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examenul de maturitate

In întreaga țară, starea de vegetație a culturilor prăsitoare este bună. Ploile care au continuat și în ultima săptămînă au favorizat dezvoltarea plantelor. Pentru păstrarea umidității solului și distrugerea buruienilor, mecanizatorii și colectiviștii au continuat intens lucrările de îngrijire a culturilor. în regiunile București, Dobrogea, Banat, Ploiești, și Crișana. prașila a Il-a la sfecla de zahăr s-a terminat. De asemenea, în aceste regiuni și în multe unități agricole socialiste din celelalte regiuni, a- ceastă lucrare se apropie de sfîrșit și la porumb, floarea- soarelui, cartofi.După cum rezultă din datele Consiliului Superior al
Si în viitor
toată grija

pentru

Pentru sectorul zootehnic

Surse bogate
de furaje
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Agriculturii, în întreaga țară, prașila a II-a a, fost executată rână la 14 iunie în proporție de 80 la sută la sfecla de zahăr, de 75 la sută la floarea-soarelui și de 60 la sută la porumb și cartofi. Pe suprafețe însemnate a fost efectuată și prașila a III-a îndeosebi la sfecla de zahăr.Ca urmare a bunei organizări a muncii Și folosirii depline a mașinilor, în gospodăriile agricole de stat lucrările de îngrijire a culturilor sînt mai avansate, în aproape toate unitățile prașila a II-a a fost terminată, iar cea de-a III-a a fost efectuată în proporție de 55 la sută la floarea-soarelui și de peste 30 la sută la porumb. Anul acesta atît în gospodăriile de stat, cît și în gospodăriile colective lucrările de îngrijire a culturilor sînt mai avansate și de mai bună calitate decît în anii trecuți. Ele s-au făcut potrivit recomandărilor Institutului central de cercetări agricole, dîndu-se multă atenție asigurării densității optime de plante la hectar, scurtării perioadei de efectuare și menținerii terenului afinat și curat de buruieni.S-a continuat strîngerea furajelor cultivate și a fî- nurilor naturale. Conducerile unităților agricole, socialiste se preocupă să a- sigure nutrețurile necesare animalelor, precum și unele rezerve.Paralel cu îngrijirea culturilor, unitățile agricole socialiste s-au pregătit intens și pentru buna desfășurare a recoltărilor și a celorlalte lucrări agricole de vară. Aproape toate nile au fost parate.Consiliul griculturii pînă la începerea secerișului griului să se termine cel puțin trei prașile la porumb, floarea-soarelui și cartofi și patru prașile la sfecla de zahăr. De asemenea. este necesar să se grăbească cositul furajelor cultivate și al fînețelor naturale, acordîndu-se toată grija transportului și depozitării acestora. Se recomandă totodată, ca, pînă la 20 iunie, toate mașinile Și utilajele ce vor fi folosite la strîngerea. transportul și depozitarea recoltei, să fie puse în stare de funcționare și să se ia măsuri pentru buna executare a recoltări- 
I lor și arăturilor de vară.

Gospodăria noastră colectivă .are un sector zootehnic bine dezvoltat. Avem însă toate condițiile ca să sporim și mai mult numărul animalelor proprietate obștească. La sfîrșitul acestui an vom ajunge la 562 de bovine, din care 207 vaci cu lapte, peste 1 500 de oi, 1 600 de păsări matcă și un număr însemnat de porci. Aceasta presupune din partea noastră o preocupare atentă și permanentă pentru a asigura toate condițiile necesare bunei întrețineri a efectivului de animale. Avem îngrijitori bine calificați, am construit și construim adăposturi ieftine și bune. Ne propunem însă să vorbim mai pe larg despre o altă condiție, și anume, asigurarea hranei pentru animale. Pentru că sîntem în vară, începem cu pășunea.Avem 400 hectare de izlaz, încă de cum s-a luat zăpada, tinerii au ieșit la muncă patriotică, le toată prăștiat pe 100 gunoiul de oi. Unele suprafețe mai slabe au fost reînsămînțate, iar 50 de hectare au fost irigate prin aspersiune. Alte 20 de hectare au fost desțelenite și cultivate cu plante furajere care vor da o producție de cel puțin 20 000 de kg masă-ver- de la hectar. Periodic, tinerii merg pe pășune cu coase și sape, stîrpesc buruienile, le strîng grămezi și le ard. Tot acest complex de lucrări a dus

Au grăpat cu atelaje- suprafața și au îm- de hectare rezultat de la stînele

la sporirea considerabilă a producției de iarbă la hectar față de anul trecut. Am organizat pășunatul rațional 1 cu bune rezultate. Izlazul a fost împărțit în șase parcele, pe specii de animale, asigurînd pentru vaci suprafețele cele . mai productive. Pășunatul se , face pe porțiuni, prin rotație, timp de 5—6 zile, pentru ca fiecare parcelă să aibă un decalaj de 25 de zile pentru regenerarea ierbii.O altă sursă de furaje o constituie la noi fînețele care se întind pe aproape 230 de hectare. Anul trecut am obținut o cantitate mică de fin la hectar. Producția au „dijmuit-o” arbuștii, boziile și cioatele care năpădeau atît pajiștile de șes cit și pe cele de deal. Sub îndrumarea organizației de partid, consiliul de conducere a luat din timp o serie de măsuri. încă din iarnă s-au organizat, pe brigăzi, acțiuni de scoatere a cioatelor, defrișarea arbuștilor și stîrpirea mărăcinilor. Iarba a crescut acum frumos și o vom cosi în timpul optim. în felul acesta vom a- sigura circa 600 de tone de fînuri, adică cu aproape 200 de tone mai mult decît anul trecut.Dar problema asigurării a-
GHEORGHE ALEXA

președintele G.A.C. Bucecea, 
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inovații- în acestade oțel, denumită sîrme-

prin inovații
400 000

C. VASILE

în regiunea Dobrogea

(Ieri dimineața în Gara de j 
! Nord a avut loc o despăr-) 
( țire neobișnuit de veselă, j I Cîteva sute de copii din Ca- j j pitală, din regiunile Bucu-j } rești și Brașov au plecat j ( spre litoral. Trenul a primit j ! — și ne bună dreptate — o j 
( denumire romantică „tre- jî nul voioșiei". „Echipajul" j [ său pleca spre taberele de I I la mare, ceea ce explică J I bucuria atît de exuberantă | j care domnește pe chipurile j tuturor.

Recent, Ia Uzinele „Industria Sîrmii" Cîmpia Turzii, un grup de inovatori a realizat un nou procedeu de călire sîrmelor Inovația,„Patentarea lor de oțel în săruri”, înlocuiește baia de plumb la că- lirea izotermă a sîrmelor de oțel prin baia de săruri. Noul procedeu de călire înlătură vaporii de plumb și asigură condiții optime de lucru pentru muncitori. în afară de a- ceasta, el aduce întreprinderii econo-

mii antecalculate de aproximativ lei anual.Numărul lor propusean la cabinetul tehnic al uzinei se ridică la 85 din care a- proape jumătate au fost aplicate sau sînt în faza experimentală.Mișcarea de inovații a luat în ultimul timp o mare amploare și în alte întreprinderi din regiunea Cluj. Inovatorii de la Fabrica de sticlă din Turda, de exemplu, au propus în timpul care a

trecut din acest an peste 100 inovații din care 50 au fost aplicate aducînd întreprinderii economii de 430 000 lei a- nual.în cinci luni din a- cest an, numai la cabinetele tehnice ale întreprinderilor industriale din orașul și raionul Turda au fost înregistrate 453 de inovații din care aproape 140 au fost aplicate. Valoarea e- conomiilor realizate prin aplicarea cestora se ridică 1780 000 lei.

Materiale didactice 
pentru viitorul an 

de învățămînt
Lucrătorii Întreprin

derii de material di
dactic din Capitală 
conlecționează de pe 
acum noi sortimente 
de materiale didactice 
necesare viitorului an 
de învățămînt.

In momentul de față 
se pun la punct pro
cedeele tehnologice ne
cesare introducerii în 
fabricația de serie a 
truselor pentru expe
riențele aero-dinamice 
și studiul fenomenelor 
moleculare, ecrane pen
tru proiecții la lumi
na zilei, ecrane mobi
le rulabile etc.

La Editura didactică 
și pedagogică se con
fecționează, de aseme
nea, planșe destinate 
studiului științelor na
turii, planșe ilustrlnd 
mari obiective indu 
striale din țara noa
stră
•Slnt în curs de edita
re harta fizică și ad
ministrativă a R. P. 
Homîne, harta politică 
a lumii, hărțile conti
nentelor Europa, Afri
ca, precum și un nou 
atlas geografic.

(Agerpres)

Spectacol în cinstea siderurgiștilor 
și constructorilor hunedoreni

Consiliul local al sindicatelor Hunedoara a or
ganizat sîmbătă după-amiază la Clubul muncito
resc ..Siderurgistul“ din localitate un spectacol fe
stiv în cinstea siderurgiștilor și constructorilor hu- 
nedoreni evidențiați în întrecerea socialistă. Și-au 
dat concursul cu acest prilej cele mai bune forma
ții artistice de amatori, printre care corul Combina
tului siderurgic Hunedoara, formația de muzică 
populară romînească a exploatării miniere Teliuc, 
brigăzile artistice de agitație de Ia laminoarele noi 
de la Hunedoara și turnătoria Uzinelor siderurgice 
„Victoria“ din Calan. (Agerpres)

Relatăm o inițiativă valoroasă a Comitetului re
gional Cluj U.T.M. Nu de mult organizațiile de 
bază U.T.M. din satele și orașele regiunii au fost 
îndrumate să mobilizeze elevii și pionierii la 
strînsul florilor de tei și a celor de mușețel. Ac
țiunea a început. In momentul de față în toate 
satele și orașele regiunii Cluj tinerii colectează 
aceste flori și le predau, pe bază de acte, la 
centrele de colectare a plantelor. Se vor strînge 
astfel, în acest sezon, 28 500 kg flori de tei și 
2 500 kg flori de mușețel.

SE CONSTRUIESC 
NOI SĂLI DE CLASĂ

Spațiul de școlari
zare din orașele și 
satele regiunii Dobro
gea se mărește în a- 
cest an cu peste 100 
de săli noi de clasă. 
La Medgidia se află 
în construcție un lo
cal nou de școală cu 
16 săli, iar la Isaecea, 
Topralsar, Casimcea, 
Ghindărcști, Greci și 
în alte localități — 
clădiri cu cîte 8 săli

con-de clasă. Noile 
strucții școlare vor fi 
date în folosință oda
tă cu începerea anu
lui de învățămînt 
1963—1964. Pe lingă 
investițiile din fon
duri centralizate, la 
ridicarea lor se folo
sesc importante sume 
din contribuția vo
luntară a cetățenilor.

început în școlile 
medii din întreaga țară exa
menul de maturitate. Mii de 
elevi, după 11 ani de învăță
tură, s-au prezentat la exa
menul final al școlii medii. 
Pregătirea lor, precum și re
zultatele pe care le vor obți
ne, vor constitui cartea de 
vizită pentru a porni mai de
parte spre facultate, școală 
tehnică sau în producție. Deo-

camdata, in prima zi a exame
nului s-a dat lucrare scrisă la 
limba și literatura romînă. 
Rezultatele finale le vom afla 
peste zece zile, cînd se va în
cheia examenul de maturitate.

Reporterul nostru fotograf a 
surprins în obiectiv un grup 
de elevi de la Școala medie 
nr. 22 „Gh. Lazăr” din Capi
tală în timpul lucrării scrise.

!

(Agerpres)

De la comisia centrală

CUTEZGTDRII
de organizare

a Spartachiadei tineretuluiPentru a da posibilitatea participării unui număr și mai mare de tineri la întrecerile Spartachiadei de vară, Comisia centrală de organizare a stabilit prelungirea primei etape (pe asociații sportive) a Spartachiadei de vară. Astfel, etapa I, pe asociație, se va încheia la orașe la 1 iulie, iar etapa a II-a. pe grupe de asociații sportive, la 21 iulie. întrecerile primei etape a Spartachiadei de vară, dotată pentru sate cu „Cupa Agriculturii”, se prelungesc pînă la 15 iulie.în perioada care a mai rămas pînă la încheierea primei etape a competiției consiliile regionale și raionale ale U.C.F.S., și Comitetele regio-
de noapteDUMITRESCU GHEORGHE, în 123“ în misiuneCăpitanul

vîrstă de 28 de ani, a reușit să urce înaltele trepte 
ale artei pilotajului. Misiunile ce i-au fost încredin- < 
fale pînă acum le-a executat întotdeauna cu califi- < 
cativul „foarte bine". <•

Locotenentul major STAHIE IOAN este apreciat pentru 
precizia și disciplina de care dă dovadă în timpul îndeplinirii mi
siunilor de zbor. Ca secretar al comitetului organizației de bază 
U.T.M. el se achită cu cinste de sarcinile încredințate și îndrumă 
cu pricepere activitatea utemiștilor din escadrilă.3. — Căpitanul COSTINESCU VALENTIN, șeful unei grupe de 
deservire a instalațiilor electrice este apreciat pentru conștiincio
zitatea cu care se ocupă de verificarea și repararea instalației 
electrice și a aparatelor de bord.

4. — Elevul caporal STĂTESCU NICOLAE este unul dintre 
fruntașii la învățătură din Școala militară superioară de ofițeri de 
aviație „Aurel Vlaicu“. El se dovedește un talentat viitor pilot de 
vînătoare.

5. — Sergentul MIHAI SIMION este mecanic la un avion reac
tiv militar. De mai bine de un an de zile acest avion n-a avut 
nici o defecțiune. Pentru munca lui conștiincioasă a fost distins 
cu „Diploma de Onoare a C.C. al U.T.M.".

...'Aerodromul militar parcă 
fremăta. Lumini mai palide 
s-au mai intense punctau pei
sajul. Siluete de oameni 
strecurau printre păsările ar
gintii pitulate la sol.

