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Proletari din toate țările, uniți-vă!

cînteia
Muncitor
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Mecanizatorii în campania de primăvară

Orașele și satele patriei

6 PAGINI - 30 BANI

Mecanizatorii din stațiunile de 
mașini și tractoare din întreaga 
țară au realizat, pînă la 10 aprilie, 
lucrări agricole care însumează 
peste 2.750.000 hectare arătură 
normală, cu aproximativ 900.000 
mai mult decît în primăvara anu
lui trecut ; s-a efectuat 62 la sulă 
din volumul de lucrări prevăzute 
în această campanie agricolă.

Fruntași pe țară în desfășurarea 
lucrărilor agricole de primăvară

de la S.M.T.- 
S.M.T. 

Banat ; ei au 
cel mai mare 

depășindu-și 
23 și respec-

sini mecanizatorii
Cefa, regiunea Crișana și 
Curtici, regiunea 
realizat pînă acum 
volum de lucrări, 
sarcina de plan cu 
tiv 22 la sută.

In prezent, mecanizatorii din 
S.M.T. sînt pregătiți pentru a în
cepe însămînțarea porumbului. In 
unele regiuni această lucrare este 
în curs de desfășurare.

(Agerpres)Foto : AGERPRES

tineretului

Tineri botaniști în porcul Palatului pionierilor din Capitală.

mereu mai frumoase!
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In ajutorul organizațiilor de 

bază U.T.M. pentru adunările 

generale deschise din luna

aprilie

P. M. R.— 
conducătorul 

și organizatorul 
tuturor victoriilor 

noastre

și noi
lucrat Un nou parc
a

Din toate colțurile țării ni 
se transmit zilnic vești 
despre succesele obți

nute de tineri în întrecerea 
pentru sporirea calității pro
duselor, despre manifestările 
artistice pe care le pregătesc 
în cinstea glorioasei aniversări 
a partidului. De 
se înmulțesc și 
știrile despre suc
cesele deosebite 
obținute în luna 
muncii brigăzilor 
utemiste de muncă 
patriotică pentru 
înfrumusețarea o- 
rașelor și satelor 
patriei. Ei spun cu 
mîndrie: aici am 
lucrat și noi.

De ța SUCEAVA 
ni se transmite că 
în această lună 
mii de tineri din 
satele și orașele 
regiunii mobilizați 
de organizațiile 
U.T.M.
cadrat 
dul brigadierilor 
muncii patriotice. De 
tra Dornei pînă 
veni, de-alungul munților 
și șesurilor sucevene flutură 
în aceste zile sute de drapele 
de brigadă. Peste 5.000 de ti
neri își aduc zilnic contribu
ția la înfrumusețarea satelor 
și orașelor, la ridicarea de 
noi blocuri, la îngrijirea 
parcurilor sau plantarea po-

cîteva zile

milor. Peste 4.500 metri liniari 
de șanț au fost curățați în 
aceste zile de tinerii din re
giune, au fost reparate sute 
de podețe, au fost curățate 500 
hectare de islaz, s.au plantat 
peste 1.000 hectare din fondul 
forestier.

Tovarășul Mihaî Hîrgău, 
președintele sfatu
lui popular comu
nal Răchiți, din 
regiunea Suceava 
subliniază în scri
soarea trimisă re
dacției :

„M-am bucurat 
mult cînd am au
zit despre organi
zarea lunii mun
cii brigăzilor ute
miste de muncă 
patriotică. La noi 
în comună sînt 
mulți tineri har
nici care fac parte 
din brigăzi — pes
te 250 la număr — 
iar la înfrumuse
țarea comunei ei 
aduc o contribuție 

însemnată. La noi se află în 
construcție o școală nouă, două 
cămine culturale, un magazin 
universal. I-am sfătuit pe ti
neri să ne ajute la aceste 
construcții și pot să declar 
că sfatul popular comunal 
este pe deplin mulțumit de 
modul în care lucrează tine
rii".

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M. tinerii din orășelul

(Continuare în pag. 4-a)

Ora 8 dimineața. 
Centrul orașului Bra
șov cunoaște o ani
mație deosebită. Tre
cătorii caută iscodi
tori prin pereții d.e 
rogojină care încon
joară parcul orașu
lui. De fapt, parcul 
nu mai există. Trac, 
toatele și buldozere
le, sapele și tîrnăcoa- 
pele au răscolit pă
mîntul, schimbîndu-i 
înfățișarea. Parcul 
va exista mai tirziu. 
La 1 Mai, centrul o- 
rașului va arăta alt
fel: cu străzi largi, cu 
un parc nou străbătut 
de alei și împrospă
tat cu zone verzi. 
Aici, ca și în alte 
puncte ale Brașovu
lui, tinerii muncitori, 
studenți și elevi vin 
zilnic în timpul lor 
liber să contribuie la

ora-
Iată 

munci- 
Fabrica 
făinoase 
Doja“-

înfrumusețarea 
șului lor drag, 
cîteva tinere 
toare de la 
de paste 
„Gheorghe 
Brașov: Bros Inghe. 
Paraschiva Pop, Ve
ronica Peter și Aure
lia Ionescu. Le-am 
cunoscut pe șantier. 
Pămîntul e tare, tîr- 
năcoapele sînt grele, 
dor fetele lucrează 
neobosite, pline de 
voie bună.

— Orașul va ară
ta mai frumos și da
torită muncii noas
tre, îmi spunea Pa
raschiva Pop. In 
cinstea aniversării 
partidului în aduna, 
rea generală U.T.M., 
muncitoarele de la fa
brica noastră s-au 
angajat să muncească

la înfrumusețarea o- 
rașului nostru drag.

Steagul brigăzilor 
utemiste de muncă 
patriotică flutură pe 
șantier de la ora 8 
dimineața și pînă 
după amiază tirziu. 
întrecerea socialistă 
descoperă și mobili
zează la muncă toate 
forțele brigadierilor. 
Sub semnul întrece
rii socialiste, și în 
acest domeniu tinerii 
muncesc cu rîvnă și 
entuziasm. Parcul din 
centrul orașului creș
te cu fiecare metru 
de pămînt săpat, cu 
fiecare brad și floare 
sădită. Sub brațul 
nuternic al brigadie. 
rilor muncii patrio
tice se schimbă înfă
țișarea orașului.

A. I. zainescu

Flutură drapelul de brigadă
de Dumitru Mircea

și demn 
tineretul

Un adevăr simplu 
de toată lauda : 
țării noastre a răspuns cu en
tuziasm chemării organiza
ției U.T.M. de a participa la 
acțiunile de muncă patrio
tică. El continuă cu succes 
tradiția brigadierilor și în
scriu în cartea vremii noi 
pagini de eroism și ro
mantism tineresc. Magistra
lele Salva Vișeu și Bumbești 
Livezeni au fost începutul. A- 
paî conducta Agnita-Botorca, 
Combinatul de la Hunedoara, 
Bicazul, liniile forestiere Oza- 
na-Cracău și Cerna-Jiu ca să 
înșir numai cîteva din sutele 
de șantiere a le socia l istmu
lui care au cunoscut frea
mătul și clocotul energiei ti
neretului, Toate cele amintite 
©a și multe altele poartă in 
ele o părticică din dăruirea 
entuziastă a tineretului, din 
dragostea și patriotismul său 
înflăcărat.

Continuind tradiția muncii 
brigadierești, în aceste zile, 
îotîmpinînd cea de a 40-a a- 
niversa.re a înființării parti
dului, tinerii au pornit cu 
avînt nestăvilit pe șantierele 
muncii patriotice. „Să facem 
orașul nostru tot mai frumos, 
mai înfloritor", lată ideea 
care însuflețește pe fiecare 
tinăr brigadier al muncii pa
triotice, iată ideea cu care 
pe toate străzile orașului zeci 

■ de brigăzi utemiste de mun
că patriotică, cîntînd, cu 
drapele purpurii în fruntea 
coloanelor, pornesc în fie
care zi să dea viață angaja
mentelor luate în cinstea 
■marii sărbători — a 40-a ani
versare a partidului. Căci și 
aici, la Cluj, ca în toate ora
șele și satele noastre, luna 
muncii brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică pentru în
frumusețarea orașelor și sa
telor patriei se desfășoară în
tr-un ritm viu, impresionant. 
Aceasta o dovedesc și pri
mele rezultate pe care nu 
mi-a fost greu să Ie aflu. Am 
notat o cifră : peste 30.000 
lei economii. încă o cifră : a- 
proximativ 5.500 de tineri au 
ieșit la acțiuni patriotice de 
la 1-9 aprilie. Cine sînt ei nu

mai notez, li știu, îi cunosc, 
li văd adeseori cu steagul 
roșu al brigăzii în frunte pă
șind cu cîntec pe străzile 
Clujului. Sînt cei ce fac încăl
țăminte de la Uzinele „lanoș 
Herbac", constructorii de ma
șini de la „Unirea", viitori 
medici, agronomi sau juriști, 
intelectuali, funcționari, elevi 
sau profesori care învață 
pe copii alfabetul vieții 
noi. Sînt cu toți tineri. Lu
crează la complexul că
minelor studențești, com
plexul de locuințe care se 
construiesc în piața Mihaî 
Viteazul, la construirea bazi
nului de înot, la amenajarea 
lacului de canotaj, la amena
jarea malului și albiei Some
șului, la curățirea și înfrumu
sețarea parcurilor. Studenții 
din Cluj lucrează cu mare 
avînt la complexul universi
tar — șantierele viitoarelor 
cămine studențești, iar clădi
rile s-au înălțat ca din pă
mînt, pe negîndite. Acolo vor 
locui !n scurt timp cîteva mii 
de studenți, Au să simtă și ei, 
cind se vor așeza la odihnă 
în camerele elegante și lu
minoase, satisfacția că exis
tă undeva o frântură din 
munca lor.

Dar unde nu muncesc ti
nerii ? Și nu numai aici, la 
Cluj. In primele zile die a- 
cesteî luni brigăzile utemiste 
de muncă patriotică din re
giunea Cluj au efectuat lu
crări în valoare de 145.000 
lei la curățat de pășuni, pe 
șantierele de construcții, la 
plantări de puieți, la colec
tare© fierului vechi, la împă
duriri și la alte obiective. Și 
acesta este abia începutul.

In aceste zile în regiunea 
Cluj răsună puternic peste tot 
cîntece brigadierești. Intîm- 
pinînd glorioasa aniversare a 
partidului — tinerii ies acum, 
în luna muncii patriotice, cu 

miile pe șantiere. Ei și-au 
făcut un titlu de mîndrie din 
participarea lor la munca pa
triotică.

Drapelul roșu de brigadă 
flutură pe sute și mii de șan
tiere ale muncii patriotice.

• în această lună creș
te tot mai mult numărul 
tinerilor care cer să 
facă parte din brigă
zile utemiste de muncă 
patriotică. Astfel, de la 
începutul lunii și pînă a- 
cum, în raionul .Gheorghe 
Gheorghiu-Dej din Capi
tală s-au format 61 de 
brigăzi noi care cuprind 
1600 de tineri.

• Cea de-a 40-a 
versare a înființării Parti
dului Comunist din Romî- 
nia este întîmpinată de 
tinerii din regiunea Bacău 
cu importante realizări. 
Brigăzile de muncă pa
triotică, în care sînt în
cadrați peste 80.000 de ti
neri și tinere, au împădu
rit în primăvara acestui 
an 400 hectare teren, au 
plantat pe șoselele din re
giune peste 30.000 de 
pomi. Totodată ei au co
lectat și trimis oțelarilor 
2.100 tone fier vechi.

TRIUMFUL

i }i co- 
au loc 
acfiuni 

i-e 40-a

I. A. Gagarin după întoar
cerea cu succes din zborul 

cosmic.
Telefoto : TASS .

ÎN CINSTEA 
ANIVERSĂRII 
PARTIDULUI

PLOIEȘTI. — Peste 500 de ti
neri din întreprinderile ploieșfene 
s-au întîlnit mărfi după-aimază în 
sala de festivități a Palatului Cul
turii, cu scriitorul Alexandru Vei- 
da, care le-a vorbit despre trecu
tul de luptă al partidului și des
pre figurile celor mai cunoscufi 
eroi ai clasei noastre muncitoare.

IAȘI. — In întîmpinarea celei 
de-a 40-a aniversări de la înfiin
țarea Partidului Comunist din Ro
mania, tinerii din fabrici și uzine, 
studenții și elevii din orașul lași 
au organizat vizitarea în colectiv 
a casei memoriale „llie Pintilie". 
De la începutul lunii aprilie și 
pînă în prezent, casa memorials 
„llie Pintilie" a fost vizitată de 
peste 2.000 de tineri.

SUCEAVA. — In satele 
munele raionului Botoșani 
în aceste zile numeroase 
culturale închinate celei de. _ __
aniversări a partidului. In comu
na Bucecea, de pildă, au avut loc 
12 seri literare pe temele „Chipul 
comunistului în literatură" și „Po- 
efii noștri cînfă viața nouă din 
patria noastră". La biblioteca din 
comuna Corni a fost organizată 
recenzia romanelor „Șoseaua
nordului" și „Povestiri despre 
Doftana".

VISĂTORILOR
Basmele încep cu ,,'A fost 

odată... „A fost odată un 
împărat rău... A fost 

o dată o femeie sărmană... A 
fost odată un voinic care nu 
putea să rabde nedreptatea...

...A fost odată—
Din adîncul scoicilor răz

bate, ca o amintire, vuietul 
mării. Obida și revolta mulți
milor de odinioară vibrează 
și astăzi în basme, alături de 
năzuința fierbinte către mai 
bine, mai frumos, mai înalt.., 

înlănțuit de pămîntul pe 
care trudea sub biciul asupri-

A
de M. NovicovFoto : EL. FUNDULEA

• In săptămîna 4—11 
aprilie, peste 20.400 de ti- 
n>-r.' brigadieri ai muncii 
patriotice din orașele și 
satele regiunii Iași au îm
pădurit 61,5 ha, au tran
sportat la cîmp 2.910 tone 
îngrășăminte naturale, au 
curățat peste 720 ha islaz, 
au plantat 3750 pomi 
fructiferi și au colectat 
100 tone fier vechi.

jMigA W

Peste relieful nepotolit al oceanelor, 
peste zîmbetul, în penumbră născîndu-se, al Braziliei, 
peste sunetul de cătușe sfărâmate al Africei, 
peste măslinii din sud și peste stepele nesfîrșite, 
peste stepele sacre ale țării natale, - 
acolo, pe cerul deschis traiectoriei albe a primăverii, 
la 12 aprilie, luri Gagarin a rămas totdeauna lingă 

inima noastră ;
privirile noastre-l purtară ca pe un cîntec 

pe albastrele țărmuri ale azurului ;
mările bolților el le trecu
nu in corabia suplă de wolfram și nichel — 
ci in conteinerul viu al brațelor și al viselor noastre ; 
inima noastră i-a dăruit clipă de clipă 
bătăile ei încrezătoare - 
păstrîndu-l neîntrerupt la zenitul tulburător al dragostei, 
la zenitul strigătelor de bucurie și de triumf 
ce au făcut, împreună cu el, înconjurul pămîntului...

MIHAI NEGULESCU

Brigada de muncă patriotică 
a Combinatului de îngrășă
minte azotoase din Roznov a 
hotărât să amenajeze în ju
rul noilor uzine spații verzi, 
să sădească mii de flori, 

lată—i pe tineri la lucru.

torilor, omul își ațintea privi
rile în văzduh și visa să fie 
„liber ca păsările cerului". Să 
fie liber și să zboare ca ele, 
mereu mai aproape de Soare. 
Așa s-a născut legenda eiocir- 
liei. Așa s-au născut nenumă
rate alte legende, care ni s-au 
păstrat înscrise pe foi de papi
rus, pe tăblițe de argilă și de 
ceară, pe mătase și pe hîrtie.

