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DECRET
pentru convocarea Marii Adunări Naționale 

a Republicii Populare Romine
Iti temeiul articolu lui 37, litera a, din Con stituția Republicii Popu

lare Romine,
Prezidiul Marii Adunări Naționale a Republicii Populare Romine con

voacă Marea Adunare Națională în sesiune extraordinară pentru ziua de 30 
august 1960, ora 10 dimineața, la sediul Marii Adunări Naționale.

Președintele Prezidiului p. Secretarul Prezidiului
Marii Adunări Naționale Marii Adunări Naționale

ION GHEORGHE MAURER FILIP GELTZ
București, 22 august 1960. ■ . ;

ENTUZIASTA DEMONSTRAȚIE
A OAMENILOR MUNCII DIN HUNEDOARA

»♦♦♦

Fapte din întrecerea constructorilor

Zi minunată de august. 
Limpede, cu soare și lu
mină din belșug. Bolta 
cerului și ea senină și 
curată cum e lacrima. 
Aerul proaspăt al dimine
ții răspîndește un miros 
plăcut, îmbietor. In adie
rea lină a zefirului ne- 
astîmpărat flutură stea
guri roșii și tricolore. 
Zeci și sute de steaguri 
care împreună cu ghirlan
dele de flori și verdeață, 
cu lozincile și portretele

Sărbătorind prin muncă ziua de 23 August
Zilele de 23 și 24 au

gust au constituit pentru 
siderurgiști un prilej de 
intensificarea forțelor in 
munca avîntată pentru în
făptuirea mărețelor pre
vederi ale planului de 6 
ani elaborat de Congresul 
partidului nostru. In ma
joritatea secțiilor combina
tului s-au înscris noi spo
ruri de producție peste 
plan.

La furnale...
La secția Il-a, brigăzile 

de furnaliști conduse de 
prim-topitorii Olaru Ale
xandru, Jurca Simion, 
Comșa Alexandru, echipa 
încărcătorului Guță Nico- 
lae și ceilalți muncitori au 
sărbătorit prin muncă en
tuziastă marea sărbătoare 
a poporului nostru. Mun
citorii de la furnalul 5 
au produs în ziua de 23 
August, 56 tone fontă pes
te plan, iar în ziua de 
24, alte 58 tone. La am
bele furnale în cele două 
zile s-au descărcat 183 
tone fontă peste sarcinile 
de plan.

...laminoare
Prin muncă au sărbăto

rit cea de-a 16-a aniver-

de mare

conducătorilor partidului 
și guvernului arborate pe 
frontispiciul clădirilor îi 
dau orașului trezit la via
ță un aspect 
sărbătoare.

E sărbătoare 
întreaga țară, 
toare scumpă 
harnicul și talentatul nos
tru popor a înscris-o cu 
litere de aur în tînăra sa 
istorie de după 23 August 
1944. Hunedorenii prețu
iesc nespus de mult a- 

astăzi în 
O sărbă- 
pe care

fascist și rnun- 
la laminorul de 
Planul de pro- 
laminate în ce

sare a eliberării patriei de 
sub jugul 
citorii de
800 mm. 
ducție la 
le două zile a fost între
cut cu 172 tone. De re
marcat este că din aceas
tă cantitate, 94 tone au 
fost realizate numai de 
muncitorii din schimbul 
maistrului N. Dragotă.

...și o fel arii
Topitorii din brigada 

tovarășului Trocas Nicos 
de Ia oțelăria electrică au 
elaborat în cele două zile, 
21 tone oțel special peste 
plan, iar cei conduși de 
Maftei loan, 32 tone. Ast
fel, în ziua de 24 august, 
colectivul acestei secții a 
elaborat a 591-a tonă oțel 
special peste planul lunii. 
Drept urmare, în diminea
ța zilei de 25 august, ei 
au raportat partidului că 
și-au îndeplinit în întregi
me angajamentul anual.

☆

Dintre muncitorii de la 
cuptoarele Martin ale oțe- 
lăriei nr. 1, în aceste zile, 
la Ioc de cinste s-au si
tuat cei care deservesc 

ceasta măreață zi și încă 
din zori ei au pornit 
să-și manifeste dragostea 
și bucuria lor față de po
litica înțeleaptă a partidu
lui și guvernului nostru, 
față de Uniunea Sovie
tică și glorioșii săi ostași 
care în urmă cu 16 ani 
ne-au eliberat de sub ju
gul fascist.

Iată-i, oțelari și furna
liști, aglomeratcriști și coc- 
sari, constructori și func
ționari, profesori și pio
nieri, tineri și bătrîni, cu

cuptorul nr. 5, printre ca
re topitorii din 
cunoscuților fruntași Ser
giu Costică
Dumitru, producînd în ce
le două zile, 207 tone oțel 
peste plan.

echipele

și Șerban

Se elaborează o nouă șarjă de cocs

Peste mulțimea
com-

0 
de 
Și 

1o-

toți în grupuri, strîngîn- 
du-și mîinile și pornind 
laolaltă spre unul și ace
lași loc — platoul de la 
poalele pădurii Chizid. Și 
vin mereu aici, de pe toa
te arterele împodobite 
sărbătorește ale orașului, 
mii de cetățeni ai Hune
doarei purtînd în mîini 
stindarde roșii și trico
lore, pancarde și panouri, 
buchete de flori.

Ora 9. 
strînsă în grupuri 
pacte răsună prelung 
trompetă. Freamătul 
mai înainte încetează 
în liniștea statornicită 
varășul Colceru Aron, 
prim-secretar al comitetu
lui orășenesc P.M.R. Hu
nedoara, însoțit de tova
rășul Iacob Ladislau, se
cretar a/ comitetului oră
șenesc de partid, trec în 
revistă gărzile muncito
rești aliniate frumos în 
primele rinduri și le feli
cită călduros cu prilejul 
zilei ac 23 August. Salu
tului adresat, ghzi.e 
muncitorești îi răspund cu 
puternice urale c- pi> <..n- 
tenesc minute în șir...

In tribuna oficială iau 
loc conducători ai organi
zațiilor de partid, acti
viști de partid și de stat, 
muncitori, ingineri și teh
nicieni fruntași în pro
ducție, înielectuali. fra- 
rășul Ardelean Ioan, pre
ședintele comitetului exe
cutiv aZ sfatului popular 
orășenesc deschide mitin
gul festiv al oamenilor 
muncii din Hunedoara, 
la apoi cuvîntul tovarășul 
Colceru Aron. In numele 
comitetului orășenesc de 

(Continuare în pag. 3-a)
------------- ---------------------

avînd la bază

mai bun, mai

Șantierul de construcții 
civile — unde se profilea
ză noul centru al orașu
lui Hunedoara — căpă
tase în ultima zi premer
gătoare lui 23 August o 
aliură sărbătorească. As
pectul acesta minunat i 
1-au dat oamenii, care în 
cinstea aniveisării elibe
rării patriei noastre au 
desfășurat larg întrecerea 
socialistă, 
obiectivul: „Să construim 
mai mult, 
repede și mai ieftin".

Lucrînd cu un entu
ziasm deosebit, muncitorii 
de pe acest șantier au în
făptuit un volum sporit de 
lucrări. Ei au terminat 
construcția a încă 120 a- 
partamerite, complexul de 
deservire U.C.E.C.O.M., o 
nouă școală cu 16 clase 
și o sală de gimnastică, 
îndeplinind cu o zi mai re
pede angajamentul ce și 
l-au luat în. întîmpinarea 
măreței sărbători.