Deodată, din difuzor, a ră- sunat ecoul unei comenzi:, — „O sută douăzeci și trei”
' — în avion 1

Un tînăr înalt și-a strîns 
• mai bine costumul de piele. 1 și-a pus la iuțeală casca de zbor și, în cîteva clipe, a fost
> în cabina aparatului.1 Văzut de aproape, tînărul J acesta bine legat arăta cu fața
> prelungă, cu obrajii arși de> soare și de vînt. O nouă co- 
! mandă l-a făcut să apese pe
> un întrerupător, apoi încă pe
> unul, și un duduit pătrunză-> tor, ca o rostogolire de mii de
> tone de stîncă într-un abis, a 
? umplut aerodromul. Pasărea 
< de oțel vibra frenetic, sub forța> miilor de cai putere pregătiți

se

să-și dezlănțuie goana. Apoi, 
cupola cabinei a țăcănit sec. 
Acum pilotul era despărțit er
metic de tot ce se afla în a- 
fară. Doar vocea conducătoru
lui de zbor a pătruns, clară 
pînă la el:

— „O sută douăzeci și trei” — rulează și decolează I
Avionul s-a mișcat mai în- 

tîi foarte încet, după care a 
început să „alerge” pe pista 
lucioasă, printre două salbe 
de lumini albe. Peste cîteva 
secunde, acolo, jos, nu mai ră
măsese decît zgomotul motoa
relor, zbătîndu-se-n geamuri. 
Săgeata de oțel era, deja, sus, 
sus de tot, printre nori...

îndrăznețul care purta spre 
înălțimi supla pasăre metalică 
este căpitanul Vîtcă Leon. Îna
inte de a-și alege calea văz
duhului, a fost muncitor în 
domeniul produselor refracta
re pentru siderurgie. Zbură
tor pe avioane reactive de vi-

nătoare a devenit acum nouă 
ani. De nouă ani este un apă
rător destoinic al spațiului 
aerian al patriei noastre. Și, 
de atunci, a auzit de nenumă
rate ori ordinul atît de cunos
cut :

ZIUA
AVIAȚIEI

O suta douăzeci și trei” 
— în avion!

„O sută douăzeci și trei” 
este el. De data aceasta, a pri
mit misiunea să intercepteze o 
țintă, noaptea, în condiții me
teorologice grele. Trebuia s-o

caute în vălmășagul acela de 
nori negri, învolburați. Și 
furtuna parcă sta gata să iz
bucnească. Pilotul nu se te
mea de furtună. O întîlnise, 
adesea, și în drumețiile sale în 
mijlocul naturii de pasionat 
pescar amator și vînător. Cu toate acestea, aici. în înălțime, 
ea părea, de fiecare dată, mai 
impunătoare, mai nestăvilită.

La un moment dat, în căști 
a răsunat iarăși un ordin:

— „O sută douăzeci și trei”
— cuplează forțajul 1

Asta însemna că ținta se afla 
mult prea departe, și vînăto- 
rul risca să n-o mai ajungă. 
De aceea trebuia să meargă 
cu viteza în plin. Și, intr-ade
văr, în clipa următoare, avio
nul s-a avîntat și mai impe
tuos înainte. Privit din spate, 
ar fi observat năvălind afară 
din efuzorul lui o jerbă lungă 
de flăcări. Era efectul produs 
de forțaj. Peste alte cîteva se-

nale și raionale ale U.T.M., vor stabili în comun măsuri care să asigure antrenarea unui număr cît mai mare de tineri, de la orașe și sate, în întrecerile Spartachiadei de vară.
★Comisia centrală de organizare, analizînd desfășurarea întrecerilor Spartachiadei de iarnă a tineretului, ediția 1962—1963, a acordat premiul I pentru participarea în masă a tinerilor și organizarea în. cele mai bune condiții a concursurilor, din cadrul Spartachiadei orașului BUCUREȘTI. Locul II a revenit regiunii BRAȘOV, iar locul III regiunii MUREȘ-AUTONOMĂ MAGHIARĂ. ----

cunde viteza sonică era depă
șită. Sunetul motoarelor rămă
sese undeva departe, în urmă. 
Căpitanul Vîtcă simțea chin
gile apăsîndu-l pe umeri. Cu
noștea acest fenomen provo
cat de înaintarea vijelioasă. 
Nu-l trăia acum prima oară...

Deodată, pe lingă pereții 
cabinei au început să dănțu
iască mii de seîntei, care for
mau parcă o plasă de foc. Era 
vorba despre așa numita io- 
nizare. Deși este o apariție ui
mitor de frumoasă, piloții, în
deosebi cei ce o întilnesc în- 
tîia dată, se feresc s-o admire. 
Ea poate, uneori, dezorienta 
pe zburător, creîndu-i impre
sia falsă că se îndreaptă verti
ginos și fără voia lui spre pă-

N. ȚlRCOMNICU

(Continuare în pag. a III-a)



de Marcai Bres așu
Este un fapt caracteristic al vremurilor noa

stre că nu numai cppiii de scoală, dar întregul 
tineret și cea mai mare parte din oamenii vîrst- 
nici, se găsesc cuprinși într-o formă de învăță- 
mînt menită să le ridice nivelul politic, cultural, 
științific și tehnic, să deschidă tot mai larg ori
zontul fiecăruia și al tuturor. în ciuda variației 
aproape nelimitate a formelor de învățămînt, 
unele trăsături ale acestora se suprapun pînă la 
confundare îngăduindu-ne să le dăm ca factor 
comun : rîvna individuală și simțămîntul de răs
pundere față de întregul colectiv încadraț în a- 
ceeașî formă de învățămînt. în preajma vacanțe
lor toate aceste școli întreprind o cercetare a ni
velului de însușire a materiei de către cursanți, 
fie că acest bilanț ia înfățișarea unor examene, 
fie că se rezumă la convorbiri recapitulative. Fi
rește că pentru cei care nu mai sînt în anii pro- 
priu-ziși ai școlilor elementare și medii, printre 
toate aceste treceri în revistă a rezultatelor do- 
bîndite în învățătură, cea mai însemnată este și 
rămîne învățămîntul de partid și acela al orga
nizației U.T.M. Participarea la o asemenea con
vorbire recapitulativă, este pentru cei veniți din 
afară, cum era cazul meu, mai zilele trecute, cît 
se poate de elocventă. Se poate afirma că în de
cursul unei ore îți poți face o idee destul de 
exactă nu numai și nu atît asupra cantității de 
cunoștințe acumulate, cît și mai ales asupra cali
tății acestei însușiri și a acestei acumulări, pe 
pragul la oare te petrece saltul calitativ, putința 
de a încadra oamenii respectivi într-o formă mai 
înaltă și mai cuprinzătoare a învățămîntului. Iată 
în fața mea vreo 20 de tineri de la Uzinele „Re
publica“, nu aleși în mod deosebit pentru vreo 
„demonstrație*, ci constituind unul din zecile 
de cursuri similare care au funcționat în decursul 
anului și care cîntăreștc acum rezultatele mun
cii. Dacă nu ar fi tabelul cursanților, pe care în 
dreptul numelui și vîrstei fiecăruia este rubricat 
și locul său în producție, foarte anevoie mi-ar fi 
să spun, ascultindu-i care este muncitor, care este 
tehnician, care este inginer sau funcționar. Nu mă 
refer în primul rînd la acuratețea și preciziunea 
răspunsurilor date, la vocabularul bogat și pro
priu, diferențiat și plin de nuanțe, ci la profun
zimea luărilor de poziție, la stăpînirea în 
amănunt a materiei parcurse, la capaci
tatea de asociere a noțiunilor, a conceptelor pe care le vehiculează. Învăță
mîntul politic poartă semn de egalitate cu învățămîntul civic, el formează 
oameni conștienți, fermi și consolidați pe pozițiile lor de clasă, pătrunși de 
responsabilitățile lor de cetățeni ai patriei socialiste. Nici o rigiditate care tră
dează deobicei învățatul pe de rost, cramponarea de formule gata făcute, 
multă economie în ghilimele și citate : tezele au devenit material viu, prezent 
în mintea fiecăruia, activ și creator ; în permanență, enunțările teoretice sînt 
imediat exemplificate cu aplicări la situații concrete plecind de la cele din 
producția propriei unități, mergînd la politica generală internă și internațio
nală a țării noastre, Ia evenimente istorice trecute sau in curs de dezvoltare. 
Desigur, tema seminarului recapitulativ era de data aceasta una dintre cele 
mai importante : ea se referă la patriotismul socialist și la internaționalismul 
proletar. Deși întreaga materie a fost sistematizată pe mai multe puncte și între- 
bările puse se referă succesiv la planul de desfășurare al lecțiilor audiate, 
rămîne izbitor fenomenul constant pentru toate luările de cuvînt că tinerii 
aceștia și-au format o gindire dialectică și că fiecare întrebare-n parte atrage 
o întreagă serie de implicații, de interferențe decurgînd din interdependența 
aspectelor analizate. Subliniem că nu este vorba de amestecarea tuturor ideilor 
la un același punct, dintr-o sărăcie a cunoașterii în amănunțime a fiecăreia, ci 
tocmai dimpotrivă, un semn al rodniciei învățăturii primite care pulsează 
întreagă în fiecare dintre subdiviziunile punctajului. în această ordine de 
idei, completările pe care le aduc unii dintre cursanți expunerii făcute de un 
antevorbitor nici nu repetă cele bine formulate anterior, nici nu deviază de 
la mersul organizat al discuției, ci semnalează vreo lacună reală sau vreo im- 
preciziune în răspunsul precedent. Maistrul Matei Gheorghe, propagandistul 
acestui curs care se intitulează „Trăsăturile moralei socialiste in riudul tinerei 
generații“ și care, așa cum rezultă din cele de mai sus, cuprinde o serie foarte 
largă de preocupări, conduce dezbaterile cu fermitate, ajută prin precizări Ia 
păstrarea făgașului firesc al acestora, intervine cu tact.

Cred că nu am ceva mai bun de făcut pentru a da cu adevărat imaginea 
felului în care s-a desfășurat seminarul decît citind cîteva fragmente din unele 
răspunsuri ascultate, păstrindu-le integritatea, tonul și stilul personal, așa 
cum singură stenograma luată îngăduie s-o fac.

Aurelia Bodnar — Ce este patria și ce este sentimentul patriotic ?
învățătura marxist-leninistă pune în centrul noțiunii de patrie însuși po

porul, masele populare, care sînt adevărații patrioți, adevărați oameni cu un 
puternic spirit patriotic. De-a lungul istoriei și de-a lungul întregii dezvoltări 
a societății s-a dovedit că adevărații patrioți sînt masele populare. Ele creează 
valorile materiale în care societatea se dezvoltă neîncetat. Prin patriotism se 
înțelege sentimentul de dragoste, iubirea față de patria în care te-ai născut. 
Iubirea de patrie nu este un sentiment înăscut, așa cum îl susțin unii socio
logi burghezi. Patriotismul și-a căpătat un conținut nou trecînd de la o orîn- 
duire la alta. Referitor la iubirea de patrie, Lenin a spus că este unul din cele 
mai profunde și adinei sentimente care cuprinde un popor. Sentimentul de 
iubire de patrie s-a născut atunci cind oamenii au început să îndrăgească 
locurile în care muncesc și totodată în care strămoșii lor au trăit, au creat și 
au luptat contra cotropitorilor străini.

Crișan Veronica — în țara noastră oamenii sint educați în spiritul pa
triotismului, îndrăgesc locurile unde își desfășoară activitatea. Patriotismul 
este un sentiment profund moral, caracteristic maselor luptătoare pentru pro
gresul social. Despre patrie vorbeau și exploatatorii, însă la ei noțiunea era 
legată de interesele lor. Ei se opuneau progresului și dezvoltării multilaterale 
a țării noastre, spuneau că ea este numai o țară agricolă și nu se poate dez
volta industrial. Patriotismul și dragostea poporului nostru pentru țară, s-a 
văzut prin luptele pentru scăparea de exploatare și pentru ridicarea țării pe 
o treaptă cît se poate de înaltă. Această luptă a fost condusă de către Par
tidul Comunist. Istoria poporului demonstrează că oamenii muncii, masele, în 
frunte cu comuniștii care sînt cei mai înflăcărați patrioți, au dovedit întot
deauna prin lupta lor adevărata dragoste față de patrie. Eroicele lupte ale 
partidului în anii ilegalității, politica sa actuală de desăvîrșire a construcției 
socialiste — sînt pilde grăitoare de înalt patriotism.

Trandafir Sandei, trefilator : — Patriotismul socialist reprezintă dragostea 
față de orînduirea socialistă, față de cuceririle poporului.

Dragostea față de patrie se manifestă concret la fiecare dintre noi, prin 
munca noastră de fiecare zi pentru îndeplinirea sarcinilor de producție. Con
știința că ceea ce faci tu contribuie direct la întărirea și dezvoltarea patriei 
noastre, cu consider că își are izvorul în sentimentul de profund patriotism 
al fiecăruia dintre noi. Sint utemiști care sint fruntași în producție. La noi, 
de pildă, utemiștii de la secția electrică, au prestat 56 de ore pește program 
ca să nu stagneze laminorul și in acest fel nu a stat producția. — Aceasta a 
fost o hotărîre patriotică.

Ion Văduva, de asemenea trefilator : O dovadă a patriotismului socialist 
este și participarea activă a tineretului la acțiunile de muncă patriotică. Pe ma
rile șantiere din țară — Agnita-Botorca, Bumbești-Livezeni, Bicaz, Hunedoara 
etc. munca tineretului a fost o manifestare vie a dragostei fierbinți față de 
patrie. Mulți din noi am participat la construirea Stadionului „23 August" în 
timpul Festivalului Mondial al Tineretului de la București, iar acum luăm 
parte la acțiunile de muncă patriotică organizate de U.T.M...

lordache Gheorghe — strungar, inovator și fruntaș în producție : 
întrecerea socialistă arc ca scop dezvoltarea industriei. Se urmărește ca produ
sele care se dau să fie de bună calitate. Hotărîrea oamenilor muncii pentru dez
voltarea contiuuă a industriei noastre socialiste este manifestată și prin anga
jamentele și munca pe care o depun pentru îndeplinirea lor. Depășirea angaja
mentelor reprezintă o acțiune patriotică.

