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I lunrdonra-Deva Proletari din toate țările, uniți-vă!

Aprecierea tovarășului Demarco Indreanu, controlor tehnic de ca
litate la Uzina metalurgică din Bacău — „piesele sînt de calitate su
perioară" — îl bucură pe tînărul strungar Zamfir Întuneric. Angaja

mentul principal în întrecere este îndeplinit.
Foto : N. STELORIAN

0f 23 AUGUST
Rodnic bilanț al inovatorilor

cintela
ineretului

Muncitor
Consiliul sindical regional Plo

iești a făcut bilanțul concursului 
de inovații desfășurat în prima 
jumătate a anului acesta între în
treprinderile industriale din re
giune. In timpul desfășurării con
cursului au fost aplicate în pro-

freprinderila industriale din

cursului au fost aplicate în 
ducfie peste 1 700 de inovații — 
cu 5,5 la sută mai multe față de 
aceeași perioadă din anul trecut.

Inovațiile rezolvă probleme lega
te de îmbunătățirea proceselor 
tehnologice, ridicarea productivi
tății muncii, reducerea prețului 
de cost și îmbunătățirea calității 
produselor. Economiile care au 
fost realizate prin aplicarea ace
stor inovații 
18 360 000 '

se ridică la peste 
lei.

(Agerpres)

★
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Muncitorii, tehni
cienii ți inginerii de 
la Uzina „Vulcan" 
din Capitală au îna
intat în acest an ca
binetului tehnic 161 
propuneri de inova
ții ți raționalizări. 
Din acestea au ți fost 
aplicate în producție 
54, rezultînd econo
mii anuale antecalcu- 
late în valoare de 
1003 887 lei.

Printre cei care au

★

făcut propunerile se 
numără inginerii Ro
meo Virgolici și Ște
fan Plăcintescu, care 
prin modificarea con
structivă și tehnolo
gică a coloanelor de 
rectificare din rafi
nării, au redus sim
țitor timpul de exe
cuție al acestora, 
precum și consumul 
de materiale.

Aplicarea în 
ducție a acestei ino-

pro-

vații aduce uzinei e- 
conomii în valoare 
de 329 250 lei.

In aceste zile cabi
netul tehnic mai ex
perimentează încă 3 
inovații care prin a- 
plicarea lor vor con
tribui, de asemenea, 
la creșterea produc
tivității muncii și îm
bunătățirea calității 
produselor.

MIHAI BARBATI!

Cu planul îndeplinit 
înainte de termen

La 10 august colectivul de 
muncă de la I.P.M.P.B. Pitești 
a îndeplinit planul producției 
globale pe 9 luni din anul 
1962.

Numai in primele 7 luni ale 
anului, întreprinderea a reali
zat peste sarcinile de plan 
3 650 m.c. prefabricate din be
ton armat și 175 tone de con
strucții metalice și tabliere.

Constructorii de nave

In întrecere tinerii mun
cesc cu entuziasm pentru în
deplinirea planului zilnic. In 
frunte se situează brigada de 
betoniști condusă de Constan
tin Lixandru, iar la secția po
duri brigăzile conduse de Ma
rin Alexe și Ion Andrei. Pen
tru măreața sărbătoare din 
august, Marin Alexe cu bri
gada sa au terminat construc
ția unui pod metalic de cale 
ferată lung de 50 m. cu 20 
zile mai devreme, iar brigada 
lui 
lic 
de

Ion Andrei, un pod meta- 
de 30 m. cu 10 zile înainte 
termen.

I. A.

buni gospodari Minereu

0 PRIMIRE ENTUZIASTĂ
„FRAȚILOR COSMICI“

■ rin dantelăria 
schelelor, siluetele 
viitoarelor vase — 
motonave, cea- 
muri, remorchere 
și macarale pluti
toare — dau pa.

noramei șantierului un pito
resc deosebit, în cinstea ce
lei de-a 18-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, con
structorii din Oltenița au eco
nomisit peste plan 240 000 Iei 
și au realizat însemnate bene
ficii peste plan. Cum au fost 
obținute aceste rezultate ? Care 
a fost contribuția tinerilor ?

Măsoară de 7 ori 
și taie o datăPe băieții din brigada Marin Postolea din secția I construcții corp, i-am întîlnit în fața unor uriașe foi de tablă. Cu grija bunului gospodar, cu răbdare și meticulozitate ei așezau diferite tipare pe foaia de tablă încît să se irosească cît mai puțin metal, să rămînă cît mai puține deșeuri. Cum se spune, măsoară de 7 ori și taie o dată. Unul din angajamentele luate în întrecere se referă Ia reducerea consumurilor specifice. Economii mai multe

lui

= un preț de cost redus. Iată de ce pe Șerban Dumitru, Ghi- ță Vasile sau Aron Petre îi găsești deseori în locul unde sînt depozitate deșeurile (ca să nu se mai risipească tabla, brigada a propus să se amenajeze un loc special pentru depozitarea acestora). Aleg cu grijă bucățile de tablă din care croiesc varăngi, guseuriși alte piese mai mici trebuincioase. Grija pentru fiecare gram de metal a făcut ca brigada să economisească în acest an tablă și profile din care se poate construi un remorcher de 150 C.P. Cu acest succes întîmpină brigada sărbătoarea eliberării' patriei de sub jugul fascist.Deșeurile sînt considerate și de brigada lui Zlate Achile un izvor de bogății. Cum să faci economii, se întrebau unii, dacă primești gata croite piesele ? Aceasta e adevărat. Dar brigada are de confecționat unele piese mici, bocaporți, diize-kortt, clander-navă, Ei, și atunci nu-1 păoat să scoți din magazie metal cînd pe șantier există unele deșeuri din care le poți confecționa 7 Datorită folosirii resturilor de la alte lucrări, brigada

a economisit anul acesta numai la confecționarea bocapor- ților două tone de tablă. însemnate cantități de tablă s-au economisit și la confecționarea celorlalte piese mici. Valoarea totală a economiilor — 7000 lei.
O idee în valoare

de... 69 OOO lei

Cei doi tineri muncitori, Vasile 
Rădulescu și Ni'coiae Lidner, n-au

(Continuare în pag. a Il-a)

LIDIA POPESCU

de calataleBAIA MARE (de la corespondentul nostru).Desfășurînd larg întrecerea socialistă, minerii de la Exploatarea „7 Noiembrie“-Nis- tru, fruntașă pe ramură, au realizat planul de producție pe primele 8 luni cu .18 zile înainte de termen.O. deosebita atenției g-a.dat îmbunătățirii calității minereului, extinderii pușcării selective a filoanelor gi selecționării sterilului la locul de muncă. în felul acesta, calitatea minereului ș-a îmbunătățit cu 7—9 la sută.

Tribuna Mausoleului in timpul mitingului slin Piafa Roșia
Te'efoto-, TASS

Furaje abundente 
și de bună calitate !

In gospodăriile agricole de stat și gospodăriile colective din majoritatea regiunilor țării se desfășoară intens recoltarea porumbului pentru siloz. In ultima săptămînă au fost recoltate și însilozate aproximativ 700 000 tone de porumb siloz. Astfel pînă în prezent, potrivit datelor Consiliului Superior al Agriculturii, au fost însilozate aproape 1400 000 tone de furaje. Rezultate bune au fost obținute în regiunile București, Dobrogea, Oltenia și Galați, unde în ultimele zile lucrările de recoltare și însilozare a porumbului au fost intensificate. îndrumate de consiliile agricole, gospodăriile de stat și gospodăriile colective din regiunea București, bunăoară, au organizat recoltarea porumbului în faza optimă și au asigurat măsuri pentru folosirea întregii capacități a tocătorilor și mijloacelor de transport în vederea scurtării perioadei de însilozare. Numeroase unități însi- lozează porumbul în amestec cu capete și frunze de sfeclă, precum și cu diferite ierburi. Astfel, în regiune au fost însilozate pînă acum 471 000 tone de nutrețuri, ceea ce reprezintă 58 la sută din cantitățile prevăzute. Aproape 30 la sută din cantitatea de nutrețuri prevăzută a fost însi- lozată și în gospodăriile agricole de stat și gospodăriile colective din Dobrogea. Aici, multe unități și-au organizat munca în două schimburi pentru grăbirea lucrărilor de însilozare. De asemenea, pentru a asigura cantități cît mai mari de nutrețuri necesare numărului sporit de animale

pe care îl au anul acesta, unitățile agricole din regiunile Oltenia și Galați însilozează porumb în amestec cu rogoz și alte plante de baltă. In alte unități, furajele verzi sînt însilozate cu pleava rezultată la treieratul griului, cu frunze de floarea-soarelui etc.O măsură bună pentru asigurarea nutrețurilor a fost luată în raionul Sebeș, regiunea Hunedoara, unde sînt cosite rogozurile, păpurișurile, ierburile de pe marginea apelor și a drumurilor, care se însilozează în amestec cu melasă.Nesatisfăcător se desfășoară însilozarea în unele regiuni ca Banat, Crișana, Ploiești și Bacău, unde, cu toate că porumbul pentru siloz a ajuns în faza de recoltare, nu se folosesc posibilitățile existente pentru a se asigura nutrețuri de calitate. De asemenea, în regiunile Maramureș, Suceava, Cluj și Mureș Autonomă Maghiară nu se acordă atenția cuvenită altor resurse furajere care pot fi însilozate.Stadiul de vegetație a porumbului pentru siloz fiind înaintat, este necesar să se intensifice recoltarea și însilozarea pentru a se asigura furaje suficiente și de bună calitate. Se recomandă să se folosească toate resursele furajere, iar nutrețurile să fie folosite cu spirit gospodăresc în hrana animalelor. Trebuie totodată să se urgenteze strîn- sul paielor și al plevei de cereale, iar în zonele de deal și munte să se grăbească cositul, uscatul și depozitatul fînu- rilor. (Agerpres)

Cascada Bîlea din Munții Făgăraș.

In raionul Adjud

MOSCOVA 18 Coresponden
tul Agerpres, Al. Cîmpeanu 

.transmite: Locuitorii Mosco
vei au făcut sîmbătă o primire 
«triumfală cosmonauților An

drian Nikolaev și Pavel Po
povici. Cu cîteva ore înainte de 
sosirea Celor doi „gemeni 

^cosmici", sute de mii de oa
meni. se îndreptau spre „tra
seul eroilor“ cum este numit 
Bulevardul Lenin pe care l-au 
străbătut Gagarin și Titov și 
pe care vor trece acum spre 
Piața Roșie Nikolaev și Po
povici. In întreaga Moscovă 
megafoanele transmiteau me
lodiile unor cîntece dragi : 
„Patria aude, patria știe“ și 
„Marșul cosmonauților“, A- 
ceste cîntece au fost cin- 
tate de cosmonauți în spa
țiile nesfîrșite ale Univer- 

aceste cîntece i-asulul, cu 
întîmpinat Pămîntul, ele sînt 
cunoscute
care se pregătesc în vederea 
unor noi zboruri în spațiile 
astrale. Se pare că în aceste 
momente toate florile Mosco
vei se află în mîinile oameni
lor înșiruiți de-a lungul celor 
33 de kilometri ai șoselei din
tre aeroportul VnukO'to și cen
trul orașului. Cu autobuzele, 
pe motociclete sau biciclete, pe 
jos, străbătînd pădurea, vin în 
șiruri nesfîrșite spre aeroport 
locuitori ai satelor, și orașelor 
din împrejurimi, îmbrăcați 
sărbătorește.La ora 13,20 venind cu un avion de la Simferopol sosesc pe aeroport tovarășii N. S. Hrușciov, L, I. Brejnev, M. A. Suslov, Din același avion coboară tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe Maurer și Chivu Stoica, care, aflîndu-se în U.R.S.S., unde își petrec o parte din concediul de odihnă, au fost invitați să participe la întîmpinarea cosmonauților.

piloților sovietici

Pe aeroport se aflau, de ase
menea, șefii misiunilor diplo
matice acreditați la Moscovă. 
Tribuna ziariștilor este plină. 
Ziariști de pe toate continen
tele au ținut să fie martorii 
acestui moment solemn.

