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O vie oglindire a democratismului orînduirii noastre:

INTILNIRILE
INTRE CANDIDAȚI 

ȘI ALEGĂ TORI
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Eclipsa de Soare de la
15 februarie (V).

• MAREA FORȚĂ A PREVI
ZIUNII ȘTIINȚIFICE

în pag. 3-a
• LUMUMBA A FOST ASA

SINAT

Tînărul Fănică Leonida de Sa 
întreprinderea tehnico-medicod 
din București este un muncitor 
cu o bună calificare, lată-l " 
fotografie fucrind la montarea 

unui aparat Roentgen

Foto : AGERPRES

ȘTIINȚA SOVIETICĂ DIN NOU ÎN FRUNTE

Lansarea
unei rachete sovietice

spre Venus
MOSCOVA 12 (Ageno'es). - TASS transmite : 

In co-^orm-tate cu p-ogram.l de cercetări a 
spațiului: cosmic, ia 12 feb'uc'e 1961. in Uniu
nea Sovietică o fost plasat pe orbită cu ajuto
rul unei rachete perfecționate cu mai multe 
trepte mi satefit ortiriciol greu ol pofnintului.

IN ACEEAȘI ZL DE PE SATELIT S-A DESPRINS 
O RACHETA COSMICA DIRIJATA, CARE A PLA
SAT O STAȚIUNE INTER PLANET ARA AUTOMATA 
PE O TRAJECTORY IN DHttCTIA PLANETEI VE 
NUS

Seoț^nec "îe-rcneic-c automată va ajunge 
in reg -*ec pteneieȚ Ve-us >n cea de-a doua 
ju-—etate a ■“« '961. Această lansare a
avat ca principate obiettrre, verificarea meto
delor de pictore e ine obiect cosmic pe un 
traseu iaterpteneter, verificarea legăturii prin 
radio ta datei «te eiceobonal de mari și a diri
jării tetei stocate cosmice, precizarea amploa
rei satevmtei setez s< efectuarea unor cercetări 
fizice ■ Cefei

Pe stațiunea interplanetară automată se află 
un fanion cu stema de stat a U.R.S.S.

Un centru special de măsurători efectuează 
observațiile asupra zborului stațiunii interplane
tare automate.

Potrivit datelor obținute, STAȚIUNEA INTER
PLANETARA AUTOMATĂ SE DEPLASEAZĂ PE 
O ORBITĂ APROPIATĂ DE CEA STABILITA PRIN 
CALCUL.

La 12 februarie 1961, la ora 12,00 - ora Mos
covei, stațiunea se afla la o distanță de 126-300 
km. de suprafața Pămîntului, deasupra unui 
punct de pe suprafața Pămîntului cu coordo
natele geografice de 86 grade 40 minute lon
gitudine estică și 6 grade 04 minute latitudine 
nordică.

LANSAREA CU SUCCES A RACHETEI COS
MICE IN DIRECȚIA PLANETEI VENUS INAUGU
REAZĂ PRIMUL TRASEU INTERPLANETAR SPRE 
PLANETELE SISTEMULUI SOLAR.

Aoc-cnc -sto-ct pe pcxxji stațiunii inter- 
penetese țjncipneczc -pn-tel. Stațiunea inter-

E~ ■ --ee oce pe pe stațiunea interplone- 
ta-ă c-to—cric se etecipeczâ pe frecvența de 
922 3 mgH, acCri < -*-er comenzi de pe pomint

CITIȚI 1N PAC. 4:

UN NOU SUCCES AL ȘTIINȚEI SOVIE
TICE — INAUGURAREA PRIMULUI 

TRASEU INTERPLANETAR

Utemistu! Paraschiv Tomescu, mecanic auto la întreprinderea 
de reparații auto nr. 3 din Capitală, a fost propus candidat al 
F.D.P. în circumscripția electorală raională nr. 115-.

Iată-1 în fotografia noastră într-o convorbire susținută în fața 
unei vitrine care ilustrează irealizări ele regimului democrat.- 
popular, cu un grup de tineri iparticipa-n-ti la întîl-nirea cu ale
gătorii ce a avut loc duminică dimineața în sala de festivități 
a școlii .medii nr. 20 ,,Gh. Șincai" din București.

Realizările 
de pînă acum, îndemn 

pentru viitor 1...
lntîlnirea a avut 

loc la grădinița de 
copii din cartierul 
Donat. Grupuri de 
cetățeni tineri și 
vîrstnici au venit 
să se intilnească cu 
candidata în cir
cumscripția electo
rală orășenească nr. 
208. La această a- 
dunare obștească 
urmau să discute 
probleme ale dez
voltării și gospodă
ririi cartierului. Mai 
întîi a vorbit candi
data. Cei prezenți o 
cunoșteau bine pe 
tînăra aceea înaltă 
cu ochi vii și cu o- 
brajii îmbujorați de 
emoție. Doar locu
iește în cartier cu 
ei. Au văzut-o de 
atîtea ori luînd 
parte 1“ activitățile 
gospodărești, pu- 
nînd inimă în tot 
ceea ce făcea. Nu 
numai că era nelip
sită ori de cite ori 
în cartier începea 
o nouă lucrare dar 
multe din ele erau 
rodul propriei ei 
inițiative. Utemista 
Cornelia Florea este 
ingineră, absolventă 
proaspătă a Institu
tului Politehnic din 
Cluj. Ea lucrează la 
Întreprinderea de 
industrie locală a 
orașului. Și candi

data Cornelia Flo
rea și ceilalți care 
au luat cuvîntul au 
făcut bilanțul unor 
minunate realizări 
social-culturale să- 
virșite atit în orașul 
Cluj cit și în aceas
tă circumscripție de 
la ultimele alegeri și 
pînă acum. Ei au 
vorbit cu o legitimă 
mîndrie despre fap
tul că în orașul de 
pe malul Someșu
lui prin grija parti
dului și guvernului 
pentru condițiile de 
trai ale oamenilor, 
muncii s-au con
struit în anii pu
terii populare peste 
6000 de apartamen
te. Numai în ulti
mii 3 ani au fost 
construite peste 
3000 apartamente 
care dau în prezent 
orașului o linie ar
hitectonică moder
nă și luminoasă. In 
Cluj s-a extins re
țeaua electrică, de 
apă și canalizare, 
s-a introdus ilumi
natul cu tuburi 
fluorescente, s-a îm
bunătățit conside
rabil transportul în 
comun prin înlocu
irea vechilor auto
buze învechite și 
uzate cu autobuze 
noi, elegante și mo
derne de fabricație

Oraș - uzină - candidați
,renul a ajuns la Satu 

Mare la miezul nopții. 
Mai fusesem în orașul 

de pe malurile Someșului cu 
șase, șapte ani în urmă și 
păstram amintirea unor străzi 
largi, curate, îmbietoare. Așa 
că, deși ora era tîrzie și gerul 
întărise puternic zăpada, am 
pornit-o pe jos de la gară, în 
noaptea cu lună, de-a lungul 
parcului, apoi pe una din ar
terele centrale.

Să redau impresiile acestei 
plimbări. Orașul înainta spre 
mine cu două șiruri de 
lumini ' fluorescente; și a- 
ceste lumini proiectau con
tururile clare ale clădirilor noi. 
Am mers foarte încet, subju
gat, de-a lungul lor, de-a lun
gul magazinelor viitoare (căci 
vitrinele, spoite cu var pe di
năuntru anunțau pregătirile 
în curs), am mers numărînd 
fascinat etajele —; cite patru, 
cite patru, ba uite și cinci — 

romînească, s-au 
construit și pus în 
funcțiune 2 linii de 
troleibuz care stră
bat cele mai impor
tante și mai lungi 
artere ale orașului. 
Și ca o încununare 
a acestor înfăptuiri 
în anul ce a trecut 
la Cluj s-au dat în 
folosință Casa de 
cultură a studenți
lor și 3 cămine stu
dențești, Sala spor
turilor și multe alte 
construcții social- 
culturale. O contri
buție însemnată la 
ridicarea acestora 
au adus-o însăși 
clujenii care au 
prestat un mare 
volum de muncă 
patriotică realizînd 
economii în anul 
1959 în valoare de 
4.600.000 lei iar 
în anul 1960 de 
5.000.000 lei. Dato
rită acestui avînt al 
muncii patriotice o- 
rașul Cluj a ocupat 
locul doi pe țară în 
întrecerea pentru 
înfrumusețarea și 
gospodărirea orașe
lor patriei.

V. CĂBULEA 
P. PALIU

(Continuare 
în pag. 3-a)

cu balcoanele albe înscrise în 
arcada zugrăvită în roșu pom- 
peian, cu volume bine echili
brate, cu linii de construcție 
suple, moderne.

Nu a fost o transfigurare 
produsă de reverie, misterul 
miezului de noapte; căci am 
revenit a doua zi și a treia zi, 
iar lumina Soarelui nu le îm
podobea mai puțin decît lu
mina lunii și a tuburilor cu 
neon. La Satu Mare s-a clădit 
frumos, s-a clădit mult; nu
mai în 1960 s-au construit clă
diri noi, după cerințele con
fortului și ale esteticii, pe 
strada Malinovski, pe bule
vardul Republicii, în piața 
Gh. Lazăr, pe strada 25 Oc
tombrie ; iar pentru anul a- 
cesta noi blocuri urmează să 
se ridice. Orașul este supus 
unui plan de sistematizare ale 
cărui detalii, studiate în amă
nunt, vor modifica aspectul 
Pieții Libertății, al cartierului

MEREU MAI 
FRUMOASĂ 
COMUNA

Pe nesimțite, Sala mare a 
școlii din Comuna Turdaș, ra
ionul Orăștie, deveni neîncă
pătoare. Vreo 200 de colecti
viști, muncitori, intelectuali 
din comuna Turdaș își ocupa
ră locurile pe scaune. în mij
locul lor sosiră la întâlnirea ce 
era programată candidații 
F.D.P. : tovarășul Chișereu 
Ilie, candidat pentru Marea 
Adunare Națională, tînăra 
Danciu Ana. candidată în cir
cumscripția regională și tova
rășul Gîndac Ștefan candidat 
în circumscripția raională.

Mai întîi oamenii le urară 
bun venit candidaților F.D.P. 
stringindu-le mîinile cu căl
dură. Apoi începură să discu
te cu însuflețire probleme 
gospodărești privind comuna 
Turdaș, comună în întregime 

> colectivizată.
— La noi în satul Pricaz 

arde astăzi lumina electrică 
introdusă cu ajutorul statului, 
spunea colectivistul B. Nico- 
lae. S-au construit multe case 
noi, 3 grajduri pentru vitele 
gospodăriei, un saivan pentru 
oi, o maternitate pentru por
cine, o școală nouă de 4 ani 
în locul celei vechi’ .și multe 
alte construcții importante;

— Și la noL în Turdaș s-a 
introdus lumina electrică și 
s-au construit 10 case noi și

LAL ROMULUS

(Continuare în pag. 3-a)

La Fabrica de postav Buhuși 
a intrat de curind in funcțiu
ne o nouă filatură, utilată 
cu mașini modeme. In foto
grafie șefa de brigadă Va
leria Lobu explică noilor 
muncitoare cum se lucrează 

la noile mașini.

din jurul podului și altele, 
spre bucuria sătmărenilor, 
spre uimirea oaspeților lor.

...M-arn dus la Uzinele 
„Unio", cea mai puternică 
unitate constructoare de ma
șini din regiunea Maramureș. 
Sute de biciclete așteptau în 
rastele ieșirea din schimb a 
proprietarilor respectivi, mun
citorii uzinei. Am străbătut 
uriașul perimetru al între
prinderii, reîntîlnind în alt 
cadru, sub alte forme, preocu
parea pentru frumos pe care 
o găsisem dominantă pe stră
zile orașului. Hale noi, în 
care lumina năvălește prin 
geamuri largi, pretutindeni 
prezente în coloane orizontale 
sau boltite deasupra. M-am 
dus la Uzinele „Unio“ avînd 
de pus o întrebare. Mă inte
resa dacă printre toți cei care 
produc aci vagoneți, trolii, 
ventilatoare, transportoare, u- 
tilâj siderurgic, construcții

196® - UN AN DE NOI SI MARI REALIZĂRI

1959
1960

INVESTIȚIILE 
IN INDUSTRIE 
AU CRESCUT (U

2.6
MILIARDE LEI 
IARIN AGRICULTURĂ

CU PESTE

300
MILIOANE LEI

® Tn cursul anului 
1960 au fost puse în 
funcțiune importante o- 
biective cum sînt: o ba
terie de cocs, un cuptor 
Martin de 400 tone și o 
secție de dolomită la 
Combinatul siderurgic 
Hunedoara, o fabrică de 
țevi sudate la București, 
o baterie de semicocs și 
o turnătorie de lingotie- 
re la Uzina Victoria- 
Calan, noi grupuri elec

metalice, utilaj chimic, dacă 
printre lucrătorii acestui uriaș 
din Maramureș care și-a tri
mis plăsmuirile din fier spre 
Luduș și spre Hunedoara, 
spre Bucecea și spre Oradea, 
spre Petroșani și spre Bucu
rești, ei bine, dacă printre 
muncitorii, tehnicienii și ingi
nerii de la „Unio“ se află 
și candidați în alegerile din 
5 martie.

Am fost un naiv.
— Cine te interesează pe 

dumneata ? am fost întrebat.
— Lucrează cumva aici, la 

„Unio", un tovarăș care-i can
didat... — am vrut să explic, 
dar interlocutorul meu n-a 
avut răbdare, insistînd.

— Dar cine anume ? La 
secția IV-a, găsiți pe tovară
șul Ștefan Bongardner, șef de

ȘTEFAN IUREȘ

(Continuare în pag. 2-a)

Din totalul investifiilor industriale 
37% au lost atribuite pentm dez
voltarea industriei energetice si a 
combustibilului, 21 pentru dezvol
tarea siderurgiei >i 20 j pentru in
dustria chimici. _

trogene cu o putere in
stalată de 175 kw, din 
care 110 kw la Hidro
centrala „V: I. Lenin" 
Bicaz, două instalații de 
cracare catalitică la 
Borzești, conducte de 
transportat gaze, în lun
gime totală de 430 km, 
Uzinele de produse so
dice-Govora și Borzești, 
o fabrică de amoniac la 
Combinatul chimic nr. 1 
Făgăraș, o fabrică de

E vorba 
de marca fabricii

Există în uzină o secție unde 
Se concretizează munca întregu
lui colectiv. Aici se constată 
dacă piesele au fost corect exe
cutate, dacă s-au respectat co
tele prevăzute în desene. Aici 
se concentrează ca într-o expo
ziție corectitudinea, priceperea 
și talentul fiecărui muncitor, in
giner și tehnician. Aceasta este 
secția montaj-general, seismogra
ful uzinei. La montaj, spun 
muncitorii vîrstnici, piesele se 
găsesc, se înlănțuiesc și deodată, 
parcă pe nevăzuate se naște trac
torul gata de drum.

Zilele trecute mă aflam în 
secția montaj-tractor a Uzinelor 
..Ernst Thahnann“ din Brașov. 
Mi-a rămas proaspătă în minte 
grija cu care se montau piesele, 
fiecare șurub era strins cu aten
ție, fiecare piesă îngrijit finisați. 
Nici cea mai mici xginețuri 
Cind «-au convins ci totul este 
în reguli au scris deslușit: „Fa
bricat în R.P.R.*.

