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Brigada de cazangii condusă de Ion Stoenescu este bine cunoscută în Uzinele mecanice de uti
laj chimic din Crpitală. Ea depășește în fiecare lună planul de producție. Anul acesta brigada a 

realizat economii în valoare de peste 50.000 lei.
Foto : AGERPRES

Pe primul ioc * 
cei moi buni

t a Fabrica ,,Țesătura" din
/ j Iași întrecerea socialistă 

în cinstea zilei de 23 
August se desfășoară cu multă 
însuflefire. Brigada de produc
ție condusă de Domnica Ros- 
colotenco este în întrecere cu 
brigada condusă de Genoveva 
Diomescu.

In urmă cu cîteva săptă
mâni, cînd s-au chemat la în
trecere, fiecare brigadă și-a 
luat angajamente concrete ur
mărind simultan două obiecti
ve importante: depășirea pla
nului de producție și realiza
rea unui indice de calitate ri
dicat. Care este situația în 
prezent 2 Brigada Genovevei 
a dat peste plan 3 000 metri 
țesături. Brigada Domnicăi — 
2 000 metri. La calitate... Bri
gada Domnicăi a obținut un 
indice cu 3,1 la sută mai ri
dicat, în schimb cea a Geno
vevei numai cu 1,3 la sută.

Cine va cîștiga ? E greu de 
precizat. Fetele se ajută re
ciproc, veghează continuu ma
șinile, sînt atente așa că... Un 
lucru este cit se poate de cert. 
Pînă la 9 august cele 26 de 
țesătoare au realizat peste 
plan în cinstea marii sărbători 
țesături din care se pot con
fecționa peste 1 650 cămăși.

Insilozările 
în regiunea 

Oltenia
In gospodăriile agricole colec

tive din regiunea Oltenia se lu
crează intens la recoltarea și în- 
silozarea porumbului. Pentru a- 
sigurarea unor nutrețuri de cali
tate superioară, din inițiativa 
consiliilor agricole raionale au 
fost organizate demonstrații 
practice și schimburi de expe
riență 
lective 
zultate 
menea 
recent 
„16 Februarie’ 
Specialiștii de la 
col raional au 
colectiviștilor de 
munele vecine cum trebuie re
coltat, tocat și însilozat porum
bul, pentru a fi păstrat în cît 
mai bune condiții.

In gospodăriile colective din 
raionul Calafat, inginerii agrono
mi au făcut, de asemenea, de
monstrații privind insilozarea 
porumbului împreună cu alte 
furaje. La recomandarea specia
liștilor, colectiviștii însilozează 
odată cu porumbul și alte resur
se furajere. G.A.C. din Măceșu 
de Sus, Ostroveni și Gîngiova 
din raionul Segarcea, de exem
plu, însilozează frunze de sfeclă 
de zahăr, cei din Măceșu de Jos 
și Cîrna folosesc rogoz și alte 
plante de baltă. De asemenea, 
sînt însilozate resturile din gră
dinile de legume, diferite ier
buri etc,

Pînă acum, în regiunea Olte
nia s-au însilozat 120 000 de tone 
de diferite plante de nutreț.

în unele gospodării co- 
care au obținut bune re- 
în acest domeniu. O ase- 
demonstrație a avut loc 
la gospodăria colectivă

din Scgarcea. 
consiliul agri- 
arătat practic 

aici și din co-
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Primul zbor 
cosmic în grup 

s-a încheiat 
cu un strălucit succes

Navele cosmice „Vostok-3“ și „Vostok-4“
au aterizat în

în regiunea stabilită a Uniunii Sovietice
MOSCOVA 15 

zborului în grup 
„Vostok-4“ conduse de cosmonauții maiorul Andrian Nikolaev 
și locotenent-colonelul Pavel Popovici, cetățeni ai Uniunii 
Sovkttice, a fost în întregime îndeplinit.

LA 15 AUGUST 1962, NAVELE SATELIT AU ATERIZAT 
ÎN MOD PRACTIC ÎN ACELAȘI TIMP ÎN REGIUNEA STA
BILITA A UNIUNII SOVIETICE, LA SUD DE ORAȘUL KA_ 
RAGANDA (REPUBLICA KAZAHĂ), ÎN APROPIEREA NE
MIJLOCITA A PUNCTELOR DE ATERIZARE STABILITE 
PRIN CALCUL.

AMBII COSMONAUȚI SE SIMT BINE ȘI STAREA LOR 
FIZICA DUPĂ ATERIZARE ESTE BUNA.

Cosmonauții Nikolaev și Popovici au fost întîmpinați în 
momentul aterizării de grupul care asigură condițiile de ate
rizare, de medici, prieteni, corespondenți și instructori sportivi.

ZBORUL NAVEI COSMICE SATELIT „VOSTOK-3", CARE

(Agerpres). — TASS transmite : Programul 
al navelor cosmice satelit „Vostok-3" și

TELEGRAMĂ
Tovarășului NIKITA SERGHEEVICI HRUȘCIOV,

Prim-secretar al C.C. al P.C.U.S., 
Președintele Consiliului de Miniștri al U-R-S S.

Lansarea în Cosmos a navelor „Vostok-3“ și „Vostok-4“ pilo
tate de maiorul Andrian Grigorievici Nikolaev și lt. colonelul 
Pavel Romanovici Popovici, aterizarea lor aproape simultană 
după un îndelungat zbor în grup și îndeplinirea în întregime 
a programului lor de cercetări constituie o nouă și măreață 
victorie a științei și tehnicii sovietice, o dovadă grăitoare a su
periorității lor.

Ca și zborurile cosmice anterioare, zborul navelor „Vostok-3“ 
și „Vostok-4“ justifică prețuirea deosebită și admirația tuturor 
pentru savanții, 
această realizare.

Această epocală 
putere socialismul 
folosul întregii omeniri, al progresului și al păcii.

în numele Comitetului Central al Partidului 
Romîn, al Guvernului Republicii Populare Romîne 
gului popor romîn, felicităm din toată inima Pe 
monauți Andrian Grigorievici Nikolaev și Pavel 
Popovici, precum și pe savanții, inginerii și tehnicienii sovie
tici care au săvîrșit această glorioasă înfăptuire.

Slavă Partidului Comunist al Uniunii Sovietice, organizatorul 
și conducătorul întregii acestei munci și calde felicitări condu
cerii sale leniniste în frunte cu 
Hrușciov.

inginerii și tehnicienii care au desăvîrșit

înfăptuire a omului sovietic arată cu cită 
întinde stăpînirea omuiui asupra naturii in

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

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

de Stat al Republicii 
Populare Romîne

Muncitoresc 
și al între. 
eroicii cos- 
Romanovici

dv. scumpe Nikita Sergheevici

ION GHEORGHE MAURER 
Președintele Consiliului 

de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne

A FOST CONDUS DE COSMONAUTUL NIKOLAEV AN
DRIAN GRIGORIEVICI, A DURAT 95 DE ORE, ADICA 
APROAPE 4 ZILE. IN ACEST TIMP, NAVA „VOSTOK-3“ A 
ÎNCONJURAT DE 64 DE ORI PĂMÎNTUL, PARCURGÎND O 
DISTANȚA DE PESTE 2 600 000 KM.

DURATA DE ZBOR A NAVEI COSMICE SATELIT 
„VOSTOK-4", CU COSMONAUTUL POPOVICI PAVEL RO- 
MANOVICI, ÎN TIMPUL CAREIA A ÎNCONJURAT DE 
PESTE 48 DE ORI GLOBUL PĂMÎNTESC, A FOST DE 71 DE 
ORE. DISTANȚA PARCURSĂ DE NAVA „VOSTOK-4“ ESTE 
DE CIRCA 2 000 000 KILOMETRI.

ZBORUL COSMIC IN GRUP AL NAVELOR SATELIT 
„VOSTOK-3" ȘI „VOSTOK-4“ A DURAT 71 DE ORE, ADICA 
APROAPE 3 ZILE.

Sarcinile științifice și tehnice ale zborului cosmic, fără pre
cedent ca durată, al navelor satelit „Vostok-3“ și „Vostok-4* 
și ale zborului cosmic în grup efectuat pentru prima dată au 
fost rezolvate cu succes și în întregime.

în timpul zborului cosmic a fost realizată pentru prima dată 
legătura bilaterală prin radio între navele cosmice. în cursul 
zborului cosmonauții au discutat între ei, au făcițt un schimb 
de păreri în legătură cu rezultatele observațiilor și și-au 
coordonat acțiunile lor.

Au fost obținute date prețioase pentru organizarea legă
turii în (timpul zborurilor cosmice de lungă durată.

Toate sistemele și agregatele navelor cosmice și aparatajul 
științific instalat Ia bordul lor au funcționat perfect în tot 
timpul zborului, din momentul startului și pînă la aterizare.

Cosmonauții sovidtici au efectuat cu măiestrie acest zbor 
complicat, conducînd navele și îndeplinind un bogat complex 
de cercetări științifice în stridtă conformitate cu sarcina în
credințată.

Datele obiective ale controlului medical asupra stării sănă
tății cosmonauților care a fost efectuat în tot cursul zborului 
au arătat că cosmonauții sovietici Nikolaev și Popovici au 
suportat excelent plasarea pe orbită, zborul cosmic de mai 
multe zile și întoarcerea pe Pămînt.

în acest zbor minunat Andrian Nikolaev și Pavel Popovici 
au dat dovadă de vitejie șjl cutezanță extraordinară de- 
monstrînd întregii lumi înaltele calități morale ale omului 
so vid tic.

Zborul cosmonauților sovietici Nikolaev șl Popovici consti
tuie o nouă și importantă etapă în cucerirea Cosmosului în 
scopuri pașnice.

Ca urmare a zborului în grup al navelor satelit „Vostok-3“ 
și „Vostok-4“ au fost obținute materiale de o uriașjă valoare 
științifică și tehnică, care vor avea o însemnătate deosebită 
pentru cucerirea 
tuirea visului de 
nete și lumi.

continuă a spațiului cosmic și pentru înfăp- 
veacuri al omenirii — zborurile spre alte pla-

Cititi pagina a IV-a:

0 nouă și măreață victorie
a si

-> sovietice

După consfătuirea de producție, 
zidarii și-au început munca. Dar 
altfel de cit pînă acuma. Bolta 
cuptorului avea să se construiască 
după un principiu nou : boltă sus
pendată.

— Știi cu cîfe ore vom executa 
mai repede acest 
boltă 1
- Cu 40—48 de 

calculele.
Sînt frînturile 

competente dintre

tone a început. Un grup de 
dări șamotori demolează

zi
dari șamotori demolează șt icul, 
alții stîlpii din față. 1n timpul a- 
cesta alte echipe de zidari zidesc 
deja canalele verticale din dreap
ta și stînga. S-a ajuns cu zidăria 
la nivelul punților de foc. Ea con
tinuă acum concomitent cu cana. 
lele verticale.

Noua organizare a muncii a dus 
la scurtarea cu o zi a timpului 
de reparații la cuptorul de 400 de 
tone.

Zilele trecute zidarii șamotori 
și-au terminat lucrările la cuptorul 
nr. 5 de 400 tone. Oțelarii au 
fost chemați pentru recepționare 
cu 24 de ore mai devreme decît 
se așteptau ei. Focurile au fost 
aprinse din nou. Oțelarii au în
ceput pregătirile în vederea ela
borării primei șarje de oțel după 
reparație.

— Ea aparține de altfel tot șa
motorilor, au spus oțelarii. Se va 
elabora în timpul economisit de ei.

LAL ROMULUS

sistem nou de

n uriașul căuș al 
cuptorului se plă
mădesc cîfeva sute 
de șarje de oțel. A- 
poi vatra, bolta, stil- 
pii cuptorului, încep 
să se uzeze. Cărămi

da refractară supusă luni de zile, 
fără întrerupere, la temperaturi 
de mii de grade, cedează. Oțela- 
rii sting focurile și se retrag. Cup
torul frece în mîinile brigăzii de 
întrefinere, în mîinile zidarilor 
șamotori. O brigadă de asemenea 
meșteri este și cea condusă de 
Pop Ambrozie. La începutul aces
tei luni lucrase la repararea cup
torului doi de la O.S.M. nr. 1 din 
Combinatul siderurgic Hunedoara, 

înainte de începerea demolării 
cei 40 de zidari se sfătuiră în
tr-o scurtă ședință de producție.

— Oțelarii au sarcina să produ
că cantități sporite de oțel de ca
litate superioară, spunea inginerul 
Nicolae Sîntimbreanu. Noi trebuie 
să-i ajutăm în îndeplinirea aces
tor sarcini, prin reducerea timpu
lui de reparație a cuptoarelor și 
prin executarea de lucrări bune.

S-au încins în discuții toți cei 
prezenți. Și discuțiile au fost fruc
tuoase. Iar angajamentul fiecăruia 
în parte, de a munci mai bine, 
mai repede, mai economicos, pen
tru a întîmpina cu rezultate fru. 
moașe ziua de 23 August, au de
venit un angajament colectiv, ge
neral : să se reducă cu o zi timpul 
de reparație a cuptorului doi.

ore după toate

unei discuții 
zidarii care își 

cunosc bine fiecare sarcină. Cele 
afirmate de ei s-au adeverit. Re
parația cuptorului a durat cu o 
zi mai puțin decît se prevedea 
în grafic. Iar la recepționarea cup- 
torului oțelarii dădură muncii zi
darilor șamotori calificativul — 
foarte bine.

— Pregătiți-vă, i-a anunțat șeful 
brigăzii pe cei 40 de zidari. Am 
fost chemați la oțelăria nr. 
fru repararea cuptorului 5 
de tone.

Asaltul asupra cuptorului

2 pen
de 400

de 400

TELEGRAMA

Ștrandul din Poiana Brașov

Citiți în pag. a Il-a
Rețeaua 

învățămîntului 
superior din R. P .R. Combinatul chimic Borzești, unul din marile obiective industriale realizate în anii regimului 'democrat-popular.

Foto ; N. STELORIAN

S. CONSTANTIN

• Ca și în alțî ani, muncitorii din întreprinderile de pielărie 
și încălțăminte întîmpină ziua de 23 August cu succese deose
bite în întrecerea socialistă. De la începutul anului și pînă 
acum ei au produs peste plan aproape 220 000 de perechi de 
încălțăminte, 63 000 mp de piele pentru fețe și 44 000 kg de 
talpă. Totodată au fost realizate 1 740 de noi modele de încăl
țăminte, 220 de modele de maroehinărie, 55 modele de încăl
țăminte vulcanizată și alte articole de larg consum.

Muncitorii din întreprinderile de pielărie și încălțăminte au 
obținut, de asemenea, în primul semestru al anului economii 
suplimentare în valoare de peste 12150 000 lei.

Excelenței Sale 
Arhiepiscopul MAKARIOS 

Președintele Republicii Cipru
Nicosia 

vă rog să 
Republicii 

Populare Romîne și a mea personal, cele mai cordiale felicitări 
și sincere urări pentru prosperitatea și fericirea poporului 
cipriot.

Cu ocazia sărbătorii naționale a Republicii Cipru, 
primiți, excelență, din partea Consiliului de Stat al

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Populare Romîne Foto : AGERPRES

însemnări din Valea Oltului (III)

Stampe cu izvoare și brazi
Govora, Călimănești, Olănești, 

Căciulata... Stampe cu izvoare și 
brazi...

Stațiuni celebre, cunoscute încă 
din veacul trecut... Buteliile cu e- 
ticheta „Călimănești" au cules 
elogii la Expoziția apelor mine
rale din .
buteliile cu ape de Olănești — 
ape cunoscute din 1760...

