
IUnanimă adeziune Proletari din toate ță;i!e, uniți-vă!

la hotârirUe partidului
Rezoluția plenarei C.C. al 

P.M.R. din 28 iunie — 3 iulie 
este pe deplin aprobată de mem
brii de partid și de toți oamenii 
muncii care își exprimă unanima 
adeziune la hotărîrile adoptate 
de plenara C.C. și subliniază 
marea lor importanță pentru în
tărirea continuă a partidului, a 
unității sale, a capacității sale de 
luptă pentru construirea cu suc
ces a socialismului in țara noas
tră.

Incepînd de la 9 iulie în în
treaga țară, în întreprinderi și 
instituții au loc adunări ale or
ganizațiilor de bază consacrate 
dezbaterii rezoluției plenarei C.C. 
al P.M.R. din 28 iunie — 3 iulie 
1957.

La adunarea organizației de 
bază din secțiile mecanică și 
sculărie de la uzinele „23 August"

din Capitală au participat peste 
200 de membri și candidați de 
partid. După citirea rezoluției 
plenarei C.C. al P.M.R. au luat 
cuvintul numeroși muncitori care 
au subliniat marea însemnătate 
a lucrărilor plenarei și și-au ex
primat deplinul acord față de li
nia politică generală a partidu
lui.

Lăcătușul Gheorghe Bunghe- 
țeanu a spus printre altele: „Par
tidul ne conduce cu înțelepciune 
și fermitate pe drumul construirii 
socialismului. Aceasta a făcut cu 
putință succesele noastre pe ca
lea industrializării socialiste.

Uzina noastră produce azi li
nii complecte pentru fabricile de 
ciment, mult apreciate in străină
tate, instalații pentru industria 
de cauciuc, vagoane termice, 
despre care nici nu putea fi vor-

ba pe vremea burgheziei. Toate 
aceste succese și multe altele vin 
să confirme justețea politicii par
tidului nostru de industrializare 
socialistă a țării. Unitatea și tă
ria partidului nestru ne este 
scumpă ca lumina ochilor și de 
aceea aprobăm întru totul fermi
tatea cu care plenara C.C. al 
P.M.R. a condamnat gravele gre
șeli antipartinice ale tov. I. Chi- 
șinevschi și M. Constantinescu“.

Maistrul Victor Mereuță, strun
garul Nicolae Iuteș, lăcătușul 
Gheorghe Neagu s-au referit în 
cuvintul lor la îmbunătățirile în 
aplicarea normelor leniniste ale 
vieții de partid ce au avut loc 
după înlăturarea grupului frac- 
ționist al deviatorilor. Subliniind 
că în ultimul timp organizația a
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Să asigurăm respectarea drepturilor legale șl a îndatoririlor
tineretului muncitor

Toate forțele
pentru bătălia recoltei
Instantanee

TG. MUREȘ (de la corespon
dentul nostru).

La gospodăria de stat din Band 
raionul Tg. Mureș, seceratul or
zului de toamnă de pe cele 160 
hectare se aprepie de sfîrșit. Eri 
a început și recoltarea griului în 
secțiile din Șincai și Căpuși.

La 2 iulie au sosit în gospodă
rie două combine noi „C.l", cu 
care va fi dotată brigada experi
mentală din Căpuși. Cînd am a- 
juns la Band se făcea tocmai ro
dajul combinelor.

★
Am trecut prin mai multe sate 

din raionul Tg. Mureș, și pretu
tindeni se vorbea numai de sece
riș. La Nasna la fel.

In curtea gospodăriei colective, 
sfidînd graba oamenilor, o sece- 
rătoare-legătoare și doup tractoa
re K.D. stau și se odihnesc.

— De o săptămînă stă aici ne
folosită secerătoarea asta—îmi ex
plică un colectivist. Orzul este 
culcat la pămînt și n-o putem 
folosi".

N-am mai întrebat de ce n-o tri
mite în altă parte fiindcă a mai 
făcut cineva o aluzie la asemenea 
dorință — dar fără rezultat. Cu 
două zile în urmă, conducerea 
G.A.S. „1 Mai)* l-a riumt pe tov. 
Bondocii, dwSbtorul^S.M.T.-ului 
din Tg. Mureș să le dea o seceră- 
toare disponibilă, pentru recol
tare.

— Nu avem, a răspuns S.M.T.-ul. 
Secerătoarea de la Nasna o trimi
tem la Pănet.

Secerătoarea n-a ajuns însă nici 
la Pănet nici la gospodăria de 
stat, ci stă și se odihnește cuminte 
în curtea gospodăriei din Nasna.

Pină cînd?

LA COMANDAMENTUL
P
tele-FILIMON SIRBU. (Prin 

fon de la trimisul nostru).
E noapte tîrziu. A răsărit 

pe un cer albastru desfășurat 
peste toată întinderea Bărăganu
lui. Se apropie miezul nopții. In 
curtea G.A.S.-,,B. Berea" domneș
te liniște. Difuzoarele au tăcut o- 
dihnindu-și glasurile răgușite, șo
ferii care s-au zbenguit pînă mai 
adineauri, prin curte, s-au dus și 
ei să se culce.

La ora aceasta în biroul direc
torului e încă lumină. In cameră, 
printre straturile dense de fum 
de țigară se învălmășesc vorbe 
răstite sau calme, energice sau 
resemnate. Aici se desfășoară șe
dința operativă a comandamentu
lui recoltei. Brigadierii, inginerii, 
directorul și organizatoricul de 
partid, după o zi de muncă pe 
teren, care a început de la ora 5 
dimineața, tși fac reciproc repro
șuri laconice, se sfătuiesc și, mai 
ales se ceartă. Certurile, mai 
bine zis discuțiile aprinse, sînt 
inevitabile într-o campanie zbu
ciumată și rapidă ca cea a recol
tării în care toată lumea se fră- 
mîntă și se agită.

Se discută zeci și zeci de pro
bleme, mari și mici, esențiale sau 
mărunte, Inceptnd de la producția 
globală pe întreaga gospodărie 
și terminînd cu sfoara cu care se 
leagă sacii ce iau drumul bazei

luna

Tineri și tinere care munciți pe ogoare! 
Depuneți toate eforturile voastre pentru 
strîngerea la timp și fără pierderi a recoltei.

Tineri muncitori, studenți, elevi, funcțio
nari ! Ajutați în timpul vostru liber pe cei 
ce string pîinea nouă a anului acesta.

Nici un minut pierdut, nici un bob risipit!

a t e 1 i t u
ar t i f i

In anul geofizic internațional 
•e vor desfășura vaste lucrări știin
țifice pentru studierea pămîntului 
sub toate aspectele. Intre altele, 
în programul anului geofizic in
ternațional se prevăd multiple cer
cetări în straturile superioare ale 
atmosferei de unde astronomii, fi
zicienii și meteorologii vor trage 
interesante concluzii științifice.

In adevăr, ionosfera de exemplu, 
stratul de dincolo de 60 km. dea
supra pămîntului este laboratorul 
secret în interiorul căruia au loo 
numeroase fenomene necunoscute 
pînă în prezent, dar care au o 
importanță uriașă asupra vieții de 
pe pămînt.

Dificultatea principală în execu
tarea cercetărilor geofizice la mare 
înălțime cu ajutorul rachetelor 
constă în aceea că în timpul de 
zbor al acestor rachete, foarte 
scurt, de cîteva minute, sînt par
curse sute de kilometri în altitu
dine, astfel încît devin incerte 
datele experimentale obținute în
tr-un timp de explorare atît de 
infim.

Crearea unui satelit artificial al 
pămîntului, un’ mic laborator au
tomat cosmic, care să stea timp 
îndelungat în straturile superioare 
ale atmosferei și să culeagă date 
experimentale pe care să le trans
mită automat la sol prin mijloace 
radio apare ca o necesitate evi
dentă.

De aceea, în cadrul programu
lui de cercetări ale anului geofizic 
internațional s-a prevăzut lansarea 
cîtorva asemenea sateliți atît în 
U.R.S.S. cît și în S.U.A.

Crearea și lansarea unui ase
menea satelit artificial, fie chiar și 
numai pentru sondaje meteorolo
gice, este o primă dar importantă, 
eteră către cauza realizării cală-

Prof. Ing. loan Pascaru

toriilor interplanetare, visul de 
veacuri al omenirii.

Se știe că încă de la cel de-al 
VI-lea Congres internațional al 
astronauților care a avut loc în 
august 1955 la Copenhaga și la 
care au participat și oameni de 
știință sovietici a fost examinat un 
plan de comunicații interplanetare 
ce ar urma să se desfășoare pe 
următorii 30 de ani.

Prin acest plan se prevede că 
în perioada 1966—1970 va fi 
creat satelitul artificial al pămîn
tului ca bază pentru comunicații 
interplanetare, în perioada 1971—• 
1977 va fi pregătită și organizată 
o expediție în lună iar în perioada 
1978—1986 se va pregăti și de
clanșa expediția în planeta Marte.

Prof. K. Ogorodnikov împreună 
cu acad. L. Sedov care, au repre
zentat U.R.S:S. la Congresul in
ternațional amintit au dat cîteva 
precizări asupra satelitului artifi
cial ce va fi lansat în U.R.S.S. cu 
ocazia anului geofizic internațional. 
De altfel, încă dih aprilie 1955, 
un comunicat sovietic anunța for
marea în U.R.S.S. a unui comitet 
pentru lucrări în domeniul comu
nicațiilor interplanetare, comitet 
care a luat ca primă sarcină rea
lizarea unui satelit artificial.

In S.U.A., lansarea satelitului 
artificial al pămîntului în cursul 
anului geofizic internațional a fost 
de asemenea anunțată în 1955 prin 
comunicat guvernamental. Lucră
rile pentru crearea acestui satelit 
sînt cunoscute în S.U.A. sub nu
mele de proiectul Vanguard.

Toate proiectele elaborate în 
legătură cu prima lună ce va fi 
creată de om au cîteva date 
comune.

î I N I I
de recepție. Așa cum am și pre
văzut de altfel, discuțiile au în
ceput de la cele 9 secerători-le- 
gători ale S.M.T.-Ianca, mașini 
care au ajuns de pomină. In fie
care zi se strică aproape toate, 
încît brigadierii și directorul vor 
avea după această campanie mai 
multe fire albe în cap.

Dezbaterea cea mai pasionantă 
s-a desfășurat însă în jurul bo
bului de grîu. Lozinca : „Să lup
tăm pentru ultimul bob de grîu 
din recoltă** a fost pusă aici pe 
tonurile cele mai omenești și con
vingătoare. Directorul a averti
zat :

— Dacă-1 prind pe vreunul că

I. B.
(Continuare tn pag. 3-a)
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c i a 1
In aceste proiecte, sateliții ău 

forma unui cilindru sau a unei 
sfere cu diametrul în jur de 50 
cm. Satelitul unuia din proiecte, 
probabil sferic, va avea o greutate 
de 9,2 kg. Carcasa satelitului va 
adăposti în interiorul său apara- 
tajul necesar observațiilor, înregi
strărilor și transmiterii periodice la 
sol a semnalelor corespunzătoare. 
Nu se cunoaște pînă în prezent 
din ce fel de material va fi con
fecționată carcasa. La alegerea 
materialului, probabil o masă pla
stică, ,va trebui să se aibă în ve
dere ca greutatea acestuia să fie 
mică, materialul să fie rigid și 
ușor prelucrabil, foarte rezistent 
la acțiunea de șoc a meteorilor și 
micrometeorilor care vor izbi cu 
viteze foarte mari, de 50—70 km/s. 
carcasa satelitului.

De aceea, acțiunea meteoriților 
asupra lunii artificiale, frecvența 
izbirilor și efectul rezultat din 
izbire, prezintă interes nu numai 
pentru geofizicieni și astronomi ci 
și pentru constructorul de rachete.

Satelitul va purta în interiorul 
său un număr de 10—12 aparate 
de măsură și un emițător de radio 
alimentat cu pile de mercur. Tn 
construirea aparatajului trebuie să 
se aibă în vedere încălzirea aero
dinamică și limitele de tempera
tură corespunzătoare încălzirii de 
către razele solare, limite care vor 
putea să se situeze între 150— 
200°C la soare și sub zero grade 
la umbra proiectată de pămînt.

Or, se știe că aparatura electro
nică actuală nu ar putea rezista 
la astfel de oscilații de tempera
tură, regimul de lucru normal per-

ȘTIINȚEI
și

TEHNICII

ȘI LA PĂDURE -
TRAI CIVILIZAT!

din cadrul 
Candrenilor,

se află acum 
în urmă era

Nu-i deloc ușor să conduci o 
exploatare forestieră. Aici sînt 
condiții deosebite, de care trebuie 
neapărat să ții seama. Cazarea 
oamenilor, aprovizionarea lor cu 
alimente, salarizarea corespunză
toare condițiilor specifice, iată 
probleme destul de dificile.

In rîndurile care urmează sînt 
notate cîteva constatări asupra 
felului în care sînt soluționate a- 
ceste chestiuni la centrul mecani
zat Dornișoara 
I.F.E.T.-ului Dorna 
regiunea Suceava.

In locul în care 
Dornișoara, cu ani
pădure, cît vedeai cu ochii. Tăie
torii mai bătrîni, pe vremea cînd 
a început exploatarea pădurii, au 
locuit în bordeie pe care și 
săpat singuri.

Acum, centrul mecanizat 
nișoara pare a fi un orășel 
rit peste noapte într-un luminiș. 
Pe malul unui pîrîu au fost du
rate zeci și zeci de cabane. Cele 
mai numeroase sînt pentru locuit. 
Altele găzduiesc magazine, can
tină, punct farmaceutic, baie, spă
lătorie și birouri.

Dormitor și... magazie
Cîteva cabane sînt locuite nu

mai de tineri. Cei mai multi vin 
să se odihnească cu plăcere în 
ele. Curățenia, albul plin de pros
pețime al lenjeriei îi îmbie la bi-

le-au

Dor- 
răsă-

nemeritata odihnă. Sînt însă si 
unii, tinerii șoferi, care vin în 
cabane numai de nevoie. Dat fiind 
că pentru autocamioane s-au 
adus niște cauciucuri noi și ma
gazie n-au, iar cauciucurile nu 
pot fi lăsate așa, oricum, tinerii 
le-au depozitat în... dormitor. 
Strică ele puțin aspectul cabanei, 
dar se asortează de minune cu 
dulapul de scule situat după 
ușă. Acum șoferii vor să propună 
conducerii să li se mărească dor
mitorul, pentru a-și muta aici 
și... depozitul de carburanți. Se 
poate ca această soluție să fie 
mai operativ adoptată decît cea 
a găsirii unei magazii pentru 
cauciucuri, scule și alte obiecte 
ce nu fac parte din 
unui dormitor.

Inventar străin, saci 
ba chiar putină pentru 
hranei cailor se află și 
muncitorilor de la coloana hipo 
a gurii de exploatare 85. De ce ? 
Așa vrea șeful coloanei Dumitru 
Bruj.

Și în alte puncte ale întreprin
derii se mai găsesc cabane în 
dezordine. La gura de exploatare 
Valea Largă, într-una mai izo
lată, dezordinea e prezentă la 
tot pasul. Cîteva buruieni cresc 
nestingherite pe sub paturi. Si
tuațiile acestea sînt cunoscute 
tovarășului Ștefan Hurudei, șeful 
sectorului Dornișoara. Dar ma

se

inventarul

cu tărîțe, 
pregătirea 
în cabana

sectorului Dornișoara. Dar 
suri pentru îndreptarea lor nu 
văd.