Fiecare dintre cei care dau 
viață tractoarelor rominești și-au 
pus la inimă calitatea produse
lor. La acest succes o contribu
ție și-a adus-o și postul utemist 
de control de la secția montaj- 
general. Îndrumat de organizația 
de bază U.T.M. el și-a îndrep
tat atenția înspre dezvoltarea 
simțului de răspundere al tine
rilor pentru prestigiul mărcii de 
fabrică, înspre formarea opiniei 
colective pentru ca fieeare pro
dus să fie de cea mai bună ca
litate.

Dacă mergeți în uzina de 
tractoare abateți-vă puțin și pe 
la secția montaj-tractor. Veți 
afla lucruri interesante din lup
ta tineretului pentru calitatea

40 de zile — 83 propuneri 
de inovații

La cabinetul teh
nic al Atelierelor 
C.F.R. „Grivița Ro
șie" au fost înregis
trate de la începu
tul anului și pînă 
la 11 februarie, 83 
propuneri de inova
ții. Dintre acestea, 
22 au și fost apli

cate în producție 
aducînd întreprin
derii economii an- 
tecalculate în va
loare de circa 
199.000 lei.

Printre inovațiile 
realizate se numără 
și cea a tînărului 
Tudose Drăghici de

semiceluloză din paie la 
Palas-Constanța, Com
plexul de industrializa
rea lemnului Tg. Jiu, 
fabricile de mobilă din 
lași, Militari și Pipera- 
București, fabricile de 
zahăr de la Bucecea și 
Luduș, o fabrică de lap
te praf la Cimpulung- 
Moldovenesc (regiunea 
Suceava) etc.
• Au crescut față de 

anul precedent investi

produselor. O să-1 cunoașteți eu 
acest prilej și pe Viorel Ștefă- 
nescu. Este cel mai tinâr ingi
ner din recție. El răspunde de 
activitatea postului utemist de 
control și împreună eu membrii 
postului, (mgineri, muncitori 
fruntași, inovatori) a inițiat 
multe acțiuni pentru îmbunătă
țirea calității produselor.

Lucrul cel mai important «i 
pentru care postul și-a ciștigat 
încrederea și respectul col cetim-

Din experiența 
postului utemist 

de control 
de la sectorul montaj 

al Uzinelor 
„Ernst Thâlmann" 

din Brașov

lai te munci este acela că prin 
activitatea sa preintimpini unele 
neajunsuri din manca tineretu
lui, propune măsuri menite si 
duci la îmbunătățirea calității 
produselor. Cum reoșejte să 
facă acest lucru ?

Membrii postului sint reparti
zați pe linii de fabricație. In 
acest fel au posibilitatea să cu
noască in permanență munca 
fiecărui tinâr, să ducate ca ei, 
ca maiștrii, să se sfătuiască cum 
poate fi organizată mai bine 
munca, ee metode s-ar putea 
aplica pentru ușurarea muncii 
și îmbunătățirea calității. Mem
brii postului, prin însăși faptul

la turnătoria de 
oțel: „Nou sistem 
de turnare a pene
lor pentru maca
zuri" prin a cărei 
aplicare se vor ob
ține economii în 
valoare de 34.300 
Ici

I. IORDACHE 

țiile pentru învățămînt 
cu 29 la sută iar pentru 
ocrotirea sănătății cu 7 
la sută.

O în sectorul social- 
cultural s-au investit 
900 milioane lei.

(Din Comunicatul Di
recției Centrale de Sta
tistică asupra îndeplini
rii Planului de Stat al 
Republicii Populare Ro
mine pe anul 1960).

că au o pregătire tehnică supe 
rioirî îi ajută pe tineri în ridi
carea calificării lor profesionale.

De un mare ajutor în preîn- 
timpinarea lipsurilor îl consti
tuie raidurile care sint organi
zate eu ajutorul conducerii sec
ției, a maiștrilor, a mimeitorilor 
fruataș». Rmdsrile daa posibi
litatea câ re cunoască mai îndea
proape musca tinerilor, greută
țile pe care le iatimpmâ la exe
cutarea unor operații, sâ re gă
tească mijloacele efcieate de 
ajutorare.

îatr-o vreme se mai iatîmplau 
neglijențe ia re privește finisa
rea unor piere. Membrii postu
lui au intrepnu aii multe 
raiduri. Au asets de la la
tinâr. au urmărit eum muncesc 
și an constatat ri unii, printre 
care și Fraeciae Măzenș. nu sca- 
teaa ăia magazie sculele necesa
re «Bumitor operații, ei «i le 
imprvvinu.

— Ce, n-sm cu ce lucra ? să
rea ia sus cile unul atunci cind 
i se atrăcca atenția.

— Dar la aspectul produsului 
na te gindești ? spuneau atunci 
membrii postului utemist de 
contrai. El reprezintă doar și 
obrazul tău, obrazul intregului 
colectiv.

Ce-i drept, e drept. Judecă 
bine membrii postului atunci 
cind spun că în marca fabricii 
este cuprins numele fiecărui 
muncitor, onoarea sa Cine ține 
la uzină, la marca ei, pune 
suflet în ceea ce face. O mică 
zgîrietură, un șurub prins aiurea 
lasă o impresie urită despre cei 
care au executat produsul. Sînt 
unele neglijențe care dacă n-ar 
fi sezizate la vreme ar pricinui 
mai tîrziu necazuri mari. Iată 
un exemplu. Unii tineri, printre 
care Ilie Juverdeanu, lucrînd în 
grabă nu strîngeau suficient de 
bine șuruburile de la capacul 
cutiei de viteză. Dacă tractorul 
ar pleca așa din uzină, în 
timpul lucrului, pe cîmp, s-ar 
scurge o parte din ulei. Postul 
a preîntîmpinat însă un aseme
nea neajuns cu ajutorul raidu
rilor săptămînale.

Știți cum este într-o uzină, 
între secții există o strînsă le
gătură. Strungăria așteaptă pie

LIDIA POPESCU

(Continuare în pag, 2-a)

Drum 
spre 
aștri 
Ion Marin 
Sadoveanu

Sînt sentimente care 
numai unor genera 
ții privilegiate le-a 

fost dat să le cunoască.
I Dintre ele fac parte, me
re. înnoite, mereu sporite, 

I aentimentele dăruite gene- 
. at:Jor de astăzi de izbîn 
z.le neîncetate ale științe.

j scv.stice in cucerirea Cos- 
I masului. Ultima știre a lan
sări:. la 12 februarie 1961 
din Un.unea Sovietică a 
unei noi rachete cosmice și 
punerea pe orbită a unei 
stații interplanetare auto 
mate în direcția planetei 
Venus, stație care își va a- 
tinge ținta în a doua jumă
tate a lunii mai. aduce in 
întreaga lume, acolo unde 
există cinste și solidarita
te umană, un simțămint 
complex de mîndrie, de en 
tuziasm față de îndrăznea
la și biruința omului cuce 
ritor.

Trebuie să raportăm in
formația precisă a comun: 
catului atît la dorința pe 
care fiecare o purtăm în 
noi de a birui legile de fier 
ale naturii, cît și la imen
sitatea copleșitoare a aces
tei naturi, pentru ca sen
timentul adus de marele e- 
veniment să-și capete în
tregul relief. Numai atunci 
vom avea dimensiunile e 
xacte, resimțite Qmenește 
ale uriașelor înfăptuiri. A- 
cum cînd fiecare, cu ele
mentele pe care le avem la 
îndemînă rechemăm in 
minte prăpastia întunecată 
și înghețată a Cosmosului, 
cu distanțe de ani-lumină, 
cu secrete păstrate la mi
liarde de kilometri spre 
descifrarea cărora mina o- 
mului sovietic aruncă o 
stație automată care să cu
leagă datele necesare ; a 
cum după încercarea de a 
vedea dacă pînă în fundul 
îndepărtatelor galaxii bate 
unda informatoare a radio
ului nostru pămîntesc ; a- 
cum după ce mesagerul so
vietic pătrunde spațiile ne
pătrunse și va așeza în 
Luceafăr fanionul cu sem
nul Uniunii care demult 
s-a încrustat în Lună, ne 
lăsăm pătrunși de un mare 
sentiment de bucurie și cu 
noaștem satisfacția unei u- 
riașe biruințe.

Lansarea noii stații in- 
terplantare face parte din- 
tr-un sistem bine gîndit al 

; asaltului dus de om spre 
Cosmos, pornit și susținut 

| fără greș de știința sovie- 
tică. Numai în cîțiva an: 

| de acum, pașii aceștia de 
uriaș vor lega toate popa
surile. toate planetele sis 

I ternului nostru solar. Și a- 
, tuncă, cu gind cinstit și 

caldă, și deodată și mulțu
mitoare recunoaștere poa
te oare vreun om de pe 
globul nostru să nu se în
toarcă și să admire cu fața 

i luminată steaua roșie din 
vîrful turnului Spaski, de 
unde vine vitejia omului 
lansat în Cosmos și bine
făcătoare, Pacea ?

Piesa corespunde normelor teh
nice, Ing. Emanoil Con de Ia 
Uzinele „Timpuri Noi“ din Capi

tală este mulțumit



5’26’6/10. Pe locul 
clasat Stenina în

V. Stenina 
campioană mondială 
absolută la patinaj
Campionatele mondiale femi

nine de patinaj viteză, desfășu
rate în orașul norvegian Toens- 
berg s-au terminat duminică cu 
un succes deplin al sportivelor 
sovietice care au cîștigat titlul 
mondial absolut prin Valentina 
Stenina și toate cele 4 probe 
ale programului. După victoriile 
repurtate în probele de 500 și
l. 500 m. Valentina Stenina a
terminat duminică învingăteare 
și în proba de 1.000 m. reali- 
zînd timpul de l’37”8/10 —
nou record al lumii (vechiul re
cord era de l’38’’5/10 și apar
ținea Rimmei Jukova). Ultima 
probă a campionatelor — 3.000
m. — a revenit patinatoarei so
vietice Veronina care a realizat 
timpul de 
doi s-a 
5’26”6/10.

Eclipsa de Soare de la 15 februarie (V)

Marea forță a previziunii■ a

Un mesaj 
a lui Rajendra Prasacț 

adresat tovarășului 
Ion Gheorghe Maurei*

științifice

Rugbiul tn 8 cunoaște pe zi ce 
trece o mere popularitate, lată 
o fază din Intiinirea formațiilor: 
Constructorul - C.S.S. II dispu
tată duminică pe Stadionul Ti

neretului din Bucurețti.

Foto : VAL PIETREANU

„Cupa orașului 
București" 

la handbal feminin
Frumosul succes 
al selecționatei 

București
In cea de-a IlI-a ediție 

a „CUPEI ORAȘULUI BU
CUREȘTI- pentru echipele 
feminine de handbal in 7, 
reprezentantele noastre au 
reușit — pentru a doua 
oară — să cîștige trofeul. 
Performanța aceasta este 
cu atit mai meritorie cu 
cît anul acesta am văzut 
evoluind pe podiumul din 
sala Floreasca două selec
ționate de capitale (Belgrad 
și Budapesta) care erau de 
fapt selecționatele națio
nale ale celor două țări, 
precum șt o redutabilă re
prezentativă > a orașului 
Berlin, în componența că
reia intrau cîteva din ju
cătoarele de bază ale R. D. 
Germane. Concurînd ală
turi de aceste valoroase 
formații, handbalistele noa
stre au demonstrat că al
cătuiesc o echipă redutabi
lă cu o apărare fermă, a- 
tentă și foarte mobilă și cu 
un atac care știe să îmbine 
armonios acțiunile din a- 
propierea semicercului cu 
cele de la semidistanță. De
altfel, acest lucru a fost 
confirmat și de majoritatea 
tehnicienilor de peste ho
tare prezenți la acest tur
neu. Spre exemplu, antre
norul formației maghiare 
BODOG TOROK ne spu
nea : „Victoria echipei ro- 
mine este deplin meritată. 
De-a lungul turneului ea 
s-a arătat a fi echipa cea 
mai omogenă, cea mai bine 
pregătită".

Dar, in afară de victoria 
primei echipe a orașului 
București, ceea ce trebuie 
să ne bucure este compor
tarea pe care a avut-o e- 
chipa de tineret în acest 
turneu. Alcătuită în cea 
mai mare parte din jucă
toare în vîrstă de 16—17 
ani (printre care am re
marcat pe Nemetz, Ba in, 
Gheorghiță, Anca. Ziegler. 
etc.) selecționata de tineret 
ne-a relevat aceste auten
tice talente și ne-a dat si
guranța că în viitor îm
prospătarea cu noi elemen
te a pțimei formații nu va 
constitui o problemă.

Așadar există suficiente 
motive pentru a ne bucu
ra, acum la încheierea ce
lei de-a IlI-a ediții a „CU
PEI ORAȘULUI BUCU
REȘTI" la handbal femi
nin. Cu atit mai mult cu 
cît la toate cele de mai sus 
trebuie să adăugăm că edi
ția recent încheiată ne-a o- 
ferit o serie de jocuri viu 
disputate, în cadrul cărora 
am putut aprecia valoarea 
formațiilor participante.

C. TRANDAFIR

Scurte știri sportive
MOSCOVA. - Echi

pa de hochei pe ghea
ță „Trail Smoke Ea
ters" care va reprezen
ta anul acesta Canada 
la campionatele mon
diale din Elveția a 
întîlnit sîmbătă în Pa
latul Sporturilor din 
Moscova formația Ari
pile Sovietelor. Meciul 
urmărit de 12.000 
spectatori s-a terminat 
la egalitate: 3—3 
(1-0; 1—2; 1—1). 
Greșev, Danilov și Ha- 
laicev au înscris punc
tele echipei gazde.

Echipa canadiană

urmează să mai sus
țină încă dauă întîl- 
niri la Moscova.

VIAREGGIO. — In 
semifinalele turneului 
internațional de fotbal 
pentru echipele de ju
niori s-au înregistrat 
următoarele rezultate: 
Lanerossi — Internatio
nale 3—3; Juventus— 
A.C. Milano 0—0 E- 
chipele Lanerossi și 
Juventus s-au calificat 
pentru finală deoarece 
ou un goalateraj mai 
bun. Finala se va des
fășura luni.

LONDRA. — în ca
drul competiției inter - 
naționale de rugbi 
pentru „Cupa celor 5 
națiuni" s-au desfășu
rat două noi întilniri: 
Irlanda a învins An
glia cu 11—8, iar Sco
ția a dispus de Țara 
Galilor cu scorul de 
3—0. în clasament 
conduce echipa Fran
ței urmată de cea a 
Irlandei,

FALUN. — In con
cursul internațional de 
schi de la Falun (Nor
vegia) proba de ștafe-

feminină 3x3 kmtd
a fost cîștigată de e- 
chipa U.R.S.S. cu 
timpul de lhOl’Ol”.

Pe locurile următoare 
s-au clasat
— lhOl’10' 
lh02’45";
— lh03’24";

Finlanda 
Suedia— 

R.P. Polonă 
— , nvo e-r ; și R.D. 
Germană — lh03'25". 
Probele de fond 
distanțele de 10 km 
(femei) și 30 km 
(bărbați) s-au înche
iat cu victoriile spor
tivilor finlandezi Mir
ja Lehtonen și respec
tiv Eero Maenliranta 
cu timpurile de 39’41" 
și lh39'52".

Mîine dimineață populația 
țării noastre, va fi martora unui 
fenomen de o excepțională im
portanță științifică. Datorită in
terpunerii corpului întunecat al 
Lunii, satelitul natural al Pă- 
mîntului, în calea razelor Soa
relui, se va produce o eclipsă 
totală de Soare. Cu alte cuvinte, 
în scurtul răstimp în care Luna 
se va afla exact între Soare și 
Pămînt, ea își va arunca um
bra pe globul terestru, iar din 
zona măturată de această um
bră, se va vedea interesantul fe
nomen al eclipsei, prilej de ob
servații științifice deosebit de 
importante.