Stațiuni celebre și vechi...
★

...Dar pe care oamenii muncii 
le-au descoperit abia azi, în anii 
cînd numai Călimăneștii, primesc 
în fiecare serie mii de oaspeți 
veniți Ic' odihnă și tratament. 
Parcurgînd o listă de nume, ai 
sentimentul că aduni toată țara 
aici, la umbra brazilor din parcul 
stațiunii, lată-i pe cîțiva dintre 
ei (seria din luna iulie a.c.) :

Teodor Spanachi — turnător la 
Combinatul din Hunedoara ;

Gheorghe Rusu — miner, regiu
nea Cluj ;

Nicolae Ciobanu — forjor la A-

Viena anului 1873, ca și

lelierele de material rulant din 
lași ;

Nicolae Radu — cioban la 
G.A.S. Hîrșova, regiunea Dobro- 
gea ;

Smaranda Alexandru — studentă 
la Institutul de pedagogie din 
București ;

sau la gazeta de stradă, sau în 
ilustratele trimise acasă :

Teodor Spanachi : „Cele mai 
vii mulțumiri pentru confort, pen
tru brazi, pentru flori, pentru mi
nunatele condiții de odihnă și 
tratament”.

Gheorghe Rusu : „Pentru noi,

tors aici doar ca să revăd niște 
locuri pe care le-am îndrăgit,..”

Nicolae Radu : (într-o scrisoare 
de cinci pagini mari, trimisă cio
banilor de la Hîrșova) „Flăcăii 
mei, doresc ca rîndurile mele să 
vă găsească pe toți sănătoși. Des
pre mine să știți că o duc foarte

Să wMtfiiștain
student la 

(tînăr

Vasile Saverincu — monfafor, 
lași ;

Amalendu Guha
Politehnica din București 
negru din Cuba).

Și iată și mărturiile de vacan
tă ale cîiorva dintre ei, exprimate 
în cartea de impresii a stațiunii,

minerii, clorofila și soarele sînt 
mari bucurii. Vechea mea silico
ză, căpătată prin 1930, s-a vin
decat pe deplin. S-a vindecat 
aici, la Călimănești, în urma tra
tamentelor din 1959—1961. Sînt 
acum un om sănătos. O să mă 
întrebați : atunci de ce mai vii 
la Călimănești ? Ei bine, m-am în-

bine. Stau într-o casă frumoasă, 
gust ape ce dau sănătate și nu 
mișc un deget. Scriefi-mi pe a- 
dresa : 
central,

Călimănești, Sanatoriul 
camera 286...”

★
descoperirea acestor sfa- 
frumuseților lor, prin ochii 

istoria

Dar 
jiuni, a 
mulfimilor, nu epuizează

contemporană a locului. Vom mai 
nota, ca pe-o culoare dominantă 
a stampelor noastre, transformările 
arhitectonice și edilitare, cu toate 
implicațiile lor de frumusefe și de 
confort ; vom nota că de la o 
vară la alta (delimitare improprie, 
deoarece stațiunile de pe Olt sînt 
azi permanente, deschise tot 
anul I) inventarul acesta se împo
dobește mereu, ilustrînd continua 
preocupare a statului nostru 
pentru odihna și sănătatea omu
lui muncitor.

Istoria Călimăneștilor, de exem
plu, e definitorie 
vinjă. Societatea 
vora-Călimănești” 
jiunea vreme de 
abia după aceea,
(de la naționalizare încoace) ea 
cunoaște o înflorire adevărată,

în această pri- 
capitalistă „Go- 
a stăpînit sta- 

37 de ani. Dar 
în ultimii 14 ani

II,IE PURCARU

(Continuare în pag. a III-a)
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UNDE MERGEM SA ÎNVĂȚĂM

Condițiile de admitere
de învăță,mînt superior

1. Admiterea In anul I în instituțiile de învăfămînt su
perior se tace pe bază de concurs.

2. Se pot prezenta la concursul de admitere în institu
țiile de învălănunt superior tofi cetățenii R.P.R. care în
deplinesc • următoarele condiții :

— au promovat examenul de maturitate (absolvire) al 
unei școli medii de cultură generală, examenul de diplomă 
al unei școli medii tehnice sau examenul de stat al unei 
școli pedagogice, au absolvit o facultate muncitorească 
sau o școală tehnică ce funcționează in condițiile Hotă- 
rlrii nr. 1434/1956 cu durată de studii de 4 ani. Se pot 
prezenta, de asemenea, la concursul de admitere absol
venții cu examen de bacalaureat ai fostelor licee teore
tice, industriale sau comerciale, precum și absolvenții cu 
diplomă (certificat) ai altdr școli care au fost echivalate 
de Ministerul Invătămlntului cu școala medie, avind drep
tul de a continua studiile in invătămîntul superior.

3. Absolvenții din anul școlar 1961—1962 ai școlilor teh
nice cu durata de studii de 4 ani care funcționează în 
condițiile Hotărîrii nr. 1434/1956 se pot prezenta la con
cursul de admitere pentru invătămîntul de zi ia facultățile 
corespunzătoare specialității urmate in școala absolvită, 
pe baza repartizării în Invătămîntul superior dată de 
școală in acest an.

Absolvenții din anii precedent! ai școlilor medii tehnice, 
ai școlilor tehnice cu durata de 4 ani, care funcționează 
în condițiile Hotărîrii nr. 1434/1956 și ai școlilor pedago
gice se pot prezenta la concursul de admitere la Invălă- 
mîntul de zi dacă prezintă adeverințe eliberate de între
prinderi sau de comitetele executive ale sfaturilor popu
lare raionale din care să rezulte că au efectuat stagiul 
de 3 ani în producție, conform prevederilor Decretului 
nr. 180/1950.

4. Înscrierile candidatilor pentru concursul de admitere 
se iac la secretariatele facultăților, Intre 10 și 30 august 
pentru instituțiile și facultățile care încep concursul la 7 
septembrie. Candidata care susțin examenul de maturitate 
In sesiunea din toamnă se vor putea Înscrie Ia concursul 
de admitere plnă la 6 septembrie inclusiv.

Pentru instituțiile și facultățile care încep concursul de 
admitere la 18 septembrie, Înscrierile se vor face intre 
20 august și 12 septembrie a.c.

Înscrierile candidatilor care solicită burse acordate de 
Întreprinderile socialiste și de comitetele executive ale 
stalurilor populare regionale, al Sfatului popular al Capi
talei sau al Sfatului popular Constanta, se pot face fie 
p'rin Întreprinderile respective sau secretariatele comite
telor executive, fie direct la facultățile pentru care con
curează.

5. Pentru Înscrierile la concurs, candidafii vor completa 
o declarație tip de Înscriere conform H.C.M. nr. 2759/1953 
care se eliberează de către secretariatul facultății res
pective.

La declarația tip de înscriere se vor anexa:
a) Certificatul de naștere (copie legalizată)

UNIVERSITATEA DIN BUCUREȘTI
(B-dul 6 Martie nr. 64 ; tel. 16.01.87)

FACULTATEA DE MATEMATI- 
CĂ-MECANICĂ (str. Academiei nr. 
14 ; tel. 13.68.58) : Secții : Analiza 
matematică, Geometria, Algebra, 
Mecanica fluidelor, Elasticitate, 
Calculul probabilităților, Mașini de 
calcul Astronomie. Durata de stu
dii : 5 ani. FACULTATEA DE FI
ZICĂ : Secții : Fizică nucleară, Elec
troradiofizică, Spectroscopie, Fizică 
teoretică, Fizica corpului solid, Geo
fizică, Fizica macromoleculelor, Bio
fizica. Durata de studii : 5 ani. FA
CULTATEA DE CHIMIE (Splaiul 
Independenței nr. 87—89 ; tel. 
13.34.46) : Secții : Chimia anorgani
că, Chimia organică, Chimia fizică, 
Radiochimie, Chimia fizică a ma
cromoleculelor și polimerilor, Bio
chimie. Durata de studii : 5 ani. FA
CULTATEA DE ȘTIINȚE NATU
RALE (Splaiul Independenței nr. 
91—93; tel. 15.19.02) : Secții: Bio
logie-botanică, Biologie-protecția 
plantelor, Biologie-zoologie. Durata 
de studii : 5 ani. FACULTATEA DE 
GEOLOGIE-GEOGRAFIE (B-dul N. 
Bălcescu nr. 1 ; tel. 15.17.98) : Sec
ții : Geologie, Geografie fizică, Geo
grafie economică. Durata de studii:
5 ani. FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
JURIDICE (B-dul 6 Martie nr. 64 ; 
tel. 14.34.35) : Secția : Științe juri
dice. Durata de studii : 5 ani. FA
CULTATEA DE FILOZOFIE (B-dul
6 Martie nr. 64 ; tel. 15.72.06) : Sec
ții : Filozofie, Psihologie, Pedagogie 
— secundar limba și literatura ro
mână. Durata de studii : 5 ani. FA
CULTATEA DE FILOLOGIE (str. 
Edgar Quinet nr. 7 ; tel. 13.04.90) : 
Secții și specialități : Limba și lite
ratura romînă. Limba și literatura 
rusă — secundar limba și literatu
ra romînă. Limbi slave : Limba și 
literatura ucraineană — secundar 
limba și literatura romînă, Limba 
și literatura cehă — secundar lim
ba și literatura romînă, Limba și 
literatura slovacă — secundar lim
ba și literatura romînă, Limba și li
teratura polonă — secundar limba 
și literatura romînă, Limba și lite
ratura bulgară — secundar limba 
și literatura romînă, Limba și lite
ratura sîrbo-croată — secundar 
limba și literatura romînă. Limbi 
romanice și germanice : Limba și 
literatura franceză — secundar lim
ba și literatura romînă, Limba și 
literatura italiană — secundar lim
ba și literatura romînă, Limba și 
literatura spaniolă — secundar lim
ba și literatura romînă. Limba și 
literatura engleză — secundar lim
ba și literatura romînă. Limba și 
literatura germană — secundar lim
ba și literatura romînă. Limba 
franceză — secția traducători, Lim
ba engleză — secția traducători, 
Limba spaniolă — secția traducă
tori. Limbi orientale : Limba și li
teratura chineză — secundar limba 
și literatura romînă. Limba și li
teratura arabă — secundar limba și 
literatura romînă, Limba și litera
tura turcă — secundar limba și li
teratura romînă, Limba și literatura 
tătară — secundar limba și litera
tura romînă. Limbi clasice. Dura
ta de studii : 5 ani, FACULTATEA 
DE ISTORIE (str. Edgar Quinet nr.
7 : tel. 13.16.41) : Secții : Istoria Re
publicii Populare Romîne, Istoria 
universală. Durata de studii : 5 ani.

UNIVERSITATEA
„ALEXANDRU ION CUZA'

DIN
(Str. 23 August

IAȘI
nr. 11, tel 27.18)

FACULTATEA 
CĂ-MECANICĂ : 
trie, Analiza matematică, 
Elasticitatea. Durata de 
ani. FACULTATEA DE 
Secții: Electroradiofizică, 
scopie, Fizică teoretică. Durata de 
studii : 5 ani. FACULTATEA DE 
CHIMIE : Secții : Chimie anorgani
că, Chimie organidă, Geochimie. Du
rata de studii : 5 ani. FACULTA
TEA DE ȘTIINȚE NATURALE- 
GEOGRAFIE : Secții: Biologie-bo- 
tanică, Biologie-zoologie, Geografie 
fizică. Durata de studii 5 ani. FA-

DE MATEMATI- 
Secții : Geome- 

Algebră, 
studii : 5 
FIZICĂ : 
Spectro-

Rețeaua învătâmîntului superior din R. P. R.
în universități și instituteA. DE ISTORIE-GEOGRAFIE: Secția: 

Istorie-geografie.

în anul școlar 1962-1963

b) Diploma de maturitate pentru absolvenții școlilor de 
cultură generală, diploma de tehnician pentru absolvenții 
școlilor medii tehnice, diploma de examen de stat pentru 
absolvenții școlilor pedagogice, certificatul de absolvire 
pentru absolvenții facultăților muncitorești, diploma de 
bacalaureat a fostelor licee teoretice, industriale, comer
ciale, diploma (certificatul) de absolvire a altor școli care 
au fost echivalate de Ministerul Invătămlntului cu școala 
medie cu dreptul de a continua studiile Invătămlntului 
superior (in original).

c) Certificatul de sănătate, eliberat de policlinica stu
dențească sau în localitățile unde nu există policlinici 
studențești de spitale 
trebuie să cuprindă 
examene medicale :

— microradiografia 
candidatul susține concursul;

— reacția Wasserman ;
— un examen clinic (boli interne, O.R.L., oftalmologie, 

chirurgie și neurologie).
Certificatele medicale eliberate de spitalele unificate vor 

trebui să poarte și viza comisiei medicale de la policlini
ca studențească din centrul universitar în care se face 
înscrierea.

Pentru Înscrierea la concursul de admitere de la Insti
tutul de cultură fizică și facultățile de educație fizică din 
cadrul institutelor pedagogice de 3 ani, slnt valabile nu
mai certificatele medicale eliberate de centre medicale de 
cultură iizică și sport.

Absolventa clasei a Xl-a din Capitală vor prezenta și 
fișa de control medical periodic.

d) Dovada de repartizare in Invătămîntul superior sau 
adeverințe eliberate de Întreprinderi, comitetele executive 
ale sfaturilor populare din care să rezulte că au efectuat 
stagiul de 3 ani In producție, vor prezenta candidatii 
menționați la punctul 3.

e) 3 fotografii tip buletin de identitate.
Cererile nedepuse In termen sau nelnsotite de actele 

speciticate mai sus nu vor ii luate în considerare.
In timpul concursului candidatii vor avea asupra lor 

buletinul de identitate.
Concursul de admitere în facultăți pentru cursurile de 

zi va Începe Ia datele următoare:
— La 7 septembrie ; la institutele politehnice și tehnice. 

Ia institutele agronomice, la facultățile de matematică- 
mecanică, fizică, chimie, la secțiile de filozofie de Ia 
Universitatea din București și Universitatea „AI. I. Cuza" 
din Iași și secția de filozofie-pedagogie — secundar isto
rie de la Universitatea „Babeș-Bolyai" din Cluj.

— La 18 septembrie pentru celelalte facultăți și insti
tuții de Invătămlnt superior.

La institutele de 
septembrie.

unificate de adulti. Aàest certificat 
obligatoriu rezultatele următoarelor

făcută în centrul universitar unde

artă, probele practice vor Începe la 7

ȘTIINȚE JURIDI-CULTATEA DE
CE : Secția : Științe juridice. Dura
ta de studii: 5 ani. FACULTATEA 
DE FILOLOGIE : Stecții: Limba și 
literatura romină, Limba și litera
tura rusă — secundar limba și li
teratura romină, Limba și literatu
ra franceză — secundar limba și li
teratura romină. Durata de studii: 
5 ani. FACULTATEA DE ISTORIF,- 
FILOZOFIE : Secții: Istoria Repu
blicii Populare Române, Istoria uni
versală, Filozofie, Pedagogie — se
cundar limba și literatura romină. 
Durata de studii : 5 ani. FACULTA
TEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE : 
Secții: Economie politică și plani
ficare, Finanțe și credit, Evidență 
contabilă. Durata de studii: 5 ani.

FACULTATEA DE MATEMATICĂ: 
Secția: Matematică. FACULTATEA 
DE ȘTIINȚE NATURALE: Secția: 
Științe naturale și agricole.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN BAIA MARE 
(Str. Victoriei nr. 82; tel. 15.43)

FACULTATEA DE MATEMATI
CĂ : Secția: Matematică. FACUL
TATEA DE FILOLOGIE : Secția : 
Limba și literatura romină. FACUL
TATEA DE ȘTIINȚE NATURALE; 
Secția : Științe naturale și agricole.

INSTITUTUL PEDAGOGIC
DE 3 ANI DIN BRAȘOV 

(Str. Karl Marx nr. 44; tel. 34.80)

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN GALAȚI 

(Str. Dobrogeanu Gherea, nr. 27, 
tel. 30.10)

oii : 5 ani. FACULTATEA DE CHI
MIE INDUSTRIALĂ : Secții: Teh
nologia substanțelor anorganice, 
Tehnologia substanțelor organice, 
Chimia și tehnologia materialelor de 
construcții și ceramică, Tehnologia 
compușilor macromoleculari. Durata 
de studii: 5 ani.