-z
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S „Colțul Festivalului" de la 
= uzinele „Republica" din Capi- 
^tală a devenit locul de intil- 
gnire al tineretului din uzină, 
g De cîteva zile acest colț a fost 
= înzestrat și cu un televizor, 
gIn foto: Lăcătușul Ion Barbu 
gdelegatul tineretului din uzina 
gla Festivalul de la Moscova 
gîntreținîndu-se cu tovarășii i 
= săi de muncă.

sfiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiinri=
PREMIUL I 1

Ansamblul C.F.R. Giulești 
a obținut un mare succes 

în Anglia

Zilele acestea a avut loc la 
Llangollen-North Wales (Anglia) 
Concursul internațional de cîntece 
și dansuri populare, la care au 
participat coruri, echipe de dan
suri și soliști din 27 de țări.

Formația de dansuri și acompa
niament muzical din cadrul An
samblului de cîntece și dansuri 
C.F.R. Giulești, care au luat par
te la acest concurs, a obținut un 
mare succes, fiind distinsă cu „Tro
feul internațional" (premiul I).

„Locul femeilor 
e la., crabjăl"

Victoria Tamaș a terminat 
trecut școala profesională din Re
ghin. Odată cu diploma ei pe ca
re se află numai calificative de 
„foarte bine", a primit și un cer
tificat care îi atestă calificarea : 
lăcătuș mecanic pentru utilaje 
forestiere. Repartizată la centrul 
mecanizat Dornișoara, dintru 
început a fost primită neprietenos. 
Ioachim Hațieganu, pe atunci șe
ful atelierului mecanic din sector, 
de cum a văzut-o i-a spus : „Măi

anul

fetițo I Du-te ori unde vrei, nu
mai nu încurca lucrurile pe aici". 
Cînd respectivul a ajuns mecanic 
șef i-a redus salariul tinerei mun
citoare. Pînă ce la sfîrșit i-a spus 
verde: „Locul femeilor nu e în 
atelier, ci acasă, la cratiță".

Finalul: acum cîtva timp a a- 
v«t loc la Dornișoara o restrîn- 
gere a personalului auxiliar. 
Printre cei deveniți disponibili se 
află și tînăra Victoria Tamaș — 
lăcătuș mecanic — bine calificată.

In schimb altă fată, mai agre
ată, a fost în curînd angajată In
tr-un post auxiliar...

Așa se mai întîmplă uneori cu 
tineretul și mai ales cu tinerele 
fete cînd au de-a face cu elemen
te înapoiate, ca mecanicul șef de 
la Dornișoara.

★
In cadrul sectorului, mai ales 

în gurile de exploatare, lucrează 
și tineri care abia anul acesta 
împlinesc 16 ani: Andrei Du
mitru, Ion Pahone, Gheorghe 
Păștinaru și alții. După cum se 
știe, Codul Muncii prevede că în 
munci care cer eforturi fizice deo
sebite nu se pot încadra tineri sub 
16 ani, iar cei între 16 și 18 ani 
trebuie să lucreze numai 6 ore. 
Curios 1 Se pare că șefii de-aci, 
de la pădure, sînt orbi și surzi 
față de aceste prevederi legale.

Se întîmplă și ca o serie de ti
neri să fie bruscați. Bruj Dumitru 
este unul dintre cei care insultă 
tinerii .S-ar putea spune că el 
și alții iau exemplu de la însuși 
șeful sectorului, Hurudei, care l-a 
și lovit pe Levembergher Carol, 
un tînăr muncitor din sector, 
membru tn comitetul U.T.M.

Tov. Dumitru Mezdrea, direc
torul I.F.E.T.-ului Dorna Candre
nilor, cunoaște bine cele ce se 
petrec în sectorul Dornișoara. La 
comitetul raional U.T.M. Vatra 
Dornei se cunosc de asemenea 
fapte ca cele arătate mai sus. Dar 
nicăieri nu s-a luat poziție împo
triva unor asemenea stări de lu
cruri.

Să se ia cel puțin acum mă
suri — și cu toată energia.

ION ȘINCA

Expoziția „Darurile tineretului din Republica Populară Romlnă 
pentru participanții la Festivalul Mondial al Tineretului și Studen
ților de la Moscova", de la Palatul Pionierilor din Capitală își 
deschide azi porțile.

Ea va putea fi vizitată zilnic intre orele 9—13 și 15—20.

A intrat în funcțiune a doua artera 
a refdei 110 

din sistemul energetic al Moldovei

t

In cursul zilei de miercuri a 
fost pusă în funcțiune cea de a 
doua mare arteră a rețelei de 110 
kilovolți din sistemul energetic 
al Moldovei: Borzești—Bacău— 
Roman—Bicaz.

Intrarea în funcțiune a acestei 
artere a creat noi perspective și 
posibilități pentru alimentarea cu 
energie electrică a altor numeroa
se centre industriale și localități 
moldovene. Prin intermediul com
plexului de linii, care alcătuiesc 
această rețea, energia electrică 
produsă de centrala electrică de 
termoficare din Borzești de pe 
Valea Trotușului a ajuns pe șan
tierul marii hidrocentrale „V. I. 
Lenin“ de Ia Bicaz.

Tot prin această arteră se asigură 
de asemenea alimentarea cu ener
gie electrică a centrelor industriale

Bacău, Roman, Piatra Neamț, Iar 
pe viitor va fi alimentat cu ener
gie și lașul, printr-o linie care se 
află în curs de construcție.

(Agerpres)

Sezon turistic

TI NE R E Ț E - E D U C AT IE - R A S P UN D E RI

Prea multă „dragoste" strică
In comuna Frumușica din ra

ionul Hîrlău trăiește familia to
varășului Șloim Moise. In fami
lia aceasta există doi copii: Mali 
și Mendel. Deși soră și frate, ei 
se deosebesc totuși foarte mult 
unul de celălalt. Mali este o fată 
cuminte, liniștită, silitoare, își iu
bește părinții și-și respectă se
menii. Ți-i drag s-o vezi, s-o ad
miri, să stai de vorbă cu ea. Se 
vede treaba că asupra formării 
caracterului fetei, nu a influențat 
negativ drăgălășenia exagerată a 
părinților, dragostea lor oarbă. 
Fata a crescut, discernînd între 
bine și rău, între urît și frumos 
fără ca părinții să-și dea seama. 
Dar vezi, băiatul, Mendel, care e 
mai mic, parcă e făcut din alt 
aluat. De mititel a fost extrem 
de rîzgîiat. Făcea tot felul de 
prostii și în loc să-l dojenească, 
părinții se bucurau iar — nu rare 
ori — îl încurajau.

Anii au trecut și copilul a cres
cut. A mers la școală. Bine în
țeles nu a uitat acasă obrăznicii
le. Cu chiu, cu vai a ajuns în. 
clasa a X-a a Școlii medii mixte 
din Hîrlău. Avea deci 17 ani de 
acum. Prostiile însă, indisciplina, 
obrăzniciile sale mergeau pînă a- 
colo încît revoltau pur și simplu 
pe elevi și profesori. S-a stat 
de vorbă cu el și cu părinții. De
geaba. Curat și elegant îmbrăcat,

5$:

cu o creastă în care se iroseau 
sticluțe întregi de ulei, cu țigara 
în gură, pe stradă și la școală, 
Mendel sîida pretutindeni pe ori
cine, prezentînd un pericol grav 
pentru școală. După amiază, cînd 
toți elevii erau la meditație el 
„medita" pe... stradă. Ieșise din 
uzul său obiceiul de a-și saluta 
profesorii. Cu alte cuvinte, deve
nise un huligan sadea. Știu, apre
cierea e grea, e dureroasă, dar 
exprimă o realitate.

I s-a atras din nou atenția de 
către diriginte. A răspuns că dacă 
nu fumează... „moare", că nu poa
te fi altfel, decît „așa cum se 
vede". Organizația de bază 
U.T.M. l-a pus din nou în discu
ție. Adunarea generală îi arătase 
în repetate rînduri ce primejdie îl 
pîndește. Totul a fost în zadar, 
Acum nu mai exista decît o sin
gură cale : excluderea. Și l-a ex
clus. Lui Mendel nici nu i-a pă
sat. Părinților — de asemenea. 
Am discutat și eu cu ei, au discu
tat și alte cadre didactice. N-am 
ajuns la nici un rezultat. Așa 
stînd lucrurile, s-a hotărît elimi
narea din școală a lui Mendel și 
amînarea examenului de maturi- , .. ___________r._
tate, pentru sesiunea din toamnă, melor articole pe tema educației, 
Cu asta părinții lui se pare că-s citite în „Scînteia tineretului"' 
liniștiți. Socotesc că în toamnă Mărturisesc că toate acestea m-au 
„drăgălașul lor fiu" își va lua răscolit, m-au mișcat. Iată de ce 
maturitatea și cu asta — basta 1 spun părinților lui Moise: Treziți- 

vă 1 înțelegeți măcar acum ce 
n-_ați_ înțeles timp de 17 ani. Nu 
vă lăsați (iul să alunece mal de
parte în spre mocirlă. Sîntem cu 
toții răspunzători, firește, dar în 
primul rind părinții pentru vii
torul fiecărui tînăr.

Așa să fie oare ?
Mă îndoiesc. De ce maturitate 

poate fi vorba, cînd Mendel este 
așa cum este ? Ce bucurii poate 
aduce el tatălui și mamei 'sale? 
Ponoase, reclamații, dezaprobare 
publică, rușine surorii sale și fa
miliei.

Altceva nimic. Și cînd te gîn- 
dești că pentru toate astea pă
rinții au creat un climat așa de 
favorabil, asupra căruia nici azi 
nu înțeleg să intervină cu ener
gie I Prin urmare aici duce dra
gostea oarbă, fără discernămînt, 
fără simțul răspunderii dacă 
vreți, pentru că părinții răspund 
pentru copiii lor, în fața societă
ții, în fața viitorului copiilor, în 
fața vieții. Ce răspuns pot da a- 
semenea părinți tuturor acestor 
judecători neînduplecați ? Voit 
sau nu asemenea părinți distrug 
— nu făuresc Dragostea lor — 
aș zice, bolnăvicioasă, mai întîi 
copleșește prin dulcegărie, apoi 
îmbăiază viziunea copiilor într-o 
apă călduță, amestecată cu tot 
soiul de parfumuri adormitoare și 
dezarmante.

Gîndurile acestea le-am avut 
în timp ce meditam asupra ulti-

Frumusețile naturale ale țării 
noastre — stațiunile de pe lito
ralul Mării Negre. Munții Car- 
pați. Sălbăticia Deltei Dunării cu 
fauna și flora ei variate, atrag 
turiști din diferite colturi ale lu
mii. In anul 1957 numărul turiști
lor de peste hotare și cel al turiș
tilor romini va depăși de 2,5 ori 
numărul turiștilor din anui trecut.

In cel de-al doilea semestru al 
anului acesta țara noastră va 
găzdui un număr dublu de turiști 
sovietici față de anul trecui. Din 
R. P. Ungară vor sosi turiști care 
vor face excursii pe litoralul Mă
rii Negre, iar alții, care vor veni 
cu vapoare pe Dunăre, vor vizita 
Băile Herculane, Orșova, Porțile 
de fier, Cazane, insula Ada-Kaleh 
și Turnu Severin.

De asemenea în acest semestru 
vor continua să sosească grupuri 
de turiști polonezi, austrieci, 
francezi, precum și un nou grup 
de turiști americani, alcătuit din 
studenți. Aceste grupuri vor face 
vizite pe Valea Prahovei și în re
giunea Stalin, București și unii 
dintre ei pe litoralul Mării Negre.

Prin noua țâri 
cu motocicleta
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MARIA SMEREA 
protesoară la Școala medie din 

comuna Frumușica ' <

Ziariștii cehoslovaci Miro
slav Kalaus, Jiri Taborsky și 
Miroslav Ebr au plecat spre 
Moscova pentru a participa 
la cel de al VI-lea Festival 
Mondial al Tineretului și Stu
denților încă de la 19 mai. 
Călătoria au început-o din 
vreme deoarece o fac cu mo
tocicletele și trec prin 
multe țări. Pînă acum 
străbătut Cehoslovacia, R. D. 
Germană, Polonia, Ungaria, 
Iugoslavia, Albania, Bulgaria. 
La 11 iulie au sosit în țara 
noastră. Din fiecare țară zia
riștii cehoslovaci au transmis 
ziarului de tineret cehoslovac 
„Mlada fronta" reportaje 
care se încadrează într-un 
concurs organizat în cinstea 
Festivalului de la Moscova. 
Călătoria făcută pînă acum 
măsoară circa 7.500 km. Eri, 
ziariștii cehoslovaci au fost 
oaspeții redacției noastre. 
După cîteva zile de ședere 
în țara noastră ziariștii ceho
slovaci vor pomi să înfrunte 
alți 2.500 km., cîți mai sînt 
pînă Ia Moscova; ei și-au 
propus să sosească în orașul 
Festivalului la 23 iulie.

mai
au

In seara zilei de 10 iulie, în gara Deva. însoțiți de sute de 
tineri, cu brațele încărcate cu flori, delegații și-au luat rămas 
bun de la tovarășii lor de muncă, de la conducătorii organiza
țiilor de partid și U.T.M. plecind spre București și de aici, la 
Moscova. Minerul Alexandru Furo de la Lupeni. studentul Va- 
sile Popa de la Institutul de Mine din Petroșani, elevul ion 
Comănescu de la școala profesională Hunedoara, frezorul Emil 
Stroe de la U. M. Cugir, inginerul leronim Rusan de Ia com
binatul siderurgic Hunedoara, șeful de brigadă minieră Moise 
Peter de la Petrila, activistul Gheorghe Ordeanu de la comi- 

tetul regional U.T.M. și toți ceilalți delegați s-au 
fcdSSjS!» angajat să reprezinte cu cinste tineretul din țara 

noastră la cei de al VI-lea Festival Mondial.
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Ultimele știri

0 mare instalație 
pentru captarea 
razelor cosmice
_____ i

‘ MOSCOVA m 
(TASS transmite:

(^erpres)|

I Pe lingă Universitatea din < 
/Moscova a fost pusă in func- ' 

1 țiune o mare instalație pen- j 
tru captarea razelor costnice. j

Această instalație, care 1 
prezintă avantaje tehnice in 
comparație cu cete existente 
in America și in Anglia, ser
vește la Studierea fenomene
lor ce se produc la ciocnirea 
dintre particulele cosmice dej 
energii foarte mari și nucleele1 
atomice.

După cum se știe, In pre
zent particulele de mari ener
gii se obțin pe cale artifi
cială la sincrofazotronul so
vietic proiectat de savantul 
sovietic Veksler. Acest accele
rator care funcționează la 
jDubna in apropiere de Mos
cova. accelerează particulele 
(Ia energii de 10 miliarde kw. 
} Noua instalație a Universi- 

ijtății din Moscova captează 
(particulele cosmice naturale i 

jjcu o energie de milioane de ( 
’tori mai mare. Inirucit insă a- j 
ijcestea sint conținute în ra- 
! zele cosmice in cantități in-1, 
(linte, instalația se montează j 

J pe o suprafața de sute de mii | 
Ide metri pătrațl. j
< Cele mai recente cercetări) 

/[ale oamenilor de știință din 
'diferite țări au arătat că 

((chiar la energii foarte mari 
'ale particulelor cosmice, ener- 
j(gia aceasta descrește foarte 
((repede atunci cind ele stră- 
'bai atmosfera.

Aceasta, a spus unui cores
pondent al agenției TASS, 

■(C~. membru co
respondent al Academiei de 

, - -• “ su* 
/gerează ideea existenței unor 
{procese noi, deocamdată ne- 
'cunoscute, care decurg numai 
jla energii extrem de mari. 
Astfel se conturează o nouă 

(abordare a cercetărilor asu- 
ipra structurii acelor particule 
care pină in prezent erau so
cotite elementare, lipsite de 
structură.