La orizont apare avionul 
„IL-18“, la bordul căruia se 
află Andrian Nikolaev și Pa
vel Popovici. Argintia navă 
aeriană este escortată de șapte 
avioane de vînătoare. Fix la 
ora 14, pe scara avionului apar 
cosmonauții, în stînga Niko
laev, în dreapta Popovici. Ei 
coboară scara împreună și în 
acordurile unui marș solemn 
se îndreaptă spre covorul roșu 
întins de la avion la tribună, 
umăr la umăr, cum au zburat 
și în Cosmos.Cosmonauții raportează cu mîndrie că sarcina de cinste încredințată de partid și de guvern a fost îndeplinită. To
varășii N. S. Hrușciov și cei
lalți conducători ai P.C.V.S. și 
ai guvernului îi îmbrățișează 
părintește. Cosmonauții se a- 
propie de tovarășii Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Ion Gheorghe

• Marele miting
N. S. Hrușciov

Ritmul arăturilor trebuie grăbit
z nul acesta, co- 

lectiviștii din 
comuna Homo

cea, raionul Adjud, 
au cultivat cu grîu, 
orz 
de 
tul 
ioaselor de pe întrea
ga suprafață s-a în
cheiat de mult. Orga- 
nizîndu-și bine mun
ca, mecanizatorii din 
brigada de tractoare 
a lui Teodor Negrea- 
nu au folosit fiecare 
zi bună de lucru, 
ceea ce a făcut ca 
treaba să meargă tot 
timpul bine. Acest 
lucru a fost posibil 
și datorită ajutoru
lui pe care l-au pri
mit din partea colec
tiviștilor. Astfel, în 
timpul zilei, cînd 
cele două combine se 
aflau în lan, miriștea

și ovăz suprafața
443 ha. Recolta
și treieratul pă-

era curățită de paie, 
iar noaptea tractoa
rele arau. In ziua de 
14 august, întreaga 
suprafață de miriște 
fusese arată, iar co
lectiviștii . însămînța- 
seră cu porumb în 
cultură dublă 100 
de ha.

— Acum — spu
nea tovarășul Con
stantin Spătaru, se
cretarul organizației 
de partid din gospo
dărie, după ce am 
terminat cu aratul și 
însămînțatul culturi
lor furajere putem 
să ducem la bun sfîr_ 
șit o altă lucrare de 
mare importanță pen
tru dezvoltarea gos-' 
podăriei — însiloza- 
tul. Am și amenajat 
gropile de însilozare, 
iar zilele astea o să 
începem să însilo- 
zăm.

Gospodării care 
și-au organizat la fel 
de bine munca sînt 
multe în raionul Ad
jud. Pînă în ziua de 
13 august, G.A.C. din 
Adjudul Vechi, Coțo- 
fănești, Orhei termi
naseră de arat întrea
ga suprafață pla
nificată.

Nu însă peste tot 
s-a muncit în acest 
ritm. Pe întregul ra
ion, din cele 17 250 
ha miriște 
arate pînă

. dată doar 
La G.A.C.

fuseseră 
la aceeași 
9 434 ha. 
Sarba și 

Perchiu din comuna 
Huruiești. învecinată 
cu Homocea, nu se a- 
raseră nici jumătate 
din cele 500 ha mi
riște. La fel de în- 
tîrziate sînt arăturile 
de vară și însămîn- 
țările culturilor fu
rajere și în comunele

Găiceana și Valea 
Seacă. în aceste gos
podării munca tre
buie astfel organiza
tă incit paiele care 
mai stau încă pe 
cîmp să fie grabnic 
cărate. Terminarea 
de urgență a arătu
rilor de vară și însă- 
mînțările culturilor 
duble sînt lucrări ur
gente, deoarece în 
fața colectiviștilor stă 
în prezent sarcina de 
a asigura o cantitate 
cît mai mare de fu
raje și sarcina de a 
pregăti bine pămîn- 
tul pentru recolta 
nului viitor. .

a-

C. NANCU 
corespondentul 

„Scinteti tineretului' 
pentru regiunea 

Bacău

China Stoica. .Con- 
romîni le string 
felicită și-i îmbră-

Maurer, și 
ducătorii 
mîinile, îi 
țișează.

Andrian 
Popovici sînt îmbrățișați cu 
căldură de frații lor cosmici, 
Iuri Gagărin și Gherman Ti
tov, precum și de membrii fa
miliilor lor, care. Sa află cu 
toții pe aeroport.

Cosmonauții sînt literalmen
te acoperiți de flori. Zîmbind 
ei agită buchete imense. N. 'S. 
Hrușciov o duce de mînă pe 
fiica lui Popovici, Natașa, iar 
de o parte și de cealaltă a lor 
pășesc cei doi cosmonauti, An
drian Nikolaev și Pavel Po
povici strîng mîinile celor ve- 
niți să-i întîmpine, printre care 
se află și viitori cosmonauti.

Un automobil deschis se a- 
propie de locul unde s-au oprit 
cei doi eroi cosmonauti. Cos
monautul nr. 3 și cosmonautul 
nr. 4, părinții lor, soția lui Po
povici și fiica lor iau loc în 
mașină. In urma lor părăsesc 
aeroportul N. S. Hrușciov și 
ceilalți conducători ai partidu
lui și guvernului sovietic, Co-

Nikolaev și Pavel

Citiți în pagina a IV-ai

în- 
Pe 
sa-

Ioana, sărbătorească se 
dreaptă spre Piața Roșie, 
marginea șoselei locuitorii 
telor au scris cu flori de cîmp : „Glorie lui Nikolaev și Popovici“, „Slavă științei sovietice“, O orchestră de pionieri 
execută cu pasiune o melodie 
compusă de ei în cinstea faptei 
cutezătoare a cosmonauților.

Bulevardul Lenin are o în
fățișare solemnă. Clădirile sînt 
drapate în roșu. Drapelele 
U.R.S.S. și ale republicilor 
unionale împodobesc tot tra
seul.

Cordonul viu al moscoviților 
se întinde pînă în Piața Roșie. 
Așteptîndu-i pe cosmonauți, 
ea părea o mare de fețe zîm- 
bitoare. Deodată au izbucnit 
urale puternice: la tribuna 
Mausoleului Lenin au apărut 
cosmonauții Andrian Nikolaev 
și Pavel Popovici, conducători’ 
Partidului Comunist și ai gu
vernului sovietic, conducători 
ai -unor . partide comuniste și 
muncitorești frățești, Iuri Ga
garin Și Gherman Titov — 
„frații mai mari“ ai eroilor, 
familiile cosmonauților.

i din Piața Roșie • Cuvîntarea tovarășului
• Impresionanta manifestație a moscoviților

• Recepția de la Kremlin

Manualele școlare au luat drumul 
școlilor și

Aproximativ 17.400 000 da e- 
xemplare de manuale școlare pre
văzute pentru noul an de învă- 
jămînt au fosf expediate școlilor 
spre a fi distribuite gratuit elevi
lor din clasele: I-VIl-a, iar manua
lele pentru clasele a .VIII—IX4a au 
fost puse: în yînzare la librării.

Corespunzător creșterii conti
nue a numărului de elevi și sfu- 
dențî, editura didactică tipărește 
în anul acesta aproape 880 de 
titluri de cărți cu un tiraj total de 
circa 22 de milioane de exemplare. 
Din acestea un număr. însemnat 
sînt manuale destinate școlilor cu 
predarea în limbile minorităților 
naționale. Față de anul frecuf, se 
tipăresc cu peste 8 la sută mai 
mulfe manuale de cultură gene
rală, cu peste 20 la sută pentru 
școlile profesionale și tehnice 
cu 
ful

Și
70 la sută pentru învățămîn- 
superior,

librăriilor
A'nul acesta au fost editate o 

serie de manuale noi, originale, 
cum sînt cele destinate școlilor 
de agricultură din mediul sătesc. 
Elevii din învăjămîntul profesional 
și tehnic vor avea la dispoziție o 
serie de cărți noi pentru disciplH 
ne ca : tehnologia construcției de 
cazane, utilaje și tehnologia lami
nării, mineralogia, petrografia, 
geochimia, depanarea aparatelor 
de radio și televiziune.

Pentru studenți s-au editat circa 
230 de titluri de manuale» și 
cursuri universitare.

Paralel cu îmbunătățirea calită
ții și conținutului cărjilor, îndeo
sebi pe linia legării mai strînse a 
cunoștinjelor teoretice cu practica 
în producjie, s-a îmbunătățit, și 
prezentarea lor grafică. Unele din 
acestea apar bogai ilustrate în 2 
și 4 culori,

Peste 700 de fii ai mecaniza
torilor, lucrătorilor din G.A.S. și 
ai colectiviștilor din Dobrogea, 
absolvenți ai școlii de 7, ani s-au 
înscris la școlile tehnice agricole 
care vor funcționa în noul an 
de învățămînt în această regiune. 
Mai mult de 400 dintre ei, can
didează la școlile de mecanici a- 
gricoli, iar ceilalți la școlile 
care pregăteso tehnicieni agro
nomi, hortiviticultori și veteri
nari, maiștri mecanici și conta
bili agricoli, Școlile agricole din 
regiune vor cuprinde numai în 
anul I peste 2 300. de tineri din 
satele dobrogene.

TELEGRAMA

(Agerpres)

LA 26 AUGUST, ÎNCEPE

de
Examenul de maturitate la 

școlile medii de cultură gene
rală și de artă și examenul 
de stat la școlile pedagogice 
șl institutele pedagogice de în
vățători încep în dimineața zi
lei de 26 august 1962.

Centrele și numele președin
ților examenului de maturi-

tate și de stat vor fi publicate 
în „Gazeta învățămintulni1' nr. 
671 din 21 august 1962.

Candidați! vor lua legătura 
cu școala pe care au absolvit-o 
pentru a cunoaște centrul la 
care au fost repartizați.

Excelenței sala 
GHEORGHE 

GHEORGHIU-DEJ 
Președintele Consiliului 

de Stat 
al Republicii Populare Romîne

Bucureștiîn numele meu personal și al poporului cipriot exprim mulțumiri cordiale pentru căldurosul mesaj de felicitări și urările pe care le-ați adresat cu ocazia celei de a doua aniversări a independenței Ciprului și vă transmit icele mai bune urări.
ARHIEPISCOP MAKARIOS

(Agerpres) Nicosia



de oameni

N. COTIGĂ

Constructorii de nave
(Urmare din pag. I)

a face

Bătălia pentru minute

trebuit. Unii își pier- 
răbdarea cu mine, dar

piulițe
Ce-ar

care spun :
II voi ține minte toată 
pe tovarășul Udrea. Este 
care m-a înțeles și m-a

el. A aflat 
la fel. Și-a 
că metoda 
bună, că

am plecat din uzină

ne-a sprijinit în 
oamenilor la 

învățat cum să 
comitetul sindi-
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CINEMAT OGRAFE

-am cunoscut pe 
maistrul Dumitru 

, Udrea cu prilejul 
unei consfătuiri de 
producție în care 
se făcea analiza 
îndeplinirii anga

jamentelor luate în întrecerea 
ce se desfășoară în cinstea zi
lei de 23 August, l-am rea
mintit despre cîțiva dintre oa
menii din atelierul de mon- 
taj-final-motoare care îl res
pectă și-l stimează, despre a- 
ceia, care spun: „sfatul și 
sprijinul lui ne-au fost întot
deauna de un real folos".

îmi dădea a înțelege că nu 
este nimic nefiresc în toate 
cite spun tinerii despre el, că 
așa trebuie să muncească ori
care maistru.

Victor Petrescu, secretarul 
organizației de bază U.T.M. de 
la montaj-final-motoare, a 
făcut ucenicia aici, unde este 
maistru tovarășul Dumitru 
Udrea.

— Ce mă impresionează pe 
mine la maistrul Udrea, este 
grija deosebită față de oa
meni, față de cei tineri îndeo
sebi, de problemele lor legate 
de producție și de viață.

Îmbătat de succesele obținu
te într-un timp pe terenul de 
sport, m-am gîndit că nu-mi 
trebuie prea multă învățătură. 
Și am întrerupt școala medie, 
pe cînd eram în clasa a IX-a. 
Tovarășul Udrea mi-a spus :

— Că faci sport, asta e 
foarte bine. Dar că nu înveți, 
asta nu e bine. Omul e bine 
să crească armonios, să se dez
volte bine fizicește, dar și su
fletește. Ori tu, dacă nu înveți 
și faci doar sport n-o să te 
dezvolți ca un om adevărat.

Pînă la urmă m-a con
vins de adevăr și m-a con
vins poate mai bine decît ta
tăl meu.

Anul trecut am luat exame
nul de maturitate.

Maistrul nostru nu se ocupă 
numai de plan. Se interesează 
cum muncesc tovarășii săi de 
muncă, se ocupă permanent de 
specializarea lor. De curînd, a 
absolvit cursurile de ridicare 
a calificării o nouă serie de 
muncitori tineri și vîrstnici. 
Tovarășul Udrea s-a îngrijit 
permanent de munca lectori
lor, s-a interesat de frecvența 
muncitorilor, 
mobilizarea 
cursuri, ne-a 
colaborăm cu
catului de secție în probleme
le organizării întrecerii socia
liste și în cele ale calificării 
tinerilor. Multe metode și ini
țiative valoroase le-am extins 
în rindul tinerilor cu sprijinul 
maistrului nostru.