ZELOR: Secția : Tehnologia și chi
mizarea țițeiului și gazelor. Durata 
de studii: 5 ani. FACULTATEA DE 
MAȘINI ȘI UTILAJ PETROLIER: 
Secția : Mașini și 
Durata de studii: 5

utilaj petrolier, 
ani.

Stomatologie. Durata de studii: 6 
ani. FACULTATEA DE FARMA
CIE: Secția: Farmacie. Durata de 
studii: 5 ani.

UNIVERSITATEA
„BABEȘ BOLYAI" DIN CLUJ 

(Str. Mihail Kogălniceanu nr. 
tel. 23.19)

i;

FACULTATEA DE MATEMATI- 
CĂ-MECANICĂ : Secții : Analiză 
matematică, Mașini de calcul, Me
canica fluidelor. Durata de studii : 
5 ani. FACULTATEA DE FIZICĂ.: 
Secții : Electroradiofizică, Fizica 
teoretică, Fizica corpului solid. Du
rata de studii : 5 ani. FACULTA
TEA DE CHIMIE : Secții : Chimie 
organică, Chimie anorganică. Dura
ta de studii : 5 ani. FACULTATEA 
DE ȘTIINȚE NATURALE-GEO
GRAFIE : Secții : Biologie-zoologie, 
Biologie-botanică, Geografie fizică, 
Geologie. Durata de studii : 5 ani. 
FACULTATEA DE ȘTIINȚE JURI
DICE : Secția : Științe juridice. Du
rata de studii : 5 ani. FACULTA
TEA DE ȘTIINȚE ECONOMICE: 
Secții : Economie politică și planifi
care, Finanțe si credit, Evidența 
contabilă. Durata de studii : 5 ani. 
FACULTATEA DE ISTORIE-FILO- 
ZOFIE : Secții : Istoria Republicii 
Populare Romîne, Istoria universa
lă, Filozofie-pedagogie — secundar 
istorie, Defectologie. Durata de stu
dii : 5 ani. FACULTATEA DE FI
LOLOGIE : Secții : Limba și lite
ratura romină, Limba și literatura 
maghiară, Limba și literatura ro- 
mînă — secundar limba și litera
tura maghiară, Limba și literatura 
rusă — secundar limba și literatu
ra romină sau limba și literatura 
maghiară, Limba și literatura fran
ceză — secundar limba și literatu
ra romină sau limba și literatura 
maghiară, Limba și literatura en
gleză — secundar limba și litera
tura romină sau limba și literatura 
maghiară, Limba și literatura ger
mană — secundar limba și litera
tura romină sau limba și literatu- 

- • “ - - - 5

FACULTATEA DE MATEMATI
CĂ : Secția: Matematică. FACUL
TATEA DE FIZICĂ ȘI CHIMIE : 
Secția: Fizică-chimie și cunoștințe 
tehnico-agricole. FACULTATEA DE: 
ȘTIINȚE NATURALE : Secția: 
Științe naturale și agricole.

INSTITUTUL PEDAGOGIC
DE 3 ANI DIN BUCUREȘTI 

(Șos. Panduri tir. 90 ; tel. 15.30.00 
15.3007 ; 15.30.08 și 15.79.51)

»

FACULTATEA DE FILOLOGIE: 
Secția : Limba și literatura română, 
Limba și literatura rusă — limba și 
literatura romină, Limba și litera
tura engleză — limba și literatura 
romină, Limba și literatura france
ză — limba și literatura romină, 
Limba și literatura germană — lim
ba și literatura romină. FACULTA
TEA DE MATEMATICĂ : Secția : 
Matematică. FACULTATEA DE FI
ZICĂ ȘI CHIMIE : Secția : Fizică- 
chimie și cunoștințe tehnico-agrico
le. FACULTATEA DE ȘTIINȚE 
NATURALE : Secția : Științe natu
rale și agricole. FACULTATEA DE 
ISTORIE-GEOGRAFIE : Secția : Is
torie-geografie. FACULTATEA DE 
ARTE PLASTICE : Secția : Arte 
plastice. FACULTATEA DE EDU
CAȚIE FIZICĂ : Secția : Educație 
fizică. FACULTATEA DE MUZICĂ: 
Secția : Muzică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN CLUJ 

(Str. Ștefan cel Mare nr. 4, 
tel. 51.40)

ra maghiară. Durata de studii : 
ani.

INSTITUTUL PEDAGOGIC
DE 5 ANI DIN TIMIȘOARA 

(B-dul V. Pîrvan nr. 4 ; tel. 44.08)

FACULTATEA DE MATEMATI- 
CĂ-FIZICĂ : Secții: Analiză mate
matică, Geometria, Electroradiofizi- 
că. FACULTATEA DE FILOLOGIE: 
Secții: Limba și literatura romî
nă, Limba și literatura romină —■ 
secundar limba și literatura germa
nă, Limba și literatura germană — 
secundar limba și literatura romî- 
nă, Limba și literatura rusă — se
cundar limba și literatura romină, 
Limba și literatura sîrbo-croată — 
secundar limba și literatura romină.

FACULTATEA DE FILOLOGIE : 
Secții : Limba și literatura romină, 
Limba și literatura rusă — limba și 
literatura romină, Limba și literatu
ra franceză — limba și literatura 
romină. FACULTATEA DE MATE
MATICĂ : Secția : Matematică. FA
CULTATEA DE FIZICĂ ȘI CHI
MIE : Secția : Fizică-chimie și cu
noștințe tehnico-agricole. FĂCUL- 
TATEA DE ȘTIINȚE NATURALE : 
Secția : Științe naturale și agricole. 
FACULTATEA DE ISTORIE-GEO
GRAFIE : Secția : Istorie-geografie. 
FACULTATEA DE ARTE PLASTI
CE : Secția : Arte plastice. FACUL
TATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ : 
Secția : Educație fizică. FACULTA
TEA DE MUZICĂ : Secția : Muzică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC
DE 3 ANI DIN CONSTANȚA 

(B-dul. V. I. Lenin nr. 124, tel. 13.02)

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE LIMBA ȘI LITERATURA RUSĂ 

„MAXIM GORKI" 
DIN BUCUREȘTI 

(Str. Pitar Moș nr. 7—11;
11.44.70 și 11.65.48)

tel.

FACULTATEA DE LIMBA 
TERATURA RUSĂ : Secția : 
și literatura rusă 
ba și literatura romină. Durata 
Studii: 5 ani .

ȘI LI- 
Limba 

secundar lim- 
de

INSTITUTUL PEDAGOGIC
DE 3 ANI DIN BACĂU

(Str. Mărășești hr. 150 ; tel. 23.12)

FACULTATEA DE FILOLOGIE : 
Secția : Limba și literatura romină.

FACULTATEA DE FILOLOGIE: 
Secția: Limba și literatura romină. 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ: 
Secția : Matematică. FACULTATEA 
DE FIZICĂ ȘI CHIMIE: Secția: 
Fizică-chimie și cunoștințe tehnico- 
agricole. FACULTATEA DE ȘTIIN
ȚE NATURALE : Secția : Științe na
turale și agricole.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN IAȘI

(Str. Mohănescu nr. 3, tel. 15.68)

FACULTATEA DE FILOLOGIE : 
Secții : Limba și literatura romină, 
Limba și literatura rusă — limba și 
literatura romină, Limba și litera
tura franceză — limba și literatura 
romină, Limba și literatura germa
nă — limba și literatura romină. 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ: 
Secția : Matematică. FACULTATEA 
DE FIZICĂ ȘI CHIMIE: Secția: 
Fizică-chimie și cunoștințe tehnico- 
agricole. FACULTATEA DE ȘTIIN
ȚE NATURALE : Secția: Științe na
turale și agricole. FACULTATEA 
DE ISTORIE-GEOGRAFIE : Secția: 
Istorie-geografie. FACULTATEA 
DE ARTE PLASTICE: Secția: Arte 
plastice. FACULTATEA DE EDU
CAȚIE FIZICĂ : Secția : Educație 
fizică. FACULTATEA DE MUZICĂ: 
Secția : Muzică.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN IAȘI

(Str. 23 August nr. 13, tel. 14.75)
FACULTATEA DE ELECTRO

TEHNICĂ : Secții: Electromecani
că, Electroenergetică. Durata de stu
dii : 5 ani. FACULTATEA DE ME
CANICĂ : Secții: Tehnologia con
strucției de mașini. Mașini termice 
și motoare Diesel, Mașini-unelte și 
scule, Mecanica agricolă. Durata de 
studii : 5 ani. FACULTATEA DE 
CHIMIE INDUSTRIALĂ : Secții: 
Tehnologia substanțelor anorganice, 
Tehnologia substanțelor organice, 
Tehnologia compușilor macromole
culari, Tehnologia pielii, blănuri
lor și extractelor tanante. Finisarea 
produselor textile, Celuloză, hîrtie și 
fibre artificiale. Durata de studii: 
5 ani. FACULTATEA DE CON
STRUCȚII : Secții: Construcții ci
vile, industriale și agricole. Dru
muri și poduri, Construcții și insta
lații hidrotehnice. Durata de studii: 
5!4 ani. FACULTATEA DE HIDRO
TEHNICĂ AGRICOLĂ : Secția : Hi
drotehnică agricolă. Durata de stu
dii : 5 ani. FACULTATEA DE IN
DUSTRIE UȘOARA : Secții : Filatu
ră și țesătorie, Tricotaje și confec- 

din țesături și tricotaje. Confec- 
din piele și încălțăminte. Dura- 
de studii: 5 ani.

ții 
ții 
ta

DE MINEINSTITUTUL
DIN PETROȘENI

FACULTATEA DE MINE : Secții: 
Exploatări miniere, Prepararea căr
bunilor și minereurilor, Topografie 
minieră. Durata de studii: 5 1/2 ani. 
FACULTATEA DE ELECTROME
CANICĂ MINIERĂ: Secția: Elec
tromecanică minieră. Durata de stu
dii: 5 1/2 ani.

INSTITUTUL DE ARHITECTURĂ 
„ION MINCU” DIN BUCUREȘTI 
(Str. Biserica Enei nr. 3-5, telefon 

13.41.64)
FACULTATEA DE ARHITECTU

RĂ' ȘI URBANISM : Secția : Arhi
tectură și urbanism. Durata de stu
dii : 6 ani.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
„NICOLAE BĂLCESCU” 

DIN BUCUREȘTI 
(Bdul. Mărăști nr. 59, telefon 

18.22.30)
FACULTATEA DE AGRICULTU

RĂ: Secția: Agricultura. Durata de 
studii: 5 ani. FACULTATEA DE 
HORTICULTURA: Secția: Horti
cultura. Durata de studii: 5 ani. 
FACULTATEA DE MEDICINĂ VE
TERINARĂ (Splaiul Independenței 
nr. 105, telefon 27.06.76) Secția: 
Medicină veterinară. Durata de stu
dii: 5 ani.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN PITEȘTI

FACULTATEA DE FILOLOGIE : 
Secția : Limba și literatura romină. 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ: 
Secția : Matematică. FACULTATEA 
DE ȘTIINȚE NATURALE : Secția: 
Științe naturale și agricole.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN TIMIȘOARA 

(Splaiul Tudor Vladimirescu nr. 
tel. 16.76)

10,

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN CLUJ

(Str. Bastionului nr. 15, tel. 29.98)
FACULTATEA DE MECANICĂ: 

Secții : Tehnologia construcției de 
mașini, Tehnologia prelucrării la 
cald, Electromecanică, Mecanică a- 
gricolă. Durata de studii : 5 ani. 
FACULTATEA DE CONSTRUCȚII : 
Secții : Construcții civile, industria
le și agricole. Durata de studii : 
5/î ani.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
„ION IONESCU DE LA BRAD” 

DIN IAȘI
(Aleea M. Sadoveanu nr. 3; telefon 

30.01)
FACULTATEA DE AGRICULTU

RĂ Secția : Agricultură. Durata de 
studii: 5 ani. FACULTATEA DE 
HORTICULTURA : Secția: Horti
cultura. Durata de studii: 5 ani. FA
CULTATEA DE MEDICINĂ VETE
RINARĂ: Secția: Medicină veteri
nară. Durata de studii: 5 ani.

INSTITUTUL DE MEDICINĂ 
DIN IAȘI

nr. 16; tel. 18.22)(Str. Universității

FACULTATEA
Secții: Medicină 
trie, Stomatologie.

ani. Farmacie. Durata de studii: 
ani.

6
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DE MEDICINĂ: 
generală, Pedia- 

Durata de studii :

INSTITUTUL DE MEDICINĂ 
DIN TIMIȘOARA

(Piața 23 August nr. 2, telefon 54.34)

FACULTATEA DE MEDICINĂ: 
Secții : Medicină generală, Pedia
trie, Stomatologie. Durata de studii: 
6 ani.

INSTITUTUL MEDICO-FARMA- 
CEUÏTC DIN TG. MUREȘ 

(Str. Universității nr. 38, tel. 35.51)

FACULTATEA DE MEDICINĂ: 
Secții: Medicină generală, Pedia
trie, Stomatologie. Durata de studii: 
6 ani. FACULTATEA DE FARMA
CIE: Secții: Farmacie. Durata de 
studii: 5 ani.

INSTITUTUL DE CULTURĂ 
FIZICA ȘI SPORT DIN 

BUCUREȘTI
(Str. Maior Ene nr. 12; telefon 

15.51.50)

FACULTATEA DE CULTURA 
FIZICĂ ȘI SPORT: Secții: Cultură 
fizică. Secția Pedagogică, Secția 
Sportivă. Durata de studii: 4 ani.

INSTITUTUL DE TEATRU 
„I. L. CARAGIALE” BUCUREȘTI 

(Bdul. Schitu Măgureanu nr. 1; 
telefon 14.71.93)

FACULTATEA DE TEATRU: 
Secția: Artă dramatică. Durata de 
studii: 4 ani.

FACULTATEA DE FILOLOGIE : 
Secția : Limba și literatura romină. 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ: 
Secția : Matematică. FACULTATEA 
DE FIZICA ȘI CHIMIE : Secția : 
Fizică-chimie și cunoștințe tehnico- 
agricole. FACULTATEA DE ȘTIIN
ȚE NATURALE : Secția: Științe 
turale și agricole.

na-

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN CRAIOVA 

(Cal. București nr. 265, tel. 44.72)

FACULTATEA DE FILOLOGIE: 
Secția : Limba și literatura romină. 
FACULTATEA DE MATEMATICĂ: 
Secția : Matematică. FACULTATEA 
DE FIZICĂ ȘI CHIMIE : Secția : 
Fizică-chimie și cunoștințe tehnico- 
agricole. FACULTATEA DE ȘTIIN
ȚE NATURALE : Secția : Științe na
turale și agricole. FACULTATEA

FACULTATEA DE FILOLOGIE : 
Secții : Limba și literatura romină, 
Limba și literatura rusă — limba 
și literatura romină, Limba și lite
ratura germană — limba și literatu
ra romină. FACULTATEA DE MA
TEMATICĂ : Secția : Matematică : 
FACULTATEA DE FIZICĂ ȘI CHI
MIE : Secția : Fizică-chimie și cu
noștințe tehnico-agricole. FACUL
TATEA DE ȘTIINȚE NATURALE : 
Secția : Științe naturale și agricole. 
FACULTATEA DE ISTORIE-GEO
GRAFIE : Secția : Istorie-geografie. 
FACULTATEA DE ARTE PLASTI
CE : Secția : Arte plastice. FACUL
TATEA DE EDUCAȚIE FIZICĂ: 
Secția : Educație fizică. FACULTA
TEA DE MUZICĂ : Secția : Muzică.