Bineînțeles că acest fenomen 
nu are nimic misterios sau su
pranatural, cauzele lui fiind, 
așa cum am văzut, bine cunoscu
te însăși precizia foarte inaltă, 
cu care se prevede eclipsa, este 
o dovadă concretă a faptului că 
avem de a face cu un fenomen 
firesc, eare se desfășoară în con
formitate cu legile de nezdrun
cinat ale naturii. Oamenii de 
știință cunosc aceste legi și des
fășurarea fenomenului a deve
nit pentru ei, pe această bază, 
pe deplin previzibilă, 
vede nu numai data 
eclipsei, dar și ora, 
secunda, fracțiunea de 
la care va începe, va 
diferitele ei faze și se 
precum și zona geografică pre-

Dacă precizia previziunii eclip
selor este o cucerire a științei 
moderne, prevederea acestor fe
nomene este foarte veche. As
tronomii antichității știau să 
anunțe dinainte întunecările Soa
relui și Lunii.

Cum de Izbutiseră cercetătorii 
lumii astrelor să realizeze a- 
ceasta fără să cunoască structu
ra sistemului planetar ? Aveau 
oare o ,.cheie" fermecată care
le deschideau poarta viitorului ? 
Nicidecum. Ei descoperiseră 
după secole de observații, pe
riodicitatea producerii eclipse
lor, fenomenul repetării lor re
gulate, cunoscut la chaldeeni sub 
numele de ciclu Seros. însem- 
nînd cu grijă data producerii 
fiecărei eclipse, astronomii an
tici au ajuns la concluzia că 
eclipsele se succed într-o ordine 
mereu aceeași, în cadrul unui 

așa

produc eclipse de Soare, de pe 
Lună se zăresc eclipse de Pă
mînt; cînd pe Pămînt se pro
duc eclipse de Lună, de pe Lună 
se văd eclipse de Share.

Dar aceasta nu-i totul Savan- 
ții au ajuns de asemenea să 
prevadă eclipse ale altor plane
te. în anuarele observatoarelor 
astronomice se găsesc, de pildă, 
indicații foarte exacte asupra 
eclipselor pe care le produce 
cohorta de sateliți — 12 la nu
măr —; ai lui Jupiter.

Motiv de groază și credințe 
false în trecut, în zilele noastre 
eclipsele sînt un prilej de ade
verire a marei forțe a cunoaște
rii științifice, care reușește să 
prevadă cu precizie uimitoare, 
desfășurarea viitoare a fenome
nelor naturii.

I. M. ȘTEFAN

Președintele Indiei, Rajen
dra Prasad, a adresat preșe
dintelui Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romine. Ion Gheor- 
ghe Maurer, un mesaj prin 
care transmite din partea po
porului și guvernului Indiei și 
din partea sa personal, mul
țumiri călduroase și cordiale 
pentru mesajul de felicitări 
transmis cu prilejul Zilei Re
publicii India.

Informație
Luni a plecat spre Hanoi 

tovarășul Anton Stoianovici, 
membru al Prezidiului Consi
liului Central al Sindicatelor 
și președintele Uniunii sindi
catelor din întreprinderile și 
instituțiile agricole, care la 
invitația Confederației Gene
rale a Muncii din R. D. Viet
nam, va reprezenta sindicate
le din țara noastră la cel de-al 
II-lea Congres sindical națio
nal.

pe

Vă prezentăm pe Roxana Gă- 
bunea campioană a R.P.R. la 
patinaj artistic (junioare 14-18 
ani) executînd un exercițiu deo
sebit de spectaculos și de-o re

marcabilă vaioare sportivă.

La Zakopane a luat sfîrșit 
Spartachiada de iarnă 
a Armatelor Prietene

ZAKOPANE 13 (Agerpres). 
— Corespondentul Agerpres la 
Varșovia transmite :

Duminică, în stațiunea de 
iarnă de la Zakopane (R. P. 
Polonă) au luat sfîrșit între
cerile primei ediții a Spart a- 
chiadei de iarnă a Armatelor 
Prietene. Ultima probă din 
programul concursului, săritu
rile de pe trambulină, au ofe
rit miilor de spectatori o spec
taculoasă luptă sportivă intre 
sovieticii Nikolai Samov și 
Koba Țakadze. Acumulind 
226,9 puncte, cu sărituri de 
90 m. și 97. Samov a ocupat 
primul loc. El a fost urmat de 
Țakadze cu 221,5 puncte (92

m și 92 m) și de Lesser (R.D. 
Germană).

Festivitatea de închidere a 
Spartachiadei s-a desfășurat 
la lumina reflectoarelor în- 
tr-un feeric decor de noapte.

Pe primul loc în această 
mare competiție sportivă s-a 
clasat echipa reprezentativă a 
U.R.8.S., urmată de R. P. Po
lonă, R. D. Germană, R. S. 
Cehoslovacă, R. P. Romină, 
R P. Bulgaria, R. P. Chineză, 
R.P. Mongolă și R.P. Ungară. 
Reprezentativei Uniunii So
vietice i s-a decernat Cupa 
Prieteniei oferită de ministrul 
Apărării Naționale al R. P. 
Polone.

Foto : VASILE RANGA

E vorba de marca fabricii
(Urmare din pag. l-a)

Mie de la turnătorie, montajul 
de la strungărie etc. Dacă unde
va treaba nu merge bine, totul 
se dă peste cap, aidoma ca-n- 
tr-un ceasornic; dacă s-a defec
tat o rotiță cit de mică imobili
zează întregul mecanism.

Uzina trebuie să producă anul 
acesta 20.000 de tractoare. Ti
nerii sînt în întrecere. Dar la 
un moment dat au început să 
întîrzie piesele de la oțelărie. 
Atunci cînd piesele vin tîrziu, 
nu se mai lucrează în mod rit. 
mie; te grăbești să faci planul 
și evident treci cu vederea une
le neglijențe nu prea grave. 
Altădată, montorii au fost nevo- 
iți să lucreze în asalt pentru că 
întîrziau piesele de la sectorul 
de prese. Postul utemist de con
trol n-a neglijat acest neajuns. 
El a luat inițiativa ca ori de 
cîte ori li se trimit cu întîrziere 
piesele, să critice acest lucru la 
gazeta postului din secția care 
creează aceste greutăți. Așa s-a 
făcut că într-o dimineață oțelarii 
au găsit la gazetă caricatura 
prin care montorii le arătau că 
din vina lor a întîrziat să se 
monteze 18 tractoare. Oțelarii 
au luat măsuri pentru ca mun
ca să se desfășoare în mod rit
mic.

Munca de fiecare zi, acțiunile 
inițiate în scopul îmbunătățirii 
calității produselor au făcut ca 
postul utemist de control să

cîștige stima, prețuirea și încre
derea colectivului.

Postul utemist de control de 
la montaj-tractor este tînăr. 
Este un colectiv mic care are 
însă o bogată experiență. Bi
roul oganizației de bază U.T.M. 
îndrumă cu grijă activitatea sa, 
îl ajută în organizarea raiduri
lor. discută asupra sesizărilor, 
studiază propunerile pe care a- 
cesta le face pentru îmbunătăți
rea muncii tineretului. Periodic, 
biroul organizației de bază 
U.T.M., sau adunarea generală 
U.T.M., discută munca postului 
îl ajută să se orienteze eătre 
problemele cele mai arzătoare 
pe care le ridică procesul de 
producție.

La montaj se concretizează 
munca întregului colectiv. Și
pentru ca ea să fie mereu mai
bogată în roade, pentru ca
marca fabricii să îndreptățească 
încrederea, postul utemist de
control condus de tînărul ingi
ner Viorel Ștefănescu stă mereu 
de veghe, contribuind cu sesi
zările și propunerile sale la 
îmbunătățirea muncii tinere
tului

Este sarcina pentru eare a 
fost creat și pe care o îndepli
nește cu conștiința răspunderii 
pe care o are alături de între
gul colectiv pentru marca fa
bricii.

Recepție cu prilejul 
aniversării Tratatului 
de prietenie, alianță 
și asistență mutuală 

sovieto-cbinez
Luni seara, ambasadorul Uniu

nii Sovietice la București I. K. 
Jegalin, și însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al R P. Chineze la 
București, Dun Țziun-min. au o- 
ferit o recepție cu prilejul celei 
de a 11-a aniversări a Tratatu
lui de prietenie, alianță și asis
tență mutuală dintre Uniunea 
Sovietică și R, P. Chineză.

Au luat parte tovarășii Ștefan 
Voitec, Dumitru Coliu, Ghizela 
Vass, membru al C.C. al P.M.R., 
Aurel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, ge
neral colonel Floca Arhip, ad
junct al ministrului Forțelor Ar
mate, funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

Au fost de față șefii unor mi
siuni diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La sfîrșitul recepției a fost 
prezentat un program de filme 
documentare, producții ale stu
diourilor cinematografice ale U- 
niunii Sovietice și R. P. Chineze.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă prietenească.

(Agerpres)

Se pre- 
exactă a 
minutul, 
secundă 

parcurge 
va sfîrși,

anumit interval de timp, 
cum se succed anotimpurile in 
cursul anului.

Acest interval, această perioa
dă, este de 6.585 zile — ceva 
mai mult de 18 ani (ceea ce 
corespunde, după cum s-a aflat 
mai tîrziu, unui număr de 223 
rotații ale Lunii în jurul Pămîn- 
tului). în decursul unui ciclu 
se produc 29 eclipse de Lună și 
43 eclipse de Soare 
15 sînt parțiale, 15 
inelare).

Studiul eclipselor

(din acestea 
totale și 13

a fost ridi-

r»>v< ar aswsw*^-
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esenele de moi sus vă vor înlesni înțelegerea modului 
care se produc eclipsele de Soare și de Lună. 
Dacă in calea rozelor de lumină ce pornesc de la 

bec așezăm o bdă mică de oțel, in spatele acesteia se 
forma o umbro, sub forma unui con înconjurat de o penum
bră. Pe un carton alb așezat destul de aproape de bilă, vom 
observa proiectate o zonă intu necată, aceea a umbrei ți o 
zonă «nai puțin întunecată, aceea a penumbrei, forma lor ro
tundă amintind de forma bilei (Aceasta este o experiență pe 
care o puteți face fiecore dintre voi).

Ca și bila, Luna fiind luminată dintr-o parte de Soare arun
că umbra și penumbra ei in pa rtea opusă dind naștere eclipsei 
de Soare.

cis delimitată, în care va putea 
fi observată ca eclipsă totală.

Previziunea eclipselor se face 
astăzi nu numai cu mare pre
cizie, ci și cu multă vreme îna
inte. Se știe, de pildă, de pe 
acum că la noi în țară viitoarea 
eclipsă totala de Soare va fi 
vizibilă in anul 1999 sau că lo
cuitorii Moscovei vor avea aca- 
zia să observe un astfel de feno
men in anul 2126 !

S-au calculat cu mare exac
titate eclipsele care vor avea loc 
pînă peste 200 de ani (în anul 
2161) arătîndu-se și locurile de 
unde se vor putea observa. S-au 
determinat și eclipsele care au 
avut loc într-o perioadă cuprin
să între anul 1207 î.e.n. și pînă 
astăzi. Această perioadă de timp 
(34 de veacuri) cuprinde 8000 
eclipse de Soare și 5200 eclipse 
de Lună.

Această remarcabilă perfor
manță se bazează după cum am 
arătat, pe înțelegerea legilor o- 
biective după care se produc 
eclipsele. Ea demonstrează forța 
cunoașterii, puterea de neînvins a 
științei, pentru care nu există 
taine de nedezlegat, problemă 
care să nu poată fi rezolvată și 
dezminte neîncrederea în capaci
tatea omului de a cunoaște lu
mea, concepție promovată de 
idealiști mistici, forțele retro
grade ale societății.

cat pe o treaptă nouă, superioa- 
ră atunci 
al științei
Copernic, a descoperit adevărata 
înfățișare 
pk netar, cînd astronomul Johan 
Kepler a stabilit legile de miș
care ale planetelor și căile ur
mate de Soare, Lună «i Pămînt, 
iar marele Isaaek Newton a des
coperit legea atracției universa
le. Previziunea producerii eclip
selor a depă-șit, odată cu acea*ta 
caracterul empiric, ceea ce i-a 
conferit un grad tot mai înalt 
de siguranță și de exactitate.

Astăzi, cînd racheta cosmică 
sovietică poartă 
stema de stat a U.R.S.S. 
planeta Venus, 
prevedere a eclipselor s-au 
fecționat deosebit de mult, 
zilele noastre folosirea mașini
lor moderne de calculat, permi
te efectuarea rapidă și excep
țional de precisă a calculelor 
legate de previziunea eclipselor, 
în cîteva minute, aceste mașini 
create de rațiunea și iscusința 
omenească rezolvă probleme le
gate de previziunea eclipselor, a 
căror soluționare precisă ar 
cesita munca îndelungată 
unor calculatori individuali.

Putem prevedea, destul 
lesne, eclipsele pe care le 
zări aslronauții ajunși pe supra
fața Lunii, cind pe Pămînt se

cind marele înnoitor 
care a fost polonezul

a sistemului nostru

fanionul

mijloacele

cu 
spre

de 
per-

în

ne-
a

de
vor

ixil&ată?
Iată un nume care spune 

multe cititorului : Alecsandr 
Stein. Intr-adevăr ce recoman
dare poate fi mai bună decît 
însăși opera acestui scriitor, 
piese ca „O chestiune perso
nală" și „Hotel Astoria", sce
narii ca „Judecata onoarei" și 
„Prologul" pe care spectatorul 
nostru le cunoaște și le admi
ră. De aceea faptul de a ști 
că autorul scenariului filmu
lui „Generația salvată" este 
Alecsandr Stein constituie din 
capul locului o indicație asu
pra valorii deosebite a acestei 
lucrări nou apărute pe ecran.

„Generația salvată" este o 
operă în care recunoaștem una 
din trăsăturile predominante 
ale artei sovietice, în ge
neral : profundul umanism. 
Pentru orice spectator este 
clar că acest film pledează 
pentru apărarea nu numai a 
unei comunități de copii, nu 
numai a unei generații întregi, 
ci pentru apărarea tuturor ge
nerațiilor tinere de ororile 
ră-boiului, pentru viitorul fe
ricit al copiilor de pe toate 
meridianele, al copiilor care 
s-au născut sau se vor naște.

Ne aflăm în Leningradul a- 
sediat. Seara. Șiruri de copii 
urcă în vagoane spre a fi e- 
vacuați. Scene care emoțio
nează pînă la lacrimi. Un os
taș vrea să-și ia un ultim ră
mas bun de la fetița sa dar so
ția îl roagă să nu facă acest 
lucru; „N-o tulbura, îi spune 
mama, te rog n-o tulbura. 
Las-o să plece liniștită". Și e- 
fectele mișcătoare, născute de 
contrastul dintre nevinovăția 
și naivitatea copiilor și pri
mejdia clipelor pe care le stră
bat, continuă. Un alt copil își 
ia rămas bun, tatăl său este 
atît de îndurerat dar trebuie 
să răspundă preocupării copi-

lului: da, îi va lua băiețașului 
o bicicletă, da, cu două roți, 
cu clacson. Uneori alăturarea 
aceasta de universuri sufle
tești diferite ia aspecte tragi
ce. Cițiva soldați opresc cu 
focul unei mitraliere înainta
rea fasciștilor. Alături de ei, 
un grup de copii privește cu 
interes lupta ca și cum viața 
nici nu le-ar fi în primejdie. 
Și în sfîrșit, o ultimă imagine 
axată pe ideea despre care 
vorbeam : gara, trenul cu co
pii gata de plecare. Panică. 
Un detașament de parașutiști 
fasciști atacă. Ostașul sovietic 
se postează cu arma automată 
lingă linia ferată. Trenul plea
că în timp ce ostașul împroș- 
că cu plumbi pe cotropitori. 
Excelent mod de a sugera sa
crificiul militarului sovietic 
care prin lupta sa a apărat 
viața și libertatea generațiilor 
viitoare.