De curînd, de pildă, am fost

îndrumați să mobilizăm colec
tivul postului utemist de con
trol să organizeze un raid pri
vind aplicarea cît mai corectă 
a inițiativei tinerilor de la 
Uzinele „Tudor Vladimirescu“ 
din Capitală. Trebuie să facem 
din această inițiativă un spri
jin prețios în îndeplinirea pla
nului de producție, a angaja
mentelor luate în cinstea zilei 
de 23 August. Este drept, s-au 
făcut multe în acest sens: în 
atelier este curat, au fost sta
bilite locuri precise pentru de
pozitarea pieselor finite, pie
sele de precizie sînt transpor
tate, de la uzinaj la control și 
apoi la montaj, în lădițe spe
ciale pentru a înlătura rebu
turile și remanierile.

Utemistul Achim Mihăilescu. 
de pildă, s-a calificat la 
locul de muncă, la montaj-fi- 
nal-motoare. Părea un băiat 
serios la început. într-o vre
me a legat însă niște prietenii 
care numai bine nu-i aduceau. 
Începuse să muncească slab, 
neatent.

— Nu știm ce să ne mai fa
cem cu el. Poate ne puteți 
ajuta dumneavoastră — i-a 
spus maistrului Udrea, mama 
lui Achim, și ea muncitoare 
la Uzinele „23 August“.

Una din măsurile luate a 
fost și aceea ca Achim să 
meargă să lucreze într-o altă 
secție. Asta a fost hotărîrea 
colectivului. Dar maistrul se 
interesa mereu de 
că și aci se purta 
dat atunci seama 
aceasta nu este 
Achim este lipsit de sprijinul 
acelora care îl cunosc cel mai 
bine, și a cerut să fie readus

în secție. Organizația U.T.M. 
la propunerea, maistrului care 
este și secretarul organizației 
de partid pe sector, a primit 
sarcina să se ocupe îndeaproa
pe de activitatea lui Achim. 
E drept, a trebuit dusă p mun
că perseverentă, continuă, 
pentru ca el să se îndrepte. Și 
s-a îndreptat.

— Achim, care atunci cînd 
intra în circiumă nu-l mai sco
teau de acolo decît ospătarii 
la închidere, Achim pe care 
noi consideram că foarte greu 
vom reuși să-l îndreptăm — 
spune secretarul organizației 
U.T.M. — este astăzi un om 
așezat, la locul lui, cu familie, 
bun gospodar și acasă și în 
atelier, un bun meseriaș.

Și el este astăzi unul dintre 
aceia

viața 
omul 
ajutat cel mai mult și tocmai 
cînd a 
duseră 
el nu.

Cînd
l-am întilnit din nou pe tova
rășul Dumitru Udrea. Era pu
țin necăjit. Mi-a spus și moti
vul.

— Gaidoș Florian, un tînăr 
din secția noastră, are niște 
neînțelegeri în familie. Va tre
bui să-i dăm o mină de aju
tor.

Mi-am dat seama privindu-i 
chipul că maistrul comunist 
Udrea e îngrijorat în chipul 
cel mai serios, de parcă a- 
ceasta ar fi fost o chestiune 
a sa personală.

O nouă școală da 8 ani va fi 

dată anul acesta în folosință 

la Brașov. Elevii care vor în

văța în ea, și-o împodobesc 

încă de pe acum.

Se schimbă
fata satului

Foto : O. PLECAN

gospodari
făcuf nimic extraordinar. Au avut 
o idee care, materializată, aduce 
șantierului anual economii de pe
ste 69.000 lei. în ce fel? Simplu. 
In jurul oricărei nave în construc
ție se înalță o schelă. Surpafafa 
pe care se întinde este de circa 
150 metri. Schela este făcută din 
numeroase țevi de metal care se 
îmbină. Pînă nu de mult la fiecare 
îmbinare se foloseau 3 manșoana 
și 24 de șuruburi.

— Mare risipă, și-au zis cei doi 
tineri. Peste tot locul 
strîmbe, stricate, pierdute, 
fi să....

Așa s-a născut ideea de
îmbinarea țevilor cu ajutorul unor 
piese metalice — un fel de pahare 
în care se fixează fiecare bară. 
Aparent, nimic extraordinar, dar 
această idee reflectă spiritul de 
răspundere cu care muncitorii pri-

vesc bunurile încredințate, faptul 
că nu se mulțumesc să fie simpli 
executanți ai unor prevederi de 
plan, ci că se preocupă să re
zolve sarcinile în condiții care să 
le permită să obțină rezultate cît 
mai bune.

Printre cele 29 de inovații apli
cate în primul semestru al anului 
din cele 46 propuse (efect econo
mic antecalculat-172.997 lei) se 
află și cele două mașini pentru 
șlefuit mobila cu banda verticală 
și cu bandă orizontală concepute 
de tînărul muncitor Ion Bădici 
care aduc anual economii de peste 
10.000 lei și inovația strungarului 
Gheorghe Zaharia — dispozitiv 
pentru șlefuirea mufelor și reduc- 
toriior — datorită căreia se econo
misesc peste 4500 iei.

REVISTA DE LA MIEZUL NOP
ȚII — cinemascop: Sala Palatu
lui R. P. Romîne, Patria, Elena Pa- 
vel, 1 Mai, 23 August, Stadionul 
Dinamo; VIRSTA DE AUR A CO
MEDIEI rulează la cinematografele 
I. C. Frimu și Republica; FRU
MOASA AMERICANĂ rulează la 
cinematografele : V. Roaită (sală 
și grădină), Alex. Sahia, grădina 
Arta I LACRIMI TlRZII rulează la 
cinematografele: Magheru, Bucu
rești, înfrățirea între popoare, 
Gh. Doja, grădina Progresul, Sta
dionul Republicii i VALEA VUL
TURILOR : Tineretului, V. Alec- 
sandri, Olga Bancici CELE 400 DE 
LOVITURI : grădina 13 Septem
brie , VÎRSTA DRAGOSTEI: Vic
toria, OMUL AMFIBIE: Central: 
PROGRAM PENTRU COPII — di
mineața, 13 Septembrie; ÎNVIE
REA — ambele serii : 13 Septem-

ÎN
Coș- 

buc , NU H LOC PENTRU ANI
MALE SĂLBATICE rulează la ci* 
nematograful G. Bacovia, ULTIMA’ 
REPRIZĂ rulează la cinematogra
ful 30 Decembrie, C1ND COME
DIA ERA REGE rulează la cine
matograful Aurel Vlaicu ; CAR- 
MELLA: Arenele Libertății; DRA
GOSTEA ȘI PILOTUL SECUND 
rulează la 
lavrancea.

(sală și grădină) i TEROARE 
MUNȚI — cinemascop ! G.

cinematograful B. De>

în atelierul sfrungărie — secția 
ll-a mecanică, productivitatea 
muncii a înregistrat anul acesta un

indice de 122,24 la sută. Aici s-a 
desfășurat o adevărată bătălie 
pentru minute. Practic, ce au fă
cut tinerii în acest sens? La fiecare 
loc domnește o ordine perfectă, 
mașinile sînt îngrijite cu exigență 
sporită (la majoritatea dintre ele 
s-a mărit durata de funcționare 
între două reparații capitale), înfr- 
un cuvînt aplică în cele mai mici 
amănunte inițiativa tinerilor de la 
Uzinele „Tudor Vladimirescu" din 
Capitală.

—In felul acesta am cîștigat 
multe minute, povestește frezo
rul Dinu Luca. La frezarea exagoa- 
rieior reduc timpul de lucru cu 
10 minute pe bucată, la pinioane 
cu 5 minute, la linii de ax-vapoare, 
de asemenea, cu 10 minute. Ace
leași succese le obțin și frezorii 
Anghel Pisat și Constantin Dicu.

Despre valoarea minutelor ne-au 
vorbit și alți tineri. Datorită mai 
bunei organizări a muncii-, reparti
zării oamenilor în funcție de pre
gătirea și experiența pe care o au 
unele brigăzi din secția I con- 

de 
de 
cu 
a-
re-

A rolo unde apa Buzăului în- 
jfl tîlnește, venind dinspre 

partea dreaptă, un rîu 
repede de munte, numit Bisca 
Mică sau Gîrla Chiojdului, înce
pe una din pitoreștile văi ale re
giunii Ploiești. Străjuită de o 
parte de depresiunea Pătîrla- 
gele-Nehoiu, iar de alta de Va
lea Teleajenului, această fru
moasă vale, strînge în sinul ei 
un număr de cinci comune : Cal
vini, Cătina, Corbu, Chiojdul 
Mic și Bisca Chiojd.

Comuna Corbu, cea mai tînără 
dintre ele, pînă la eliberare era 
inexistentă. înainte de 23 Au
gust 1944, în dreptul acestui 
nume una din statisticile fostu
lui județ Buzău, spunea : „Corbu 
— cătun al comunei Cătina. 143 
case, o școală primară cu o sală 
de clasă și o povarnă pentru 
fabricarea rachiului”.

Alta este însă situația de as
tăzi. In cei 18 ani, care au trecut 
de la eliberare, acest cătun s-a 
transformat într-o comună mare, 
Străbătîndu-i ulițele, ți se umple 
inima de bucurie la tot ceea ce

vezi. In locul unei școli mici și 
dărăpănate care parcă sta să 
pice, se înalță astăzi o clădire 
solidă, impunătoare, ce numără 
șapte săli se clasă. Ceva mai de
parte o altă clădire care îți atra. 
ge atenția, este cea a căminului 
cultural. Arhitectura, stilul in 
care e lucrat îți impune respect. 
Iar acum, în zilele acestea, con
strucțiile importante din comună 
vor fi completate cu magazinul 
universal, la care lucrările de fi
nisare se apropie de sfîrșit.

De asemenea, la gospodăria co
lectivă se construiesc grajduri și 
saivane pentru adăpostul celor 
aproape 500 de bovine și 800 
de oi.

Dacă adăugăm la cele arătate 
podurile și șoselele, casele noi 
construite în comună cît și 
școala nouă de 4 ani de curînd 
inaugurată în satul Lera, ne fa
cem o imagine și mai completă 
despre transformările ce-au avut 
loc și pe aceste meleaguri.

FLORENTIN POPESCU
elev

FOCURI ÎN MUNȚI rulează Ia ci
nematografele : Maxim Gorki, T. 
Vladimirescu (sală și grădină) ; 
TOM DEGEȚELUL : Cultural;
FIUL HAIDUCULUI rulează la ci
nematograful Alex. Popov i PLA
NETA FURTUNILOR : 8 Martie
(sală șl grădină), Donca Simo 
(sală și grădină), Floreasca , NU
MAI O GLUMĂ rulează la cine
matograful Grivița , ACADEMI
CIANUL DIN ASKANIA: Unirea 
(sală și grădină) , AL NOUĂLEA 
CERC : Flacăra , SENTINȚA SE 
VA DA JOI : Miorița, Drumul se
rii , M-AM SĂTURAT DE CĂSNI
CIE : Munca, M. Eminescu, gră
dina 23 August, C. David, CINCI 
ZILE ȘI CINCI NOPȚI: Popular, 
MONGOLII : Arta, grădina Alex. 
Sahia, Lumina, PLĂCERILE ORA
ȘULUI : Moșilor (sală și grădină), 
CIELITO LINDO : 16 Februarie ,
URME TĂCUTE rulează la cine
matograful Ilie Pintilie (sală și 
grădină), LUNGA NOAPTE A LUI 
'43 : rulează la cinematograful 8 
Mai, LĂSAREA NOPȚII : Volga, 
Libertății (sală și grădină), FRU
MOASA LURETTE; Luceafărul

unele brigăzi din 
strucții corp, reduc timpul 
montzre a gurilor de magazii 
la motonavele de 2000 tone 
110 ore, confecționează și 
samblează duzele-kortt de la 
morcherele de 500 C.P. în 420 
ore în loc de 620. lată numai 
cîteva exemple care dovedesc că 
minutul deși este mic ara o mare 
vzloare.