INSTITUTUL PEDAGOGIC 
DE 3 ANI DIN TlRGU-MUREȘ
FACULTATEA DE FILOLOGIE : 

Secții : Limba și literatura romină — 
limba și literatura maghiară, Limba 
și literatura romină — istorie, Lim
ba și literatura maghiară — istorie. 
FACULTATEA DE FIZICĂ ȘI CHI
MIE : Secția : Fizică-chimie și cu
noștințe tehnico-agricole. FACUL
TATEA DE MATEMATICĂ : Secția: ’ ..... DEMatematică. FACULTATEA 
MUZICĂ : Secția : Muzică.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN BUCUREȘTI

(Calea Griviței nr. 132 ; tel. 13.94.40 
și 16.40.80)

FACULTATEA DE ELECTRO
TEHNICĂ : Secția : Mașini și apa
rate electrice. Durata de studii : 5 
ani. FACULTATEA DE ENERGE
TICĂ : Secții : Electroenergetică, 
Termoenergetică, Hidroenergetică, 
Automatică. Durata de studii: 5 ani. 
FACULTATEA DE ELECTRONICĂ 
ȘI TELECOMUNICAȚII : Secții : E- 
lectronică industrială, Radiotehnică. 
Comunicații telegrafo - telefonice, 
Centralizări și semnalizări ferovia
re, Ingineri fizicieni. Durata de stu
dii : 5 ani. FACULTATEA DE ME
CANICĂ : Secții : Mașini tehnice și 
motoare Diesel, Construcții de a- 
viație, Aparate și utilaje pentru in
dustria chimică, Mașini hidraulice 
și pneumatice. Durata de studii : 5 
ani. FACULTATEA DE MECANI
CĂ AGRICOLĂ : Secția : Mecani
că agricolă. Durata de studii : 5 ani. 
FACULTATEA DE TEHNOLOGIA 
CONSTRUCȚIILOR DE MAȘINI: 
Secții : Mașini-unelte și scule, Teh
nologia construcției de mașini, Me
canica fină. Durata de studii : 5 ani. 
FACULTATEA DE CHIMIE IN
DUSTRIALĂ : Secții : Tehnologia 
substanțelor anorganice, Chimia și 
tehnologia materialelor de construc
ții și ceramică, Tehnologia substan
țelor organice, Tehnologia compuși
lor macromoleculari. Tehnologia po
ligrafică, Chimizarea combustibili
lor. Durata de studii : 5 ani. FA
CULTATEA DE METALURGIE : 
Secții : Furnale și oțelării, Turnăto
rie de fontă, oțel și metale nefe
roase, Prelucrări plastice și trata
mente termice, Metalurgie neferoa
să. Durata de studii : 5 ani. FA
CULTATEA DE TRANSPORTURI : 
Secții : Exploatarea materialului ru- 
lpnt, Organizarea transporturilor fe
roviare, Organizarea și exploatarea 
transporturilor rutiere. Durata 
studii : 5 ani

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN TIMIȘOARA

(Str. 30 Decembrie nr. 2, tel. 11.06)

FACULTATEA DE ELECTRO
TEHNICĂ : Secții: Electromecani
că, Electroenergetică. Durata de 
studii : 5 ani. FACULTATEA DE 
MECANICA : Secții: Tehnologia 
construcției de mașini, Mașini ter
mice și motoare Diesel, Material ru
lant, Mașini hidraulice și pneuma
tice, Utilajul și tehnologia sudurii. 
Durata de studii : 5 ani. FACUL
TATEA DE MECANICĂ AGRICO
LĂ : Secția : Mecanică agricolă. Du
rata de studii : 5 ani. FACULTA
TEA DE CONSTRUCȚII: Secții: 
Construcții civile, industriale și a- 
gricole, Construcții și instalații hi
drotehnice. Durata de studii: 5*/2 ani. 
Hidrotehnică agricolă. Durata de stu-

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN BRAȘOV

FACULTATEA DE MECANICĂ : 
Secții: Automobile și tractoare, 
Tehnologia construcției de mașini, 
Tehnologia prelucrării la cald, Me- 
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canica agricolă, Mașini-unelte 
scule, Electromecanică. Durata 
studii : 5 ani. FACULTATEA „ 
SILVICULTURĂ: Secții: Silvicul
tură, Exploatarea pădurilor și trans
porturi forestiere. Durata de studii: 
5 ani. FACULTATEA DE INDUS
TRIALIZAREA LEMNULUI : Sec
ția : Industrializarea lemnului. Du
rata de studii: 5'/z ani.

INSTITUTUL POLITEHNIC 
DIN GALAȚI

(Bdul. Republicii nr. 111 tel. 1627)
FACULTATEA DE MECANICĂ : 

Secții: Nave și instalații de bord, 
Durata de studii: 6 ani, Tehnologia 
construcției de mașini, Frigotehnie, 
Durata de studii : 5 ani, FACUL
TATEA DE TEHNOLOGIA PRO
DUSELOR ALIMENTARE ȘI TEH
NICA PESCUITULUI: Secții: In
dustrii alimentare extractive, Mo- 
rărit, panificație, Industrii fermen- 
tative, conserve și lapte. Tehnica 
pescuitului și stuficultură.
INSTITUTUL DE CONSTRUCȚII 

BUCUREȘTI
(Bdul. Tolbuhin nr. 80, telefon 

21.47.70)
FACULTATEA DE CONSTRUC

ȚII (Bdul. 6 Martie nr. 64, telefon 
16.28.90), Secția: Construcții civile, 
industriale și agricole. Durata de 
studii: 5 1/2 ani. FACULTATEA 
DE INSTALAȚII ȘI UTILAJ (Bdul. 
Tolbuhin nr. 80). Secții: Mașini și 
utilai pentru construcții, Instalații 

...pentru construcții. Durata de studii: 
5 1/2 ani. FACULTATEA DE HI
DROTEHNICĂ (Bdul. 1 Mai) Secții: 
Construcții și instalații hidrotehnice. 
Durata de studii: 5 1/2 ani. Hidro
tehnică agricolă, Durata de studii: 
5 ani. FACULTATEA DE CONS
TRUCȚII FEROVIARE, DRUMURI 
ȘI PODURI (Bdul. Lacul Tei nr. 
124; telefon 12.54.79) Secții: Dru
muri și poduri. Construcții și între
ținere feroviară și poduri. Durata 
de studii: 5 1/2 ani. Geodezie. Du
rata de studii: 5 ani.
INSTITUTUL DE PETROL, GAZE 
ȘI GEOLOGIE DIN BUCUREȘTI 

(Str. Traian Vuia nr. 6, tel. 12.70.04)
FACULTATEA DE GEOLOGIE 

TEHNICĂ : Secții: Geologie tehni
că, Prospecțiuni geofizice. Durata de 
studii: 5 ani. FACULTATEA DE 
EXPLOATAREA ZĂCĂMINTELOR 
DE ȚIȚEI ȘI GAZE: Secția : Ex
ploatarea zăcămintelor de țiței și 
gaze. Durata de studii: 5 ani. FA
CULTATEA DE TEHNOLOGIA ȘI 
CHIMIZAREA ȚIȚEIULUI ȘI GA-

INSTITUTUL AGRONOMIC 
,.Dr. PETRU GROZA” DIN CLUJ 

(Str. Mănăștur nr. 3, telefon 24.10)
FACULTATEA DE AGRICUL

TURĂ: Secția: Agricultură. Durata 
de studii: 5 ani. FACULTATEA DE 
MEDICINĂ VETERINARĂ: Secția: 
Medicină veterinară. Durata de stu
dii : 5 ani.

INSTITUTUL AGRONOMIC 
„TUDOR VLADIMIRESCU” 

DIN CRAIOVA
(Str. Al. I. Cuza nr. 31, telefon 28.66)

FACULTATEA DE AGRICUL
TURĂ: Secția: Agricultură. Durata 
de studii: 5 ani. FACULTATEA DE 
HORTICULTURA: Secția: Horticul- 
tură. Durata de studii: 5 ani

14

INSTITUTUL AGRONOMIC 
DIN TIMIȘOARA 

(Splaiul Tudor Vladimirescu nr.
A ; telefon 49.53)

FACULTATEA DE AGRICUL
TURĂ: Secția: Agricultură. Durata 
de studii: 5 ani. FACULTATEA DE 
MEDICINĂ VETERINARĂ: Secția : 
Medicină veterinară. Durata de stu
dii: 5 ani.

INSTITUTUL DE ȘTIINȚE 
ECONOMICE „V. I. LENIN” 

DIN BUCUREȘTI
(Piața Mihail Eminescu nr. 6, tele

fon 11.06.10, 11.06.19)
FACULTATEA DE ECONOMIE 

GENERALĂ: Secții : Economie po
litică și planificare, Statistică. Du
rata de studii: 5 ani. FACULTATEA 
DE FINANȚE, CREDIT ȘI EVI
DENȚA CONTABILĂ: Secții: Fi
nanțe și credit, Evidența contabilă. 
Durata de studii: 5 ani. FACULTA
TEA DE COMERȚ: Secții: Econo
mia comerțului socialist, Economia 
comerțului exterior. Merceologie. 
Durata de studii: 5 ani.

INSTITUTUL MEDICO-FARMA- 
CEUTIC DIN BUCUREȘTI 

(Str. Dionisie Lupu nr. 37; telefon 
12.68.19)

FACULTATEA DE MEDICINĂ 
(Bdul. Dr. Petru Groza nr. 8, telefon 
14.29.38) Secții: Medicină generală, 
Pediatrie. Durata de studii: 6 ani. 
FACULTATEA DE STOMATOLO
GIE (Cal. Plevnei nr. 19; telefon 
15.86.49) Secția: Stomatologie. Du
rata de studii: 6 ani. FACULTATEA 
DE FARMACIE (Str. Alexandru 
Sa’nia nr. 21; telefon 12.85.16) Sec
ția: Farmacie. Durata de studii: 5 
ani.
INSTITUTUL MEDICO-FARMA- 

CEUTIC DIN CLUJ
(Piața Libertății nr. 1; telefon 25.85)

FACULTATEA DE MEDICINĂ: 
Secții: Medicină generală, Pediatrie. 
Durata de studii: 6 ani. FACULTA
TEA DE STOMATOLOGIE: Secția:

INSTITUTUL DE TEATRU 
„SZENTGYORGYI ISTVAN” 

DIN TG. MUREȘ 
(cu limbă de predare maghiară) 

(Str. Koteles Samuel nr. 6, tel. 36.77)

FACULTATEA DE 
Secția: Artă dramatică, 
studii: 4 ani.

TEATRU: 
Durata de

CONSERVATORUL 
„CIPRIAN PORUMBESCU” 

DIN BUCUREȘTI
(Str. Știrbei Vodă nr. 33, telefon

13.88.77 și 14.74.90)

FACULTATEA DE INSTRUMEN
TE ȘI CANTO: Secții: Pian — orgă, 
Instrumente de coarde — suflat — 
percuție, Canto. Durata de studii: 5 
ani. FACULTATEA DE COMPOZI
ȚIE. DIRIJAT, PEDAGOGIE: Sec
ția: Dirijat cor și pedagogie. Durata 
de studii: 5 ani.

CONSERVATORUL 
„GHEORGHE DIMA” DIN CLUJ 
(Str. Matei Corvin nr. 4, telefon 

34.45)

FACULTATEA DE INSTRUMEN
TE ȘI CANTO: Secții: Pian — orgă, 
Instrumente de coarde — suflat — 
percuție, Canto. Durata de studii: 
5 ani. FACULTATEA DE COMPO
ZIȚIE, DIRIJAT, PEDAGOGIE: 
Secția : Dirijat cor și 
Durata de studii: 5 ani.

CONSERVATORUL DE 
DIN IAȘI 

(Str. Cuza Vodă nr. 29,

pedagogie.

MUZICA

tel. 12.37)

FACULTATEA DE INSTRUMEN
TE ȘI CANTO: Secții: Pian — orgă. 
Instrumente de coarde — suflat — 
percuție, Canto. Durata de studii: 
5 ani. FACULTATEA DE COMPO
ZIȚIE, DIRIJAT, PEDAGOGIE: 
Secția : Dirijat cor și pedagogie. Du
rata de studii: 5 ani.

INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE 
„N. GRIGORESCU” 
DIN BUCUREȘTI

(Str. Grai. Budișteanu nr. 19; tele
fon 16.01.51 și 13.05.56)

FACULTATEA DE ARTE PLAS
TICE: Secții: Pictură, Sculptură, 
Grafică. Durata de studii: 6 ani. 
FACULTATEA DE ARTE DECO
RATIVE: Secții: Pictură monumen
tală, Scenografie, Arte decorative — 
ceramică, sticlă și mase plastice. 
Arte decorative — textile. Durata 
de studii: 6 ani.

INSTITUTUL DE ARTE PLASTICE 
„ION ANDREESCU” DIN CLUJ 

(Str. Matei Corvin nr. 6;
15.71 — 17.94)

telefon

PLAS-
Secții:

FACULTATEA DE ARTE 
TI CE ȘI DECORATIVE: 
Pictură, Sculptură, Grafică, Arte de
corative — ceramică, sticlă și mase 
plastice, Arte decorative — textile. 
Durata de studii: 6 ani.

Institutul agronomic „Nicolae Eălcescu“ din București.
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IMMII | filelor întreprinderi

I |$S«Ș< l|l industriale, veți zări 
și emblema — bine 

cunoscută publicului nostru „Elec
tronica“. Una dintre cele mai mo
derne 
aparate din R.P.R.

Zilele trecute am făcut un drum 
pînă acolo ca să stau de vorbă — 
așa, de curiozitate — cu un grup 
de tineri muncitori și tehnicieni. 
N-a fost, cum s-ar putea crede, 
un colocviu literar avînd ca obiect 
principal poezia I Mă interesa, 
pur și simplu, să aflu cîte ceva 
despre felul cum folosesc ute- 
mișfii noștri orele din afara pro
ducției, care sînt preocupările lor 
culturale și artistice.

De fapt, cred că aceste însem
nări ar putea să se înfățișeze sub 
forma unui grupaj, cu titiul 
„Știați că..." Știați, de pildă, că 
la „Electronica" există nu mai 
puțin de opt cercuri „Prietenii 
muzicii" în principalele secții ? 
Deosebit de activ pare a fi cel 
înființat din inițiativa organiza
ției U.T.M. a sectorului teh
nic. Cercul numără 20 de mem
bri și a prezentat, la ultimele reu
niuni aspecte din viața și opera lui 
Smetana și Dvorak. Aceste verita
bile biblioteci muzicale se bucură

fabrici de tele și radio

Frumusețea
modestiei

un tînăr nu prea 
înalt de statură. 
Mai mult scund 
am putea zice. Pri
vește oamenii și 
lucrurile cu îngîn

durare, într-un fel 
gospodăresc. Vorbește rar, tot
deauna după o clipă de răgaz. 
E zgîrcit la vorbă. La sediul 
gospodăriei colective vine rar, 
doar cînd are ceva pe suflet, 
ca acrim, și numai după ter
minarea lucrului. Stă prin-1 
tre oameni, ascultă, și cînd are 
prilejul, vorbește cu pre
ședintele.

— Ei, ce-i Boico ? — întrea
bă președintele.

— E frumos grîul, spune tî~ 
nărul. Am venit să-ți spun 
că-i frumos griul, îi frumos 
și porumbul, că ploaia asta nu 
mai contenește.

— Ba contenește, Boico — 
spuse președintele, și-și frecă 
bărbia nerasă și fruntea îngri- 
jată.

— Trebuie făcut ceva!
— Ce ? Să oprim ploaia 7 

Nu putem...
— ...Trebuie făcut ceva cu 

finul. Să nu-l cosim încă... 
Putrezește dacă-i cosit și n-are 
soare.

— Știu, fii fără grijă,
Boico siringi mina președin

telui. Și tot așa, tăcut se a- 
șează printre oameni, mulțu
mit că președintele-i „pe-un 
gind“ cu el în privința finu
lui.

Președintele cată în urma 
lui cu un zîmbet de simpatie 
și-și aduce aminte de un alt 
dialog purtat cu Boico in ur
mă cu doi ani, cînd s-a insu-

Însemnări
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Dan Deșliu

în rin-de popularitate crescîndă 
durile tineretului.

Toate acestea le-am 
decursul
Teodora Dumitrescu, pasionată 
melomană, al cărei interes se în
dreaptă în special spre operă și 
concerte simfonice. Tînăra munci
toare de la proiectări este foarte 
„în elementul său" discutînd des. 
pre ultimul festival Richfer, de la 
Sala Palatului sau despre turneul 
Operei din Timișoara.