Succesele dobîndlte pî- 
nă acum constituie o 
mîndrie justificată a mun-

EM O ȚII FIREȘTI
riu 
a- 
li

nie

înalt. Intre 
altul, mult 
Urcate pe 
macaralele

Vopseaua proaspătă 
clădirilor un farmec 
parte. Ești cucerit de 
niile simple, elegante, 
halelor. înăuntru lumină, 
multă lumină. Ea pătrun
de prin ferestrele mari și 
prin plafonul 
un utilaj și 
spațiu liber, 
podurile lor, 
se odihnesc acumulindu-și 
parcă forță și putere pen
tru munca ce le așteaptă. 
Nu peste mult timp ele 
vor ridica primele lingo
tiere turnate aici. Vor a- 
vea de lucru, nu glumă/ 

citorilor, tehnicienilor și 
inginerilor de pe acest 
șantier. Ele se datoresc 
mai intîi bunei aprovizio
nări tehnico-materiale a 
fronturilor de lucru, in
troducerii metodelor avan
sate, a materialelor noi și 
economicoase în procesul 
dc construcție — metoda 
dc lucru în „lanț" și me
toda Orlov, folosirea ra
melor — șablon la zidă
rie, schele preansamblate 
din panouri, cofraje tip 
inventar și introducerea 
plăcilor prefabricate din 
beton armat la alcătuirea 
pianșeelor la blocuri. 
Toate acestea au dus la 
accelerarea ritmului de 
construcție, scurtarea ter
menelor de execuție și 
realizarea de importante 
economii.

...Paralel cu lucrările de 
construcție a celorlalte 
blocuri, harnicii muncitori 
zidari, ferari-betoniști, par- 
chetari etc., care sînt și 
gospodari iscusiți la locu
rile lor dc muncă., înalță 
un bloc cu 24 apartamen

Căci noua și moderna 
turnătorie de lingotiere de 
la Călan, obiectul însem
nărilor de față, va asigu
ra cu lingotiere oțelăriile 
Martin din țara noastră.

In prima zi din săptă- 
mina trecută, constructorii 
au cunoscut emoțiile ce 

le dă apropierea unui c- 
veniment deosebit. Utila
jele, au prins a se miș
ca. Pentru prima dată — 
benzile transportoare, si
tele vibratoare, cuptorul 
rotativ, elevatoarele — au 
început să funcționeze. 
Printr-o singură apăsare 
pe buton toate acestea au 
prins viață. începuse ro
dajul de 72 ore.

C onsiruclorii siderurgiști 
hunedoreni au trecut de 
nenumărate ori prin ase
menea clipe. S-ar putea 
spune că s-au obișnuit dat 
fiind faptul că in cei 16 
ani de activitate rodnică 
ei au predat nenumărate 
obiective industriale. Emo
ția însă este tot atît de 
mare de fiecare dată. O 
citești pe fețele lor a- 
iunci cind ascultă atenți 
vibrațiile motoarelor, pri
vind mersul întins al ben
zilor transportoare sau al 
elevatoarelor. Instalațiile 
se comportă bine. Firesc. 
S-a lucrat cu atenție. Și 
pentru ca bucuria să fie 
deplină, aflăm că în afa
ra separatoarelor magne
tice, utilajul noii turnăto
rii este fabricat în țara 
noastră. 

te numai din economiile 
ce le obțin oamenii peste 
sarcina planificată de re
ducere a prețului de cost. 
Pînă în prezent ei au ter
minat zidăria la roșu a 
etajului ii și au executat 
80 la sută din lucrările 
pereților interiori ai blo
cului 89.

Terminarea cu succes a 
blocului din economii stă 
în centrul atenției și preo
cupărilor tuturor construc
torilor de pe șantierul nr. 
1. De aceea, o serie de 
brigăzi și echipe printre 
care se numără cele con
duse de tovarășii Dîrlea 
Damian, Rcșianu Ștefan, 
Petraș Petru, Păsărelu 
Constantin și Dan Vasile 
au economisit — prin di
ferite metode — 125.550 
cărămizi, 48 m. c. cheres
tea, 44 tone ciment, 8 to
ne fier beton și alte ma
teriale, folosindu-le la blo
cul din economii.

Animați de dorința de 
a traduce în viață sarci-

V. DRAGOMIR

(Continuare în pag. 4-a)

Neobosite, utilajele Con
tinuă să se învîrtească. 
Tînărul inginer Moț loan 
.aleargă de la -un post de 
lucru la altul Vrea să 
supravegheze totul, La 
postul de comandă se o- 
prește mai mult. De aici 
se poate dirija întregul 
proces de producție. Totul 
este simplu. Nisipul pen
tru formare se introduce 
într-un cuptor rotativ pen
tru uscare. De aici, purtat 
pe banda nr. 2, nisipul 
este luat de un elevator și, 
dus la cernut, operație fă
cută cu multă conștiincio
zitate de sitele vibratoa
re. Cu altă bandă îl 
transportă spre bunkărele 
mici. Banda 16 duce ma
terialul gata pregătit pen
tru turnare. Fonta are alt 
drum. Din siloz ea este 
dusă cu un cărucior elec
trificat spre cubilou.

Nu peste mult timp no
ua turnătorie de la Călan 
va începe să producă, 
Este meritul tuturor con
structorilor. Al zidarilor, 
dulgherilor, montărilor, 
instalatorilor. Fie că este 
vorba de colectivul secto
rului montaj sau electro
tehnic, contribuția a fost 
deopotrivă de mare. V6m 
aminti insă de electricie
nii din echipa condusă de 
Slavic Valentin care au 
montat toa'ă instc.lația de 
la preparareă nisipului și 
de membrii brigăzii cpn-. 
duse de Răducan Eugen 
Cei care- au montat insta
lația de forță și lumină.

MIȘA NECULCg
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LA 23 AUGUST
E-atîta soare pe cerul de azur
In unduiri se mișcă, pe -ntreg cuprinsul zării 
Faldurile flamurilor
Ca valurile mării
Iar la paradă
Mulțimea,
Ca-ntr-un ocean de zîmbete se scaldă.
Cu pasul hotărît, spre mîine se îndreaptă 
Spre zorii ce-i așteaptă.

E-atîta soare pe cerul de azur 1
De pretutindeni
Mă-nvăluiește totul în zîmbet cristalin.
Simt inima mai vie
— Izvor țîșnind din plin —
Și sufletul mai pur.

E-atîta soare pe cerul de azur.
CORNEL GRISTAGHE

IRl IE IP* UJ IBI IL II (E IIII
închinată celei de-a XVI-a 
Aniversări a eliberării.

Unii spun
că lunecarea anilor îmbătrîneșfe, 
peste oameni lasă urme de zăpadă 
peste chipuri, traz de-adînci, 
așa cum izbutește apa 
să lase urme peste stînci.

Iar în pomi, ramu ri uscate 
lasă anii cînd se duc 
cele verzi sînt aplecate 
tot mai tare spre pimînt, 
tot mai jos spre ră dăcină 
obosite de lumini.

Unii spun... și da, se poate,
au dreptate —

Pasul anilor, te-mbătrînește...
Numai Tu, spre soare, soare,
ca o-nvolburată floare,
te î nalți mereu m ai sus 
și-orice an te-ntine riște — 
cununi de laur ți- mpletește

din ai primăverii roșii zori — 
Din milenii tăi nepieritori.