Ar fi cea mai mare greșeală 
însă să se creadă că realiza
torii filmului (regia I. Pobe- 
dovostev, imaginea M. Brue- 
vici și A. Polkanov, muzica 
N. Kriukov) au o viziune me
reu lineară. Dimpotrivă, cei 
care au făcut filmul dovedesc

CRONICA
că pot să se adapteze celor 
mai diferite diapazoane pentru 
a ajunge la inima spectatoru
lui. Ei se arată a fi plini de 
romantism: amintiți-vă astfel 
scena cînd cumnatul Antoni- 
nei dansează pe rînd cu fe
meile din căminul de copii. 
Fiecare femeie se lasă purtată 
de marinar în ritmul valsului 
dar își închipuie că dansează 
cu soțul ei, cu băiatul, cu fra
tele sau cu prietenul

Oraș — uzină
(Urmare din pag. l-a)

echipă. Cu el vrei să vorbești?, 
Sau cu-,

— Mai e ți altul ?.
Omul a ris.
— La secția IV-a vagonaj 

sînt candidați în alegeri tova
rășii Ștefan Resler, tînărul in
giner Mihai Chertes... Dar 
poate te interesează maistrul 
Cornel Suto, sau poate...

— Dar în alte secții ? — am 
lărgit eu, de astădată, aria în
trebării. Și-am început să-mi 
notez: Donca Augustin, secția 
V-a lăcătușerie-mor.taj, Olah 
Alexandru, tot acolo, Fechete 
Carol, de asemenea; ți Ba
logh Arpad; ți Steiger Fran- 
cisc de la turnătorie, ți Pop 
losif, de la regie... Eram ho- 

si ajung la total, dar nu 
ușor. In sfîrșit:

iosif, 
tărît 
a fost prea 
șaptesprezece! Șaptesprezece 
lucrători la Uzina „Unio" can
didează în alegerile pentru 
deputați în circumscripțiile 
orășenești1 O singură între
prindere — 17 oameni ai mun
cii propuși să reprezinte inte
resele celor ce muncesc în or
ganele locale ale puterii de 
stat.

...Cu 
vreo 50 
tîmplar, 
nic, ți -unul dintre cei 17, nu 
am discutat despre aspectul 
teoretic al democratismului 
vieții noastre. Omul acesta 
trecut prin multe mi-a poves
tit doar cum prin 1937—1938, 
primarul orașului, bogătașul 
Ferencz Agaston, care ținea să 
se realeagă, s-a întîlnit cu 
calfa în timplărie Ștefan Res
ler. In ce împrejurări ? Dom
nul primar iți comandase o 
sufragerie, mobilă de lux, la 
atelierul un«i« lucra, calfă, 
candidatul în alegeri de azi. 
Cind a recepționat sufrageria, 
plătind vreo 100.000 lei, l-a in
vitat meșterul-patron să vină 
la o gustare la vii. Și acolo, 
cum se apropiau niște alegeri 
a făcut și 
electorală : 
calfele, ai 
tează"... Și, 
vingător, a 
o viitoare comandă de mobilă. 
Calfa să-l voteze pe primar și 
patronul mai primește o co
mandă...

Amintirea aceasta o păs
trează Resler, ordonat frumos, 
între altele. Cînd are timp își 
cercetează amintirile, dar asta 
se întîmplă rar. Căci are al
tele de făcut. E controlor de 
calitate și doar de la „Unio" 
a pornit inițiativa „cu fața 
spre calitate" ; apoi, munca 
obștească, lui Resler îi place 
să difuzeze cărți, a difuzat nu
mai în decembrie cărți în va
loare de 9.000 lei, hotărîndu-i 
pe mulți să citească; și-apoi

Ștefan Resler, om la 
de ani, de meserie 

acum controlor teh-

puțină campanie 
„vezi, vorbește cu 
grijă cu care vo- 
ca să fie mai con- 
făcut și aluzie la

candidați
familia, practica băiatului cel 
mare, examenele celorlalți, 
viața, cu multele bucurii și 
preocupări ale unui om ajuns, 
uite, spre 50 de ani.

...Mihai Chertes nu-și amin* 
tește de alte alegeri decît a- 
celea din anii democrației 
populare. Inginerul conduce 
de doi ani munca secției a 
IV-a. In vreme ce stau de vor
bă cu el rezolvă o serie de 
treburi, fără să se agite dar 
păstrînd, în tot ce face o ti
nerețe surîzătoare. Altminteri 
nu face economie de cifre, 
ține să informeze concret și la 
obiect... da, 100 de vagoneți 
peste plan în decembrie, da 
șefii de echipe Szabo, Vereș, 
Loga, Budai, Bongardner, 
Vida, au toți depășiri între 18 
și 20 la sută, se țin foarte a- 
proape unul de altul, inițiati
va cu privire la calitate de la 
ei a pornit. De ce ? Sudura 
lăsa de dorit, la minere și la 
centura vagonetului defecțiu
nile erau curente, fapt inad
misibil, produsele astea ple
cau la Lupeni, Baia Mare, Pe- 
troșeni, minerii aveau nevoie 
de ele. Și atunci s-au luat mă
suri : agregate noi de sudură, 
școală de cîte șase luni de re
calificare a sudorilor. îmi spu
ne scurt, - - -
rezultate, toate, rod al muncii 
celorlalți. Despre el mai ni
mic, greu smulg ceva. Și to
tuși nu-i deloc, deloc străin de 
nici una dintre îmbunătățirile 
aduse în munca secției vago
naj, de propunerile de inova
ții, de folosirea utilă a deșeu
rilor, de cele 127.727 lei econo
mii obținute în anul trecut de 
secția a IV-a. Dar i se pare fi
resc să fie așa. Așa că tuturor 
li s-a părut la fel de firesc ca 
inginerul comunist Mihai 
Chertes să fie unul din eej 17, 
propunîndu-i candidat al 
Frontului Democrației Popu
lare în circa 109 orășenească.

...Am plecat de la „Unio' și 
mi-am propus să reviu. Am 
plecat din Satu Mare și mi-am 
propus să reviu. Am convin
gerea adincă, am siguranța de 
nezdruncinat că orașul în a 
cărui conducere se vor afla — 
nu domnul Ferencz Agaston ți 
consiliul municipal după 
chipul și asemănarea 
— ci oameni muncitori 
cei șaptesprezece de 
„Unio", orașul acesta 
va primi în anii viitori 
oaspeții cu noi frumuseți 
urbanistice. Am certitudi
nea fermă că la lumina zi
lei sau la lumina tuburilor de 
neon, orașul de pe malurile 
Someșului va oferi muncito
rilor săi frumusețea deplină a 
socialismului, însoțindu-i pre
tutindeni.

Altfel nu se poate.

tehnic, inovații și

lui 
ca 
la 
îji

Făuritorii filmului știu 'de 
asemenea să și rida, fie cu 
sarcasm atunci cînd ironi
zează pe funcționarul biro
crat care nu vrea decît să 
scape de răspundere nepăsîn- 
du-i de soarta copiilor, fie cu 
dragoste și bună voință cînd 
se distrează arătîndu-ne năz-

FILMULUI
bîtiile copiilor care, în cele 
mai grele împrejurări, nu uită 
că sînt... copii și se joacă cum 
îi taie capul. Opresc trenul, 
pun la cale războaie cu tunuri 
de lemn și coifuri de hîrtie.

Există cineva care se află 
în centrul filmului, cineva 
care răspunde de toate, pen
tru care salvarea copiilor de 
primejdia războiului și a fas
cismului, creșterea lor ca 
niște viitori cetățeni de nădej-

O scenă din film.

'de ai patriei sovietice devine 
principalul țel al vieții. Acest 
cineva este omul sovietic, ce
tățean demn al țării sale și 
care în film este reprezentat 
de Antonina Vasilievna. E un 
om ca toți oamenii, o femeie 
care nu a avut parte de o căs
nicie prea fericită, care suferă 
fiindcă nu are copii. In mo
mentul în care războiul bate 
la porțile orașului, Antonina, 
cu spiritul de răspundere co
munist ce o caracterizează, își 
mobilizează toate forțele, toate 
resursele sufletești de dra
goste și gingășie, devenind nu 
numai o exigentă directoare 
de cămin ci și o mamă bună 
pentru numeroșii copii ce i-au 
fost încredințați. Actrița R. 
Kurkina redă de minune tran
sformarea sufletească a Anto- 
ninei, felul cum suferințele 
copiilor îi moaie treptat ini
ma, făcînd o mai înțelegătoare

și mai duioasă, gata să apere 
seninătatea visurilor copiilor 
cu orice preț.

Deosebit de impresionantă 
este scena finală a filmului. 
Leningradul a fost despresu- 
rat, trenul cu copii se în
toarce în orașul natal. Unii 
părinți își iau plini de feri
cire odraslele. Antonina, al 
cărei bărbat a murit pe front, 
rămîne singură pe peron. Ilu
zie. Nu e singură. Sute și sute 
de viitori constructori ai co
munismului îi sînt recunoscă
tori. Iată, a venit un elev al 
școlii de ofițeri de marină ți-i 
oferă flori. Gestul lui este 
doar o picătură din marea 
recunoștință a „generației 
salvate", a patriei sovietice 
care-i mulțumește pentru sa
crificiul ei, pentru grija cu 
care a salvat o generație de 
const, "tori ai comunismului.

B DUMITRESCU



Lucrările Conferinței pe țară a SB. S C.

Din cuvîntul participanților
Miting al prieteniei sovieto-guineeze 

la Conakry

Cuvîntul tov.
C. Bogdan 
(București)

Referindu-se la locul im
portant pe care-1 ocupă in ac
tivitatea S.R.S.C. conferințele 
și alte manifestări consacrate 
problemelor vieții internațio
nale, vorbitorul a subliniat 
rezultatele pozitive obținute 
în acest domeniu. Marele in
teres al oamenilor muncii 
față de aceste probleme, rolul 
lor tot mai activ în lupta 
pentru pace fac necesară o 
lămurire tot mai temeinică, 
mai documentată și mai con
vingătoare a situației inter
naționale. Oamenii muncii 
așteaptă ca S.R.S.C. să des
fășoare o acțiune de largă 
popularizare a ideilor și teze
lor noi cuprinse în Documen
tele istoricei Consfătuiri de 
la Moscova a reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești, a căror forță mobi
lizatoare le insuflă încredere 
în perspectivele păcii și avînt 
în munca lor constructivă. 
Explicarea vie, concretă, ope
rativă a poziției țării noastre 
în principalele problem® la 
ordinea zilei, răspunde intere
sului larg al oamenilor mun
cii, care sprijină cu fermitate 
politica externă a partidului 
și guvernului.

Cuvîntul tov.
Mircea Hicolaeicu 

(București)
în cuvîntul său, tovarășul 

Mircea Nicolaescu s-a referit 
la rezultatele obținute de 
S.R.S.C. în activitatea de pro
pagandă a cunoștințelor eco
nomice. , După ce a relevat o 
seamă de succese obținute de 
S.R.S.C., vorbitorul a arătat 
că unele filiale regionale nu 
se ocupă în suficientă măsură 
de răspîndirea cunoștințelor 
economice. Unele conferințe, a 
spus în continuare vorbitorul, 
au un caracter abstract, sint 
insuficient legate de aspectele 
practice.

Vorbitorul a criticat de a- 
semenea unele lipsuri ale 
Consiliului de conducere, 
printre care faptul că nu a 
analizat în suficientă măsură 
activitatea secțiilor uneori a 
tărăgănat punerea în aplica
re a măsurilor stabilite și nu 
a asigurat controlul calității 
materialelor elaborate, mai 
ales, la filiale.

Cuvîntul tov.
Kiss Kâroly

(Banat)
In cuvîntul său, vorbitorul 

s-a referit la activitatea lec
toratelor din regiunea Banat. 
El a arătat că cele 147 de lec
torate existente desfășoară o 
activitate intensă în fabrici și 
uzine, contribuind la crește
rea producției și productivi
tății muncii, la reducerea pre
țului de cost, la îmbunătățirea 
calității produselor.

In încheiere vorbitorul a 
arătat, prin numeroase exem
ple, că filiala S.R.S.C. nu s-a 
preocupat în suficientă mă
sură să asigure ca tematica 
tuturor lectoratelor să fie 
axată pe problemele concrete 
de muncă din întreprinderea 
unde își desfășoară activita
tea. Unele expuneri au fost 
greoaie, inaccesibile audito
riului. Nu s-a asigurat întot
deauna o justă proporționare 
a diferitelor discipline in pro
gramul lectoratelor.

Cuvîntul tov. acad. 
Raluca Ripan 

(Cluj)
Activitatea filialei S.R.S.C. 

Cluj, a arătat vorbitoarea, s-a 
îmbunătățit în ultimul timp, 
în munca de răspîndire a 
științei și culturii în mase au 
apărut forme noi, eficiente. 
De pildă, în afara brigăzilor 
permanente s-au creat brigăzi 
ocazionale care răspund cu o- 
perativitate problemelor de 
cea mai mare actualitate. La 
activitatea lor participă nu
meroși intelectuali clujeni.

Totuși se mai fac resimțite 
încă unele lipsuri cum sînt: 
nepătrunderea pînă în comu
nele îndepărtate, prezentarea 
unor conferințe insuficient le
gate de condițiile locale.

Filiala S.R.S.C. Cluj — a 
spus vorbitoarea — se va 
strădui să-și ridice activitatea 
la nivelul marilor sarcini ale 
intelectualității noastre cerute 
de etapa desăvîrșirii con
strucției socialiste în patria 
noastră.

Cuvîntul tov. acad. 
V. Mirza 

(lași)
Referindu-se la activitatea 

filialei S.R.S.C. Iași, vorbito
rul a subliniat faptul că s-au 
făcut progrese însemnate, însă 
nu pe măsura posibilităților 
de care dispune regiunea Iași.

în scopul extinderii sferei 
de activitate a filialei, vorbi
torul a subliniat necesitatea 
trimiterii unui număr mai 
mare de conferențiari, de bri
găzi științifice, expoziții vo
lante in comunele îndepărta
te ale regiunii. O muncă in
tensă trebuie de asemenea 
dusă în cartierele orașelor, 
organizîndu-se programe a- 
tractive pentru gospodine.

Cuvîntul tov. 
Anastase Botez 

(Alexandria)
în cuvîntul său, vorbitorul 

s-a oprit printre altele la ac
tivitatea editorială a S.R.S.C. 
și la felul în care broșurile 
elaborate răspund sarcinilor 
actuale ale construcției so
cialiste. El a arătat că deși 
tematica este bogată, totuși 
aceasta trebuie mult lărgită, 
dîndu-se mai mare amploare 
problemelor economice. De a

semenea. a criticat caracterul 
inaccesibil al unor bcoșur. a- 
părute în colecția S-R-S.C.

Țăranii din raionul Alexan
dria — a sp us ei — ;
aibă la îndemină materiale 
mai multe și mai bune legate 
de întărirea economieo-orga- 
nizatorică a gospodăriilor a- 
gricole colective.

Menționînd existența în ra
ionul Alexandria a unei largi 
baze materiale pentru desfă
șurarea muncii culturale, 
creată în ar. : regimului de
mocrat-popular. vorbitorul a 
arătat că subfiliala S.R.S.C. 
Alexandria ist propune să 
sprijine tot mai puternic ac
tivitatea celor 36 cămine cul
turale.