Alexandru Dobre —- lăcătuș: îu primul trimestru al acestui an, 747 
de tineri au fost cuprinși în întrecerea socialistă la noi în uzină, din care 357 
purtau titlul de evidențiați în întrecere. Aceasta reflectă spiritul patriotic, 
dorința de a contribui cu toată capacitatea de muncă a cetățeanului care este 
antrenat în întrecerea socialistă, la ridicarea nivelului de trai...

Vintilian Cioju; Una din trăsăturile principale ale patriotismului o 
constituie participarea cpnștientă, înțelegerea conștientă a faptului că munca 
pe care o depune fiecare, activitatea fiecărui om din țara noastră contribuie 
la înflorirea patriei, la creșterea și dezvoltarea producției în toate domeniile 
de activitate, contribuie la formarea unei puternice economii, la întărirea 
puterii economice a țării noastre, lucru care duce la satisfacerea nevoilor 
materiale și culturale mereu crescînde ale oamenilor muncii. Așa trebuie privjtă 
și problema întrecerii socialiste, sub această lumină a înțelegerii conștiente a 
faptului că patriotismul socialist înseamnă dragostea pentru țara noastră, pen
tru orînduirea socialistă, că în țara noastră s-a instaurat un nou mod de viață, 
s-a descătușat o uriașă forță productivă...

Neam fu Rodica — Patriotismul socialist exclude ideea naționalismului 
care era propovăduită de ideologia burgheză. Partidul nostru educă întregul 
popor, tineretul, în spiritul internaționalismului proletar. Ideologia burgheză 
a interpretat cuvintele lui Marx că proletariatul nu are patrie, în mod cu totul 
eronat. Patriotismul întărește respectul pentru toate popoarele și se îmbină 
cu internaționalismul proletar. Patriotismul socialist nu poate fi rupt de inter
naționalismul proletar. între popoarele țărilor lagărului socialist sint legături 
frățești, de colaborare și ajutor reciproc. Poporul nostru și-a manifestat întot
deauna solidaritatea cu lupta clasei muncitoare din țările capitaliste, a popoare
lor din țările coloniale pentru libertate și independență națională...

încheind seria citatelor mai grăitoare, nădăjduiesc, decîț orice comentar, 
mă simt dator să menționez și faptul că aproape fără excepție, nici unul dintre 
participanții la discuții nu s-a considerat „dezlegat" de a mai vorbi după ce 
i-a trecut riudul și a dat răspunsuri mulțumitoare, ci dimpotrivă, păstrînd 
aceegși încordare, a intervenit disciplinat dar cu veritabilă pasiune și în cele 
care au mai urmat pină la capătul seminarului.

Și o mărturisire 1 Plecind de la această minunată întîlnire a cursanților 
cercului de învățămînt politic U.T.M., făceam și eu în gînd un mic seminar re
capitulativ care se întindea pe zeci de ani de viață, reîmprospătîndu-mi chipul 
muncitorului trudit și ținut în ignoranță de pe vremuri și punîndu-1 în paralelă 
cu muncitorii pe care-i ascultam azi, impresionat profund.
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BRAȚ ȚINAR
Știu, brațul nostru tînăr l-au bătut 
Ca pe un ram și vînturi mari și ploi. 
Cum făurarii vechi bateau în doi 
Pe nicovale fierul la.nceput. 
Știu, brațul nostru tînăr s.a făcut 
Și schelă-n zări și-adînc izvor,
N_a tremurat nici cînd, chiar de-au durut 
Aripile prea mici întinse-n zbor.
11 simți și-n fierul unui plug, și-n daltă. 
Și poate că o stea a sîngerat
In forța lui întreagă de bărbat — 
Și luminează astăzi laolaltă.

Uneori în locul inimii îmi bătea luna 
și-atunci, noaptea, gîndurile mi le puteam lega 
de copaci și de turnuri și de nouri 
iar tu, femeie, trecînd pe-acolo te înnodat în ele 
și rămîneai, nebănuind nimic.

In nesomn îmi clătinam tîmplele 
de parcă aș fi zmuls din mare un năvod 
Cu mii de chipuri de-ale tale repetate 
Zbătîndu.se luminiscent, în el.

Și nu voiam să mai pleci nicăieri, 
ci în noaptea felină 
aproape lucind de un ecou al stelelor, 
să te apropii, să te apropii în lungul gîndurilor 

mele
pînă îți voi simți răsuilarea 
șf-atuncl, de-odată, să se facă ziuă.

NICHITA STÄNESCU

Cu telefericul pe itinerariull
Cota 1 400—Vîrfui cu Dor j
Foto ; V. Constantinescu J

600 X 2400
Dincolo de digul pe care l-au 

construit colectiviștii din Nămo- 
loasa-sat, regiunea Galați, curge 
vijelios Șiretul. Dincoace de dig 
pămîntul plămădește recolta de 
porumb.

Locul acesta Ie-a pricinuit, cu 
cîtăva vreme în urmă, multe 
necazuri colectiviștilor. Precipi
tațiile abundente din primăvara 
au umplut cu apă incinta îndi- 
guită. Și aici trebuia să se însă- 
mînțeze porumbul — pe 600 de 
hectare. Oamenii au așteptat 
cîteva zile cu speranța că apele 
se vor retrage, dar acestea mai 
mult creșteau. Au fost chemați 
atunci la fa|a locului specialiști 
de la consiliul agricol regional. 
Au făcut un plan, a fost trasat 
canalul de scurgere.

Era nevoie acum de brațe de 
muncă, de toate forțele colecti
viștilor. în frunte cu comuniștii, 
membrii consiliului de conducere 
al G.A.C., utemiștii au mers din 
cașă în <;asă și le-au explicat oa
menilor despre ce e vorba și ce 
au de făcut. A doua zi, în zori, 
echipați cu uneltele necesare, au 
fost prezenți Ia dig toți colecti
viștii. Canalul de desecare a fost 
săpat într-un timp record și cele 
6 motopompe au început să 
„soarbă” apa. La scurtă 
tractoarele au intrat la 
la semănat porumbul.

Acum colectiviștii din 
loasa-sat se îngrijesc să 
ze la timp lucrările de 
nere. Ce au cîștigat în 
acțiunii pe care am povestit-o ? 
Înmulțiți 600 de hectare 
de kilograme de boabe 
ția planificată) și vor 
peste 140 de vagoane de 
boabe.

Acum 200 de ani
La 6 iunie 1761, oamenii de știință din în

treaga lume își îndreptau ochianele, lunetele, 
telescoapele spre planeta Venus. Savanții 
așteptau cu nerăbdare să se producă un fe
nomen astronomic rar; trecerea „luceafărului 
de dimineață“ prin fața discului Soarelui.

Cronometrele măsurau secundele. Discul 
planetei Venus se apropia încet de acel al 
Soarelui... Și atunci s-a^produs un fenomen 
de neînțeles pentru savanții vremii. Conturul 
planetei care se detașa net pe cerul fără 
nori și-a pierdut claritatea. Cînd jumătate din 
planetă s~a ivit pe fondul strălucitor al Soare
lui ia partea răm,asă s-a putut vedea o mar
gine fină, neclară, de culoarea focului.

Multă lume a fost martora acestui feno
men, dar un singur om l-a 
găsit o explicație științifică — savantul rus 
Mihail Lomonasov. în ziua aceea, cu mai 
bine de 200 de ani în urmă el a stabilit pen
tru prima dată în lume, existența unei at
mosfere pe Venus.

...Nici un dinte stricat nu a 
fost, descoperit pe maxilarele 
omenești datînd de peste 8 500 
de ani înaintea erei noastre, 
în neolitic se găsesc 3,81 la 
sută dinți cartați în fosilele 
inventariate în Franța, în Ga- 
lia celtică —- 6.34 la sută, iar 
după invazia romană — 13,35 
la sută. Autorul acestei statis
tici este Hartweg de la Muzeul 
Omului din Paris.

Explicația, de altfel contro
versată e următoarea: caria ar 
fi început o dată cu consumul 
de hidrați de carbon (făină, 
apoi dulciuri).

mai înalt vulcan de pe 
pămînt este Kotopaski din Ari
zii ecuadoriali. El este situat 
la 50 de km spre sud de ca
pitala Quito. Vulcanul are 
înălțimea de 5896 metri, iar 
craterul său — un diametru 
de 700 metri. De la altitudinea 
de 4 700 metri conul său este 
acoperit cu zăpezi veșnice. Ul
tima erupție a acestui vulcan 
a avut loe în anul 1904.

Compania teatrală... > 
Marina* Vlady

Cunoscuta artistă de cine
ma Marina Vlady, împreuna 
cu cele trei surgi-ț a-le sale 
au hotărît să înființeze o com
panie teatrală. După cum re
latează ziarul „l’Humcfnité“, 
prima piesă jucată de 
patru artiste va fi „Trei 
rori“ de Cehot
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Și în domeniul 
cunoașterii limbilor 
există oameni fe
nomenali, după cum 
există calculatori 
fenomenali, șahiști 
care joacă partide 
întregi cu ochii le
gați și indivizi cu 
o memorie prodigi
oasă. Italianul Jo- 

S seph Gaspard Mez-

114 limbi și 72 de
zofanti (1771—1848) 
a fost unul 
aceștia. In cursul 
vieții sale el a în
vățat 114 limbi și 
72 de dialecte. Du
pă mărturiile con
temporanilor săi, 
el se putea exprima 
in 54 de limbi, ca 
un om cultivat din 
țara respectivă- Se

dintre
spune că nu i-au 
trebuit decît patru 
luni ca să învețe 
limba chineză

In zilele 
trăiește 
Gregoire 
în vîrstă 
ani. El 
franceza, 
germana,
portugheza, 
na, norvegiana, tur-

noastre 
la Paris 

Kolpalci 
de 66 de 

vorbește 
engleza, 

spaniola, 
italia-

ca, rusa, 
greaca 1 
basca, berbera și 
didlectu,! bantu. El 
citește fără dicțio
nar toate 
europene, 
și latina, 
veche, chineza, 
poneza, persana, a- raba, finlandeza, a- 
siriana și egipteana 
veche.

...Cel mai greu nou născut 
în lume s-a născut în Turcia 
în 1961 și avea o greutate de 
10,880 kg.

...Cel mai ușor nou născut a 
fost un copil din Anglia în 
greutate totală de 283 grame.

...Cel mai înalt om din lume 
a fost Robert Pershing Wad- 
low care măsura 2,70 m. El a, sîrba,
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Ciclul „Teatrul 
în patru limbi"In centrul festivităților ternaționale care au locnual la Zürich, va fi prezentat anul acesta ciclul „Teatrul în patru limbi“. Teatrul din Rir- mingham va prezenta „Soția de la țară“ de Wycherley, iar „Teatro Stabile“ din Genua — „Gemenii din Veneția“ de Goi- doni. De la Paris va sosi an samblul teatrului „Odeon“, iar teatrul din Zürich va participa cu piesa „Orice naș își are nașul“ de A. N. Ostrovski.
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Inedită colecție muzicală
îndelung în 

ale Bibliotecii
Am privit adesea 

săliie de manuscrie 
Academiei, cititori vîrstnici și ti
neri aplecați ore în șir asupra 
unor străvechi manuscrise, desci- 
frînd comorile de înțelepciune cu
prinse în desenul literelor, scoțînd 
la iveală de sub colbul vremii 
zeci de documente de reală impor
tanță pentru istoria culturii.

îmi amintesc de acești cercetă
tori. aici în camera de lucru a 
prof. V. Cosma, privind grija cu 
care-mi arată cîteva dintre piesele 
interesantei sale colecții muzicale.

Pasionat cercetător al istoriei 
muzicii, Viorel Cosma a cutreierat 
cu rîvnă în ultimele două decenii 
cele mai îndepărtate locuri ale 
tării, arhivele, colecțiile particu
lare scoțînd la iveală zeci și zeci 
de manuscrise, partituri, scrisori.

Colecția, cuprinzînd cele mai 
multe dintre partiturile publicate 
în Romînia de la 1810 pînă astăzi, 
manuscrise a celor mai mulți din
tre comriozitorii romîni de la Po- 
rumbescu și Vidu, la Caudella și 
Cucu, corespondența unora dintre 
muzicienii veacului trecut, are In

docu-

colec- 
aceste

tr-adevăr o mare valoare 
mentară.