ALKIS SEVASTIANOS

Program festiv
Sărbătorirea celei de-a 

16-a aniversări a eliberă
rii patriei noastre de sub 
jugul fascist a fost un 
binevenit prilej de trecere 
în revistă a activității 
depuse de către formațiile 
cultural artistice din ora
șul nostru. Astfel luni 
după-amiază la programuZ 
festiv dedicat 
August și-au 
cursul corurile
C.S.H. și I.G.S.H.,

zilei de 23 
dat con- 
reunite ale 

corul
casei orășenești de cultu
ră, recitatori, echipele de 
dansuri.

Expoziții
Recent 

biblioteca 
rurgistul"

a avut loc la 
clubului „Side- 
din O.M. des-

ACTIVITĂȚI CULTURAL-ARTISTICE
veseli", care a cuprins 
probe teoretice și practice. 
La probleme teoretice cîș- 
tigătoare a fost echipa 
combinatului, iar la pro
bleme practice — con- 
stînd în întreceri sportive 
și artistice — pe Zocul I 
s-a clasat echipa
prinderii de construcții si
derurgice.

La căminul
cultural

chiderea unei expoziții fi
latelice, cu tema: „16 ani 
de la eliberare oglindiți 
în filatelia romînească".

Expoziția poate fi vizio
nată în orele de funcțio
nare a bibliotecii.

Tot la clubul din O.M. 
se va deschide o in
teresantă expoziție de pic
tură. Este vorba despre 
expoziția cu tema „Hune
doara socialistă în plas
tica siderurgiștilor și con
structorilor".

Concursul 
„Drumeții 

veseli“
Pe noul stadion a avut 

loc un concurs „Drumeții

între-

La căminul cultural din 
Zlațti a avut loc de ase
menea un program artis
tic închinat zilei de 23 
August. Programul a cu
prins coruri, recitări și a 
fost prezentată piesa „în
doiala" de Ernest Maffei.

IN LIBRARII

POPAS
(De la expoziția foto- 

amatorilor din C.S.Ii.)

Foto Schmidt Ștefan

Sîmbătă 20 august tn 
sala clubului muncitoresc 
.Filimon Sîrbu" al între
prinderii de construcții si
derurgice a avut loc un 
spectacol festiv închinat 
celei de-a XVI-a aniver
sări a zilei de 23 August, 
ziua eliberării naționale a 
poporului nostru. Colecti
vul artistic al I.G.S.H. a 
prezentat piesa într-un 
act „In august cerul e 
senin" de N, Săulescu și 
P, Aristide, în regia Iul 
Adrian Nedelcu. Au inter
pretat Dumitru Dincă, 
Nina Sotir și Stelian 
Mocanii. In continuarea 
programului au fost reci
tate de tineri artiști ama
tori versuri închinate eli
berării. In prezent conti
nua repetițiile Cu piesa în 
trei acte „Secunda 58“ de

prezentată
Ac- 

valoroase

................ •* —— -....... - 
Echipa de artiști amatori 

a constructorilor pe scenă
Dorel Dorian a cărei pre
mieră va fi
publicului în curînd. 
țiunea acestei 
lucrări a dramaturgiei ori
ginale se desfășoară în 
zilele noastre pe un șan
tier de construcții și ara
tă spiritul nou, comunist, 
care caracterizează pe fie
care tînăr muncitor, teh
nician, sau inginer în e- 
forful său creator.

Plicul albastru
de G, Brianțev

Noua nuvelă de aven
turi a scriitorului Brianțev 
îi transportă pe cititor în 
zilele istorice ale Războ
iului pentru Apărarea Pa
triei într-un mic orășel 
rus — Gorelov — vre- 
me/nic ocupat de hitleriști. 
Un mănunchi de patrioți 
ilegaliști care duc împo
triva ocupanților o luptă 
inegală plină de curaj și 
dirzenie pun mîna pe un 
document deosebit de pre
țios pentru comandar ,en- 
lui militar sovietic.

Tinăra cercetașe — pa-

rașutista Iulia Tumanova, 
— sosește la Gorelov tri
misă după acest docu 
ment, dar ea cade in mîi
nile Gestapoului.

O serie de evenimente 
pline de încordare și ne
prevăzut se desfășoară in 
orășel. Nimerind în ghea
rele dușmanului, aflîndu- 
se la un pas de moarte, 
JuZia Tumanova dă dova
dă de bărbăția și dîrze- 
nia unui adevărat om so 
vietic, de spiritul inven
tiv și neînfricarea unui 
ostaș. Gu ajutorul unui 
soldat german antifascist, 
ilegaliștii dau o luptă pli
nă de abnegație împotriva

-♦♦♦♦

PEISAJ
Prin pînza nețesutâ a-nserării,
Iu umbră, 
Revarsă vîntiil boarea.
Și prin grădini
Ciorchini
De becuri și-aprind floarea.

m-a Învățat 
pădurea

In noapte se înalță, Spărgîr.î
văzduhul

cinematograf
Sala Victoria : 23—28 august — Ultimul 

film sovietic.
Grădina 1. G. Frimu: 25—28 august — 

gării, film sovietic.
Sala Maxim Gorki: 23—28 august — In 

vieții, film sovietic. i
Stadionul nou: 25—28 august — Trapez, 

american colorat.

viraj,

Ștrea-

pragul

film

-♦♦

VintilS Ornaru

Omul din tren
...In trenul acela am cunoscut un tovarăș de 

drum.
Mai întii m-am împrietenit cu ochii lui 
cu sclipiri de oțel și de fum,

Ochi de om cumsecade, deschiși deopotrivă

Spre furtună și spre vreme senină, 
Ca ochii unui căpitan de vapor cățărat pe 
Să vegheze mai lesne imensitatea marină.

de 
larg.

catarg

După aceea m-am împrietenit cu mîinile lui...
Miini de țăran cumsecade, miini care știu să mingîie 
Deopotrivă de bine și coada sapei de fier 
Și pletele blonde cu reflex ca de grile
Așezate covor intre glie și cer.

Mai apoi m-am împrietenii cu vorba lui caldă și' 
calmă

De unchiaș ce-ți vorbește, cu bărbia răsturnată în 
palmă.

Și omul acesta mi-a vorbii de orașul spre care 
mergeam

De orașul ce urma să-l descopăr peste-o jumătate 
de oră... ■

Hl mi l-a arătat prin beznele grămădite in geam 
Și-l vedeam — deși nu se zărea — ca-n lumini 

dc-auroră, 
înalt și splendid, modern și contemporan 
Nouă și anilor ce urmau să se-arate...

Versurile publica
te în această pa
gină, cu excepția 
poeziei „Omul din 
tren" sînt scrise de 
membrii cenaclu
lui literar 
căra1* din 
nostru,

„Flă. 
orașul

Coșuri,
Pe zare proiectate.
Le ard aprinse-n întuneric,
Feeric . ■
A ochilcr agate.

- ~ j

Cuprind cu Ochii luminile aprinse, 
In ritmicile jocuri
De flăcări ce din noapfe cresc.

/
Stăpîn pe focuri 
omul,

BORNEI GRISTAGHE

M-a învățat 
Să stau în 
Cîtnpia mi-a
Să dăm frîu liter visului 
un vultur m-a învățat.
Din răsărit
un astru-n colțuri cinci 
mi-a luminat cărarea.

pădurea 
lume treaz.
deschis 'narate zarea.

celor de la Gestapo pen
tru a salva viața tovară
șei lor de Zuptă.