In afară de o serie întrea
gă de puncte de observație a- 

jșezate pe pămint, instalația 
Universității din Moscova cu- 

/ prinde două laboratoare sub-1 
jterane in care pot fi observate' 
particulele cosmice cu o mare 
putere penetrantă ; acestea 
pătrund in scoarța terestră 
pe o adincime de citeva zeci 
de metri, _______  ,

jjserghei Vernov,

^Științe a U.R.S.S., ne
____ : ■

(procese noi, deocamdată 
’cunoscute, care decurg î

Un nou tip 
de masă plastică

La uzina „Naidem Kirov" din 
Ruse (R. P. Bulgaria) s-a reali
zat un nou tip de masă plastică 
denumită „Paropas". Noua masă 
plastică nu arde, nu putrezește, 
este un izolant termic și acustic 
perfect. Pentru calitățile ei deo> 
sebite, noua masă plastică se fo
losește ca izolant la construcțiile 
navale, de vagoane, răcitoare 
etc. înlocuind în mare măsură 
pluta.

f

De citeva zile a început a- 
nul geofizic internațional, ma
rea campanie de colaborare 
internațională pentru studiul 
pămîntului sub toate aspecte
le și prin toate mijloacele po
sibile. Această măreață cam
panie științifică depășește cu 
mult toate manifestările ase
mănătoare de pînă acum. Ea 
nu va lăsa necercetate nici 
adîncurile pămîntului, sau o- 
ceanelor, nici uriașele spații 
astrale.

In această măreață campa
nie științifică participă și țara 
noastră. Cercetătorii Observa
torului Astronomic București 
sau Observatorului magnetic 
Surlari, Comitetului Geologic 
sau Institutului Meteorologic 
precum și ai altor institute 
științifice participă la efortul 
comun al oamenilor de știință 
pentru cunoașterea naturii.

In fotografie cercetătoarea 
științifică Emilia Tifre studia
ză protuberantele solare cu a- 
jutorul pretoscopulul.

Fabrica Locomotive
de garnituri de tren

Ați avut prilejul să stați vreo
dată măcar 5 minute într-o stație 
de triaj ? In numai 5 minute în 
stația de triaj a unei gări mari 
se produc zeci de mișcări de va
goane de pe o linie pe alta, pen
tru formarea diferitelor garnituri 
de trenuri. Personalul destul de 
numeros al unei stații de triaj 
trebuie să fie foarte atent cu ma
nevrarea de pe o linie pe alta a 
vagoanelor, cu schimbarea acelor 
de cale etc. Această problemă a 
fost rezolvată în Uniunea Sovie
tică de inginerii A. M. Brîleev șl 
N. M. Fonarev prin crearea unei 
stații automate de triaj. Această 
stație automată botezată de fe
roviari „fabrica de garnituri** 
funcționează astfel • dacă a so
sit la Moscova un tren ale cărui 
vagoane trebuie să meargă în di
ferite direcții, vagoanele sînt în
semnate fiecare cu direcțiile res
pective. Apoi operatorul de servi
ciu pregătește un panou automat 
cu minere numerotate. Dacă in 
foile de drum este Indicat că pri
mul vagon trebuie să plece de pe 
linia 6, atunci operatorul răsu
cește minerul pină la diviziunea 
6 de pe tablou; dacă al 
vagon trebuie să plece de

4, operatorul răsucește
4

tablou ș.a.m.d. Apoi trenul este 
tras de o locomotivă de manevră 
către o pantă mai ridicată de 
unde li se dau drumul vagoane
lor. In acest moment intră în 
funcțiune automatul. El mane
vrează acele cu o viteză cores
punzătoare, trimițînd fiecare va
gon pe linia stabilită.

Dacă operatorul din cabina de 
comandă vrea să verifice dacă 
fiecare vagon a ajuns pe linia 
stabilită, este suficient să priveas
că panoul. Clnd primul vagon 
începe să pornească spre linia 6, 
atunci se aprinde o lampă indi- 
cind cifra 1, și alta indicind cifra 
6 adică primul vagon merge spre 
linia 6. Se întîmplă uneori ca va
goanele să se miște cu 
prea mari. în acest caz, 
automat șina declanșează 
specială care micșorează
vagoanelor. Asemenea frlne, de
clanșate automat sînt montate 
numai pe liniile de triaj ale gări
lor.

„Fabrica de garnituri** reduce 
simțitor timpii de alcătuire a gar
niturilor de tren, mai ales pentru 
trenurile care trebuie să plece în 
mal multe direcții, reduce 
dentele și ușurează într-o 
măsură munca personalului 
viar.

viteze 
în mod 
o frînă 
viteza

nia 
rul pină la diviziunea

doilea 
pe li
mine- 
de pe
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mare 
fero-
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Pentru „plantarea" sondelor 
deasupra mării se folosesc „insule 
plutitoare" ca cea din fotografie, 
care se remorchează la locul dorit. 
Puternicii cilindri hidraulici lasă 
în jos picioarele lungi de cîteva 
zeci de metri, care se sprijină pe 
fund, ridicînd insula deasupra ni
velului apei, ferind-o astfel de fu
ria valurilor.

U
L
A

atomice
După cum vă anunțam șl în- 

tr-una din paginile trecute, unul 
din domeniile unde energia nu
cleară iși va găsi o largă aplica
ție va fi șl domeniul transportu
rilor feroviare. Oamenii de știin
ță sînt continuu preocupați de 
găsirea unui tip de locomotivă 
„atomică** care să asigure o pu
tere de tracțiune cît mai mare șl 
care totodată să aibă dimensiuni 
cît mai restrînse. La o soluție 
tehnică convenabilă au ajuns și 
cercetătorii polonezi prin schița
rea proiectului unei locomotive a- 
tomice simple, de mare putere.

Schița înfățișată mai jos indică
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Pasionantele dezbateri asupra 
literaturii științifico-fantastice pe 
care le-a publicat pînă în prezent 
„Scînteia tineretului** vor să re
zolve, de fapt, mai ales problema 
limitelor acestei specii literare și 
a raporturilor ei cu speciile înru
dite. Iată o preocupare deosebit 
de interesantă, a cărei importanță, 
la urma urmelor, nu este numai 
teoretică. Trebuie să recunoaștem 
că discuțiile de natură să preci
zeze obiectivul și să lămurească 
metodele ce aparțin în linii largi 
literaturii științifico-fantastice, pot 
să ajute mult îndrumarea ei 
spre formulele cele mai eficiente 
pentru mobilizarea energiei tine
retului și a cititorilor de orice 
vîrstă, îndemnați prin visul știin
țific al scriitorului să pășească cu 
încredere spre minunatul viitor al 
omenirii.

Pentru că, într-adevăr aceasta e 
ținta literaturii științifico-fantas
tice cultivate la noi: să stîrnească 
entuziasmul față de perspectivele 
mărețe ce ne sînt deschise de 
munca științifică pusă în slujba 
omului; să încurajeze cele mai 
îndrăznețe inițiative creatoare din 
toate domeniile activității ome
nești. Simțămîntul pe care-1 stimu
lează asemenea scrieri științifico- 
fantastice este deci îndeobște do
rința cititorului de a contribui la 
mersul înainte al omenirii, ser- 
vindu-și patria printr-o serie de 
fapte excepționale. Dar dragostea 
pentru faptele neobișnuite carac
terizează întregul gen al literaturii 
de aventuri, din care literatura 
științifico-fantastică face parte ca 
specie (indiferent de voința unor 
preopinenți ai mei) prin proce
deele ei literare legate în mod in
tim de conținutul de idei și senti
mente, atît de asemănător cu cel 
al tuturor scrierilor de aventuri. 
Nu întîmplător este un roman de 
aventuri — însăși „Drum printre 
aștri**, cartea la care a colaborat 
I. M. Ștefan, care în articolul a- 
părut acum cîteva zile afirmă, fără 
să adîncească problema, „că lite
ratura științifico-fantastică trebuie

SatclKnl artificial
Urmare din pag. l-a

mițînd limite cuprinse între 4°C și 
50°C.

In fotografia noastră este 
reprezentat satelitul artificial după 
proiectul englez „Mouse" elaborat 
în 1951, proiect care în oarecare 
măsură stă la baza construcției 
„Vanguard" amintită.

Cu ajutorul aparatelor din inte
riorul satelitului se vor putea mă
sura temperatura, presiunea, den
sitatea ionică și electronică în 
straturile înalte ale atmosferei, se 
va putea efectua studiul radiației 
solare și a radiaților cosmice la 
diferite altitudini și zone prin care 
va trece traiectoria satelitului, se 
va putea stabili originea aurorelor 
polare etc. Totodată, studiul ace
stor fenomene va putea duce la 
clarificarea dependenței ce există 
între manifestările activității so
lare (pete, protuberanțe, erupții, 
emisia de radiounde etc.) și dife
ritele fenomene geofizice.

Satelitul artificial se va învîrti 
în jurul pămîntului pe o traiec
torie în formă de elipsă, pămîntul 
situîndu-se în unul din focarele 
elipsei. La perigeul elipsei, cînd 
satelitul va fi cel mai aproape de 
pămînt, distanța va fi de 320 km. 
iar la apogeul elipsei distanța la 
satelit va fi de 1.300 km. In zbo
rul său, satelitul artificial va trece
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peste cei doi poli ai globului te
restru și va traversa astfel toate 
paralelele și meridianele pămîn
tului.

Perioada de rotație a satelitului 
în jurul pămîntului va fi de apro
ximativ 90 minute. El se va roti

părțile mari ale viitoarei locomo- transmitere a mișcării (7). Co- 
tive atomice. In reactorul nuclear manda locomotivei se face din 
(1) are loc dezagregarea nuclea- cabina special amenajată în par* 
ră care este însoțită de fenomene 
calorice puternice, atingîndu-se 
temperaturi de sute de grade. Din 
rezervorul de apă al locomotivei 
pompa (2) împinge apa prin ca
mera de încălzire (3) unde apa 
este transformată în vapori de 
presiune șl temperatură înaltă.
Vaporii acționează turbina (4) 
iar aceasta la rîndul ei pune în 
mișcare generatorul electric (5). 
Generatorul electric principal (5) 
vine pus în legătură cu circuitele 
electrice (6) și sistemele

tea dinainte, asigurîndu-se perso
nalului de conducere pe lîngă tot 
confortul necesar și aparatura de 
control și informare cea mal mo
dernă.

Locomotiva prezintă o izolație 
perfectă împotriva radiațiilor 
radioactive așa încît viața perso
nalului nu este deloc primejduită.

în etapa actuală se fac cerce
tări și se intenționează ca în foar
te scurt timp proiectul locomoti
vei atomice să prindă viață.

ACTUALITATEA
La secția de aparate electrome- 

dicale de pe lingă Politehnica din 
Varșovia s-a construit un aparat 
medical special care are multiple 
aplicații în special în chirurgie, 
în timpul intervențiilor chirurgi
cale aparatul măsoară concomitent 
tensiunea, pulsul și temperatura 
bolnavului. în plus el redă in fie
care clipă imaginea activității ini
mii, indicind și graficul curertfi- 
lor funcționali ai creerului. Cu 
ajutorul noului aparat se evită ac
cidentele din timpul operațiilor 
chirurgicale.

★

în decursul anului 1958 se 
va înălța în partea de sud-est a 
Moscovei un turn care va atinge 
500 m. înălțime. Printre altele în 
turn se va instala un local special 
înzestrat cu tot utilajul necesar 
emisiunilor de televiziune In cu
lori.

Matematica ‘vechilor habiloneni
Odată cu dezvoltarea matema

ticii în Egipt, locuitorii vechiului 
Babilon și-au creat în mod inde
pendent matematica lor. $ume- 
rii (locuitorii vechiului Babilon) 
scriau cu semne alcătuite din ca
ractere cuneiforme pe plăci de 
argilă, care, uscate la soare de
veneau foarte solide. In prezent, 
cu ocazia săpăturilor, sînt găsite 
cu miile aceste plăci de argilă.

în ultimii 20-30 de ani au fost 
găsite și studiate un număr mare 
de documente matematice babilo- 
nene. Savanții au găsit astfel o 
enciclopedie matematică scrisă pe 
44 de tăblițe ce conține un rezu
mat al realizărilor acestor po
poare în domeniul matematicii. 
Din această enciclopedie reiese 
că babilonenii aplicau mai bine 
în practică cunoștințele matema
tice decît grecii cu 1500 ani mai 
tîrziu.

Babilonenii au foat întemeieto-

rii astronomiei. Observațiile lor 
au servit ca bază astronomiei 
grecești; de la ei ne-a rămas săp- 
tămîna de 7 zile, împărțirea cea
sului în 360 de grade, împărțirea 
orei în 60 de minute.

Babilonenii au creat o nume
rate foarte perfectă pe acea vre
me care avea drept bază numărul 
60. Ei rezolvă ecuații de gradul II 
și unele ecuații de gradul III. 
(popoarele europene au învățat 
sa rezolve astfel de ecuații abia 
în secolul al XVI-lea).

Inscripții cuneiforme

timp de cîteva săptămîni, luni sau 
poate chiar ani în jurul pămîntu
lui, totul depinzînd de condițiile 
din straturile superioare ale atmos
ferei care actualmente sînt în ge
neral necunoscute.

în acest timp, satelitul apropiin- 
du-se treptat de pămînt, ca ur
mare a faptului că va pierde 
mereu din viteza sa inițială, va 
intra pînă la urmă în straturile 
mai dense ale atmosferei și va 
arde întocmai ca un meteorit.

După punerea satelitului pe 
traiectoria sa aparatele de ur
mărire de la sol vor transmite 
observațiile unor mașini electro
nice de calcul care vor stabili 
automat și rapid traiectoria sate
litului. Apoi, radio-ul va comunica 
întregii lumi orbita satelitului 
pentru ca acesta să poată fi ob
servat de stațiile de observație 
astronomice.

Deoarece satelitul se va mișca 
foarte repede pe orbita sa el nu 
va putea fi observat mai mult de 
cîteva minute dintr-o stație tere
stră. Observarea se va putea face 
seara în amurg sau dimineața în 
zori cînd satelitul va apare luminat 
ca o stea ce se va putea vedea 
probabil cu ochiul liber cînd va 
fi la perigeu. La apogeu, observa
rea se va putea face numai dacă 
se va folosi o mică luneta.

în cursul anului geofizio inter
național vor fi lansați cîțiva sate
liți fiecăruia dintre ei aducîndu-i- 
se modificări corespunzătoare pen. 
tru înlăturarea deficientelor con
statate în lansarea precedentă.

Punerea satelitului pe orbita sa 
în jurul pămîntului se va efectua 
cu ajutorul unei rachete cu trei 
etaje.

In cele ce urmează vom da 
cîteva date în legătură cu cele 
trei etaje ale rachetei proiectului 
amintit. Greutatea totală a tu
turor celor trei etaje împreună cu 
satelitul va fi aproximativ 9—11 
tone.

In momentul inițial al lansării 
care se va face vertical, va intra 
în funcțiune primul propulsor al 
rachetei (primul etaj) al cărui 
motor cu reacție reprezintă o va
riantă a motorului rachetei Viking 
care a fost folosită pînă în pre
zent pentru sondaje meteorologice 
la mare înălțime (aproximativ 250 
km.). Durata de funcționare a 
motorului va fi de 140 secunde 
în care timp va dezvolta o forță 
de reacție de 12.250 kg., iar la 
sfîrșitul acestei perioade de func
ționare în care racheta va ieși din 
straturile dense ale atmosferei ea 
va căpăta viteza de aproximativ 
1,7 km./s și va ajunge la altitudi
nea de 57 km., înclinarea traiecto* 
riei fiind de 45°. Din acest mo
ment, primul etaj devine o greu
tate moartă, neutilă, motiv pentru 
care s-a prevăzut ca în mod au
tomat să se desprindă de restul 
ansamblului astfel încît va cădea 
undeva în apele oceanului.