Cu migala unui entuziast 
tionar, V. Cosma răsfoiește 
documente, reconstituindu-mi cite-
va inedite pagini ale istoriei muzi
cii rominești.

lată o poezie a lui Ciprian Po- 
rumbescu scrisă la Brașov, cu un 
an înaintea tragicei sale morți. 
Intr-un dosar a fost adunată în
treaga corespondență a lui Traian 
Grozăvescu. Intr-o altă mapă ală
turi de manuscrisul celebrei Hore 
do concert se găsesc cele 400 de 
pagini de manuscris ale unor inte
resante „Memorii" ale lui Grigoraș 
Dinicu. in alte rafturi găsesc noi 
și originale documente : Un caiet 
cu cîntece populare rominești scris 
la 1856 de tatăl cunoscutului mu
zicolog romîn Eusebiu Mandicev- 
schi, manuscrisele unor interesante 
lucrări ale lui Theodor Rogalski 
din perioada studiilor sale pari
ziene, care n-au fost interpretate 
pînă în prezent în sălile de con
cert, toată colecția de folclor cu
leasă de Vidu și manuscrisul unei 
compoziții mai mari a cunoscutu
lui compozitor bănățean, intitulată
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I n ziar fotografia face parte integrantă din mijloacele prin care îi sînt comunicate cititorului faptele,ideile, imaginile cotidiene ale vieții noastre. Fotografia capătă în acest fel valoare agitatorică și stă din acest punct de vedere alături de toate celelalte genuri gazetărești. De multe ori acolounde cuvintele rămîn neputin-cioase în a reda un aspect din viață, fotografia reușește să înfățișeze cititorului o imaginecompletă și convingătoare, înlocuind un reportaj, o relatare, un articol. De aceea mulți din-tre cititorii nostri se simt în-
dțmnati să trimită ziarului «1

fotografii, alături de informații, reportaje, articole... Multe dintre aceste fotografii reușesc, prin felul în care sînt realizate, să întrunească condițiile unei fotografii pentru ziar și astfel, tipărite în coloanele lui, își trimit mesajul sutelor de mij de cititori. Coloanele ziarului nostru găzduiesc în mod frecvent imagini izbutite pe care ni le trimit la redacție corespondenți voluntari ca FLORIN TAGA, ajustor la U- zina „Rulmentul” din Bîrlad, ION DEAC din Baia Mare, ION SĂFTULESCU, electrician din București și alții.Principalele întrebări pe care și le pun tinerii care ne trimit fotografii spre publicare 
sârt, făjă îndoială, gș |ă foț«-

limbile 
precum 
greaca 

ja-

„Moartea lui Mihai Eroul“, afișul 
din 1885 al spectacolului de inau
gurare a Operei romîne în care 
George Stephănescu anunța că „se 
va cînta pentru prima oară în lim
ba romînă Linda de Chamonix", 
colecția integrală a tuturor perio
dicelor muzicale rominești de la 
Lira romînească din 1879 pînă 
astăzi, colecția tuturor programelor 
de sală a spectacolelor muzicale 
de la 1843, manuscrisul unei ope
rete de Offenbach. instrumentate 
de Stephănescu, multe dintre ma
nuscrisele lui Caudella.

Alături de aceste documente, 
două cărți de valoare istorică — 
un Dicționar muzical tipărit în 
1817 la Paris, unde se vorbește pe 
un spațiu larg despre contribuția 
lui D. Cantemir în studiul muzicii 
Si interesantele memorii tipărite 
chiar în anul Căderii Bastiliei — 
1789 de „cetățeanul Gretry“ — 
cunoscut compozitor al epocii.

Mapă cu mapă 
apar noi și noi 
vor sta desigur 
unor interesante 
logice.

în fața noastră 
documente care 
curînd 
lucrări

la baza 
muzico-
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Peștera Mark Twain descrisă de cunoscutul 
scriitor american Mark Twain

Foto : TASS — Moscova

Despre
fotografia în ziar

frafiem și cum să fotografiem pentru ca imaginea să apară în ziar ?

Să răspundem mai întîi la prima întrebare. Ce fotografiem, ce spun fotografiile realizat« de noi ? Florin Țaga 
nt-f teimiș ta decursul cîtorva I?"

luni de zile nenumărate fotografii. Majoritatea din ele s-au publicat. Ion Deac ne-a trimis și i s-au publicat multe fotografii cuprinzînd imagini diverse din viata nouă a oamenilor din Oaș. Ion Săftu- lescu ne-a trimis, de asemenea, fotografii care au luat loc în coloanele ziarului. Toate aceste fotografii au apărut în ziar pentru că ele surprind din viață aspectele cele mai interesante, sînt imagini semnificative pentru diversitatea de preocupări a tinerilor din tara noastră, imagini care reflectă prin intermediul fotografiei viața nouă a patriei.De fapt, ce este fotografia pentru ziar ? Ea este o informație în imagini. Tematica fotografiei pentru ziar o constituie, așadar, tot ce se în- tîmplă și face parte din viața de fiecare zi a tineretului din patria noastră.
Preocuparea tineretului pen

tru muncă, învățătură, educație, trebuie să-și găsească cea mai limpede expresie în fotografiile noastre.Numai că multe dintre fotografiile trimise nu răspund din punct de vedere al realizării lor tehnice și compoziționale cerințelor fotografiei pen. tru ziar și aici va trebui să insistăm mai mult. Cum fotografiem, cum realizăm transpunerea pe peliculă a tematicii și ideii fotografiei, cum facem ca imaginea fotografică să ne dea senzația unui crîmpei autentic din viată, și nu a unei imagini statice, inexpresive, forțate „ca Ia fotograf” ? Să pornim de la cele mai frecvente greșeli pe care le fac fotoamatorij corespondenți-NICOLAE MOCANU, contabil din Ploiești, este un fotoamator harnic, de la el avem multe fotografii la ra-
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auți chipurile oamenilor, 
întâlnești cu faptele lor 
prin fapte descifrezi ceva 
mare preț ; dragostea 
pentru realizările noastre, pe 
care le vrem mereu mai înal
te, mai strălucitoare. Pentru 

asta ei vin la timp la lucru. Pentru asta 
învață temeinic. Pentru asta sar în aju
torul prietenului, ca nici unul să nu ră- 
mînă în urmă. Pentru asta cheltuiesc ore 
smulgînd științei ideea unei inovații...

Oamenii aceștia, modești și visători, pa
sionați — sînt eroii noștri de fiecare zi.

I-am cunoscut pe cîțiva dintre ei vizi
tând nu de mult uzinele brașovene. Por
nisem la drum însoțiți de cîțiva prieteni 
apropiați — corespondenți voluntari ai 
ziarului nostru, participanți la concursul 
cu tema: „din îndemnul conștiinței socialiste”. Găsiseră fapte semnificative Și ei înșiși ne-au sugerat ideea de a-i vizita 
pe „eroi" la ei acasă.

— Veniți la noi, ne spunea un tovarăș 
de la redacția ziarului de uzină „Tracto
rul” din Brașov. Vă fac cunoștință cu un 
om care are... 1 000 de fii.

Mirarea, apărută spontan, ne e legiti
mă. Tovarășul Petre Babeș, maistrul, om 
la 50 de ani, are intr-adevăr o mie de 
fii. Unul îi scrisese din Onești chiar cu 
cîteva zile înainte de discuția noastră- 
Printre altele, în încheiere scria... „Cînd mă aflu într-o situație mai complicată (Și ce tehnică e aiciI) mă gîndesc la dumneata, meștere, la îndrumările pe car«

mi le-ai dat”.... Semna: Ion Dobre, mun
citor.

Dobre e unul dintre cei o mie de băieți 
și fete pe care i-a calificat pină acum to
varășul Babeș.

— Ce spuneți ? ne întreba corespon
dentul. Nu-i un fapt frumos? Să știi că ai pus unealta în mină la atâția tineri, că te-ai ocupat cu grijă și migală de fiecare, 
mi se pare un lucru minunat !

Avea dreptate. Om harnic, mereu preo
cupat, tovarășul Babeș mi s-a părut un 
grădinar în mijlocul florilor îngrijite de 
el. Si ce flori '. Elena Munteanu e frun
tașă, Ilie Măiesan. la fel. De State An
gliei s-a ocupat și acum, mai de curînd, 
fiindcă a fost primit în partid Și cine-l 
cunoștea mai bine ca meșterul lui ? Ion 
Jiga — alt tînăr — căruia i-a călăuzit 
primii pași în meserie, a primit „Ordinul 
Muncii", Nicolae Iliviu e deputat... Anul 
acesta au sosit în secția unde lucrează to
varășul Babeș alți 25 de ucenici, „copiii” lui cei mai tineri. Cu aceeași grijă Și cu 
aceeași dragoste i-a primit.

Asculți faptele și înțelegi omul, cu ma
rea lui frumusețe. Semnificativ este că 
generația tânără continuă cu aceeași în
suflețire îndemnurile celor vîrstnici.

Ne povestea tovarășul Nicolae Doroftei, secretarul comitetului U.T.M. de la secția 
turnătorie a Uzinelor „Steagul roșu” :

!— La noi este o tânără miezuitoare, E-

lena Mincă, pe nume. Ea manifestă o gri
jă deosebită pentru tovarășii de muncă, îi ajută. Mulți muncitori, altădată rămași în urmă, sînt astăzi fruntași. Așa s-a în
tâmplat cu Livia Stolniceanu. Fata asta 
nu-și făcea decît rar planul, părea mereu 
încurcată, tntr-o zi, Elena a rămas lingă 
ea, se uita cum lucrează. Voia să vadă 
unde greșește, și a găsit. A rămas lingă 
ea și a învățat-o să lucreze. Cu Ana Ji- 
băian lucrurile s-au petrecut oarecum 
altfel. Putea lucra mai bine, dar nu dă
dea prea multă atenție. A chemat-o la 
întrecere, i-a demonstrat virtuozitatea ei. 
Totul, ca să trezească în prietena de ală
turi îndemnul acela necesar oricărui 
muncitor, dorința de a fi cit mai bun. 
Alte minute, alte ore consumate ? Fireș
te. dar rezultatul e excepțional: lună de 
lună Ana nu coboară sub 35 la sută... 
depășire de plan. Cel puțin Margareta 
Hagistau pe care a ajutat-o la fel, depă
șește Și cu 50 la sută sarcinile pe care 
le are.

...Minutele, orele unei muncitoare dă
ruite altor muncitoare.

Povestește, Dumitru Petre, controlor 
tehnic la Uzinele „Hidromecanica”. Vor
bește despre doi dintre tinerii din uzina 
lor. Lăcătușii Nicolae Cucu și Francislc 
Sehtoklassa, doi oameni cam... „suciți”,

— Pe cuvîntul meu, spunea corespon
dentul, băieții ăștia la început ne cam 
enervau. Venea, de pildă, un reper nou; 
schițe, calcule — totul gata. Să-l pui la 
mașină și să-l faci cum ți se indicase. 
Firește Și ei se apucau de lucru, ~ dar îl 
tot învîrteau, îl tot suceau. Si hotărau să 
mai încerce și altfel, „după capul lor”.

Adevărul, este că aceste încercări au 
dat mai totdeauna roade, ba uneori au 
dus ia schimbarea completă a 
de fabricație a unor repere.

Si astfel, cei doi prieteni, 
ziua stau cu nasurile-n cărți 
curînd printre cei mai vestiți

tehnologiei

care toată 
au devenit 

._______ ____ _____ , inovatori.
In anul trecut, prin inovațiile lor apli

cate în producție, s-a realizat o economie 
de 110 000 lei. Dar să facem un calcul al 
muncii lor pe acest an. Roadele „suceli- 
lor” și „socotelilor” lor. sînt de la 1 ia
nuarie vină acum aproape de 20 de dis-

pozitive și metode- noi. Să socotim că 
pentru fiecare dintre acestea a fost ne
voie de cel puțin o săptămână de studiu. 
Iată, deci că în cele cinci luni ale anului, 
cei doi prieteni nu au lăsat să treacă nici 
o zi în care să nu caute neobosit noul 
și să nu-l aplice în producție.

Neastîmpărații aceștia sînt doi oameni 
care poartă în ei o parte din răspunde
rea generației tinere pentru îmbunătăți
rea și înfrumusețarea vieții noastre so
cialiste.

— Spiritul de răspundere, dăruirea, ne 
spunea un tânăr de la Uzina de autoca
mioane se manifestă la tinerii noștri 
sub cele mai diverse forme, începînd cu 
faptele cele mai elementare și pină la 
cazuri cu totul neobișnuite.

...Marc Alexandru lucrează la un cup
tor special, alimentat cu hidrogen din- 
tr-un tub la presiunea de 16 atmosfere. 
De aceea trebuie mare grijă, mai ales 
la furtunul de 
zul de la tub 
de grade. In 
din schimb și 
să. Cînd să plece însă ce i-a trecut prin 
minte : „la să mai trec odată pe acolo. 
Nu de altceva, dar băiatul care m-a în
locuit e mai nou, să nu uite ceva...“

Ajunsese în ușa turnătoriei cînd...
Băiatul celălalt plecase după niște 

piese, probabil, și furtunul se arsese, 
căzuse pe jos Flacăra era în apropierea 
lui. O secundă și totul... („Și acum, zice, 
mi-e frică să mă gîndesc ce se putea 
întâmpla“).

Nu-și amintește cum a parcurs cei zece 
metri pină acolo, cum s-a aruncat ca să 
împiedice flacăra să ajungă la tubul a- 
flat sub presiune. A auzit doar mica ex
plozie a unui vas cu acid sulfuric, care 
l-a stropit pe față.

S-a trezit la policlinică, înconjurat de 
prieteni.

...O întâmplare cu totul neobișnuită, se 
va spune. Firește, că așa este, lucruri 
din astea se întâmplă rar de tot, esenția
lul ni se pare însă că și în asemenea 
cazuri un tânăr ca Marc e gata să facă 
totul pentru uzină.

— Minunat mi se pare, sublinia ingi

cauciuc care conduce ga
la cuptorul încins la 1 500 
una din zile, Marc ieșise 
se pregătea să plece aca-

nerul Simian Săpunaru de la „Tracto
rul“, faptul că în toate problemele tine
rii noștri manifestă spirit de inițiativă.

Eram inginer stagiar —povestea el. In
tr-o zi. șeful secției îmi spune:

— Mergi te rog la atelierul de 
oane. Nu merge frezarea. lese rebut 
re, iar frezele se rup.

Mi-am luat deci rigla, catalogul 
șinii, hîrtie, și am coborît în 
Toate mașinile mergeau, numai mașina 
cu pricina nu. Am studiat-o atent și 
mi-am dat seama că e o problemă des
tul de complicată, inginerească. Am ple
cat la cabinetul tehnic; și cufundat în 
hîrtii, am luat toată bibliografia necesa
ră și... caută și caută, Trei zile nu 
făcut un pas înainte. Abia în a 
am reușit. Eram fericiț și nu mă , 
să împărtășesc succesul meu și i 
lalți colegi.