Autorul romanului, 
Gheorghe Mihailovici Bri
anțev, s-a născut în anul 
1904 în Caucazul de 
Nord. In 1925 și-a înce
put serviciul militar și 
pînă în anul 1951 s-a 
aflat în rîndurile Armatei 
Sovietice. G. M. Brianțev 
este decorat cu 
„Lenin", cu două 
„Steagul roșu", cu 
„Steaua roșie" și 
dinul 
te", 
publice
Este autorul unei serii de 
lucrări de aventuri cu 
caracter militar. Cele mai 
cunoscute din cărțile sa/e 
sînt: „De partea cealaltă 
a frontului", „Sfîrșitul 
cuibului de viespi", „Că
rări tainice", „Urme pe 
zăpadă" și „S-a întîmplat 
la Praga“.

ordinuZ 
ordine 

ordinul 
cu or- 

„Insigna de onoa- 
E1 a început să-și 

operele în 1947.

Intîlnirea 
din pămînturi 

de Marin Preda

Și n-am uitat că mama pentru
întîia oară

m-a învățat s,
cu pasul lungimea drumului 

cum se măsoară.
Că dăscălița, m-a învățat 
cum se scrie cel dintîi cuvînt, 
.„Dar el, Partidul 
m-a învățat să ctat.

ION DRAGANESGU

Notil volum apărut în 
Editura Tineretului cu
prinde o parte din nuvelele 
mai vechi ale scriitorului 
(„Intîlnirea din pămînturi" 
„In ceață", „O adunare li
niștită") cit și lucrările Sale 
cu teme din viața țărăni
mii, Cunoscute cititorilor, 
„îndrăzneala", „Desfășu
rarea" și „Ferestre întu- 

' necate".

Și, omul acesta îmi vorb ea de orașul din zare ' 
Ca despre un miracol nemaivăzut de frumos. <
Orașul iși desfășura zidurile ca-ntr-o ilustrată !

sclnteietoare ;
Pe sub crengile copacului uriaș, neguros,
Și copacul își prăvălea crengile grele de bestie-', 

-ntr-o parte ț 
să-i zărim măreția prin ani, mai departe.Ca

L-am căutat, pe omul din tren, prin oraș...
Dar omul din tren se mistuise cu noaptea odată, 
Ori se scursese in trunchiul copacului ei uriaș... 
Unde e prietenul meu de nu se arată?
Unde e orașul din sclnleietoarea lui ilustrată?
Și tot căutindu-t mi s-a părut înir-o zi că-l z'ircsc 
Pe o schelă, cu mistria în miini, și să-l ajung 

am urcat...
Dar el s-a pierdut în infi nitul ceresc.
Și acolo zidea, zidea ne-ncetat;
De sus, de pe schelă, m-am uitat în jos spre oraș, 
Și orașul crescuse — nu știu cînd — uriaș.

In altă zi mi s-a părut că-l zăresc și mai sus; 
Monta clopotul furnalului mare
Și cînta și cînta — și cu cîntec s-a dus
Să doboare-n furnale energia din soare.

Altădată am avut certitudinea că-i văd mîinile 
mari

Răscolind voinicește cu ranga-n cuptot... 
Dar el, din modestie, s-a
Ori poate-n căldura din

ascuns pe după doi oțelari 
inima lor.

Ieri, vă jur, l-am zărit 
Repartiții de case pentru 
L-am zărit ca și-n tren 
Unui gltid mai înalt ca
Cui zimbea? Cred că vouă... v-a văzut,dragii mei, 
Sărutîndu-vă-n casa ce-ați visat-o-n baracă,
Ori lalelelor roșii din pin tecul cuptorului trei, 
Ori fontei seînteinde din dala optică.

complectlrid 
noile blocării 

surizînd unui gind, 
înaltele focuri.

Am vrut să-i vorbesc, dar era ttli se 
Prea ocilpa't cu o nouă lucrate.
Și omul din tren e pretutindeni — 
L-a crescut și il crește Partidul, in

pare

șuvoi — 
noi.
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ENTUZIASTA DEMONSTRAȚIE
K OAMENILOR MUNCII DIN HUNEDOARA
(Urmare din pag. 1-»)

partid și al sfatului popu
lar orășenesc, el felicită 
pe bravii siderurgiști, con
structori și pe toți ceilalți 
oameni ai muncii din ce
tatea fontei și oțelului 
pentru succesele obținute 
în toate domeniile de ac
tivitate și le urează noi 
izbînzi în munca de viitor.

Subliniind că ziua de 
23 August reprezintă cea 
mai mare sărbătoare na
țională a poporului romîn, 
vorbitorul a arătat că în 
cei 16 ani de /uptâ și de 
muncă plină de abnegație 
a poporului nostru, sub 
Conducerea încercatului 
nostru partid, au fost 
zdrobite cătușele grele ale 
asupririi și exploatării, au 
fost statornicite astfel de 
rînduieli care situează 
țara noastră la loc de chelul Comunist au luplat

cinste în marea famiZie a
> țărilor socialiste.

— In acești ani, — a 
spus printre altele vorbi
torul — s-a făurit și Con
solidat puterea democrat- 
popularâ. Regimul demo
crat-popular este opera 
poporului — făuritorul is
toriei patriei, este rezul
tatul luptei sale neobosite 
pentru libertate și o via
ță nouă, este biruința sa 
istorică asupra secularei 
asupriri și exploatări. 23 
August 1944 a deschis 
calea unor prefaceri struc
turale în economia și cul
tura Romîniei. Cucerirea 
puterii politice de către 
Clasa muncitoare, crearea 
statului democrat-popular 
au constituit premiza unui 
avînt fără precedent al 
forțelor de producție din 
țara noastră. Ceea ce ca
racterizează politica parti
dului este ofensiva neîn
treruptă a socialismului, 
înfăptuirea consecventă a 
industrializării socialiste 
a țării pe baza dezvoltă
rii tuturor ramurilor eco
nomiei naționale; această 
linie generală economică 
a partidului este cheză
șia dezvoltării an de an 
a capacității de producție 
a întregii economii, a 
realizării pe o scară me- 
feu lărgită a reproduc
ției, este izvorul ridicării 
necontenite a bunăstării 
poporului muncitor.

In continuate, tovarășul 
Colceru Aron a vorbit 
despre dezvoltarea econo- 

miei naționale în anii 
puterii populare și creș
terea nivelului de trai al 
oamenilor muncii, despre 
adincile transformări ce 
au avut loc în viața re
giunii Hunedoara și mai 
cu seamă a orașului nos
tru. Au fost subliniate, 
de asemenea, succesele 
deosebite cu care siderur- 
giștii și constructorii, pre
cum și toți ceilalți oameni 
ai muncii din Hunedoara, 
au întîmpinat cea de-a 
16-a aniversare a eliberă
rii patriei noastre de sub 
jugul fascist, însuflețirea 
și hotărirea lor de a în
făptui cu succes hotăririle 
celui de-al III-lea Congres 
al P.M.R.