Acum cinci mii de ani, un 
învățat asirian grava pe un 
cilindru de pămînt ars istoria 
viteazului Etan, care „s-a ri
dicat atît de sus, încît vedea 
pămîntul ca o pîine într-un 
coș“. Umil din poemele lui 
Firdusi, marele fiu al poporu
lui tadjik, povestește încer
carea regelui persan Kai-Kaus 
de a cuceri cerul. Poruncind 
să i se construiască o „nacelă" 
dintr-un lemn foarte ușor, el 
a înhămat la ea patru vulturi 
tineri și puternici. Aceste 
„motoare" vii au ostenit însă 
repede și Kai-Kaus s-a trezit 
din nou pe pămînt, furios dar 
nevătămat.

Nu toate legendele zborului 
au un sfîrșit fericit.

Uitînd de sfatul tatălui său, 
Icar s-a ridicat prea sus, către 
Soare. Ceara cu care îi erau 
închegate aripile s-a topit. 
Zburătorul s-a prăvălit în va
lurile mării...

...Dar oamenii au visat mai 
departe.

In secolul al doilea al erei 
noastre, scriitorul grec Lucian 
din Samosata descria peripe
țiile unor marinari a căror 
corabie a fost luată pe sus de 
un uragan și purtată pînă în 
Lună („O istorie adevărată"). 
La sfîrșitul „Cărții a treia" a

operei sale „Gargantua și Pan- 
tagruel", Rabelais își imagina 
o iarbă miraculoasă care ar 
îngădui fiilor lui Pantagruel 
„să cucerească ținuturile Lu
nii" și „să pătrundă pe tări- 
mul semnelor cerești". Engle
zul F. Godwin relua, într-un 
fel, povestea lui Kai-Kaus, 
îmbarcîndu-și eroul într-un 
car tras de lebede sălbatice 
(„Omul în Lună").

Toate acestea nu trec din
colo de hotarul fanteziei ano. 
nime a făuritorilor de basme. 
Pasul următor avea să-l facă 
un anume Savinien de Cyrano 
de Bergerac, pe care-ț cu
noaștem din oglinda înșelă
toare a piesei lui Edmond 
Rostand. Căci improvizatorul 
de versuri, îndrăgostitul ti
mid și scrimerul imbatabil 
din piesă a fost totodată și mai 
ales ! — una dintre mințile lu
minate ale vremii sale, adept 
al teoriilor înaintate despre 
om și despre natură.-

In opera sa capitală — 
„Cealaltă lume", cuprinzînd 
„Statele și Imperiile Lunii" și 
„Statele și Imperiile Soarelui" 
— Cyrano apare ca un pre
cursor a ceea ce numim astăzi 
literatură științifico-fantastică. 
Printre mijloacele .,științifice" 
de călătorie în spațiul cosmic, 
el amintește acțiunea razelor 
solare asupra unor sticle um
plute cu rouă, mișcările 
propulsive ale aerului năvă
lind intr-un glob de cristal în 
care s-a făcut vid, forța as-

ION HOBANA

(Continuare în pag. 4-a)

mintiri din Doftana

iți
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Brigăzile de producție ale 
tineretului de Ia Uzinele 
„Vasile Tudose'1 - Coliibași la 

„Școala înaltei calități".

TOT CE PRODUCEM - 
FĂRĂ CUSUR !
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FLOAREA CEA MAI 

STRĂLUCITOARE 
DINTR-UN BUCHET 

MINUNAT
Ancheta „Scînteii tineretu
lui" in rîndurile unor oa

meni de știință
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IN ZIUA PE CARE ISTORIA 

NU O VA UITA...

lecna B. a împlinit de cu
rând 19 ani. Ea are o 

biografie obișnuită, dar 
bogată în semnificații dacă o 
citești mai atent. E fată de 
muncitor. Și nepoată de munci
tor. Și strănepoată de muncitor. 
Bunicul ei, cind s-a întors în 
1919 din închisoare (fusese a- 
restat în Piața teatrului la 13 
Decembrie 1918) a spus soției : 
ba sta I nu mai merge așa I bă
iatul trebuie să învețe carte. De 
atunci familia a început să sa
crifice totul pentru a-și împlini 
hotărârea. Dar criza a încurcat 
socotelile. Tatăl lleanei n-a a- 
juns să învețe carte. A făcut 
doar patru clase de liceu, iar 
apoi tatăl Iui (adică bunicul 
lleanei) a rămas șomer. Băiatul 
a intrat și el ucenic în fabrică. 
In 1942, cînd s-a născut Ileana 
era lucrător.

Ileana avea abia cinci ani 
cind bunicul a luat-o pe ge
nunchi și i-a spus :

— Tu o să fii prima în nea
mul nostru care o să poți învăța.

De atunci, în anii cei mulți 
de școală, ori de cite ori se 
poticnea într-un fel, se alegea 
cu cîte o notă mai proastă sau

cu un eșec la un examen, bu
nicul repeta cu amărăciune :

— Se vede că ai uitat, Ileana, 
că tu trebuie să ajungi primul 
om cu carte în neamul nostru...

Și iat-o azi pe Ileana așezată 
cujriinte pe o bancă de lemn în- 
tr-o sală de curs a celei mai 
mari universități din țară. Acolo 
am cunoscut-o. Ședea în rind 
cu alți tineri și alte tinere — 
majoritatea vlăstare de munci
tori și țărani muncitori, sortiți ca 
și ea să ajungă primii oameni 
cu carte din neamul lor. Sorbea 
cu nesaț cuvintele profesorului.

Am simțit atunci nevoia acută 
să-mi amintesc ceva și nu m-am 
liniștit pînă nu mi-airn adus 
aminte, pînă nu s-au suprapus 
imaginile...

...La Doftana, în anii terorii, 
stind la geam puteai vedea fe
țele pîtorva tovarăși din celulele 
apropiate. Era printre ei și unul 
foarte tinăr, poate chiar mai 
tinăr (atunci) decît Ileana (azi). 
Și tot așa sorbea fiecare cuvînt. 
Numai că în fața lui se găsea 
un obiect de care Ileana n-o să 
afle decît din muzeu, un obiect

nu prea mare, dar rece și înfri
coșător — gratiile de fier. Ca să 
asculte bine, ca să nu piardă 
vreun cuvînt, băiatul acela tre
buia să se țină de gratii...

Mi s-a întîmplat pînă acum 
adeseori să vorbesc (sau să 
scriu) despre felul cum au învă
țat comuniștii Ia Doftana. Nu 
știu de ce, dar de fiecare dată 
trebuia să-mi închipui că am în 
față tineri de-o 
Ileana.

Lor, tinerilor aș 
adresez. Apropiata
40 ani de la înființarea parti
dului i-a însuflețit și pe eî în 
muncă și învățătură. Ca și mun
ca, învățătura presupune și ea 
lupta pentru calitate. Ca să în
vețe cît mai bine ei au azi to
tul la îndemînă. Trebuie să vrea 
numai. Ce înseamnă însă să 
vrei ? Nu doar să-ți pre
gătești temele și să citești la 
timp notițele sau bibliografia, 
înseamnă să n-ai astîmpăr. In-

seamă cu

vrea să mă 
aniversare a

seamnă să înțelegi pînă la ca
păt una din marile învățături 
leniniste : că a învăța înseamnă 
a lupta și invers — a lupta, azi, 
pentru ei, înseamnă a învăța...

...Asta o înțelegeau foarte 
bine tinerii comuniști de la Dof
tana.

Cuvîntul de ordine era simplu: 
burghezia ne-a băgat la Dof
tana ca să ne distrugă, trebuie 
să ieșim din închisoare mai că
liți și mai pregătiți I De aceea 
trebuie să învățăm I Fără caiete, 
fără hîrtie și creion, fără lumină, 
sub presiunea continuă a foa
mei și a bătăilor, știind că în 
orice clipă poate să ne pedep
sească cu „hașul" tocmai pen
tru că învățam I A învăța era 
la Doftana una din acele sar
cini în împlinirea cărora nu se 
admiteau compromisuri, una din 
acele îndatoriri, de la care su- 
stragereo echivala cu dezerta
rea.

Prezintă interes, mai ales unul 
documentar, diferitele metode 
prin care se asigura Ia Doftana 
desfășurarea ordonată a muncii 
culturale. Pe baza unui plan di
nainte stabilit șl aprobat de

conducerea colectivului, tova
rășii mai bine pregătiți elaborau 
tezele unor referate. Acestea 
se transcriau pe foițe de. țigară 
în mai multe exemplare. și se 
trimeteau în taină în toate sec
țiile. Alți tovarăși țineau apoi, 
călăuzindu-se de teze, referate 
orale. In felul acesta se studiau 
cursuri întregi : bazele econo
miei politice marxiste, istoria 
societății umane (un fel de 
curs de materialism istoric), 
strategia și tactica leninistă, ca
pitole din Istoria P.C.U.S, prin
cipalele momente din dezvolta
rea mișcării muncitorești din 
Romînia etc. Tot în acest fei se 
asigurau referatele festive oca
zionale, momentele politice și 
alte prelucrări necesare.

Referatele se țineau la geam. 
Toți tovarășii ascultau stind in 
picioare și ținindu-se de gratii. 
Gardienii citeodată rămîneau 
indiferenți, dar mai des se e- 
nervau, intrucît conținutul re
feratelor nu le era pe plac. Ce
reau referentului să înceteze, 
provocau scandaluri aooi tre-

(Continuare in pag 4-a)
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Brigăzile de producție ale tine
retului de la Uzinele „Vasile 
Tudose“ - Cohbași la „Școala 

înaltei calităti“

Intr-un articol apărut în „Scînteio tineretu- 
tu|ui“ din 26 martie a.c., în care se vor
bea despre participarea brigăzilor de 

producție ale tineretului de ia Uzinele „Steagul 
roșu'-Brașov la „Școala inaltei calități", șeful 
controlului tehnic al calității spunea despre 
furnizorii uzinei :

- Nu puteți să ne dați o mină de ajutor ? 
Poate faceți un raid pe la furnizori. (Vorbea 
de Uzinele „Vasile Tudose" din Colibași, „Elec- 
troprecizia'-Timișoara, „Electro-cablul", „Tim
puri Noi“-București etc.). Trebuie să-i convin
gem să ne ajute în muncă, să lucreze mai cu 

‘ e o 
Noi vrem să-l facem în așa 
folosesc să nu aibă decit

grijă, mai cu răspundere. Autocamionul 
mașină complicată, 
fel incit cei care-l

.i i ■
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cuvinte de laudă pentru constructori. Dar n-o 
să reușim asta fără ajutorul celor cu care co
laborăm. Și de ei depinde în mare măsură ca
litatea autocamionului nostru. Ce ziceți, faceți 
un raid și pe la ei ?

- Da o să facem. O să-i vizităm cit de cu- 
rînd - au răspuns reporterii ziarului.

Și ne-am respectat promisiunea.
lată-ne așa dar la unul dintre furnizori 

la uzinele „Vasile Tudose din Colibași. Și aici 
sint brigăzi de producție ale tineretului. Toate 
se consideră participante 
calități". Dar cum muncesc 
gătesc ele pentru examenul 
bricii" ? Ce rezultate obțin

la „Școala înaltei 
ele ? Cum se pre- 
in fața „mărcii fa

in producție ?

0 întîlnire rodnică
Dumitru Ionescu și băieții 

din brigada lui sînt în- 
tr-un fel favorizați. Aici, 

la ei, se fac montajul și roda
jul cutiilor de viteze și aceasta 
e o muncă de mare răspun
dere. Nu ne-a fost astfel greu 
să distingem pe fața responsa. 
bilului de brigadă un senti
ment de satisfacție, de 
drie.

— Pentru că brigada 
tră participă la „Școala 
tăi calități", înseamnă că 
tie de viteze bună după rodaj 
— e ca și un examen trecut. 
Nu-i bună — o desfacem, 
o cercetăm, mai „învățăm", 
cum se spune, și pînă 
nu-i remediem defectele nu 
ne dăm bătuți. Toate exame
nele trebuie luate. Și nu la ni
vel mediocru, ci numai cu 
note mari. Iar acestea ni le 
dau în primul rînd beneficia
rii. De multe ori ei vin chiar 
la uzină să-și spună părerea.

De fapt, între metalurgiștii 
de lă Uzinele „Vasile Tudose"- 
Colibași și întreprinderile care 
beneficiază de produsele rea
lizate aici se organizează pe
riodic întâlniri care constituie 
și Un prilej nimerit de schimb 
de experiență, de întrajutorare 
tovărășească. Furnizorii sînt 
preocupați în continuu de do
rința de a lua toate măsurile 
pentru îmbunătățirea calității 
produselor, în interesul desfă
șurării unei colaborări fruc
tuoase, rodnice. Asemenea în
tîlniri au devenit tradiționale 
și au o mare eficacitate. Iată 
de ce ni s-a părut firesc să în
tâlnim aici, într-una din zilele 
trecute, 
tind cu 
deschis

mîn-

noas- 
înal- 

o cu-

pe beneficiari discu- 
fumizorii, spunîndu-le 
pentru ce sînt mulțu-

miți și pentru ce nu. în întîl- 
niri anterioare de acest gen 
s-au spus multe lucruri neplă
cute la adresa furnizorului. 
Acum, beneficiarul constată, 
nu fără satisfacție, că la 
multe repere s-a îmbună
tățit calitatea : cutia de vi
teze este lucrată mai atent, 
funcționarea carburatorului, 
finisajul lui preocupă deopo
trivă pe muncitorii, inginerii 
și tehnicienii

Beneficiarii 
genți și pe 
Călăuzindu-se 
vele C.C. al P.M.R., care pun 
în centrul activității de pro
ducție ridicarea calității pro
duselor, se înțelege că benefi
ciarilor nu le este indiferent 
la ce nivel tehnic sînt reali
zate piesele primite de la fur
nizori. Ei vor să primească 
produse unul ’și unul, de cea 
mai bună calitate.

Ce reclamă ei deci furnizo
rilor de la Colibași, unde mai 
sînt „probleme" ?

— Problema nr. l a cutiei 
de viteze, spunea un delegat 
în cadrul unei recente întâl
niri dintre furnizori și bene
ficiari, este problema zgomo
tului, produs datorită asam
blării necorecte a pinioanelor.

— Și unele carburatoare 
pentru autocamioane mai pre
zintă mici neglijențe, spunea 
un alt delegat.

Furnizorii, metalurgiștii,. de 
la Colibași, printre care erau 
mulți responsabili de bri
găzi de producție ale tinere
tului erau numai ochi și u- 
rechi. Au primit criticile fă
cute. Și cuvîntul lor spus în 
cadrul întilnirii era de fapt un

de la Colibași. 
sînt însă exi- 
bună dreptate, 

după Directi-

plan pentru înlăturarea defi
cientelor constatate.

Brigăzile de producție ale ti
neretului înscrise la „Școala 
înaltei calități" au considerat 
de datoria lor să expună pe 
Ioc, in cadrul întilnirii. măsu
rile concrete pe care le vor 
lua pentru îmbunătățirea cali
tății produselor. Ion Slavic, 
de pildă, și a propus : contro
lul zilnic al mașinii, răspun
deri precise pe fiecare mem
bru din brigadă privind îm
bunătățirea calității, discu
tarea în colectiv a abaterilor 
de Ia disciplina tehnologică.

Au luat apoi cuvintul și alți 
muncitori, maiștri, ingineri.

— Ne propunem, a spus teh
nologul Popescu Moise, să ex- 

'tindem strîngerea pneumatică 
a pieselor, prelucrarea cu ca
pete de găurit cu multe axe, 
să executăm in serie noul tip 
de compresor monopiston .Și 
propunerile au continuat. Se 
va bucșa axul clapetei de ac
celerație, se va înlocui corpul 
inferior al carburatorului.

...Furnizori și 
față în față. O 
cărei urmări se 
desigur în îmbunătățirea sub
stanțială a calității pieselor 
livrate de metalurgiștii de 
Colibași

r

>

Cuvinte de laudă 
pentru fruntași

i uzină sint 50 de bri
găzi de producție ale ti
neretului. O forță, nu 

glumă ! Contribuția multora 
dintre «le la îmbunătățirea 
calității produselor, la reali
zarea sarcinilor de plan este 
deosebit de rodnică. Așa sînt, 
de pildă, brigăzile conduse de 
comunistul Alexandru Chiru, 
Ion Slavic, Stancu Gheorghe 
Voicu Ion.