Cînd am coborît însă în atelier, 
surprinderea mea, mașina de frezat mer
gea .' O minuia frezorul Gheorghe Voicu.

— Văd că merge, unde ai găsit pie
sa ? Ce sistem e ?

— Ce sistem ? ...Știu eu ? Sistem Voicu 
— îmi răspunde el zîmbind. Admiram 
sincer ceea ce făcuse el Și nu m-am 
putut stăpîni să nu-l întreb:

— Cine a reparat-o ?
— Eu, mi-a răspuns frezorul.
Am rămas surprins. Lăsam la o parte 

faptul că dovedise o mare pricepere, dar 
mă întrebam cine-i dăduse sarcina asta?

— Nimeni. Vedeam că stă și știam 
că e nevoie de ea.

Dintre atâtea și atâtea fapte care pun 
în lumină conștiința socialistă a munci
torilor noștri, povestite de corespondenții 
voluntari din Brașov, am 

notăm unul.
— Să vă povestesc ce a 

om în timpul său liber, 
varășul Ștefan Croitoru, de la Uzinele 
tractoare. Nu într-o zi, fiindcă nu e con
cludent. Intr-o lună.

...Omul despre care ne vorbea se nu
mește Ion Țirea. La patruzeci de 
muncitor excelent, 
cu intensitatea cu 
paratului său de

pini-
ma-

ma- 
atelier.

: am 
patra 
sfiam 
celor-

spre

mai vrea

putut face 
a început

să

un 
to
ci e

ani, 
e îndrăgostit de artă 
care arde flacăra 

sudură. In uzină
a-

e

vestit de pildă Și pentru plăcerea de a 
scrie versuri. Nu încearcă să se socoată 
poet; lui ii ajunge faptul că poate ajuta 
brigada artistică a secției cu versuri care 
vorbesc despre muncă și viața lor, de a- 
colo. In luna aprilie, despre care vorbim, 
tovarășul Țirea a scris 12 pagini de poe
zie, textul pentru

Pentru unii, asta 
rășul Țirea însă nu 
tît. Ca un tânăr s-a 
tineri din brigadă, a montat cu ei 
pregătit, 
petiții, a 
celelalte 
lificării

E suficient cît a făcut tovarășul Țirea 
într-o lună, cît a dat colectivului din tâm
pul său liber ? El ar rîde dacă i-ați spu
ne asta, Să vedeți ce s-a mai întâmplat.

Vin într-o zi, ca să viziteze uzina, mai 
mulți pionieri. Doi dintre ei, un băiat și 
o fetiță, se duc la tovarășul Țirea. „E tă
ticul nostru“, le-au spus ei celorlalți, și 
intr-adevăr așa este. Iată, băiatul de ală
turi (un tînăr muncitor) este fratele nos
tru. Amîndoi sînt fruntași“. Pionierii l-au 
rugat pe tovarășul Țirea să le povesteas
că viața lui.

Așa s-a născut ideea unui nou film pe 
care regizorii amatori ai cineclubului din 
uzină au și trecut să-l toarne. Subiectul: 
viața muncitorului Țirea, din anii copilă
riei, de cînd locuia într-o magherniță și 
muncea la patron, pină în zilele noastre, 
cînd muncește într-o uzină modernă și 
locuiește cu familia într-o locuință nouă. 
Actorul: însuși tovarășul Țirea, pionierii 
care au venit să le povestească, copiii săi.

Am fi nedrepți însă dacă n-am povesti 
că „printre picături“, acest sudor îndră
gostit de artă, de cultură, a contribuit la 
încă atâtea alte lucruri!

Grijă pentru generația tânără, spirit to
vărășesc, căutări inovatoare, eroism, ini
țiativă, dragoste pentru cultură, pentru 
artă — tot atâtea și alte multe trăsături 
luminoase, caracteristice muncitorului zi
lelor noastre. Te uiți la chipurile înnobi
late prin înseși faptele lor de conștiință, 
și-ți vine să spui, așa cum spunea un 
poet; ai oameni frumoși, țară frumoasă !

brigadă. 
ar fi deajuns. 
s-a mulțumit 
alăturat celor

Tova- 
cu a- 

10—15 
textul 
la re-a participat seri la rînd 

încercat emoția concursului cu 
echipe din uzină și... bucuria ca- 
în întrecerea pe oraș.

EROI DE FIECARE EUGEN FLORESCU 
GH. NEAGU
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COMUNICAT
Recent, s-au încheiat la Mos

cova lucrările celei de-a 19-a 
sesiuni a Comisiei romîno-sovie- 
tice de colaborare tehnico-știin- 
țifică.

Ambele părți ale Comisiei au 
constatat cu satisfacție că in 
perioada dintre sesiunea a 18-a 
și a 19-a, colaborarea tehnico- 
științifică dintre cele două țări 
a continuat să se dezvolte cu 
«ucces.

Schimbul reciproc de realizări 
a permis rezolvarea unor pro
bleme importante tehnico-știin- 
țîfice ca asimilarea unor mașini, 
aparate, aparataje și materiale 
noi, precum și asimilarea unor 
procese tehnologice de o înaltă 
productivitate.
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Noi construcții în orașul Cluj
Foto: AGERPRES

dacție. Să vorbim despre una dintre ultimele pe care ni le-a trimis și care înfățișează aspecte de pe un șantier de con- structii de locuințe. Această fotografie înfățișează 4 muncitori turnînd betonul într-un cofraj și cu toate că muncitorii sînt în mișcare, fiecare exe- cutînd o operație, fotografia nu ne transmite senzația mișcării. Fotografia este plată pentru că aparatul fotografic nu s-a apropiat cu curai de oameni și nu ne dă astfel posibilitatea să vedem și pasiunea cu care lucrează muncitorii, concentrarea, actul de creație al muncii. Cîpd vrem să fotografiam un asemenea aspețt dș muncă, trebuie să ne gîndim la întreaga gamă de idei pe care poate șă Je transmită cititorului fotografia noastră. Dacă Nicolae Mocariu ar fi surprins în obiectiv, în prim plan, șuvoiul de beton care curge în cofrai și în același cadru, pe alt plan, fețele muncitorilor concentrați, actul care prin munca lor face ca acest beton să se așeze în masivitatea unei clădiri, poate că atunci fotografia ne-ap fi vorbit mai mult despre faptul că, turnînd acest, beton, ei, oamenii, se gîndesc la frumusețea și trăinicia noului bloc. O asemenea fotografie este poate

în conformitate cu tematica 
adoptată Ia cea de-a 19-a sesiu
ne, ambele părți își vor transmite 
reciproc documentații tehnice și 
vor delega specialiști pentru do
cumentare în domeniile siderur
giei, construcțiilor de mașini, fo
rajului și extracției țițeiului, 
chimiei, electroenergeticei și al
tele.

în perioada desfășurării lucră
rilor celei de'a 19-a sesiuni, 
membrii Comisiei au vizitat unele 
întreprinderi industriale din 
U.R.S.S.

Lucrările sesiunii s-au desfă
șurat într-o atmosferă de prie
tenie frățească și deplină înțe
legere reciprocă.

w W

mult mai greu de realizat, dar nu imposibil. Cere — e drept — multă răbdare și căutare, și un bagaj mai serios de cunoștințe tehnice.Lucruri asemănătoare pot fi spuse și despre portretele fotografice pe care le primim. Fotocorespondenții trebuie să țină seama că atunci cînd vor să înfățișeze cititorilor ziarului chipul unui om, să o facă gîn- dindu-se că fotografia lui trebuie să sublinieze trăsăturile, bogăția sufletească a acelui om și asta se realizează tot prin grija ce trebuie arătată față de expresia fotografiei, prin intimitatea ce se stabilește între ochiul fotografic Și omul fotografiat. Trebuie avut grijă ca în clipa fotografierii, omul să se afle într-o atitudine relaxată, caracteristică felului său normal, obișnuit de a fi.Multe dintre fotografiile pe care le primim la ziar vor să facă parte din ceea ce se cheamă instantaneu fotografic. Un instantaneu bun, publicat în ziarul nostru, este cel realizat de Ion Săftulescu „Primăvara a poposit în Cișmigiu”; este o imagine autentică, surprinsă de fotoamator. Tot lui Ion Săftulescu îi aparține și instantaneul „La oglindă” care ne redă bucuria unui copil ce-și des-!

Surse bogate 
de furaje

(Urmare din pag. I) nimalelor cu furaje și crearea unor rezerve suficiente pentru anul viitor nu se rezumă numai la atît. Avem 100 de hectare cu trifoi și 20 de hectare cu lucernă. Cantitățile rezultate de la coasele a doua și a treia vor fi oprite pentru fînuri. Avem însămînțate cu porumb pentru siloz 20 de hectare. El este întreținut la fel de bine ca porumbul pentru boabe, pentru a obține o producție cît mai mare. Printre porumb am semănat pe 400 de hectare dovleci, de unde vom obține cel puțin 1 000 de tone. Pe 100 de hectare, imediat după recoltarea mazării, vom semăna, în amestec, porumb, orz și ovăz. După secerișul griului, însămînțăm porumb furajer pe 200 de hectare. Vom asigura și concentrate în cantități sporite față de anul trecut: 70 de tone de orz, 27 de tone de ovăz, 230 de tone de porumb și 60 de tone de mazăre. Firește, nu vom neglija nici celelalte resurse de furaje. Paiele de grîu și pleava vor fi depozitate în șire mari pe locuri mai ridicate, cocenii de porumb se vor toca mărunt Și se vor da în amestec cu suculente. Rezidu- rile de la grădina de legume, coletele de sfeclă vor fi și ele strînse și însilozate.Toate aceste măsuri vor face ca în tot cursul anului acesta, în iarnă și la primăvară animalele să aibă hrană consistentă și din belșug. în plus, vrem să asigurăm și o rezervă de cel puțin 500 de tone furaje pentru anul viitor.
coperă chipul reflectat de o- glindă. Pare că aceste fotografii au fost realizate ușor ; senzația aceasta ne-o dă tocmai aerul firesc pe care-1 au aceste fotografii, dar numai autorul știe de cîtă răbdare a avut nevoie în așteptarea clipei în care să apese pe declanșator, și cîtă concentrare i-a trebuit ca să aleagă în cel mai scurt timp unghiul cel mai bun.Cu totul altfel stau lucrurile cu instantanee, ca cel pe care ni l-a trimis tovarășul Bă- duță Constantin din Petrila. Imaginea ne înfățișează doi școlari care sădesc un pom, dar ei fac acest lucru cu ochii la aparatul de fotografiat, cu ostentație, pozînd pur și simplu și, privind-o, fotografia te duce cu gîndul că ei sădesc pomul nentru a fi fotografiați. O astfel de imagine nu convinge pe nimeni asupra autenticității ei. nu are expresia necesară.O altă categorie de fotografii care ne sînt trimise sînt cele de peisaj.S-ar părea că e simplu să realizezi un peisaj fotografic, că nentru asta nu trebuie decît să te depărtezi la o oarecare distantă de priveliștea frumoasă ne care o ai în față, să declanșezi aparatul și să în
registrezi pe peliculă ceea ps

ORDINUL
Ministrului Forțelor Armate 

ale 
Republicii Populare Romine16 iunie BucureștiTovarăși,Sărbătorim astăzi Ziua Aviației Republicii Populare Romîne în condițiile luptei pentru îndeplinirea cu succes de către oamenii muncii — conduși de Partidul Muncitoresc Romîn — a sarcinilor trasate de cel de-al III-lea Congres al Partidului.Datorită grijii permanente a partidului și guvernului, aviația militară și civilă a patriei noastre este înzestrată cu avioane moderne, cu aparatură de zbor de înaltă tehnicitate.Conștienți de înalta misiune încredințată, aviatorii militari nu-și precupețesc eforturile pentru perfecționarea pregătirii lor de luptă și politice, pentru întărirea ordinei și disciplinei militare. Ei sînt gata ca alături de toți militarii forțelor noastre armate și împreună cu armatele celorlalte țări ale lagărului socialist să apere cuceririle socialismului și pacea în lume.Aviața de transport, utilitară și sanitară aduce un aport însemnat la îndeplinirea sarcinilor economice și la îngrijirea sănătății oamenilor muncii. Aviatorii sportivi, ridieîndu-și continuu măiestria, reprezintă cu cinste culorile patriei noastre la concursurile aviatice internaționale.Cu prilejul Zilei Aviației Republicii Populare Romîne, felicit întregul personal al aviației militare și civile și-i urez noi succese în munca pentru îndeplinirea sarcinilor ce-i stau în față.Trăiască Aviația Republicii Populare Romîne ITrăiască Partidul Muncitoresc Romîn, inițiatorul și organizatorul tuturor victoriilor noastre 1Trăiască scumpa noastră patrie — Republica Populară Romînă 1

Ministrul Forțelor Armate ale R.P.R. 
General de armată LEONTIN SĂLĂJAN

pentru ochiul liber este atît de frumos. Lucrurile nu stau chiar așa. Nu trebuie uitate niciodată legile perspectivei fotografice. Dacă fotografiem un peisaj de orice natură, care ne impresionează prin înălțimea și masivitatea lui, trebuie știut că ele apar în fotografie mici, plate dacă le fotografiem de sus, și, dimpotrivă masive, zvelte și impresionante dacă le fotografiem de acolo de unde pleacă înălțimea și masivitatea lor. în general peisajul trebuie căutat în ce are el mai frumos ; am spune că orice peisaj are un punct în care se întîlnește întreaga sa frumusețe ; acest loc trebuie căutat nu cu ochiul liber, ci prin intermediul o- biectivului fotografic.Firește, sînt multe lucruri de spus. Fotografia este o artă frumoasă, pasionantă pentru cel care i se dedică, și ea poate fi făcută chiar cu cel mai simplu aparat, nentru că nu aparatul este condiția de bază. Răbdarea, studiul, grija pentru conținutul fotografiei, pentru expresivitatea și simplitatea ei, la care se adaugă cunoștințe tehnice elementare și întot
deauna pasiunea, iată ce se 
cere pentru realizarea unei fo
tografii bun«! Fotografia dm 

se face numai de dragul ei. Ea trebuie să vorbească, să comunice, să emoționeze.Le-am solicita corespondenților noștri să ne trimită operativ mai ales acele fotografii care înfățișează evenimente „la zi”, de strictă actualitate.Și încă un lucru. Poate că nu toți corespondenții noștri fotoamatori dispun de un laborator fotografic. De aceea, pri. mim de multe ori fotografii care nu pot fi folosite pentru că sînt prost copiate în laborator. Este bine să ni se trimită la redacție negativul duPă care noi, în laboratorul redacției, să facem copii pozitive corespunzătoare.în încheiere, urăm tuturor corespondenților noștri fotoamatori, cercurilor de fotoamatori din întreprinderi, cluburi. școli (de la care așteptăm lucrări, fotografice mai multe și mai bune) succes în frumoasa lor îndeletnicire, le urăm să realizeze și să ne trimită fotografii care să ofere cititorilor ziarului nostru, imagini autentice, semnificative, din viața și munca tineretului, care să poarte rodul strădaniei și al perseverenței.Spor la lucru I
ionel cuc® j

„123“în
(Urmare din pag. I) 

mint. Nici căpitanul Vîtcă n-a 
luat în seamă ionizarea. El a 
înfruntat-o de atâtea ori în 
numeroasele sale zboruri, care 
însumează o distanță ce se a- 
propie de lungimea itinerariu- 
lui Pămînt-Lună și înapoi.