Forță creatoare
Piața Libertății din cen

trul orașului Hunedoara a 
fost din nou cuprinsă de 

intim- 
însem-

orașulan
înfățișarea, 

avind loc de 
sub un alt 

noi obiective 
și culturale, 
verde închis

entuziasmul miilor de si- 
derurgiști și constructori. 
Aici a avut loc ca in fie
care an demonstrația oa
menilor muncii din orașul 
flăcărilor. Timp de peste 
două ore cocsafii și jur
naliștii, oțelarit și lamina- 
torit, strungarii și con
structorii, toți cei ce fău
resc metalul și ridică noi 
obiective industriale au 
trecut prin fața tribunei 
raporiind că cea de-a 16-a 
aniversare a eliberării pa
triei noastre a fost 
pinată cu succese 
nate

Cu fiecare 
iși schimbă 
demonstrația 
fiecare dată 
peisaj. Apar 
industriale 
Pe fundalul 
al munților Poiana Rusca 
se profilează în toată 
splendoarea lor noile hale 
industriale. Combinatul si
derurgic, sub miinile har
nice ale constructorilor, 
și-a întins stăpinirea pină 
aproape de Peștiș. Iar 
mai încoace, la poalele 
bătrinei păduri Chizid se 
întinde pe mai mulți kilo
metri tinărul oraș munci
toresc. Locurile vechii Hu- 
nedoare au trecut și trec 
prin transformări uimitoa
re ca timp și spațiu. In 
numai 16 ani de demo
crație populară, orașul 
Hunedoara a devenit o 
puternică cetate siderurgi
că un oraș socialist în 
plină înflorire.

Dc unde această forță 
creatoare ? Din puterea șl 
înțelepciunea partidului 
care ne conduce cu mină 
sigură spre victoria fina
lă. Plini de încredere in 
partidul nostru, siderurgiș
tii și constructorii hunedo- 
reni traduc in viață vas
tul program elaborai Ia 
cel de-ai III-lea Congres. 
Și astăzi, in plină sărbă
toare, credincioși unui 
vechi obicei, ei au venii 
să raporteze succesele ob
ținute in această aprigă 
întrecere.

Este ora 10.
In sunetele solemne, pă

trunzătoare, ale unui 
marș, iși fac apariția găr
zile muncitorești. Cu • pas 
hotărit, continuatoare a 
tradițiilor eroice ale găr
zilor patriotice care acum 
16 ani la chemarea Parti-

1 *F%4

alături de ostași pentru 
alungarea fasciștilor, găr
zile muncitorești sînt a- 
părătoare sigure a cuceri
rilor poporului muncitor.

Cu mîndria 
angajamentelor 

îndeplinite
Cinstea de a deschide 

demonstrația oamenilor 
muncii a revenit colectivu

de muncă al noii ofe-lui
larii Martin. Și pe bună 
dreptate. Acest colectiv se 
prezintă cu realizări de 
Seamă, Au fost produse 
peste sarcinile de plan 
34.811 tone de oțel, iar la 
prețul de coSt al oțelului 
S-a fealizat o economie în 
valoare de 3.818.000 lei. 
Esto meritul tuturor. oțe- 

larilor, al celor care au 
fost în coloană în aceas
tă zi, cît și al celorlalți 
care lîngă cuptoarele în
cinse de puterea metalului 
au înscris noi succese.

Au trecut apoi munci
torii și tehnicienii unei 
secții prea puțin cunoscute 
pină acum: alimentarea 
oțelăriilor. Munca plină 
de entuziasm a acestora, 
avînd drept scop aprovi
zionarea oțelăriilor cu fier 
vechi, cu cantități mai 
mari și de mină calitate, 
a avut darul de a-i afir
ma, de a-i situa în pri
mele rînduri ale întrece
rii. Ca o apreciere a re
zultatelor obținute, colecti
vul secției a defilat la 23 
August cu drapelul de 
fruntaș pe combinat ce se 
acordă secțiilor de deser
vire a sectoarelor princi
pale.

Laminatorii de la blu- 
tning au prezentat 
grafic foarte expresiv, 
numai cîteva cifre s-a 
ratat puterea uriașului 
gregat, capacitatea 

un 
In 
a- 
a- 
de

producție a acestuia. Din 
amil ,1058, cînd s-au la
minat primele lingouri și 
pină astăzi, exact în doi 
ani, s-au laminat peste 
sarcinile de plan 32.893 
tone de oțel. Viteza de 
laminare — calea cea 
mai sigură de creștere a 
productivității agregatelor 
— a crescut la 232 la su
tă. Cu siguranță că lam’i- 
natorii nu se vor opri 
aici. Hărnicia și pricepe
rea laminatoriior dintre 
care amintim pe Zăvăiaș 
Vasile, Qrigoreanu Mihai, 
inginerii Olah Dezideriu 
și Marcu Ilie, ca și gra
dul înalt de tehnicitate a 
instalațiilor, sînt garanții 
sigure.

Uriașa coloană într-o 
continuă mișcare se întin
de ca un uriaș 
licrom. Intre 
drapele roșii și 
siderurgiștii pe

covor pt>- 
ffliile de 
tricolore, 

ale căror

fețe puteai să citești Ușor 
mărea bucurie ce O în
cercau, purtau grafice și 
panouri pe care au scris 
realizările obținute în cin
stea marii sărbători. Aces
te victorii au fost înre
gistrate în entuziasta în
trecere pe care siderurgiș- 
tii o desfășoară pentru 
îndeplinirea cu succes a 

sarcinilor trasate de par
tid siderurgiștilor la Con
gresul al III-lea.

Cu cîtă bucurie au ra
portat furnaliștii primele 
victorii realizate prin creș
terea productivității agre
gatelor ! 23.466 tone fontă, 
atît au produs peste sar
cinile de plan furnaliștii. 
La o producție sporită ei 
au realizat un consum re
dus de materii prime. Așa 
se explică faptul că la 
prețul de cost furnaliștii 
au înscris economii în va
loare de peste 8.400.000 
lei. Fruntașii secției au 
fost în coloană : Comșa 
Alexandru, Costea Nico- 
lae, Cîndea Iosif, Bîldea 
loan.

Coloana nesfîrșită trece 
prin fața tribunei aducînd 
de fiecare dată noi fapte 
din munca și viața harni
cilor siderurgiști. Sînt to
pitorii de la prima oțelă- 
rie .Martin, colectivele la
minorului de 800 mm., di
recției transporturi (anul 
acesta nici un leu locație!) 
fabricii de aglomerat mi
nereu, laminorului de 
650 mm., sectorului turnă
torii, uzinei cocso-chimiee, 
cu multiplele ei secții — 
baterii, pregătirea cărbu
nelui, chimic, distileria de 
gudroane — oameni ai 
muncii de la mecanic șef, 
cuptoare industriale, utilaj 
greu, forjă, mecanică, edil. 
Participant! purtau sute 
de drapele și portrete ale 
conducătorilor partidelor 
comuniste și muncitorești, 
subliniind unitatea aces
tora pe drumul comun de 
îndeplinirea învățăturii 

marxist-leniniste pentru 
victoria finală a socialis
mului.

Constructorii
Hunedoarei 
socialiste

auCu multă dragoste 
fost primiți constructorii, 
Cei care muncesc cu entu
ziasm pentru făurirea llu- 

socialiste, 
de mare

nedoaret noi, 
In această zi 
sărbătoare pentru poporul 
nostru, constructorii hune- 
doreni au raportat pre
țioase victorii realizate în 
munca plină de abnega
ție desfășurată pe șantie
rele ce impînzesc
Constructorii au pentru ce 
să [ie. țntndrJi In cei Z3 

ani care au trecut de la 
înjiir.iarea întreprinderii au 
fost înălțate nunie.r> ise 
obiective industriale și so- 
cial-culturale. La fiecare 
mare sărbătoare construc
torii anunțau predarea u- 
ttor noi agregate. Aceas
tă tradiție a fost respec
tată și acum la 23 August 
I960'.