Prin ce se remarcă aceste 
brigăzi ? Fiind bine organizate 
fiu primul rînd conduse de 
responsabili de nădejde, tineri 
cu dragoste și simț de răspun
dere pentru calitatea produse 
lor, avînd la baza activității 
programe concrete de lucru), 
aceste brigăzi și-au pus ca 
obiectiv principal îmbunătă
țirea calității produselor.

De la 1 ianuarie în sectorul 
222 s-a format o linie tehno
logică nouă, cu produse total 
diferite de cele la care au 
lucrat pînă acum. Chiru n-a 
pregetat să-i trimită la acea
stă linie pe cei mai buni băieți 
din brigada condusă de ei, 
formați în ani mulți de muncă, 
pentru a crea o nouă brigadă, 
separată. Iată însă că, în ciuda 
experienței destul de vechi, ti
nerii nu s-au descurcat ușor 
la noul produs. Rebuturile au 
fost, în primele luni, surprin
zător de multe. Comunistul 
Chiru n-a putut sta ds o 
parte. „Merg pentru un timp 
Ia ei, a spus el. Nu pot să-i 
las singuri". Vestitul strungar 
i-a ajutat pe membrii noii 
brigăzi să-și organizeze locul 
de munca, să alcătuiască pro
gramele de lucru, au studiat 
împreună particularitățile noii 
linii tehnologice, au studiat 
fiecare unealtă in parte. Mun
citor cu o veche experiență. 
Alexandru Chiru a lucrat ală
turi de fiecare tinăr din noua 
brigadă, le-a arătat ce trebuie 
să facă. în cîteva săptămini 
graficul calității a făcut un 
salt aproape neașteptat. Re
buturi însă mai apar. Chiru

mai lucrează în noua brigadă, 
hotărit fiind să se întoarcă la 
brigada sa numai atunci cînd 
produsele vor fi sută la sută 
de bună calitate.

In sectorul 223 lucrează bri
gada condusă de Slavic Ion. 
Munca se desfășoară aci cu 
o meticulozitate de-a dreptul 
surprinzătoare. Fiecare tînăr 
din brigadă are un program 
propriu de lucru, își cunoaște 
sarcinile în cadrul brigăzii. Zi 
de zi, la capătul liniei de fa
bricație se face controlul pie
selor lucrate.

— Marea calitate a acestei 
brigăzi, spunea secretarul or
ganizației de partid din sector, 
tovarășul II. Mencios, este că 
— deși sînt toți tineri — au 
ajuns la un înalt grad de ma
turitate în tot ce fac.

Nici cea mai mică slăbiciune 
nu este tolerată în brigadă, to
tul este gindit. prevenit. Barbu 
Florian, de pildă, avea obiceiul 
să-1 lase pe ucenicul Savu Ion, 
care face practică la mașina 
lui, să lucreze nesupravegheat. 
Băieții au observat. S-au adu
nat și l-au „săpunit".

— Bine, dar n-a apărut incă 
nici un rebut, a răspuns el.

— Dar poate să apară. Uce
nicul trebuie să lucreze nu
mai sub supravegherea ta 
atentă. O singură piesă rebu- 
tată și... nc-ai stricat reputa
ția !, i-au spus băieții.

Vorbind despre această exi
gență, Slavic i-a dat o formu
lare interesantă :

— Secretul succeselor noa
stre constă în aceea că în bri
gadă am imprimat un spirit 
critic foarte accentuat, spu
nea el.

Asta înseamnă lipsă totală 
de indulgență față de leneși și 
chiulangii, față de cei ce nu 
vor să învețe, față de indis- 
ciplinați și delăsători. în ulti
mă instanță, insă, lipsa de in
dulgență. care se manifestă în 
brigada lui Slavic, înseamnă 
produse de calitate superioară: 
sînt luni și luni de cînd rebu
tul n-a mai apărut in brigada

- - a

beneficiari 
întîlnire ale 
vor resimți

Harnici hăieți sînt membrii 
brigăzii de producție a tine
retului condusă de tinărui 
Ion Slavic. Ei s-au angajai 
să nu tolereze nici, cea mai 
mică neglijență față de cali
tatea produselor, să lucreze 
cit mai atent, cit mai orga
nizat. La ei in brigadă rebu

tul nu e cunoscut.
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Pistoanele acestea, care abia cu fost prelucrate, se trimit be
neficiarului ? Do de unde I Se trimit... secției furnizoare, adică 
tot turnătoriei de neferoase de la Uzinele din Colibași. Dato
rită neglijenței unor turnători,

tru care au fost
ele prezintă porozități, fapt pen- 

respinse de controlul de calitate.

Corijenti
la disciplina de

A

J ntr-o pauză, ne-am întâlnii 
cu tînărul Voicu Ion, res
ponsabil de brigadă frun

tașă. Tovarășul Bolbose, secretarul 
comitetului U.T.M., i s-a și adre
sat :

— Vorbește-ne despre expe
riența brigăzii tale.

Voicu însă s-a supărat.
— Nu, n-am să vorbesc, a spus 

el. De ce să vorbesc eu, eu, tot 
eu ? Numai brigada mea există în 
uzină ?

înfr-adevăr. Numai această bri
gadă există ? Realitatea este că 
tovarășii din comitetul U.T.M. s-au 
obișnuit cu cîteva brigăzi fruntașe 
cum sînt cele ale tovarășilor Chi
ru, Slavic, Voicu. Ori de cîte ori 
se pune problema brigăzilor, a- 
leargă la ei : „Vorbiți, înpărtăși- 
fi-vă experiența !“. Dar ceilalți ? 
Ce fac celelalte brigăzi ? Știe, 
oare, comitetul U.T.M. ?

Ne-am dus cu tovarășul Voicu 
la turnătoria de fonia și, intențio-

nat, n-am discutat cu brigada lui 
de formatori ci am trecut în ate
lierul de segmenți.

— Ce brigăzi există aici ? (Se
cretarul comitetului U.T.M. a ridi
cat din umeri). Cum își îndepli
nesc ele sarcinile de producție ? 
(Același gest).

Am ajuns la concluzia că secre
tarul comitetului U.T.M. pe uzină 
nu-i văzuse niciodată pe respon
sabilii brigăzilor (strungarii Mi- 
troi Petru, State Emeric, Apetrei 
Dumitru, Constantin Ion).

— Eu am fost confirmat res
ponsabil de brigadă acum 5 luni, 
spunea Mifroi. De atunci n-a mai 
trecut nimeni pe la mine, pro
gram de lucru nu ne-am făcut 
niciodată, consfătuiri de produc
ție n-am ținut. Sau cum se spune, 
brigada a existat numai pe hîrtie.

— Eu nu știu nimic, tovarăși, 
s-a scuzat Bolbose. N-am prea 
fost pe aici...

ILIE GRIȚEAC
de profesie frezor, lucrează sin
gur la 3 mașini. Sint luni de 

cînd n-a dat nici un rebut.

ȘTEFAN MARINESCU 
calitatea , finisajului agregatelor 
stă în permanență in atenția 

tmărului montator.

LUCIAN PURDEL
este unul dintre fruntașii cali
tății de Io secția turnătorie ne* 

feroase.

FLOP.EA RaDOI
este unul dintre < 
pricep’.iți strungari din uzină. Se
cretul măiestriei sa ie ? învăță

tura.
Din păcate, Comitetul U.T.M. nu organizează extinderea experienței acestor fruntași și în rindul tinerilor care mai dau 

încă rebut.

EXAMENUL
A FOST TRECUT

DAR

Pentru tinerii care participă 
la „Școala înaltei calități" 
cursurile de ridicare a ca

lificării joacă un rol de seamă. 
Și e firesc să f.e așa : de gradul 
de pregătire profesională depin
de și măiestria cu care lucrezi și 
— în ultimă instanță — calitatea 
pieselor respective. Princpial a- 
ceste lucruri sint cunoscute co
mitetului U.T.M. de la Uzinele din 
Colibași. Practic insă, S’tuatîa se 
prezintă astlel : Există un cu-s 
bine organ.zat la atelierul de scu
lări* și cu ăsta... cam atit. „Vă 
interesează cursurile de ridicare a 
calificării ? Mergeți la sculărie 
iti spun tovarășii din comitetul 
U.T.M.

Dar cu restul sect, ior — acrcă 
tocmai cu seC-Je dvect produc
tive — cum rârr'ne. tovarăș’ 
membri e> comrteMui U.TăKt

De le șed--/ orgamza .ei U.T.M. 
am coborit un etaj și am intrat 
in atelierul de roti dințate. Dis
cutăm cu tovarășul Duminică Ion, 
responsabil de brigadă.

— Tinerii participă la cursurile 
de ridicare a calificării 1

— Ar participa ei, dar n-au la 
ce. In noiembrie s-a înființat 
cursul. Inginerii Ivăneanu Dumitru, 
Rădulescu Andrei, maiștrii 
Aurel 
numiți 
primă 
pe la 
citeva 
că nu 
Păcat,'
problema îmbunătățirii 
roților dințate este

dintre cele mai acute, iar ea este 
legată de calificarea tinerilor 
muncitori.

— La turnătoria de neferoase 
problemele nu stau chiar . așa, 
spunea inginerul Cristu Ștefan. 
La noi se țin cursuri. Un curs o- 
dată la... 3 luni. E adevărat că și 
acestea sînt, de fapt, mai mult 
- sie consfătuiri de producție ale 
cr>găzilor dar, oricum, se fin...

Auz nd acestea, secretarul co- 
~ •e’- .i U.T.A1. pe uzină a rămas

Popa 
și Deju Alexandru au fost 

lectori. De atunci, după 
lecție, nu 
curs. Noi 
ori, apoi

. vine nimeni am renunțat, 
fiindcă in atelierul nostru 

calității 
o problemă

i-am mai văzut 
ne-am dus de 
dacă am văzut

tovarășe se- 
tinerii.

cu 
de 
no-

in-

— De cîteva luni, 
crefar, au complelaf

Ce e mai rău, este că nici to
varășul lancu Nicolae, secretarul 
organizafiei U.T.M. din secîo-, 
membru și în comitetul U.T.M. pe 
uzină (de profesie controlor de 
calitate) n-a ajutat cu nimic bri
găzile. .

...La linia „prelucrare-pistoane" 
am făcut cunoștință cu tovarășul 
Giovlan Petre, intr-o împrejurare 
nu tocmai strălucită. Tn fiecare zi, 
cu regularitate, un tînăr vine 
un electrocar și încarcă zeci 
piese rebut. Conștiincios, le 
tează în carnet.

— Cine este tînărul? am 
trebat.

— E secretarul U.T.M. de la 
turnătoria de neferoase. La ei în 
sector rebutul e încă foarte mare, 
lată-i : transportă înapoi la turnă
torie piesele stricate.

Și în acest sector, brigăzile nu 
își trăiesc viaja, biroul U.T.M. de 
la turnătorie rămînînd în mare 
parte pasiv, deși cunoaște bine 
situafia lucrurilor.

lată dar că în uzină există 3-4 
brigăzi bine organizate, care ob
țin rezultate valoroase în muncă. 
Din păcate însă, celelalte . brigăzi 
— lăsate fără îndrumare, fără con
trol — nu-șl trăiesc viafa, nu-și 
aduc un aport substantial la îm
bunătățirea calității produselor. 
Să ne mai întrebăm atunci de ce 
mulți tineri din uzină sînt corijenți 
la ‘ disciplina de bază — calitatea 
produselor ?

Existența unei asemenea situa
ții este de neexplicat, cu atit măi 
mult cu cît în uzine există deja 
o experiență bună în organizarea 
brigăzilor. De ce, oare, nu gene
ralizează comitetul U.T.M. acea
stă experiență? De ce nu se folo
sește mai frecvent metoda schim
burilor de experiență între bri
găzi și, mai ales, de ce nu con
trolează în mod susținut comitetul 
U.T.M. modul în care se extinde 
experiența bună î

surprins.
— Bine, dar indicațiile... 

n-am indicat așa. . Toamna 
cută v-am instruit doar...

_A—1 instruit". „Am indicat". 
JMembr.i cnr->tetukn UTAL au 
u.rar tm că «nurx* lor nu se re- 
lua*ă le a da dm <r> in an dttav 
indicatu l. î î: -3 -

Sa ne mai mire, 
că ori de cîte ori 
tr-o secție a uzinei 
ția rebutului, auzi — In mod sigur 
— spunîndu-se : tinerii nu sînt 
suficient familiarizați cu noile re
pere, 
noi ! 
tă a 
rată 
U.T.M. în ceea ce privește urmă
rirea felului cum tinerii participă 
la acțiunea de ridicare a califică
rii profesionale. Nu-i mai puțin a- 
devărat că o vină la fel de mare o 
poartă conducerea uzinei care a ne
glijat in egală măsură organizarea 
cursurilor de ridicare a calificării 
tinerilor. Și unii și alții vor trebui 
să treacă deindată la revizuirea 
programelor de predare, la nu
mirea unor lectori care 
regularitate cursurile, 
tiei U.T.M. îi revine, 
sarcina să-i mobilizeze 
la aceste cursuri.
ii vor ajuta pe tineri să dea numai 
produse de calitate superioară, 
să obțină note maxime la „Școala 
înaltei calități".

Noi
tre-

CQ

oare, faptul,.
se, discufă ÎJ1- 
despre apari-

cu procedeele tehnologice 
Aceasta este urmarea direc- 
muncii superficiale desfășu- 
de comitetul organizației

n luna 'martie la atelierul 
supape din sectorul 223 
ș-a rebutat o mare can

titate. de piese, depășindu-se 
procentul admis de rebut.

La ședința biroului organiza
ției de partid s-a stabilit că 
principala cauză a slabei cali
tăți a supapelor, a rebutului este 
l osa de răspundere din partea 
celor care lucrează aici, lipsa 
de organizare a 'muncii lor, a- 
deugotă bineînțeles stării proaste 
o verificatoarelor și a unor mâ
ini.

Aici lucrează în majoritate li
ter:, utemiști, dintre care unii 

dau produse de slabă calitate, 
contr buie Ia depășirea pro
centul j admis de rebut.- Petcu 
Vtoreî. Zomfirescu Nicolae, Ris- 
tea Gheorghe, Radu Constantin 
sint. c tva dintre tinerii care 
dau rebut, care nu se preocupă 
de rdicorea calificării lor pro- 
fesior-ole. nu respectă procesul 
tehno’ogic. Comitetul U.T.M. din 
sector (secretar Gheorghe Năs- 
tăsoiu) a așteptat însă fă se 
sfirședscă luna pentru a consta
ta că multe piese realitate de 
tineri sint rebutate.

A trebuit de aceea ca biroul 
de pertid din sector, sesizînd 
lipsurile unor tineri să intervină 
și să stabilească măsuri care să 
ducă la reducerea procentului 
de rebut. In ședința biroului de 
partid, care a analizat-proble
ma calității produselor in ate
lierul supape, s-a trasat sarcină 
comitetului U.T.M. din sector 
să analizeze munca tinerilor 
pentru a preveni pe viitor din 
timp rebutul, pentru a mobiliza 
pe tineri, mai mult decît pînă 
acum, la ridicarea calității pro
duselor.

— Reducerea procentului de 
rebut, se spunea, in . .ședința de 
partid, trebuie să fie considera
tă ca un examen în cadrul 
„Școlii inaltei calități". Și acest 
examen nu va fi ..trecut decît 
dacă se îmbunătățește în cel 
mai. scurt timp calitatea produ
selor.

Comitetul U.T.M. a trecut deci 
la îndeplinirea hotăririi organi
zației de partid și după ce a 
cercetat cu simț de răspundere 
cauzele procentultii- ridicat, de 
rebut a convocat tadunatoq ge
nerală a organizației . U.T.M. 
care a luat in discuție 
ma calității produselor.

Organizația U.T.M. a 
tut concepția greșită a 
r>eri pe care nu-i iati 
cecit cum muncesc- e . 
simt răspunde'ea șî peni 
ca tovarășul rle c âruri.. 
fi.escu Nicolae este unjjT 
asemenea tineri..
- Eu nu-i pot spune «lui Papa, 

declară el, că a lucrat prost. ,E 
operația lui, face ce vrea cu ea.