De la punctul de comandă i 
s-a comunicat:

— Ținta în față — la opt !
Pilotul și-a concentrat pri

virea pe ecranul radiolocato
rului de la bord. Sau, mai bine 
zis, și-a înmănunchiat aci cea 
mai mare parte a atenției sale. 
Pentru că zecile de indicatoare 
din cabina navei sale zbură
toare trebuiau urmărite în 
permanență și simultan. Mai 
ales în acel moment hotărîtor, 
al interceptării...

Adunare festivă 
cu prilejul 

Zilei Aviației 
R. P. RomîneCu prilejul Zilei Aviației 

R.P. Romîne, sîmbătă după- 
amiază a avut loc în Sala 
Teatrului C.C.S. din Capitală 
o adunare festivă.

Au participat reprezentanți 
ai Ministerului Forțelor 
Armate ale R. P. Romîne 
și Ministerului Transportu
rilor și Telecomunicațiilor, 
ai Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., generali și ofi
țeri ai forțelor noastre armate, 
reprezentanți ai Comitetului 
orășenesc București al U.T.M., 
ai U.C.F.S., oameni ai muncii.

In Editura Politică 
a apărut, 

In limba romînă, 
nr. 6/58 pe anul 1963 al revistei

„PROBLEME ALE PĂCII 
Șl SOCIALISMULUI",

revistă teoretică și informativă a 
partidelor comunist» și muncito
rești.

Acest număr cuprinde articolele: 
„Marxismul creator și politica re- 
voiulionară“ de V. Pessi ; „Co
muniștii din Indonezia în lupta 
pentru independentă națională de
plină'1 de D. Aidit; „Partidul și 
construcția economică“ de E. Gie- 
rek j „Alianțele imperialiste și 
contradicțiile interimperialiste" de 
G. Matthews ; „Chile și Asociația 
latino-americană a comerțului li 
ber“ de J. Cademartori.

La rubrica „COMENTARIILE 
NOASTRE" este publicat articolul 
„Remarcabilul succes al comuniș
tilor italieni“ de L. De Miqueli.

Rubrica „ÎN PARTIDELE COMU
NISTE ȘI MUNCITOREȘTI" con
ține numeroase materiale informa
tive cu privire la activitatea unor 
partide frățești.

La rubrica „SCHIMB DE PĂ
RERI“ sînt publicate în continuare 
materialele discuției pe tema „Co
muniștii și democrația“.

Rubrica „INTERVIUL NOSTRU“ 
cuprinde o convorbire cu poetul 
spaniol Marcos Ana.

La rubrica „CĂRȚI ȘI REVISTE" 
sînt publicate recenziile la urmă
toarele cărți : „CUBA ȘI MARXIS
MUL“ de Jacques Arnault, „Este 
posibilă oare folosirea completă a 
brațelor de muncă“ de Hyman Lu- 
mar șl „Oamenii păm!ntului,< de 
Waldeck Rochat,

.............. ............................. .

misiune de noapte
Avionul înainta vertiginos. 

In fața lui Se întindea un nor 
masiv, smolit, în plină furtu
nă. Pe ecranul radiolocato
rului, printre miile de „para- 
ziți”, pilotul a deslușit o silu
etă pîlpîitoare. încet, încet, si
lueta devenea mai clară, mai 
conturată.

— Sînt „O sută douăzeci și 
trei” — am descoperit ținta ! 
— a raportat el.

Ținta, însă, nu se lăsa ușor 
interceptată. Probabil că îl 
simțise și ea pe vînător. A în
ceput să manevreze. Dar, me
reu cu ochii pe ecran, căpita
nul Vîtcă o urmărea cu înver
șunare. Și semnul acesteia se 
apropia mereu de dreptun
ghiul vertical de pe ecran. în
semna că se apropia și mo
mentul „prinderii” ei în vizor.

— ...Sînt la trei... la doi... la 
unu... atac! — a raportat vî- 
nătorul.

Iată, fluturașul din vizor s-a 
alăturat de cercul central. S-a 
suprapus cu una din aripioare. 
Apoi cu cealaltă. Pilotul a a- 
juns la maximum de încor
dare. La un moment dat, cer
cul central și cel al fluturașu- 
lui s-au contopit într-unul sin
gur, desenat cu o linie lumi
noasă proeminentă. „Acum” — 
și-a spus Vîtcă. Și degetele lui 
au declanșat fotomitraliera. 
S-a auzit un șir de țăcănituri 
scurte și înfundate. Dacă, în 
momentul acela, în locul fil
mului ar fi fost proiectile, dacă 
în locul avionului țintă ar fi 
fost un infractor, acesta nu 
s-ar mai fi ridicat niciodată 
spre înălțimi...

Fața zburătorului era îmbu
jorată de bucuria izbînzii. Era 

O producție în culori a Studioului cinematografic „București

Lumină de iulie

Scenariul: Fanuș Neaga și Vintilă Ornaru 
Regia : Gheorghe Nagy 
Imaginea : Ovidiu Gologan 
Muzica : Mircea Chiriac 
Decoruri : Ștefan Marițan

Cu : George Calboreanu, Grigore-Vasiliu Birlic,^ 
Marcel Angelescu, Colea Răutu. Titus tapi 

Margareta Pogonat, Aurel Cioranu, Emilia Coăta 
George Motto!, Mircea Cosma

o îzbîndă pe măsura calificării 
îui de pilot clasa întâi,: care 
adăoga încă un merit la cele 
pentru care, cu șase luni în 
urmă, i se decernase „Diploma 
de Onoare a Comitetului Cen
tral al Uniunii Tineretului 
Muncitor”, care arăta, încă 
odată, că utemiștii din esca
drilă au ales ca secretar al co
mitetului organizației lor, în 
comunistul Vîtcă, un om te
meinic și multilateral pregătit,

A raportat imediat:
— Sînt „O sută douăzeci și trei”. Mi-am îndeplinit mi

siunea. Mă întorc către 
„casă”...

Și săgeata argintie a făcut, 
îndată, un viraj larg. Pe cer, 
clipeau, șiret, stele prin fere
stre de nori. Dar... asta ce poa
te fi ? Stelele deveniseră din- 
tr-o dată lumini pămîntene, 
lumini de orașe. Iar luna.,, ea 
s-a zărit pentru cîteva secun
de, sub avion, în loc să fie a- 
colo, pe boltă. Căpitanul Vîtcă 
avu, pentru moment, impresia 
că se îndreaptă spre ea, deși 
în realitate venea spre pămînt. 
Era vorba tot despre un fe
nomen natural: reflectarea 
lunii într-o masă de apă de pe 
pămînt. Acest fenomen nu l-a 
derutat pe experimentatul pi
lot. A privit un aparat. Acesta 
îi arăta că se îndreaptă spre 
sol. Si, fără să ia în seamă sen
zația falsă, și-a continuat zbo
rul spre aerodrom.

...Peste cîteva minute, piloți și militari de la sol s-au întâl
nit din nou, pe aerodrom. Erau 
iarăși împreună, așa cum, tot 
împreună, umăr la umăr și ini
mă lîngă inimă, stau de veghe 
zi și noapte hotarelor aeriene 
ale patriei socialiste.
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= ' VALERI BÎKOVSKI STRĂBATE 
Cil SUCCES OCEANUL COSMIC

Pentru apărarea păcii 
sînt necesare

iunie, pînă la ora• La 15
15,00 (ora Moscovei), nava cos
mică ,,Vostok-5', condusă de 
pilotul cosmonaut Bîkovski, a 
efectuat primele 24 de ore ale 
zborului său. In acest timp na- 
va-satelit a înconjurat de peste 
16 ori globul pămîntesc, par- 
curgînd peste 670 000 kilometri.

La ora 15,00, parametrii or
bitei navei-satelit au fost ur
mătorii : distanța minimă de 
pămînt 173 kilometri, iar dis
tanța maximă — 219 kilometri, 
perioada de rotație —, 88,2 mi
nute.

In tot timpul zborului starea 
cosmonautului a fost bună. El 
este bine dispus și îndeplinește 
cu succes programul de zbor 
și de cercetări științifice. Din 
programul primelor 24 de ore 
de zbor au făcut parte probe 
fiziologice, în special vestibu
läre, controlul asupra stării or
ganismului lui, comunicarea cu 
Pgmîntul pe unde scurte și ul
trascurte, observarea suprafe
ței Pămîntului, Soarelui șl 
Lunei.

In timpul unei rotații cosmo
nautul a preluat conducerea 
navei pentru a verifica siste
mul manual de dirijare.

Trecînd pe deasupra terito
riului Americii de Nord, cosmo
nautul a transmis salutări po
porului S.U.A.

La orele stabilite cosmonau
tul și-a luat prînzul, cina și 
dejunul. Meniul variat al cos
monautului a inclus piroști cu 
salam, chifteluțe, limbă prăjită, 
portocale, piure din magiun de

prune, pline albă și neagră și 
altă hrană gustoasă conținînd 
multe calorii.

Pofta de mîncare, după cum 
a comunicat cosmonautul, este 
bună. După cele 6 ore de somn 
care s-au desfășurat normal, el 
s-a simțit refăcut. La 7 dimi
neața, cosmonautul s-a trezit 
și a trecut Ia îndeplinirea pro
gramului celei 
de zbor.

Condițiile în 
satelit continuă 
male : presiunea de 775—780

Zborul cosmonautului nr. 5 
continuă.

'★

MOSCOVA. — în convor
birea pe care a avut-o cu co
respondentul agenției TASS, 
locotenent-colonelul Gherman 
Titov — cosmonautul 2 — a 
spus referindu-se la cosmo- 
nautul-5, Valeri Bîkovski. „A- 
cest om este dotat cu o voință 
de fier și multă perseveren
ță”. „Eu știu, a spus el în 
continuare, că Valeri Bîkovski 
nu va da niciodată îndărăt și 
va face tot posibilul, iar apoi 
va găsi forțe noi pentru a face 
chiar imposibilul”.

Cosmonautul-3 Andrian Ni-

de-a doua zile

cabina navei- să rămînă nor-

• Pînă sîmbătă la ora 22 (ora Moscovei), nava cosmică „Vostok-5”. avînd la bord pe Valeri Bîkovski, a înconjurat Pămîntul de peste 20 ori. Nava se află în zbor de peste 30 de ore. Cosmonautul a avut o zi de muncă intensă în care a efectuat variate cercetări în cadrul programului de zbor, în cursul celei de-a 18-a rotații.- cosmonautul s-a degajat de• Pînă sîmbătă la ora 22 ,,Vostok-5" a înconjurat Pămîntul de peste 20 de ori • Cosmonautul a avut o zi de muncă intensă • întregul utilaj al navei cosmice funcționează bine

Programul de zbor prevede, de asemenea, observații asupra suprafeței Pămîntului și asupra orizontului. De la înălțimea de peste 200 km, Bîkov- ski a văzut cu ușurință contururile continentelor, fluvii, munți și orașe.Legătura cu cosmonautul pe unde ultrascurte și unde scurte este normală. Stațiile de radiolocație continuă să efectueze măsurători ale elementelor traiectoriei navei cosmice și transmit în mod automat datele mașinilor electronice de calcul. întregul utilaj al navei cosmice funcționează bine.

acțiuni concrete
Răspunsurile lui N. S. Hrușciov la întrebările zia

relor „Pravda" și „Izvestia” în legătură cu 
discursul lui John Kennedy la universitatea din 

Washington

Tratativele pentru 
dezarmare de la Geneva

Cuvîntarea reprezentantului R.P. Romîne

mm a coloanei de mercur, umi
ditatea 40—65 Ia sută, tempe
ratura stabilită în cabină se 
menține automat, dar cosmo
nautul poate să regleze după 
bunul său plac temperatura în 
limitele de 12—20 grade C.

Aparatura și sistemele navei 
satelit „Vostok-5" iuncționează 
normal. De pe bord se primesc 
în mod regulat informații tele
metrico care permit aprecierea 
funcționării întregii aparaturi a 
navei satelit și obținerea de 
date obiective despre starea 
organismului cosmonautului.

Potrivit măsurătorilor tele
metrico, pulsul cosmonautului 
este de 65—70 bătăi pe minut, 
frecvența respirației — 17—20.

sistemul de legături și s-a deplasat liber în cabina navei cosmice. Acest lucru se putea observa pe ecranele televizoarelor. La ora 18, cosmonautul a luat prînzul. După prînz el a efectuat din nou diferite observații și cercetări stabilite în programul de zbor, a executat probe fiziologice și exerciții fizice.