Motorul primului propulsor va 
folosi drept combustibil oxigenul 
lichid cu un amestec de alcool

Cu privire la literatura
științifico

să conțină aventură, să fie palpi
tantă, cuceritoare**, deși asta „nu 
înseamnă... că ...avem dreptul să 
includem genul literaturii de aven
turi în genul științifico-fantastic, 
sau să le confundăm... “In lumina 
celor arătate de mine mai sus, este 
vădit faptul că formularea tovară
șului I. M. Ștefan conține mai 
multe erori. Dacă proza științifico- 
fantastică trebuie să fie palpitan
tă, lucru ce nu se poate obține 
decît prin tratarea consecventă a 
temelor, cu mijloacele genului de 
aventuri, nu devine atunci orice 
scriere științifico-fantastică, litera
tură de aventuri ?

Tovarășul Max Solomon propune 
în articolul său din cadrul dezba
terilor inițiate de „Scînteia tinere- 
tului“ să se scrie de aci-nainte 
numai lucrări în care aventura 
„să servească și nu să fie servită 
de științific**. Aceasta dovedește 
limpede că nici tovarășul Max 
Solomon n-a ajuns la concluzia 
obligatorie, că-n literatura științi
fico-fantastică, aventura și ele
mentul științifico-fantastic formea
ză un tot unitar.

Bine înțeles, în epica de aven
turi, încap mai întotdeauna și 
alte soiuri de aventură decît cea 
științifico-fantastică. Elementul 
științifico-fantastic poate să aibă 
densități deosebite. In cadrul su
biectului, el poate să atîrtie mai 
greu sau mai ușor. In această pri
vință, toate preferințele sînt po
sibile. Dar ce foloase am avea de 
pe urma unui normativ în sensul 
vederilor tovarășului Max Solo
mon ? Dacă valoarea literară și e- 
ducativă a unei scrieri ar fi direot

Ovidiu Rîureanu

proporțională cu grămada de 
formații tehnico-științifice, pe

in- 
ca-

re o servește cînd descrie viitorul, 
ar însemna ca cele mai fermecă
toare povestiri să fie tocmai o 
serie de lucrări mărunte, obosi
toare prin tehnicismul lor antiar- 
tistic, prin amănuntele pe care le 
prezintă cu uscăciune (găsim ase
menea exemple și în Colecția 
„Cutezătorii**, și în Colecția „Po
vestiri științifico-fantastice**, ce

s-ar putea lăuda și mai puțin cu 
meritele ei literare,, dacă și-ar în
suși neînțelegătoarea critică a lui 
Max Solomon, care îi desconsideră 
o bună parte din paginile publi
cate, întrucît, în ele, fondul știin
țific s-ar subordona gustului pen
tru aventură).

Socotesc, în schimb, că Max 
Solomon și I. M. Ștefan au de
plină dreptate cînd resping din 
cadrul speciei literare pe care o 
cultivă, fantasticul neștiințific sau 
antiștiințific. Nu mă supără zbo
rul vulturesc ăl fanteziei dincolo 
de granițele celor cunoscute as
tăzi (așa cum vrea să dovedească 
Ion Hobană, în articolul său 
„De.pre convenție)**. Nu mă su
pără temeritatea închipuirii, cînd

merge pe linia dezvoltării pro
babile a științei și tehnicii.

Dar pentru dezvoltarea litera
turii nostre științifico-fantastice, 
cel puțin tot atît de importantă 
ca și lămurirea scopului și mijloa
celor ei, este problema nivelului 
său literar.

Deși numărul povestirilor știin- 
țifico-fantastice originale tipărite 
pînă în prezent nu este chiar ne
glijabil, prea puține corespund e- 
xigențelor unui cititor tot mai pre
tențios, iar ca ’ 1
atractive n-am putea cita decît 
vreo două: „ ___ ’ '
aștri** al lui I. M. Ștefan și Radu 
Nor și „Uraniul** lui A. Rogoz și 
C. Ghenea. Ultima, un roman 
neterminat publicat în fascicole 
de Colecția „Povestiri științifico- 
fantastice**, îndeplinește multe 
condiții ale literaturii de aven
turi : caracterul excepțional al 
situațiilor, exotismul locurilor în
fățișate, acțiunea pasionantă, fapt 
ce-1 face pe cititor receptiv la ele
mentele științifice și științifico-fan- 
tastice ale temei. „Drum printre 
aștri** se caracterizează prin sin
ceritatea avîntului care însuflețește 
narațiunea și prin subiectul său 
deosebit de interesant. Iată cali
tăți care te fac mai indulgent față 
de slăbiciunile romanului: sche
matismul eroilor și al unor situa
ții, asemănarea prea mare cu 
Jules Verne și în general lipsa 
ideilor epice originale.

Mai greu de suportat sînt ca
rențele altor lucrări, a căror stîn- 
găcie și goliciune n-ar avea cum 
să fie compensată. O lipsă car® 
se repetă la mai mulți autori este

lucrări într-adevăr

„Drumul printre

neîndemînarea construirii subiec
tului. Ion Hobană, de pildă, în 
„Ultimul văl“ (nuvelă apărută în 
„Cutezătorii") nu știe să folosească 
mijloacele de a cuceri interesul 
cititorului, pe care i le oferă e- 
nigma. Eroul lucrării, filmînd o 
serie de imagini submarine, con
stată la un moment dat că pală- 
mida și guvizii plutesc în mod 
neobișnuit, cu burta în sus, iar 
piesele de metal ale echipamen
tului său de scafandru s-au înfier
bântat fără nici o cauză aparentă. 
Dar paginile imediate următoare 
se grăbesc să explice misterul i 
de vină era un puternic generator 
de ultrasunete. Apoi niște pești 
mor într-un acvariu. Cîteva fraze 
desenează conceptual semne mari 
de întrebare.... rezolvate din nefe
ricire (prin identificarea unui fe
nomen natural) cu o promptitu
dine demnă de împrejurări mai 
potrivite. Și așa se petrec lucru
rile, spre exasperarea cititorului, 
pînă se sfîrșesc cele patruzeci și 
ceva de file ale volumului, scris 
fără fantezie, pe un ton nefiresc, 
cu descrieri schematice. Schema
tismul portretelor literaturii noas
tre științifico-fantastice atinge ade
seori limite greu de întrecut. Ma
ria Prodan, eroul feminin al po
vestirii de mai sus. era „o fată 
cu părul tuns scurt. îmbrăcată în
tr-un halat a cărui albeață îi re
liefa chipul fin, bronzat de soare 
și de vînturile mării. Sub halat se 
conturau liniile armonioase ale 
unui trup svelt, bine proporționat** 
Autorului i se pare atît de plastică 
această prezentare, încît în înche
ierea nuvelei, o reia ca pe un 
leit-motiv, amintind că eroina 
„avea chipul fin, bronzat de soare 
și de vînturile mării, părul tuns 
scurt și trupul svelt. cu linii armo
nioase...**

Inexpresive mi se par portretele 
din „Cearta furtunilor** 
nid Petrescu (Colecția 
torii“). Un personaj din 
lum ne este înfățișat în

mător: „Petrică e un om și ju
mătate — spuneau despre el to
varășii săi de la atelierul de pro
totipuri. Așezat, liniștit, gata în
totdeauna să dea sfaturi sau în
drumări... Nu se supără niciodată... 
Și ce muncitor priceput 1“ E- 
xemplele de acest fel s-ar putea 
înmulți cu ușurință, dar este inu
til, deoarece cititorul se lovește 
de ele prea adesea.

PRINCIPALA PREOCUPARE 
NECESARA PENTRU PROMO
VAREA LITERATURII NOA
STRE ȘTIINȚIFICO-FANTAS
TICE TREBUIE SĂ FIE REALI
ZAREA EI LITERARĂ. Tinere
tul și toți cei a căror închipuire 
lacomă de lucruri nemaivăzute, al 
căror suflet însetat de fapte în
drăznețe își caută în cărțile de a- 
venturi îndreptățirea propriilor 
aspirații, stimulentul de a năzui 
mai departe cu ardoare la înfăptui
rea celor mai grandioase și mai 
nobile visuri ale omului, toți a- 
cești cititori reclamă o literatură 
originală științifico-fantastică de 
mai bună calitate, mai bine re
prezentată de condeiele talentate 
ale scrisului nostru.

etilic și benzină care vor fi trimise 
în camera de ardere cu o turbo- 
pompă acționată cu aburi.

Pentru ca întregul ansamblu să 
aibă o mișcare stabilă pe traiec
torie nu se va folosi nici unul din 
cele două procedee clasice utili
zate pînă în prezent la rachete și 
proiectile în general, ampenaj sau 
mișcare rapidă de rotație cu efect 
giroscopic. Rotația este în general 
nedorită la astfel de rachete iar 
în ceea ce privește ampenajul, fo
losirea acestuia are două inconve
niente principale : mărește greuta
tea și nu este eficace după ce ra
cheta a ieșit din straturile dense 
ale atmosferei

Pentru stabilitate pe prima por
țiune a traiectoriei, propulsorul 
primului etaj va fi fixat printr-un 
sistem cardanic de partea din față 
a rachetei. Folosind un pilot au
tomat giroscopic care va comanda 
poziția motorului și deci direcția 
jetului de gaze, cuplul convenabil 
creat de acțiunea jetului față de 
centrul de greutate al ansamblului 
rachetei se va opune mișcărilor 
perturbatoare de tangaj și girație. 
Mișcarea perturbatoare de ruliu 
va fi împiedicată prin crearea 
unor jeturi auxiliare de reacție, 
tangențiale, care vor avea o ac
țiune de frînare a rotației rachetei 
în jurul axului ei de simetrie.

Motorul cu reacție al celui de-al 
doilea propulsor va folosi drept 
combustibil acidul azotic și hidra- 
zina și va intra în funcțiune ime
diat după desprinderea primului 
etaj. Nici acest propulsor nu vâ 
avea ampenaj, ci stabilitatea pe 
traiectorie va fi asigurată ca și la 
primul propulsor. La sfîrșitul pe
rioadei de ardere a celui de-al 
doilea etaj, racheta va fi ajuns la 
altitudinea de 250 km. cu o viteză 
de 4,5 km./s.

După terminarea arderii, cel 
de-al doilea propulsor nu se des
prinde imediat de rachetă ci con
tinuă zborul împreună cu restul 
ansamblului care va continua să 
se miște datorită inerției, aceasta 
deoarece propulsorul al doilea con
ține dispozitivele de comandă ale 
ultimului etaj. Al treilea etaj este 
un propulsor cu combustibil solid, 
și are stabilitate giroscopică pe 
traiectorie, mișcarea rapidă de ro
tație fiindu-i imprimată de u» 
motor auxiliar de la etajul prece
dent.

Ajuns prin inerție la altitudinea 
de aproximativ 500 km., traiâctoria 
fiind în acest moment paralelă cu 
suprafața pămîntului, viteza ceva 
mai puțin de 4 km./s, al doilea 
etaj declanșează automat aprinde
rea combustibilului solid de la ul
timul etaj după care se desprind® 
și cade în ocean.

Al treilea etaj purtînd satelitul 
își mărește repede viteza de miș
care de astădată paralel cu supra
fața pămîntului, astfel încît la 
sfîrșitul perioadei de ardere an
samblul are o viteză 
8 km./s. In acest moment, 
automat ultima rachetă se 
prinde de satelit fiind 
bruso de acțiunea unui 
gaze acționînd în 
mișcării iar etajul 
cădea în ocean.

Satelitul își va continua zborul 
în jurul pămîntului, forța centri
fugă creată împiedicînd căderea 
lui la pămînt.

Este evident că dacă în mo
mentul desprinderii ultimului etaj, 
direcția de lansare a satelitului va 
fi eronată, întreaga operație de 
lansare poate fi compromisă și 
viața satelitului să fie foarte 
scurtă el intrînd repede în stratu
rile dense ale atmosferei. Așa dar, 
momentul ultim al lansării are o 
deosebită însemnătate, precizia o- 
perațiunii trebuind să fie maximă. 
De aceea, nici cei mai optimiști 
constructori de rachete nu speră 
că prima operație va fi reușită. 
Vor fi necesare cîteva încercări, 
mai întîi pentru verificarea funcțio. 
nării motoarelor și a sistemelor de 
stabilitate, apoi pentru verificarea 
funcționării ansamblului de rachete 
fără satelit și în final, ultimele 
experiențe în care se va urmări 
punerea satelitului pe orbita sa 
— prima orbită astrală creată de 
om.

După ce se vor studia condițiile 
ce ne interesează precum și cele 
de zbor și de viață ale animale
lor în spațiul extraterestru, se va 
putea trece la crearea unui mare 
satelit al pămîntului unde vor fi 
posibile șederi prelungite ale oame
nilor și concentrarea diferitelor în
cărcături. O astfel de insulă cos
mică nu va fi atunci numai un 
laborator cosmic extraterestru ci și 
o stație intermediară care va lega 
pămîntul de alte corpuri cerești, 
stație din care vor pleca nave in
terplanetare pentru explorarea 
altor astre.

ceva peste 
în mod 
va des- 
frînată 
jet de 
contrarsens

respectiv va

Aritmogrif
Gînditori ai Greciei antice

De la A la B veți găsi numele 
marelui atomist al antichității. 
După aceea conipiectați cifrele cu 
litere și veți găsi numele unor 
mari gînditori ai antichității ele
ne. Pentru a vă ușura dezlegarea 
vă mai putem spune că în rîndul 
1, 3 și 8 orizontal veți găsi nu
mele reprezentanților școlii din 
Milet.

de Leo- 
„Cuteză- 
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Unanimă adeziune
la botărîrile partidului

(Urmare din pag. 1-al

primit un mare număr de candi
dați și membri de partid dintre 
muncitorii cei mai buni, fruntași 
în producție, oameni care se bu
cură de prestigiu în uzină și în 
viața particulară tov. Victor Me- 
rcuță a spus: „Ce arată aceasta? 
Că oamenii muncii înțeleg și a- 
prebă linia politică generală a 
partidului pe care o consideră 
justă și de aceea doresc să facă 
parte din rîndurile partidului44.

In încheierea dezbaterilor a 
luat cuvîntul tov. Florian Dănă- 
lache, membru al C.C. al P.M.R., 
prim secretar al Comitetului oră
șenesc P.M.R. București.

Adunarea a trimis Comitetului 
Central al P.M.R. o scrisoare in 
care își exprimă acordul deplin 
cu rezoluția plenarei C.C. al 
P.A1.R. din 28 iunie — 3 iulie

La adunarea organizației de 
bază de la uzinele textile „7 
Noiembrie" din Capitală după 
citirea rezoluției s-au înscris la 
cuvînt 21 de vorbitori, care au 
exprimat cu toții adeziunea lor 
la politica partidului, aprobind 
hotăririle plenarei C.C.

Unitatea partidului este arma 
noastră cea mai puternică — a 
spus Ana tonaș. Nici unul din 
succesele noastre n-ar fi fost cu 
putinjă dacă partidul n-ar fi 
păstrat cu fermitate unitatea sa 
de fier, dacă n-ar fi zdrobit din 
timp orice Încercări de a o sub
mina. Ne amintim de hotărirea 
ermă cu care partidul nostru a 

înlăturat grupul antipartinic frac- 
ționist V. Luca-A. Pauker, care 
călcau în mod grosolan normele 
elementare ale vieții de partid, 
înăbușeau orice critică, batjoco
reau pe membrii de partid care în
drăzneau să aibă păreri proprii. 
Aceste metode au exercitat vreme 
îndelungată o influență puterni
că asupra tov. I. Chișinevschi și 
M. Constantinescu.