In practică lucrurile se întîm- 
plau așa : Popa rebuta o piesă, 
Zomfirescu vedea aceasta, ■ dar 
nu-i- spunea nimic. Lua piesa, o 
prelucra și el la operația care-i 
revenea și o dădea mai departe. 
Nu-i greu astfel de imaoinat cită

proble-

combă- 
unor ti- 

tereseozo 
care nu 

itru mun- 
(Zcm- 
. din

pagubă a adus uzinei acest „sis
tem".

Inginerul Turturoiu Nicolae • 
tehnologul liniei de supape. El 
este însă tînăr, utemist și or
ganizația U.T.M. a apreciat că 
o cauză in producerea unor 
piese de slabă calitate este și 
lipsa de preocupare din partea 
tehnologului. Tinerii muncitori 
l-au ajutat să înțeleagă că tre
buie să se apropie mc: mult de 
problemele de producție, so 
pună umărul la înlăturarea cau
zelor care generează rebutul.

Față de asemenea cazuri, ti
nerii muncitori au luat poziție 
hotărîtă. Adunarea generolă a 
organizației U.T.M. a criticat 
cu asprime manifestările unor 
asemenea tineri, le-a cerut cu 
hotărâre să se îndrepte.

Organizația U.T.M. din sector 
a luat însă și alte măsuri pen
tru .imobilizarea tinerilor la re
ducerea procentului de rebut. .

In sector .sînt brigăzi de pro
ducție ale tineretului care parti
cipă la Școala înaltei calități, 
care se străduiesc și obțin în în
trecerea socialistă în cinstea a- 
nlversării înființării partidului re
zultate bune, concretizate în re
ducerea procentului de rebut, în 
ridicarea calității produselor. Ti
nerii de la linia supape nu sint 
organizați încă în brigadă, de a- 
ceea nici nu participă, pe măsura 
posibilităților, la lupta pentru o 
calitate înaltă a produselor. Or
ganizația U.T.M. din sector a 
hotărit de aceea ca o măsură 
importantă înființarea brigăzilor 
de tineret pe linia supape. Ti
nerii de aici și-au exprimat ho- 
tărîrea să participe cu toții, în
cadrați în brigăzile de produc
ție ale tineretului, la „Școala 
înaltei calități" și să obțină re
zultate bune.

Adunarea generală o hotărit 
să intensifice acțiunile politice 
pentru crearea unei puternice o- 
pinii în rindul tinerilor împotriva 
celor care dau rebut, a celor 
slab Calificați.

...La două zile după ce orga
nizația de partid și ceo de 
U.T.M. cu discutat și stabilit mă
suri concrete pentru mobilizarea 
tinerilor la reducerea procentu
lui de rebut, ne aflam din nou 
la linia de supape.

L-am întrebat pe inginerul 
Boiapolos, adjunctul șefului de 
sector :

— Cum stați cu examenul ? II 
treceți ?...

Inginerul a scos o <oc<e de 
hi--tle pe cere ea- notate crte-c 
efre-și re-a inUis-o n -ec M 
răspuns.
- Din 1571 supape KD exe

cutata au „căzut" la control 27.
Ieri, alaltăieri numărul supa

pelor rebut era mult nai 
mare. Azi. numai 27. Mîine ? Da, 
am aflat că in ziua următoare 
numărul supapelor rebut a fost 
de numai- 15.

Examenul despre care se vor- 
be0 în ședința biroului de partid 
putea fi considerat ca și trecut.

să țină cu 
Organiza- 
îndeosebi, 
pe tineri

Toate acestea
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xistă

În loc de
Vizita făcută la uzina din Colibași a de

monstrat că întreg colectivul uzinei - mun
citorii, tehnicienii și inginerii — s-au angajat ca, 

I in întrecerea socialistă ce se desfășoară in cinstea 
glorioasei aniversări a partidului, să îmbunătă
țească calitatea produselor, să înlăture defecțiu
nile care mai împiedică uneori obținerea unor 
produse de calitate superioară. In această ac
țiune, unele măsuri întreprinse de organizația 
U.T.M. sporesc contribuția tinerilor la realizarea 
angajamentelor luate de întregul colectiv in 
cadrul întrecerii socialiste. O asemenea măsură 
a fost cea întreprinsă la atelierul de supape, re
zultatele ei fiind evidente.

Din păcate, insă, asemenea acțiuni sînt incă 
! izolate. Multe dintre brigăzile de producție ale 

tineretului participă încă în mod formal la „Școa
la înaltei calități". Care să fie explicația ?

Din cele constatate de noi reiese că această 
situație pornește de la înțelegerea greșită de 
către unii membri ai comitetului U.T.M. pe uzină, 
sau ai comitetelor U.T.M. pe sectoare, a răspun
derii pe care fiecare tînăr o poartă pentru cali- 

j tatep produselor. Oare faptul că secretarul co- 
1 mitetuiui U.T.M. pe uzină n-a fost prin unele 

secții de luni întregi, faptul că el nu-i cunoaște 
, pe tineri, nici chiar pe unii responsabili ai bri- 

■ găzilor de producție ale tineretului, nu-i edifi
cator ? Este, oare, o întîmplare că multe din bri- 

igăzile de producție ale tineretului sînt slab orga

Vizita făcută la uzina din 
monstraf rn intrea colectiv

In sectorul prelu
crare, asemertea 

panouri... goale e- 
in număr 
Puține bri

de producție
mare.
gâzi
ale tineretului din 
acest sector au 

programe de lucru. 
Comitetul U.T.M. 

neglijează încă or
ganizarea brigăzi
lor, antrenarea lor 

la obținerea unor 
produse de calitate 
superioară. De a- 

ceea și panourile 
stau nefolosite I

concluzii
nizate, n-au programe de lucru, dau rebuturi, iar 
multe cursuri de ridicare a calificării s-au auto- 
desființat ?

La sfirșitul vizitei noastre, secretarul comitetu
lui U.T.M. i-a convocat pe membrii comitetului 
la o scurtă consfătuire. „Va trebui să îmbună
tățim puțin munca", le-a spus el.

„Puțin e... prea puțin, tovarășe secretar I Noi 
credem că munca organizației U.T.M. de la Uzi
nele „Vasile Tudose" din Colibași trebuie îmbu
nătățită in mod serios. Propunem ca acest lucru 
să se facă incepind cu lichidarea stării de auto- 
mulțumire și cu repartizarea unui număr de mem
bri ai comitetului U.T.M. pe lingă fiecare sector 
in parte care să ajute fiecare brigadă în acțiu
nea de imbunătățire a calității produselor.

„Șâ mergem in fiecare zi in sectorul de care 
răspundem î“ întrebau unii dintre membrii comi
tetului U.T.M. Da, să mergeți in fiecare zi I Să 
cunoașteți pe fiecare tinăr in parte, fiecare bri
gadă, cunooșteți-le greutățile și planurile, aju- 
tați-i să-și îndrepte lipsurile, ajutați la intărirea 
brigăzilor de producție ale tineretului, la reor
ganizarea cursurilor de ridicare a calificării, Io 
activizarea posturilor utemiste de control, la al
cătuirea programelor de lucru ale brigăzilor. Fa
ceți ca participarea brigăzilor de producție ale 
tineretului la „Școala înaltei calități" să fie ur
mată de rezultate cit mai valoroase in îmbună
tățirea calității produselor.



Triumful visătorilor Amintiri din Doftana
'(Urmare din pag. I-a)

censională a fumului, atracția 
unui magnet pe care eroul, 
așezat pe un scaun de fier, îl 
zvîrle în aer, îl prinde și-l 
zvîrle iar...

Previziunea lui Cyrano se 
arată â fi cu adevărat uimi
toare atunci cind vorbește 
despre folosirea rachetelor 
pentru propulsarea unui „car 
zburător". Și chiar dacă pro
iectele lui nu au o reală va
loare științifică, ele mărturi
sesc efervescența unui spirit 
deschis tuturor înnoirilor, care 
a întrezărit principiul func
ționării baloanelor și pe cel al 
rachetelor interplanetare.

.„Uriașă e cohorta visători
lor și, pe măsură ce ne apro
piem de vremurile noastre, 
fantezia lor își caută temeiuri 
științifice tot mai verosimile. 
In 1835, Edgar Allan Poe de
scria cu belșug de amănunte 
„Nemaipomenita aventură a 
unui oarecare Hans Pfall", 
cari ajungea în lună cu un 
balon de construcție specială. 
Exact peste treizeci de ani, 
Cititorii lui Jules Verne își 
smulgeau din mîini exempla
rele romanului care înfățișa 
drumul „De la Pămint la 
Lună" al unui proiectil adă
postind trei temerari cosmo- 
nauți (pe atunci, termenul nu 
era încă născocit).

Desigur că balonul lui Poe 
era un vehâcol mai mult decît 
fantezist. Dar tunul gigantic al 
lui Jules Verne nu rezolva 
nici el problema — fie și doar 
pentru că accelerația ar fi 
fost atît de mare, încit, in 
momentul plecării, cei trei 
pasageri ar fi putut sta în in
teriorul sau în fața proiecti
lului cu tot atîtea șanse de 
supraviețuire.

Romanul lui Jules Verne pu
tea fi întîlnit și in biblioteca 
unui modest institutor 
dintr-un oraș rusesc de pro
vincie. Era un om din tagma 
visătorilor, pe care autorită
țile și burtă-verzimea îl pri
veau cu un zîmbet superior în 
colțul gurii. Un om care-și 
cheltuia salariul făcînd expe
riențe, construind modele, a- 
parate, instalații. In 1903, omul 
acesta publica o lucrare inti
tulată „Cercetarea spațiilor 
cosmice cu ajutorul aparatelor 
cu reacție". Istoria omenirii 
înregistra atunci nașterea unei 
noi științe.- astronautica. Pă
rintele ei.- Konstantin Eduar- 
dovici Țiolkovski.

Nu există o singura proble
mă serioasă a zborului cos
mic căreia Țiolkovski să nu-i 
fi găsit o rezolvare îndrăznea
ță și originală. Și dacă activi
tatea lui remarcabilă s-a lovit 
de indiferența regimului țarist 
Puterea Sovietică i-a recunos
cut meritele și i-a acordat 
sprijinul necesar, pentru a 
crea o adevărată școală de 
savanți, cercetători și ingineri 
care au preluat ideile lui și 
le-au dus mai departe.

La 1 mai 1933, părintele as- 
tronauticii se adresa astfel 
participanților la mitingul din 
Piața Roșie : „Patruzeci de 
ani am lucrat în domeniul mo
toarelor cu reacție și-mi spu
neam adesea că drumuj spre 
Marte va fi posibil abia peste 
multe sute de ani. Dar terme
nele se schimbă. Stnt convins 
că mulți dintre voi vor fi 
martorii primei călătorii din
colo de atmosferă..."

Termenele se schimbă, 
într-adevăr. N-a trecut nici 
un sfert de veac și oamenii 
sovietici, continuatorii și în

Campionatele mondiale de tenis de masă
Cea de a 26-a ediție a campio

natelor mondiale de tenis de 
masă va lua sîîrfit astăzi la 
Pekin cind vor fi cunoscufi cîfti- 
găforii celor cinci probe clasice 
individuale. In cursul diminefii se 
vor disputa semifinalele, iar după- 
amiază vor avea loc întrecerile 
finale. 

făptuitorii operei lui Țiol
kovski, au lansat primul sa
telit artificial al Pământului. 
Geniul și îndemânarea lor au 
dăruit noi planete sistemului 
solar și au aruncat o punte 
pînă pe țărmul celei mai a- 
propiate insule cosmice — 
Luna. Iar astăzi, întreaga o- 
menire rostește cu adîncă ad
mirație numele lui Iuri Ale- 
xeevici Gagarin, sub a cărui 
fotografie am putea așterne 
pe drept cuvint versurile lui 
Maiakovski:

„Priviți, 
jinduiți-mă : 

sint cetățean 
al marelui stat sovietic

Să fie o simplă întimplare 
faptul că .J’rimul om care a 
pătruns în Cosmos este un om 
sovietic, un cetățean al Uniu
nii Republicilor Sovietice So
cialiste" — cum se spune în 
Chemarea Comitetului Central 
al P.C.V.S., Prezidiului So
vietului Suprem al U.R.S.S. și 
guvernului Uniunii Sovietice ?

Nu, fără îndoială că nu 
Omul trebuia să biruiască în- 
tîi acolo unde totul este pus 
in slujba omului. Însăși bio
grafia lui Gagarin de
monstrează adevărul de ne
clintit al acestei lozinci co
muniste. Fiu de colhoznic, 
apoi elev, muncitor, student 
și pilot, el va intra în Istorie 
ca reprezentant al celor din
ții generații născute sub 
soarele socialismului.

Ecoul motoarelor navei cos
mice nu se stinsese încă, ști
rile despre epocala realizare a 
științei și tehnicii sovietice se 
încrucișau în eter. Și în timp 
ce Gagarin își îmbrățișa to
varășii veniți să-l întimpine, 
gindul lui zbura poate la o 
nouă întîlnire cu Cosmosul...

Pe a patra parte a globului 
pămîntesc, obida și revolta 
mulțimilor de odinioară vi
brează astăzi doar în vechile 
basme — așa cum din adîncul 
scoicilor răzbate, ca o aminti
re, vuietul mării. A rămas 
însă vie, puternică, mai rodi
toare ca oricind, năzuința fier
binte spre mai bine, mai fru
mos, mai înalt. Această nă
zuință ne însuflețește în mun
ca de fiecare zi și tot ea ne 
înaripează in drumul spre 
stele. Căci noi nu privim Uni
versul cu ochii lacomi ai dom
nului Cecil Rhodes, vestitul 
conchistador imperialist, care 
exclama la sfîrșitul secolului 
trecut: „Aproape întreaga lu
me este împărțită, iar ceea ce 
a rămas din ea se împarte, se 
cucerește și se colonizează a- 
cum. Ce păcat că nu putem a- 
junge la stelele care strălucesc 
noaptea deasupra noastră, pe 
cer! Dacă aș putea, aș anexa 
planetele; deseori mă gindesc 
la aceasta. Sint mîhnit cind le 
văd atît de luminoase și, în 
același timp, atît de îndepăr
tate".

Asemenea gînduri se ivesc 
astăzi mai rar pe buzele urma
șilor lui Rhodes, dar n-au pie
rit din dosul frunților lor...

Pregătirile pentru urmă
toarele zboruri cosmice conti
nuă. Piloții experimentează 
costume speciale și se obiș
nuiesc să reziste la accelerații 
care fac să crească de citeva 
ori greutatea corpului ome
nesc. In laboratoare se pregă
tesc noi aliaje, mai ușoare de
cît aluminiul și mai dure de
cît diamantul. Astronomii, as
trofizicienii și astrobotaniștii 
studiază planetele — surori și

Dintre sportivii romîni pârtiei- 
panfi la campionate au reușit să 
se califice pînă în faza decisivă 
a semifinalelor jucătoarele Maria 
Alexandru și Geta Pitică. Ele se 
vor întîlni în prima semifinală a 
probei de dublu-femei, cu pe
rechea Hu Ke-min, Van Cien 
(R. P. Chineză). (Agerpres)

își întăresc convingerea că vii
tori cosmonauți vor descoperi 
acolo anumite condiții șt for
me de viață. ,

Curind, mai curînd decît ne 
așteptăm, Omul va pune picio
rul pe suprafața palidului nos
tru satelit. Un reprezentant al 
Societății interplanetare din 
Anglia a declarat că prima a- 
selenizare va avea loc pînă în 
1967. Dar oamenii sovietici sint 
obișnuiți să depășească cele 
mai optimiste previziuni.

Vor urma, apoi, planetele 
sistemului nostru solar. Vom 
afla ce se ascunde sub vălul 
de nori al pudicei Venus. Și 
vom deslega, în sfirșit, enigma 
canalelor marțiene. „Aspectul 
lor straniu — scria astronomul 
italian Schiaparelli — regula
ritatea lor geometrică riguroa
să, ne fac să ne gindim că au 
fost construite de ființe inteli
gente, locuitorwii acestei pla
nete".