® Televiziunea din Moscova a 
transmis din nou la 15 iunie 
pentru a patra oară o emisiune 
de pe bordul navei „Vostok-5”.

Spectatorii l-au putut vedea 
pe Valeri- Bîkovski, care ținea în 
mâini jurnalul de bord. Cosmo
nautul a demonstrat starea 
imponderabilitate din cabina 
vei lăsînd să „plutească“ o 
meră de filmare.

In timpul transmisiei de 5 
nute care a început la orele 16 
— ora Moscovei — vizibilitatea 
imaginilor televizate din Cosmos 
a fost bună.

de 
na
ca-

mi

xed și zeci de mii de telespecta-Sîmbătă seara, la ora 21,00, 
tori din Republica Populară Romînă au urmărit —pentru a doua 
oară — cu un deosebit interes imaginile transmise de postul 
de televiziune din București prin interviziune — direct din 
Cosmos — în timpul zborului cosmonautului Valeri Bîkovski.

(Agerpres)

St

kolaev l-a caracterizat pe 
scurt pe Bîkovski: „Un băiat 
minunat 1”.

Nikolaev își deapănă mai 
departe amintirile: „înainte 
de zborul meu în Cosmos, în 
casa unde locuiam împreună 
cu Bîkovski a venit proiectan- 
tul-șef. Nu-i nimic, îți va veni 
și dumitale rîndul, i-a spus el 
lui Bîkovski, dar ține bine 
minte că de la dumneata vom 
cere mai mult. N-are nici un 
sens să repetăm ceea ce a mai 
fost realizat”.

Admirație, felicitări...
LONDRA. — Intr-un inter

viu acordat corespondentului 
agenției TASS, un reprezen
tant al radio-observatorului 
Jodrell Bank” a transnils 

oameni- 
sovietici și a 

cosmonautului sovietic 
succes în zborul său. 
a comunicat că o’oserva- 
a primit date despre 

reali-

călduroase felicitări 
lor de știință 
urat 
mult

El 
torul 
frecvențele cu care se 
zează legătura cu nava cosmi
că și că a început să efectue
ze observațiile.

Sîntem convinși că încheierea 
cu succes a zborului navei 
„Vostok-5” va constitui o nouă 
contribuție la dezvoltarea știin. 
ței despre zborurile cosmice”, 
se arată în telegramă.

PEKIN. — La 15 iunie, Go 
Mo-jo. președintele Academiei 
de Științe a R- P- Chineze, a 
adresat o telegramă lui M. Kel- 
dîș, președintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S.. în care fe
licită pe oamenii de știință so
vietici 
succes 
tok-5”.

„In
știință chinezi, vă transmit dv. și tuturor oamenilor de știință 
sovietici

cu prilejul lansării cu 
a navei-satelit „Vos-

numele oamenilor de

felicitările noastre.

PARIS. — Noua realizare 
remarcabilă a științei și teh
nicii sovietice ocupă un 
central în presa pariziană 
15 iunie.

Presa subliniază înaltele 
lități tehnice ale navei cosmice 
sovietice, forța uriașă a rache
tei care a plasat-o pe orbită. 
Comparînd rezultatele obținute 
de astronauții sovietici și ame
ricani, ziarele „Combat", „Pa
ris Jour“ și altele constată că 
Uniunea Sovietică se află cu 
mult înaintea Statelor Unite. 
In comentariile transmise cu 
prilejul acestui important eve
niment, agenția France Presse 
subliniază că „oameni de Ști
ință sovietici au lansat pînă în 
prezent cu o regularitate ex
cepțională nave cosmice cu oa~ 
meni la bord".

loc 
din

ca-

Din albumul cosmonautului Valeri Bîkovski: Împreună cu 
soția și copilul lui (sus); alături de Pavel Popovic! și Andrian 

Nikolaev la exercițiile de cultură fizică (jos)

MOSCOVA 15 (Agerpres).— TASS transmite : Redactorii șefi ai ziarelor „Pravda" și „Izvestia” au cerut președintelui Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, să comenteze discursul rostit la 10 iunie de președintele S.U.A., Kennedy, la Universitatea din Washington.Răspunzînd la întrebările puse de redactorii șefi ai celor două ziare. N. S. Hrușciov a declarat că în general discursul președintelui S.U.A.— Kennedy — „produce o impresie pozitivă". El a a- . dăugat că în acest discurs „s-a făcut un pas înainte în aprecierea reală a situației internaționale".N. S. Hrușciov a salutat declarația președintelui S.U.A. despre încetarea războiului rece. El a remarcat însă în același timp că „afirmațiile și apelurile bune trebuie confirmate prin fapte practice".Subliniind o serie de momente pozitive din discursul președintelui S.U.A., care atestă o evaluare sănătoasă a situației reale, Hrușciov a atras totodată atenția „asupra unor contradicții din acest discurs".După cum a spus N. S. Hrușciov, din discursul președintelui S-U.A. rezultă că el nu intenționează să lichideze sursele războiului rece”.Referindu-se la una din principalele probleme — încheierea tratatului de pace german— Hrușciov a declarat: „Se creează impresia că guvernul S.U.A. nu tinde să caute căile pentru o rezolvare de comun acord a problemei germane și de fapt rămîne în această problemă pe vechile poziții, care în esență corespund cu pozi-■, țiile celor mai reaaționare forțe agresive din Germania, în frunte cu Adenauer, Brandt și alți oameni cu intenții revanșarde. Așadar nu se lichidează una din principalele surse ale „războiului rece".Amintind de propunerile sovietice în problema germană, bazate pe recunoașterea existenței celor două state germane suverane : R.D.G. și R.F.G.j Hrușciov a confirmat din nou că „guvernul sovietic se pronunță pentru cele mai serioase garanții internaționale .1 față de orașul liber. Berlinul occidental; cu participarea O.N.U.".El a declarat: „trebuie subliniat cu toată fermitatea că nu ne putem eschiva de la semnarea tratatului de pace german. Această problemă trebuie rezolvată și ea va fi rezolvată. Am prefera ca ea să fie rezolvată de acord cu puterile occidentale".N. S. Hrușciov a subliniat Incompatibilitatea dintre afirmațiile președintelui S.U.A. despre slăbirea încordării internaționale si existența bazelor militare americane pe teritorii străine, încălcarea de către S.U.A. a drepturilor suverane ale altor state, apelurile directe ale celor mai deșănțați oameni politici din S.U.A. la o intervenție armată fățișă în treburile interne ale Cubei.Președintele Consiliului de Miniștri al U-R.S.S. a declarat: „Dacă se analizează în moditl

cel mai logic declarația președintelui Kennedy despre încetarea „războiului rece" și consolidarea păcii, atunci trebuie să se renunțe la amestecul în treburile interne ale altor state, să se respecte suveranitatea acestora, să se respecte normele dreptului internațional și Carta O.N.U. și nu numai în vorbe, dar și în fapte, să se lichideze bazele militare care reprezintă o trambulină pentru o agresiune împotriva altor state".Șeful guvernului sovietic a subliniat de asemenea, că încheierea pactului de neagresiune între țările N.A.T.O. și țările participante la Tratatul de la Varșovia „ar contribui precis la încălzirea atmosferei politice".Apreciind perspectivele încheierii unui acord cu privire la interzicerea experiențelor nucleare si. în special, apropiatele tratative de la Moscova în această problemă, Hrușciov a declarat din nou că guvernul sovietic „nu va accepta să ofere teritoriul U.R.S.S. pentru o inspecție în scopuri de spionaj.Mijloacele naționale de detectare, îmbinate cu stațiunile seismice automate, prezintă o garanție sigură pentru a descoperi orice încercări posibile de a viola acordul cu privire la interzicerea experiențelor nucleare”.El a subliniat : „Sîntem dispuși să semnăm un acord cu privire la încetarea tuturor experiențelor nucleare, fie chiar și astăzi. Totul depinde de Occident. Am acceptat o în- tîlnire a reprezentanților celor trei puteri la Moscova, pentru a încerca încă o dată să ne înțelegem asupra acestei probleme. Succesul întîlnirii va depinde însă de bagajul cu care vor sosi în tara noastră reprezentanții S.U.A. și Marii Britanii".Referindu-se la declarațiile președintelui S.U.A. că comuniștii ar încerca să impună sistemul lor altor țări și că a- cest lucru ar constitui principala cauză a încordării internaționale, Hrușciov a declarat: „în cazul de față președintele S.U.A., din păcate, folosește cuvintele lui Dulles, care a pronunțat destule vorbe de ocară despre comunism".„Bazele capitalismului; a spus în continuare N. .. S. Hrușciov, se năruie datorită contradicțiilor de neîmpăcat dintre muncă și capital, din cauza luptei popoarelor pentru libertatea lor”.„Luptînd pentru coexistența pașnică a statelor cu orînduiri sociale diferite, a menționat N. S. Hrușciov, noi nu propunem coexistentă pașnică în domeniul ideologiei, dar în același timp nu sîntem nici adepți ai rezolvării divergențelor ideologice pe calea unui război între state".în încheiere N. S. Hrușciov a declarat: „sesizăm cu satisfacție apelul la îmbunătățirea relațiilor dintre S.U.A. și .U.R.S.S.". „Sîntem de acord cu declarația președintelui că popoarele țărilor noastre sînt interesate reciproc: în menținerea păcii".

GENEVA 15 (Agerpres). — 
In cuvîntarea rostită în cadrul 
ședinței de vineri 14 iunie a 
Comitetului celor 18 state pen
tru dezarmare, GEORGE MA- 
COVESCU, adjunct al minis
trului afacerilor externe al 
R. P. Romîne. a scos în evi
dență necesitatea creării de 
zone denuclearizate în diferite 
regiuni ale globului.

După ce a subliniat că ideea 
creării unor asemenea zone 
preocupă astăzi popoare și gu
verne reprezentînd țări și în
tinse regiuni geografice, repre
zentantul romîn a arătat că 
pornind de la convingerea că 
statele mari sau mici au dato
ria să~și aducă din plin con
tribuția la consolidarea păcii, 
guvernul Republicii Populare 
Romîne s-a adresat guvernelor 
țărilor balcanice, în, anii 
1957—1959 cu propuneri care 
preconizează transformarea 
Balcanilor într-o zonă a păcii 
și colaborării, fără arme nu
cleare și rachete. Propunerile 
guvernului romîn —• a arătat 
vorbitorul — își păstrează Pe 
deplin actualitatea și se bucu
ră de un sprijin larg.

Referindu-se la poziția pn~ 
terilor occidentale față de pro
punerile privind crearea de 
zone denuclearizate în diferite 
regiuni ale lumii. George Ma- 
covescu a făcut observația că 
prin glasul delegației britanice 
la Conferință puterile occiden
tale au formulat importante 
obiecții împotriva unor aseme
nea propuneri, printre altele, 
ele susțin că o denuclearizare 
eventuală trebuie acceptată de 
țările „direct interesate”.

Dacă reprezentantul britanic 
— a spus șeful delegației ro
mîne — are în vedere acordul 
liber exprimat al statelor, fă- 
cînd parte din zona geografică 
respectivă, nu putem decît să 
fim de acord cu domnia sa. 
Orice acord între două sau 
mai multe state este de con
ceput numai cu consimțămân
tul, liber exprimat, al statelor 
în cauză. Acesta decurge din 
însăși esența dreptului inter
național contemporan, drept 
ale cărei norme sînt chemate 
să cîrmuiască relațiile dintre 
statele suverane și egale în su
veranitatea lor. Cînd sir Paul 
Mason ne vorbește însă des
pre sprijinul „statelor direct 
interesate, ale căror interese 
ar fi afectate”, lucrurile capă
tă o altă semnificație. Cuvin
tele acestea pot fi invocate'de 
puterile nucleare occidentale

față de orice propunere de 
zone denuclearizate în scopul 
zădărnicirii ei și aceasta pen
tru că în orice zonă geografică 
pe care vrem să o denucleari- 
zăm Statele Unite. Marea Bri- 
tanie. Franța s-ar putea decla
ra „state direct interesate”.

Complet lipsit de temei — 
a spus în continuare delegatul 
romîn — este și un alt criteriu 
al delegației britanice, după 
care o propunere de zonă 
denuclearizată „nu poate fi «- 
plicată la o regiune de con
fruntare militară directă a 
marilor puteri”. Această afir
mație dezvăluie o concepție 
învechită despre caracterul 
relațiilor dintre state în epoca 
noastră, o concepție care era 
aplicată în secolele trecute, ca
racterizate prin inegalitatea ce 
domnea în relațiile dintre sta
te. „Confruntarea militară di~ 
redă între marile puteri” ar. 
putea foarte ușor să fie invo
cată de puterile occidentale 
pentru a zădărnici acordul rea
lizat de statele dintr-o regiune 
anumită cu privire la transfor
marea acesteia într-o zonă de~ 
nuclearizată. Dacă, de pildă, 
statele balcanice ar cădea de 
acord cu privire la denucleari- 
zarea Balcanilor. Statele Unite 
și Anglia ar putea pretinde că 
aceasta este o arie de confrun
tare directă a marilor puteri 
pentru a torpila acordul.

Referindu-se la un alt argu
ment formulat de delegatul 
britanic, și anume că o propu
nere pentru crearea unei zone 
denuclearizate „nu poate fi a- 
plicată la regiunile unde există 
un sistem complex de aranja
mente defensive esențiale, cum 
sînt cele din Europa...”, repre
zentantul romîn a arătat că un 
asemenea „criteriu” tinde la 
golirea de conținut a însăși 
ideii zonelor denuclearizate. 
Dacă crearea de zone denu
clearizate este utilă în regiu
nile în care nu există arme 
nucleare, cu atît mai utilă a- 
pare constituirea de zone denu
clearizate în acele zone ale 
lumii, unde există în prezent 
arme nucleare.