— Nu-i chiar așa de ușor să-i 
familiarizezi pe tineri cu mu
zica simfonică — observă tova
rășul Ion Moise, responsabilul cul
tural în comitetul U.T.M. pe în
treprindere. Știți, la început exis
tă așa, un fel de reținere... Pe 
urmă, însă,, uite ce se întîmplă I 
Tovarășa Dumitrescu, de exem
plu, are un aparat cu franzistori de 
care în timpul liber nu se des
parte niciodată, nu cumva să-i 
scape vreo emisiune interesantă...

Fiind elev la seral — clasa a 
X a — orele de studiu îi lasă puțin 
timp rectificatorului Avram Silber- 
man pentru spectacole. Și, în ase
menea cazuri, televizorul se do
vedește un prieten de nădejde.

Aflu că interlocutorul meu nu 
face parte dintr-un cerc muzical, 
in schimb este purtător al insig
nei „Prieten al cărții“. Printre lec
turile sale din ultimul timp, se 
numără „Vii și morții”, de Simo- 
nov, „Păpușa" de Boleslaw Prus, 
„Viața |uj Nansen".

— Ce exemplu de voință I 
exclamă, vorbind despre figura 
marelui explorator, l-am recoman
dat cartea Și soției — dar n-a 
părut prea entuziasmată. Păcat, 
dragă — i-am spus — Nansen ăsta 
a fost un băiat și jumătate, are 
omul ce învăța de la el I

Remarca prilejuiește o paran
teză interesantă în legătură cu 
funcția educativă a literaturii, cu 
necesitatea de a dezvolta 
durile tineretului gustul 
cartea care te-ajută să 
mai frumos, mai deplin.

Detaliu semnificativ, — 
mul trimestru al acestui an ute- 
miștii de la „Electronica“ au achi
ziționat cărți literare în valoare 
de 35 000 iei. Dintre clasicii noș
tri, cei mai populari par să fie 
Eminescu, Rebreanu, Sadoveanu, 
iar dintre scriitorii care s-au afir
mat după 23 August 1944 — Ti- 
fus Popovici și Marin Preda.

— Mi-a plăcut deosebit de mult 
cartea lui Titus Popovici, „Cuba, 
teritoriu liber al Americii" — spu
ne tovarășul Moise.

Personal, aș propune Ca scrii, 
lorii — și în general oamenii 
de arfă și cultură, savanții, spor
tivii, care au mai adesea prilejul 
unor călătorii în țări depărtate 
— să ne împărtășească și nouă, 
în paginile cărților, impresiile 
lor.

... Constat, cu oarecare me
lancolie, că poezia se bucură de 
mai puțină atenție.

— Unii poeți, mai ales din
tre cei tineri, scriu într-un lim
baj prea complicat, folosesc ex
presii savante — și, cînd cauți 
miezul — nu prea ai ce alege 1

aflat în
convorbirii cu tovarășa 
Dumitrescu,

în rîn- 
pentru 
trăiești

în pri-

— opiniază tehnicianul normafor 
Dan Popescu.

— Spuneți-mi — intervine to
varășa Yvonne Bertola — de ce 
apar atit de rar fabule în versuri? 
Afară de Marcel Breslașu și 
Nina Cassian, cu greu poți găsi 
ceva în acest gen.

Evident, observația are și o la. 
tură... subiectivă, tovarășa Ber
tola fiind unul din „stîlpii" echi
pei de teatru și ai brigăzii ar
tistice de agitație de la „Elec. 
Ironica". Nu de mult, la faza o- 
rășenească 
de teatru „i 
mația întreprinderii 
premiul I pentru 
„Fiul secolului“

a festivalului bienal 
,1. L. Caragiale" for- 

a obținut 
spectacolul 

de Kuprianov. 
Absolventă a școlii populare de 
arfă, fînăra muncitoare de la
„mase plastice" pare să-și fi gă
sit în arta scenei principala voca
ție. Ceea ce nu înseamnă că-i 
sînt mai puțin dragi muzica sau 
literatura, de la Gershwin la po
vestirile științifico-fantastice.

O altă figură foarte populară 
în rîndurile tinerilor de la „Elec. 
Ironica" este Cornel Roșea, ma- 
tri/er fruntaș, elev în clasa a X-a 
la seral, sufletul echipei de fot
bal, promovată. anul acesta în se
ria secundă a campionatului oră
șenesc. Inutil să mai spun care 
este pasiunea „de bază" a exce. 
lentului atacant — de altfel rezer
vat și timid, în discuție. Cred, 
însă, că n-ar fi de loc lipsite de 
interes cîteva precizări despre o. 
piniile sale și 
într-o anumită

— Probabil 
specializezi și 
mai în glumă 
să văd ce răspunde.

Surîde, privindu-mă cu 
de îngăduinfă — în timp 
cretaruț organizației mă 
mează, simplu : „Nu face 
ceva, că-i băiat deștept I"

— Joc fotbal de plăcere — 
explică Roșea. Altminteri, ce rost 
are î

Tot așa, de plăcere și fără în. 
drumarea nimănui, a început să 
deseneze, cu ani în urmă, un alt 
membru al echipei de fotbal, to
varășul Nicolae Corneliu, trasator 
la mafriferie. La concursul pe țară 
de caricatură, organizat de „Urzi
ca" în 1960, obține premiul 
III. Actualmente, Nicolae Cor
neliu colaborează la „Informația 
Bucureștiului", „Magazin" și bi
neînțeles, la „Urzica”. El inten
ționează să deschidă în curînd o 
expoziție, cu sprijinul întreprin
derii și al Casei de creație 
populară.

Sau, cine știe î La urma urme
lor, n-am sfat de vorbă 
cîțiva ulemiști dintr-o 
a unei întreprinderi din 
Fără îndoială, de la un 
altul al țării vom înfîlni 
rate exemple similare, de tineri 
constructori ai socialismului, cu 
un orizont larg, cu preocupări 
demne de cauza pe care o slu
jesc. Ce distanță, între acești to
varăși de generație ai mei și-ai 
dumneavoastră — și ucenicii sau 
calfele de acum 20-30 de ani I

In fond, întrebarea care ar fi 
putut servi drept titlu însemnă
rilor de fa/ă trebuie completată, 
cred, în felul următor : „Știați că 
principalul rezultat al revoluției 
culturale din patria noastră sînt 
asemenea oameni ?"

ale tovarășilor săi, 
problemă...
ai intenția să te 

în fotbal I — zic, 
serios,mai în

un fel 
ce se- 
infor. 

el așa

decît cu 
secfie a 
Capitală, 
capăt la 
nenumă-

Lucrat ca la carte, porumbul a crescut bogat în rod la gospodă
ria colectivă din comuna Sprîncenata, raionul Drăgănești-Olt. 

Foto : AGERPRES

Cu prilejul aniversării 
eliberării Coreei

Miercuri seara ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al R.P.D. Coreene la București, 
Kim Ben Dik, a oferit o recep
ție la restaurantul „Pescăruș“ 
cu prilejul sărbătorii naționa
le a poporului coreean, cea 
de-a 17-a aniversare a elibe
rării Coreei.

La recepție au luat parte to
varășii Emil Bodnăraș, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leonte Răutu, Leontin 
Sălăjan, Grigore Geamănu, 
Secretarul Consiliului de Stat, 
Corneliu Mănescu, ministrul 
Afacerilor Externe, membri ai 
C.C. al P.M.R., ai Consiliului 
de Stat și ai guvernului, con
ducători ai instituțiilor centra
le și ai organizațiilor obștești, 
generali și ofițeri superiori, 
oameni de cultură, ziariști ro- 
mîni și corespondenți ai pre
sei străine.

Au participat șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

în timpul recepției ambasa
dorul Kim Ben Dik și Corne
liu Mănescu, ministrul Aface
rilor Externe au rostit 
turi.

Recepția s-a desfășurat 
tr-o atmosferă de caldă 
tenie.

La solemnitate au luat parte 
V. A. Karpov, consilier al Am
basadei Uniunii Sovietice și 
alți membri ai ambasadei.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ministerului Afaceri
lor Externe și ai Ministerului 
Forțelor Armate ale R. P. Ro
mîne.

★
Cu prilejul celei de-a 17-a 

aniversări a eliberării Coreei, 
miercuri după-amiază la Casa 
de cultură a tineretului din 
raionul Nicolae Bălcescu a 
avut loc o adunare în cadrul 
căreia a fost expusă o confe
rință despre realizările obți
nute de R. P. D. Coreeană în 
construirea socialismului.

Conferința 
cu interes de 
blic.

Au fost de _ . 
din partea Ambasadei R.P.D. 
Coreene la București.

A rulat apoi filmul artistic 
„Neînfricata", producție a stu
diourilor cinematografice co
reene.

a fost urmărită 
un numeros pu-

față Li In Ciun,

(Agerpres)
toas-

în-
prie-

★
Cu prilejul celei de-a 

aniversări 
reei, 
dinar
R. P. D. Coreene în R. P. Ro- 
mînă, Kim Ben Dik, însoțit de 
membrii ambasadei a depus 
miercuri dimineața o coroană 
de flori la Monumentul Eroi
lor Sovietici.

17-a
Co-a eliberării 

ambasadorul extraor- 
și plenipotențiar al

Primirea de către 
ministrul afacerilor 

externe al R.P. Romîne 
a ministrului Etiopiei 

la București

f voința unanima:
apărarea păcii

rat Boico și a vrut să-și maițe 
o casă :

— Ei, ce-i
— Vreau 

casă...
— Numai
— Numai 

casă, tovarășe președinte.
— Altceva nimic ?
— Nimic. Am strîns bani 

pentru casă. Trebuie să pri
mim și avansul pentru zilele 
muncă...

Președintele iși 
— făcuse Boico pe 
gur vreo 380 
iar împreună 
avea aproape 
muncă.

— ...Altceva
— Nimic.
— Nu-ți trebuie 

transport, Boico ?
— Îmi trebuie, cum să nu. 

Da’ acum avem altele de fă
cut, mai de seamă în gospo
dărie. Și-apoi... îi cam mult să 
cer și asta.

— Nu-i mult, fii 
tru oameni ca tine 
tovarășe Boico.

Președintele se 
de gînduri, și-și 
cum a trimis căruțele gospodă
riei să transporte materialele 
de construcție pentru casa lui 
Boico și cum, cînd era pe ter
minate casa, i-au fost lui 
Boico de mare lipsă cîteva 
grinzi — președintele i le-a 
dai, ba l-a împrumutat și cu 
cîțiva saci de ciment și cîteva 
zeci de cărămizi. Boico le-a 
dus înapoi după un timp, spu- 
nînd : „Mulțumesc gospodă
riei, iată, tovarășe președinte, 
le-am adus înapoi“.

...Și președintele se ia cu 
treburile.

Boico se duce 
j lui, se duce cu gîndurile lui, I stomatologie, 

modest, tăcut, mulțumit că i-a 
spus președintelui ce avea de 
spus. Pe seară a fost chemat 
la gară să descarce materiale 
de construcție pentru grajdu
rile gospodăriei. Boico a sosit, 
a privit o clipă cu îngîndurare 
vagoanele de marfă, și poate, 
într-un fel gospodăresc. Apoi 
s-a. apucat de treabă. Era după 
o zi de plivit, după o zi de 
muncă în ploaie.

Boico Iuliu din comuna Mi
nai Viteazu are 24 de ani.

Singur, pînă astăzi, a făcut 
aproape 300 de zile-muncă. Fi
rea lui e 
Munca lui 
atitudinea 
morală — 
de utemist.

Boico ? 
un

atit
un

loc pentru

?
loc pentru

de 
cu 
șapte

amintește 
atunci sin- 
zile-muncă, 

nevastă-sa 
sute zile-

nimic Boico ?

căruță la

sigur. Pen- 
nu-i mult,

lasă furai 
amintește

Noi locuinfe confortabile date de curînd în folosință în Oradea
Foto : O. PLECAN

(Urmare din pag. I)

necunoscut altă- 
cu renovarea vile- 
,,renovare” înțele- 

reclădirea

Ministrul afacerilor externe 
al R. P. Romîne, Corneliu Mă
nescu, a primit miercuri în 
audiență pe trimisul extraor
dinar și ministrul plenipoten
țiar al Etiopiei la București, 
Petros Sahlou, în legătură cu 
apropiata prezentare a scriso
rilor de acreditate.

Informații
Sub auspiciile Comitetului 

stat pentru cultură și 
miercuri la amiază s-a deschis în 
Capitală, în sala de marmură a 
Casei Scînteii, o expoziție de 
artă contemporană indoneziana.

★
La 14 august s-au întors în 

Capitală, venind de la Ha
vana, acad. Geo Bogza, vice
președinte al Comitetului na
țional pentru apărarea păcii 
din R.P. Romînă, și conf. univ. 
Virgil Cîmpeanu, decanul Fa
cultății de științe juridice din 
Cluj, președintele Comitetului 
regional de luptă pentru pace 
Cluj, care au participat la ma
nifestările prilejuite de ani
versarea insurecției naționale 
a poporului cuban.

★
La invitația președintelui 

Comitetului Executiv al Sfa
tului popular al orașului Cluj 
a sosit în țara noastră, în
tr-o vizită de răspuns, canoni
cul Felix Kir, primarul ora
șului Dijon din Franța, pre
ședinte de onoare al Federa
ției mondiale a orașelor în
frățite.

de 
artă,

1
|l ochii acestui

Mj l tînăr citesc trage- 
Sal dia Hiroșlmei. Un

I fîwăr ce a străbă-
| fes] tut mii de kilome-

HI gpre a venț a<.^
la Varșovia, la în- 

tilnirea solilor generației ti
nere a lumii. înainte de a 
porni pe drumul lung și înde
părtat tinerii din orașul răvă
șit de demența nucleară ame
ricană i-au încredințat un 
drapel. Drapelul acesta l-am 
văzut la Varșovia. Se află în
tins pe o masă, iar tinărul ja
ponez îi invită pe participan
ta la Adunarea F.M.T.D. să-și 
aștearnă semnăturile pe pînza 
albă. In toate limbile pămîn- 
tului, băieți și fete scriu : „Să 
nu se mai repete Hiroșima".

Să nu se mai repete... — 
răspund ca un ecou gîndurile 
tuturor.

Să nu se mai repete nici una 
din tragediile ce însîngerează 
omenirea și sfarmă necruțător 
speranțele tinerești — rostesc 
nenumărații vorbitori ce se 
perindă la tribuna Adunării 
organizațiilor membre ale 
F.M.T.D.

Dacă cuvîntările rostite la 
reuniunea din orașul de pe 
Vistula ar fi înmănuncheate 
s-ar putea realiza un film de 
proporții impresionante, un 
document concludent despre 
aspirațiile de pace ale tineri
lor ce trăiesc pe toate conti
nentele. Ceea ce caracterizea
ză dezbaterea de la Adunarea 
F.M.T.D. este însă nu numai 
afirmarea dorinței de pace, ci 
exprimarea convingerii pro
funde că pacea poate fi cuce
rită doar prin lupta perseve
rentă împotriva tuturor celor 
ce o primejduiesc. Toți cei 
care au luat cuvîntul pînă a- 
cum — tineri aparținînd unor 
organizații din cele mai dife
rite — au respins politica 
războiului rece pe care o pro
movează cu încăpățînare pu
terile occidentale și s-au pro
nunțat în sprijinul ideilor no
bile ale coexistenței pașnice.