Este adevărat că alți astro
nomi au pus descoperirea ca
nalelor pe seama unei iluzii 
optice. Dar partizanii ideii e- 
xistenței pe Marte a unor con
strucții artificiale, deci a exis
tenței Marțienilor, n-au dezar
mat. Și în rindurile lor se nu
mără, desigur, creatorii de li
teratură științifico-fantastică. 
Iată discuția dintre Gușev și 
Los, eroii romanului „Aelita" 
de Alexei Tolstoi:

— Dar știți cine trăiește a- 
colo, oameni sau niște mon
ștri ?:..

— După mine, trebuie să 
fie oameni, așa cam ca noi... 
Uită-te pe hartă : planeta asta 
este acoperită in întregime de 
canale, ca de-o rețea... Marte 
și Pămîntul sint două globuri 
mititele care se rotesc unul 
lingă altul. Și ei și noi avem 
aceleași legi... Peste tot ia naș
tere viața; pretutindeni, un 
antropoid domnește asupra 
vieții; nu se poate crea un a- 
nimal mai desăvîrșit decît o- 
mul".

Știința nu și-a spus încă ul
timul cuvint cu privire la e- 
xistența pe Marte a unor fiin
țe raționale. Fără îndoială, in
să, că nu va trebui să aștep
tăm „marea opoziție" din 1973. 
Mult mai curind, navele cos
mice ne vor transmite primele 
imagini „de la fața locului".

Rezultatele cercetărilor de 
pină acum ne spun că cele
lalte planete-surori sint lipsite 
de viață. Dar sistemul nostru 
solar nu e decît a părticică a 
unei galaxii aparținînd uni
versului infinit.

Vom porni, deci, spre alte 
țărmuri, scăldate de lumina și 
căldura altor sori ?

Cind cunoști adincimea ge

Pui de o zi la G.A.S. Roșia, regiunea București.
Foto : AGERPRES

nunilor cosmice, te îndoiești o 
clipă că Omul le va putea 
străbate altfel decît cu gindul. 
Raza de lumină, cel mai rapid 
„vehicul", călătorește cu 
300.000 de kilometri pe secun
dă. Și totuși, depărtările Uni
versului sint atît de nesfîrșite 
încit astronomii le măsoară cu 
ani — lumină. Dar astronomii 
au învățat să nu se mai mire 
de nimic. Ei și poeții. Emines- 
cu scria, încă in secolul tre
cut : 

„La steaua care-a răsărit 
E-o cale atît de lungă,
Că mii de ani i-au trebuit 
Luminii să ne-ajungă".

Mii de ani lumină ? !...
Da. Mii, zeci și sute de mii, 

milioane și miliarde de ani-lu- 
mină. Eroii lui I. Efremov por
nesc spre „Nebuloasa din An
dromeda" — îngrămădire de 
stele situată la o distanță de 
două milioane ani-lumină de 
Soare. Iar cu cel mai mare 
telescop pot fi văzute aseme
nea îngrămădiri pînă la cinci 
miliarde de ani-lumină...

Să ne dăm deci bătuți ? 
Nu. Să cutezăm!

nici dac-ar fi 
ci șaptezeci și 

Iar cind se vor 
cițiva ani, vor

Se proiectează de pe acum 
rachete fotonice care să zboare 
cu o viteză apropiată de a- 
ceea a luminii. Potrivit unei 
consecințe a ecuațiilor relati
vității einsteiniene, la o ase
menea viteză timpul se scurge 
mai încet decît pe Pămint. A- 
ceasta înseamnă că astro-navi- 
gatorii vor purta făclia pașni
că a umanității pînă în depăr
tări unde altfel nu s-ar fi pu
tut încumeta 
trăit nu șapte, 
șapte de vieți, 
înapoia, după 
găsi Pămîntul îmbătrînit cu 
citeva decenii sau secole.

Veți spune că aceasta e doar 
o legendă. O legendă a fost 
și zborul lui Dedal și Icar — 
și astăzi privim în ziare 
chipul prietenos al lui Iuri 
Alexeevici Gagarin, omul so
vietic, muncitorul, comunistul 
care a bătut la porțile Cos
mosului și ne-a făcut să pă
trundem împreună cu el într-o 
nouă eră. Căci așa cum spu
nea veșnic tinărul Jules Ver
ne : „Tot ceea ce poate să ima
gineze un om, alții vor fi în 
stare să înfăptuiască".

Progresul tehnico-științific 
nu va ucide basmele. Basmele 
nu mor niciodată. Sub lumina 
sorilor artificiali, pe Pămîntul 
prefăcut într-o grădină înflo
ritoare, bunicile viitorului co
munist vor începe astfel: „A 
fost odată un cosmonaut..."

Institutul tehnologic pentru construcții ăe mașini electroteh
nice din Capitală. Inginerul Cristec Viorel discută cu un 

colectiv de proiectanți montajul unei noi stații de foraj.

Foto : AGERPRES

Simpozioane
în întreaga țară au loc nu

meroase manifestări consacra
te istoricei victorii a științei 
și tehnicii Marii Țări a So
cialismului, primul zbor al o- 
mului în Cosmos.

La București, un simpozion 
consacrat zborului triumfal al 
primului om în Cosmos, a a- 
vut loc la Facultatea de ma
tematică și fizică a Universi
tății „C. I. Parhon".

★
Un mare număr de bticu- 

reșteni au participat joi sea
ra la simpozionul cu tema 
„Istorica realizare a științei și 
tehnicii sovietice — primul 
om în Cosmos", organizat de 
Academia 
Consiliul 
lă Casa 
sovietice.

Au luat
P. Constantinescu-Iași, acad. 
I. S. Gheorghiu, acad. Gh. 
Demetrescu. acad. Eugen Ma- 
covski, prof. univ. Călin Po
po viei.

Expunerile au fost viu a- 
plaudate și au prilejuit o cal
dă manifestație de prețuire 
și admirație față de poporul 
sovietic, constructor al comu
nismului. (Agerpres)

R. P. Romîne și 
General A.R.L.U.S. 
prieteniei romîno-

cuvîntul acad. prof.

„Aici am lucrat și noi“
(Urmare din pag. I-a)

Brad, regiunea Hunedoara 
participă cu avînt pe șantie
rele de construcții. Față de 
anul trecut, numărul tinerilor 
voluntari a crescut cu ocazia 
acțiunilor întreprinse în luna 
muncii brigăzilor utemiste de 
muncă patriotică cu încă 500.

Angajamentele lor de a lu
cra în această lună la ame
najarea pe o distanță de 5 km. 
a șoselei naționale Brad — 
Deva, de a construi un dig 
lung de 3 km. pe marginea 
Crișului și altele se îndepli
nesc acum zi de zi.

„Rezultate la fel de bune 
au obținut în primele zile ale 
lunii muncii patriotice și ti
nerii muncitori de la între
prinderea de construcții și 
montaj nr. 2 din București, 
ne scrie corespondentul volun
tar Ion Săftulescu. In fiecare 
săptămînă ei lucrează pe șan
tierele de construcții din stra
da Kuibișev. Impărțiți pe 
echipe — notează corespon. 
dentul — noi am curățat pa
lierele noilor blocuri de moloz 
și resturi de material lemnos 
rămase de la decofrare. Fie
care dintre noi 
locatari să-și 
mai repede în 
tamentelt".

,-Dăm ajutor 
lor", așa se intitulează știrea 
pe care ne-o trimite studen
tul N. Ciurea, din BUCU
REȘTI. Alături de ceilalți ti
neri din Capitală, scrie el, 
studenții Institutului „Maxim 
Gorki" au hotărît și ei ca în 
luna muncii brigăzilor ute
miste de muncă patriotică să 
închine cît mai multe succese 
aniversării partidului. Din 
primele zile ale lunii ei au și 
început să lucreze pe șantie
rele de construcții din Șoseaua 
Mihai Bravu.

In raionul AI UD peste 1600 
de tineri participă zi de zi la 
acțiunile de curățire și înfru
musețare a parcurilor, spații
lor verzi, întreprinderilor. De 
la începutul lunii și pînă 
acum, tinerii din Aiud au co
lectat 80 tone fier vechi, au 
curățat 310 hectare pășune și 
au plantat 11.700 pomi fruc
tiferi. Valoarea totală a mun. 
cii prestate de tineri în pri
mele zile ale lunii muncii bri
găzilor utemiste de muncă 
triotică depășește cifra 
31.000 lei.

dorește ca noii 
poată lua ctt 
primire apar-

constructori-

pa- 
de

Succese importante s-au ob
ținut în întreaga țară in ca-

(Urmare din pag. I-a)

cecu la bătăi. Și nu care erau 
cazurile cind vorbitorul era luat 
la „haș" în timp ce un alt to
varăș (numit /rezervă") îi lua 
locul reînnodînd expunerea de 
la pasajul unde o întrerupsese. 
precedentul. Aș putea să relatez 
cazuri cind s-au schimbat astfel 
cite 3-4 „rezerve".

După predarea referatului în
cepea „prelucrarea" sau cum 
am spune noi astăzi „seminarul". 
Această parte a muncii se fă
cea în grupe mai mici numite 
„coloane" pentru că erau for
mate din cei 8 tovarăși ocupind 
4 rînduri verticale de celule. 
Seminariile constau din dezba
terea unor probleme sau „punc
te”, toți tovarășii simți ndu-se 
obligați să aducă contribuții 
personale la discuții. Cele mai 
bune răspunsuri se notau și se 
premiau la intervale de 2-3

■ luni.
Munca politică era îngreunată 
de faptul că nu totul putea 
spus în fața gardienilor, la

Și 
fi 
geam. Anumite completări tre
buiau să fie făcute de la om la 
om în orele de plimbare care 
erau puține, iar adeseori zile 
întregi nu se dădeau deloc. In

drul lunii muncii brigăzilor 
utemiste de muncă patriotică 
șt în ceea ce privește colecta
rea metalelor vechi. Iată ci
teva dintre rezultate :

• In perioada de la 1 la 
6 aprilie tinerii din orașul 
București au colectat 131 tone 
fier vechi. Fruntași pe Capi
tală continuă să fie tinerii din 
raionul „23 August", care au 
predat la I.C.M. 60 tone me
tale vechi.

• In ziua de 12 aprilie a 
plecat din București spre oțe- 
lării un tren încărcat cu peste 
1.000 tone fier vechi colec
tat de tineri în primele 10 
zile ale lunii aprilie.

• Din Ploiești au plecat 
spre oțelării in aceste zile a- 
proape 500.000 kilograme fier 
vechi, colectate de tinerii 
membri ai brigăzilor utemiste 
de muncă patriotică de la 
Complexul de șantiere Brazi, 
rafinăriile 1 și 3 etc.

...Veștile sint numeroase. în 
limbajul cifrelor și faptelor 
ele vorbesc despre entuzias
mul cu care tînăra generație 
participă la înfrumusețarea 
satelor și orașelor patriei, des- 
pre dragostea cu care întîm- 
pină tinerii cea de a 40-a ani
versare a partidului nostru.

Noi utemiști au
Zilele trecute, în comuna Su

lița din raionul Botoșani 
un grup de tineri au trăit 

o mare bucurie. Li s-a înminat 
de către secretarul comitetului 
raional U.T.M., Costică Bejena- 
ru, cornetele roșii de utemiști.

Acest eveniment a constituit 
o sărbătoare pentru toți ute- 
miștii și tinerii din comună. Cu 
toții au venit să asiste la acest 
moment solemn din viața adoles
cenților cărora li se realiza unul 
din Cele mai mari visuri : cinstea 
de a deveni membru al U.T.M.

In mijlocul tinerilor a venit 
cu multă plăcere bătrînul Ion 
Dorunescu, vechi membru de 
partid, care i-a felicitat pe noii 
membri ai organizației U.T.M. Ca 
fost muncitor ceferist, bătrînul a 
avut multe de povestit tinerilor.

— Trăiam greu, a spus el, prin
tre altele. Copilăria mea a fost 
plină de necazuri și nevoi. Pe 
cind eram de ani-i voștri nu cu
noșteam odihna, iar din ceea 
ce primeam pentru munca mea 

plus munca culturală se împle
tea cu lupta grea, care cerea și 
ea timp pentru strigarea lozin
cilor, ținerea de mitinguri de 
protest, respingerea unor atacuri 
ale administrației, toarte des, 
în ora de „prelucrare" se auzea, 
venind de undeva dintr-o altă 
secție strigătul „nu bate" și 
atunci totul trebuia abandonat 
pentru a se organiza fără in- 
tîrziere acțiunea de solida
rizare. Și totuși, în ciuda tu
turor acestor greutăți majori
tatea tovarășilor care au tre
cut pe la Doftana au audiat 
și au „seminarizat" cîtevc din
tre cursurile amintite mai sus. 
lată de ce, pe drept cuvint co
muniștii au dat Doftanei denu
mirea de „Universitate marxist- 
lenireistă".

în afară de munca educctiv- 
politică se studiau intens șl 
disciplinele de cultură generală 
— matematica, geografia, isto
ria, limbile străine. Totul se 
preda la geam și se memora 
fără hîrtie. A se face notițe era 
interzis pentru a nu se da ad
ministrației pretexte să provoa
ce. Pînă și limbile străine se 
învățau pe dinafară. E drept, 
unii tovarăși se ajutau totuși 
scriind cuvinte cu săpun pe 
geam, sau zgîrîindu-le cu un 
ac de perete. Dar și această 
„metodă" se admitea doar pen
tru citeva ore. îndată ce a fost 
memorată, „lecția"11 trebuia 
„distrusă", adică ștearsă.

Multe s-ar mai putea spune 
despre Universitatea comunistă 
de la Doftana, care s-a înscris 
ca o pagină de neuitat în glo
rioasa istorie a partidului nos
tru ce împlinește în aurind 40 
ani de existență. Eu aș dori doar 
ca scurta evocare de mai sus 
să-i convingă pe tineri de un 
lucru elementar. Elementar dar 
esențial. Atunci cind este vor
ba de a învăța, greutățile nu 
trebuie invocate pentru justi
ficări, ci învinse. In lupta pen
tru învățătură, pentru cucerirea 
cetății care se numește știință, 
principalul este voința. Voința și 
entuziasmul.

Acela care s-a dedicat cauzei 
pentru care s-au jertfit cei de la 
Doftana, trebuie să știe să ia 
pildă din dîrzenia cu care învă
țau doftaniștii ieri.

Așa trebuie să faci și tu dra
gă Ileana, dacă vrei să devii 
întocmai cum ți-o cerea bunicul 
tău — primul ,,om cu carte" în 
neamul vostru.

Fie ca amintirea celor ce au 
învățat la Doftana să te ajute 
să nu te abați niciodată de pe 
drumul dîrzeniei, căci numai așa 
mergînd, drept, mereu pe dru
mul cel larg al luptei comuniste, 
vei începe să zbori tot mal 
repede și mai sus, spre ma
rile piscuri ale vieții noastre so
cialiste, spre mărețul viitor că
tre care e îndreptată de pe 
acum privirea ta curată, des
chisă și plină de entuziasmul ti
nereții.

primit carnetele
nu-mi ajungea nici pentru hrana 
zilnică.

Apoi, bătrînul a povestit felul 
in care uteciștii, alături de co
muniști au luptat pentru feri
cirea poporului, despre felul în 
care astăzi utemiști!, continuînd 
glorioasele tradiții de luptă ale 
uteciștilor se află >n primele rîn- 
duri ale luptei pentru desăvir- 
șirea construcției socialismului 
în patria noastră.

Ideea organizării la centrul de 
comună a acestei adunări s-a 
dovedit a fi deosebit de intere
santă și instructivă. Tinerii co
lectiviști, întovărășiți și elevi ve
niți dir satele comunei să pri
mească carnetele de membri ai 
U.T.M. ca Ion Bercea, Eugen Co
lac, Maria Vasiliu, Vasile Cojo- 
caru, Gheorghe Bercea, Con
stantin Vranciu, și-au luat an
gajamentul că vor cinsti prin 
muncă titlul de membru al Uniu
nii Tineretului Muncitor.