Cuvîntul tov. 
loan Boaru 

(Ploiești)
Vorbitorul s-a referit în 

cuvîntul său la contribuția pe 
care inginerii o aduc la răs
pîndirea cunoștințelor teh
nice. El a arătat că în regiu
nea Ploiești muncitorii ma
nifestă un deosebit interes 
pentru noutățile tehnico-știin- 
țifice, legate de necesitățile 
producției. Vorbitorul a men
ționat rezultatele bune obți
nute prin trimiterea unor bri
găzi ale S.R.S.C. în întreprin
deri, care au dat răspunsuri 
la numeroasele întrebări puse 
de muncitori, în special în 
probleme tehnice și de orga
nizare a producției.

După ce a scos în evidență 
munca rodnică a unor univer
sități muncitorești în ridica
rea nivelului tehnic al mun
citorilor, vorbitorul a sem
nalat unele lipsuri care mai 
dăinuie în activitatea de 
popularizare a cunoștințelor 
tehnico-științifice. Numărul 
inginerilor care iau parte la 
această acțiune este încă mic 
față de posibilități.

Filiala S.R.S.C. Ploiești își 
propune ca în scurt timp să 
antreneze un număr cît mai 
mare de ingineri, care să ia 
parte la răspîndirea cunoștin
țelor tehnice.

Cuvîntul tov. 
prof. univ. 

Jean Livescu 
(București)

în cuvîntul său vorbitorul 
a subliniat participarea activă 
a cadrelor didactice ale Uni
versității ,.C. I. Parhon“, — 
de la academicieni pînă la 
tineri asistenți — la opera 
importantă de răspîndire a 
științei și culturii in rîndul 
oamenilor muncii. Peste 100 
de cadre didactice activează 
permanent în cadrul lectora
telor, universităților munci
torești, secțiilor filialelor 
S.R.S.C. Și prin această acti
vitate cadrele didactice au 
prilejul să cunoască mai bine 
problemele producției, să tra
gă învățăminte prețioase pen
tru propria lor activitate.

în vederea unei munci mai 
intense s-a realizat o conven
ție de colaborare între Uni
versitate și S.R.S.C., prin care 
universitatea a devenit un 
membru colectiv al S.R.S.C. 
Colaborarea dintre Universi
tatea „C. I. Parhon“ și 
S.R.S.C. poate fi însă mult 
îmbunătățită. Mai sînt încă 
numeroase cadre didactice 
care trebuie atrase în munca 
S.R.S.C.

Cuvîntul tov. acad. 
Eugen Bădărău 

(București)
Subliniind participarea ma

sivă a intelectualității la răs
pîndirea științei și culturii în 
rindul maselor, vorbitorul a 
spus : Mii și mii de intelec
tuali contribuie la buna des
fășurare a activității univer
sităților muncitorești, parti
cipă la munca brigăzilor știin
țifice, scriu broșuri, țin con
ferințe. Toți fac această mun
că cu dragoste, devotament și 
entuziasm, văzînd în îndepli
nirea ei o înaltă îndatorire 
față de poporul nostru mun
citor, față de partid.

In continuare acad. Eugen 
Bădărău a arătat că oamenii 
de știință trebuie să facă to
tul ca roadele muncii lor să 
se reflecte în producție, să 
contribuie la îndeplinirea ho- 
tărîrilor istorice ale celui 
de-al III-lea Congres al par
tidului.

In continuare vorbitorul a 
arătat că partidul a elaborat 
un program precis pentru 
dezvoltarea bazei materiale a 
socialismului, pentru înflo
rirea economiei naționale. 
Toate forțele noastre trebuie 
îndreptate acum în direcția 
aceasta, toți specialiștii tre
buie să participe activ la 
munca creatoare a poporului, 
de înfăptuire a mărețelor o- 
biective ale planului de șase 
ani.

Cuvîntul tov.
Constantin Prisnea 

a adjunct al ministrului 
Învățămîntului și Culturii

Din însărcinarea conducerii 
Ministerului învățămîntului și 
Culturii, a spus vorbitorul, țin 
să subliniez activitatea poziti
vă, multilaterală, pe care a 
desfășurat-o S.R.S.C. pentru 
educarea comunistă a oameni
lor muncii, pentru a face cu
noscută politica partidului, 
pentru ridicarea nivelului cul
tural al celor ce muncesc.

Tov. C. Prisnea s-a ocupat 
apoi pe larg de activitatea bri
găzilor științifice și de propa
ganda prin conferințe. El a 
subliniat că deficiențele ce se 
mai manifestă încă se dato- 
resc în mare parte insuficien
tei colaborări între secțiile re
gionale de învățămînt și cul
tură ale sfaturilor populare și 
filialele S.R.S.C. Pentru îmbu
nătățirea acestei activități, Mi- 

n taierul învătăminT—r: UC- 
turii și Crgtriliul S R S C. au 
recomandat o serie de rnAsur. 
ca : elaborarea untr planuri 
comune privmd Îndrumarea 
brigăzilor ștSarifiee F- spri>- 
r.irea eofeet.vricr de eonft.-eu- 
țiari sătești, orga-, zarea unor 
schimburi de experiență între 
responsabili: de brigăzi șt se
minalii pentru pregătirea kw, 
sporirea numărului de confe
rențiari trimiși Ia sate. înso
țirea fiecărei brigăzi științi
fice de brigăzi de agitație sau 
alte formații artist.ce care să 
prezinte scurte programe etc.

Folosind forme variate de 
activitate, a spus în încheiere 
vorbitorul. SRSC. va reuși 
sub conducerea partidului 
să-și aducă contribuția la în
deplinirea mărețelor obiective 
puse în fața oamenilor muncii 
din țara noastră de cel de-al 
III-lea Congres al Partidului 
Muncitoresc Romîn.

Cuvîntul tov. 
Remus Răduleț 

(București)
Epoca de prefaceri sociale 

mari și hotăritoare pentru 
mersul istoriei lumii în care 
ne găsim — a spus vorbitorul 
— este caracterizată printr-o 
dezvoltare fără precedent a 
tehnicii în toate ramurile eco
nomiei. z

Pentru dezvoltarea bazei 
tehnico-materiale a socialis
mului, hotărîrile Congresului 
al III-lea al P.M.R. prevăd o 
accelerare impresionantă a 
dezvoltării economice a țării 
prin creșterea preferențială a 
acelor ramuri care contribuie 
cel mai mult la ridicarea grab
nică a întregii economii pe 
baza tehnicii moderne. Cu 
toții trebuie să contribuim la 
realizarea acestui scop măreț.

Prin hărnicia, prin rîvna 
clasei muncitoare, sub condu
cerea partidului, a spus în 
continuare vorbitorul, pentru 
munca intelectuală în tara 
noastră s-au creat condiții 
care nici nu puteau fi bănuite 
acum două decenii.
siSC- a Subliniat VOTOÎ- 

torul. reprezintă pentru oa
menii de știință și cultură un 
cadru in care ei pot sâ-și în
deplinească datoria lor patrio
tică de a munci pentru răs
pîndirea cunoștințelor științi
fice, tehnice și culturale, con
tribuind astfel la progresul 
general. Această muncă tre
buie să fie o activitate obștea
scă, patriotică a intelectuali
tății noastre.

Cuvîntul tov.
Ilie Trandafirescu

Erou al Muncii Socialiste
Vorbind despre activitatea 

S.R.S.C. în întreprinderile in
dustriale, tov. Ilie Trandafi
rescu a propus extinderea 
propagandei tehnico-economi- 
ce, folosindu-se pe o scară 
mai largă metoda întrebărilor 
și răspunsurilor, acțiune la 
care să fie antrenați un nu
măr mai mare de ingineri și 
tehnicieni.

Pînă mai ieri — a spus vor
bitorul — am fost muncitor. 
Datorită condițiilor create de 
regimul de democrație popu
lară am putut să termin o fa
cultate, să devin inginer. In
telectualii sînt apreciați de 
muncitori, de partidul nostru, 
de guvernul nostru. Această 
prețuire face să crească și mai 
mult răspunderea intelectua
lului față de popor, datoria sa 
de a-și transmite cunoștințele 
căpătate maselor largi de oa
meni ai muncii.

Construirea unei lumi noi, 
construirea socialismului, a 
spus în continuare vorbitorul, 
nu este un lucru ușor. Acea
sta cere printre altele și trans
formarea conștiinței oameni
lor. Pentru aceasta este ne
voie de o muncă perseverentă, 
de pasiune și pricepere. în le
gătură cu calitatea conferințe
lor și accesibilitatea lor, vor
bitorul a subliniat necesitatea 
pregătirii temeinice a confe
rențiarilor,

Cuvîntul tov. 
Sergiu Rașeev 

(București)
Vorbitorul s-a referit la ac

tivitatea pe care o desfășoară 
S.R.S.C. în domeniul științe
lor tehnice și chimice.

Vorbitorul a criticat unele 
lipsuri manifestate în munca 
de propagare a cunoștințelor 
tehnice.

Subliniind rezultatele bune 
obținute pînă acum de bri
găzile științifice, vorbitorul a 
propus ca împreună cu 
A.S.I.T., cu sprijinul organi
zațiilor sindicale din între
prinderi și sub conducerea or
ganizațiilor de partid, S.R.S.C. 
să organizeze și să deplaseze 
în secțiile întreprinderilor 
brigăzi compuse de ingineri, 
economiști, fizicieni și chi- 
miști.

Cuvîntul tov. acad. 
A. Kreindler 

(București)
Noi, intelectualii, sîntem 

fii ai poporului și sprijinim 
poporul. Dacă ar fi să defi
nesc rolul intelectualului as
tăzi, aș spune : în primul rînd 
noi ajutăm la crearea de bu
nuri materiale ; în al doilea 
rînd, sîntem creatori de bu
nuri spirituale, care reflectă 
epoca noastră măreață în toa
tă amploarea și diversitatea 
ei ; în al treilea rînd, intelec
tualul de astăzi are o datorie 
sfîntă, aceea de a contribui 
la ridicarea nivelului cultural 
al întregului popor.

în încheiere, acad. A. 
Kreindler a spus : Să răspun
dem dorinței oamenilor mun
cii de a-și ridica nivelul de 
cultură generală, făcîndu-le 
cunoscute cuceririle actuale 
ale științei, bogățiile artei și 
culturii.

CONAKRY 13 (Agerpres). 
— TASS transmite : In dimi
neața de 12 februarie la Co
nakry a avut loc un grandios 
miting al prieteniei sovieto- 
guineeze, ia care au participat 
peste 20.000 persoane.

înainte de deschiderea mi
tingului — la care au partici
pat președintaie Prezidiului 
Sovietului Suprem al UH.S.S., 
L. L Brejnev, și conducătorii 
Republicii Guineea în frunte 
eu președintele Republicii, 
Seku Ture, și președintele A- 
dunării Naționale, Saifulay 
DiaUo — a avut loc o paradă 
a tineretului și a unităților de 
luptă ale armatei guineeze.

Apoi a luat cuvîntul Seku 
Ture. Prezența dv. in Guine
ea. a declarat el adresîndu-se 
lui L. I. Brejnev, are semnifi
cația traducerii in viață a prin
cipiilor guvernului sovietic în 
domeniul relațiilor externe 
care au transformat U.R.S.S. 
intr-un apărător consecvent

Adunare festiva la Pekin 
consacratâ prieteniei 

sovieto-chineze
PEKIN 13 (Agerpres) — La 

13 februarie a avut loc la Pekin 
in sala de 10.000 locuri a Adu
nării reprezentanților populari 
din întreaga Chină, o adunare 
publică festivă consacrată celei 
de-a 11-a aniversări a semnării 
tratatului de prietenie, alianță ți 
asistență mutuală dintre Uniunea 
Sovietică ți R. P. Chineză.

In prezidiul adunării festive se 
aflau Ciu En-lai, viceprețedinte 
al C.C. al P- C. Chinez, premie
rul Consiliului de Stat «I R. P. 
Chineze, membri ai Biroului Po
litic al C.C. al P. C. Chinez, 
membri ai conducerii centrale a 
Asociației pentru prietenia chi- 
no-sovietică, ambasadorul Uniunii 
Sovietice, delegația Asociației 
pentru prietenia sovieto-chineză 
ți alții.

Liao Cen-Ciji, vicepreședinte 
al Asociației pentru prietenia 
chino-sovietică, a rostit un amplu 
discurs.

Tratatul chino-sovietic de prie
tenie, alianță și asistență mutua
li, a spus el, este rodul priete
niei proletare internaționale de 
luptă care s-a statornicit intre 
popoarele Chinei ți Uniunii So
vietice in îndelungata luptă revo
luționară, este rezultatul inevita
bil al dezvoltării istorice a rela
țiilor dintre 
ale noastre.

In fiecare

cde două popoare

etapă a revoluției

Deschiderea celui de al IV-lea Congres 
al Partidului Muncii din Albania

TIRANA 13 (Agerpres). — 
La 13 februarie, în clădirea 
Adunării Populare a R. P. Al
bania și-a început lucrările 
cel de-al IV-lea Congres al 
Partidului Muncii din Alba
nia.

Congresul a fost deschis de 
Mehmet Shehu, membru al 
Biroului Politic al C.C. al 
Partidului Muncii din Alba
nia. După scurta cuvîntare de 
deschidere, rostită de Mehmet 
Shehu, delegații Ia Congres 
au păstrat un moment de re
culegere in memoria eminen- 
ților activiști ai mișcării co
muniste și muncitorești inter
naționale — H. PolLitt, W. 
Pieck, E Dennis și alții, care 
au încetat din viață în perioa
da dintre Congresul al III-lea 
și Congresul al IV-lea ale 
Partidului Muncii din Alba
nia.

Acordul cultural 
dintre R. P. Bulgaria 

și R. P. Romînă 
pe anii 1961 și 1962

SOFIA 13 (Agerpres). - 
Agenția Telegrafică Bulgară 
anunță că la 13 februarie a 
fost semnat la Sofia, la sediul 
Comitetului pentru prietenie 
și relații culturale cu străină
tatea, planul de aplicare pe 
anii 1961 și 1962 a acordului 
cultural dintre R. P. Bulgaria 
și R. P. Romînă.

Planul prevede lărgirea con
tinuă a colaborării în dome
niile științei, învățămîntului, 
literaturii și artei, radiodifu
ziunii și televiziunii.

Planul a fost semnat de 
Ekaterina Avramova, preșe
dintele Comitetului pentru 
prietenie și relații culturale cu 
străinătatea, și de Mihail Ro- 
șianu, ambasadorul extraordi
nar și plenipotențiar al R. P. 
Romîne la Sofia.

La semnarea planului au 
asistat Liubomir Anghelov, 
locțiitor al ministrului Aface
rilor Externe al R. P. Bulgaria, 
reprezentanți ai vieții publice, 
oameni de cultură, precum și 
funcționari ai Ambasadei R.P. 
Romîne la Sofia.

Mereu mai frumoasă 
comuna

(Urmare din pag. I-a)

alte 30 s-au renovat spunea 
colectivistul Șerban Ion. în 
ultimul timp am construit un 
sediu 
avem 
ră cu 
durat 
Valea

Cîțiva colectiviști din satele 
Rîpaș și Spini au amintit și 
ei despre radioficarea satelor 
lor, despre construcția de 
școli, case noi etc.