★
Din succesele pe care construc

torii din Oltenița le-au obținu» în 
cinstea zilei de 23 August, am 
ales doar cîteva ; pe cele care 
Ilustrează cel mai grăitor pasiunea 
lor In muncă, dorința de a se 
depăși continuu. Întrecerea conti
nuă. Peste cîteva zile, defilind în 
rîndurl compacte, constructorii na. 
yall vor raporta cu mîndrie : 
„Ne-am îndeplinit angajamentele",

învățătorul pensionar Dumitru 
Earac, vestit apicultor, mem
bru de cîțiva ani al gospodă
riei agricole colective din co
muna lanca, regiunea Galați, 
împreună cu brigadiera zoo
tehnică se îngrijesc îndeaproa
pe de stupi care se află acum 
în preajma lanurilor de floarea- 

soarelui.
Foto: AGERPRES

PLANETA FURTUNILOR"tudiourile de știință popularizată din Moscova, ningrad ceput să șl filme de lung
din Le- au în- realizeza artistice metraj. Aceasta dovedește stadiul la care se găsește în U.R.S.S. arta de anticipație, artă ce își bazează specificul pe îmbinarea tot mai concretă între elementul științific și cel poetic, fantezist. Exactitatea datelor vehiculate, previziunea care să nu contravină direcției de dezvoltare a științei, ci să o preîntâmpine, explicînd-o pe a- ceastă cale atrăgătoare — iată . exigențele spectacolului modern, contemporan, al grandioaselor zboruri cosmice față de genul cinematografic cu perspective deosebit de interesante.Dacă pionierul cinematografiei, Melids, convertea senzaționalul — pe atunci roman de anticipație al lui Jules Verne, „De la pămînt la lună“ într-o amuzantă și gentilă feerie, confecționată pe platourile Montreuil, realitatea zilelor noastre a transformat a- vîntata previziune a omenirii în fapt concret de viață. De aceea tot ce se creează acum în acest domeniu al artei se găsește sub semnul mărețelor cuceriri ale științei și tehnicii sovietice, capabilă să asigure materializarea celor mai îndrăznețe aspirații umane.împreună cu scriitorul Ale-

xandr Kazanțev (scenaristul captivantului film sovietic 
„Planeta furtunilor") și regizorul Klușanski ajungem la îndepărtata planetă Venus. Despre ea cunoștințele noastre sînt încă vagi, nefundamentate. Supozițiile, controversate. Poate că nu va fi chiar așa, ne previne filmul dar într-un viitor nu prea îndepărtat... Și imaginația noastră puternic stimulată de cea a cineaștilor completează tabloul pe care știința schițează în prezent.E remarcabil felul inteligent în care a fost folosit materialul existent în acest domeniu, acela tabil, spori supra existenței vieții raționale Excelent țiune, de descriere vestigație a unor medii noi, necunoscute, „Planeta furtu
nilor" ne oferă un pasionant film de dezbateri științifice, de argumente și contra- argumente. Este Venus o planetă nouă Ce parcurge astăzi etapa de evoluție geologică în care s-a găsit Pămîntul cu miliarde de ani în urmă ? Spectaculoasele erupții vulcanice, răceala climei ori desele cutremure (sugerate prin admirabile trucaje cinematografi-

chiar și încă discu- pentru a Interesul a- problemei Și pe noua ca film

abia îl

ce), atestă această presupunere. In schimb, fantezia unui poet al Cosmosului (membru al expediției) e gata să lanseze teoria existenței unei străvechi civilizații, cu nimic inferioară celei a Pămîntului... Spiritual, cu o amabilă ironie față de imaginația aprinsă a tînărului, cineaștii pun în discuție și această fascinantă ipoteză. Păstrat însă în limitele convenției poetice și privit numai din unghiul imaginativului erou, motivul glasului misterios al femeii venusiene,

e aripe o cărei însăce. Tot ce urmează apoi ticiparea unei debarcări planetă necunoscută ale fenomene naturale sînt perfect plauzibile dacă admitem ipoteza vîrstei ei geologice. Hotarul dintre știință și artă este abil trecut, fără ca unul dintre domenii să sufere cu nimic. Ceea ce impune însă în această valoroasă operă a genului științifico-fantastic este fundamentul ei filozofic, ideile nobile, umanitariste pe care le susține. Expediția cosmică sovietică

ființelor planetă, deși in-ac-noi,
cel al splendidei sculpturi în piatră descoperită pe fundul oceanului, vin să coloreze romantic această expediție științifică, realist descrisă.Nava cosmică e prevăzută cu tot aparatajul de bord cunoscut nouă din documentarele ce înregistrează pe peliculă victoriile cosmonauților sovietici Gagarin și Titov la care se adaugă astăzi două nume noi: Andrian Nikolaev și Pavel Popovici.în acest domeniu nici uri fel de licență poetică (nici n-ar mai fi admisă), nici o abatere de la strictețea datelor tehni-

pornește cu trei nave. Pe una din ele se afla — rezultat al unei mult dorita colaborări internaționale a savan- ților — și un inginer american dornic să experimenteze robotul confecționat de trusturile cibernetice. Pînă la un punct al acțiunii se pare că — adaptabil oricăror condiții fizice — Mister John — se va dovedi superior omului. Dar, construit după legile implacabile ale științei, perfecționatul mecanism e gata să-și ucidă creatorul în clipa cînd acesta devine o povară. Poate ne-ar înspăimînta o asemenea ipoteză a „revoltei roboților“ (temă atât de frecventă în filmele occidentale care alimentează doar spaima spectatorului față de viitorul omenirii) dacă nu 
ar exista și încrederea pe caro

ne-o dă perspectiva noastră, optimistă asupra relațiilor om-mașină în societatea modernă. Da, robotul va fi folositor omului, dar nu-l va putea înlocui cu totul, atîta vreme cît scopurile colectivității umane nu se pot reduce la calcularea seacă a profiturilor strict materiale pe care le putem trage din descoperirea altor lumi.Cele două direcții diferite în care evoluează știința în societatea burgheză și în cea socialistă (demonstrînd antagonismul concepțiilor celor două orînduiri) sînt materializate iscusit în film prin raporturile create între reprezentanții opuselor teorii, domnul Kern și cosmonauții de pe nava „Sirius". Fără a subaprecia rolul mașinii cibernetice, rod al unor incalculabile eforturi ale gîndirii și trudei umane, savanții sovietici dau un răspuns logic, umanist problemei mult dezbătute în literatura științifico-fantastică. Cucerirea noilor spații nu va fi actul unor mecanisme neînsuflețite sau însuflețite dar cu o gîndire, automatizată de legile profitului capitalist, ci opera conștientă a unor ființe raționale, ajunse pe treapta biologică și spirituală cea mai înaltă: omul societății și al idealurilor comuniste.
ALICE MANOTO

La recoltatul sfeclei 
de zahărZilele trecute colectiviștii din cele două gospodării colective vecine din comunele Foeni și Cruceni — raionul Timișoara — au început din plin recoltatul sfeclei de zahăr.Paralel cu această lucrare se efectuează și transportul sfeclei la baza de recepție din gara Cruceni. Pînă în prezent s-au transportat și predat peste 9 vagoane.Pe poarta Fabricii de zahăr din Timișoara au început să

intre primele vagoane de sfeclă de zahăr din noua recoltă predate de cele două gospodării colective.Cele mai bune rezultate în munca de recoltare le-au obținut pînă în prezent brigada a II-a din cadrul G.A.C. „23 August“, comuna Foeni, condusă de Moise Lupu, și brigada condusă de Macian Andrei de la G.AC. Cruceni.
MARIAN ADAM

corespondent voluntar



Manifestări cultural-
artistice în cinstea 
zilei de 23 August

Tn aceste zile din preajma 
/ mari) sărbători a eliberării 

patriei, în întreprinderi, 
instituții, cluburi, casele de cul
tură din Capitală au loc numeroa
se manifestări cultural-artistice, 
seri literare, conferințe, simpozi
oane.

Prima vizită am lăcut-o la Mu
zeul de Istorie a Partidului. Peste 
8 500 de tineri din diferite orașe 
și sate ale patriei, din întreprin
deri, instituții, școli și facultăfi din 
Capitală au vizitat de la începutul 
acestei luni muzeul. Cu emoție și 
recunoștință se opresc vizitatorii 
In fafa exponatelor care înfăți
șează aspecte din lupta eroică a 
clasei muncitoare, condusă de 
partid, pentru eliberarea patriei, 
împotriva războiului, a dictaturii 
antonesciene.

„Tot ce am văzut în muzeu — 
scrie tînărul Guști Grigore, mun
citor la Fabrica „Dîmbovița" din 
București — mi-a creat o imagine 
clară și sugestivă despre lupta, 
curajul și dîrzenia fără margini a 
comuniștilor, cărora le datorăm 
viața fericită din zilele noastre. 
Fiind tînăr voi căuta ca prin fap
tele mele să cinstesc lupta și jert
fele eroilor clasei muncitoare“. 
„Folosim lecțiile-vizită la mu
zeu — ne spunea Avram Victor, 
secretarul comitetului U.T.M. de la 
Telefoane — pentru educarea tine
rilor în spiritul dragostei și recu
noștinței față de partidul clasei 
muncitoare, față de eroii săi co
muniști și uteciști care și-au dat 
viața pentru fericirea și libertatea 
poporului“.

Noua gară a Brașovului
Duminică sa dă în folosință, în 

orașul Brașov, noua stație de 
cale feraiă situată în apropierea 
Uzinelor de tractoare. Stația for
mată din clădiri moderne, cu un 
aspect exterior și interior elegant, 
se încadrează în ansamblul arhi-

------ s------- ----------- 

Flori 
la Monumentul 
Eroilor PatrieiSîmbătă la amiază, U Pe Kin, ambasadorul extraordinar și plenipotențiar al Uniunii Birmane in Republica Populară Romînă, a depus o coroană de flori la Monumentul Eroilor Patriei, cu prilejul prezentării scrisorilor de acreditare.La solemnitate au participat reprezentanți ai Ministerului Afacerilor Externe, ai Ministerului Forțelor Armate și al Sfatului Popular al Capitalei.

(Agerpres)

Lumină 
electrică 

în sate sucevene

Z^n regiunea Suceava, se ob
țin an de 'an realizări tot 
mai importante in electri

ficarea satelor. Ața de exemplu, 
dacă pînă în 1944 existau nu
mai 14 sate electrificate, în pre
zent numărul acestora se ridică 
la 142. Numai în anul 1961 s-au 
electrificat 26 de sate. Pentru 
anul 1962 a fost alocat un fond 
de 8 400 000 lei în vederea elec
trificării a încă 25 de sate ți ex
tinderii electrificării în 18 sate. 
In acest an, pînă acum au și fost 
electrificate 12 sate.

In aceste zile, de pildă, în sa
tele Costești și Cocorăni din ra
ionul Botoșani, Frătăuții Noi și 
Gura-Putnei, raionul Rădăuți —> 
se plantează ultimii stilpi în ve
derea electrificării și a acestor 
sate pînă la 23 August și a ra
cordării lor la sistemul energetic 
național.

AURELIA CĂRUNTU 
----- •-----

Pentru sănătatea 
petroliștilorO brigadă medicală complexă, alcătuită din medici specialiști și primari din rețeaua sanitară a Ministerului Industriei Petrolului și Chimiei, a efectuat o deplasare de 19 zile la unitățile petroliere din Moldova. Petroliștilor li s-au acordat consultații în specialitățile : interne, chirurgie, oftalmologie, O.R.L., dermatologie, stomatologie, ftiziologie și radiologie.Brigada medicală a fost însoțită de o caravană de mașini dotate cu aparatură modernă, care a efectuat microradiografii.

Seară culturală 
studențească

în aceste zile premergătoare 
lui 23 August, Clubul Universită
ții bucureștene organizează nu
meroase acțiuni interesante care 
atrag un mare număr de sludenfi. 
Recent a avut loc aici un con
curs „Cine știe cîștigă" pe tema: 
„Insurecția armată de la 23 Au
gust“. Au participat studenți ai 
Universității precum și numeroși 
candidați la studenție.

Manifestarea a continuat cu o 
frumoasă reuniune studențească.

Însoțiți de un ofițer din ca
drul forțelor armate, un 
grup de copii din raionul 

30 Decembrie au plecat într-o 
instructivă excursie la Pădurea Bă
noasa, locul unde s->au dat cele 
mai grele lupte pentru elibera
rea Eucureștiului.

— „Ați trecut de multe ori pe 
sub podul de cale ferată Bucu
rești Băneasa. Meleagurile aces
tea, în august 1944 au fost mar
tore ale unora din primele lupte 
ce s-au dat împotriva hitleriștilor, 
în partea de nord a Capitalei...“

Dăltuite în plăci da marmoră, 
cuvintele de recunoștință de pe 
cele cîteva inscripții amintesc co
piilor momente ale luptei istorice 
de acum 18 ani, cînd, în condiții
le ofensivei glorioase a Armatei 
Sovietice, forțele patriotice popu
lare organizate și conduse de 
partid au răsturnat dictatura an- 
fonesciană. Copiii au aflat în a- 
ceasfă excursie cît într-o lecție de 
istorie la școală.

★
a Casa de cultură a tinere
tului din raionul 16 Februa
rie, a fost organizată o 

expoziție cu peste 40 de lucrări 
ale tinerilor artiști plastici din ra
ion. Expoziția — închinată zilei 
de 23 August — înfățișează chi
puri de eroi uteciști, de fruntași 
în producție, aspecte din munca 
unei brigăzi de la Termocentrala 
Grozăvești, peisaje industriale din 
raion etc.

Pe scena Casei de cultură artiș
tii amatori lac ultimele repetiții la 
montajul de versuri intitulate „Te 

tectonic al noilor construcții ridi
cate în această parte a orașului.

