea Sovietică 
mult mai mult de trimiterea 
unui om în Lună.

LONDRA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : In seara zi
lei de 13 august observato
rul radioastronomic „Jodrell 
Bank" a recepționat două 
semnale de la navele cosmice 
sovietice care se aflau în acel 
moment deasupra regiunii A- 
tlanticului. „Noi nu am auzit 
glasul, a declarat cunoscutul 
savant englez Bernard Lovell, 
directorul observatorului, după 
toate probabilitățile, cosmo
nauții dormeau atunci“. Toate 
aceste realizări par atît de 
fantastice, a spus B. Lovell, 
incit nu voi fi surprins dacă 
voi auzi că cei doi piloți au 
aterizat într-o singură cabină, 
lăsînd pe orbită cea de-a doua 
navă cosmică.

Ziarele continuă să publice 
numeroase 
de zbor, fotografii, știri 
reflectă admirația 
lumi.

Ziarele subliniază 
că Uniunea Sovietică 
solidat și mai mult poziția de 
lider în întrecerea cosmică cu 
Statele Unite. „Este îndeobște 
cunoscut, scrie ziarul „The 
Guardian“ în numărul său de 
marți că oamenii de știință și

materiale legate 
care 

întregii

din nou 
și-a con-

• La 14 august, ora 8 (ora 
Moscovei), cosmonauții se 
aflau deasupra emisferei aus
trale. Nava satelit „Vostok-3“ 
efectua cea de-a 47-a revolu
ție în jurul Pămîntului, iar 
nava-satelit „Vostok-4“ — cea 
de-a 31-a revoluție.

La bordul navelor continuă 
observațiile științifice în ca
drul programului stabilit. Cos
monauții înregistrează rezul
tatele acestora în jurnalele de 
bord și pe benzi de magneto
fon și transmit aceste rezul
tate cu regularitate pe Pă
mînt. Andrian Nikolaev a ob
servat și a filmat Luna.

Cosmonauții se simt exce
lent și sînt bine dispuși. Da
tele rezultate din observațiile 
medicale confirmă că ei su
portă perfect condițiile zbo
rului.

La bordul navelor-sateiit a 
fost transmis un mesaj de 
salut din partea grupului de 
ziariști care a condus pe cos- 
jnonauți la plecarea în raidul 
lor cosmic. A. Nikolaev și P. 
Popovici au mulțumit pentru 
caldele 
mis un 
mint.

• La 
au raportat poporului sovie
tic, Comitetului Central al 
P.C.U.S., guvernului U.R.S.S. 
și lui N. S. Hrușciov personal 
despre încheierea cu succes a 
trei zile de zbor cosmic. Ei 
au mulțumit pentru grija pă- 

inginerii americani au făcut 
tot ce le stă în putință și că 
ar fi un risc nejustificat să 
accelereze actualul program 
(de cercetări cosmice) cu sin
gura intenție de a întrece tot 
ce a făcut Moscova“.

NEW YORK 14 (Agerpres). 
— TASS transmite: U Thant, 
secretarul general provizoriu 
al O.N.U., a adresat lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
o telegramă de felicitare, în 
care se spune :

Felicitări sincere cosmonau- 
ților Nikolaev și Popovici pen
tru realizarea lor istorică, pre
cum și oamenilor de știință 
și specialiștilor sovietici în 
tehnică, datorită cărora acea
stă realizare a devenit posibi
lă. Acesta este un nou jalon 
în cucerirea de către geniul 
uman a spațiului cosmic care, 
precum nădăjduiesc, va fi fo
losit spre binele întregii ome
niri.