Cu cîteva zile înaintea 
marii sărbători constructo
rii au terminat — cu 42 
de zile mai devreme — 
montarea și zidirea cupto
rului de 400 tone — pri
mul din seria marilor 
cuptoare Martin prevăzu
te In planul șesenal. Oda
tă cu această victorie ei 
au mai raportat că au 
construit 500 apartamen
te, o școală cu 16 clase, 
complexul U.C.E.C.O.M.

Încrezători în forțele lor, 
pătrunși de un înalt pa
triotism, constructorii de 
la sectorul electrotehnic, 
grupurile de construcții, 
cei de la montaj, instala
ții, Ca șl cei de la me
canic șef, trecînd prin fa
ța tribunei și-au manifes
tat hotărirea fermă de a 
îndeplini la timp sarcinile 
puse de partid în fața lor. 
Obiective Ca noua secție 
de jurnale de mare capa
citate, noul laminor de 
profile mici, ca șl miile 
de apartamente ce se vor. 
ridica în noul centru al 
orașului Hunedoara vor 
fi, conform angajamen-

0 după-amiază plăcută

veselia 
Oamenii 

demon*

Entuziasta demonstrație 
a oamenilor muncii din 
cetatea fontei și oțelului 
— Hunedoara — s-a ter
minat. Peste orașul scăl
dat în lumină și împodo
bit sărbătorește, mai stă
ruie entuziasmul, 
și voia bună, 
muncii care âu 
strat în fața tribunei ata
șamentul lor față de partid 
și guvern, hotărirea lor 
de a munci mai bine și a 
obține noi izbînzi în ac
tivitatea lor de viitor, au 
pornit în grupuri priete
nești spre pădurea Chizid 
unde au petrecut 
amiază plăcută, 
afară de faptul 
petrecut timpul 
rășia unui pahar cu vin 
sau cu bere, siderurgiștii 

orașul.' Și constructorii ur urmă
rit cu satisfacție bogatul 
program artistic dat de

o dirpă- 
Aicl, în 
că și-au 
în tovă-

telor, construite la timpul 
stabilit.

In mijlocul constructo
rilor am recunoscut mulți 
fruntași ai șantierelor 
Coti Emertc, Deak Grigo- 
re, Gheorghe Gligor, Si- 
mlon loan și mulți alții.

Constructorii ca și side
rurgiștii și-au manifestat 
dragostea față de elibera- 
toarea țării noastre, Uni
unea Sovietică. Legată a- 
tunel în anii grei de luptă 
pentru zdrobirea armate
lor hitleriste, prietenia 
dintre poporul țării noa- 
sire și Uniunea Sovietică 
se întărește și mai mult 
pe zi ce trece. Mărturie a 
acestei prieienii profunde 
este sprijinul neprecupețit 
pe care ni-l acordă Uni
unea Sovietică în dezvol-

tarea siderurgiei noastre 
prin construirea unor a- 
gregate de un înalt nivel 
tehnic.

La 23 August oamenii 
muncit din orașul nostru 
și-au manifestat din plin 
devotamentul șt. dragostea 
față de partidul șt gu
vernul nostru, hotărirea 
neclintită de a munci cu 
toată dragostea pentru 
îndeplinirea vastului pro- 
gram elaborat de Con
gresul al III-lea al parti
dului. Faptele de pină il
eum vin să confirme că 
siderurgiștii și construc
torii Hunedoarei socialiste 
s!nt pe drumul bun al 
marilor înfăptuiri.

agi- 
side- 

i cele 
,Drum 

precum și de tara-

brigăzile artistice de 
tație din combinatul 
furgic, l.C.S.H. și
ale cooperativei „1
nou", 
ful căminului cultural al 
Casei orășdhești de cultu
ră. Ei au urmărit mai cu 
seamă și au rămas pe 
deplin satisl'ăcuți de reuși
tul program prezentat de 
Liigada artistică de agi
tație de la distileria de 
gudroane care, in întrece* 
îc cu celelalte echipe pen
tru faza pe oraș a con
cursului cultural-artistic 
al tineretului, a cîștigat 
locul întîi.

Reportaj de :

M. Neagu
8. Anania

*******
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SĂRBĂTORIREA ZILEI DE 23 AUSUST PESTE HOTARE
U. R. S.S,

MOSCOVA. — Cores
pondentul Agerpres trans
mite: In seara zilei de 22 
august, Comitetul orășe
nesc Moscova al P.C.U.S., 
Consiliul Central al Sin
dicatelor, Comitetul Cen
tral al Comsomolukii, Co
mitetul de stat pentru le
găturile culturale cu stră
inătatea de pe lingă Con
siliul de miniștri al 
U.R.S.S. și o scrie de al
te organizații- obștești și 
instituții de stat, au or
ganizat o mare adunare 
festivă a reprezentanților 
opiniei publice din Mos
cova, închinată celei de-a 
16-a aniversări a eliberării 
Romîniei de sub jugul 
fascist.

Adunarea a fost deschi
să de Evgheni Rogozin, 
secretar al Comitetului o- 
rășenesc Moscova al 
P.C.U.S. Apoi, în sală au 
răsunat imnurile de stat 
ale R.P.R. și U.R.S.S.

Evgheni Afanasenko, 
președintele Consiliului de 
conducere al Asociației de 
prietenie sovieto-romîne, 
ministrul învățâmîntului 
al R.S.F.S.R., a prezentat 
un raport consacrat săr
bătorii naționale a po
porului romîn. Ziua de 23 
August 1944, cînd poporul 
romîn a răsturnat dicta
tura fascistă antonescia- 
nă, a constituit începutul 
unei perioade de adînci 
transformări revoluționare 
în viața Romîniei, a sub
liniat Evgheni Afanasen
ko. El a vorbit pe larg 
despre realizările Romî
niei în dezvoltarea eco
nomiei și culturii sale. 
Raportorul a sul liniat în
semnătatea celui de-al 
IlI-lea Congres al Parti
dului MTihcitoresc Romîn 
care a trasat un. program 
de avînt continuu al eco
nomiei naționale și cul
turii Romîniei.

Evgheni Afanasenko a 
apreciat rolul Republicii 
Populare Romîne în lupta 
pentru dezvoltarea cola
borării dintre țările balca
nice, pentru transformarea 
regiunii Balcanilor și Mă
rii Adriatice într-o zonă 
în care să nu existe ar
ma nucleară și arma ra
chetă, în lupta pentru 
extinderea colaborării eco
nomice dintre toate statele.

Ambasadorul Nicolae 
Guină, care a luat cu- 
vîntul în cadrul adunării 
a declarat că poporul ro
mîn va fi veșnic recunos
cător poporului sovietic 
pentru eliberarea Romî
niei de sub jugul fascist. 
Ambasadorul a subliniat, 
de asemenea, importanța 
pe care o are pentru Ro- 
niînia ajutorul multilateral 
acordat de Uniunea So
vietică și de celelalte sta
te socialiste. Romînia va 
lupta și pe viitor împotri
va politicii agresive a 
cercurilor imperialiste și 

împreună cu toate țările 
socialiste va face totul 
pentru slăbirea încordării 
internaționale și pentru 
apărarea cauzei păcii, a 
declarat Nicolae Guină.

Acad. Raluca Ripaa, 
conducătoarea delegației 
A.R.L.U.S. care vizitează 
U.R.S.S., a transmis 
participanților la adunare 
salutul cald al oameni
lor muncii din Romînia.