D. PREPELIȚA

A

In ajutorul organizațiilor de bază U. T. M.
pentru adunările generale deschise din luna aprilie

/'./KA’. - conducătorul și organizatorul 
tuturor victoriilor noastre

La 8 mai anul acesta se 
vor împlini 40 de ani de la 
evenimentul de importanță 
istorică pentru destinele po
porului romîn —. înființarea 
partidului de tip nou, marxist- 
leninist al clasei muncitoare 
din țara noastră, Partidul Co
munist din România. Aniver
sarea a 40 de ani de la înfiin
țarea Partidului este sărbă
toarea maselor largi de mun
citori, țărani, intelectuali, a 
tuturor oamenilor muncii, ti
neri și vîrstnici care văd în 
Partidul comuniștilor propriul 
lor partid, apropiat și scump 
ca lumina ochilor.

De 40 de ani partidul nos
tru, ținînd sus steagul mar- 
xism-leninismului, luptă cu 
abnegație pentru înfăptuirea 
aspirațiilor vitale ale poporu
lui. în condițiile grele ale ile
galității, sub crunta opresiune 
a statului burghezo-moșieresc, 
comuniștii au fost aceia care 
au purtat nestinsă flacăra 
luptei pentru lichidarea ex
ploatării celor ce muncesc, 
pentru o viață mai bună, pen
tru independența și libertatea 
țării. Partidul comunist a fost 
inițiatorul, organizatorul și 
conducătorul luptei forțelor 
patriotice populare care a dus 
la victoria insurecției armate 
și la răsturnarea dictaturii mi- 
litaro-fasciste. Partidul a or
ganizat lupta victorioasă pen
tru cucerirea puterii de stat 
de către oamenii muncii și 

conduce poporul muncitor spre 
noi și noi izbînzi pe calea con
struirii socialismului.

Prin devotamentul său ne
clintit față de interesele celor 
ce muncesc, prin politica sa 
înțeleaptă, clarvăzătoare, par
tidul și-a câștigat prețuirea,1 
dragostea și încrederea ne
mărginită a poporului. „Fieca
re victorie a sporit încrederea 
maselor în partid și le-a strîns 
tot mai puternic în jurul său 
— a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej. Partidul nos
tru. conducător încercat și de 
nădejde al poporului, recu
noscut și urmat de popor, s-a 
dovedit la înălțimea misiunii 
sale istorice".

în Partidul Muncitoresc 
Romîn poporul nostru vede 
călăuza sigură, conducătorul 
său ferm și înțelept, iar în 
politica partidului — propria 
sa politică, programul viito
rului său luminos, îndreptarul 
muncii sale pașnice și crea
toare pe calea spre victoria 
deplină a socialismului, spre 
comunism.

Făcînd bilanțul mărețelor 
succese obținute de poporul 
romîn sub steagul partidului, 
Congresul al Ill-lea al P.M.R. 
a apreciat că în țara noastră 
a fost creată baza economică 
a socialismului. Aceasta con
stituie cea mai măreață cuce
rire a clasei muncitoare, a 
țărănimii, a intelectualității. 
Prin lupta maselor munci

toare, sub conducerea partidu
lui marxist-leninist, a fost 
lichidată exploatarea omului 
de către om. Victoria socialis
mului în patria noastră con
stituie un triumf al politicii 
științifice a partidului, o con
firmare strălucită a tezei mar- 
xist-leniniste potrivit căreia 
numai sub conducerea parti
dului său revoluționar clasa 
muncitoare se poate elibera de 
cătușele exploatării.

Devenind stăpînul țării sale, 
al bogățiilor ei, poporul romîn 
a desfășurat o uriașă activita
te pentru înfăptuirea politicii 
partidului de construire a so
cialismului. Partidul Munci
toresc Romîn traduce în viață 
cu consecvență politica de 
industrializare a țării, de 
transformare socialistă a agri
culturii, de realizare a revolu
ției culturale. Anii puterii 
populare au fost anii unor pro
funde transformări economico- 
sociale, ai ofensivei neîntre
rupte a socialismului în toate 
domeniile, ai extinderii și con
solidării relațiilor de produc
ție socialiste, ai creșterii 
puterii economice a țării și 
bunei stări materiale și cul
turale a poporului.

Datorită politicii leniniste de 
industrializare socialistă a 
țării a fost creată baza tehnico- 

materială a socialismului; 
țara noastră dispune m pre
zent de puternice forțe de 
producție. în anii puterii 

populare s-au creat noi ramuri 
industriale, s-au construit nu
meroase întreprinderi, a fost 
înfăptuit înainte de termen 
planul de zece ani de electri
ficare a țării, crește continuu 
greutatea specifică a industriei 
în ansamblul economiei națio
nale. Tehnica modernă este 
introdusă în numeroase fabrici 
și uzine, procedeele tehnolo
gice înaintate se folosesc tot 
mai mult. Câtă mîndrie și în
credere în viitor inspiră fie
cărui om al muncii din țara 
noastră faptul că în 1960 in
dustria1 țării a realizat, în con
dițiile socialismului numai în 
11 săptămîni o producție egală 
cu aceea a întregului an 1938, 
anul celei mai mari producții 
industriale a regimului bur
ghezo-moșieresc.

Partidul a acordat de ase
menea o neslăbită atenție dez
voltării agriculturii. în satele 
noastre s-au petrecut profunde 
transformări, cea mai mare 
parte a țărănimii a pășit pe 
calea agriculturii socialiste. La 
începutul lunii martie a.c. sec
torul socialist din agricultură 
cuprindea 82,2 la sută din su
prafața agricolă și peste 83,8 
din suprafața arabilă a țării. 
Agricultura noastră dispune în 
prezent de o puternică bază 
tehnică. Succesele dobîndite în 
transformarea socialistă a 
agriculturii au avut drept ur
mare creșterea considerabilă a 
producției agricole.

O caracteristică importantă 
a transformărilor ce s-au pe
trecut în perioada revoluției 
socialiste o constituie marele 
avînt al culturii și științei, 
larga dezvoltare a învățămîn- 
tului de toate gradele, răspîn- 
direa amplă a cunoștințelor 
științifice, a culturii și artei în 
rîndul maselor populare. Succe
sele obținute în dezvoltarea 
economiei naționale și spo
rirea venitului național au dat 
partidului și guvernului posi
bilitatea să înfăptuiască în 
mod sistematic măsuri desti
nate ridicării nivelului de trai 
material și cultural al poporu
lui.

Alături de întregul popor, 
tineretul din țara noastră 
crescut și educat de partid 
și-a adus contribuția sa la 
lupta pentru instaurarea pu
terii populare, pentru lichida
rea exploatării celor ce mun
cesc, pentru construirea socia
lismului.

întotdeauna, partidul clasei 
muncitoare din țara noastră a 
acordat o deosebită grijă și 
atenție tinerei generații. în 
focul luptelor revoluționare 
împotriva odiosului regim bur
ghezo-moșieresc din Romînia. 
P.C.R. a creat curînd după în
ființarea sa Uniunea Tinere
tului Comunist. Sub condu
cerea Partidului Comunist din 
Romînia, în focul crîncenei 
lupte de clasă pentru dobo- 
rîrea orînduirii burghezo-mo- 
șierești, Uniunea Tineretului 
Comunist a acționat ca un 
ajutor prețios al partidului, 
cîștigîndu-și dragostea și recu
noștința întregului nostru 
popor.

Odată cu trecerea la con
struirea socialismului, tinere
tul nostru, mobilizat de U.T.M. 
— continuatoarea tradițiilor 
U.T.C. — și-a adus aportul la 
lupta pentru înfăptuirea poli
ticii partidului de industriali-, 
zare socialistă, de transfor
mare socialistă a agriculturii, 
de făurire a noii culturi. Aju
tor și rezervă a partidului, 
Uniunea Tineretului Munci
tor urmărește prin întreaga 

sa activitate înarmarea tinerei 
generații cu cunoașterea poli
tici) partidului și participarea 
sa activă și entuziastă la în
făptuirea acestei politici. Uni
unea Tineretului Muncitor 
desfășoară o muncă continuă 
pentru educarea tineretului în 
spiritul dragostei și devota
mentului nețărmurit față de 
partid, pentru cauza socialis
mului, în spiritul glorioaselor 
tradiții revoluționare ale clasei 
muncitoare, al luptei pline de 
abnegație, pină la sacrificiu, 
pentru cauza partidului. Mili
oane de tineri din uzine și fa
brici, șantiere, de pe ogoare, 
din instituții, din școli și 
facultăți, pătrunși de devota
ment față de cauza construc
ției socialiste, față de regimul 
democrat-popular, însuflețiți 
de dragoste înflăcărată față de 
patria lor liberă, mobilizați 
de U.T.M., la chemarea șj sub 
conducerea partidului, au luat 
parte activă la înfăptuirea 
planurilor economice de stat, 
la lupta pentru construirea 
socialismului. Congresul al 
III-lea al partidului apreciind 
aportul tinerei generații a 
arătat că alături de întregul 
popor muncitor, minunatul 
tineret al patriei noastre, mun
cind și învățînd participă cu 
entuziasm la lupta pentru dez
voltarea economiei și culturii, 
aducînd o contribuție de preț 
la obținerea tuturor victori’- 
lor dobîndite de poporul nostru. 
Această apreciere umple de 
mîndrie și bucurie inimile 
tineretului, îi sporește încre
derea în forțele sale și hotă- 
rîrea de a munci și învăța maî 
mult și mai bine, de a fi ’n 
primele rînduri ale luptei pen
tru înfăptuirea politicii parti
dului.

Toate succesele dobîndite de 
tineretul nostru și de organi
zația lui revoluționară — 
U.T.M. — se datoresc condu
cerii de către partid, grijii 
părintești cu care partidul se 
ocupă de tînăra generație de 
constructori ai socialismului. 
Conducerea de către partid 
este principiul fundamental 

care stă la baza întregii acti
vități a U.T.M.

Nu există îndatorire mai 
mare pentru un utemist, pen
tru un tînăr constructor al 
socialismului, decît aceea de 
a duce la îndeplinire sarcinile 
trasate de partid, de a înfăp
tui politica partidului care 
întruchipează interesele și nă
zuințele întregului nostru po
por muncitor. Partidul a dat 
un țel clar, înalt vieții noa
stre, ne-a creat toate condi
țiile pentru a participa din 
plin la înfăptuirea măreței 
opere de construire a socialis
mului, pentru ca năzuințele 
noastre cele mai avîntate să 
poată deveni realități. Pentru 
minunata noastră viață nouă, 
pentru tinerețea noastră lu
minoasă, pentru grija cu care 
sîntem înconjurați, tînăra ge
nerație este profund recunos
cătoare partidului — părinte 
iubit. —/

Dacă în trecut tineretul din 
țara noastră, crîncen exploa
tat și umilit era îndepărtat de 
la viața politică, astăzi tînă
ra generație din patria noa
stră se bucură deplin de 
drepturi politice participind 
activ la viața politică și ob
ștească a țării. Mii și mii de 
tineri activează ca deputați în 
sfaturile populare iar zeci 
de tineri fac parte din Marea 
Adunare Națională — organul 
suprem al puterii de stat.

Nespus de grea era în tre
cut viața tinerilor muncitori 
și țărani muncitori. Cruntă 
era exploatarea care apăsa pe 
umerii tineretului. Spectrul 
șomajului, teama de ceea ce 
va aduce ziua de mîine con
stituia un adevărat coșmar. In 
timpul uceniciei tinerii erau 
batjocoriți și duceau o viață 
de robie. Ei erau nevoiți să 
„fure" secretele meseriei. In
tr-o corespondență publicată 
în 1930 de ziarul „Tînărul 
muncitor" un grup de ucenici 
scriau: „Sîntem 16 ucenici in
terni la fabrica „Țăranca1 din 
București. Muncim de la 6 di
mineața pînă la 11—12 noap- 
tea, cîteodată și mai tîrziu, 

iar în schimbul muncii noa
stre primim bătaie. în loc de 
mîncare ni se dau niște lături 
pe care deseori nu le putem 
mînca cu toate că sîntem flă- 
mînzi". Aceste cuvinte ilus
trează viața de chin pe care 
o trăiau tinerii muncitori în 
trecut. Tot atît de grea și umi
litoare era viața tinerilor ță
rani muncitori care, sub biciul 
ciocoiesc, trudeau din zori și 
pînă la asfințit pe ogoarele 
moșierilor pentru o coajă 
amară de pîine, pentru un 
colț de mămăligă. Aceasta 
este și astăzi situația tineri
lor muncitori și țărani mun
citori din țările capitaliste, 
în S.U.A. se numără azi 
circa 2 milioane tineri șo
meri ; în Italia 135.000 ; în 
Grecia 41% din șomeri sînt 
tineri sub 24 ani. în Franța 
salariile tinerilor sînt cu 50% 
mai mici decît ale vîrstnicilor. 
în Turcia tinerii capătă pen
tru o zi de lucru de 10—11 
ore o treime din salariile 
vîrstnicilor.

Astăzi, în patriâ socialistă 
dreptul la muncă e o realitate 
vie. Șomajul cu întregul lui 
cortegiu de suferințe a dispă
rut. Tinerii muncitori din 
orice ramură de activitate pri
mesc la muncă egală un sa
lariu egal. Ei sînt înconjurați 
cu dragoste de maiștri și de 
muncitori mai vîrstnici, au la 
dispoziție nenumărate posibi
lități de a-și ridica continuu 
calificarea Pregătirea profe
sională a tinerilor muncitori 
este asigurată printr-o largă 
rețea de școli profesionale. 
Tinerii elevi ai școlilor pro
fesionale primesc în mod gra
tuit din partea statului ma
nuale, îmbrăcăminte, masă la 
cantine.

Tineretul muncitor al sate
lor noastre trăiește și el azi 
o viață nouă. Urmînd cu în
credere cuvîntul partidului, 
încadrați în marea lor majo
ritate în sectorul socialist al 
agriculturii, tinerii de la sate 
se bucură de condiții mereu 
mai bune ’» viață și de mun
că. Au crescut an de an ve-
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„VOS1OK“ rezultat al uriașei dezvoltări a tuturor ramurilor științei sovietice
')

Minut după minut, teletipurile agențiilor 
de presă ale lumii transmit noi și noi vești 
ce dovedesc uriașul ecou pe care l-a trezit pe 
Întregul glob măreața biruință a oamenilor 
de știință sovietici — călătoria în Cosmos a 
primei nave care are Ia bordul ei un om.

In această excepțională realizare a științei 
și tehnicii s-au unit geniul și eroismul glo
riosului popor sovietic — deschizător de 
drumuri pe Fămint și in Cosmos.

încununarea marilor victorii ale poporului 
sovietic în cucerirea spațiului Cosmic, primul 
zbor a unui om în Cosmos constituie una din 
cele mai mărețe cuceriri ale geniului uman 
pusă in slujba păcii, în slujba progresului și 
fericirii oamenilor.

Rod al grijii deosebite pe care o are pu
terea sovietică pentru dezvoltarea științelor,

măreața biruință de la 12 aprilie 1961 vine 
să ne arate excepționalele realizări ale știin
ței sovietice în cele mai diverse comparti
mente ale cercetării științifice.

Cele mai noi cuceriri ale matematicii și 
electronicii, automaticii și telecomunicațiilor, 
fizicii metalelor și biocosmologiei, fizicii se- 
miconductorilor șl mecanicii, și a unei serii 
întregi de alte științe au conlucrat Ia pla
sarea pe orbită șl revenirea pe Fămint a na
vei „Vostok".

Ancheta realizată de ziarul nostru în rân
durile unor specialiști demonstrează din plin 
faptul că zborul în Cosmos al primului om 
este rezultanta unor excepționale perfor
manțe în cele mai diverse domenii ale cer
cetării științifice.

Mecanica Cosmonautica Tehnica rachetelor

Matern atica
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Este I impede pentru oricine 
și în primul rînd pentru 
cei care sînt în curent cu 

practica cercetării științifice, Că 
grandioasa desprindere de pă- 
mînt și de atracția sa a pri
mului om din istorie, nu este 
nici fruct al întîmplăril și 
nici rod al fanteziei. In mo
mentul lansării, toate problemele 
unei navigații fără risc și fără 
pericol erau minuțios rezolvate 
din punct de vedere științific.