PARIS (Agerpres). - TASS 
transmite : Alvin Roseman, di- 

. rector general ad-interim al 
U.N.E.S.C.O., a trimis președinte
lui Comisiei U.R.S.S. pentru pro
blemele U.N.E.S.C.O., S. K. Ro- 
menovski, o telegramă în care se 
spune :

Primiți felicitările secretariatului 
U.N.E.S.C.O. în legătură cu re
marcabila faptă de eroism a cos
monaufilor Andrian Grigorievici 
Nikolaev și Pavel Romanovici Po
povici.-Aceste succese ale științei

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA! București, Piața „Scînteii“, Tel. 17.60.10, Tiparulj Combinatul Poligrafic „Casa Scînteiț“,

De pe bordul
navelor cosmice

au asigurat că

Niko- 
State- 
trans-

rintească și 
programul de zbor stabilit va 
fi îndeplinit în întregime.

Familiarizați cu condițiile 
zborului cosmic îndelungat, 
cosmonauții continuă să efec
tueze sistematic observații ști
ințifice. In conformitate cu 
programul stabilit Nikolaev și 
Popovici se degajează periodic 
de sistemul de suspensie, pă
răsesc scaunele și studiază in
fluența imponderabilității a- 
supra coordonării mișcărilor 
și a capacității de muncă în 
cursul zborului cosmic.

• Cosmonautul nr. 3 
laev trecînd deasupra 
lor Unite ale Americii a 
mis următoarea radiogramă :

„Trecînd deasupra marii dv. 
țări, de pe bordul navei cos
mice sovietice „Vostok-3“ a- 
dresez un salut talentatului 
popor american. Urez pace și 
fericire oamenilor din țara dv. 
Cosmonautul Nikolaev".

• La 14 august, la ora 21,
parametrii orbitelor navelor 
„Vostok-3” și „Vostok-4“ sînt 
respectivi egali: perioada de 
revoluție — 88,028 minute și 
88,179 minute, depărtarea ma
ximă de suprafața Pămîntului 
— 214 km și, 224 km, depăr
tarea minimă de suprafața 
Pămîntului — 170 km și
173 km.

sovietice reprezintă 
importent progres 
explorării științifice

un nou și 
în domeniul 
Cosmosului.a

(Agerpres).NEW YORK 14
— Luînd cuvîntul la 13 august 
la posturile de radio și tele
viziune americane, președinte
le Kennedy a recunoscut că 
Statele Unite au rămas în ur
ma Uniunii Sovietice în ex
plorarea spațiului cosmic.-

Președintele S.U.A. a spus 
că această răminere în urmă 
se va menține „un timp anu
mit în viitor". Președintele a 
apreciat realizările Uniunii 
Sovietice în acest domeniu 
și, în special, zborurile cosmo
nauților sovietici Nikolaev și 
Popovici, drept „extraordina
re". El a spus că își dă sea
ma de faptul că atenția ame
ricanilor este ațintită spre a- 
ceste realizări.

RIO DE JANEIRO 14 (Agerpres). 
Evenimentul care dovedește su
perioritatea tehnicii sovietice este 
demn de laudă, a declarat pre
ședintele Academiei de Științe a 
Braziliei, profesorul Arthur Moses.

Profesorul Lelio Gama, directo
rul Observatorului nafional, a de
clarat că stabilirea legăturilor în
tre două nave cosmice constituie 
o cucerire uluitoare în rezolvarea 
problemei generale a zborurilor 
interplanetare.

dioul central de televiziune 
și intervizîune a retransmis 
în repetate rînduri emisiuni 
direct de pe bordul navelor 
satelit.

• După cum ni s-a comuni
cat, înainte de a se culca, cos
monauții sovietici au stabilit 
legătura între ei- Cosmonautul 
Popovici a cîntat fratelui său 
cosmic o strofă din cîntecul 
cosmonauților din U.R.S.S. — 
„Eu cred prieteni“. Cosmonau
tul Nikolaev a răspuns prie
tenului său cintînd, la rîndul 
Iui o altă strofă din acest cîn- 
tew.

Cosmonauții și-au urat apoi 
noapte bună.