Vorbitorii s-au referit la fap
tul că tov. I. Chișinevschi și M. 
Constantinescu, prezentînd in 
mod denaturat activitatea parti
dului și a conducerii sale au ur
mărit să dea o orientare pericu
loasă dezbaterii hotăririlor Con
gresului al XX-lea al P.C.U.S. 
in partidul nostru, orientare care 
ar fi slăbit unitatea și puterea 
de luptă a partidului.

Politica Comitetului nostru 
Central — a spus muncitoarea 
fruntașă Steliana Călugăru — 

te politica noastră. Dacă am 
orbi numai despre îmbunătăți

rea sistemului de salarizare care 
s-a aplicat de curind și in fa
brica noastră, cu toții ne putem 
da seama că această politică este 
îndreptată numai și numai spre 
binele celor ce muncesc.

La adunarea de la uzinele „Tim
puri Noi" din Capitală maistrul 
strungar Stan Rușanu a spus

printre altele : Sub conducerea 
incercată a partidului, poporul 
nostru muncitor a obținut in pe
rioada care a trecut de la Con
gresul al Il-lea al P.M.R. rezul
tate de seamă in toate sectoarele 
construcției socialiste. A crescut 
producția industrială, s-au făcut 
pași serioși înainte in transfor
marea socialistă a agriculturii.

Citind rezoluția plenarei, a 
spus inginerul Stelian Dumitre
scu, găsesc cu greu cuvinte pen
tru a-mi exprima indignarea 
față de gravele greșeli antipar
tinice ale tov. 1. Chișinevschi și 
M. Constantinescu îndreptate îm
potriva unității partidului și a 
conducerii sale. Este o fericire 
pentru partidul nostru faptul că, 
suplinind unei critici principiale, 
ascuțite, poziția și metodele anti
partinice de grup, fracționiste, 
ale acestora, Biroul Politic a 
împiedicat să se slăbească uni
tatea partidului și a conducerii 
sale și să se creeze primejdia 
fracționismului. La adunare a 
luat cuvîntul in concluzie tov. 
Aurel Stancu, membru al C.C. 
al P.M.R., secretar al comitetu
lui orășenesc P.M.R. București.

In Capitală in zilele de 9 și 
10 iuiie s-au ținut peste 200 de 
adunări la care au participat 
circa 11.000 de membri și can
didați de partid. La aceste adu
nări au luat cuvîntul peste 1.500 
de membri și candidați de par
tid. Participanții au aprobat în 
unanimitate hotăririle recentei 
plenare a C.C. a! P.M.R.

Și în regiunea București în în
treprinderi, instituții, unități a- 
gricole socialiste și comune au 
avut loc adunări generale ale 
organizațiilor de bază.

La fabrica metalurgică „Parti
zanul" din Timișoara s-au adu
nat membrii de partid și candi- 
dații din toate cele trei schimburi 
de lucru. Toți cei care au luat cu
vîntul și-au exprimat atașamen
tul față de politica înțeleaptă a 
partidului, declarindu-se intru 
totul de acord cu conținutul rezo
luției plenarei C.C. al P.M.R.

Adunări ale membrilor și orga
nizațiilor de partid în care s-a 
dezbătut rezoluția plenarei C.C. 
al P.M.R. au maî avut loc și la 
întreprinderea textilă „Bumba
cul", fabrica de încălțăminte 
„Beia Breiner" și în alte între
prinderi și instituții din Timișoa
ra.

La fabrica „Electroputere" din 
Craiova au avut loc adunări în 
mai multe organizații de bază.

Adunările care au avut loc în 
întreaga țară au constituit o pu
ternică expresie a voinței între
gului partid de a întări neconte
nit unitatea de nezdruncinat a 
partidului, de a aplica cu con
secvență principiile marxist-leni- 
niste, normele leniniste ale vieții 
de partid.

Foto: I. MICLEA (Cluj)O amintire din campanie

la strînsul recolteiStudenții
Șoseaua încinsă se desfășoară ca 
panglică albă, pînă hăt departe^..

încep finalele
SPARTACHIADEI de VARA

a tineretului

CAMPIONATELE 
de mare fond 
pe Dunăre

La comandamentul plinii
(Urmare din pag, 1-a)

a călcat pe un snop și a fărîmat 
spicele, să dispară de aici, să 
fugă în lună.

Brigadierii au promis că vor fi 
cu ochii în patru și că au de gînd 
ca păsările cerului care vor po- 
posi pe miriștile lor să nu gă
sească nici un bob de grîu, Apoi 

a discutat cu îngrijorare și 
aenție despre prețul de cost al 
acestei recolte. Contabilul șef, un 
om energic și cu un simț practic 
deosebit, a arătat că prețul de 
cost al acestei recolte nu trebuie 
să crească cu nici un ban. El i-a 
criticat vehement pe șoferii de pe 
autocamioane, care consumă prea 
mult ulei, deoarece fac drumuri 
inutile. Apoi a vorbit foarte in
dignat despre cei care n-au găsit 
cu ce să lege sacii de grîu decît

cu sfoară de... „Manilla*4, care 
costă destul de scump.

— Cel puțin să n-o arunce 
după ce descarcă sacii la bază 
— a încheiat el.

O fată a intrat în ședință și a 
împărțit fiecăruia niște hîrtii: si
tuația operativă. Mi-am notat și 
eu cîteva cifre. Pînă miercuri 
seara gospodăria a recoltat 1062 
ha. de grîu, în timp de 7 zile. 
Mai sînt deci de recoltat 863 ha. 
Recolta? 1800 kg. la ha., iar greu
tatea hectolitrică foarte bună: 80.

Tîrziu, spre miezul nopții, șe
dința s-a terminat. Mai bine zis 
au ieșit din birou pentru că și în 
curte, afară, discuțiile au conti
nuat. Cîțiva au plecat să se cul
ce. Alții au plecat să controleze 
paza recoltei. Mîine dimineață la 
ora 4 sau 5 toată lumea va fi pe 
cîmp, în luptă pentru pîinea vii
toare.

Galopul celor doi cai
— 10 puncte —

suța albă să vină pe căsuța neagră și invers) în așa fel îneît 
citind silabele din căsuțe în ordinea săriturii lor să obțineți : pe 
drumul primului’cal alb un.îndemn la revoltă împotriva opresiu
nii burgheze din poezia, unui mare poet clasic romîn, iar pe dru
mul ceiui de;al doilea trei versuri scrise despre acesta de un alt 
poet și scriitor romîn.

f ini*SlBa CONCURSUL DE ••ocupi si problem?

o panglica alba, pina hat departe... 
Trecem de Apahida, apoi de Răs
cruci, Bonțida și în zare ne apare 
Gherla...

în dreapta cîmp, în stînga 
cîmp, cit vezi cu ochii. Sînt ogoa
rele gospodăriei de stat din 
Gherla.

Printre căpițe de fîn, mînuind 
furca cu dibăcie, cîțiva tineri 
bronzați cîntă și adună lucerna.

Parcă-i cunoaștem pe cîțiva din
tre ei ! într-adevăr. Nu ne înșe
lăm... Nu cu multă vreme în urmă, 
doar cu 7—8 zile, îi vedeam răs- 
punzînd la „Anatomie".

lată-l pe Mugur Iureș. în carne
tul său de student profesorii și 
conferențiarii au notat numai 
„foarte bine".

Asistentul dr. Alexe Turcaș ne 
mărturisește :

— Vrednic băiat. De altfel așa 
sînt toți. Parcă ar fi veritabili a- 
gricultori...

Mehmed Geodet prinse a zîrnbi. 
Orest Brînzan ridică o furcă dol
dora cu lucernă și o așează apoi 
pe căpiță.

— Pierdem întrecerea, băieți...

Dați-i zor — interveni blondul și 
hazliul Radu Rafail.

împărțiți pe grupe de cîte 5-6, 
cei 37 studenți medioiniști mun
cesc cu sîrg la strînsul lucernei.

...Teaca e o comună arătoasă 
din raionul Beclean, înconjurată, 
ca de un brîu natural, de dealuri. 
Aici pătrunzi în „țara" aracilor. 
Dealurile din jur poartă pe supra
fețe de sute de hectare, vița de 
vie.

Din cei peste 1000 de studenți 
clujeni care și-au manifestat do
rința de a munci în gospodăriile 
de stat, aici la Teaca au nimerit 
studenți de la Facultatea de Știin
țe naturale. Mai precis o grupă, 
adică 27 la număr.

E grupa de studiu 312, venită 
în „unanimitate", însoțită de tova
rășa asistentă " ‘Maria Ghircoiașu. 

★
gospodăriei spune 
de laudă la adresa

Conducerea 
numai cuvinte 
„brigăzii".

— Nu-mi venea să cred ochi
lor. Studenții sînt foarte harnici. 
Au înfrînt greutățile lipsei de ex
periență în munca cîmpului. în 
patru zile au desmușuroit pămîn-

Se impun măsuri concrete
Ședința biroului regional U.T.'M. 

trebuia să înceapă dimineața. 
Dar cu cine ? Că cei care tre
buiau să prezinte informări au 
sosit în Iași numai către amia
ză. Așa că după o zi pierdută, 
biroul regional s-a întrunit^ abia 
seara. Informarea prezentată de 
tovarășul Lascăr Cioată, prim 
secretar al Comitetului raional 
U.T.M. Bîrlad. aducea minunat 
cu o casă împodobită cu hîrtie 
frumos colorată. Bineînțeles, pe 
dinafară, pe dinăuntru însă — cu 
totul altă situație. Spunea tov. 
Lascăr Cioată ca întreținerea cul
turilor și pregătirea pentru cam- 
jani-a de recoltare se prezintă 
oarte bine în gospodăriile de 

stat șj SJM.T.-urile din raion. 
Unora dintre cei prezenți nu le 
venea să creadă. Alții au fost 
curioși să afle amănunte despre 
felul cum s-a lucrat să poată 
eventual să procedeze și ei la 
fel. Tocmai aici era ascunsă dezi
luzia. Cînd să răspundă la în
trebări, tovarășului Lascăr Cioată 
i s-a așezat un nod în gît. A 
băut un pahar cu apă și nodul 
parcă a cedat puțin, în favoarea 
glasului.

— Prașila a II-a s-a făcut în 
proporție de 70 la sută I

— Nu se poate — a intervenit 
cineva, care fusese prin raion.

— Atunci cu siguranță că 50 
la sută...

— De unde știi asta ?
— La întrebări suplimentare 

nu răspund, se fofiilă tov. Cioată.
A urmat răspunsul la alte în

trebări :
— Calitatea reparației mașini

lor necesare la reco-ltat e bună, 
dar nu sînt sigur.

— Cum nu ești eigur?
— Uite așa, bine 1 Și vi rog 

să nu fiu întrerupt.
A reluat apoi:

— Dacă eu sau comitetul raio
nal am luat vreo măsură de mo
bilizare a tineretului — nu cu
nosc precis...

A simțit priviri întrebătoare 
asupră-i și s-a grăbit să justi
fice :

— Nu cunosc precis pentru că 
am avut altele de făcut.

— Ce anume ?
Enigmă.
Pe urmă Lascăr Cioată a 

criticat aspru.
I s-a arătat cu exemple că 

îngîmfat, că uneori lucrează 
tar, că nesocotește ajutorul

fost

este 
sec- 

_ , __ ___ ____... . dat 
de activiști și organele compe
tente. Aceste cauze l-au dus la 
situația înfățișată aici. Degeaba. 
Parcă spre a confirma prezența 
lipsurilor semnalate, cînd prin 
vorbe, cînd prin gesturi Lascăr 
Cioată avea unul și același răs
puns :

— Ce știți voi ?! Nu sînt înțe
les. Asta-i.

C. SLAVIC 
corespondentul „Scînteii tinere

tului44 pentru regiunea Iași

tul în jurul a 8506 pomi ! Și ți
neți seama : sînt 22 de studente 
și doar... 5 studenți. Cu același 
elan lucrează la săpatul viei. Nici 
cei de la copilit nu se lasă mai 
prejos. Pentru aceasta noi le adu
cem calde mulțumiri — spunea 
inginerul șef al gospodăriei, to
varășul Aurel Albu.

...Am primit o scrisoare. Din ce
lălalt colț al regiunii Cluj, din ra
ionul Luduș, îmi scrie studentul. 
Sofronie Tulită din anul IV al Fa
cultății de științe juridice..

în cuvinte pline de căldură el 
declară : „Studenții anului III
s-au întrunit într-o adunare ex
traordinară. Au hotărît să plece 
toți pentru 12 zile în gospodăriile 
de stat. Noi, ceilalți studenți ai 
facultății ne-am alăturat lor. Am 
părăsit Clujul, ureînd dealul Fe- 
leacului, în cîntece, glume și mult, 
mult elan tineresc. Am ajuns tîr
ziu, aproape de miezul nopții, la 
secția Sînpaul a gospodăriei de 
stat din Luduș. Conducerea gos
podăriei a rămas surprinsă. Sosi
sem cu o zi înainte de data anun
țată.

Unii dintre noi veneau pentru 
prima dată într-o astfel de „ex
cursie". Nu ne-am descurajat. Am 
pornit bătălia !

Chiar și conducătorul „expedi
ției" noastre, tovarășul asistent 
Augustin Gîrbea, a rămas surprins 
de modul cum munceau „ai noș
tri". La început soarele era parcă 
prea puternic, sapa prea grea și 
parcă ziua era mai lungă. Toate 
însă s-au schimbat a doua și a 
treia zi.

în cîteva zile am prășit 9 hec
tare cultivate cu castraveți, roșii, 
ardei și morcovi. Munca continuă".

Am fost în trei din cele zece 
gospodării de stat din regiunea 
Cluj în care lucrează studenții 
Institutelor de învățămînt supe
rior.

Muncesc cu hărnicie și elan ti
neresc. Așa înțeleg ei să răspun
dă, prin fapte, condițiilor de viață 
și de studiu create de regimul nos
tru democrat-popular. De altfel 
chiar studentul Tuliță sublinia : 
„Am îmbrățișat cu multă, foarte, 
multă căldură, chemarea partidu
lui. Este și acesta un răspuns pen
tru condițiile care ni s-au creat în 
anii regimului nostru".

MIRCEA MUNTEANU 
corespondentul „Scînteii tine
retului44 pentru regiunea Cluj

Peste cîteva zile vor începe în București concursurile fi
nale ale celei de a Il-a Spartachiade de vară a tineretului, 
la atletism, ciclism, natație, trîntă, handbal, oină și volei.

Astfel, în zilele de 18, 19 și 20 iulie, concursurile se vor 
desfășura începînd de la orele 9 dimineața și 16 după-amiază 
pe Stadionul Tineretului, iar în ziua de 21 iulie de la orele 
16 pe stadionul „Dinamo44.

Finalele se anunță a fi deosebit de interesante și atractive, 
astfel că spectatorii bucureșteni vor avea pentru ce înfrunta 
canicula.

După cum știm, în regiunile Timișoara, Oradea, Constanța 
și R.A.M., rezultatele obținute au întrecut așteptările. Un 
număr însemnat de tineri au ieșit în evidență în urma per
formanțelor lor personale. Jan Tichiescu (Constanța) a rea
lizat la 100 metri liber timpul de 11’7/10; Cizac Francisc din 
Satu Mare, în vîrstă de 16 ani, a trecut ștacheta înălțată la 
1,60 m.; Moraru Valentin din Tulcea a alergat 100 m. plat 

în ll”7/10. în cadrul întrecerilor s-au evidențiat și echipa de 
handbal fete Voința — Sighet (Baia Mare) echipa de volei 
băieți Progresul — Tg. Mureș, echipa de handbal fete Vo
ința — Odorhei etc. La 500 m. plat, Elena Horga din Sîni- 
colau Mare ne-a reținut ateniia cu 1:31.2.