Dintre aceste probleme, pro
blemele matematice par a fi 
mai ascunse marelui public. Și 
totuși, numeroasele probleme 
matematice, unele cu caracter 
înalt teoretic,, altele cu carac
ter practic, au trebuit să fie re-

acad. prof.
Miron Nicolescu

zolvate. în primul rind, se află 
problema determinării precise a 
traiectoriei pe care vebicolul 
aerian trebuie să o urmeze în 
funcție de condițiile inițiale 
(viteza inițială, direcția inițială), 

în al doilea rînd, se află pro
blema determinării rapide a ele
mentelor orbitei satelitului. A- 
ceasta este o problemă de cal
cul, care trebuie făcut cu aju
torul mașinilor, pentru a se pu
tea confrunta în orice moment 
traiectoria urmată de navă cu 
cea determinată teoretic.

Medicina
prof. univ. dr.

Em. Repciuc

Pentru noi este clar faptul c8 
numai o industrie de prim 
rang — rod al puterii so

vietice — numai o știință a cărei 
dezvoltare nu cunoaște limite, în 
condițiile socialismului, pot garanta 
un succes de asemenea proporții. 
Din relatările primului cosmonaut 
rezultă că în tot timpul zborului 
condițiile de sănătate au fost ex
celente și comunicarea cu solul a 
putut fi menținută tot timpul. A- 
ceasta dovedește că starea tutu
ror organelor și în special cea a 
sistemului nervos a fost normală.

Pilotul cosmonaut a suportat 
bine imponderabilitatea. De fapt 
încă mai înainte experiențele pe 
animale au demonstrat că impon
derabilitatea poate fi suportată de 
organismele de experiență, care 
se adaptează relativ repede la 
noua situație. In timp ce fiziolo
gii din țările capitaliste descriu în 
culorile cele mai negre această 
stare, cercetătorii sovietici au a- 
rătat necontenit că starea de im
ponderabilitate, chiar dacă nu se 
iau măsuri speciale împotriva ei 
(cum ar fi crearea unui cîmp gra
vitațional artificial), nu este în 
stare să provoace tulburări dura
bile prin deficit de adaptare. 
Dimpotrivă animalele de expe
riență după o scurtă perioadă de 
încordare, cîștigau repede preci
zia mișcărilor și odată cu aceasta 
echilibrul și normalizarea compor
tamentului și activității nervoase 
superioare. Deși transpunerea a- 
cestor date la om trebuie făcută 
cu oarecare rezervă totuși ele o- 
fereau suficient femei ca să ara
te lipsa unei baze științifice a pro

pagandei defetiste duse în presa 
țărilor capitaliste. Zborul efectuat 
de luri Gagarin a venit să con
firme pe deplin cercetările fizio
logilor sovietici.

Există desigur două momente 
importante, pe care trebuie să le 
înfrunte cosmonautul, acel al ac
celerației crescînde la decolare și 
acel al accelerației descrescînde 
la aterizare. Ambele tind cu mul
tă violență să disloce masa sang
vină s-o împingă spre o extremi
tate, lucru cunoscut de multă vre
me de la zborurile cu avionul în 
picaj.

Dezvoltarea mijloacelor de pro
tecție a stat de mult în centrul 
preocupărilor medicinii cosmona
utice sovietice. Munca inimii, sta
rea vaselor au fost urmărite de 
echipe numeroase de cercetători 
prin sisteme complicate de tele- 
comunicare pe animalele aflate pe 
navele cosmice lansate anterior. 
Acesta este încă un succes al 
științei sovietice, care a sfat la 
baza securității zborului pentru 
om. Aparatele au permis urmări
rea obiectivă a stării inimii și va
selor în timpul zborului și au pre
gătit lansarea cu succes a primei 
nave cosmice avînd un om la 
bord.

Sînt încă multe alte detalii pe 
care medicina cosmonautică și fi
ziologia ei au trebuit să le rezol
ve. Știința sovietică a reușit a- 
ceasfa, grafie întîietăfii pe care o 
deține în domeniul fiziologiei teo
retice și aplicate, datorită apara- 
tajului și utilajului modern folo
sit în experimentare.

In afară de aceste două pro
bleme de natură pur matema
tică, multe probleme de fizică 
sau de metalurgie, ca și de me
canica fluidelor au cerut ajuto
rul matematicii Acest ajutor se 
concretizează întotdeauna prin 
rezolvarea unei ecuații cu deri
vate parțiale sau a unei ecuații 
i nteg ro-d iferen ția le.

Matematica sovietică se află 
astăzi la un grad fără precedent 
de dezvoltare care-i permite să 
atace și să rezolve rapid orice 
problemă pusă de tehnică.

Numai o dezvoltare teoretică 
în toate ramurile matematicii și 
o aplicare constantă a teoriei 
la problemele concrete a permis 
matematicii sovietice să ocupe 
primul loc in lume. Savanți so
vietici de renume mondial, cu- 
noscuți prin cercetările lor teo
retice de excepțională valoare, 
cum sînt Kolmogorov, Sobolev, 
Markov, Liapunov, Gebfand și 
numeroși alții își consacră as
tăzi energia cercetărilor legate 
de nevoile și cererile altor dis
cipline.

Amploarea și valoarea excep-ț 
țională a cercetărilor matema
tice ale școalei sovietice se ve
rifică în mod vizibil, zi de zi 
în toate marile realizări ale 
științei și tehnicii sovietice.

Cosmobiologia

Această realizare măreață 
este rezultatul unei me
todice pregătiri, urmată 

de numeroase experiențe de 
astronautică, care au început 
la data memorabilă de 4 oc
tombrie 1957. O contribuție 
fundamentală în această mun
că au adus-o mecanicienii so
vietici care au avut sarcina 
de a studia cu precizie condi
țiile zborului rachetelor cos
mice, ținînd seama de princi
piile de bază ale mecanicii. 
Pentru cine cunoaște tradițiile 
glorioase și marea dezvoltare 
a școlii ruse și sovietice de 
mecanică nu este de mirare 
faptuj că astăzi Uniunea So
vietică este țara care a reali
zat prima zborul omului în 
Cosmos.

Este suficient de a aminti 
aici că știința sovietică a me
canicii numără precursori 
iluștri.

Ținînd seama de principiile 
mecanicii neutoniene ca și de 
valoarea primei viteze cosmice 
necesare creării unui satelit 
artificial al Pămîntului, meca
nicienii sovietici au avut de re
zolvat probleme de o deose
bită dificultate în ceea ce pri
vește plasarea pe o orbită con
venabilă a navei cosmice.

Calculul cantității combusti
bilului necesar diferitelor 
trepte ale rachetei purtătoare 
pentru a atinge viteza finală 
dorită și asigurarea orientării 
necesare acestei viteze la sfîr-

șitul propulsării, astfel ca tra
iectoria navei libere, sub acți
unea atracției Pămîntului, să 
fie cea dorită, determinarea 
sarcinii combustibilului nece
sar emiterii jetului de frînare 
a navei în vederea aterizării 
la locul indicat, momentul in
trării în acțiune a sistemului 
de frînare, sistemul de para- 
șutare— iată o serie de pro
bleme de mecanică rezolvate 
cu măiestrie de mecanicienii 
sovietici cu ajutorul mașinilor 
de calcul, după utilizarea tu
turor mijloacelor de care dis
pune analiza matematică și 
ramura ei modernă — calcu
lul numeric.

In afară de precizarea con
dițiilor necesare asigurării 
zborului navei, mecanicienii 
sovietici au avut de determi
nat și condițiile de accelerare 
pe care urma să le suporte or
ganismul astronautului în de
cursul startului rachetei și în 
faza de frînare, precum și con
dițiile legate de starea de im
ponderabilitate din timpul zbo
rului liber, furnizînd date 
utile biologilor în vederea pre
gătirii experiențelor care au 
premers zborului omului în 
Cosmos.

Savanții sovietici au înscris 
astfel o pagină deosebit de 
glorioasă în istoria științei, ca 
rezultat ai colaborării rodnice 
a oamenilor de știință, cu 
scopul zmulgerii tainelor a- 
dînci ale Cosmosului.

conf. univ. dr.
I. Foni

M ba cunoașterii și a progresu
lui, activitatea de zi cu zi a

cosmobiologilor sovietici în cola
borare strinsă, creatoare cu ceilalți 
specialiști a ajutat substanțial la pre
gătirea primului zbor în Cosmos, 
la cunoașterea reacfiilor organis
melor vii, la acțiunea factorilor 
noului mediu, încă necunoscut 
pînă acum cîteva zile oamenilor, 
la crearea mecanismelor de pro
tecție, la asigurarea întoarcerii 
cosmonauților vii și nevătămați 
pe pămînt.

UNOR. OAMENI
DE STIINTÂ» - .2——.-

Automatica
conf. univ. ing.

S. Călin

j tlt din punct de vedere al 
,/J cercetărilor privlrld teoria 

sistemelor automate, cit și 
din punct de vedere al automa
tizării proceselor de producție și 
al realizării de instalații comple
xe automatizate, Uniunea Sovieti
că ocupă primul loc în lume.

încă din anul 1950 a intrat în 
funcțiune în U.R.S.S. prima uzină 
automată din lume pentru pistoa
ne de automobil și tractor, care 
a depășit cele mai perfecționate 
realizări din țările capitaliste în 
domeniul automatizărilor com
plexe.

Nu au egal în lume în privința 
gradului de automatizare nici sec
țiile automate pentru fabricarea 
rulmenților cu bile și cu role de la 
Uzina de stat de rulmenți nr. 1 
din Moscova, dată în exploatare 
in anul 1955.

In U.R.S.S. a fost realizată pri
ma mașină electronică de calcu
lat cu acfiune continuă, destinată 
pentru calculul regimului optim de 
exploatare a zăcămintelor de pe
trol și gaze. Ea determină auto
mat amplasarea cea mai avanta
joasă a sondelor.

Tot în Uniunea Sovietică a fost 
creat primul sistem aufoadapfabil 
de conducere automată a proce
selor de producție ca și primul 
regulator pneumatic industrial 
extremal, care stabilește și men
ține automat regimul optim al 
procesului de producție coman
dat. Primele dispozitive de co
mandă automată a tractoarelor au 
fost realizate de I. G, Loghinov 
și sînt produse în prezent în se
rie.

Automatizarea nu intervine nu
mai în operațiile de prelucrare, ci 
intervine și în însuși procesul de 
elaborare a tehnologiei prelucră- 
■ ' Astfel, la Institutul de automa

tică al R.S.S. Ucrainene a fost 
realizat un dispozitiv cibernetic 
care elaborează automat progra
mul cel mai rațional al ciclului 
tehnologic de prelucrare mecani
că a pieselor.

înaltul nivel obținut în Uniunea 
Sovietică in domeniul automati
zării a contribuit în măsură însem
nată la pregătirea și înfăptuirea 
cu succes a epocalei realizări a 
științei și tehnicii sovietice : călă
toria primului om în Cosmos.

Incepînd de la lansarea primu
lui satelit artificial al Pămîntului, 
precizia plasării pe orbite a sa
teliților, rachetelor cosmice și na
velor cosmice a fost asigurată de 
instalații automate complexe de 
calcul și de teleghidare a rache
telor în spațiul cosmic.

Menținerea condițiilor de viață 
în interiorul navelor cosmice, do
zarea riguroasă a oxigenului, re
glarea automată a presiunii și 
temperaturii, transmiterea prin ra
dio a datelor pe Pămînt, toate 
acestea necesită numeroase insta
lații automate. După cum se știe 
— precizia funcționării lor a fost 
minuțios verificată în repetate 
rînduri.

în sfîrșif, frînarea navelor cos
mice, coborîrea lor de pe orbită și 
reîntoarcerea pe Pămînt este de 
asemenea comandată de sisteme 
automate complexe de frînare și 
propulsie, care asigură revenirea 
pe o anumită traiectorie.

Oamenii de știință, muncitorii, 
inginerii și tehnicienii sovietici 
care lucrează în domeniul auto
matizării au rezolvat cu succes 
nenumăratele și complicatele pro
bleme de automatizare puse de 
călătoria omului în spațiul cosmic, 
contribuind astfel la inaugurarea 
unei ere noi în istoria omenirii.

Cosmobiologii sovietici au stu
diat cu multă atenție printre al
tele influența radiațiilor cosmice 
asupra organismelor vii, asupra 
eredității, a mutațiilor genetice 
care pot să apară, asupra pro
cesului de formare a globulelor 
roșii și albe, a modificărilor inter
ne biochimice din țesuturi. Pro
gramul studiilor biologice s-a ba
zat pe trimiterea în Cosmos nu 
numai a dinilor, iepurilor, șoare
cilor, ci și a celor mai elementa
re forme de viață. In cosmonave 
s-au găsit alături bacteriofagi, mi
croorganisme diferite, plante uni- 
celulare, ciuperci, plante supe
rioare, sămînță de porumb, boa
be de mazăre, insecte, și chiar 
celule canceroase umane și pie
le normală în culturi.

Acest „bagaj" viu al cosmona- 
velor a permis un studiu biologic 
aprofundat asupra reacțiilor va
riate ale organismelor la influen
ța zborului cosmic în raport cu 
dezvoltarea filogenefică a specii
lor de animale și plante.

Cu ajutorul acestor „obiecte 
biologice" specialiștii sovietici au 
făcut cercetări asupra biochimie! 
proceselor elementare vitale cît și 
asupra eredității.

Apariția cosmobiologiei — unul 
din cele mai pasionante domenii 
ale cercetării științifice contempo
rane — a însemnat concentrarea 
unor colosale energii, unei imen
se cantități de muncă științifică 
creatoare și de aceea felicităm 
astăzi din plin pe oamenii de 
știință sovietici pentru excepțio
nala lor performanță.

Faptul că și de data aceasta 
Uniunea Sovietică a luat-o îna
intea S.U.A. în întrecerea pentru 
c saltul Cosmosului se bazează 
pe faptul că știința și tehnica 
sovietică sînt cele mai înaintate 
din lume..

In cele ce urmează vom de
monstra aceasta, referîndu-ne 
la unele realizări de seamă din 
domeniul electronicii care are 
un zoi de prim ordin în cuce
rirea Cosmosului.

Pentru a asigura reușita unei 
experiențe cosmice, este nece
sar a se calcula cu precizie 
viteza de lansare, determinîndu- 
se exact atit mărimea ei, cît și 
direcția de mișcare, in cazul 
unor zboruri spre alte corpuri 
cerești, (Lună, Venus etc.) este 
obligatoriu a determina și mo
mentul lansării. Aceasta nu este 
posibil decît numai cu ajutorul 
calculatoarelor electronice deo
sebit de rapide. In Uniunea So-

Semiconduc
arile succese înregistrate 
de Uniunea Sovietică în 
cucerirea spațiului cos

mic au fost determinate de 
efortul comun din multe do
menii ale fizicii, matematicii, 
chimiei, tehnicii.

Cert este faptul că specia
liștii în semiconductori au a- 
vut un rol important în reu
șita primei călătorii a primului 
cosmonaut. Intr-adevăr pe lin
gă celelalte probleme de aero
dinamică, mecanică, metalur
gie, chimie etc., etc., rezolvate 
cu succes de oamenii de ști
ință și tehnicienii sovietici, 
electronica a avut de rezolvat 
o serie de probleme de uriașă 
importanță cum au fost pro
blema comandării la distanțe 
mari a sateliților în mișcarea 
lor în spațiul cosmic, pro
blema legăturii radio cu sate
liții, dirijarea sateliților, trans
miterea datelor științifice pe 
pămînt etc. Ei bine, aceste 
probleme au fost rezolvate cu 
dispozitive și aparatură con
struită aproape exclusiv pe 
bază de semiconductori (tran- 
zistori, diode cu cristal, foto- 
elemente, termistori, contori 
cristalini etc.).

Cristian
Constantinescu 
cercetător principal 

la Institutul de Fizică 
al Academiei R.P.R.