In încheierea cuvântării sale, 
reprezentantul romîn a subli
niat că traducerea în viață a 
propunerilor privind crearea 
de zone denuclearizate ar avea 
drept efect diminuarea sub
stanțială a pericolului războiu
lui nuclear, reducerea încordă
rii și promovarea încrederii în 
relațiile dintre statele euro
pene.

„Vostok-546 rod al științei, muncii, eroismuluientru a cincea oară, oceanul cosmic este străbătut de o navă desprinsă de pe pămîntul sovietic, pilotată de un cetățean alSovietice. în cîtevaUniuniizeci de minute, numele locote- nent-colonelului Valeri Feodo- rovici Bîkovski a înconjurat întreg Pămîntul, în vreme ce el însuși dădea ocol planetei noastre, la o depărtare variind între 181 și 235 kilometri. Astfel. studiul sistematic întreprins de știința sovietică face un nou pas în cercetarea Cosmosului; spre adînca satisfacție a omenirii. Lăsînd ceasuri întregi radiourile deschise pentru a putea să înregistreze cît mai repede noutățile despre zborul lui „Vostok-5”, oamenii comentează cu febrilitate o- biectivele noii expediții cosmice. La această nouă sărbătoarea științei, care se adaugă celor inaugurate la 12 aprilie 1961 prin zborul lui Iuri Gagarin, iau parte cu pasiune, alături de toți oamenii muncii din tara noastră, lucrătorii în știință, în tehnică, în literatură și artă. Un raid-anchetă întreprins în cursul zilei de ieri; ne-a purtat în lumea laboratoarelor, a colectivelor universitare. ca si în tăcutele ateliere de creație; pretutindeni, ultima lansare în spațiul eliberat de gravitație stîrnise un puternic ecou.Ne oprim pentru cîteva minute în camera de lucru a unei poete care a închinat și cuceririi Cosmosului creații pline de sensibilitate : MARIA BANUȘ.<— Mie, datele sobre ale co

municatului TASS mi-au oferit prilejul să meditez din nou a- supra raportului dintre vis și realitate. Vedeți, fiecare dintre etapele cuceririi Cosmosului deschide si mai larg unghiul visării noastre; din ce în ce mai mult se reduce decalajul dintre știință și miraculos; inaccesibilul devine tot mai mult tangibil. S-ar putea spune că astrul nostru, al poeților, pînă de curînd, încă atît de departe, acum se apropie parcă de noi și ne va da privilegiul să fim contemporanii îndrăzneților care îi vor cerceta craterele imense, întipărind urme de pași omenești în pulberea lunară.„Omul, ce mîndru sună a- cest cuvînt”. Îmi revine în minte exclamația gorchiană în orele cînd gestul lui Valeri Bîkovski aduce o mărturie nouă pentru felul în care omenirea se autodepășește mereu, prin știință, rațiune, eroism, disciplină interioară.Am stat apoi de vorbă cu ing. DUMITRU ANDREESCU, membru al Comisiei de Astro- nautică a Academiei R.P.R.— Actuala lansare se încadrează în etapa zborurilor orbitale ale omului, desăvîrșind prin conținutul obiectivelor sale această etapă — spune interlocutorul nostru.Folosind experiența dobîn- dită în zborurile anterioare, atît în ceea ce privește eficienta metodelor de antrenament al cosmonautului, cît si în privința asigurării tehnice și biologice a zborului, oamenii de știință sovietici au încredințat lui Valeri Feodorovici Bîkovski sarcina complexă de pregătire a trecerii la o formă

nouă de zbor cosmic, zborul neorbital.Printre alte sarcini pe care le are de îndeplinit cosmonautul un rol important îl ocupă acelea legate de dirijarea manuală a navei — activitate de care ulterior va depinde reușita operațiilor de alăturare a navelor plasate pe aceeași orbită.într-adevăr. Efectuarea zborului cosmic la distanțe mari de planetă (orbital alungit sau neorbital) în condițiile tehnicii cosmice actuale, este posibilă numai prin fracționarea traiec-

cestei lansări — constituie o condiție esențială în pregătirea zborului lunar al omului. Acestei condiții însă trebuie să i se adauge în mod necesar obligativitatea asigurării capacității biologice corespunzătoare unui zbor cosmic de lungă durată. Aceasta deoarece chiar în zborul lunar, pe orbita a- lungită circumlunară se presupune rămînerea omului în spațiul cosmic în orice caz un timp mai mare de 7 zile.Colocviul început cu tînărul specialist în cosmonautică, autorul unor cunoscute lucrări
La ancheta noastră despre zborul cosmonautului 

sovietic V. F. BÎKOVSKI, răspund :
— inginerul D. ST. ANDREESCU
— poeta MARIA BANUȘ
— proi. univ. FLORIN CIORESCU membru co. 

respondent al Academiei R.P. Romine
— acad. proi. EUGEN MACOVSKI
— acad. prof. MIRON NICOLESCU

toriei, prin utilizarea unei metode specifice de navigație : navigația cu staționarea temporară în orbita de satelit artificial al Pămîntului. Acest lucru se poate face prin an- samblarea mai multor sateliți grei plasați pe aceeași orbită, prin transformarea lor în rachete interplanetare.Apreciat din acest punct de vedere, noul zbor cosmic din cadrul programului Vostok capătă o importanță deosebită.— Se poate stabili o legătură directă între zborul actual și zborul lunar ?— Firește, perfecționarea tehnicii de construcție a navelor satelit — obiectiv și al a-

de astronautică, continuă în laboratorul ACADEMICIANULUI EUGEN MACOVSKI, de la catedra de biochimie a Universității bucureștene.— Mă întrebați care mi se pare semnificația zborului celui de-al 5-lea cosmonaut sovietic ?Ca biochimist, aș vrea să insist asupra faptului că din cele trei obiective ale noului zbor cosmic, două au o deosebită importanță pentru biologie.Continuarea studierii influenței diferiților factori ai zborului cosmic asupra organismului omenesc, și efectuarea unor vaste cercetări me-

dico-biologice în condițiile u- nui zbor de lungă durată — iată cele două obiective care vor aduce fără îndoială o nouă serie de date. Ele vor fi de excepțională importanță atît pentru elucidarea problemelor biologice legate de prezența și activitatea îndelungată a omului în spațiul din afara planetei noastre, cît și pentru lămurirea (prin pregătirea zborului spre alte planete ale sistemului nostru solar) a unor probleme fundamentale ale științei contemporane cu privire la existența și formele vieții în afara Pămîntului nostru.Temerarii scrutători ai Cosmosului ne-au dăruit în ultimii ani multe bucurii. Amplitudinea performanțelor cosmonautice, inimaginabile în urmă cu numai 6—7 ani, crește an de an, rezolvate fiind în același timp o sumă uriașă de probleme care asigură progresul a zeci de compartimente ale științei contemporane.In fața unei foi cu calcule, academicianul MIRON NICOLESCU continuă într-un a- numit sens această teză :— Pentru fiecSre dintre noi este clar faptul că noua realizare sovietică nu este numai o performanță în domeniul cosmonauticii, ci rezultatele u- nei excepționale dezvoltări a unui cumul de științe.Rod al grijii deosebite pe care socialismul o are pentru dezvoltarea științelor, navele care poartă în spațiul sideral pe eroicii cosmonauți sovietici, vin să ne arate uriașele realizări ale cunoașterii umane în cele mai diferite compartimente ale cercetării științifice.

Cele mai noi cuceriri ale matematicii, cosmonauticii, tehnicii rachetelor, automaticii, electronicii, radiocomunica- ției, tehnicii semiconductorilor, metalurgiei, tehnicii rachetelor, medicinei, cosmobiologiei și a unei serii întregi de alte științe, au conlucrat la plasarea pe orbită a ultimei nave sovietice.Grandioasa desprindere de Pămînt a primului om din istorie, la 12 aprilie 1961, pe care nava cosmică „Vostok-5“, o continuă cu succes, nu este un fruct al întîmplării sau rod al fanteziei, ci rezultanta unor remarcabile realizări ale oamenilor de știință sovietici în cele mai diverse domenii ale cunoașterii umane, rezultatul faptului că se găsesc în multe domenii ale cercetării în fruntea științei contemporane.Un gînd pe care ni-1 comunică de la un telefon din unul din laboratoarele Institutului de fizică atomică și PROF. UNIV. FLORIN CIORESCU, membru corespondent al Academiei R.P.R.— Ar trebui să vorbesc despre coordonatele sau dimensiunile operei științifice pe care continuatorii lui Gagarin o întreprind în văzul întregii lumi. Prefer să vă mărturisesc însă un alt gînd. Semnalele Vostok-urilor, înregistrate pe toate meridianele, au transmis, transmit și, desigur, vor continua să transmită nu numai comunicări științifice de epocală însemnătate, ci și un vibrant, tulburător mesaj pentru o temelie trainică a păcii și colaborării între popoare",
ȘTEFAN SA VA'

GENEVA. — La 14 iunie, 
ambasadorul R. P. Romîne în 
Elveția. Vasile Dumitrescu, șe
ful delegației R.P.R. la cea 
de-a 47-a Conferință interna
țională a muncii, a oferit la 
Geneva un dineu în cinstea 
unor participanți la sesiune. 
La dineu au luat parte D. 
Morse, directorul generai al 
Biroului internațional al Mun
cii, A. Slipcenko. vicepreședin
te al Conferinței, șefii dele
gațiilor Indoneziei, S.U.A., Tu
nisiei și personalități elveție
ne. Au fost prezenți I. lonaș- 
cu, reprezentantul permanent 
al R.P.R. pe lingă Oficiul Eu
ropean al Națiunilor. Unite, și 
membri ai delegației R.P.R. la 
Conferința internațională a 
muncii.

NEW iYORK. — Peste 2 500 Ide 
persoane, negri și albi, au organi
zat în după-amiază de 14 Iunie un 
„marș pentru libertate’ în capita
la Statelor Unite. După cum trans
mit agențiile occidentale de pre
să, aceasta a fost una dintre cele 
mai mari manifestații antisegrega- 
ționiste văzută pînă acum la Wa
shington. Demonstranții, purtînd 
pancarte pe care era scris : „Ce
rem drepturi, nu vrem tulburări", 
,.O țară, un popor 1“ și „Să nu 
se mai repete Birmingham“, s-au 
îndreptat spre Casa Albă.BUENOS AIRES. — Agențiile occidentale de presă a- nunță că în ultimele 48 de ore situația politică din Argentina s-a agravat ca urmare a disputelor legate de apropierea alegerilor prezidențiale, programate la 7 iulie. După cum transmite corespondentul din Buenos Aires al agenției U.P.I., guvernul provizoriu al Argentinei a obiectat împotriva desemnării lui Vicente So- lano Lima drept candidat al

Frontului popular și național pentru postul de președinte și a introdus o acțiune judiciară la un tribunal din Buenos Aires în care cere anularea a- cestei desemnări.Tribunalul a respins însă Ia 14 iunie această acțiune subliniind că, din punct de vedere constituțional, guvernul nu are dreptul să se amestece în a- ceastă problemă. Subliniind că hotărîrea tribunalului a provocat „nervozitate" în rîndurile guvernului care se teme de o .victorie a lui Solano Lima, candidat al unei coaliții de partide în frunte cu Uniunea populară, de tendință pero- nistă, agenția arată că guvernul intenționează acum să obțină un verdict din partea Tribunalului suprem.
NEW. 'YORK. — Comisia pentru 

energia atomică a S.U.A. a anun
țat că Statele Unite au efectuat 
o nouă explozie subterană pe po
ligonul de la Nevada. Aceasta este 
cea de-a noua explozie nucleară 
subterană efectuată anul acesta în 
Nevada.HAGA'. — Gospodăriile mici și mijlocii din Olanda trec printr-o perioadă de grea criză și se află în pragul ruinării.Potrivit datelor „Insitutului agriculturii” de la Haga, în ultimii șase ani venitul anual al majorității gospodăriilor țărănești s-a redus cu 75 la sută. Multe din aceste gospodării realizează în prezent un venit de 40—50 de guldeni pe săp- tămînă, ceea ce nu acoperă nici măcar minimul de trai. Datele institutului provin din analiza situației gospodăriilor situate pe terenurile cele mai fertile. In alte regiuni agricole din Olanda situația este și mai grea.

Evenimentele din Irak
• Associated Press : „trupele irakiene duc un 

război de exterminare împotriva kurzilor”
BAGDAD 15 (Agerpres). — 

Agențiile de presă relatează 
că în regiunile de nord ale 
Irakului se desfășoară lupte 
sângeroase. Guvernul irakian a 
aruncat în lupta împotriva 
partizanilor kurzi 45 000 de 
soldați, ceea ce reprezintă, po
trivit aprecierilor agenției As
sociated Press, jumătate din 
efectivul armatei irakiene. 
Trupele guvernamentale sînt 
sprijinite de tancuri și avia
ție. Agenția Associated Press 
relatează că trupele irakiene 
„duc un război de exterminare 
împotriva kurzilor, bombar
dând și mitraliind satele, îm- 
pușcînd civili și incendiind 
recolta”. 'Artileria Irakiană a 
bombardat toate satele pe o 
rază de 25 kilometri în jurul

orașului Kirkuk și unele din 
apropiere de Suleimania. Uni
tățile așa-numitei gărzi națio
nale, continuă agenția, au or
ganizat în același timp adevă
rate masacre în rîndul femei
lor și copiilor din satele kurde.

In comunicatele oficiale ale 
guvernului se afirmă că tru
pele sale ar fi obținut anumi
te succese în primele zile ale 
ofensivei. Reprezentanții par
tizanilor kurzi la Viena și 
Londra au dezmințit însă co
municatele guvernamentale, 
subliniind că populația Kurdi- 
stanului irakian este hotărîtă 
să continue lupta pentru drep
turile ei legale și se apără cu 
succes împotriva atacurilor a 
căror victimă este.
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