Dar acestea sînt doar o parte din frumoasele rezultate ob
ținute de tinerii pariicipanți în cadrul Spartachiadei de vară 
a tineretului. De la 18 la 21 iulie îi vom vedea în Capitală 
pe finaliștii spartachiadei, pe băieții și fetele care s-au afir
mat cu acest prilej. Deci nu uitați: 18 — 19 — 20 iulie: 
orele 9 dimineața și 16 după amiază pe Stadionul Tineretului 
și în ziua de 21 iulie orele 16 pe stadionul Dinamo.

OLTENIȚA 11 (Agerpres). — 
prin telefon: După o zi de re
paus, campionatele de mare fond 
pe Dunăre au continuat joi cu 
etapa a IV-a, Giurgiu-Oltenița 
(63 km.). Echipajele au luat 
plecarea din minut în minut 
(contra cronometrului). O luptă 
dîrză s-a dat la canoe unde fâ- 
voriții probei, C.S.A. I, au con
curat pe o ambarcațiune nouă, 
deoarece canoea cu care porni
seră în cursă s-a avariat în 
etapa a -III-a. Echipajul Flamu- 
rei Roșii, condus de pescarul 
Timofei, a forțat ritmul cursei și 
a cîștigat etapa în 3h 36’03”. 
Cu timpul de 3h 41’06” s-au cla
sat Locomotiva și C.S.A. I.

în proba caiacelor, Kozlov și 
Butîlkin (FI. Roșie I) au repur
tat a patra victorie consecutivă, 
sosind la Oltenița după 4h 18 56”. 
La mai puțin de un minut s-au 
clasat alte două echipaje ale 
asociației Flamura Roșie care 
conduce detașat în clasamentul 
combinat pe asociații.

Astăzi se desfășoară etapa a 
V-a Oltenița-Călărași.

Spectatorii bucureșteni
Cred că cel mai nimerit titlu 

pentru comentariul asupra cuplaju
lui de ieri de pe stadionul „23 
August" ar fi totuși : „La pomul 
lăudat să nu te duci cu sacul", 
sau cum s-au păcălit din nou spec
tatorii bucureșteni...

„Campioana țării și alte trei 
formații de valoare ale țării evo
luează astăzi pe stadionul „23 Au
gust". Cu alte cuvinte lăsați masa, 
lăsați casa, ștrandul și sticla rece 
de bere și haideți să-i vedem pe 
fotbaliștii noștri fruntași care s-au 
pregătit cu mult interes..." anunța 
o gazetă.

Ce-i drept nu s-au lăsat convinși 
prea mulți spectatori ; doar cifâ‘ 
va mii.

Nu înțelegem pentru ce forurile 
conducătoare ale fotbalului no
stru nu renunță la astfel de com
petiții de serviciu care nu folosesc 
nimănui, ba mai mult chiar, stri
că. Cu cîteva zile în urmă ziarul. 
„Sportul popular" cerea pe bună 
dreptate odihnă pentru fotbaliștii 
fruntași. Au muncit oamenii aceș
tia mai bine de 5 luni și jumătate, 
din miez de iarnă și pînă acum și 
li s-ar cuveni și lor deci puțin ră
gaz, măcar vreo două-trei săptă- 
mini. Dar organizatorii foarte „exi
geați" și foarte „grijulii", știu un 
singur lucru pe semne : curba de 
nivel trebuie ridicată. Din păcate 
însă nu prea ies socotelile cu ast
fel de calcule. Fotbaliștii sînt obo
siți, plictisiți chiar. Să nu uităm 
că același lucru s-a întîmplat și cu 
baschetbaliștii noștri la Sofia.

Ieri după masă „Energia"-Ploești 
și „Progresul"-București au semnat 
ce-i drept condica de prezență pe 
teren și s-au agitat după balon. 
Dar orice echipă divizionară din 
B le-ar fi tras „o mamă de bătaie" 
dacă le-ar fi prins în „forma" de 
ieri. După ce în primele minute 
se înregistrează un scor egal : 1-11 
autori Smărăndescu și Munteanu, 
ploeștenii iau conducerea printr-un 
șut al lui Dumitrescu în min. 171

s-au păcălit din nou!
venită din bară mingea a fost ex
pediată ca o bombă din nou, de 
astă dată în plasă. Ozon de la care 
așteptam un reviriment, un vîntu- 
leț care să ne răcorească în pustie
tatea asta de melancolie și anoni
mat care se lăsase peste teren, era 
pe semne și el plictisit...

Ne-a fost totuși dat ca cinci mi
nute după pauză, să putem însfir- 
șit vedea fotbal. Dar această pe
rioadă fericită a durat doar... un 
singur minut. în minutul 50, P. 
Moldoveana aduce egalarea : 2-2. 
Apoi mingea ajunge la centru și 
Ozon intră în posesia ei. El dri
blează la rînd... jumătate din echi
pa ploeșteană în stilu-i caracteristic 
și îl obligă pe portarul Energiei să 
scoată pentru a treia oară balonul 
din plasă. Meciul era jucat ! Ozon 
ne-a arătat din nou înalta sa clasă 
(din păcate doar un singur minut) 
și asta a fost tot. Se pare că apoi 
„Energia"-Ploești și-a pierdut „mo
torina? pe drum... A fost totuși un 
spectacol amuzant spre deosebire 
de a doua întîlnire, dintre C.C.A. 
și Dinamo Or. Stalin. Ca deobicei 
dinamoviștii încep tare, aleargă

tot terenul și presează. Dar milita
rii bucureșteni sînt mai calmi și 
nu se lasă depășiți. După 15 mi
nute de joc Alexandrescu trage de 
la 10 metri și portarul dinamovist 
neschițînd niciun gest, mingea se 
odihnește în plasă. Cincisprezece 
minute mai tîrziu, Mihai aduce e- 
chipei sale egalarea. Dinamoviștii 
ar fi putut cîștiga acest meci anost, 
dar din păcate ei nu știu să joace 
pe contra-atac ; cum ajung in a- 
propterea careului de 16 metri ad
ders, se fîsticesc, trag aiurea, sau 
se poticnesc și se lasă ajunși de A- 
părătorii militari. Era totuși clar 
că pînă la urmă ei vor ceda. In 
minutul 79, V. Moldovan ridică 
scorul la 2-1, rezultat cu care se 
închide și partida. Ultimele 20 de 
minute s-a jucat în „nocturnă" cu 
lună pe cer în loc de reflectoare; 
cu greu puteai vedea ce fac jucă
torii cu mingea. Ar fi de dorit ca 
organizatorii să țină seama și de 
ora de programare a întîlnirilor, 
căci acum se întunecă mai devreme,

Mai mult despre aceste două me* 
ciuri nu merită de spus.

Karlovy Vary
Varșovia *

M. Z.

* Gottwald o v
Moscova

NOTĂ CRITICĂ Intr-o stațiune
Mi-am petrecut concediul la 

Govora. Panorama care se întin
de pînă departe îți privi
rea. Pavilioanele sanatoriale se 
înșiruie aidoma perlelor într-un 
colier 
gășie. 
parte 
veniți 
cale.

Îmi__________ __  „
lace“-ul. Ridicat ca un castel el 
se contopește cu ceea ce a creat 
natura.

îmi amintesc de Govora cu

lucrat cu pricepere și gin- 
Băile, instalațiile lor, fac 

din condițiile create celor 
pentru tratamente medi-

stăruie în.'4 în minte „Pa-

PATRIA: Richard al IlI-lea (am
bele serii); complectare: Nava-
școală pleacă în larg ; V. ALEC- AL. POPOV: 
SANDRI : Richard al IlI-lea (am- (partea JI-a) ; 
bele serii); complectare: Marea 
Adriatică ; REPUBLICA, BUCU
REȘTI, GRADINA PROGRESUL, 
GH. DOJA: Pasărea furtunii: 
complectare : Scurtă istorie ; MA- 
GHERU, ELENA PAVEL (sală și 
grădină), ALEX. SAHIA (sală și 
grădină) : înălțimi ; I. C. FRIMU 
(sală și grădină) ; DOINA, FLA- 
CARA : între două femei ; LUMI
NA, VASILE ROAITA. 23 AU
GUST (sală și grădină) : Stan șl 
Bran studenți la Oxford ; CEN
TRAL, MOȘILOR (sală și grădină) 
LIBERTĂȚII : O carieră ratată ; 
MAXIM GORKI: Africa (seria I-a); 
TINERETULUI : Prea tîrziu : ÎN
FRĂȚIREA ÎNTRE POPOARE: 
Mînăstirea din Parma ; TIMPURI

NOI: înainte de venirea noului 
director ; complectare : Plăcinta ; 
AL. POPOV: Parada lui Chariot 
țpariea ii-a, ; Ilie face sport ; 
GRIVIȚA, MUNCA, M. EMINESCU: 
încotro ? ; 'CULTURAL : Bonjour, 
elefant.

bucurie. îngrijirea de care rn-am 
bucurat, s-o laud în cîteva date 
ar fi prea puțin. îmi amintesc de 
Govora și cu un sentiment de ne
mulțumire. De vină e „inovația44 
cu privire la servirea mesei, la 
cantina pavilionului sanatorial 
central din strada Tudor Vladi- 
mirescu.

Indiferent unde erai cazat, dacă 
serveai meniu obișnuit sau meniu 
de regim, trebuia să vii la această 
cantină. Masa era anunțată între 
12,30 și 14,30. Spațiul — insufi
cient. Problema se încerca să fie 
rezolvată servindu-se masa în 
două și chiar trei serii. Ocupau 
primele locuri cei ce aveau răb
dare. Se așezau la rînd în fața 
ușii închise. Cînd ploua, înghesu
iala era mai mare.

La orele 13 ușile se deschideau 
larg.

în ziua de 7 iunie soarele 
dea mai tare ca orieînd.

— Accesul prin poarta 
dreapta — a anunțat cineva.

ar-

din

(TIMPUL
Institutul Meteorologic Central 

anunță pentru zilele de 13, 14, 15 
iulie următorul timp probabil:

ÎN BUCUREȘTI : Vreme răco
roasă cu ploi temporare sub formă 
de averse însoțite de descărcări 
electrice. Vînt în intensificare. 
Temperatura în scădere.

IN ȚARA: Vreme răcoroasă cu 
ploi sub formă de averse în cea 
mai mare parte a țării. Local 
ploile vor avea un caracter toren 
țial. Vînt în Intensificare din secto
rul nordic. Temperatura în 
dere. Minimele vor oscila 
8—18 grade, iar maximele 
18—28 grade. Pe alocuri se 
semnala căderi de grindină, 
în regiunile de munte, peste 2000 
de metri, lapoviță și vînt tare.

scă- 
între 
între 

vor 
iar

de odihnă
Rîndul s-a strămutat în curte și 

pe stradă. Nemilos soarele prăjea 
creștetele. Au apărut ici colo cî
teva ziare. La 13,30 s-a deschis 
ușa. Oamenii au năvălit buluc, 
s-au produs „mici44 ciocniri.

Tovarășele ospătare de multe 
ori nu servesc mîncarea cu tava. 
Din farfurii mîncarea se scurge 
pe jos și... pe îmbrăcămintea oa
menilor. Ai prefera poate, uneori, 
să mănînci la restaurant. La res
taurantul din fața acestui pavilion 
sortimente mai ieftine lipsesc, sa
lamul de Sibiu costă — de ce 
oare — 90 de lei și... nu se dă 
rest. Mîncăruri gătite se găsesc 
aproape numai duminica.

Stau și mă gîndesc; de ce toa
te acestea ? Este bine ca adminis
trația locală să gospodărească 
mai bine.

In acest fel Govora ar lăsa nu
mai amintiri frumoase.

Joi a părăsit Capitala ple- 
cînd în R. Cehoslovacă echi
pa selecționată de fotbal (ti
neret) a R.P. Romîne. Fotba
liștii romîni urmează să sus
țină două întîlniri în Ceho
slovacia, în zilele de 13 iulie 
la Karlovy Vary și 16 iulie 
la Gottwaldov, urmînd să 
plece apoi la Varșovia unde 
vor juca la 22 iulie cu selec
ționata de tineret a R.P. Po-

lone. După acest meci echipa 
de tineret a R.P.R. va pleca 
direct la Moscova pentru a 
participa la turneul de fotbal 
din cadrul celei de-a III-a 
ediții a jocurilor sportive in
ternaționale prietenești. Din 
echipă fac parte: Dungu, 
Soare, Stancu, Lazăr, Pa- 
honțu, Copil, Biikossi, Bodo, 
Dinulescu, Seredaij Ene II și

P. R.

Pe lingă alte produse la uzinele chimice Turda a intrat in funcție încă de la începutul anu- 
lui 1957 instalația noua de clor lichid, materie primă pentru poîiclorură de vinilin.

In foto : Operatorul principal Iosif Nagy controlînd presiunea la rezervorul de măsura produc
ției. In dreapta, operatorul secund luliu Copoț porind compresosul din secția clor lichid.

e ROMA. In orașul Bolog
na a avut loc miercuri un 
concurs atletic internațional, 
lată cîteva din rezultatele în
registrate : 100 m. plat:
Murchison (S.U.A.) 10”5/10;
1.500 m. Mugosa (R.P.F. Iu
goslavia) 3’47’7/10; 10.000 m. 
Stritokf (RP.F. Iugoslavia) 
30’38”6/10 ; lungime : Shelby 
(S.U.A.) 7,68 m.

• VARȘOVIA. Echipa selec
ționată de hochei pe iarbă a 
orașului București, care între
prinde în prezent un turneu în 
R.P. Polonă a susținut zilele 
trecute o întîlnire în orașul 
Sroda cu echipa Polonia. După 
un joc echilibrat, sportivii po
lonezi au terminat învingători 
cu scorul de 1—0 (0—0).

„Cupa 
fotbal 

Bratis- 
Steaua 

cu sco- 
, z echipa 

Dukla Praga. Singurul punct a 
fost înscris de Popovic cu 10 
minute înainte de sfîrșitul jo
cului. în urma acestei victorii 
Steaua Roșie s-a calificat pen
tru semifinale.

• VARȘOVIA. In cea de-a 
treia zi a turneului interna
țional de tenis de la Sopot 
s-au înregistrat și primele 
surprize. în proba de simpiu 
bărbați Birkas (R.P. Ungară) 
l-a eliminat pe chilianul Ham- 
meryley învingîndu-1 cu 4—6, 
7—5, 6—3, Stahlberg (R.D. 
Germană) a dispus de Helm- 
rich (R.F. Germană) cu 6—2, 
6—3, iar tinărul jucător po
lonez S. Skonecki a dispus 
cu 6—I, 7—5 de chinezul Mei 
Fu-chi.

Reprezentantul țării noastre 
Cristea, care a jucat în turul 
doi cu Radzio (R.P. Polonă) 
a fost întrecut cu 6—2, 6—3.

• BRATISLAVA. în 
al treilea meci pentru 
Europei Centrale44 la 
desfășurat miercuri la 
lava, echipa iugoslavă 
Roșie Belgrad a învins 
ml de 1—0 (0—0)

Alte rezultate: Asboth (R. 
P. Ungară) — Herman (R.F. 
Germană), 6—1, 6—2; Hrej- 
cik (R. Cehoslovacă). Zenneg 
(R.P. Polonă) 6—1, 6—3.