în cuvîntul lor colectiviștii 
au promis să-i sprijine pe de- 
putați în rezolvarea treburilor 
gospodărești. A luat apoi cu
vîntul tovarășul Chișereu Ilie 
candidat al F.D.P. pentru 
Marea Adunare Națională — 
directorul S.M.T. din Orăștie, 
care s-a angajat să contribuie 
la rezolvarea problemelor gos
podărești ale comunei. 

al gospodăriei colective, 
o circumscripție sanita- 
2 medici și 4 felceri, am 
un pod din beton peste 
Siteș etc.

al drepturilor noastre vifele 
și într-un aliat firesc al tutu
ror popoarelor asuprite.

Salutind pe cei țwezenți in 
numele întregului popor so
vietic, al guvernului soriehr 
și al său personal. L. I. Brej
nev a declarat:

Trăinicia prieteniei sovieto- 
guineeze se bazează pe unita
tea de vederi in problerneie 
luptei împotriva coloc-aLsznu 
lui și în multe alte pro 
importante ale politicii 
naționale. Luptăm im; 
pentru preintimpinarea 
nou război mondial șî 
rea păcii.

Cuvintările rostite d 
Ture și L. I- Brejnev 
întrerupte in repetate 
de aplauze furtunoase 
dintele Seku Ture a 
președintelui Prezx 
vietului Suprem a 
L. I. Brejnev. Ordin 
tor pentru independență*.

chineze, poporul chinez a primit 
întotdeauna sprijin din partea 
poporului smieZsc.

De le proclamarea Republicii 
Populare Chineze, îndeosebi de 
la semnarea tratatului de priete
nie, alianță ți asistență mutuală 
dintre R. P- Chineză ți U.R.S.S., 
Uniunea Sovietică a acordat ță
rii noastre sub diferite forme un 
ajutor multilateral ți uriaș. Po
porul chinez ro fi veșnic re
cunoscător pentru acest lucru ți 
nu va uita aceasta niciodată.

Vedem cu o uriașă bucurie 
cum marele popor sovietic, sub 
conducerea Comitetului Central 
al Partidului Comunist ai Uniu
nii Sovietice. în frunte cu tova
rășul N. S. Hrușciov, înfăptuiește 
cu succes construcția desfășurată 
a comunismului.

Poporul chinez, a declarat in 
încheiere Liao Cen-ciji, ra de
pune și în viitor toate eforturile 
pentru întărirea ți dezvoltarea 
continuă a marii prietenii fi co
eziuni cit poporul sovietic. Co
eziunea înseamnă viață, coeziu
nea înseamnă forță, coeziunea în
seamnă victorie !

La ședința festivă au luat de 
asemenea cuvîntul S. V. Cervo- 
nenko, ambasadorul extraordinar 
și plenipotențiar al L.RSS. in 
R. P. Chineză. F. V. Constan, 
tinov, șeful delegației Asociației 
de prietenie sovieto-chineză.

La lucrările congresului 
participă 748 delegați cu vot 
deliberativ și 54 de delegați 
cu vot consultativ. Au sosit 
reprezentanți ai 24 de parti
de comuniste și muncitorești.

Congresul a aprobat urmă
toarea ordine de zi :

1. R-aportul de activitate al 
Comitetului Central al Parti
dului Muncii din Albania. Ra
portor — Enver Hodja, prim- 
secretar al C.C. al Partidului 
Muncii din Albania.

2. Raportul Comisiei Cen
trale de Revizie.

3. Cu privire la directivele 
Congresului Partidului Mun
cii din Albania în legătură cu 
cel de-al III-lea plan cincinal 
de dezvoltare a economiei na
ționale și a culturii Republi
cii Populare Albania. Rapor
tor — Mehmet Shehu, mem
bru al Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncii din Al
bania, președintele Consiliului 
de Miniștri al R. P. Albania.

4. Alegerea organelor cen
trale ale partidului.

Raportul la primul punct al 
ordinei de zi a fost prezentat 
de Enver Hodja.

Economistul american Victor Perlo 
despre țara noastră

NEW YORK 13 (Agerpres). 
— Cunoscutul economist ame
rican Victor Perlo, care în 
toamna anului trecut a vizitat 
țara noastră, a scris un ciclu 
de trei articole în publicația 
americană lunară „New World 
Review", care apare la New 
York, în care relevă marile 
succese dobîndite de poporul 
nostru in dezvoltarea econo
mică a țării.

In articolul despre „Dezvol
tarea planificată a industriei 
în Romînia" Victor Perlo re
levă accentul care se pune în 
țara noastră pe „descoperirea 
și punerea in valoare a resur
selor naturale necesare unei 
economii moderne".

Referindu-se la industriali
zarea țării, economistul ame
rican subliniază că „se pune 
un accent deosebit pe dezvol
tarea cu precădere a indus
triei grele constructoare de

Realizările de pînă acum,
îndemn pentru viitor!...

(Urmare din pag. I-a)
Vorbitorii au amintit desi

gur și despre realizările din 
cartierul în care locuiesc. Și 
aici sînt multe lucruri de scos 
în evidență : rețeaua de apă 
potabilă a fost prelungită cu 
încă 2 km. S-a extins ilumi
natul și pe străzile Rosetti și 
Al. Donici. s-au construit tro
tuare în lungime de peste 10 
km, s-au executat lucrări de 
canalizare pe o lungime de 
1500 m. s-a amenajat un parc 
pe strada Vlahuță și a luat 
ființă o piață pentru aprovi
zionarea populației din car
tier cu legume și fructe, s-a 
creat o bogată rețea comer
cială. etc. Toate aceste reali
zări constituie un imbold pen
tru noi înfăptuiri în viitor. Și 
despre școala care se va con
strui în acest an aici în car
tier cu 16 săli de clase, despre

O monst r u o a sâ crimă a colonialiștilor

Lumumba a fost asasinat

iineoio

marionetele

de congo-

zxv.- 
in si

te spe
ra* «A a a fie de* 
tii • sanabră pre- 
șaPMve a deve
nit • tragică rea
litate. Coioniiliș- 
tii si-aa pătat iată 
odată miinfle cu 
singate patriot Her 
africani

Este verba de 
un asasinat pre
meditat Crima a 
fost plănuită încă 
de multă vreme. 
Colonialiștii și 
lor se temeau de Lumumba 
pentru că prin glasul lui Lu
mumba vorbeau milioanele 
de congelezi ce doresc ca pa
tria lor să fie cu adevărat li
beră. Colonialiștii se temeau 
de Lumumba pentru că el a 
luptat cu energie pînă in ulti
ma clipă a vieții pentru inde
pendența încercatului său po
por. Chiar întemnițat. Lu
mumba s-a dovedit a fi cea 
mai influentă personalitate 
politică din Congo. Faptul a- 
cesta au fost nevoite să-l re
cunoască pînă și ziarele occi
dentale ce nu-și ascundeau 
antipatia față de premierul 
congolez. Milioane 
Iezi recunoșteau în Lumumba 
pe exponentul lor cel mai 
credincios. Nimic n-a putut 
zdruncina încrederea poporu
lui în conducătorul său. Nici 
calomniile, nici comploturile, 
nici înlăturarea guvernului 
legal. Cu toată teroarea dez
lănțuită de bandele lui Mo
butu șî Chombe, influența gu
vernului lui Lumumba se ex
tindea în tot mai multe pro
vincii. Marionetele colonia
liste se aflau în panică. In 
neputința lor de a opri mer
sul evenimentelor, simbriașii 
monopolurilor colonialiste s-au 
răfuit cu Lumumba. Asasina
rea premierului congolez a 
fost săvîrșită într-un mod bar
bar. Primul ministru al tine
rei republici africane a fost 
cumplit torturat înainte de a 
fi ucis.

Temindu-se de reacțiile vio
lente ale opiniei publice mon
diale. asasinii de la Leopold
ville și Elisabethville și pa
tronii lor au pus in circulație 
știrea falsă a „evadării* lui 
Lumumba. Această știre nu a 
fost luată in serios de nimeni. 
Ziarul ..Sunday Tribune" re
lata cu citeva ore inainte de 
confirmarea oficială a asasi
natului : „La Elisabethville 
fiecare zîmbește cu înțeles 
cînd este menționată această 
evadare. Cea mai acceptată 
versiune afirmă că. bătut pină 
la singe. 1 
împușcat în 
care a fost 
la ochi la 

Lumumba a fost 
i aceeași noapte în 
; transportat legat 

Elisabethville, a-

mașini", care creează posibili
tățile necesare dezvoltării ce
lorlalte ramuri ale economiei 
naționale. Romînia, arată el, 
și-a creat o economie multila
terală și armonioasă.

In articolul intitulat „Oțelul 
romînesc", economistul ameri
can arată marea importanță 
pentru economia țării a com
binatului de la Hunedoara, 
care este înzestrat cu cele 
mai moderne utilaje și care 
este în necontenită dezvoltare.

In articolul despre „con
strucția de locuințe în Romî
nia" 
cese 
niu.

In 
arată că în toate orașele Ro- 
mîniei se construiesc nume
roase blocuri moderne, ținîn- 
du-se seama de sistematizarea 
acestor orașe.

sînt relevate marile suc- 
obținute în acest dome-

încheiere, Victor Perlo

iluminatul fluorescent, despre 
sistematizarea și modernizarea 
unor străzi ca Donat, Pavlov, 
Aleia Teatrului Maghiar s-a 
vorbit. S-a vorbit, și cetățenii 
au spus că vor participa cu 
dragoste la toate acțiunile ob
ștești, la demolarea părții 
vechi din cartier cuprinsă 
între hotelul Partizan și Tea
trul maghiar de stat, unde se 
va începe construcția unor 
cvartale de blocuri de locuin
țe pentru oamenii muncii, etc.

Un plan măreț de perspec
tivă pentru dezvoltarea și în
frumusețarea cartierului. A- 
cesta a fost îmbogățit cu o 
serie de propuneri făcute cu 
prilejul intîlnirii. Propunerile, 
ca și angajamentele celor 
prezenți s-au ținut lanț. întîl- 
nirea a înregistrat un bilanț 
însuflețitor și multe proiecte 
de viitor.

ur-
1-a 

ba la 
că este

le dezvăluie chipul de fiară, 
asasinii au recunoscut că Lu
mumba nu se mai află in 
viață. Sfidind omenirea in
dignată, marionetele de la E- 
lisabethville au anunțat că cei 
ce l-au ucîs pe Lumumba vor 
fi răsplătiți cu un premiu de 
40.000 de franci!

Ii cunoaștem pe asasini. 
Sint oamenii Ini Mobutu și 
Chombe, indivizi fără con
știință, criminali de profesie. 
Ei sint cei care au dus revol
verul la timpla lui Lumumba. 
Dar ei nu sînt singurii pe 
lista asasinilor. Ei au asasinat 
pentru că așa le-au cerut-o 
stăpinii lor colonialiști. Cercu
rile colonialiste belgiene și a- 
liații lor americani poartă 
răspunderea acestei crime 
monstruoase. După ce vreme 
de 80 de ani au terorizat Con- 
goul, colonialiștii au mai a- 
dăugat acum încă o fărădele
ge lungului șir de I 
care l-au comis.
lui Lumumba nu face decît 
să dovedească odată mai mult

crime pc 
Asasinarea

Cum a fost ucis
Patrice Lumumba

ELISABETHVILLE 13 (A- 
gerpres). — Agenții colonia
liștilor belgieni l-au ucis pe 
Patrice Lumumba, primul mi
nistru al Republicii Congo.

După cum anunță corespon
dentul din Elisabethville al 
agenției France Presse. Mu
nongo, „ministrul" Afacerilor 
Interne al ..guvernului" ma
rionetă din Katanga, a decla
rat la 13 februarie în cadrul 
unei conferințe de presă că 
Patrice Lumumba, Maurice 
Mpolo, ministrul Apărării și 
ministru pentru problemele 
tineretului și sportului, și Jo
seph Okito, președintele se
natului congolez, au fost uciși 
intr-un cătun din Katanga.

Munongo a afirmat că ei ar 
fi fost uciși de locuitorii aces
tui sat al cărui nume a refu
zat să-l spună. El a relevat că 
acestui sat i se va plăti re
compensa de 8.000 dolari pro
misă de „guvernul" katanghez 
pentru capul lui Lumumba și 
al celor doi tovarăși ai săi. 
Cadavrele lui Lumumba, 
Mpolo și Okito au fost identi
ficate, potrivit spuselor lui 
Munongo. de trei miniștri din 
„guvernul" Chombe și au 
fost îngropate intr-un loc care

în Consiliul de Securitate

infieratâ odioasa crimă 
a colonialiștilor

13 (Agerpres). 
agenției TASS, 
și G. Vasiliev,

NEW YORK 
Corespondenții
N. Krestnikov 
transmit:

La 13 februarie ora 18,19 
s-a deschis ședința Consiliului 
de Securitate în vederea dis
cutării situației din Congo.

Știrea despre asasinarea lui 
Patrice Lumumba, primul 
ministru al Congoului, a lui 
Okito, președintele Senatului 
congolez, și a lui Mpolo, mi
nistrul Apărării, a produs 
consternare în Organizația Na
țiunilor Unite.

După părerea majorității 
corespondenților, răspunderea 
pentru asasinarea lui Patrice 
Lumumba și a adepților lui, 
revine secretarului general al
O. N.U., Hammarskjoeld.

în ședința din 13 februarie, 
primul a luat cuvîntul Ham
marskjoeld. Fără să pome
nească nici un cuvînt de răs
punderea care îi revine lui 
personal pentru asasinarea 
primului ministru al Congou
lui Patrice Lumumba, Ham
marskjoeld și-a exprimat în 
mod fățarnic „regretul" în le
gătură cu acest „eveniment 
tragic** și a cerut „o anchetă".

Reprezentantul S.U.A., Ste
venson, a citat într-o scurtă 
cuvîntare declarația președin
telui S.U.A., Kennedy, că „este 
profund impresionat de știrea 
morții Iui Lumumba și a a- 
depților săi".

V. A. Zorin, conducătorul 
delegației sovietice, a vorbit 
în cuvinte pline de indignare. 

Astăzi, a spus V. A. Zorin, 

rimă nu poar- 
Bruxdlesului. 

au fost 
olniciUe 

în ulti- 
occidentale 

împiedice o 
Consiliul de 

e. Toate firele com- 
colonialist din Congo 
către ambasada ame

ricană de la Leopoldville. Să 
nu uităm uriașul pachet de 
acțiuni al minelor din Katan
ga ce se află în safeurile di
nastiei Rockefeller. Sînt și ele 
pătate astăzi cu sîngele lui 
Lumumba...

O gravă răspundere revine 
Organizației Națiunilor Unite 
și secretarului său general 
Dag Hammarskjoeld. Domnul 
Hammarskjoeld s-a dovedit a 
fi o unealtă docilă a cercu
rilor colonialiste. Purtarea lui 
a incitat la asasinarea lui Lu
mumba. înlăturarea și tortu
rarea primului ministru al 
Congoului s-a comis sub pri
virile nepăsătoare ale autori
tăților O.N.U. și chiar cu ta
cita lor încuviințare. Popoa
rele nu vor ierta niciodată 
purtarea lui Hammarskjoeld.

Lumumba și tovarășii săi 
apropiaț} au fost uciși. 
Oamenii iubitori de 

pace de pretutindeni le cin
stește memoria plini de îndu
rerare. Asasinii și patronii 
lor nu trebuie să-și facă ilu
zii. Ucigîndu-1 pe Lumumba, 
ei nu vor putea însă ucide 
lupta poporului congolez pen
tru libertate. Sute de mii de 
patrioți congolezi vor păși pe 
drumul Iui Lumumba. Nenu- 
mărați luptători se vor ridica 
din rindul poporului congoiez 
ținind sus steagul eliberării 
naționale. Congo va fi liber. 
Nici o fărădelege colonialistă 
nu va reuși să înăbușe eroica 
luptă a poporului acestei țări.