R. P. D. Coreeană
PHENIAN (Agerpres). 

Agenția Centrală Telegra
fică Coreeană transmite : 
Cu prilejul celei de-a 16-a 
aniversări a eliberării Ro
mîniei, la 21 august la 
Phenian și în alte orașe 
rnari dn R.P.D. Coreeană 
s-a deschis Șăptămîna fil
mului romînesc.

R.S. Cehoslovacă
PRAGA. — Corespon

dentul Agerpres transmi
te : In cinstea sărbăto
ririi a 16 ani de la eli
berarea Romîniei, în R.S. 
Cehoslovacă au avut loc 
numeroase manifestări de 
prietenie. La 20 august 
în localitatea Luhacovicc 
s-a deschis „Săptămîna 
romînească". In localită
țile Kijov, Piestany, Bra
tislava, Zvolen și Brno 
au avut loc depuneri de 
coroane la cimitirele osta
șilor romîni căzuți pentru 
eliberarea Cehoslovaciei.

Au asistat numeroase 
delegații ale organelor de 
partid și de stat din R.S. 
Cehoslovacă, ofițeri supe
riori ai armatei cehoslova
ce, precum și reprezen
tanți ai Ambasadei R.P.R. 
din Praga.

Atît în capitala R. S. 
Cehoslovace cît și la Bra
tislava s-au organizat 
gale de filme romînești.

R- D. Vietnam
HANOI (Agerpres). — 

In cinstea zilei de 23 Au
gust la Hanoi s-a deschis 
o expoziție de fotografii 
consacrate Romîniei. La 
inaugurarea expoziției au 
asistat Hoang Minh Giam, 
ministrul Culturii și alți 
membri ai guvernului R. 
D. Vietnam.

R. P. Ungară
BUDAPESTA. - Co

respondentul Agerpres 
transmite: Cu prilejul ce
lei de-a 16-a aniversări a 
eliberării patriei noastre, 
la Budapesta s-a deschis 
sub auspiciile Institutului 
ungar pentru relațiile cul
turale cu străinătatea, ex
poziția cărții romînești.

După ce Kopeczi Bela, 
director general al editu
rilor din R.P.U., a salu
tat pe cei prezenți, a luat 
cuvîntul Dobozy Imre, se
cretar general al Uniunii 

scriitorilor din R.P.U., ca
re a vorbit despre rolul 
literaturii romîne în forma
rea omului nou. A urmat 
apoi la cuvînt Aurel Mi- 
hale, secretar al Uniunii 
Scriitorilor din R.P.R. și 
director general al editu
rilor.

R. P. Polonă
VARȘOVIA (Agerpres). 

La 20 august, la fabrica 
de autocamioane din Lu
blin a avut loc o adunare 
festivă închinată celei de-a 
16-a aniversări a eliberă
rii Romîniei de sub jugul 
fascist.

In fața celor peste 1.000 
de muncitori ai fabricii au 
luat cuvîntul tov. Mieczys- 
law Martin, prim-secretar 
al Comitetului orășenesc 
al P.M.U.P. din Lublin, 
și prof. D. Praporgescu, 
ambasadorul R. P. Ro
mîne la Varșovia. Ziua 
de 21 august a fost săr
bătorită la Varșovia sub 
semnul culturii romînești.

In parcurile Bielany și 
Central s-au adunat mii 
de oameni pentru a parti
cipa la numeroase . mani
festări organizate cu a- 
cest prilej.

R. P. Bulgaria
Corespondență telefonică 

specială

Scumpă este fiecărui 
bulgar prietenia cu po
porul romîn. In întreaga

Frontul National parlamentar 
din Brazilia a luat pozifie împotriva 

complotului S.U.A. fată de Cuba

Ecouri la lansarea și întoarcerea pe Pămînt 
a celei de-a doua nave cosmice sovietice

RIO DE JANEIRO (A- 
gerpres). — Frontul Na
țional parlamentar din 
Brazilia a luat poziție îm
potriva complotului S.U.A. 
care are drept scop adop
tarea la conferința miniș
trilor de Externe ai state
lor americane a unor mă
suri intervenționiste împo
triva Cubei. O declarație 
în acest sens a fost ci
tită la 19 august în Ca
mera Deputaților de depu
tatul Cutinho Cavalcanti.

In declarație se arată

Fapte din întrecerea constructorilor
(Urmare din pag. l-a) 

na trasată de partid de a 
pune la dispoziția siderur- 
giștilor și a celorlalți oa
meni ai muncii din Hu
nedoara tot mai multe a- 
partamente bune și iefti
ne, constructorii de pe 
șantierul de locuințe au 
început o altă etapă a în

țară se sărbătorește cu 
mare însuflețire a 16-a 
aniversare a zilei de 23 
August. In toate orașele 
și satele au avut loc adu
nări festive și serbări, în 
cadrul cărora colective 
artistice au prezentat pro
grame literare și muzica 
le, au rulat filme romî
nești și au fost ținute 
conferințe.

La ședința festivă care 
a avut loc la Sofia au 
hiat cuvîntul prof. Petar 
Nelceev, președintele sec
ției romîne a Comitetului 
pentru legături culturale 
cu străinătatea, scriitorul 
Lamar și ziarista Ana 
Veleva, redactor șef al 
ziarului „Cooperativno 

Selo“. La Pleven, Russe 
ca și în alte orașe din 
țară s-au ținut de aseme
nea conferințe. O mare 
adunare festivă a avut loc 
și în satul Porodin în ca
re există gospodăria co
lectivă ce poartă numele 
„Gh. Gheorghiu-Dej“ și 
este una din primele gos
podării colective din țară.

Ieri s-a deschis în Ca
pitală o expoziție a mărcii 
poștale romînești. Cu în
cepere de astăzi, la cinci 
dintre cele mai mari ci
nematografe din Sofia vor 
fi prezentate filmele ro
mînești „Secretul cifrului" 
și „Telegrame", iar la 
celelalte cinematografe 
filme de scurt metraj.

A. ANDREEVSCHI 
Soția 22 august I960.

că Frontul Național par
lamentar se 'Spune presiu
nilor economice și politice 
împotriva Cubei. Orice 
măsuri vor fi hotărîte de 
către O.S.A. (Organiza
ția Statelor Americane), 
vor fi ilegale deoarece a- 
cesfea vor constitui un a- 
mestec în afacerile inter
ne ale altei țări.

In încheiere, nota cere 
participanților la confe
rința miniștrilor de Exter
ne ai statelor americane 
să se opună măsurilor în
dreptate împotriva Cubei.

trecerii socialiste. Obiecti
vul : îndeplinirea anga
jamentului de a construi 
încă 120 apartamente pî- 
nă la 7 Noiembrie a. c. 
Cu acestea, fondul de lo
cuințe se va mări la pes
te 700 apartamente, iar 
planul anual va li reali
zat în numai 10 luni...

Comunicatul asenticl TASS
MOSCOVA (Agerpres). 

Agenția TASS comunică:
După cum s-a mai a- 

nunțat, la 21 august 1960, 
la Moscova au fost aduse 
vietățile care pentru pri
ma oară în istorie s-au 
înapoiat dintr-un zbor în 
spațiul cosmic.

După cum s-a mai a- 
nunțat, la bordul celei 
de-a doua nave cosmice 
satelit sovietice au fost 
trimiși cîinii Strelka și 
Belka. In afară de aceș
tia pentru studierea efec
tului radiației și a con
dițiilor zborului cosmic, 
la bordul navei s-au a- 
flat și alte vietăți—40 șoa
reci, doi șobolani, insecte, 
precum și plante, semințe 
de graminee și cîteva mi
croorganisme.