Convorbirea, președintelui Iugoslaviei,

PE SCURT

departe 
arătînd că 

capacitățile 
și actualul 

al producției se 
30 de miliarde

de 
vo- 
ri- 
de

Vedere din orașul Bombay• (India)

15 ani de la proclamarea

independenței Indiei

avîntului

stăzi poporul Indiei 
sărbătorește o dată 
importantă din isto
ria sa — 15 ani de 
la proclamarea inde
pendentei. La 15 
august 1947, datori- 

mișcării de eliberare,fă
guvernul englez a fost nevoit să 
acorde Indiei independenta. A- 
cest eveniment constituie o mare 
victorie a poporului indian, care

la bun sfîrșit.
timp ce problemele in- 
ocupă cea mai mare 
din timpul nostru, fi- 
că sîntem interesați în

dar sîntem convinși că o vom 
duce

In
terne 
parte 
rește 
cea mai mare măsură în men
ținerea păcii generale și în ob
ținerea libertății popoarelor 
coloniale. Ducem o politică de 
neaderare și dorim să întreți
nem relații de prietenie cu 
toate țările. Sîntem bucuroși 
că întreținem relații de prie
tenie sinceră cu Uniunea So
vietică și sîntem recunoscă
tori pentru ajutorul pe care 
Uniunea Sovietică ni-l acordă 
în dezvoltarea noastră econo
mică și industrială. Sîntem 
bucuroși, de asemenea, că con
tactele culturale dintre cele 
două țări ale noastre se ex
tind".

este pă- 
întrebat

„Cred că 
întrutotul

și din cealaltă a Germaniei, va 
găsi mijloace pentru colabo
rare atît în problemele eco
nomice, cit și în alte proble
me. Este o chestiune a po
porului german dacă se va 
unifica ori nu, dacă va dori să 
aibă o confederație sau o fe
derație, sau vor exista două 
state care vor dezvolta o co
laborare prietenească“.

Pearson a subliniat că a a- 
vut o întâlnire cu N. S. Hruș
ciov și s-a convins că N. S. 
Hrușciov este un om al păcii 
și vrea pace. Care 
rerea dv ? — a
Pearson.

Tito a răspuns : 
acest lucru este 
just, că Hrușciov este un om 
dornic de pace. Știu ce a avut 
de suferit Uniunea Sovietică 
în timpul celui de-al doilea 
război mondial și prin ce 
distrugeri a trecut ea. Cunosc 
poporul sovietic, întrucît am 
trăit acolo un timp anumit 
și știu că el dorește o dezvol
tare normală și 
zguduiri militare.

In convorbire 
vat necesitatea 
dintre S.U.A. și 
vietică. In această 
idei Tito a spus că în tratati
vele dintre S.U.A. și U.R.S.S. 
ar trebui să se înceapă cu 
examinarea și rezolvarea pro
blemelor ce pot fi rezolvate 
mai ușor. Și aceasta este, în 
primul rînd, problema dezar
mării. Tito a arătat că în a- 
ceastă operă prima etapă tre
buie să fie reducerea arma
mentelor. In convorbire Tito 
a subliniat că „există uriașe 
posibilități pentru colaborarea 
dintre U.R.S.S. și S.U.A. în do
meniul economic și în genere".

pașnică fără

Tito a rele- 
tratativelor 

Uniunea So- 
ordine de

La 13 august populația 
orașului ucrainean Poltava 
a întîmpinat cu căldură un 
grup al delegației tineretu
lui romîn care a participat 
la cel de al VlII-lea Festi. 
val Mondial al Tineretului 
și Studenților de la Hel
sinki. In oraș a avut loc 
un miting la care prietenii 
romîni au fost salutați de 
Stanislav Nastoburko, șe
ful unei brigăzi de muncă 
comunistă a uzinei pentru 
reparația locomotivelor din 
Poltava, și de alții. Poetul 
Nicolae Stoian, membru al 
C.C. al Uniunii Tineretului 
Muncitor a rostit cuvîn- 
tarea de răspuns.

i< scuturai pentru 
de aproape două 
nialismului.