Expritnindu-ne solidaritatea 
cu poporul congolez greu lovit 
prin moartea iubitului său 
conducător, cerem ca asasinii 
lui Lumumba să fie pedepsiți. 
Să știe criminalii ce l-au ucis 
pe Lumumba, toți cci de pe 
lunga listă a asasinilor, că vor 
trebui să dea socoteală pentru 
mirșăvia săvîrșită!

EUGENIU OBREA

nu va fi comunicat pentru ca 
„să nu se facă pelerinaj".

Munongo a declarat cu cir 
nism că pentru el „moartea 
lui Lumumba n-a fost o sur
priză".

Asasinarea lui Patrice Lu
mumba. Maurice Mpolo și Jo
seph Okito a fost săvîrșită po
trivit unui plan dinainte con
venit între Chombe, clica 
Mobutu—Kasavubu, guvernul 
belgian și monopolurile bel
giene.

Planul pus la cale de colo-. 
nialiști. o spus Modibo Keita, 
președintele Republicii Mali, 
prevedea înscenarea unei a 
doua evadări a lui Lumumba 
pentru a permite asasinilor 
plătiți din Bruxelles să săvîr- 
șească această crimă

Asasinarea bestială a primu
lui ministru Patrice Lumumba 
vine să confirme că nu există 
crime in fața cărora să ezite 
colonialiștii pentru a-și men
ține privilegiile în Congo. Dar 
toate socotelile lor sînt zadar
nice. Moartea lui Patrice Lu
mumba nu numai că nu va 
opri, dar dimpotrivă, va înteți 
lupta poporului congolez pen
tru libertatea și independen
ța sa.

a devenit cunoscută cea mai 
grea crimă săvîrșită de colo
nialiști împotriva poporului 
congolez și a tuturor popoa
relor Africii, asasinarea mișe- 
lească a primului ministru al 
Congoului, Patrice Lumumba, 
și a tovarășilor săi de luptă. 
Această situație impune în 
mod evident o -nouă aprecie
re. . înscenarea rușinoasă Ia 
care au recurs în ultimele zile 
colonialiștii în văzul întregii 
lumi, i-a demascat definitiv. 
Această crimă monstruoasă se 
caracterizează prin faptul că 
a fost săvîrșită la adăpostul 
steagului albastru al O.N.U.

Avînd în vedere schimbarea 
situației, V. A. Zorin a pro
pus să se amine ședința Con
siliului de Securitate. Guver
nele țărilor care au participat 
la lucrările Consiliului de 
Securitate, a spus reprezen
tantul sovietic, trebuie să tra
gă concluzii din știrile primi
te astăzi despre aceste eveni
mente tragice.

Reprezentantul R.A.U., Lut- 
fi, care a luat apoi cuvîntul, 
și-a exprimat indignarea pro
fundă în legătură cu asasina
rea mișelească, premeditata, 
a primului ministru P. Lu
mumba și a tovarășilor săi de 
luptă.

Propunerea de a se suspen
da ședința a fost sprijinită de 
reprezentantul Ceylonului, 
precum și de reprezentantul
S.U.A., Stevenson, care a luat 
cuvîntul pentru a doua oară.

Consiliul de Securitate a 
hotărît să se întrunească 
miercuri 15 februarie.



UN NOU SUCCES 
AL ȘTIINȚEI SOVIETICE

Inaugurarea primului traseu 
interplanetar

Acad. prof. Miron Nicolescu

Conf. univ. ing. Ion Pascaru
de la Institutul Politehnic București

Prin trimiterea în direcția planetei Venus 
a unei stații interplanetare automate, oame-

Jules Perahim

Desen de P. NAZARIE

tuziasm vestea des-

Capitală părerea lor în le

cosmice în direcția plane
tei Venus. Am cerut cîtor-
va tineri de la Uzinele

Grigor e Preoteasa" din

pre lansarea cu succes în
U.R.S.S. a unei rachete

moscova, 0 STRĂLUCITĂ VICTORIE
Țn întreaga țară tine- 

retul a primit cu en-

Știința dă visărilor aripi ---------

Sînt de-a dreptul entuziasmat! Sute de ani 
s-a crezut că visurile artiștilor nu pot fi de 
nimeni întrecute. Iată însă că știința sovie
tică dă visurilor noastre aripi și orizonturi 
nebănuite. Zborul omului în Cosmos devine 
pe zi ce trece o realitate tot mai puternică.

Să recapitulăm :
Zbor în jurul Pămîntului. Zbor în jurul 

Soarelui. Zbor în Lună. Și acum, în urmă, 
uluitoarea veste a trimiterii unei stațiuni in
terplanetare în direcția planetei Venus.

Visul — ce mare, ce frumos — dar și cît 
de concret, de realizabil a devenit!

Vă felicit din toată inima, oameni de știin-, 
ță sovietici!

ANCHETA NOASTRĂ
nii de știință, tehnicienii și constructorii so
vietici, au deschis larg porțile spațiului solar 
pentru om. Această nouă realizare epocală 
este atît de grandioasă în perspective — 
apropiate și îndepărtate — și atît de excep
țională ca performanță cosmonautică încît 
depășește în strălucire chiar și asemenea în
făptuire ca aceea a realizării primului sate
lit artificial al Pămîntului.

Ea demonstrează că în domeniul motoare
lor rachetă, a combustibililor de rachete, a 
sistemelor de dirijare, a aparaturii radioteh- 
nice, a tehnologiei materialelor ușoare și re
zistente, și încă în multe alte domenii, nive
lul atins de știința și tehnica sovietică, se 
află pe culmi de o strălucire fără egal în 
lume.

trimiterea în Cosmos a unui satelit colos — 
iată un ritm în cercetarea științifică, de ne
imaginat pînă acum cîțiva ani, iată realizări 
științifice impresionante pentru orice viețui
tor al marelui nostru veac.

Ce dovedește această poetică realizare știin
țifică ? Răspunsul este foarte clar :

Economia, știința sovietică se dezvoltă în- 
tr-un ritm extrem de rapid care îi asigură 
marea superioritate pe plan mondial.

Eugen Frunză
<

Ultima realizare sovietică, realizare istorică 
prin scopul pe care și l-a propus, pune în evi
dență faptul că numai un ritm de dezvoltare 
fără precedent a tuturor ramurilor științei și 
tehnicii de la analiză funcțională la fizica 
temperaturilor înalte, de la algebra abstractă 
și cibernetică la metalurgie, a făcut posibilă 
creșterea ritmului în care știința sovietică 
atacă și rezolvă problema comunicațiilor in
terplanetare.

Pentru oamenii de știință din lumea ca
pitalistă asemenea realizări pot părea de ne
crezut. Dar noi cei care trăim într-o țară din 
marele lagăr al socialismului și păcii știm 
că orice realizare a științei este un corolar 
firesc al sprijinului nelimitat pe care statele 
socialiste îl acordă științei și lucrătorilor ei.

Ca om de știință și ca profesor al genera
țiilor care mîine vor voiaja desigur spre alte 
planete, felicit călduros pe toți oamenii de 
știință sovietici pentru acest succes fără pre
cedent și le urez noi și numeroase succese 
pe drumul glorios de cercetare pe care sin
guri și l-au deschis acum doi ani și jumătate, 
consolidîndu-l neîntrerupt prin toate succe
sele pe care le-au repurtat pînă azi.

Anton Constantin
maistru principal la turnătoria de oțel a 

Uzinelor „23 August" București

Vestea lansării cu succes a unei rachete so
vietice în direcția planetei Venus mi-a um
plut inima de bucurie. Ca plămăditor al oțe
lului știu bine ce măiestrie, ce cunoștințe și 
ce uriaș nivel de dezvoltare a tehnicii, ce 
specialiști și ce muncitori cu o înaltă califi
care trebuie să dețină o țară pentru a rea
liza o asemenea performanță excepțională.

Mă bucur la gîndul că prietenii noștri, 
muncitorii sovietici, au făcut încă o dată do
vada minunatelor calități de care dispun.

Victoria lor este o victorie a tuturor mun
citorilor lumii, o izbîndă a ideilor marxism- 
leninismului,

De-aș putea, i-aș strînge la piept pe toți 
acei visători și aprigi, generoși și eroici fii 
ai pămîntului sovietic, făuritoriii zborului 
epocal spre lumină al omului și al poeziei.

Salut marea inimă fierbinte a timpului 
nostru: comunismul! Zborul de astăzi spre 
Venus l-au anunțat, cu peste patruzeci de ani 
în urmă, salvele Aurorei. De atunci le auzim, 
ecoul în fiecare pas al omenirii către desă- 
vîrșire și frumusețe.

Cine ar mai putea să-și închipue viitorul 
fără fruntea lui Lenin în zare, fără brațul 
său arcuit peste milenii ?

Prof. univ. Gh. Mihoc
Membru corespondent al Academiei R.P.R. 

prorector al Universității „C. I. Parhon"

Acad. prof. dr. Șt. S. Nicolau
Membru în Prezidiul Academiei R.P.R.

Lansarea cu succes a unei rachete cos
mice în direcția planetei Venus, inaugurarea 
primului traseu interplanetar spre planetele 
sistemului solar, la numai cîteva zile de la

„Uniunea Sovietică a lansat o rachetă spre 
Venus" — iată o veste surprinzătoare în stare 
să uimească nu numai un om de știință, 
care înțelege ce uriașă tehnică trebuie să 
dețină o țară pentru a putea face față unei 
asemenea sarcini dar și pe cel mai înaripat 
scriitor de literatură de anticipație.

Ca matematician, transmit alături de toți 
oamenii de știință din țara noastră, cele mai 
călduroase felicitări și urări de noi succese 
bravilor oameni de știință și tehnicieni so
vietici, ce au realizat această formidabilă 
performanță.

Stația interplanetară automată 
își continuă zborul pe traseul stabilit

Cu o viteză imensă, tot mai 
departe cu fiece minut, se 
depărtează de Pămîntul 

nostru înaintînd în Cosmos încă 
un sol sovietic.

Stațiunea automată interpla
netară construită de savanții, in
ginerii și muncitorii sovietici
este lansată spre planeta Venus. 
12 februarie 1961 este o dată în
scrisă cu 
cuceririi 
om.

Marile realizări științifice do
vedesc nu numai înflorirea eco
nomică și culturală, dar și di
recția pașnică a eforturilor de
puse de oamenii sovietici. Scopul 
nostru — studierea tainelor na
turii și dezvăluirea enigmelor 
din sistemul solar.

Stația interplanetară se în
dreaptă spre Venus. Cu senti
mentul unei mari bucurii și cu 
o justificată mîndrie pentru Pa
tria lor au întîmpinat oamenii 
sovietici, inclusiv tinerii mosco- 
viți, știrile despre această 
nată victorie a științei 
tice.

Vladimir Androsenko, 
gar la hala mecanică nr. 
Ia uzinele de mașini de 
din Moscova, declară : 
bucură, din suflet faptul că ro
dul muncii depuse de savanții, 
inginerii și muncitorii sovietiei 
— stația interplanetară — se în
dreaptă spre Venus cu fanionul 
Uniunii Sovietice. Aceasta este 
încă o „
succese dobindite de industria și 
cultura noastră socialistă. întrea
ga lume urmărește cu gîndul zbo
rul stației automate interplane
tare, își îndreaptă privirile spre 
patria noastră, care se pregătește 
să deschidă era călătoriilor in
terplanetare".

A. Talanciuk ajutor de mai
stru Ia combinatul textil „Trioh. 
gornaia" a declarat ; JSlația au
tomată interplanetară sovietică 
zboară spre Venus. Savanții noș
tri, ale căror eforturi slujesc 
cauza păcii și progresului, au în
făptuit un excelent experiment 
științific. Noi, cei de la „Trioh- 
gornaia" mulțumim din tot su
fletul savanților, constructorilor

litere de aur în istoria 
Universului de către

și muncitorilor — tuturor celor 
core au participat la crearea na
vei interplanetare. Mulțumim 
călduros iubitului nostru Partid 
Comunist, inspiratorul și organi
zatorul tuturor victoriilor po
porului sovietic”.

Iuri Topilin, brigadier la uzi
nele constructoare de mașini 
unelte „S. Ordjonikidze" decla
ră : „Savanții noștri au făcut un 
pas nou și îndrăzneț. Noi nu ne 
îndoim că ei vor bucura lumea 
întreagă ou realizări încă și mai

Corespondentă 
telefonică pentru 

„Scînteia tineretului"

studiul spațiului 
Bucurîndu-ne de

rninu- 
sovie-

strun-
2 de 

șlefuit 
„Ve

Aceasta este
dovadă a grandioaselor

însemnate în 
interplanetar, 
succesele consecutive ale savan
ților noștri, noi le dorim succe
se in continuare pentru cucerirea 
spațiului interplanetar. Vom aș
tepta cu nerăbdare relatările ' 
despre înaintarea navei spre țe
lul propus".

A. Mihailov, președintele con
siliului astronomic al Academiei 
de științe a U.R.S.S., directorul 
Observatorului Pulkovo, membru 
corespondent a] Academiei de 
Științe a U.R.S.S., ne declară : 
„Deși dintre toate planetele 
mari Venus se poate apropia cel 
mai mult 
cunoaștem 
nete mai 
Aceasta se 
în primul

de pămînt, noi totuși 
structura acestei pla- 
puțin decît a altora, 
explică prin faptul că 
rînd chiar ând se a-

propie cel mai mult, Venus arată 
spre Pămînt partea ei întunecată 
și se găsește pe cerul pămîntesc; 
în al doilea rind, Venus are o 
atmosferă densă, și este întot
deauna acoperită de un strat 
concentrat de nori, care-i ascun
de suprafața. Din această cauză 
nu se cunoaște nici măcar pe
rioada de rotație a planetei Ve
nus în jurul axei sale. De a- 
ceea, noi astronomii, ne bucurăm 
în mod deosebit la știrea că sta
ția automată interplanetară so
vietică a fost lansată spre Ve
nus. Avînd la bord aparataj 
științific divers, ea va transmite 
informații noi, unice, despre un 
spațiu atît de necunoscut la dis
tanțe enorme de Pămint. Peste 
aproximativ două luni va avea 
loc apropierea și ne putem aș
tepta că vom recepționa mai 
multe informații despre Venus 
decît în toată istoria precedentă 
a studierii ei.

Acum trei ani, cind a fost 
lansat primul satelit artificial al 
Pămîntului de către Uniunea So
vietică, știința astronomică a in
trat într-o fază nouă de dezvol
tare — era cosmică. In perioada 
care a trecut de atunci, știința 
și tehnica sovietică au obținut 
succese uimitoare Acum, prin 
lansarea spre Venus a stației au
tomate interplanetare, care cro
iește primul traseu interplane
tar, se deschide o nouă și stră
lucitoare pagină în dezvoltarea 
astronomiei planetare".

L. BEREJNOI
Moscova, 13 februarie, 1961,

gătură cu deschiderea pri — Aplauzele acestea sini 
admirația mea — spune 
muncitoarea Maria Ionescu 
din sectorul finisaj.

mului traseu interplanetar.

— Dacă stăm și ne gin- 
dim, constatăm că nu mai 
este mult pînă la zborul o- 
mului in Cosmos. Știința și 
tehnica sovietică au ajuns pe 
culmile cele mai înalte — 
reflectează inginerul Nicolae 
Fînaru.

— Un lucru măreț în sluj
ba vieții. Iți sporește entu
ziasmul în muncă, îți dă și 
mai multă încredere în viață 
— declară Ludovic Anto
nescu, din sectorul matrițerie.