Lucrările Adunării F.M.T.D. 
au loc într-un ritm intens, 
de-a lungul multor ore pînă 
tîrziu în noapte. Ele se des
fășoară atit în ședințe plenare 
cît și în comisii. Am ascultat, 
printre vorbitori, tineri din 
țări ce reprezintă pe harta lu
mii adevărate zone ale sufe
rinței. Un reprezentant al ti
nerilor de culoare din Africa 
de sud a evocat drama a mi
lioane de negri oprimați cum
plit pe meleagurile lor natale. 
Din Omanul răscolit de lupta 
pentru libertate a venit la

BUENOS AIRES 15 (Ager
pres). — După cum transmit 
agențiile occidentale de presă, 
criza politică din Argentina, 
redeschisă prin acceptarea de
misiilor ministrului de interne 
Carlos Adroque și a minis
trului de război Jose Cantilo, 
s-a agravat și mai mult în 
ultimele 24 de ore. După ce în 
prealabil președintele Guido 
anunțase că respinge demisiile 
celor două personalități, la 14 
august, potrivit agenției Fran
ce Presse, demisiile au fost 
acceptate agravînd în felul a- 
cesta instabilitatea politică din 
țară. Potrivit agenției Reuter, 
în armată s-au înmulțit ne
mulțumirile în legătură cu 
noile numiri în posturile de 
șef al statului major general 
și ministru al armatei. „La 
Buenos Aires — scrie agenția 
citată — numeroși ofițeri din 
statul major general au primit 
cu răceală pe noul lor șef, 
generalul Carlos Maris Turo- 
lo, și au protestat împotriva 
numirii în funcția de ministru 
al armatei a generalului Jose 
Octavio Cornejo Saravia adept 
al generalului rebel Toranzo 
Montero“. Acest protest a fost 
susținut, relevă agenția în 
continuare, și de un grup de 
305 instructori de la Acade
mia militară din Buenos Aires.

De la trimisul ziarului nostru 

la Adunarea organizațiilor 

membre ale F. M. T. D.

Varșovia un băiat înalt, cu 
fața măslinie și cu ochii ageri. 
El ne-a zugrăvit tabloul vie
ții întunecate a celor tineri 
din țara sa.

In blocnotes se înmulțesc 
însemnările. Oratorii se perin
dă unul după altul: din Ame
rica Latină, din Europa, din 
Asia, din Africa... Vorbesc ti
neri din țările socialiste ce 
aduc mesajul unei generații 
care are fericirea de a-și pu
tea împlini visurile. Băieții și 
fetele din țările capitaliste a- 
bordează problemele grave ale 
luptei lor pentru o viață mai 
bună. Cei din țările coloniale 
înfățișează bătălia pe care o 
duc, împreună cu popoarele 
lor, pentru cucerirea libertății. 
Zeci de oratori, zeci de pro
bleme, dar o singură și indes
tructibilă dorință de a acțio
na pe platforma luptei pentru 
apărarea păcii, pentru dezar
mare generală și totală, îm
potriva colonialismului.

Comisiile au permis o ana
liză concretă, profundă a acti
vității F.M.T.D. pe diferitele 
continente, precum și a mun
cii organismelor sale speciali
zate. Delegația tineretului din 
Republica Populară Romină a 
luat parte activă la lucrările 
comisiilor. In comisia pentru 
Europa, tovarășul Andrei Ște
fan, membru al Biroului C.C. 
al U.T.M., a exprimat hotă- 
rîrea tineretului Republicii

Populare Romîne de a contri
bui la dezvoltarea colaborării 
generației tinere de pe conti
nentul nostru. Cei prezenți au 
luat cunoștință cu interes de 
inițiativele promovate de 
U.T.M. și U.A.S.R. In comisia 
care dezbate problemele mun
cii în rîndul copiilor a vorbit 
tovarășa Cecilia Stan, secretar 
al Comitetului orășenesc Bucu
rești al U.T.M., înfățișind ex
periența organizației pionie
rești din țara noastră, condi
țiile pe care puterea populară 
le-a creat pentru dezvoltarea 
multilaterală a copiilor. Viori
ca Iacoban, muncitoare la Fi
latura Romînească de Bumbac, 
a luat cuvîntul în comisia ti
nerelor fete, referindu-se pe 
larg la viața luminoasă pe 
care o trăiesc în țara noastră 
tinerele fete. Intervențiile re
prezentanților romîni au sus
citat un viu interes.

— Experiența pe care ați 
acumulat-o în anii de liber
tate este extrem de prețioasă 
pentru noi care ne aflăm în 
ceasul 1 al libertății — ne 
spunea o tînără educatoare din 
Algeria, o brunetă frumoasă 
cu ochi verzi. Ea ne-a mărtu
risit că aspectele educării co
piilor relevate în intervenția 
delegației romîne îi oferă mul
te învățăminte pentru munca 
ce o așteaptă în Algeria inde
pendentă.

Marea dezbatere tinerească 
pe care o găzduiește Varșovia 
este rodnică și din confrun
tarea variatelor puncte de ve
dere reiese o voință unanimă 
de a apăra pacea.

EUGENIU OBREA
Varșovia, 15 august 1962.

Ziua independenței Ciprului

■
 >poru| cipriot sărbă- 

orește astăzi o dată 
memorabilă în isto- 
ia sa : Ziua indepen

denței. Se împli
nesc doi ani de la 
nașterea unui nou 

stat independent — Republica 
Cipru.

După opt decenii de luptă 
dîrză pentru libertate, împotriva 
dominației colonialiștilor englezi, 
poporul Ciprului și-a cucerit, prin 
grele jertfe, independența.

Pășind pe drumul unei vieți li
bere, poporul cipriot a avut și are 
de înfruntat uneltirile foștilor 
stăpîni colonialiști, care caută 
să-și dezvolte dominația, să 
știrbească independența tinerei 
republici. După cum se știe, în 
urma manevrelor Angliei, potrivit 
acordurilor de la Zurich și Lon
dra, în Cipru au fost menținute 
mari baze militare britanice. Pa- 
trioții ciprioți se pronunță cu hotă- 
rîre împotriva bazelor militare 
străine care încalcă suveranitatea 
Republicii ȘÎ creează un serios pe
ricol pentru pace. Consolidarea

independenței, neutralitate, secu
ritate și pace — iată cerințe expri
mate de cele mai largi pături ale 
poporului cipriot, cerințe care 
exprimă interesele vitale ale a- 
cestui popor.

Poporul nostru nutrește un sen
timent de sinceră prietenie față de 
micul dar viteazul popor al Cipru
lui Alături de celelalte țări socia
liste, de toate țările iubitoare de 
pace, Republica Populară Romînă 
a sprijinit perseverent năzuințele 
poporului cipriot spre libertate, 
susfinînd necesitatea recunoașterii 
dreptului inalienabil al ciprioților 
la autodeterminare.

Intre Republica Populară Ro
mînă și Republica Cipru se dez
voltă relații bune, de colaborare 
pașnică, spre binele reciproc și 
în interesul păcii generale.

Cu prilejul Zilei independenței 
Republicii Cipru, poporul romîn 
și, împreună cu el, tineretul Re
publicii Populare Romîne, urează 
poporului și tineretului cipriot 
succes deplin în lupta pentru con
solidarea independenței naționale 
a Ciprului, pentru pace și pro
gres.

ppsDurt Pe scuri Pe scurt
ATENA 15 (Agerpres). — Aso

ciația Culturală a tineretului din 
localitatea Halandrian din împre
jurimile Atenei a organizat o ma
nifestare culturală la care au 
participat peste 800 de persoane, 
dedicată marelui dramaturg Ion 
Luca Caragiale.

DELHl. — La 15 august, poporul 
indian a sărbătorit ziua națională 
a independentei. India independen
tă, cu cei 400 de milioane de lo
cuitori ai săi, a pășit pe calea

progresului economic și cultural șl 
al prosperității.

Piața de lingă zidurile Fortului 
roșu era inundată de o mare de 
oameni. Primul ministru, Jawahar
lal Nehru, s-a adresat mulțimii fe- 
licitTnd poporul indian cu prilejul 
acestei mari sărbători.

GENEVA. La 15 august a pără
sit Geneva indreptîndu-se spre 
Moscova V. A. Zorin, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S.

„Cursa Scìnteli“
Gabriel 

cîștigătorul
GALAȚI (prin telefon de la tri

misul nostru). A XV-a ediție jubi
liară a Cursei Scînteii ne-a con
firmat încăodată, chiar din prima 
etapă, valoarea acestei tradi
ționale întreceri cicliste, populari- 
tatee' de care se bucură printre 
pasionafii ciclismului.

Cei 53 de participanți care au 
luat startul în prima etapă și-eu 
măsurat forțele miercuri alergînd 
în peste 6 ore, 237 km împăr 
(iți în două semietape. Etapa Fa 
i-a pus la> grea încercare pe ci
cliști care au avut alături de con
siderabila distanță dintre București 
și Galați un adverser greu de în
vins : căldura unui august torid. 
In orașul Buzău, care a marcat fi
nișul din prima semietapă primul 
a sosit dinamovisful Gabriel Moi- 
ceanu.

Situat în fruntea clasamentului 
Moiceanu s-a străduit și în semi- 
et pa Buzău-Galați să reziste tu
turor tentativelor de evadare zr

In cîteva
• Echipa selecționată de box a 

regiunii Dobrogea a repurtat un 
frumos succes internațional între- 
cînd cu scorul de 16—4 echipa de 
tineret a regiunii Lodz (R. P. Po
lonă).

Duminică începe noua ediție a 
campionatului cat. A de fotbal. Tn 
Capitală sînt programate 3 Intil- 
niri. Pe stadionul „23 August" se 
vor desfășura în cuplai meciurile : 
Rapid—Steagul Roșu Brașov (ora

Moiceanu 
primei etape

flîndu’se pe primul plan al între
cerii în plutonul fruntaș. Traseul 
etapei terminat la Găleți a cu
prins porțiuni foarte dificile care 
au provocat repetate spargeri de 
baieuri, defecțiuni mecanice. 
Sprintul din Brăila cîștigat de 
Constantin Baciu ca și apropierea 
de finelui etapei a animat pluto
nul. Primul sosit în Galați — ru
tierul cehoslovac M. Laczo. A- 
vansul cucerit de Gabriel Moiceenu 
în prima parte a întrecerii ca și 
evoluția remercabilă în finalul eta
pei — el a sosit în plutonul frun
taș — i-a conferit lui Moiceanu 
bucuria de a îmbrăce1 primul, tri
coul galben, lată clasamentul pri
milor trei clasați : la sfîrșitul pri
mei etape 1. Gabriel Moiceanu 
(Dinamo București) 6 h 37' 16" ; 
2. Grigore Nicolce (Steaua) la 15 
secunde 2. Constantin Dumitrescu, 
la 30 secunde diferență. Astăzi se 
desfășoară etapa Galați-Bacău.

V. RANGA

rînduri
15,45) și In continuare Progresul-— 
Petrolul Ploiești.

Seara la lumina reflectoarelor 
pe stadionul Republicii se va dis
puta de la ora 20,45 întîlnirea 
Viitorul București—Minerul Lupeni.
• In cuplajul internațional de 

fotbal desfășurat aseară pe sta
dionul Republicii au fost înregis
trate următoarele rezultate : Olim- 
piakos Pireu—Viitorul București 
2—1 (1—1) j sel. Leipzig—Steagul 
Roșu Brașov 4—1 (2—0).

(Agerpres)

Ce s-ar mai putea adăuga ?
Cîteva replici la ruletele și tiri- 

bombele anului 1930 : Stațiunea 
Călimănești, de exemplu, are as
tăzi un club modern, bine orga
nizai cu săli de cinema, de con
ferințe, de lectură, de șah, de 
tenis de masă, cu o bibliotecă 
ce dispune de peste 18 000 de 
volume ; în Ostrov (mica insulă 
de pe Olt, locul preferat al plim
bărilor, seara) se află un teatru în 
aer liber, o seră... La Olănești 
s-au amenajat terenuri de volei 
și baschet, s-au inaugurat un tea
tru în aer liber și un club cu 
bibliotecă, săli de cinema, de 
spectacole, de lectură, de șah, 
de tenis de masă și șubah... Par
cul din Govora, celebru pentru 
frumusețile lui, pentru arbuștii și 
florile mediteraniene, are un ci
nematograf, un club de vară... 
Seri literare, conferințe, specta
cole teatrale susținute de actori 
renumiți, filme și întreceri sportive 
— iată tot atîtea date bogate pen
tru „curierul balnear" al prezen
tului.

...A| acestui prezent în care ve
chile frumuseți, soarele, brazii, 
izvoarele, se acordă în sfîrșit, pe 
deplin, strălucitorului decor făurit 
de mîinile omului.

★
Govora, Călimănești, Olănești, 

Căciulata... Stampe însuflețite, în 
care se ivesc zi după zi alte și 
alte culori...

politic, prin balul pe care l-a dat 
în onoarea cîinelui dumneaei, un 
lup alsacian cu numele de Relly. 
Relly a fost adus la Olănești pen
tru tratament (catar al căilor res
piratorii și, periodic, neurastenie 
însoțită de insomnii), și făcîndu-se 
bine, a fost sărbătorit printr-un 
bal, la care s-a cîntat și s-a dan
sat pînă-n zori. Balul a avut

Dar să privim mai adînc, din
colo de culoarea încremenită a 
stampei, să încercăm a desprinde 
cîteva date ale vieții cotidiene în 
stațiuni.

Mai întîi — câ termeni de com
parație — cîteva rînduri din „Cu
rierul balnear" al ziarului „Uni
versul” de acum 30 de ani :

„Societatea Govora-Călimănești

Olănești, în stațiunea cu același 
nume... Și aici s-au refăcut insta
lațiile sanitare ; s-au creat altele 
noi, destinate tratamentelor pe 
timp de iarnă ; s-a corectat între
gul decor, pînă mai ieri părăgi- 
nit, părăsit întîmplării ; s-a Me
najat albia rîului prin îndiguiri și 
baraje ; s-au lărgit spațiile de iar
bă și flori ; s-a asfaltat șoseaua

într-un ritm 
dată, începind 
lor vechi (prin 
gindu-se, nu o dată, 
din temelii I) și pînă la noile in
stituții medico-sanitare, dotate cu 
aparatură de ultimul tip. Stațiu
nea dispune azi de un modern 
stabiliment balnear cu băi de sulf, 
acid carbonic artificial și bule de 
aer, săli de inhalații, de hidro și 
termoterapie, săli de cultură fizică 
medicală etc — precum și de o 

la treburile! policlinică înzestrată cu secții de
O.R.L., radiologie, 

laborator de analize medicale și 
farmaceutice etc. S-au mai desco- 
perit și alte izvoare („Păușa 1“, 
„Păușa 2" efc., celebre de-acum 
printre oaspeții stațiunii), iar in
stalațiile de captare și de trans
port a apelor minerale ar merita, 
ele singure, o amplă descripție 
pe pagini întregi. Pînă la națio
nalizare, apele erau captate în 
instalații rudimentare — curgeau, 
pur și simplu, pe niște jghiaburi 
de lemn burefos, plin de vata 
neagră a mușchiului, căzînd apoi 
de la 4 metri într-un bazin co
lector ; procentul de hidrogen 
sulfurat conținut in ape scădea, 
slăbindu-se astfel virtuțile cura
tive ale apelor minerale. Aceleași 
ape sînt dirijate astăzi ț 
de bazalt, ermetic încl 
bazinul de piatră construit după 

i ultimele exigențe în materie.
J Priveliști noi și pe valea rîului

STAMPE CU IZVOARE Șl BRAZI
loc

plină de modestie. 
— la fel. Iar toată 
lui — frumusețe 

o înaltă conștiință

ROMULUS ZAHARÌA

prin tuburi 
mise, către

care leagă stațiunea cu Rîmnicu- 
Vîlcea... Stațiunea — care numără 
azi peste 30 de izvoare — dispu
ne de un complex balnear cu un 
pavilion de băi minerale, săli de 
masaj, de hidroterapie, o secție 
de electroterapie cu aparatură 
medicală ultramodernă efc. O 
seamă de noutăți ne oferă Govo
ra, și în primul rînd. noile sonde, 
care dau o mare cantitate de apă 
sărată, iodurată și bromurată... S-ar 
mai putea vorbi și despre marile 
complexe comerciale care se con
struiesc astăzi în stațiuni... S-ar 
mai putea vorbi și despre tabe
lele de pionieri de la Călimănești, 
Olănești, Cozia, Păușa, Lotru, Bre- 
zoi... Dar cît putem cuprinde în 
dimensiunile unei stampe ? Ce i-a 
scăpat astăzi reporterului, mîine 
vor observa, de bună seamă, lo
calnicii — și oaspeții lor...

onorata clientelă cu copii 
Căciulata s-a pus în func- 

(Eveniment

anunță 
că la 
țiune o tiribombă”. 
într-adevăr epocal, dînd măsura 
exactă a acțiunilor întreprinse de 
societate pentru „înflorirea" sta
țiunilor patronate de ea I)

„Duminică 31 iulie, la Cazinoul 
din Călimănești s-a petrecut o 
scenă zguduitoare. D-| iorgu Po
pescu, funcționar la regia mono
polurilor, s-a sinucis în plin ca
zinou, irăgîndu-și două gloanțe de 
revolver în tîmplă. Actul dispe
rat a survenit în urma ghinioane- 
lor repetate de la ruletă, unde 
pierduse o mare sumă de bani 
aparținînd instituției unde lucra".