In cabina navei satelit 
au efectuat zborul 13 șoa
reci albi de laborator și 
15 șoareci negri, precum 
și doi șobolani albi. In 
ccnteinerul catapultat, în 
afară de Belka și Strelka, 
s-au aflat 6 șoareci albi 
și 0 negri, insecte — dro- 
pofile în 15 eprubete, 
planta denumită „Traves- 
cantia" în două eprubete, 
planta „Chlorella" în 8 
ampule conținînd un me
diu nutritiv lichid micelii 
— actinomicete în 14 
ampule, semințe de po
rumb, de diferite varietăți 
de grîu, de mazăre, ceapă 
și „Nigella".

In afară de aceasta în 
confeiner s-au plasat mici 
lambouri de piele de om 
și de iepure — în două 
ampule, celule canceroase 
de hali în 6 ampule, mi
crobi : bacilul Coli „KK 
12“ în 11 ampule, bacilul 
Coli „5“ în 6 ampule, ba
cilul Coli de tip „Aero- 
genes" în 4 ampule, o en- 
zimă de fermentație bn- 
tirică în două ampule,

aterizarea cu 
navei cosmice 
ziarul „Wa- 
Post and He-

$

WASHINGTON (A- 
gerpres). — TASS a- 
nunță: Comentînd lan
sarea și 
succes a 
sovietice, 
shington
raid" scrie printre alte
le, într-un editorial : 
„Aceasta dovedește că 
Uniunea Sovietică deți- 

' ne ca și înainte întîie- 
tatea în explorarea Cos
mosului. Nu încape în
doială că nava este 

i destul de mare pentru 
ca oamenii să poată 

, zbura pe bordul ei. Cele 
două conteinere pe ca
re le-au lansat Statele 

' Unite sînt mult mai 
mici. In aceste împreju
rări U.R.S.S. este pe 
deplin pregătită pentru 
a trimite primul om în 
Cosmos".

Pe fundalul recunoaș
terii generale a perfor
manței remarcabile a 
oamenilor de știință so
vietici pare cel puțin 

' stranie încercarea unor 
oficialități de la Wa-

stafilococi în două ampule, 
acid desoxinucleic în 6 
ampule, bacteriofagul „T2“ 
în 3 ampule și bacterio
fagul „13-21“ în 3 ampule.

Pentru efectuarea cerce
tărilor științifice la bor
dul navei cosmice a fost 
instalat următorul apara- 
taj:

— Pentru cercetarea nu
cleelor ușoare și grele în 
radiația cosmică primară ;

— Pentru studierea ra
diației x radiației ultra
violete emise de soare ;

— Pentru înregistrarea 
nivelurilor (dozelor) de 
radiație cosmică în con- 
teinerul pentru vietăți.

Pe bordul navei au fost 
așezate blocuri de emisie 
fotografică nucleară groa
să în greutate totală de 
circa 60 kg., iar într-unul 
din blocurile de emulsie 
direct la bordul navei.

Informațiile științifice e- 
rau memorate și transmi
se pe Pămînt în urma u- 
nei comenzi. Informațiile 
memorate se transmit pe 
Pămînt după fiecare revo
luție a navei în jurul Pă- 
mîntului, precum și în 
preajma aterizării.

In afară de aceasta, în 
cursul coborîrii, cu ajuto
rul unui sistem autonom 
instalat la fiord se înre
gistrau neîntrerupt varia
țiile datelor fiziologice la 
animalele de experiență.

Blocurile de emulsie fo
tografică și întregul apa- 
rataj pentru cercetări ști
ințifice au fost readuse 
pe pămînt la bordul na
vei.

Sistemul de televiziune 
instalat la bordul navei 
satelit a furnizat multe 
informații valoroase înre
gistrate sub formă de fil
me. înregistrarea imagini
lor era sincronizată cu

♦♦♦♦

shington de a minima
liza realizările științei 
sovietice. Astfel, con
trar faptelor evidente 
pentru întreaga lume, 
Keith Gleninu, directorul 
administrației naționale 
pentru problemele aero
nauticii și cercetării 
spațiului cosmic, a afir
mat că „realizările cu 
adevărat științifice ale 
americanilor în dome
niul sateliților întrec pe 
cele alt rușilor".

Ziarul „Star", 
apare la Washington, a- 
rată însă că programul 
cercetărilor din S.U.A. 
în domeniul sateliților 
nu este cîtuși de puțin 
un program de cerce
tări științifice. Ziarul a- 
junge la concluzia 
Uniunea Sovietică 
toate șansele de a 
tiga întrecerea cu 
tele Unite în 
privește 
mul ui în Cosmos.

ROMA (Agerpres). — 
Ziarul „Corriere della 
Sera" scoate în eviden-

care

ce

că 
are 
cîs- 
Sta-

ceea 
trimiterea o-

860

mare precizie cu înregis
trările informațiilor tele- 
metrice, ceea ce permite 
să se compare observa
țiile directe asupra anima
lelor cu datele obiective 
referitoare la variațiile 
funcțiilor lor fiziologice, 
care au fost transmise pe 
pămînt cu ajutorul siste
mului telemetrie.

Calculele suplimentare 
referitoare la elementele 
orbitei celei de-a doua 
nave-satelit sovietice au 
confirmat că zborul aces
teia a decurs tot timpul 
pe o orbită extrem de a- 
propiată de cea stabilită 
prin calcul.

După cum s-a mai a- 
nunțat, evidența precisă a 
diferiților factori care in
fluențează asupra depla
sării și coborîrii unei na 
ve cosmice, prelucrarea 
continuă de către mașina 
electronică de calcul a 
rezultatelor obținute prin 
măsurarea elementelor or
bitei ei și evidența varia
țiilor acesteia, au permis 
să se efectueze cu mare 
precizie aterizarea navei.

In cursul coborîrii și 
după aterizarea navei cos
mice, precum și a contei- 
nerului catapultat din a- 
ceasta, radioemițătoarele 
speciale instalate la bor
dul navei și în confeiner 
au emis semnalele radio. 
Acest fapt a permis să se 
repereze neîntrerupt pozi
ția navei și a conteineru- 
lui, să-l urmărească piuă 
la locul de aterizare.

Starea tuturor „pasage
rilor" navei este bună.

Programul cercetărilor 
științifice și a măsurăto
rilor a fost îndeplinit. In 
momentul de față datele 
culese sînt în curs de 
prelucrare și studiere mul
tilaterală.

ță printre altele impor
tanța faptului că orbita 
navei satelit a fost cva- 
sicircularâ. Acest fapt 
dovedește odată mai 

mult marea precizie a 
sistemelor de ghidaj 
realizate de specialiștii 
sovietici. Ziarul consi
deră drept o altă ino
vație interesantă apara- 
tajul de televiziune in
stalat pe bordul navei.

„Realitatea întrece 
fantezia", scrie ziarul 
„Unita". „Nu am avut 
încă timpul să ne dăm 
seama deplin de însem
nătatea tehnică a apara- 
tajului instalat la bord 
— transmiterea prin te
leviziune a imaginii ani
malelor adăpostite în ca
bină etc., cînd a fost 
transmisă știrea că na
va cosmică s-a înapoiat 
și această știre a îm
pins pe planul 
toate celelalte 
Așadar, s-a 
pas hotărîtor 
spre cucerirea 
lui".

(
I

al doilea 
noutăți, 

făcut un 
pe calea 

Cosmosu-
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