După cucerirea 
poporul indian a 
o muncă plină de abnegafie în 
vederea lichidării moștenirii tre
cutului colonial, pentru consolida
rea independenței cucerite. Au 
fost obținute succese evidente. 
Astăzi, înfățișarea Indiei s-a 
schimbat considerabil. Prin reali
zările sale, poporul indian a des- 
mințif categoric născocirea pusă 
în circulație de colonialiști, care 
susțineau că indienii, ar fi incapa
bili să asigure dezvoltarea eco
nomică a țării. Acordurile înche
iate cu țările socialiste, bazate pe 
egalitate în drepturi, constituie 
un factor important pe calea 
dezvoltării economice indepen
dente a Indiei.

Guvernul Republicii India, con
dus de premierul J. Nehru, duce

totdeauna jugul 
secole al colo-

Tratativele pentru dezarmare
de la Geneva

GENEVA’ 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: La ședința 
plenară din 14 august a Co
mitetului celor 18 țări pentru 
dezarmare, președintele ședin
ței, reprezentantul Bulgariei, 
M. Tarabanov, și toți vorbi
torii care au luat parte la 
discuții — A. Dean (S.U.A.), 
J. Godber (Anglia) și De 
Castro (Brazilia) — au felici
tat guvernul și poporul .Uni
unii Sovietice cu prilejul lan
sării în spațiul cosmic a na
velor „Vostok-3*  și „Vostok- 
4' și au subliniat uriașa im
portanță a acestui eveniment 
pentru explorarea în scopuri 
pașnice a Cosmosului.

Toți vorbitorii au salutat pe 
noul șef al delegației U.R.S.S., 
V. V. Kuznețov, și au relevat 
marea contribuție adusă lu
crărilor comitetului de V. A. 
Zorin, care pleacă din Geneva.

La recomandarea subcomi
tetului celor trei puteri 
(U.R.S.S., S.U.A. și Anglia), 
care s-a întrunit vinerea tre
cută, ședința plenară din 14 
august a Comitetului celor 18 
țări a fost consacrată proble
mei încetării experiențelor 
nucleare.

Ampla declarație a lui A. 
Dean, precum și discursul 
rostit de J. Godber, n-au a- 
dăugat nimic nou la argu
mentele aduse în 
așa-numitelor noi 
americane.

într-o cuvîntare 
argumentată, șeful 
U.R.S.S. a demonstrat încă o 
dată că poziția S.U.A., care a 
constituit pînă în prezent o 
piedică în calea încheierii 
acordului de încetare a expe
riențelor nucleare, a rămas 
neschimbată.

apărarea 
propuneri

temeinic 
delegației

Noi provocări împotriva n. p. 6.
în Berlinul

BERLIN 14 (Agerpres). După 
cum relatează agențiile de pre
să, provocatorii care operează în 
Berlinul occidental sub protecția 
autorităților occidentale de ocu
pație au întreprins la 13 august 
noi acțiuni dușmănoase. în unele 
sectoare ale frontierei cu R.D.G.

ACCRA. — Potrivit știrilor 
transmise de agenția A.P., 
guvernul Republicii Ghana a 
ordonat expulzarea din țară a 
arhiepiscopului englez din A_ 
frica de vest, Patterson și a 
episcopului anglican din Acera, 
Rosevear.

Ziarele din Ghana au cerut 
să se pună capăt amestecului 
reprezentanților bisericii an
glicane în treburile interne 
ale Ghanei.

LONDRA. — La centrul de 
cercetări bacteriologice din 
Porton-Downce continuă în 
secret cercetarea cauzelor de 
contaminare și a morții lui J. 
Bacon, colaborator al acestui 
centru, de ciumă neagră.