• SOFIA. Pe stadionul „Pa
șii Levski" din Sofia s-a desfă
șurat miercuri întilnirea inter
națională de fotbal dintre echi
pele selecționate ale orașelor 
Sofia și Ankara. După un joc 
foarte spectaculos fotbaliștii 
bulgari au obținut victoria cu 
scorul de 3—1 (1—1).

• BARCELONA. De cîteva
zile se desfășoară la Barce
lona un turneu internațional 
de polo pe apă la care par
ticipă echipe reprezentative 
din R.P. Ungară, Franța 
Germania, Austria, Suedia și 
Spania. Pînă acum excelent 
pregătită s-a dovedit echipa 
jucătorilor maghiari care con
duce în clasament cu 6 puncte 
după trei meciuri. în ziua 4 
treia a turneului, 
Ungare a învins 
15—1 după ce cu 
întrecuse Austria 
Alte rezultate: _______
Spania 4—2, Franța—Austria 
4—3.

© în vederea meciului triun 
ghiular de atletism între echi
pele de jur.ri ale R.P. Bul
garia, R.P. Romîne și R.P 
Ungare, care va avea loc 
sîmbătă și duminică la Sofia 
joi dimineața a părăsit Capi
tala plecînd în R.P. Bulgaria 
echipa tinerilor atleți romîni. 
Lotul este alcătuit din 53 de 
atleți și atlete.

• Primul concurs de bărci cu 
motor organizat în Capitală 
va avea loc duminică dimi
neața pe apele lacului Heră
strău. La acest concurs alături 
de 6 ambarcațiuni romînești 
Șl-a anunțat participarea și un 
lot de sportivi polonezi.

echipa R.P
Suedia cu 

o zi înainte 
cu 10—1

Germania—



Poporul cehoslovac întîmpină cu dragoste 
fierbinte vizita delegației de partid 

și guvernamentale a U.R.S.S.

Convorbire tovărășească la Praga

Prietenia noastră este veșnică și de nezdruncinat
— Cuvîntarea rostită de N. A* Bulganin —

sărbătorii

In preajma

tinereții

Convorbiri
MOSCOVA 11 (Agerpres).— 

TASS transmite : La 9 iulie 
capitalele a șapte țări — Hel
sinki, Paris, Roma, Londra, Pe
kin, Praga și Moscova — au 
participat la convorbiri prin 
radio organizate de redacția jur
nalului de radio al Comitetului 
internațional de pregătire a 
Festivalului. Abdel Allam, re
prezentantul Egiptului în Co
misia internațională de pregăti* 
re a Festivalului, a declarat în 
cadrul acestor emisiuni că i- 
deea Festivalului pentru pace 
și prietenie a cucerit inimile a 
milioane de tineri și tinere din 
toate colțurile lumii.

Delegația finlandeză a comu
nicat din Helsinki că va trimite 
două mii de tineri printre care 
tineri din regiunea Polului 
Nord. Cinci sute de delegați 
finlandezi se vor produce în 
cadrul diferitelor festivități. 
Parisul a anunțat că delegația 
franceză va avea același efec
tiv ca cea finlandeză. Printre 
delegați vor fi reprezentanții a

prin radio
peste o sută de organizații 
tineret, precum și trei sute 
artiști. Roma a comunicat 
delegația italiană reprezintă a- 
proape toate organizațiile ita
liene de tineret. Vor sosi de a- 
semenea grupuri de cîntăreți 
lirici, ansambluri populare, 
Micul Teatru din Milano, an
samblul de teatru „Goldoni'' și 
altele.

Londra a anunțat că din An
glia vor sosi la Moscova 1.650 
de tineri și tinere. Pekijiul a 
comunicat că din delegația chi
neză vor face parte reprezen
tanții a 16 naționalități, munci
tori, țărani, intelectuali și re
prezentanți ai cercurilor co
merciale și industriale. Praga a 
anunțat că cehii și slovacii vor 
participa la toate concursurile 
artistice. în încheiere a luat cu
vîntul Viktor Stukalin, repre
zentantul Comitetului de pre
gătire al Festivalului de la 
Moscova. El și-a exprimat do
rința ca toți delegații sosiți la 
Festival să se simtă la Mosco
va ca la ei acasă.

Sărbătoarea 
Mongoliei 

populari
ULAN BATOR. - Trimisul 

special Agerpres transmite: La 
10 iulie au început in capitala 
R.P. Mongole festivități consa
crate celei de-a 36-a aniversări 
a revoluției populare din Mon
golia. Cu acest prilej a avut loc 
la Teatrul de stat de muzică șl 
dramă o ședință solemnă la care 
au participat reprezentanți ai 
vieții publice din intreaga Mon
golie și numeroși oaspeți sosiți 
la aniversare. In sală se aflau 
reprezentanții delegației parla
mentare a Uniunii Sovietice, de
legați sosiți din Birmania, Ger
mania, Ungaria, precum și re
prezentanți ai Republicii Popu
lare Romine in frunte cu Mihail 
Dalea. ambasadorul Republicii 
Populare Romine in R.P. Mon
golă.

Raportul cu privire Ia cea de-a 
36-a aniversare a Republicii 
Populare Mongole a fost pre
zentat de Surcnjav, secretar al 
C.C. al Partidului Popular Re
voluționar Mongol.

Din programul Festivalului

Vizitele oaspeților 
sovietici

PRAGA 11 (Agerpres). — In 
dimineața zilei de 11 iulie dele
gația de partid și guvernamentală 
a Uniunii Sovietice a vizitat uzina 
„C.K.D.-Stalingrad", una din cele 
mai mari întreprinderi din Praga.

Cu toată ploaia măruntă, în 
fața uzinei $i pe străzile din jur 
se aflau sute și sute de praghezi 
veniti să-și exprime atașamentul 
și dragostea lor pentru Uniunea 
Sovietică.

în jurul orei 11 membrii dele
gației sovietice au sosit la uzină.

In aplauzele furtunoase ale ce
lor prezenți, membrii delegației 
au început vizitarea uzinei. Pre
tutindeni, în toate secțiile, oaspe
ților sovietici li s-au oferit flori.

Directorul uzinei, Bajer, a dat 
explicații în legătură cu produc
ția uzinei.

...Vizitarea uzinei continuă. In- 
tr-una din secții, tov. Hrușciov 
strînge cu căldură mîna lui A. 
Frusa, vechi comunist, veteran 
al mișcării muncitorești.

Oaspeții sovietici, însoțiți dfi 
conducătorii cehoslovaci, de ingi
nerii uzinei, intră în cantină. Aici 
la masă, se încinge o discuție 
animată, prietenească.

Fiind rugat să ia cu vîntul, 
Nikita Sergheevici Hrușciov le 
vorbește celor de față despre 
noile metode de organizare și 
conducere a industriei în Uniu
nea Sovietică. Tot aici în sala 
cantinei a luat cuvîntul și Antonin 
Novotny, prim secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia.

...Mii de oameni s-au adunat 
în uriașa încăpere a uneia din 
cele ifiai mari secții ale uzinei. 
O orchestră alcătuită din munci
tori intonează un marș solemn ale 
Cărui acorduri sînt acoperite de 
uralele celor prezenți care scan
dează „Trăiască Uniunea Sovie
tică „Pace pace, pace l“, 
„Trăiască prietenia sovieto-ceho- 
slovacă l“.

Mitingul este deschis de tov. 
Kolbaba, președintele Comitetului 
de partid din uzină. Rînd pe rînd 
iau apoi cuvîntul Vlach, cunoscut 
muncitor din Praga, Bajer, direc
torul uzinei „C.K.D.-Stalingrad“, 
deputat in Adunarea Națională a 
Republicii Cehoslovace, ' Placita, 
președinta Comitetului de femei 
de pe lîngă Comitetul național 
raional din Praga.

La tribună se află Nikita' Ser
gheevici Hrușciov. Din nou din 
toate colțurile uriașului atelier se 
aud urale, cuvinte de salut în 
cinstea Uniunii Sovietice, a po
porului sovietic, a Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice.

...Tovarășul Hrușciov a terminat 
ampla-i cuvîntare. Croindu-și cu 
greu drum prin mulțimea ce îi , 
ovaționa, membrii delegației so
vietice, conducătorii Partidului Co
munist și reprezentanți ai guver- i 
nului cehoslovac, se îndreaptă 
spre ieșirea din uzină.

★ 1
In aceeași zi membrii delega- 1 

ției de partid și guvernamentală ] 
a Uniunii Sovietice au vizitat i 
cooperativa agricolă unică din i 
satul Hym, ce se află la 20 km. 1 
depărtare de Praga.

PRAGA 11 (Agerpres). TASS 
transmite cuvîntarea rostită de 
N. A. Bulganin la prînzul oferit 
de Biroul Politic ai C.C. al P.C. 
din Cehoslovacia, guvernul ceho
slovac și de președintele Cehoslo
vaciei în cinstea jdelcgației de par
tid și guvernamentale sovietice. 

Dragi tovarăși A. Zapotocky, 
A. Novotny, V. Siroky!

Ingăduiți-mi să vă exprim în 
numele delegației noastre de par
tid și guvernamentale recuno
ștință sinceră pentru saluturile 
prietenești și cuvintele frumoase 
rostite aici despre Uniunea So
vietică, despre partidul nostru 
comunist.

Cordialitatea cu care țara dv. 
întîmpină delegația noastră ara
tă mai bine decît orice cuvinte 
relațiile de prietenie frățească 
care există între popoarele ce
hoslovac și sovietic.

Sîntem pe deplin convinși că 
prietenia noastră este veșnică și 
de nezdruncinat, pentru că ea la 
fel (fi și prietenia dintre toate 
țările socialiste se întemeiază pe 
unitatea de vederi în lupta pen
tru socialism și comunism, pe co
munitatea de interese și pe în
crederea reciprocă profundă.

Vorbind despre relațiile dintre 
țările noastre nu putem, tovarăși, 
să nu ne amintim de minunatul 
fiu al poporului cehoslovac, Ele
ment Gottwald, care a muncit 
fără preget pentru întărirea prie
teniei și frăției de nezdruncinat 
dintre Republica Cehoslovacă și 
Uniunea Sovietică, văzînd pe 
bună dreptate în aceasta cheză-

șia libertății șl Independenței pa
triei sale.

Prietenia, colaborarea, asisten
ța mutuală și unitatea țărilor la
gărului socialist constituie o cu
cerire măreață a mișcării comu
niste. Atît pentru dv. cit și pen
tru noi este clar că atît timp cît 
sîntem uniți atît timp cît există 
familia unită a popoarelor țărilor 
socialiste, nici un fel de încer
cări ale dușmanilor de a împie
dica înaintarea noastră victorioa
să pe calea socialismului nu vor 
avea succes.

Partidul Comunist din Cehoslo
vacia Și partidul nostru au fost 
întotdeauna solidari în părerea 
că grija permanentă a celor două 
partide este întărirea unității 
rîndurilor de partid, lupta împo
triva oricăror încercări și acți
uni ale fracționiștilor de a zdrun
cina această unitate.

De aceea am primit cu mare 
satisfacție faptul că Partidul Co
munist din Cehoslovacia, la fel 
ca și partidul nostru și întregul 
popor sovietic, a condamnat în 
unanimitate grupul antipartinic 
Malenkov, Kaganovici și Molo
tov și a aprobat măsurile ener
gice luate de Comitetul Central 
al P.C.U.S. pentru zdrobirea a- 
cestui grup.

Trebuie subliniat în mod deo
sebit că în demascarea și zdrobi
rea grupului antipartinic un 
mare merit ii revine tovarășului 
Nikita Sergheevici Hrușciov, prim- 
secretar al Comitetului Central 
al partidului nostru.

Tovarăși 1 Relațiile frățești,

Indestructibile, dintre partidele pace a Republicii Cehoslovace, 
comuniste ale Cehoslovaciei și • O cucerire <*
Uniunii Sovietice, bazate pe în- ^porului cehoslovac este crearea și 
credere deplină și înțelegere ' ~ «......................
ciprocă, nu s-au stabilit de 
tăzi. Asemenea relații există 
mulți ani și se întăresc i.... 
Intre partidele noastre a existat 
întotdeauna și există și 
deplină unitate de vederi, bazată 
pe principiile marxism-leninismu- 
lui, asupra tuturor problemelor 
fundamentale, principiale, pri
vind construirea socialismului și 
mișcarea muncitorească interna-’ 
țională.

Tot atît de prietenești și fră
țești sînt relațiile de stat dintre 
țările noastre, bazate pe egali
tatea deplină în drepturi și ne
amestec reciproc în treburile in
terne. Ele nu sînt îndreptate îm
potriva intereselor vreunui alt 
stat ?i nu amenință pe nimeni; 
dimpotrivă, ele servesc interese
lor popoarelor noastre, interese
lor tuturor țărilor iubitoare de 
pace fără excepție, fiind un bas
tion trainic al securității și con
solidării păcii în Europa și în în
treaga lume.

Uniunea Sovietică șl Cehoslo
vacia sînt cu totul de 2cord că 
menținerea unei păci trainice și 
îndelungate constituie țelul prin
cipal al țărilor noastre. In acea
sta însă sînt vital interesate nu 
numai popoarele noastre, ci și 
oamenii simpli din toate țările. 
Cehoslovacia aduce o importantă 
contribuție la cauza nobilă a lup
tei pentru pace și poporul sovie
tic salută cu căldură politica de

ic pauc a ixcpuuiicii vcnusiuvacc. 
și ■ O cucerire importantă a po- 

( porului cehosiovac este crearea >i 
întărirea Frontului Național, la 

as- fbaza căruia stau unitatea clasei 
... de »muncitoare, a oamenilor muncii 

mereu, de la orașe și sate, a intelectua* 
Jității muncitoare. Datorită aces- 
»te| unități, datorită comunității 
juft.țeluri, pentru a căror realizare 
flaptă toate partidele Frontului 
■Rațional, se întărește alianța fră- 
fjească a naționalităților din țara 
!dv., crește forța orînduirii de- 
Bmocrat-populare a Cehoslovaciei, 
crește prestigiul ei internațional. 

Dragi prieteni! Sîntem bucu
roși ca vizita noastră ne va da 
posibilitatea să întărim și 
mult prietenia noastră, : 
noaștem mai 
nata dv. țară 
popor.

Succesele 
construcția pașnică, a spus prin
tre altele N. A. Bulganin, ia fel 
ca și succesele tuturor țărilor la
gărului socialist, au o mare im
portanță internațională.

Tovarăși ! Ridic paharul pentru 
noi succese ale Partidului Co
munist din Cehoslovacia și în să
nătatea membrilor Biroului Po
litic, pentru întărirea continuă a 
Frontului Național și în sănăta
tea conducătorilor partidelor care 
fac parte din el.

Pentru propășirea Republicii 
Cehoslovace și pentru noi reali
zări ale poporului vostru! Să 
crească și să se întărească și mai 
mulț prietenia noastră, prietenia 
popoarelor frățești.

astăzi

I mai 
să cu- 

indeaproape minu- 
și admirabilul dv.

Cehoslovaciei în

eveniment istoricCongresul XX al P.C.U.S.
— Cuvîntarea rostită de V. Siroky —

al centralismului democratic în 
conducerea economiei naționale 
a dat posibilitatea să se găsească 
noi forme, mal perfecționate de 
conducere a industriei, forme care 
asigură un și mai puternic avînt 
al acesteia.

La fel și In Cehoslovacia ho- 
tăririle Congresului al XX-lea a- 
daptate de conferința națională 
de partid la condițiile noastre au 
devenit temelia creșterii nemaiîn- 
tîlnite a activității și inițiativei 
comuniștilor și celor fără partid, 
temelia dezvoltării continue, a 
adîncirii și întăririi democrației 
noastre populare.