Clădirea centrală a gării este 
compusă dintr-o sală spațioasă în 
care sînt amenajate casele de bi-’ 
lele, birourile de informații și 
turism. Alăturat se găsesc servi
ciile anexe ; săli de așteptare, 
cabine telefonice, restaurant, bu
fet expres și un punct sanitar. O 
altă sală este destinată autogării 
centrale a orașului.

Lîngă aceasta a fost construit 
un mare bloc destinat serviciului 
de exploatare, unde au fosf mon
tate instalațiile de centralizare 
electrodinamică. A freia clădire 
este rezervată serviciilor de me
sagerie și poștă,

(Agerpres)

Aspect exterior el noii gÂri brașovene
Foto? AGERPRES

— Mă întrebați dacă putem vorbi despre eficiența activității științifice a tinerelor cadre didactice din catedrele facultăților Institutului nostru ?Fără îndoială. înfăptuirea unui avînt neîntrerupt al economiei naționale, larga introducere în producția industrială și agricolă a celor mai noi cuceriri ale științei și tehnicii pun în fața cadrelor didactice din învățămintul superior sarcina ca pe lîngă activitatea didactică-educativă să desfășoare o bogată muncă de cercetare științifică. Ca și întreaga noastră cercetare științifică, activitatea științifică este strîns legată de producție, de rezolvarea unei serii întregi de probleme pe care le pune industria, agricultura noastră socialistă. Toți membrii corpului didactic din Institutul politehnic din Iași, înțeleg din plin faptul că îndeplinirea cu succes a sarcinilor didactice- pedagogice este în mare măsură determinată și de o spornică muncă științifică, în strînsă legătură cu practica și producția.— Cum se realizează în Poli

slăvim partid iubit“. Momentele 
principale — cum ar fi cele care 
vorbesc despre crearea Partidului, 
înfiinfarea U.T.C.-ului, luptele de 
la Grivița, insurecția armată de la 
23 August, proclamarea Republi
cii Populare Romîne — vor fi sub
liniate, pe lingă textele literare, 
cu tablouri coregrafice.

★Ca în fiecare an, Palatul 
pionierilor din Cepitală on 
ganizează în cinstea marii 

sărbători interesante acțiuni edu
cative. Simpozioanele literare, 
concursurile de recitări și cîntece 
patriotice, întîlnirile cu activiști de 
partid și de stat vin să comple
teze cunoștințele copiilor despre 
lupta dusă de poporul nostru sub 
conducerea partidului pentru eli
berarea țării.

„Slavă partidului“, așa este in
titulat concursul de cîntece și re- 
ciîări închinate partidului ce se va 
organiza pentru pionierii din ra
ioanele Capitalei. La festivitatea 
de închidere concurenfii împreună 
cu spectatorii vor învăța un cîn- 
tec nou în care este slăvit 
Partidul.

V. GRIGORESCU

PE SCURT„CURSA SCÌNTETI“
Ion Cosma, din nou cîșfigător

z șa cum era de așteptat, tra-
ZJ seul etapei a patra i-a che

mat pe cicliști în fafa unui 
examen dificil : o șosea cu un 
profil deosebit de variat, urcușuri 
și serpentine. Acestea au cerut 
cicliștilor o bună pregătire, mă
iestrie în conducerea bicicletei la 
viraje scurte, în coborîre sau în 
ascensiune.

Examenul acesta — se cuvine 
să spunem dintr-un început, a fost 
trecut cu bine de aproape tofi 
cei ce au luat startul la Adjud.

Evoluția cicliștilor în această e- 
tapă este deosebit de meritorie. 
Ei au reușit un spectacol sportiv 
atractiv, cu sprinturi aprig dispu
tate. La Onești a învins Silviu 
Dufă, cîștigătorul etapei a treia, 
care a primit premiul oferit de

Cu prof. univ. ing. Tiberiu Golgofiu, prorector al Institutului
politehnic din Iași despre î

Activitatea științifică 
tinerelor cadre didacticetehnica ieșeană această legare a activității științifice a cadrelor didactice de cerințele producției ?— Prin contacte stabilite direct de unele din cadrele noastre cu o serie de întreprinderi din Iași sau alte orașe ale Moldovei, prin stagiile de practică efectuate de tinerele noastre cadre didactice direct în întreprinderi, prin legăturile pe care le avem cu o serie de întreprinderi în lunile în care studenții noștri efectuează practica în producție ș.a.O simplă răsfoire a lucrărilor științifice rezolvate de cadrele didactice, o scurtă trecere în revistă a sumarului Buletinului științific editat de institutul nostru, dovedește fără putință de tăgadă că cercetarea științifică desfășurată de cadrele didactice din institutul nostru se orientează din ce în ce mai susținut și în ritm viu spre rezolvarea acelor probleme care contribuie eficient la dezvoltarea economiei naționale.— Vreți să-mi dați cîteva cifre edificatoare din acest punct de vedere ?

Vasul romînesc „Dobrogea“ s-a întors din cursă în portul Con
stanța.

Foto: N. STELORIAN

„Scînteia tineretului", un aparat 
de radio cu tranzisfori. La Tg. Se
cuiesc, sprintul cu premii a fost 
clștigat de Ardeleanu.

Acfiuni de evadare sînt între
prinse de la poalele serpentinelor 
Oifuz. Plutonul dispus în șir indian 
se destramă treptat dînd astfel po
sibilitatea unui grup de 7 cicliști, 
Cosma, Dumitrescu, Gheorghe 
Moldoveanu, Zanoni, cehoslovacul 
Laczo, Ziegler și Ardeleanu să se 
depărteze. Buni cățărători, cei 1 
cicliști colaborează excelent și 
reușesc un avani considerabil care 
la Brașov este de peste 3 minute. 
O remarcă deosebită se cuvine 
debutantului Gheorghe Moldovea
nu, cel mai tînăr dintre participan
ta la Cursa Scinteii. El a evoluat 
cu succes alături de consacrafii

— In anul universitar care a trecut au fost rezolvate 250 de teme științifice strîns legate de producție din care 51 pe baza unor contracte directe încheiate de o serie de întreprinderi cu politehnica noastră.In luna noiembrie, în cadrul unei sesiuni științifice vor fi prezentate 286 lucrări științifice elaborate, printre alți autori, de 132 de tinere cadre didactice.— Există în institut toate condițiile pentru desfășurarea unei vaste activități științifice?— Din plin. Puterea populară a pus la îndemîna cadrelor noastre didactice aparate moderne, laboratoare excepțional de bine înzestrate. Să vă dau un singur exemplu : numai în ultimii 3 ani, Politehnica din Iași a fost înzestrată cu utilaje moderne în valoare de aproape 7 milioane de lei. Au fost amenajate noi laboratoare de chimie anorganică, hidrotehnică, geotehnică și

Cosma, Dumitrescu, Zanoni și Zie
gler.

La sosire primul trece linia de 
sosire Cosma, care reușește să 
cîștige astfel a doua etapă, rămî- 
nînd in continuare purtătorul tri
coului galben. Jn același timp au 
fost cronometrați Ziegler și ceho
slovacul Laczo. Primul pluton so. 
sește la 3'30'' fafă de învingător.

Sosirea în ultima etapă, Brașov— 
București, va avea loc astăzi, în 
jurul orei 18, pe stadionul 23 Au
gust.

V. RANGA

Azi la fotbal
• Astăzi începe noua ediție a 

campionatului categoriei A de 
iotbal. In Capitală se vor desiă- 
șura trei Intîlniri. Pe stadionul 
„23 August ", in program cuplat 
amatorii de lotbal vor putea ur
mări întilnirile : Rapid—Steagul 
roșu Brașov (ora 15,45) și Pro
gresul—Petrolul Ploiești (ora 
17 30). Seara, la lumina reilectoa- 
relor stadionului Republicii, cu 
Începere de Ia ora 20,45 se va 
disputa jocul Viitorul București— 
Minerul Lupeni.

In țară au Ioc meciurile : 
C.S.M.S. Iași—Dinamo Bucureștii 
Crlșana Oradea—Steaua ; Farul 
Constanța—U.T. Arad șl Știința 
Cluj—Știința Timișoara.

Mineri in excursie
40 de mineri de la exploatarea 

carboniferă Șotînga au petrecut de 
curînd trei zile într-o excursie mi
nunată, organizată de-a lungul 
Văii Prahovei și Văii Oltului. Iii. 
nerariul a trecut printr-o serie de 
localități importante ca : Sinaia, 
Brașov, Făgăraș, Sibiu, Pitești.

întorși la mină, cei 40 de mii

Pentru noul an țcolar

/n comuna Lăceni, din 
raionul Alexandria, s-au 
luat din timp măsuri 

pentru deschiderea in bune 
condiții a noului an școlar. 
Sălile de clasă au fost reno
vate și dotate cu mobilier nou. 
De asemenea, constatîndu-se 
că numărul elevilor crește, 
s-a construit, cu sprijinul ță
ranilor colectiviști, încă două 
tăli de clasă care se află in 
stadiul de finisare, 

fundații, acționări electrice etc.— Să ne oprim dacă vreți la cîteva dintre problemele rezolvate de cîteva dintre tinerele cadre didactice.— îmi este foarte greu să- aleg. In domeniul chimiei, mecanicii, electrotehnicii, construcțiilor, industriei ușoare, există o serie de realizări ale tinerilor. Să încercăm totuși să dăm cîteva exemple. Un grup de chimiști care lucrează sub conducerea prof. Cristofor Simionescu, membru corespondent al Academiei R.P.R., a reușit să obțină o hîrtie cu amestec din plante anuale care să corespundă normelor actuale. Colectivul (în care lucrează tinerele cadre didactice inginerii N. Asandei și E. Po- pel) a făcut de acum o serie de șarje industriale la o serie de fabrici de hîrtie din Moldova.— Continuați cu un exemplu în domeniul mecanicii.— O temă interesantă : înlocuirea uleiului de floarea soarelui ce se folosește la con-

Deschiderea expoziției „Din lucrările 
unor tineri artiști plastici“

Simbătă la amiază, în sala 
Dalles din Capitală, a avut loc 
deschiderea expoziției „Din lucră
rile unor tineri artiști plastici“, 
organizată de Comitetul de Stat 
pentru Cultură și Artă, Uniunea 
artiștilor plastici și Comitetul oră
șenesc U.T.M. București. Expoziția 
cuprinde lucrări de pictură, sculp
tură și grafică aparținînd unor ar
tiști bucureșteni ce nu depășesc 
vîrsta de 35 de ani, absolvenți ai 
Institutului de arte plastice ,,N. 
Grigorescu“ și ai altor instituții de 
învățămînt artistic.

Din jurnalul unei vileSlănic-Moldova 1962. în vile 
pitorești și confortabile 
locuiesc împreună munci

tori, atudenți, țărani colectiviști, 
ingineri etc. în amintirea lor vor 
rămîne de neșters minunatele 
zile petrecute in această stațiune. 
Jurnalele vilelor vor păstra încă 
multă vreme impresiile plăcute 
ale celor care și-au petrecut con. 
cediul de odihnă. Spicuim citeva 
însemnări din jurnalul vilei nr. 
30. Aici și-au dat întîlnire sem
năturile oamenilor muncii din 
diferite colțuri ale țări :

Fănică Budescu — radiotele
grafist la TAROM-Timișoara : 
„Totul a fost atît de minunat, 
încît nici n-am simțit cînd au 
trecut cele 21 de zile. Fiecare zi 
a fost o surpriză plăcută“.

Macar ie Cosma — Sibiu : „Nu 
pot pleca din stațiune înainte 
de a aduce mulțumiri persona

9 Din cauza timpului nefavora
bil, campionatele mondiale de pa
rașutism sportiv au început cu o 
întîrziere de 4 zile. După prima 
lansare in proba de sărituri la 
punct fix conduce Bridon (S.U.A.). 
El a sărit de la 1 000 m aterizînd 
la 1,00 m de centrul cercului. 
Urmează în clasament Treves 
(Franța) cu 1,15 m și Wilson (An
glia) cu 1,62 m. La feminin, în 
cadrul aceleiași probe, lansările 
s-au făcut de la 700 m, plafonul 
de nori fiind prea jos. în clasa
ment conduce Olson (S.U.A.) cu 
1,97 m, urmată de Zarybnika 
(R. S. Cehoslovacă) — 2,35 m, 
Berger (Canada) — 2,67 m și re
prezentanta R. P. Romîne, Elena 
Băcăoanu, cu 2,92 m. Ultimele trei 
lansări care vor avea loc în zi
lele următoare vor fi în măsură 
să desemneze pe campionii lumii 
Ia aceste probe.

• Pentru a cincea oară boxerul 
negru Davey Moore și-a apărat 
cu succes titlul mondial al cate
goriei pană. Vineri seara, la Hel
sinki, el a dispus prin K.O. în 
rundul doi de șalangerul său Olly 
Maeki (Finlanda).