„Plictiseala care domnește la 
Olănești, unde în vara aceasta e 
mai puțină lume ca niciodată, a 
fost izgonită de domnișoara Es
meralda N., fiica unui influent om

Aula restaurantul din localitate, 
participat, ca invitați, 12 persoa
ne și 4

Oprim 
gere din 
caz, un 
acela — 
clujean Gheorghe Rusu se îmbol
năvise de silicoză. Fusese atins de 
otrava lentă, neiertătoare, a mi
nei, se îmbolnăvise datorită gre
lelor condiții de muncă și viață, 
și se chinuise singur, sărac, ne
știut, departe de „clorofila și soa
rele" pe care le-a aflat abia în 
anii prezentului.

„Pentru noi, minerii, clorofila și 
soarele sînt mari bucurii... Acum 
sînt un om sănătos..." Debutînd 
cu declarația minerului Rusu, „cu
rierul balnear" actual exprimă, în 
cîteva vorbe, o întreagă istorie, o 
întreagă epocă.

cîini".
citatul aici. Cu o strîn- 
umeri și, în cel mai bun 
surîs... Dar tot în anul 
ne amintim I — minerul



O nouă și măreață victorie
a științei și tehnicii sovietice

Me zboruri
a/e navelor cosmice sovietice

H

n

au fost închinate cauzei păcii
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: Comitetul 
Central al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.SJS. 
și guvernul Uniunii Sovietice 
au adresat o chemare Parti
dului Comunist și popoarelor 
Uniunii Sovietice, popoarelor 
și guvernelor tuturor țărilor, 
întregii omeniri progresiste, 
cu prilejul zborului în grup în 
Cosmos la bordul navelor-sa- 
telit „Vostok-3“ și „Vostok-4“.

Nava cosmică-satelit „Vos- 
tok-3“ condusă de Andrian 
Nikolaev a înconjurat în 95 de 
ore, adică aproape în patru 
zile, de peste 64 de ori globul 
pămîntesc și a parcurs o dis
tanță de peste 2 600 000 de km.

Nava cosmică-satelit „Vos
tok-4“ condusă de Pavel Po
povici a înconjurat în 71 de 
ore, adică aproape în trei zile, 
de peste 48 de ori planeta 
noastră și a parcurs o distan
ță de circa 2 000 000 km.

„Acum este absolut evident 
că piloții cosmonauți sovietici 
pot străbate distanțe care se 
măsoară în milioane de km. 
Se apropie timpul cînd ei vor 
conduce puternice nave cos
mice spre planetele sistemului 
solar".

„Zborul în grup timp de

mai multe zile în jurul Pă- 
mîntului marchează o nouă 
etapă în cercetarea Cosmosu
lui“.

în chemare se subliniază că 
măreața faptă de eroism a 
cosmonauților Nikolaev și Po
povici „demonstrează în mod 
elocvent, realizările economiei 
sovietice caracterizată prin- 
tr-un înalt nivel de dezvol
tare, ale științei și tehnicii 
sovietice înaintate, superiori
tatea incontestabilă a orîndui- 
rii socialiste“.

„Noile succese remarcabile 
în cucerirea Cosmosului ara
tă in mod convingător că co
munismul obține o victorie 
după alta în întrecerea paș
nică cu capitalismul’’.

Eroii sovietici ai Cosmosului 
sînt oameni ieșiți din rîndul 
poporului, educați în spiritul 
înaltelor idealuri ale socialis
mului și comunismului.

„Acum întreaga lume vede 
se spune în chemare, că co
muniștii pășesc cu fermitate 
în avangarda omenirii atît pe 
Pămînt, cît și în Cosmos“.

în chemare se subliniază că 
„mărețele descoperiri ale ști
inței pot servi la îmbunătăți
rea condițiilor de viață, nu-

mai cînd sînt folosite în 
puri pașnice, pentru fericirea 
oamenilor“.

„Statul sovietic luptă con
secvent și perseverent pentru 
o pace trainică în întreaga 
lume. Noile zboruri ale nave
lor cosmice sovietice au fost 
efectuate, de asemenea, în 
scopuri pașnice".

Guvernul sovietic declară 
din nou în mod solemn că el 
sprijină în întregime cererile 
popoarelor de a se asigura o 
pace trainică în lumea întrea
gă și face tot ce este necesar 
pentru înfăptuirea acestor ce
reri juste.

„Guvernul sovietic adresea
ză din nou tuturor guverne
lor și popoarelor chemarea de 
a lupta cu și mai multă per
severență pentru a salva o- 
menirea de pericolul unui 
război termonuclear, pentru o 
pace trainică pe pămînt. Oa
menii sovietici sint convinși 
că prin lupta lor plină de 
abnegație, popoarele vor apăra 
cauza păcii“, se spune în che
mare.

SCO-

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: N. S. 
Hrușciov și L. I. Brejnev, care 
se odihnesc la Yalta, au avut 
o convorbire telefonică cu An
drian Nikolaev și Pavel Po
povici care s-au întors în di
mineața zilei de 15 august din 
Cosmos. Cosmonauții sovietici 
au chemat la telefon Yalta, la 
cîteva ore de la aterizarea lor.

In acest timp șeful guvernu
lui sovietic avea o convorbire 
cu J. Cronin, membru al par
lamentului englez.

N. S. Hrușciov s-a scuzat 
pentru întreruperea convorbi
rii și a invitat pe parlamenta
rul englez să asiste la convor
birea cu „frații cosmici“.

„Voi fi fericit“ — a răspuns 
J. Cronin.

Cosmonauții sovietici au ra
portat lui N. S. Hrușciov că 
misiunea încredințată de gu
vern de a efectua zborul cos
mic în grup a fost îndeplinită 
cu succes. Ei au declarat că se 
simt excelent și că sînt gata 
de noi zboruri. Piloții cosmo
nauți au spus că toate siste
mele navelor cosmice „Vos
tok-3“ și „Vostok-4“ au func
ționat normal.

N. S. Hrușciov a felicitat pe 
cosmonauți pentru zborul 
efectuat cu succes în Cosmos 
și le-a urat sănătate deplină.

N. S. Hrușciov a spus că va 
aștepta pe cosmonauți la Mos-

cova și-i va întîmpina împre
ună cu membrii Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S. și ai guvernu
lui, cu reprezentanții poporu
lui. „Vă vom intimpina așa 
cum se cuvine, întregul popor 
se bucură de succesele voastre, 
le sărbătorește“.

In cursul convorbirii cu 
cosmonautul Andrian Niko
laev, șlefui guvernului sovietic 
a spus : „Ați sporit gloria pa-

tehnicii, la explorarea Cosmo
sului".

„Popoarele noastre dezvoltă 
cu eforturi comune economia, 
știința, ridică nivelul culturii, 
construiesc cu succes comunis
mul“ — a spus N. S. Hrușciov.

Șeful guvernului sovietic a 
spus că toate popoarele Uni
unii Sovietice, toți oamenii 
cinstiți de pe pămînt care do
resc să trăiască în pace cu

am realizat pentru prima oară 
în lume un zbor în grup al 
unor nave cosmice. Am men
ținut în permanență legătura 
între noi. Pe scurt totul este 
bine, totul este bine", a spus 
Pavel Popovici în primul său 
interviu acordat după înapo
ierea din Cosmos corespon
dentului special al agenției 
TASS.

Andrian Nikolaev a decla-

Convorbirea telefonică
a tovarășilor N. S. Hrușciov și L. L Brejnev

cu
triei noastre, ați sporit gloria 
poporului Uniunii Sovietice și 
a poporului dv. ciuvaș".

N. S. Hrușciov a remarcat 
că unii oameni, îndeosebi din 
străinătate, nu cunosc bine 
componența națională a Uni
unii Sovietice. „Acum, în
treaga lume va ști că în Uni
unea Sovietică există ciuvași, 
că poporul ciuvaș ocupă un 
loc demn în marea familie so
cialistă a popoarelor sovietice 
și își aduce contribuția lui 
importantă la construirea co
munismului, la dezvoltarea

glorioșii cosmonauti
toate popoarele, sînt mîndri de 
fapta de eroism a cosmonauți
lor sovietici. Importanța aces
tei fapte de eroism, a spus 
N. S. Hrușciov, nu se limitează 
la cadrul național, ci trece de
parte de acest cadru și consti
tuie o faptă de eroism a tutu
ror popoarelor pentru binele 
păcii și progresului.

Apoi cu cosmonauții a vor
bit L. I. Brejnev, președintele 
Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. El a transmis lui 
Andrian Nikolaev și Pavel Po
povici, sentimentele sale de 
admirație și mîndrie pentru 
fapta lor de eroism.

★
MOSCOVA 15 (Agerpres) — 

TASS transmite : „Principa
lul rezultat al zborului nos
tru constă în aceea că totul 
s-a încheiat cu bine, că pro
gramul a fost îndeplinit, că

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: Comitetul 
Central al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S. au salutat și felicitat 
cordial și călduros pe Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici 
„pentru încheierea cu succes 
a zborului în grup de lungă 
durată în spațiul cosmic și 
înapoierea cu bine pe pămîn
tul sovietic natal".

Comitetul Central al P.C.U.S., 
Prezidiul Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. și guvernul sovie
tic au felicitat pe oamenii de 
știință, proiectanții, inginerii, 
tehnicienii, muncitorii, colecti
vele și organizațiile, pe toți 
cei care au participat la reali
zarea noilor nave cosmice sa
telit „Vostok-3“ și „Vostok-4“, 
la pregătirea și înfăptuirea cu 
succes a zborului cosmic în 
grup.

Prin zborul lor, care consti
tuie un record în ce privește 
durata și complexitatea, în ca
drul căruia au îndeplinit un

Cosmos era mult mai confor
tabil“. Andrian Nikolaev a 
adăugat : „Era mai puțină 
lume și mai puțin zgomot“.

Locuitorii regiunii în care 
au aterizat cosmonauții i-au 
tratat cu felii de pepene ver
de. „Frații cosmici“ au mîn- 
cat cu plăcere un pepene 
uriaș.

In piața din fața casei re
zervate cosmonauților pentru 
odihnă s-a organizat în mod 
spontan un miting. în loc de 
tribună pentru cosmonauți a 
fost adusă o masă obișnuită, 
și iată-i stînd la această masă 
îmbrățișați și zîmbind.

în sfîrșit zgomotul încetează 
și Andrian Nikolaev cu o voce 
molcomă, spune : „Mulțumesc 
pentru primirea caldă. Privi- 
ți-ne, după cum constatați 
zborul s-a desfășurat în bune 
condițiuni. Ne simțim minu
nat, chiar excelent“.

Pavel Popovici adăugă: 
„Mă alătur întrutotul celor 
afirmate de prietenul meu. 
într-adevăr zborul s-a desfă
șurat în bune condițiuni și 
pentru aceasta țin să adresez 
sincere mulțumiri constructo
rilor noștri, oamenilor noștri 
de știință, clasei noastre mun
citoare, care au creat aceste 
laboratoare zburătoare de 
prim rang, cu ajutorul cărora 
spațiul cosmic va putea fi în
vins“.

Izbucnește un ropot de a- 
plauze, cosmonauții salută 
încă o dată cu mina și se re
trag pentru odihnă.

rat: „Sînt mândru că această 
sarcină ne-a fost încredințată 
mie și tovarășului 
făcut totul pentru 
fie îndeplinită“.

Cosmonauții au 
acest interviu după 
în casa care le-a fost rezer
vată pentru odihnă. în drumul 
lor de la aerodrom, ei au tre
buit să treacă printr-un ade
vărat coridor viu. In jur ră
sunau urale entuziaste și cu
vintele „Slavă eroilor Cosmo
sului !“. Nu era om care să 
nu se bucure, să nu se minu
neze și să nu vrea să-i 
cu proprii lui ochi.

Nikolaev și Popovici 
veseli și bine dispuși, 
meau, rîdeau, răspundeau cu 
plăcere la întrebări. în camera 
în care au intrat era cald și 
Pavel Popovici a remarcat : 
„Pe cuvînt de onoare, în

meu. Am 
ca ea să

acordat 
aterizare

vadă

erau 
glu-

S. U. A.

prețuire
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Franța
PARIS 15 (Agerpres) TASS 

transmite : Francezii se bucură

vast program de cercetări ști
ințifice, curajoșii cosmonauți 
Andrian Nikolaev și Pavel Po
povici au adus o nouă contri
buție demnă la tezaurul știin
ței sovietice înaintate, au spo
rit gloria patriei noastre.

în mesaj se arată că „acest 
act de eroism, ca și actul de 
eroism al primilor cosmonauți 
sovietici, va dăinui peste 
.veacuri, va servi întotdeauna 
ca un exemplu de voință de 
neînfrînt, de vitejie și cu
tezanță“.

în mesaj se arată : „Prin 
realizarea puternicelor nave 
cosmice satelit „Vostok-3“ și 
„Vostok-4“, prin zborul în 
grup de mai multe zile la 
bordul acestor nave al piloți- 
lor cosmonauți Nikolaev și 
Popovici, s-a adus o nouă con
tribuție remarcabilă la înfăp
tuirea sarcinii trasate de Con
gresul al XXXI-lea al P.C.U.S. 
științei noastre sovietice și a- 
nume de a deține locul de 
frunte în lume în toate direc
țiile principale ale științei și 
tehnicii".

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: Consiliul 
Central al Uniunii asociațiilor 
și organizațiilor sportive din 
U.R.S.S. a acordat lui Andrian 
Nikolaev și Pavel Popovici 
titlul de maeștri emeriți ai 
sportului din U.R.S.S., cel mai 
înalt titlu sportiv din Uniunea 
Sovietică, pentru zborurile 
cosmice realizate pe navele 
satelit „Vostok-3“ și „Vos
tok-4" și stabilirea de noi re
corduri mondiale în ce pri
vește zborurile în spațiul cos
mic.

Admirație și entuziasm
in întreaga lume

NEW YORK 15 (Agerpres). 
Știrea despre aterizarea cu 
succes a navelor cosmice so
vietice „Vostok-3“ și „Vos
tok-4” a fost transmisă cu iu
țeala fulgerului de agențiile 
americane de presă. „Cosmo
nauții sovietici Andrian Ni
kolaev și Pavel Popovici au 
aterizat exact în regiunea 
stabilită — a transmis agenția 
U.P.I. Ei au zburat în Cos
mos și au rămas acolo mai 
mult timp decît oricare om 
care s-a născut pe pămînt“ — 
adaugă aceeași agenție.

Ca deobicei, corespondenții 
de presă s-au adresat spe
cialiștilor de la Cape Cana
veral pentru a le afla păre
rile în legătură cu strălucita 
realizare a științei sovietice. 
După cum transmite agenția 
Associated Press „oficialități
le de la Cape Canaveral au 
aplaudat înapoierea pe pămînt

dina gemenilor cosmici ruși 
zborul lor istoric“.