Foto-text :
V. CONSTANTINESCU

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Stația interplanetară auto
mată iși continuă zborul pe 
traseul stabilit. La 13 februa
rie 1961 în jurul orei 12. sta
ția se afla la o distanță de 
488.900 km de Pămint deasu
pra punctului de pe suprafața 
Pămîntului cu coordonatele 
geografice 0 grade 53 minute 
latitudine nordică și 83 gra
de 2 minute longitudine esti
că. Stația se afla pe bolta ce
rească între constelațiile Ba
lenei și Peștilor, în centrul 
triunghiului alcătuit de stelele 
Beta din constelația Berbecu
lui, Alfa din constelația Pega
sului și Beta din constelația 
Balenei.

Măsurătorile efectuate asu
pra traiectoriei au arătat că 
satelitul artificial greu a fost 
plasat cu o mare precizie pe or
bita, in jurul Pămintului, sta
bilită prin calcule. Racheta 
cosmică, care s-a desprins de 
pe satelit, a asigurat plasarea 
cu precizie a stației interpla
netare automate pe o traiecto
rie în direcția planetei Venus.

Viteza de zbor a stației au
tomate la începutul plasării 
pe traiectoria în direcția pla
netei Venus a fost mai mare 
decît cea de-a doua viteză cos
mică. Mai departe, în cursul 
înaintării sale, sub influența 
gravitației terestre, viteza sta
ției interplanetare va scădea 
treptat. La 13 februarie ora 12 
viteza 
păr ta 
metri

va zile stația 
automată va ieși din așa-nu- 
mita sferă a gravitației teres
tre și va avea o viteză de ceva 
mai puțin de 4 km pe secun
dă.

Aparatajul științific de pe 
bordul stației interplanetare 
automate este destinat stu
dierii razelor cosmice, a cim- 
pnrilor magnetice, a materiei 
interplanetare și înregistrării 
ciocnirilor cu micrometeoriții.

Pentru asigurarea condițiilor 
de funcționare a aparatelor, 
temperatura este menținută 
pe bordul stației interplaneta
re în limitele stabilite, cu a- 
jutorul unui sistem de termo- 
reglare.

Pe bordul stației este insta
lat un sistem radiotehnic care 
are următoarea misiune:

— Să măsoare parametrii 
mișcării stației în raport cu 
Pămîntul;

— să transmită pe Pămînt 
rezultatele măsurătorilor, e- 
fectuate pe bord ;

— să transmită pe Pămînt 
informații despre regimurile 
de funcționare a sistemelor și 
agregatelor aflate pe bord.

In perioadele de emisie, ali
mentarea aparatelor aflate pe 
bord se face de la surse chi
mice de curent. In timpul zbo-

interplanetară rului are loc o completare 
continuă cu energie de la ba
teriile solare. Iluminarea con
tinuă a bateriilor solare, pen
tru a se obține maximum de 
energie de la acestea, este a- 
sigurată printr-un sistem de 
orientare solară.

După lansare a fost stabili
tă de două ori legătura eu 
stația interplanetară automa
tă. Cu acest prilej au fost e- 
fectuate măsurători asupra 
traiectoriei și au fost recep
ționate un mare număr de in
formații radiotelemetrice.

Datele obținute de centrul 
de măsurători, arată că toate 
sistemele de pe bordul stației 
interplanetare automate au 
funcționat, conform programu
lui stabilit'.

în timpul ultimei emisiuni, 
temperatura de pe bordul sta
ției era de plus 20 grade Cel
sius. Bateriile solare erau bine 
orientate spre Soare și furni
zau curentul necesar.

Prelucrarea informațiilor 
telemetrice obținute continuă.

Legătura cu stația interpla
netară automată va fi stabili
tă o dată la cinci zile.

Vor fi date săptămînal in
formații despre mișcarea sta
ției și despre rezultatele mă
surătorilor.

WASHINGTON:

0 performantă din 
cele mai 

impresionante
WASHINGTON 13 (Ager- 

preș). — In legătură cu noua 
victorie a științei sovietice, 
lansarea unei rachete cosmice 
în direcția planetei Venus, co
respondentul din Washington 
al agenției France Presse re
latează că în capitala Statelor 
Unite „se consideră că lansa
rea unei stațiuni interplaneta
re- automate în greutate de 
1.400 livre (643,5 kg) de pe un 
planetoid deja înscris pe o or
bită terestră constituie o per
formanță din cele mai impre
sionante. Nu există nici ~ un 
plan american — adaugă a- 
genția — pentru efectuarea u- 
nei experiențe similare înain
tea unei date destul de înde
părtate. Avansul U.R.S.S. >a- 
supra Statelor Unite în dome
niul marilor călătorii cosmice 
este evaluat la cel puțin trei 
ani".

cu 
de 
pe

care stația se înde- 
Pămînt era de 4050 
secundă. Peste cîte-

PARIS : rtO experiență
absolut fantastică

FANTASTICUL SE TRANSFORMĂ ÎN REALITATE Corespondentă telefonică 
pentru „Scînteia tineretului"

întrednd cele mai optimis
te păreri științifice privitoare 
la termenele în care se vor în
cadra viitoarele etape cosmo
nautice, oamenii de știință din 
U.R.SJS. au anunțat la 12 fe
bruarie 1961, o nouă epocală 
realizare a științei, tehnicii și 
industriei sovietice : lansarea 
cu succes în direcția planetei 
Venus a unei stații interpla
netare automate.

De ce spunem că acest eve
niment științific era de aștep
tat mult mai tîrziu și de ce 
îl apreciem ca început al 
unei noi etape cosmonautice ?

Evident , uimitoarea reali
zare sovietică de la 12 februa
rie a.c. presupune înainte de 
toate rezolvarea unor proble
me extrem de complicate de 
tehnologie și construcție a ra
chetelor. Trenul de rachete 
necesar pentru introducerea în 
orbită a unui satelit artificial 
greu al Pămîntului, trebuie 
să aibă în compunerea lui ra
chete dintre cele mai perfec
ționate. Aceasta, pentru o ra
chetă cu mai multe trepte care 
plasează pe traiectoria circum- 
terestră un satelit greu al Pă
mîntului. Dar dacă acest sa
telit odată instalat pe orbită 
trebuie să se transforme în
tr-o platformă de lansare a 
unei rachete cosmice, așa cum 
este cazul satelitului artifi
cial greu lansat de Uniunea 
Sovietică la 12 februarie, pro
blema se complică, desigur, și 
mai mult. In acest caz cerin
țele de preeizie în stabilirea 
parametrilor traiectoriei sate-

litului greu sînt foarte mari. 
Satelitul trebuie prevăzut cu 
sisteme speciale de stabilizare 
a mișcării, cu un complex 
electronic de mare sensibilita
te și cu organe de execuție a 
comenzilor de dirijare cu răs
puns prompt la semnalele-co- 
mandă. Numai așa se poate 
asigura navei interplanetare 
lansarea în condiții optime și 
deci plasarea stației automa
te pe traiectoria calculată. (Se 
știe că de corectitudinea pozi
ției avute de rachetă la deco
lare depinde în mare măsură 
parcurgerea traiectoriei stabi
lite prin, ^programul experien
ței). Și nu trebuie uitat că a- 
ceastă stație științifică care a 
fost pusă pe orbită spre pla
neta Venus de o rachetă cos
mică ce și-a luat zborul de pe 
satelitul greu are o greutate 
de 643,5 kg!

Biruind toate aceste com
plicații și cuprinzînd într-o 
singură lansare mai multe 
etape intermediare, specialiștii 
au reușit să rezolve extrem de 
rapid o Sarcină tehnico-știin- 
țifică deosebit de importantă. 
La 12 februarie 1961 a fost 
inaugurată încă o etapă a 
grandiosului program sovietic 
de cercetare sistematică a spa
țiului cosmic. Această etapă se 
dovedește de la început a 
avea un conținut bogat. în 
cadrul ei urmează să se rezol
ve o sarcină de mare însem
nătate practică, și anume or
ganizarea studierii cu mijloa
ce complexe a planetelor ve-

Ing. D. ȘL Andreescu

cine din sistemul nostru so
lar : Venus și Marte.

Așadar, în cadrul acestei 
etape se vor efectua : fotogra
fierea tehnicoloră pe scară 
largă a suprafeței planetelor 
Venus și Marte, studierea 
atmosferei venusiene și mar- 
țiene, măsurarea cîmpurilor 
magnetice și electrice ale ce
lor două planete vecine, cer
cetarea schimbului de energie 
dintre acestea și spațiul cos
mic etc.

Desigur, prima lansare din 
etapă urmează să dea răspuns 
imediat și precis la toate pro
blemele privitoare la tehnica 
lansării rachetelor purtătoare 
de stații interplanetare auto
mate de pe sateliții grei ai 
Pămîntului. De asemenea, 
prin efectuarea ei, se pune la 
punct problema dirijării sta
țiilor interplanetare automate 
la mari distanțe.

De ce a fost lansată stația 
automată acum și de ce ajun
ge în regiunea planetei Venus 
în a doua jumătate a lunii 
mai ? sînt alte două întrebări 
pe care fiecare dintre noi și 
le-a pus

La prima întrebare, răspun
sul trebuie dat avîndu-se în 
vedere poziția relativă dintre 
Pămînt și planeta Venus în 
lunile ianuarie-februarie. în 
întregul an 1961 numai în a-

ceastă perioadă există condi
ții favorabile (din punct de 
vedere al consumului de com
bustibil și al duratei zboru
lui) pentru zborul spre Venus, 
pe o traiectorie semieliptică. 
Asemenea condiții vor mai 
exista în august 1962 pentru 
Venus și în noiembrie-decem- 
brie 1962 pentru Marte.

Dacă traiectoria aleasă pen- 
trul zborul spre Venus, este 
o jumătate de elipsă care a- 
tinge cu un capăt Pămîntul, 
iar cu celălalt capăt planeta 
Venus, (semielipsă tangentă), 
atunci cei 400 milioane km de 
drum (lungimea traiectoriei 
cînd decolarea se face la 
timpul optim — corespunzător 
celor mai mici distanțe dintre 
orbitele planetare) vor fi par
curși de navă în 5 luni. Cînd 
însă nava efectuează un zbor 
„orbital" în jurul Soarelui, cu 
apropiere de Venus, durata 
călătoriei se reduce la numai 
81 de zile, deoarece lungimea 
traiectoriei este considerabil 
micșorată.

Important de reținut este 
de asemenea faptul că dacă 
lansarea unei nave (stații) in
terplanetare se face de pe un 
satelit al Pămîntului, atunci, 
viteza a doua cosmică (nece
sară pentru a se smulge ■ de 
sub atracția gravitațională te
restră) nu mai este de 11,2 
km/s — cît ar fi fost cînd de
colarea s-ar fi efectuat de pe 
sol —, ci de numai 3,2 km/s 
(din 11,2 km/s se scad 8 km/s, 
viteza pe care o are platforma 
de lansare — satelitul).

înainte de a încheia să în
cercăm să înregistrăm eveni
mentul cosmonautic de la 12 
februarie 1961 în programul 
marii incursiuni cosmice.

Cercetarea planetelor vecine 
(și bineînțeles și a Lunii) se 
va desfășura probabil în trei 
etape bine distincte. Prima 
etapă, aceea a „zborului de 
apropiere" este aceea căreia 
i-am consacrat articolul de 
față. Navele cosmice (stațiile 
automate) înzestrate cu apara
taj științific perfecționat se 
vor apropia de planetele veci
ne pe timpul mișcării lor cir- 
cumsolare, efectuînd 
observații 
suprafața.

A doua 
planetelor 
trimiterea 
și în coborîrea pe suprafața 
lor a unor nave cosmice pre
văzute cu instalații perfecțio
nate de televiziune.

în sfîrșit, etapa de încheie
re a programului de cerceta
re a planetelor vecine va fi 
încununarea celorlalte două: 
trimiterea omului mai întîi 
pe Lună, apoi pe Venus și pe 
Marte.

Felul în care oamenii so
vietici, au pornit să realizeze 
acest program științific în
drăzneț, ne îndreptățește să 
sperăm că generația noastră 
va fi martoră — și participan
ta activă, bineînțeles — a îm
plinirii năzuinței milenare a 
omului de a călători spre alte 
planete.

diverse
și fotografiindu-le

etapă de studiere a 
vecine va consta în 
spre aceste planete

„Fantastic, extraordinar" spun 
savanții ; „minunat", consideră 
omul de pe stradă. Acestea sînt 
primele comentarii care intim- 
pină anunțarea noii realizări 
cosmice a savanților sovietici.

Cotidianul francez cel mai im
portant în ceea ce priveș
te tirajul - aproape 1.500.000 
de exemplare zilnic - „France 
Soir", consacră acestui eveni
ment trei pagini întregi din nu
mărul de astă seară, iar pe 
toată lățimea primei sale pagini 
figurează cu litere de 10 cm. 
acest titlu format din numai 
două cuvinte - „Venus - fantas
tic".

Cu un mare lux de amănunte 
tehnice evenimentul a fost pre
zentat cititorilor, iar comentato
rii tuturor ziarelor franceze de 
azi dimineață sînt de acord să 
scoată în evidență, printre al
tele, următoarele două carac
teristici ale acestei realizări : în 
primul rînd, este prima dată 
cind o rachetă este lansată d« 
pe un sputnik, iar nu de pe sol; 
în ai doilea rînd, avansul so
vieticilor în cucerirea Cosmosu
lui este mai mare decît oricînd 
înainte.

lată cîteva extrase din ziarele 
pariziene apărute la 13 februa
rie :
• „L’Aurore" : „I 

TA REALIZATĂ PENTRU 
OARĂ IN LUME ESTE 
FANTASTICĂ".
• „Paris-Jour“ : 

UNIUNEA SOVIETICĂ 
PABILĂ IN PREZENT SA REALI
ZEZE O ASTFEL DE PERFOR
MANȚĂ. DRAPELUL SOVIETIC

„L’Aurore" : „EXPERIEN- pR|MA 

ABSOLUT

.,NUMAI 
ESTE CA-

VA FI CEL DINȚII REPREZEN
TANT IN ACESTE REGIUNI 
SPAȚIULUI'.

• ,,L’Humanite“ : „CEEA
UIMEȘTE MAI ALES OPINIA 
BUCĂ ESTE CĂ SAVANȚII 
VIETICI AU REUȘIT PRIMII 
CREEZE IN ..........
DE TRAMBULINĂ 
PARATELE 
SĂ RECUNOASCĂ ALTE LUMI .

• „France Soir" : „SOVIETICII 
AU ÎNCEPUT LA 12 FEBRUARIE 
1961 SĂ REALIZEZE MARELE VIS 
CARE CONSTĂ IN A FOLOSI 
SATELIȚII CA BAZĂ DE LANSA
RE PENTRU ZBORURILE INTER
PLANETARE. ESTE VORBA DE O 
EXPERIENȚA ȘTIINȚIFICĂ SUTA 
LA SUTĂ. SUPERIORITATEA SO
VIETICILOR LE DA UN AVANS 
FOARTE MARE PENTRU CUCE
RIREA LUMILOR ÎNDEPĂRTATE"

Părerea specialiștilor francezi 
exprimă o admirație tot atît de 
mare. Astfel profesorul Paul 
Muller, membru al societății 
franceze de astronautică și spe
cialist în domeniul sateliților, a 
declarat : „Experiența aceasta 
este intr-adevăr admirabilă". La 
rindul său, Alexandre Ananoff. 
fondator al Societății mondiale 
de astronautică, consideră că 
„avansul științific al rușilor este 
prea important pentru a putea 
fi ajuns. Realizarea in prezent 
a unei astfel de experiențe este 
un succes de prim ordin, incom
parabil mai greu de îndeplinit 
decit faptul de a se ajunge la 
Lună".

Paris, 13
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