® Meciul suplimentar dintre 
marii maeștri internaționali Keres 
și Gheller a continuat cu desfă
șurarea partidei a 4-a. Cei doi ju
cători au căzut de acord asupra 
remizei la mutarea 43-a. In pre
zent, scorul est« de 2ț£—l1/» 
puncte In lavoarea lui Keres. A 
cincea partidă se dispută astăzi.

neri au povestit și altora felul în 
care și—au petrecut timpul, lucru
rile interesante pe care le-au în- 
fîlnit de-a lungul excursiei, felul 
în care i-a ajutat această excursie 
să-și îmbunătățească cunoștințele 
despre chipul nou al patriei 
noastre.

ION TEOHARIDE

Elevii din comună n-au ră
mas nici ei indiferenți față de 
această importantă acțiune și 
au dat ajutor la executarea 
diferitelor lucrări. Cei care 
s-au evidențiat sînt următo
rii: Epure Maria, Panciu Ște
fan, Stăiculescu Ion, Cristescu 
Ioana și alții.

CONSTANTIN SOARE 
colectivist

fecționarea miezurilor la turnătorii cu un alt liant mai ieftin. Colectivul condus de prof. T. Farkaș, (lucrează aici și tinerii ingineri B. Gheorghiu și C. Ciorchină) a rezolvat a- ceastă problemă cu ajutorul întreprinderii de material rulant din localitate.Interesante sînt, de asemenea, realizările în domeniul electrotehnicii.Sprijinind activitatea unor întreprinderi din industria u- șoară, specialiștii noștri, în colaborare cu catedra de filatură și țesătorie de la Facultatea de industrie ușoară, au realizat un dispozitiv pentru acționarea pieptenului de car- dă, dispozitiv cu un larg efect economic.Cu toate acestea, realizările obținute nu ne mulțumesc deplin. Am certitudinea că în noul an universitar, paralel cu intensificarea activității didactice, cercetătorii noștri vor depune eforturi deosebite pentru continua îmbunătățire a muncii lor științifice.
TR. POTERAȘ

La deschidere au participat 
D. Popescu, vicepreședinte al Co
mitetului de Stat pentru Cultură 
și Artă, artiștii poporului Boris Ca- 
ragea, și Corneliu Baba, cadre di
dactice și studenți ai institutelor 
de artă plastică din Capitală, un 
numeros public.

Au luat cuvîntul Eugen Popa, 
vicepreședinte al Consiliului arte
lor plastice și D. Olteanu, secre
tar al Comitetului orășenesc al 
U.T.M. București.

(Agerpres)

lului medico-sanitar, care, în 
permanență a fost preocupat de 
îngrijirea și tratarea noastră. 
Aduc calde mulțumiri partidului 
și guvernului nostru pentru mi
nunatele condiții create”.

Nicolae Ioanei — muncitor în 
portul Constanța : „Voi poposi 
pe malul însorit al mării, du- 
cînd cu mine amintirea crestelor 
împădurite. Mulțumesc tuturor 
celor care ne-au acordat conti
nuu o atenție deosebită".

Ion Horghidan — tehnician- 
normator la întreprinderea „23 
August” din Piatra Neamț : Sînt 
mulțumit. Voi duce cu mine, în 
producție, stima și dragostea 
față de oamenii care ne-au făcut 
aici odihna cît mai plăcută. Pe 
curînd dragi tovarăși”.

în stațiunea Slănic-Moldova 
sînt peste 40 de vile. Și în jur
nalul fiecărei vile se întîlneso 
„mulțumiri” ale oamenilor mun
cii, urmate de „pe curînd dragi 
tovarăși”...

ION ANDREIȚĂ

Institutul agronomic „T. Viadimirescu" 
din Craiova

Crea-t prin reforma invățămîntului în 1948, a dat produc
ției peste două mii absolvenți. In prezent funcționează cu 
două facultăți:

1. Facultatea de Agricultură, cu durata de școlarizare de 
5 ani, care pregătește ingineri agronomi ;

2. Facultatea de horticultura, cu durata de școlarizare de 
5 ani, care pregătește ingineri horticoli.

Admiterea in anul I, la ambele facultăți, se face pe bază 
de concurs ce se va ține între 7—15 septembrie 1962.

La concursul de admitere se pot prezenta toți cetățenii 
din R.P.R. care îndeplinesc 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 în condițiile Hotărîrii nr. 
1434/1956 cu o durată de studii de 4 ani.

— Se pot prezenta de asemenea, la concursul de admitere, 
absolvenți cu examenul de bacalaureat al fostelor licee teo
retice, industriale sau comerciale, precum și absolvenți cu 
diplomă (certificat) ai altor școli care au fost echivalate 
de Ministerul Invățămîntului, cu școală medie, avind drep
tul de a continua studiile în învățămintul superior.

— Absolvenții din anul școlar 1961—1962 ai școlilor teh
nice cu durata de studii de 4 ani, care funcționează în con
dițiile Hotărîrii 1434/1956 se pot prezenta la concursul de 
admitere pentru învățămintul de zi (la facultățile cores
punzătoare specialității urmată în școala absolvită), pe baza 
repartizării în învățămintul superior dată în acest an.

— Absolvenții din anii precedenți ai școlilor medii tehni
ce, 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 invățămîn- 
tul de zi dacă prezintă adeverințe eliberate de întreprinderi 
sau de comitetele executive ale sfaturilor populare raionale 
din care să rezulte că au efectuat stagiul de 3 ani în pro
ducție, conform prevederilor Decretului nr. 180/1950.

înscrierile pentru concursul de admitere în învățămintul 
superior de zi se fac după cum urmează :

A. înscrierile pentru concursul de burse acordate de sfa
turile populare și întreprinderile socialiste se fac prin aceste 
unități și prin secretariatele comitetelor executive.

B. înscrierile pentru concursul general de admitere se 
fac prin secretariatele facultăților.

Pentru înscrierea la concurs candidatul va completa o de
clarație tip de înscriere conform H.C.M. nr. 2759/1953 ce 
se eliberează de secretariatul facultății respective.

La declarația tip se vor anexa, în original următoarele 
acte :

a) certificatul de naștere (copie legalizată)
b) actul de studii
c) certificatul medical
d) dovada de repartizare In învățămintul superior (pen

tru absolvenții seriilor 1961—1962 ai școlilor pedagogice)
e) 3 (trei) fotografii 6/9
Disciplinele la care se dau examen sînt:
FACULTATEA DE AGRICULTURA ȘI FACULTATEA 

DE HORTICULTURA.
— Științele naturale (botanică, darwinism, zoologie) — 

scris și oral
— Chimie — scris și oral
— Matematică — oral

Incepînd de la data de 1 iunie 1962 institutul a organizat 
cursuri de pregătire pentru candidați.

Concursul se desfășoară pe baza cunoștințelor din școala 
medie de cultură generală.

Informații suplimentare pentru ambele facultăți se pot da 
la telefon 15—44, 37—24, 37—25, 28—66.

Institutul de Științe Economice 
„V. I. Lenin" - București comunica s

Înscrierile pentru concursul de admitere încep în ziua de 
20 august.

Concursul de admitere va avea loc în ziua de 18 septem
brie.

In cadrul institutului vor funcționa în anul universitar 
1962-1963 următoarele facultăți și secții:

FACULTATEA DE ECONOMIE GENERALA CU SEC
ȚIILE :

— Economie politică și planificare
— Statistică
FACULTATEA DE FINANȚE, CREDIT și EVIDENȚĂ 

CONTABILĂ CU SECȚIILE :
— Finanțe și credit
— Evidență contabilă
FACULTATEA DE COMERȚ CU SECȚIILE :
— Economia comerțului interior
— Economia comerțului exterior
— MerceologieConcursul de admitere la facultățile de : Economie generală, Finanțe, Credit, și Evidență contabilă și la secția Economia comerțului interior constă din următoarele probe.
— Economie politică — oral
— Matematică (aritmetică, algebră și trigonometrie) scris 

și oral
— Geografia R.P.R. — scris și oralLa secția de Economia comerțului exterior se vor da următoarele probe :
— Economie politică — oral
— Matematică (aritmetică, algebră, trigonometrie) — scrii 

și oral
— Geografia R.P.R. — scris și oral
— O limbă străină la alegerea candidatului (rusă, fran 

ceză, germană, engleză) — scris și oral.La secția de Merceologie se vor da probe la :
— Economie politică — oral
— Chimie — scris și oral
— Matematică (aritmetică, algebră, trigonometrie) 

scris și oral
Pentru pregătirea condidaților au început cursurile d 

pregătire. In perioada acestor cursuri institutul asigur 
candidaților cazare și masă contra cost.Informații suplimentare se pot obține de la secretariatel facultăților din București — Piața Romană nr. 6 (tramva 15—19, troleibuz 82—83, autobuz 31—33—34 — Stația Piaț Romană) și la telefon: 11.06.10, 11.06.18, 11.06.19.

Primirea de către 
Yicepreședintele 

Consiliului de Miniștri, 
Emil Bodnăraș, 

a canonicului Felix Kir
La 18 august, vicepreședin- tele Consiliului de Miniștri, E- mil Bodnăraș, a primit la Consiliul de Miniștri, pe canonicul Felix Kir, primarul orașului Dijon din Franța, președinte de onoare al Federației mondiale a orașelor înfrățite, care face o vizită în țara noastră.La primire au fost de față academicianul Mihail Ralea, președintele Institutului romîn pentru relațiile culturale cu străinătatea, Dionisie Ionescu, șeful Ceremonialului de Stat, Ioniță Bărbulescu, director general al Departamentului cultelor de pe lîngă Consiliul de Miniștri și deputatul C. Pa- raschivescu-Bălăceanu.întrevederea s-a desfășurat într-o atmosferă deosebit de cordială.

★
Comitetul național pentru a- 

părarea păcii a oferit sîmbătă 
seara, la restaurantul „Pescă
ruș", o masă în cinstea cano- 
nicului Felix Kir.

Au luat parte membri ai 
conducerii Comitetului națio
nal pentru apărarea păcii, oa
meni de știință și cultură, pre
cum și reprezentanți ai culte* 
lor. (Agerpres)



MOSCOVA A FÀCUT O PRIMIRE
ENTUZIASTA „FRAȚILOR COSMICI«

Marele miting din Piața Roșie Recepția de la Kremlin
Mitingul din Piața 

fost deschis de Frol 
membru al Prezidiului, secre
tar al C.C. al P.C.U.S. Au luat 
apoi cuvîntul cosmonauta An
drian Nikolaev și Pavel Po
polici.

Roșie a 
Kozlov,

că un

Andrian NikolaevZborul în grup de mai rțiulte zile în jurul Pămîntului, a spus Andrian Nikolaev, funcționarea excelentă a tuturor sistemelor navelor, legătura sigură, aterizarea precisă, toate acestea vin să confirme încă o dată ce este în stare să facă poporul nostru, ce culmi înalte a atins știința și tehnica sovietică.Acum a început o nouă etapă în explorarea Cosmosului. A sosit timpul ca știința sovietică, care este în slujba cauzei păcii și progresului, să culeagă de pe întinsurile neumblate ale Cosmosului o recoltă bogată: ea se îmbogățește cu date valoroase pentru noi descoperiri remarcabile.Este greu de redat, a spus Nikolaev, cît de bine ne-am simțit în doi în Cosmos și ce bucuros am fost cînd am zărit alături nava „Vostok-4”, comandată de fratele meu cosmic Pavel Popovici. Eu și

Pavel Popovici ne bucurăm în Cosmos a luat ființă prim colectiv sovietic.Nikolaev a adus cele mai sincere mulțumiri oamenilor de știință, inginerilor, tehnicienilor și muncitorilor sovietici care au realizat nave cosmice admirabile, supuse voinței omului. El a declarat că pentru gloria patriei, pentru gloria poporului este gata să îndeplinească orice sarcină trasată de partid și guvern.Navele noastre cosmice sînt puse în slujba intereselor științei, a cauzei întăririi păcii pe pămînt, a arătat cosmonautul nr. 3. Zborul în grup în Cosmos este o nouă dovadă grăitoare a superiorității socialismului asupra capitalismului.Planeta noastră este excepțional de frumoasă și de pe înălțimi cosmice ea are o înfățișare minunată. Trebuie făcut totul pentru ca ea să nu devină niciodată arena unor războaie pustiitoare. Pămîntul trebuie să fie o planetă nică, înfloritoare.
Cuvântarea

paș-

sistemul de dirijare a navei și toate aparatele de bord au funcționat ireproșabil. M-am simțit excelent.Nu voi exagera dacă voi spune că în Cosmos am trăit exact ca pe Pămînt, cu o mică deosebire : imponderabilitatea. Dormeam profund, dar nu în- tîrziam la lucru. Nu uitam să mănînc dimineața, la prînz și seara. Am alternat lucrările prevăzute de program cu gimnastica și odihna.Am considerat că sarcina noastră este să facem încă un pas în cucerirea spațiului cosmic, în stăpînirea puternicelor forțe ale naturii, pentru binele și fericirea oamenilor.Navele noastre cosmice dau o idee grăitoare despre succesele remarcabile dobîndite de țara noastră. Alături de aceste nave, oamenii sovietici dispun de o navă puternică de pe bordul căreia se vede perfect nu numai prezentul, ci și viitorul țării noastre, al întregii omeniri. Această navă puternică este programul partidului nostru. Ea a și fost plasată pe orbita epocii noastre. Ea exercită de pe acum o înrîurire puternică asupra dezvoltării sociale mondiale.Sîntem bucuroși rurile noastre în urmăresc obiectiveși corespund intereselor întregii omeniri. Popoarele lumii vor ști să aprecieze