„Sovieticii au reușit să 
țină un progres important în 
domeniul călătoriilor spațiale 
cu echipaje umane“ — astfel 
s-a exprimat miercuri dimi
neața unul din specialiștii de 
la Cape Canaveral care — re
latează agenția France Pres- 
se — a rugat să i se păstre
ze anonimatul din cauza in
terdicției oricăror declarații 
oficiale privind realizările so
vietice înainte ca guvernul de 
la Washington să termine e- 
xaminarea acestei probleme. 
După cum a arătat el „cele 
două zboruri 
care le-au 
monstrează 
pe care îl 
vește forța 
chetelor“.

ob-

simultane pe 
realizat rușii de- 
din nou avansul 
dețin în ce pri- 

de tracțiune a ra-

cunoașterea Universului
Prof. univ. dr. Gh. Mihoc

După cîteva zile de zbor, 
eroicii emisari ai poporului 
sovietic în lupta pentru cerce
tarea Cosmosului au aterizat. 
Am aflat cu enormă bucurie 
această veste, după ce zile în
tregi am urmărit cu nespusă 
emoție, oră de oră, fiecare co
municat despre zborurile lui 
Nikolaev și Popovici, fiecare 
însemnare din jurnalul lor de 
bord.

Zile întregi în Cosmos, mi
lioane de kilometri străbătute 
în zeci de ore de zbor — iată 
bilanțul statistic al recentei 
performanțe a științei și teh
nicii sovietice, care se va în-

scrie fără îndoială în istorie 
drept unul din cele mai mari 
evenimente științifice ale lu
mii contemporane.

Eroicii scrutători ai Univer
sului aduc pe Pămînt după a- 
tîtea zile de investigație cos
mică o sumedenie de date 
științifice de enormă impor
tanță pentru dezvoltarea știin
ței și tehnicii.

In ansamblul său, noua cu
cerire a științei sovietice de
monstrează fără putință de 
tăgadă întîietatea pe plan 
mondial a științei constructo
rilor comunismului.

■"-Pr- v.X^4 'n
Curmă,

Corespondență telefonică din Moscova

a

eri de dimineafă, pe 
planeta noastră s-au 
reîntors doi cefăfeni 
sovietici. Au lipsit 
cîteva zile. In acest 
timp și-au dus viața 
undeva în spațiile

cerești, în niște nave care, seara, 
de pe pămîntul nostru, se vedeau 
lunecînd pe boltă, strălucitoare, în 
rînd cu stelele.

S-au perindat pe acest pămînt 
milioane de generajii de oameni. 
Toți și-au ridicat privirile spre cer, 
spre tabloul misterios al stele
lor, impresionați de lumina aceea 
albă și rece, venită din izvoare 
îndepărtate și misterioase.

Sîntem prima generație de oa
meni care a început să privească 
cerul cu un sentiment de familia
ritate. Pe bolta cerească, serile 
trecute — seri calde și limpezi de 
vară — oamenii au văzut lunecînd 
prin puzderia strălucitoare a as- 
trelor, două stele pe care se a- 
flau oameni. Tovarășul Nikolaev și 
tovarășul Popovici. Cunoscuți 
de-ai noștri. Tineri sovietici, ro- 
buști, veseli și frumoși, ale căror 
chipuri le-am privit îndelung în 
paginile ziarelor. Treceau prin 
dreptul carului mare și poate toc
mai mîncau. Au cutreierat cîteva 
zile prin spațiile cosmice și au 
mîncat, au băut, au lucrat, au dor
mit, au vorbit cu voce tare, au 
rîs sonor, au discutat la felefon cu 
tovarășii din patrie. Ca acasă. În
țelegeți ? Ca acasă. S-au instalat 
în Cosmos pentru cîteva zile cu 
tot cortegiul de activități omenești 
terestre. Și cu carne și cu fructe,

cu felefon, cu pat, cu pernă, 
înfr-un camping. Ca într-o excursie 
pe Postăvarul.

Un grup de oameni a dus aco
lo cu ei tot pitorescul vieții de pe 
Pămînt.

In același timp, în spațiile 
imense, încremenite înfr-o tăcere 
fără de început, a răsunat primul 
dialog omenesc. In cadrul acela 
mut și orb a țîșnit deodată, de o 
mie de ori mai măreț și strălucitor 
decît fulgerul norilor, seînteia 
creierului omenesc. Un geniu va 
trebui să redea cîndva această 
simfonie unică, copleșitoare, a ex
ploziei gîndirii omului în universul 
inert. Cîteva zile în șir, spațiile 
au fost străpunse de cuvintele ce
lor doi oameni al căror creier a 
fost singurul și supremul stăpîn.

Odată cu aceasta, primul em
brion a| societății omenești a fost 
constituit dincolo de leagănul ei 
multimilenar. Cosmosul a primit 
botezul vieții sociale. Cerul înste
lat, îndepărtat și misterios, a fost 
umanizat.

★
Cine sînt cei doi oameni care 

s-au întors ieri dimineață din cer ? 
întrebarea pare, desigur, banală și 
de prisos. Identitatea, biografia, 
înfățișarea acestora, fotul a 
cunoscut, arhicunoscut.

Și, totuși, multă vreme încă nu

fost

de Dumitru Popescu

înceta să ne gîndim pentruvom 
a răspunde acestei întrebări.

Isforia sau fantezia au consemnat 
nume răsunătoare de eroi ai uma
nității, a căror evocare o facem 
întotdeauna cu un intim și profund 
sentiment de mîndrie. Promefeu e 
un monument a| sacrificiului de 
sine. Ulise simbolizează vitejia și 
uriașa forjă de rezistenfă a omu
lui. In mitologia lor, toate po
poarele au creat „Feji frumoși“ 
pentru a-și astîmpăra setea de 
autodesăvîrșire care le-a chinuit pe 
nesimfite sufletul, de totdeauna.

Odată cu zborul lui' luri Ga
garin, pe lume a apărut o nouă 
galerie de oameni, pe care ne-am 
obișnuif să-i numim „eroi cosmo
nauți”. Citind biografiile cosmo
nautelor sovietici constatăm că 
tofi sînt băiefi tineri, fii de oameni 
din popor, ei înșiși, unii, munci
tori în prima tinereje, ieșiți nu de 
mult de pe băncile școlii, nofaji 
pozitiv în primele lor îndeletni
ciri. Nu au nimic excepjional, mis
terios, fantastic în viata lor de 
pînă acum. Și deodată săvîrșesc 
cel mai grandios act din istoria 
știinfei, cea mai zguduitoare faptă

din cîte au fost săvîrșife de 
omul și-a început lupta pentru su
punerea naturii înconjurătoare.

Se urcă în niște nacele în care 
nu s-a mai urcat nimeni în-aintea 
lor și părăsesc pămîntul zburînd 
în necunoscut, spre stele, înfro 
lume pe care numai visătorii în
drăzneau să și-o imagineze din 
cînd în cînd, în chipurile cele 
mai stranii. Lesă pe Pămînt mame, 
iubite, copii, patria cu frumuse
țile ei apropiate și pipăibile, și 
țîșnesc cu viteza gîndului în hăul 
imens care se cască în burta uni
versului. Și nu tac lucrul acesta 
nici pentru bani sau averi, nici 
pentru glorie. Nu sînt nici aventu
rieri exaltați. Nu'i mînă nici un 
calcul sau interes personal. Se 
lasă zvârliți întro capsulă închisă 
ermetic, în neant, nu pentru ei, ci 
pentru idealurile umanității, pen
tru cauza progresului, pentru vic
toria științei. Nu este aceasta oare 
una dintre cele mai înalte expresii 
ale dăruirii de sine a omului ?

Cu o maturitate gravă și plină 
de simplitate, cu o luciditate zgu
duitoare, tinerii 
dornici de viață, 
steagul minunat 
numele aspirației 
spre cunoaștere, 
mai adînc necunoscut. Nu este a' 
ceesfa oare una dintre cele mai

aceștia atît de 
au luat în mîini 
a! științei și în 
noastre nestinse 

au pornit în cel

înalfe expresii ale conștiinței 
toriei omului față de umanitate I

Oamenii aceștia sînt comuniștii 
O admirație adîncă umple inima 

popoarelor pentru ei. Sînt încon
jurați cînd se află acolo sus, cu 
căldură, cu îngrijorare, cu nerăb
dare și curiozitate și cu o adîncă 
admirație.

Cînd se înforc pe Pămînt, în 
jurul lor se adună mase de sute 
de mii, care-i aclamă ca pe eroi. 
Sînt chemați pe foate meridianele 
lumii și acoperifi de flori și de 
zîmbete. Și nimeni nu vede în ei 
niște vedete, niște simpli record- 
meni. Oamenii vor să-i vadă 
pentru omenescul lor atît de minu
nat, de nou, de prețios.

Imperceptibil, ei încep să de
vină un etalon, o unitate de mă
sură a omului. Și un stimulent in
tim pentru fiecare din noi în 
eforturile de autoperfecționare, de 
autodepășire. Un stimulent pentru 
visurile romantice, revoluționare 
ale generației tinere, pentru vo
ința, sentimentele înalte și con
știința datoriei sale sociale.

De lei înălțimea actelor lor de 
eroism, micile vicisitudini perso
nale, tentațiile de abandonare a 
unor acte de voință, așa-zisele 
greutăți „de nefrecuf“ par mes
chine, puerile. Viața lor e un re
chizitoriu al comodității, el lenei 
de a gîndi și acționa, al medio
crității.

Zborurile în Cosmos ale oame
nilor sovietici sînt și unele dintre 
cele mai impresionante acte de 
educație umană ale epocii noas
tre.

ăeîndu-vă o since
ră mărturisire, în 
aceste momente 
deosebite prin 
semnificația lor, 
am fost emoționat 
de declarația fă

cută de un om de știință so
vietic la cîteva ore după ateri
zarea cu bine a celor doi cos
monauți. Nikolaev și Popovici 
de abia aterizaseră lingă Kara- 
ganda, raportînd despre înde
plinirea misiunii și iată că un 
savant cu renume vorbește 
despre viitoarele zboruri.

Profesorul Oleg Gazenko 
este o veche cunoștință: el a 
fost un participant nelipsit la 
toate conferințele de presă... 
cosmice organizate în ultimii 
ani. Se știe despre el că parti
cipă activ la pregătirea cos- 
monauților sovietici.

— Condițiile zborurilor cos
mice, a declarat el, prezintă 
cerințe bine stabilite față de 
viitorii călători, și cînd vorbim 
despre viitoarele zboruri avem 
în vedere zboruri ce vor dura 
luni și ani. In prezent, se stu
diază cu asiduitate principiile 
alegerii colectivelor de zbor 
pentru că practica a arătat că 
nu totdeauna pot constitui un 
colectiv doi sau trei oameni 
aleși la întîmplare. Așteptăm 
cu nerăbdare povestirea amă
nunțită a cosmonauților Niko
laev și Popovici, care vor îm
bogăți știința noastră cu noi 
date, ne vor ajuta în rezol
varea cît mai urgentă a pro
blemelor de viitor.

Acum câteva luni, pentru 
prima oară, a devenit cunoscut 
într-un cerc mai larg numele 
medicului Evgheni Petrov, 
unul din membrii grupului 
de pregătire a cosmonauților. 
Sînt foarte interesante prime
le sale concluzii pe care le-am 
aflat azi în această zi istorică 
a aterizării aproape simultane 
a celor doi cosmonauți.

— Savanții americani 
declarat doctorul Petrov — au 
ajuns la concluzii nu prea op
timiste în legătură cu așa-zisa 
influență negativă asupra oa
menilor, a stării îndelungate 
de imponderabilitate. Ei susțin 
că omul nu poate rezista mai 
mult de 30 de ore în Cosmos. 
Nu prea înțelegem pe ce bază 
s-a formulat o asemenea con
cluzie, dar rezultatele pe care 
ne bazăm noi le avem în față: 
Nikolaev și Popovici au stat 
în Cosmos mai mult de 30 de 
ore (și reporterul adaogă că 
nu numai că „au stat“, ci s-au 
mișcat prin cabină, au lucrat 
intr-un ritm foarte... produc
tiv, au recitat versuri, au cân
tat). Se poate spune cu toată 
fermitatea, a declarat doctorul 
Petrov, că cosmonauții sovie
tici sînt gata pentru cele mai 
complicate zboruri.

Și, desigur, aceste aprecieri 
ale medicului cosmonauților 
se vor manifesta într-un viitor 
apropiat cît se poate de... con
cret.

De altfel, în fața Kremlinu
lui, printre tinerii veniți azi 
aici câțiva purtau o pancartă : 
„Curînd, ,,Vostok-5“. Și cînd te 
gîndești că sîmbăta trecută ei 
purtau aceeași pancartă. Doar 
cifra era schimbată. In loc de 
„Vostok-5“ stătea scris „Vos
tok-4”. Prevederile lor s-au în
deplinit foarte repede.

In fața turnului „Spaski“ 
se fotografiau azi după amia
ză doi tineri ofițeri aviatori. Și 
nu știu de ce erau înconjurați 
de zeci de oameni. Gagarin și 
Titov, Nikolaev și Popovici 
s-au fotografiat și ei aici. Cine 
știe, poate că cei doi sînt vii
tori cosmonauți.

sincer de noua victorie repur
tată de oamenii sovietici in 
domeniul cuceririi Cosmosu
lui : aterizarea celor două 
nave cosmice sovietice. La 
ambasada U.R.S.S. din Paris 
se primesc numeroase tele
grame de felicitări din partea 
organizațiilor obștești și po
litice, din partea uzinelor și 
fabricilor, 
torilor și

„Sîntem 
zborul lui 
povici, scriu in telegrama 
lucrătorii de la telecomunicații 
din orașul Nancy, primiți vă 
rog felicitările noastre. Este 
un nou triumf al muncii paș
nice a poporului sovietic și o 
mărturie a înaltului nivel al 
științei sovietice“.

Muncitorii constructori din 
suburbia Courneuve a Parisu
lui felicită cu căldură „Parti
dul comunist și poporul Uniu
nii Sovietice pentru această 
nouă realizare în domeniul 
cuceririi Cosmosului și al con
strucției comunismului".

Anglia
LONDRA 15 (Agerpres). — 

„Nikolaev și Popovici s-au 
înapoiat pe Pămînt exact în 
regiunea stabilită. Se simt ex. 
celent“. Acestea sînt titlurile 
uriașe de pe întreaga pagină 
a primelor ediții ale ziarelor 
de seară londoneze. „Ambii 
cosmonauți ruși au aterizat 
Cu bine astăzi de dimineață“, 
scrie ziarul „Evening Stan
dard”. Ziarele subliniază înal
ta precizie a calculelor 
zbor și a aterizării i_;____ ,
publicînd fotografii mari ale 
cosmonauților.

Comentînd aterizarea cu 
succes a cosmonauților sovie
tici, Kenneth Gatland, vice
președinte al Societății inter
planetare britanice, a declarat 
că zborul în grup „a depășit 
toate așteptările“.

„Aș dori să transmit maio
rului Nikolaev și locotenent, 
colonelului Popovici felicitările 
mele călduroase pentru reali
zarea lor cu adevărat remar. 
cabilă atît în ce privește cu
rajul, cît și rezistența fizică 
și cunoștințele lor tehnice“, 
a spus Gatland.

Austria

din partea munci- 
funcționarilor.

entuziasmați
Nikolaev și

de 
Po- 
lor

de 
navelor,

VIENA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : întrerupîn- 
du-și emisiunea sa postul de 
radio Viena și Agenția de pre
să austriacă au transmis de 
urgență cea mai importantă 
știre — comunicatul cu privire 
la încheierea cu succes a zbo
rului în grup al navelor cos
mice sovietice „Vostok-3“ și 
„Vostok-4“ care a durat 
zile și aterizarea lor cu 
în regiunea stabilită.

Cosmonauții sovietici maior 
Nikolaev și lt. colonel Po
povici, se arată în știre, au în
deplinit întrutotul programul 
științific al zborului și se simt 
bine.

5uedia

Moscova, 15 august 1962

AL. STARO

cîteva 
succes
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STOCKHOLM 15 (Agerpres). 
TASS transmite: Exact la 
ora 9 (ora Suediei) adică la 
5 minute după comunicatul 
postului de radio Moscova cu 
privire la aterizarea cu succes 
a navelor cosmice sovietice 
„Vostok-3” și „Vostok-4” pos
tul de radio suedez și-a între
rupt emisiunea și a transmis 
că cei doi cosmonauți sovie
tici Nikolaev și Popovici au 
aterizat cu succes în regiunea 
stabilită.