In lupta împotriva a tot felul 
de atacuri imperialiste, a spus 
printre altele tov. V. Siroky, împo
triva revizioniștilor de tot felul, 
dogmatiștilor și sectariștilor, linia 
Congresului al XX-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice a devenit o platformă, In 
jurul căreia s-au unit Partidul 
Comunist și întregul popor al 
Uniunii Sovietice și țările de de
mocrație populară. Totodată, a- 
ceastă linie a devenit o platformă 
pe care s-a călit, la un înalt nivel 
ideologic și politic, unitatea la
gărului socialist, unitatea întregii 
mișcări revoluționare internațio* 
nale. , Pentru forțele. progresiste 

r______ __ . ..r_____ din întreaga lume ea a devenit
justă a politicii naționale lehinis- baza drumului pe care trebuie să 
te pe calea dezvoltării rapide a v
economiei și culturii republicilor

Dragă tovarășe Hrușelov! 
Dragă tovarășe Bulganin I 
Dragi tovarăși !
încă pc parcursul de la fron

tierele noastre de stat și pînă as
tăzi, la sosirea la Praga, ați a- 
vut posibilitatea să vă convingeți 
cu cîtă dragoste și entuziasm în
tîmpină poporul cehoslovac pe cei 
mai scumpi oaspeți ai săi — de
legația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice. Da, po
porul însuși v-a ilustrat legătu
rile frățești de nezdruncinat, care 
leagă pe veci Cehoslovacia și 
Uniunea Sovietică.

Ați venit la noi, dragi tovarăși, 
în perioada cînd poporul sovie
tic, sub conducerea Partidului 
Comunist al Uniunii Sovietice, a 
obținut noi succese importante 
atît în domeniul politicii interne, 
cit și în cel al politicii externe. 
Ați sosit în perioada cînd poporul 
sovietic și împreună cu el forțele 
progresiste din întreaga lume își 
exprimă din nou în mod solemn 
atașamentul lor față de hotărîrile 
Congresului al XX-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii So
vietice.

Partidul nostru și cele mai largi 
pături ale oamenilor muncii de 
la noi au primit rezultatele Con
gresului al XX-lea ca un măreț 
eveniment istoric, nu numai pen
tru poporul sovietic, ci și pentru 
poporul nostru, pentru întreaga ..«..„v. ?< -----
mișcare muncitorească internațio- naționale a întărit și mai mult 
nală, deoarece Congresul al XX- prietenia frățească a popoarelor 
lea al Partidului Comunist al Uniunii Sovietice. înfăptuirea

spiritul leninismului creator expe
riența Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice și a întregii 
mișcări muncitorești internaționa
le șt a dat un răspuns științific 
clar la principalele probleme ale 
timpurilor noastre.

Cea mai bună verificare a jus
teței unei cauze este practica. Și 
fără îndoială că desfășurarea 
concretă a evenimentelor după 
Congresul al XX-lea nu numai că 
a confirmat întrutotul justețea 
concluziilor Congresului al XX- 
lea, ci și măreția și forța lor, ro
lul și importanța lor istorică. 
Traducerea în viață a hotărîrilor 
Congresului al XX-lea al Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice a dus la continua creștere 
rapidă a forțelor de producție, la 
noi succese importante în ridica
rea producției industriale și agri
cole, precum și la creșterea nive
lului de trai al populației. Resta
bilirea consecventă a normelor 
leniniste ale vieții de partid a 
dus la creșterea nemaiîntîlnită în 
intensitate a activității întregului 
partid și la întărirea legăturii Iul 
cu masele.

Dezvoltarea largă a democra
tismului socialist a deschis posi
bilitatea creșterii multilaterale a 
activității și inițiativei tuturor 
păturilor populației. Aplicarea

______ a* Uniunii Sovietice. înfăptuirea
Uniunii Sovietice a sintetizat în consecventă a principiului leninist

meargă înainte.
A te împotrivi hotărîrilor Con

gresului al XX-lea, a împiedica 
realizarea lor în condițiile situa
ției actuale, înseamnă a fi împo
triva unității partidului, împotri

va unității întregului lagăr al so
cialismului, împotriva unității 
mișcării comuniste internaționale. 
Aceasta înseamnă a fi împotriva 
mersului continuu înainte, împo
triva luptei continue pentru so
cialism și pentru pace.

De aceea hotărîrea ultimei ple
nare a C.C. al P.C.U.S. are o im
portanță deosebită nu numai pen
tru Uniunea Sovietică, ci și pen
tru întregul popor al Republicii 
noastre și pentru interesele vic
toriei cauzei socialismului și a 
păcii în întreaga lume. Aceasta 
constituie o nouă victorie a idei
lor Congresului al XX-lea, o vic
torie a leninismului.

Noi, comuniștii cehoslovaci ve
dem în Partidul Comunist al 
Uniunii Sovietice detașamentul 
încercat și centrul firesc al miș
cării. muncitorești revoluționare 
internaționale și ca atare o forță 
importantă, determinantă a isto
riei mondiale.

Unitatea partidului lui Lenin 
ne este nețărmurit de scumpă, 
deoarece unitatea și forța lui 
constituie baza unității și forței 
partidului nostru și a întregii 
mișcări muncitorești internațio
nale.

Ingăduiți-mi, dragi prieteni, să 
ridic paharul pentru gloriosul 
Partid Comunist al Uniunii So
vietice și pentru Comitetul său 
Central leninist. In sănătatea to
varășului Hrușciov, tovarășului 
Bulganin, în sănătatea tuturor 
membrilor delegației de partid și 
guvernamentale a Uniunii So
vietice.

MOSCOVA 11 (Agerpres),-— 
TASS transmite :

Festivalul mondial de la 
Moscova va dura 14 zilei In 
prima zi a Festivalului, de pe 
stadionul central „Lenin“ din 
Moscova își vor lua zborul 
patruzeci de mii de porumbei. 
Șapte mii de sportivi sovietici 
și două mii cinci sute de dan
satori vor demonstra în această 
zi măiestria lor sportivă și arta 
coregrafică.

La Carnavalul festivalului 
care va avea loc la 10 august 
— care se va desfășura conco
mitent în numeroase parcuri 
de cultură, grădini și piețe din 
Moscova — vor participa pe

pestelingă oaspeți și delegați 
un milion de locuitori ai Mos
covei. In cadrul Festivalului 
va avea de asemenea loc o ser
bare acvatică pe rîul Moscova, 
la care va participa o întrea
gă flotilă de vapoare înfățișînd 
pești fantastici, crocodili și pă
sări. La 3 și 4 august va avea 
loc pe stadionul „Dinamo'' 
„Seara baletului sovietic* la 
care vor participa maeștri de 
frunte ai baletului sovietic.

La 3 august, cea de a șaptea 
ii a Festivalului de la Mosco
va, va avea loc un grandios bal 
la Kremlin. In această 
gații vor putea vizita 
nul — o comoară a 
naționale ruse.

Pe scurt
MOSCOVA 11 (Agerpres).— 

TASS transmite : Potrivit co
municărilor făcute de Comite
tul de pregătire al Festivalului 
de la Moscova, delegațiile tine
retului din Argentina, Chila, 
Bolivia, Australia, Noua Zee- 
landă, Indonezia și o serie de 
alte țări se află de pe acum in 
drum spre Moscova.

TIRANA 11 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 7 iulie a 
avut loc pe stadionul din Ti
rana concertul de încheiere a 
festivalului tineretului albanez

«

si dele- 
Uremii- 
culturii

de laînchinat Festivalului 
Moscova.

MOSCOVA 11 (Agerpres). 
TASS transmite : Peste trei 
sute do tineri și tinere din 
Africa Neagră și Antilele fran
ceze vor sosi la cel de-al 
VI-lea Festival Mondial al 
Tineretului și Studenților de 
la Moscova. Tineretul din cele 
20 de țări care fac parte din 
această regiune se pronunță 
împotriva măsurilor autorită
ților coloniale franceze care 
împiedică pe delegați sa plece 
la Festival.

Artiști sovietici în Argentina
BUENOS AIRES 11 (Ager- 

pres). — TASS transmite: Mu- 
zicienii sovietici I. Oistrach și 
A. Ghinzburg care se află în 
Argentina, și-au dat concursul 
la concertul de gală organizat 
la 9 iulie la Teatrul de operă 
„Colon" din Buenos Aires, con- 
saerat celei de-a 141-a aniversări 
a proclamării Zilei Independentei 
Argentinei.

La concert au participat: ge
neralul . Aramburu, președintele 
provizoriu al Argentinei, Lesama, 
președintele Consiliului Național 
de stat al Uruguayultk, și per
soanele care-1 însoțesc, contra
amiralul Rojas, vicepreședintele 
Argentinei, miniștri, ofițeri supe
riori, membri ai corpului diplo
matic, precum și M. A. Kostilov, 
ambasadorul U.R.S.S. în Argen
tina.

BUENOS AIRES. La 8 iulie 
a avut ioc la Buenos Aires, sub 
auspiciile Asociației pentru sti
mularea artelor frumoase, ver
nisajul expoziției de gravură ro- 
mînească contemporană.

La această expoziție, care va 
rămîne deschisă 20 zile, sînt 
expuse lucrări ale lui: G. Szabo 
Bela, Angheluță, Beiu Corina, 
Vasile Kazar, Natalia Matei, 
Marcel Oiinescu și Jules Perahim.

LONDRA. Grupul parlamentar 
laburist s-a pronunțat miercuri di
mineață în favoarea încheierii u- 
nui acord internațional în vederea 
încetării imediate a experiențelor 
nucleare.

PEKIN. După cum anunță a- 
gcnția China Nouă, potrivit date
lor oficiale, Japonia â încheiat 
în primele șase luni ale
curent contracte comerciale 
U.R.S.S. în 
dolari, ceea 
aproape de 
decît aceea
punzătoare a anului trecut.

anului 
cu

valoare de 8.690.000 
ce reprezintă o cifră 
două ori mai mare 
din perioada cores-

LEIPZIG. La 10 iulie tribunalul 
districtual din Leipzig a condam
nat la închisoare pe termen de 1 
pînă la 10 ani trei bărbați și o fe
meie din Altenburg, învinuiți de a 
fi colaborat încă din anul 1952 
cu serviciile de spionaj francez și 
cu organizația de spionaj Gehlen 
din Germania occidentală.

MOSCOVA. La 10 iulie a sosit 
la Moscova Llewellyn E. Thomp
son, ambasadorul extraordinar și 
plenipotențiar al Statelor Unite 
ale Americii în U.R.S.S.

HAGA. Două avioane de vînă- 
toare olandeze de tip „Meieor" 
s-au ciocnit în aer și s-au prăbu
șit. Piloții s-au sa.’vat cu parașu
tele.

WASHINGTON. La Washing
ton s-a anunțat că explozia ato
mică ce urma să aibă loc în di
mineața zilei de joi pe terenul de 
experimentare din apropiere de 
Las Vegas (statul Nevada) a fost 
din nou amînată. Aceasta este cea 
de-a treia amînare consecutivă a 
experienței atomice anunțată încă 
de acum o săptămînă.

NOI AVIOANE SOVIETICE DE PASAGERI

Scriitori romîni 
vizitează 

R. P. Polonă
VARȘOVIA 11. — Corespon

dentul Agerpres transmite: în co
drul planului cultural romîn 
polon pe anul 1957, scriitori 
Maria Banuș și Horia Lovinescu 
se află înlr-o vizită de prietenie 
în R.P. Polonă. Ei au vizitat Var
șovia, Cracovia, Novâhuta, stațiu
nea climaterică Zakopane și țăr
mul Balticei poloneze. Scriitorii 
romîni au avut numeroase întil- 
nin cu scriitorii polonezi care s-au 
interesat îndeaproape de proble
mele actuale ale literaturii ro- 
mine. La 11 iulie Maria Banuș 
și Horia Lovinescu s-au întreținut 
cu cițiva redactori ai ziarelor din 
Varșovia în cadrul unei scurte 
conferințe de presă asupra proble
melor literaturii romine. Ei au 
vorbit de asemenea despre pro
priile lor probleme de creație.

In aceeași zi in sala cercului 
cultural cehoslovac din Varșovia 
a fost programat filmul rominesc 
„Citadela sfărimată" la a cărui 
vizionare au /ost invitați oameni 
de cultură, ziariști, cineaști pol. 
naxi.

n.

Remanieri în cabinetul 
japonez

TOKIO 11 (Agerpres).—După 
cum s-a mai anunțat, la 10 iu
lie, primul ministru al Japoniei 
Kiși, a acceptat demisia întregu
lui cabinet ți a format noul ca
binet.

Intr-o telegramă a agenției 
China Nouă se arată că efectuînd 
această remaniere, Kiși a încercat, 
să consolideze poziția . grupului 
său în administrația tării.

Potrivit agenției Cnina Nouă 
măsura cea mai importantă a 
constituit-o numirea in postul de 
ministru al Afacerilor Externe 
a lui Aițiro Fudziyama, mare 
magnat a! comerțului, fost pre
ședinte al Camerei de Industrie 
și Comerț a Japoniei și prieten 
intim al lui Kiși. Pînă în prezen* 
portofoliul Ministerului de E. 
terne era deținut de premierul 
Kiși.

Fostul ministru de Finanțe 
Ikeda a fost înlocuit cu Hisato 
Ițimada. Prin această măsură, 
consideră comentatorul Chinei 
Noi, primul ministru Kiși a în
cercat să ascundă opiniei publice 
propria sa răspundere pentru e- 
șeeul politicii economice a gu
vernului.

In același timp au fost efec
tuate schimbări și în conducerea 
partidului liberal democrat. Șo- 
viro Kawașima, care aparține 
fracțiunii conduse de Kiși, a de- ' 
venit secretarul general al parti-, 
dului in locul lui Takeo Miki,- 
care a primit funcția de preșe-i. 
dinte al comitetului pentru pro
blemele politice ale partidului.

Isterie dezlănțuită
WASHINGTON 11 (AgerpreiK 

Un important exercițiu de apărare 
pasivă, pe scară națională — anun
ță agenția Reuter — va începe la 
12 iulie prin atacarea fictivă a te
ritoriului american de către bom
bardiere atomice dușmane.

La 15 iulie, aproximativ 7.500 
înalți funcționari ai serviciilor gu
vernamentale se vor prezenta in 
30 centre administrative provizorii 
răspîndite în 6 state din ră ăritul 
S.U.A. de unde vor coordona re
construcția țării și efortul militar.

Președintele Eisenhower și cola
boratorii săi se vor îndrepta de 
urgență, într-o flotilă de 14 heli
coptere, la o Casă Albă provizorie, 
situată intr-un loc secret, unde vor 
rămîne aproximativ 24 ore.

f----- --

In fotografia nr. I : Avionul de pasageri cu reacție „TU-110". 
Acest avion nu este cu nimic mai prejos din punct de vedere al 
vitezei și confortului decît avionul „TU-104" iar în ce privește 
tonajul și raza sborului îl depășește. „TU-110" poate lua pe bord 
100 de pasageri.

în fotografia nr. 2: Noul avion „Ucraina". Trei saloane ale 
avionului „Ucraina" sînt utilate cu tot ce este necesar și au ca
pacitate pentru 84 pasageri. Viteza de croazieră a avionului este 
de peste 600 km. pe oră.

In fotografia nr. 3: Avionul de pasageri 1L-18 ..Moskva" 
are o mare viteză de croazieră. El poate lua pe bord 75 de pa
sageri.

Lucrătorii din industria aviatică sovietică creează noi „co
răbii" aeriene, care reprezintă ultimele realizări ale tehnicii 
construcției de avioane. . ,

In aceste zile la Moscova pe aerodromul Vnukovo se găsesc 
trei noi avioane de pasageri. Iată-le :
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