Corespondență telefonică din Moscova

Sincer vorbind, a spus Pavel Popovici, zborul ar fi putut continua și mai departe;
că zbo- Cosmos științifice

acest fapt
Succesele IL R.S.S. în

un caracter
marchea- cucerirea
celor doi 
sovietici

tovarășilor săi de
succeselor U.R.S.S. 
sistemul socialist, în

Șeful guvernului sovietic a arătat că Andrian Grigorievici Nikolaev și Pavel Romanovici Popovici au înfăptuit un mare act de eroism, care ză o nouă etapă în Cosmosului.
Zborul în grup al 

piloți cosmonauți
constituie un nou pas impor
tant spre comunicațiile inter
planetare. Poporul sovietic a reușit să pregătească țara în domeniul industrial, tehnico- științific, cultural, și, ceea ce este principal, să pregătească oameni de știință, constructori, ingineri, muncitori care să poată crea nave-cosmice atît de perfecționate îneît au făcut posibilă efectuarea unor zboruri fără precedent. Țara noastră a educat un om nou.Oricît s-ar strădui reprezentanții lumii vechi să minimalizeze realizările poporului nostru, și asemenea oameni mai există încă, ei nu vor reuși să o facă. Este cu neputință, a spus în continuare N. S. Hrușciov. Amintind că fostul președinte al S.U.A., Truman, a încercat să nege noul zbor al comonauților sovietici, el a spus : Prin aceasta, Truman n-a făcut decît să stîrnească ilaritate chiar în Tîndurile idei.

Izvorul 
rezidă în
organizarea socialistă a eco
nomiei, în structura socialistă 
a statului.In aceste zile, în legătură cu noul zbor al cosmonauților, mulți reprezentanți ai lumii capitaliste pun din nou întrebarea ■: de ce acest lucru a fost făcut pentru prima dată de oamenii sovietici, de țara sovietică ? Unii consideră că aceasta este chiar o enigmă. Nu căutați enigme, domnilor, ele nu există, a spus N. S. Hrușciov. Țara Sovietică a făcut prima acest lucru pentru că ea a fost prima care a pășit pe calea construcției socialiste.Știm că avem încă în față multe greutăți, că mai avem multe de făcut pentru a ridica și mai sus nivelul de trai al poporului, menii sovietici înțeleg acest lucru, știenți că în prezent țara dispune de toate mijloacele pentru a soluționa această sarcină. Trebuie doar să ne mobilizăm și mai bine eforturile, să muncim, să muncim și iarăși să muncim pentru îndeplinirea programului doptat de XXII-lea al decît să < sele prezicătoare capitaliste care fac zarvă atunci cînd la noi apare vreo defecțiune în munca practică. Uniunea So
vietică se dezvoltă, se întă
rește și acumulează continuu 
forțe noi, își sporește bogă
țiile, uimește lumea prin des
coperirile și victoriile ei. Și 
poporul nostru, țara noastră, 
n-au arătat încă tot ce pot IPrin zborurile îndelungate ale navelor cosmice sovietice „Vostok-3“ și „Vostok-4“, țara noastră a deschis calea spre acțiuni coordonate în grup ale omului în spațiul cosmic. Lansarea celor două nave cosmice, zborul lor simultan, și aterizarea lor simultană au demonstrat precizia și siguranța aparaturii tehnice cu ajutorul căreia au fost plasate, exact la timpul prevăzut, pe orbitele înainte stabilite. Dar aceasta nu este decît o latură a problemei.Altă latură, nu mai puțin importantă, este coordonarea acțiunilor piloților-cosmonauți

în cursul zborului. Ei erau într-o permanentă legătură directă, bilaterală, prin radio- televiziune. De aceea, lui Nikolaev și lui Popovici le-a fost mai vesel în Cosmos decît predecesorilor lor Gagarin și Titov : Ei au putut nu numai să mențină legătura cu Pămîntul ci și să discute între ei și să se vadă unul pe altul lucrînd.Coordonarea, caracterul colectiv al acțiunilor în zborurile cosmice este de o importanță excepțională pentru explorarea Universului. Cu cît navele cosmice vor zbura mai departe în adîncurile spațiului, cu atît mai necesare le vor fi legăturile cu celelalte nave cosrpice și cu stațiile interplanetare intermediare, prin care vor menține legătura cu Pămîntul.
Realizările în domeniul ex

plorării cosmice ca și Cosmo
sul însuși sînt un bun al în
tregii omeniri. De aceea rezul
tatele cunoașterii Cosmosului 
trebuie să fie un bun al tutu
ror, un bun al tuturor oame
nilor care locuiesc pe 
nata noastră planetă, 
tul.Pentru înfăptuirea prima dată în lume a unui zbor cosmic în grup timp de mai multe zile, Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. a decernat lui Andrian Grigo- rievici Nikolaev și lui Pavel Romanovici Popovici înaltul

minu- 
Pămîn-pentru

ei sînt Oa- bine con-

a‘Congresul al l P.C.U.S. N-au croncăne diver-

Popovici îmbrăjișindu-și familiile
Telefofo : TASS

Momente emozionante. Cosmonaujii Andrian Nikolaev și Pavel 
pe aeroportul Vnukovoașa cum se cuvine. Ele au doar un obiect pentru ' comparație : dincolo de ocean, dușmanii păcii ațîță isteria războiului, se străduiesc să transforme

spațiul cosmic în poligon atomic, a spus în încheiere Pavel Popovici.
★

Cuvîntările cosmonauților au

fost subliniate în repetate rîn- 
duri prin aplauze și urale.

La miting a rostit, de ase
menea, o cuvintare Nikita 

Hrușciov.

explorarea Cosmosului
profund pașnic

o zi

Mutarea lai IV. S. Hrușciov

inuncu

Este semnificativ, a subliniat N. S. Hrușciov, că printre frații cosmici exis.tă reprezentanți ai diferitelor naționalități din U.R.S.S., — doi ruși, un ucrainean și un ciuvaș. Sîntem ' convinși că în viitor familia cosmonauților se va completa cu noi fii și fiice ale popoarelor statului nostru multinațional.Noile noastre succese explorarea Cosmosului au caracter profund pașnic,adevărat umanitar. Și oricît ar încerca, scribii burghezi nu vor reuși să dovedească contrariul.
Noi sîntem și vom fi ferm 

pentru pace, ne vom dedica 
forțele construcției pașnice, a- 
sigurării securității popoare
lor, ridicării nivelului de trai 
al oamenilor muncii.Pentru asigurarea păcii nu este suficientă înțelegerea justă a căilor de consolidare a păcii de către poporul nostru, de către statul nostru, de către guvernul nostru și de către guvernele țărilor socialiste. Este necesar ca acest lucru să fie înțeles și de dușmanii socialismului, de guvernele țărilor capitaliste.Șeful guvernului sovietic a avertizat din nou că nimeni nu va reuși să lichideze orîn-

cu care le amenință lumea capitalistă, ba chiar le sînt poate superioare în privința armamentului. Iar din punct de vedere ideologic sîntem mai puternici decît oricine.
Este necesar să se facă totul 

pas cu pas, pentru a consoli
da pacea și pentru a realiza 
dezarmarea generală sub un 
riguros control internațional. 
In primul rlnd trebuie să se 
pună capăt rămășițelor celui 
de-al doilea război mondial, 
trebuie semnat tratatul de 
pace german. Printre proble
mele internaționale urgente, 
dar nesoluționate, N. S. Hruș
ciov a amintit recunoașterea 
celor două state germane și 
primirea lor in Organizația 
Națiunilor Unite, lichidarea 
pe baza semnării tratatului de 
pace german, a regimului de 
ocupație din Berlinul occiden
tal, lichidarea bazelor militare 
ale N.A.T.O. din Berlinul oc
cidental, retragerea trupelor 
puterilor occidentale din Ber
linul occidental.Vorbind despre afirmațiile imperialiștilor că pentru libertatea de alegere a orînduirii sociale populația din Berlinul occidental ar avea nevoie de garanții sub forma prezenței trupelor de ocupație, N. S. Hrușciov a spus : Considerăm

dar amenințările lor nu intimidează țările iubitoare de pace.Experiența din ultimul timp ne-a arătat că dacă există dorința de a rezolva problemele internaționale complicate pe baza colaborării, ținîn- du-se seama reciproc de interesele tuturor părților, această colaborare dă roade. în această ordine de idei, șeful guvernului sovietic s-a referit la rezultatele pozitive obținute în reglementarea problemei laoțiene și la realizarea acordului între Indonezia și Olanda în problema Irianului de vest.Considerăm, a spus el, că după acest model ar putea fi rezolvate problemele semnării tratatului de pace german, admiterii Republicii Democrate Germane și a Republicii Federale Germane în Organizația Națiunilor Unite și sta-

bilirii statutului de oraș liber al Berlinului occidental.Aceasta ar constitui o importantă contribuție la întărirea cauzei păcii, ar crea condiții favorabile tratativelor în principala problemă care interesează omenirea — problema dezarmării generale sub un control internațional strict.Asaltînd Universul noi nu uităm problemele noastre de zi cu zi legate de dezvoltarea economiei, științei și culturii. Industria și agricultura noastră se dezvoltă bine, liniat N. S. Hrușciov.
★

Zecile de mii de 
aflați în Piața Roșie 
bliniat cuvîntarea lui 
Hrușciov cu aplauze 
noase.

După miting a început o în
suflețită demonstrație a oame
nilor muncii din Moscova.

'Azi la Moscova a fost impresionantă în totalitatea ei și măreață prin fiecare minut retrăit de toți cei care s-au aflat aci, în Capitala sovietică.Printre numeroasele evenimente impresionante ale zilei de azi am reținut pe cele care au încununat marea primire făcută eroilor Cosmosului.
„In cinstea marii victorii a 

savanților, constructorilor, in
ginerilor, tehnicienilor și mun
citorilor care au asigurat rea
lizarea zborului în grup a na
velor cosmice în spațiul Cos
mic și în cinstea piloților cos
monauți Andrian Nikolaev și 
Pavel Popovici, Comitetul 
Central al P.C.U.S., Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S., 
Consiliul de Miniștri al 
U.R.S.S,, vă invită la recepția 
ce va avea loc în sala Gheor- 
ghii din palatul Kremlinului“.Sute de oameni urcă emoționați cu această invitație scările de marmură albe ale marelui palat martor a numeroase evenimente însemnate din viața țării sovietice. Zeci de tineri și tinere cu flori în brațe așteaptă sosirea din Piața Roșie a eroilor cosmonauți. Un sunet de trompete și apoi victoriosul imn „Slăvit fii“ din opera Ivan Susanin este un moment cu adevărat impresionant. în fruntea tuturor vine mica Natașa Popovici, fiica cosmonautului nr. 4, vin apoi membrii familiilor cosmonauților, tovarășul Nikita Hrușciov cu cei doi eroi, conducătorii partidului și statului sovietic •La recepție sînt prezenți tovarășii Gheorghe Gheorghiu- Dej, Ion Gheorghe Maurer și Chivu Stoica. Toți îi felicită din nou pe Andrian Nikolaev și Pavel Popovici. Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej urează celor doi piloți cosmo-

noi succese, le exprimănauți cele mai sincere felicitări.Privesc în sală. Pe pieptul multor invitați lucesc stelele de aur de Erou al Muncii Socialiste și insignele de laureați ai premiului Lenin.întreaga sală aplaudă. Tovarășul Leonid Brejnev înmî- nează maiorului Nikolaev și lt. colonelului Popovici Ordinul Lenin, titlul de Erou al Uniunii Sovietice, și „Steaua de aur“ precum și insigna de „Pilot cosmonaut al U.R.S.S.“.în astă seară la Kremlin s-au rostit toasturi, au vorbit tovarășii Hrușciov și Brejnev ; invitații au ascultat cuvintele de mulțumire ale celor doi cosmonauți și în toate cuvîntările acestea au răsunat cuvintele dragi fiecărui om: Pacea, știința să fie puse în slujba omenirii, a binelui ei.La un moment dat în sala Gheorghii este adusă ediția specială a ziarului „Pravda“ în care se publică ample relatări de la solemnitățile de azi și cuvîntările rostite la mitingul din Piața Roșie. „Pravda“ publică, de asemenea, sub titlul 
„Florile pămîntului — eroilor 
Cosmosului“ — scrisoarea deschisă adresată lui Andrian Ni- kolaev și Pavel Popovici de poetul romîn Eugen Frunză, laureat al Premiului de Stat.Festivitatea de la Kremlin a luat sfîrșit cu cîteva minute înainte de a transmite această relatare. Ca o încununare supremă a zilei de azi pe cerul Moscovei s-au aprins luminile salutului în cinstea zilei aviației sovietice, în cinstea eroismului, în cinstea marilor victorii ale constructorilor comunismului.