Locuitorii din apropiere de 
Porton-Downce sînt îngrijorați 
de moartea lui Bacon și cer 
închiderea acestei „fabrici a 
morții“. 

pe plan extern o politică de a- 
părere a păcii și sprijină promo
varea principiilor coexistentei 
pașnice, aducî-nd o contribuție de 
seamă la rezolvarea a numeroa
se probleme internaționale. Încă 
In 1948, Congresul național in
dian a adoptat o rezoluție în care 
se arăta că orientarea tării în 

■ politica externă trebuie să urmă
rească menținerea păcii în lumea- 
întreagă și că „colonialismul tre
buie lichidat“.

Intre India și țara noastră există 
relații prietenești în continuă dez
voltare.

Astăzi, la cea de ji 15-a ani
versare a proclamării indepen
dentei Indiei, poporul romîn, ti
neretul patriei noastre, urează 
poporului indian noi succese în 
lupta pentru pace și coexistentă 
pașnică, pentru înflorirea patriei 
sale, pentru consolidarea inde
pendentei najionale.

arma nucleară, 
conducătoare din 
nu ascund că Șta- 

intenționează să

V. V. Kuznețov a subliniat 
că lipsa de dorință a Statelor 
Unite de a lua ca bază me
morandumul țărilor neutre 
demonstrează că S.U.A. nu 
doresc încheierea unui acord, 
că ele nu vor să-și lege mîi- 
nile în ceea ce privește expe
riențele cu 
Cercurile 
S.U.A. nici 
tele Unite 
continue și pe viitor exploziile 
experimentale, să intensifice 
cursa înarmărilor nucleare.

în lumina celor spuse, a 
declarat V. V. Kuznețov, pare 
cel puțin stranie declarația 
făcută de dl. Dean la ședința 
din 9 august a Subcomitetu
lui celor trei potrivit căreia 
S.U.A. ar fi gata să înceteze 
imediat experiențele cu arma 
nucleară dacă U.R.S.S. va 
înceta experiențele sale.

Dar dl. Dean știe prea bine 
că guvernul sovietic a prezen
tat la 28 noiembrie 1961 pro
punerea privitoare la înceta
rea imediată a tuturor expe
riențelor nucleare pe baza de
zarmării generaile și totale. 
Sîntem gata să facem acest 
lucru chiar acum. Am decla
rat, de asemenea, în repetate 
rînduri că sîntem gata să în
cheiem un acord pe baza me
morandumului 
neutre. Poziția 
împiedică

celor 8 țări 
S.U.A,, însă, 

realizarea unui 
acord de încetare a experien
țelor și pe baza memorandu
mului țărilor neutre.

înainte de închiderea ședin
ței, V. A. Zorim, care pleacă 
din Genetva, a mulțumit pen
tru cuvintele referitoare la ac
tivitatea lui în comitet.

occidental
se adunaseră pilcuri de huligani 
fasciști. Ei au aruncat cu pie
tre în grănicerii R.D.G. și au 
proferat injurii. In regiunea 
punctului de control de pe Fri- 
drichstrasse, a fost atacat un au
tobuz în care se aflau soldați 
sovietici și a fost spart cu pie
tre parbrizul acestui autobuz. 
Pe Oliwerplatz a fost spartă o 
vitrină a clădirii reprezentanței 
organizației sovietice „Inturist”, 

Și în sectorul căii ferate oră
șenești din Berlin care se află 
sub administrația R.D.G. au avut 
loc provocări, 
primejdie 
nodul

In
cienii 
de la 
discursuri, 
celelalte țări socialiste. Un ase
menea discurs l-a rostit la 13 
august în Berlinul occidental și 
președintele R.F.G., Lubke.

Toate aceste fapte demons
trează încă o dată cu toată evi
dența că menținerea în continua
re a Berlinului occidental ca 
„oraș de front” — cap de pod 
al N.A.T.O., implică o mare pri
mejdie pentru pace în Europa,

care au pus în 
întreaga circulație Ia 

feroviar din Berlin.
cursul acestor zile, politi- 
din Berlinul occidental și 
Bonn au rostit numeroase 

calomniind R.D.G. și