AL. STAROMoscova, 18 august 1962
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Un nou satelit artificial al Pământului 
lansat în U. R. s. S.a sab-

oameni 
au su- 
Nikita 
furtu-

MOSCOVA 18 Agerpres). — TASS transmite: La 18 august 1962, în Uniunea Sovietică a fost lansat cu succes pe orbită un nou satelit artificial al Pă- fnîntului — „Cosmos-8”.La bordul satelitului instalate aparate sînt științifice destinate continuării cercetării spațiului cosmic, în conformitate cu programul anunțat
La Leningrad

Toafe florile Moscovei, în întîm pinareatitlu de Erou al Uniunii Sovietice. Li s-a conferit, de a- semenea, titlul de onoare de aviatori-cosmonauți ai U.R.S.S.Cu un sentiment de stimă profundă, felicit pe părinții eroilor Cosmosului, modești oameni ai muncii sovietici, care au educat adevărați eroi ai timpului nostru.

duirea socialistă în statele în care a învins și se dezvoltă cu succes. Dacă nebunii din lagărul imperialist vor dori să-și traducă în viață planurile agresive, acest act va echivala cu sinuciderea capitalismului.Țările socialismului dispun și ele nu numai de mijloacele
MOSCOVA 18 (Agerpres). - 

TASS transmite: Peste 150 000 
de moscoviti au participat la 
18 august la manifestați^ so
lemnă în cinstea zborului eroic 
al lui Andrian Nikolaev și 
Pavel Popovici.

Ca un simbol al noului tri
umf al rațiunii și curajului oa
menilor sovietici, deasupra 
Pieței se înalță macheta na
vei cosmice îndreptată spre 
cer.

Primele coloane de demons
tranți au sosit în Piața Roșie 
cu o oră înainte de miting 
transformînd-o într-o mare de 
capete multicolore. Numeroși 
demonstranți poartă flori, ra
muri de mesteacăn în semn de

salut. Deasupra coloanelor, la 
o mare înălțime, se înalță un 
glob uriaș purpuriu cu portre
tele celor patru cosmonauți 
vietici.

După intonarea Imnului 
stat al U.R.S.S., un buchet

înalță spre 
cuvintele 
Apoi în- 

fruntea co-

so-de de
baloane colorate 
cer un fanion cu 
„Glorie P.C.U.S.“. 
cepe defilarea. In 
Ioanelor de demonstranți se 
află un basorelief uriaș al lui 
Lenin.

Coloanele se scurg într-un 
șir nesfirșit prin piață.

Timp de peste două ore a 
continuat manifestația sărbă
torească a moscoviților.

cosmici".
Telefoto ; TASS că acesta este un argument absurd. Sîntem de acord cu garanțiile, însă aceste garanții trebuie să fie asigurate prin semnarea tratatului de pace. Dacă acest lucru este insuficient, acceptăm prezența temporară în Berlinul occidental a unor trupe sub steagul Organizației Națiunilor Unite.Nu putem fi însă de acord ca aceste trupe, aduse, ca să spunem așa, ca garanție, să fie trupe din țările membre ale blocului militar agresiv N.A.T.O., care a fost creat pentru un război împotriva țărilor socialiste.Dacă nu vom găsi înțelegere din partea puterilor occidentale, nu vom avea altă ieșire decît să semnăm tratatul de pace cu Repubica Democrată Germană și să lichidăm astfel starea de război. Pe această bază își va pierde valabilitatea regimul de ocupație și în Berlinul occidental, care se află în centrul R.D.G. Nici un fel de amenințări ale imperialiștilor nu ne vor opri să o facem.Imperialiștii ne amenință,

ștepfaf cu deosebit interes 
de mișcarea democratică și 
progresistă a tineretului 

din întreaga lume, cel de-al VII- 
lea Congres al Uniunii Internațio
nale a Studenților și-a început 
ieri lucrările la Leningrad.

După cum apreciază numeroși 
participanți, acest congres va fi 
cea mai importantă reuniune stu
dențească pe plan mondial din 
ultima vreme. Ordinea de zi în
scriind o problematică bogată și 
de mare actualitate vădește in
tenția majorității parficipanților 
de a organiza dezbateri cît mai 
profunde și mai cuprinzătoare în 
măsură să clarifice o serie de 
probleme majore ale mișcării in
ternaționale studențești, 
gească cooperarea în 
teia, să netezească 
unitate.

Deși diversitatea problemelor 
e foarte mare, toate 
te de pe ordinea de zi gravitea
ză spre acest punct central către 
care sînt azi îndreptate privirile 
și eforturile tuturor popoarelor : 
asigurarea păcii în lumea în
treagă.

Au sosit aici delegați și obser
vatori, reprezentanți ai organiza
țiilor studențești din peste 80 de 
țări. Participarea depășește nu
mărul organizațiilor de la toate 
celelalte congrese precedente. 
Este remarcabil numărul organi
zațiilor care trimit pentru prima 
oară delegați sau observatori la 
un congres al U.I.S.

Printre acestea se află organi
zații studențești din Danemarca 
și Olanda. Platforma pe care 
U.I.S. a acționat cu consecvență 
încă de la crearea sa, în urmă cu 
16 ani, platformă care a che
mat întotdeauna la cooperare și 
unitate în mișcarea studențească, 
în lupta pentru pace, pentru li
chidarea colonialismului și neoco- 
lonialismului, pentru democrati
zarea vieții universitare și-a do
vedit trăinicia și implicit puterea 
de a reuni cercuri fot mai largi 
de sfudenți, indiferent de concep
ții politice, filozofice sau reli
gioase. Așadar, ceea ce conferă 
importanță acestui congres este 
în primul rînd actualul nivel de 
dezvoltare a activității U.I.S. și 
dorința majorității zdrobitoare a 
delegaților și observatorilor sosiți 
la Leningrad de a ridica această

să lăr- 
cadrul aces- 
drumul spre

cele 6 punc-

activitate pe un plan superior, de 
a-i da o și maj mare eficiență.

Dragostea cu care studenții Le
ningradului au primit pe parfici- 
panții la Congres creează acestuia 
un cadru cu totul remarcabil. Vi
neri seara, la Palatul de cultură 
al orașului a fost inaugurat clu
bul internațional studențesc. A 
fost acolo multă veselie tine
rească și, mai ales, s-a creat un 
bun prilej de cunoaștere și apro
piere pentru delegați. Sîmbătă 
dimineață, cu cîteva ore înainte

Corespondență 
specială

de deschiderea Congresului, sala 
mare a palatului în care se des
fășoară lucrările fremăta de vo
cile, cîntecele a sute de studenfi 
sovietici și străini. In unele gru
puri se discuta despre Congres, 
despre cei doi cosmonaut abia 
sosiți de pe itinerariile cerești. 
In altele se cînta sau se dansa. 
Toți cei prezenfi au pășit - pragul 
sălii în care se desfășoară lucră
rile cu multă voie bună și într-o 
atmosferă pregnant tinerească.

La ora 12, prezidiul a urcat la 
tribună. Jiri Pelikan, președintele 
U.I.S. a declarat deschise lucră
rile congresului. S-a dat apoi ci
tire mesajului adresat de N. S.

Hrușciov parficipanților 
greș.

Congresul a adoptai 
propunerea unui student din Ve
nezuela, o telegramă de felicitare 
adresată cosmonauților Nikolaev și 
Popovici. „Zborul vostru — se spu
ne în telegramă — a îmbogățit 
știința și cunoștințele oamenilor 
despre Cosmos. Vă dorim noi și 
mari succese. Înainte, spre Lună 
și Venus I Trăiască omul I Trăiască 
știința I".

Ovațiile care au urmat lecturii 
acestei telegrame au fost întrerup- 
te după multe minute de sunetele 
avîntate ale goarnelor unui mare 
număr de pionieri din Leningrad, 
care au inundat sala cu mari bu
chete de flori. Ei au adus calde 
urări de succese pentru prietenii 
lor mai mari — studenții. La orele 
14, Congresul și-a întrerupt lu
crările pentru ca participanții să 
poată urmări, în fața televizoare
lor, primirea la Moscova a celor 
doi eroi cosmonauți sovietici. La 
reluarea lucrărilor au fost dezbă
tute o serie de probleme de pro
cedură. La ora cînd transmitem 
aceste rînduri, președintele U.I.S. 
prezintă Raportul Comitetului Exe
cutiv al U.I.S.
desfășurate de 
două congrese.

la con-

asupra activității
U.I.S. între cele

IOANA
studenti la Institutul da 

Arhitecturi „Ion Minai" București

STOICAN

Mesajul de salut adresat Congresului 
de către N. S. Hrușciov

LENINGRAD 18 (Agerpres). — La 18 august s-a deschis la 
Leningrad Congresul al VII-lea al Uniunii Internaționale a Stu
denților (U.I.S.).

Participanții la congres au primit cu ropote de aplauze mesa
jul de salut adresat congresului de către N. S. Hrușciov.

„în fața dv., a studenților, reprezentanți ai tinerei generații, 
se deschid perspective vaste și luminoase pentru munca însu
flețită și plină de bucurie în numele fericirii și prosperității 
popoarelor“, se spune în mesaj.

Nikita Hrușciov și-a exprimat convingerea că „popoarele sînt 
în măsură să preîntîmpine o catastrofă. Ele urăsc războiul și 
luptă tot inai hotărît pentru pace, pentru dezarmarea generală 
și totală“.

„In această luptă nobilă a popoarelor este excepțional de 
importantă participarea activă pretutindeni a studenților“. „De 
dv. cei tineri, de unitatea dv. de acțiune, subliniază N. S. 
Hrușciov, depinde în multe privințe salvarea omenirii de pe
ricolului unui război general distrugător”.REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA t București, Piața „Scìnteli“, Tel. 17.60.10, Tiparul : Combinatul Poli grafic „Casa Scìnteli“.

de agenția TASS la 16 martie a.c.La bordul satelitului „Cosmos-8” se află, de asemenea, sisteme radiotelemetrice cu mai multe canale, precum și aparataj radiotehnic pentru măsurarea traiectoriei. La bordul satelitului se află un emițător radio „Maiak“ care funcționează pe frecvențele 20,00504 și 90,02268 MHz.Potrivit datelor preliminare 
perioada de revoluție a sate
litului — 92,93 minute ; un
ghiul de înclinație al orbitei 
față de ecuator — 49 grade ; 
îndepărtarea maximă de su
prafața Pămîntului — 604
km; îndepărtarea minimă — 
256 km.Informațiile radiotelemetrice primite de pe bordul satelitului dovedesc că toate sistemele aflate la bord funcționează normal. La centrul de comandă și măsurători parvin informații telemetrice, precum și date despre recepționarea semnalelor emițătorului radio „Maiak“.

Vizita unei delegații
a P.O. in BulgariaSOFIA 18 (Agerpres). — B.T.A. transmite: La 18 august Pencio Kubadinski, secretar al Comitetului Central al Partidului Comunist Bulgar, a primit delegația Partidului Muncitoresc Romîn condusă de tov. Drăgan Constantin, membru supleant al C.C. al P.M.R., prim.secretar al Comitetului regional Oltenia al P.M.R., aflată într-o vizită în Bulgaria.La întîlnirea care s-a desfășurat într-o atmosferă cordială și prietenească, tovarășul Drăgan Constantin a exprimat, în numele delegației, mulțumiri pentru primirea călduroasă făcută delegației de către oamenii muncii bulgari.

Pe scurt
VARȘOVIA. — La 17 august în 

Palatul culturii și științei din Var
șovia a avut loc un miting al ti
neretului cu prilejul încheierii lu
crărilor celei de-a 6-a adunări a 
Federației Mondiale a Tineretului 
Democrat.

Piero . i_._t______
F.M.T.D., care a luat cuvîntul la 
miting, a subliniat că această a- 
dunare a constituit o importantă 
etapă în viața federației.

Pieralli, președintele

a-

KOTA BARU. '— După cum a- 
nunță agențiile de presă, contra
amiralul Reeser, comandantul for
țelor armatelor olandeze din Iria- 
nul de vest, a dat sîmbătă la or« 
9,30, ora locală, (ora zero G.M.TJ 
ordinul de încetare a focului.