Acest fapt a fost determinat 
atît de dimensiunile reduse ale 
dispozitivelor cu semiconduc
tori cît și de robustețea lor 
mecanică, durata de funcțio
nare practic nelimitată și mai 
ales de consumul redus de 
energie electrică. De fapt, 
înseși sursele de energie ale 
sateliților au fost construite 
pe bază de semiconductori.

Pe de altă parte, menținerea 
și reglarea temperaturii, pre
siunii și umidității normale în 
interiorul satelitului, controlul 
nivelului radiațiilor cosmice, 
al frecvenței ciocnirilor cu 
meteoriții, — s-au realizat de 
asemenea tot prin dispozitive 
pe bază de semiconductori.

Este clar deci că semicon- 
ductorii au jucat unul dintre 
cele mai importante roluri în 
succesul lansării, zborului și 
aterizării cu bine la locul sta
bilit a primului cosmonaut.

-r-rxcelenta realizare sovie- 
Pj tică reprezintă rezol

varea cu o deosebită 
măiestrie și talent a celor mai 
importante probleme din do
meniul cosmonauticiL

Principial, între zborul pe 
orbită de satelit în jurul Pă
mîntului și zborul spre Lună 
sau eventual spre planetele 
Marte și Venus, nu există 
multe deosebiri esențiale, în- 
trucît toate aceste obiective 
cosmonautice se bazează pe re
zolvarea unor probleme funda
mentale similare.

Una dintre acestea constă în 
determinarea unui program de 
accelerare a navei în perioada 
de lansare, pînă la viteza 
cosmică necesară, astfel ca 
supraîncărcările care apar să 
fie ușor suportate de cosmo- 
nauți, asigurindu-se in același 
timp un consum de combusti
bil cît mai mic.

După cum s-a văzut, această 
problemă a fost soluționată cu 
o deosebită măiestrie de sa
vanții și tehnicienii sovietici.

O altă latură a zborului in
terplanetar constă în operația 
de desprindere de pe orbita 
cosmică în vederea înscrierii 
pe o traiectorie de apropiere 
de Pămînt, sau eventual de o 
altă planetă și apoi frînarea 
navei astfel ca viteza sa în 
momentul cînd atinge supra
fața planetei, să fie foarte 
mică. Și această dificilă pro
blemă a fost rezolvată cu 
succes de specialiștii sovietici.

Este de asemenea evident că 
multe dintre soluțiile construc
tive adoptate de savanții so
vietici pentru realizarea na
velor cosmice satelit, meto
dele de asigurare a unor bune 
stabilități pe orbită, constituie 
de fapt rezolvarea probleme
lor fundamentale ridicate de 
construcția unei nave inter
planetare in general.

Privită prin prizma acestor 
perspective, impresionanta 
realizare sovietică ne apare în 
adevărata ei măiestrie.

Rezolvarea problemelor fun
damentale ale cosmonauticii 
oferi savanților sovietici posi
bilitatea de a realiza într-un 
viitor apropiat noi și impor
tante etape cosmonautice, des
tinate studierii directe de că
tre om a planetelor sistemului 
nostru solar. 'Aceasta demon
strează încă o dată cu putere, 
că poporul sovietic, care con
struiește cu succes orînduirea 
comunistă a devenit în condi
țiile contemporaneității stega
rul glorios al progresului și 
civilizației umane.

Zborul primului om în
Cosmos a fost posibil 
datorită — între altele 

— dezvoltării impetuoase și 
multilaterale in Uniunea So
vietică a tehnicii motoare
lor rachetă. In numai trei 
ani și jumătate de expe
riență astronautică a fost 
creată o puternică rachetă 
purtătoare, unică în lume. 
Această rachetă este capabilă 
să ridice, in numai cîteva mi
nute, la înălțimi de cîteva sute 
de kilometri încărcături utile 
in greutate de mai multe tone 
și să asigure totodată creșterea 
vitezei acestora de la zero Ia 
aproximativ 8 km pe secundă. 
Așadar, in perfecționarea mo
toarelor rachetă, a fost nece
sar să se urmărească pe de o 
parte realizarea unui regim de 
funcționare convenabil care să 
producă în fiecare secundă o 
creștere a vitezei suportabilă 
de către organismul omenesc, 
iar pe de altă parte s-a ur
mărit continuu creșterea pu
terii motoarelor rachetă și a 
duratei lor de funcționare. 
Mergînd pe această linie s-a 
ajuns ca, actualmente, puter
nicele motoare rachetă sovie
tice să poată lansa fie nave 
cosmice în greutate de peste 
4.700 kg, fie automate cosmice 
in greutate de 6.500 kg.

Echivalentul terestru al 
unor asemenea greutăți este 
acela al autobuzelor terestre 
pentru zeci de pasageri. De 
fapt, de fiecare dată s-a pla
sat pe orbită atît satelitul pro- 
priu-zis (avînd una din greu
tățile menționate mai sus) cit 
și ultima treaptă a rachetei 
purtătoare. Aceste două cor
puri au zburat împreună pînă

la intrarea pe orbită, după 
care s-au separat conform 
prevederilor tehnice. Totuși, 
ambele corpuri au fost ridi
cate la înălțimi de sute de ki
lometri și ambele corpuri au 
dobindit în timpul perioadei 
de lansare prima viteză cos
mică. Rezultă că specialiștii 
sovietici au construit rachete 
excepțional de puternice, ca
pabile să expedieze în Cosmos, 
într-o singură lansare, încăr
cături de ordinul a cel puțin 
12—15 tone.

Energia dezvoltată în peri
oada de lansare (de numai cî
teva minute) de puternicele 
motoare ale unor astfel de ra
chete, corespunde unei puteri 
care depășește de cîteva ori 
puterea instalată a celor mai 
mari hidrocentrale electrice 
din lume, aflate în funcțiune 
sau în curs de construire 
(Kuibîșev, Bratsk, Krasno- 
iarsk).

In aceste condițiuni, rache
tele pot transporta încărcături 
utile grele care includ variate 
aparate și instrumente ce per
mit rezolvarea simultană a 
numeroase probleme științi
fice, cît și cabina pentru asi
gurarea concomitentă a condi
țiilor necesare pentru zborul 
omului în Cosmos, în deplină 
siguranță. Efectuarea în 
S.U.A. a unui zbor cosmic de 
anvergura celui efectuat în 
U.R.S.S. Ia 12 aprilie 1961 nu 
va fi încă multă vreme o pro
blemă rezolvabilă. Aceasta în 
primul rînd tocmai din cauza 
puterii mult mai reduse a ra
chetelor americane în compa
rație cu cele realizate în 
Uniunea Sovietică.

Metalurgia
conf. univ. ing.

I. Tripșa
candidat în științe tehnice

t o r i i
Noi, fizicienii înțelegem foar

te bine greutățile de ordin ști
ințific pe care le-au avut de în
vins oamenii de știință și teh
nicienii sovietici în rezolvarea 
cu succes a acestor probleme 
dar cu cît au fost mai mari 
dificultățile, cu atît realizările 
sînt mai demne de admirație.

Mie, personal, t.înăr fizician 
acest măreț eveniment îmi dă 
prilejul ca încă o dată să mă 
simt mîndru și fericit că am 
studiat și m.am specializat în 
domeniul semiconductorilor 
anume în Uniunea Sovietică, 
că am învățat direct de la ști
ința cea mai înaintată, știința 
sovietică, că am văzut cu ochii 
mei cum lucrează oamenii de 
știință sovietici, capabili să re
zolve orice problemă fie chiar 
una atît de dificilă cum a fost 
lansarea în spațiul cosmic și 
readucerea pe pămînt a pri
mului cosmonaut.

Sînt fericit că pot pe această 
cale să-mi exprim recunoștința 
și admirația mea oamenilor de 
știință și tehnicienilor sovie
tici pentru istorica realizare și 
să le urez din inimă noi succese 
în cucerirea spațiului cosmic.

Alături de întregul popor, 
metalurgiștii sovietici 
și-au adus contribuția la 

rezolvarea cu succes a primu
lui zbor al omului in Cosmos. 
Ei au elaborat cu căldura pa
siunii de îndrăgostit rețetele 
unor noi aliaje. Le-au to
pit și prelucrat în vîlvă- 
taia celor mai moderne 
cuptoare din metalurgia între
gii lumi, punînd Ia dispoziția 
constructorilor navei-satelit 
cele mai rezistente materiale 
ce au fost create vreodată, ca
pabile să împlinească toate ce
rințele variate ridicate de zbo
rul cosmic.

In lupta pentru elaborarea 
noilor materiale necesare na
velor cosmice, a fost creată în 
Uniunea Sovietică o nouă ra
mură a metalurgiei : mîcro- 
metalurgia.

Microsîrma permite să se 
creeze tot felul de elemente

pentru aparatele de măsură, 
control, automatizare, de cal
cul și radio, cu greutatea de 
100—1.000 ori mai mici decît 
elementele obișnuite. Micro - 
sirma sovietică a permis să se 
creeze zeci de aparate ușoare 
și cu volum mic corespunză
toare funcționării în cabina 
navei-satelit, aparate care asi
gură deplina securitate a zbo
rului cosmic.

Măiestria vestiților metalur- 
giști sovietici s-a îmbinat ast
fel cu măiestria tuturor spe
cialiștilor constructori, cu mă
iestria primului pilot cosmo
naut I. A. Gagarin și a opera
torilor dispozitivelor automate 
de dirijare a zborului sputnici
lor, creind minunata navă cos
mică satelit pe bordul căreia 
zborul în Cosmos o să devină 
în curînd un lucru obișnuit.

Radiocomiinicația
prof. univ. ing.
Gh. Cartianu

Desfășurarea plină de 
succes a programului 
de cercetare a spațiu

lui cosmic de către Uniunea 
Sovietică, care a culminat cu 
trimiterea unui om în Cosmos, 
a fost posibilă numai datorită 
dezvoltării multilaterale, pînă 
la cele mai înalte culmi a 
științei și tehnicii sovietice.

Pentru a ajunge la aceste 
realizări au fost necesare cer
cetări variate și adîncite în 
astronomie, matematică, fizică, 
chimie, t'ermotehnică, medici
nă. A trebuit să se dezvolte

Electronica

tehnica motoarelor de rache
te, a combustibilului de mare 
putere, a aliajelor speciale de 
mare rezistență și în același 
timp de greutate mică, a ra- 
diocomunicațiilor, radioghida
tului, a electronicii, a mașini
lor de calcul, a bateriilor so
lare.

Instalațiile electronice și de 
radiocomunicație au permis 
ca sateliții și navele cosmi
ce să capete viață. Aceste in
stalații au permis ca înregis
trările făcute să fie transmi
se pe pămînt, au permis ur
mărirea navei în zbor de-a 
lungul traiectoriei sale, au dat 
posibilitatea să se transmită

vietică s-au realizat o serie în
treagă de astfel de calculatori 
rapizi. Savanții sovietici sînt cei 
mai înaintați din lume în ceea 
ce privește modelele electronice 
pentru integrarea ecuațiilor cu 
derivate parțiale.

Uniunea Sovietică este prima 
în lume in teoria algoritmilor. 
Lucrările lui A. A. Markov, 
A. A. Liapunov și ale altora sînt 
unanim recunoscute.

Toate zborurile sovietice s-au 
caracterizat printr-o precizie de- 
săvîrșită, chiar cînd a fost vor
ba de o traiectorie foarte difi
cilă, ca aceea a unei orbite 
circumlunare sau zborurile spre 
Venus.

Dar electronica este prezentă 
și prin aparatura de bord, gra
ție căreia se cunosc măsurile 
fizice din spațiile parcurse de 
sateliții și rachetele cosmice. In 
primul rînd trebuie menționată

prof. univ.
Edm. Hicolau

aparatura pentru studii fiziolo
gice de pe Sputnik II și apara
tura științifică deosebit de va
riată de pe Sputnik III.

Cel de al doilea satelit sovie
tic a deschis drumul — grație 
electronicii, unei noi științe, bio
logia cosmică. Pentru prima 
dată în lume s-a realizat atunci 
ridicarea unei electrocardiogra
me de la un animal situat în
tr-o rachetă, apoi într-un sate
lit. Simultan s-au studiat și 
mișcările respiratorii, frecvența 
bătăilor inimii și tensiunea ar
terială. Toate acestea sînt tot 
atitea recorduri mondiale ale 
electronicii medicale.

înainte de a lansa un om în 
spațiul cosmic, era necesar să 
cunoaștem precis care sînt con

dițiile din regiunile ce urmau a 
fi parcurse. Aceste studii au 
început odată cu prima lansare 
de la 4 octombrie 1957 și con
tinuă fără încetare.

Aparatele electronice sovie
tice au permis să se determine 
pentru prima dată în lume, prin 
măsurări directe, concentrația 
de particule, presiunea atmosfe
rică, temperatura aerului la di
ferite înălțimi.

Referitor la radiațiile cosmice, 
oamenii de știință sovietici au 
întreprins cercetări amănunțite,

cu o aparatură extrem de va
riată ca : contori Cerenkov, 
contori de scintilație etc.

Toate aceste studii au fost 
întreprinse pentru prima dată 
în lume de savanții și inginerii 
sovietici care au dispus de o 
aparatură neegalată.

Este deci clar faptul că în 
domeniul electronicii ca și în 
multe alte domenii ale cercetă
rii științifice contemporane, 
Uniunea Sovietică se află pe 
primul loc în lume.

fotografia feței invizibile a 
Lunei, au permis să se studie
ze comportarea ființelor pe 
navele cosmice, au permis ca 
nava cosmică să fie readusă 
pe Pămînt la o comandă dată.

Instalațiile de radiocomuni
cație, de telemetrie, de televi
ziune de pe aceste nave sînt 
o dovadă a excepționalelor 
realizări dobîndite de știința 
sovietică în unul din cele mai 
moderne domenii ale cercetă
rii științifice.

Știință
kt’ * 9 ■ ' -Â



întreaga lume iți manifestă admirația 
pentru epocala victorie a oamenilor sovietici

MJ W TREBUI SĂ MAI AȘTEPTĂM MULT 
MINTE DE A ZBURĂ IN LUNĂ

— Interviul acordat de luri Gagarin unui corespondent al agenției TASS —
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

TASS transmite : într-un in
terviu acordat unui corespon
dent al agenției TASS maio
rul luri Gagarin, primul cos
monaut din istorie, a vorbit 
despre el și despre zborul său 
in spațiul cosmic.

Doream să devin cosmonaut 
a spus Gagarin. Cînd mi s-a 
încredințat această misiune, 
am început să mă pregătesc 
pentru zbor. Și, precum ve
deți, dorința mea s-a îm
plinit.

Am lucrat in tot 
cursul zborului
Vorbind despre gindurile 

sale în cursul zborului, luri 
Gagarin a spus : Toate gin
durile și sentimentele mele 
erau orientate spre îndeplini
rea programului de zbor. Do
ream să îndeplinesc toate 
punctele sarcinii și anume cit 
se poate de bine. A fost 
mult de lucru. Am lucrat în 
tot cursul zborului.

luri Gagarin a subliniat că 
nu a încercat în Cosmos nici 
un sentiment de singurătate. 
Știam bine, a spus el, că prie
tenii, întregul popor sovietic, 
urmăresc astăzi zborul meu 
cosmic.

împărtășindu-și impresiile 
în legătură cu aspectul pe 
care îl prezintă de la altitu
dine fața luminată și cea în
tunecată a Pămîntului, Soa
rele, Luna, stelele, luri Gaga
rin a relatat; Fața luminată 
a Pămîntului se vede foarte 
bine, se pot distinge bine țăr
murile continentelor, insulele, 
fluviile, marile bazine de apă. 
munții. în timp ce zburam 
deasupra teritoriului aovietie. 
vedeam bine marile pătrate 
ale ogoarelor colhoznice.

în continuare Gagarin a 
apus : în trecut am avut pri
lejul să mă ridic la o. altitu
dine de cel mult 15.000 m. 
De pe bordul nave.-satelit se 
vede, desigur, mai prost decit 
de pe bordul avionului, dar 
se vede totuși foarte b:ne. In 
timpul zborului, am putut 
dea pentru ©rima oară cu 
proprii mei ochi forma sferică 
a Pămîntului.

Se poate vedea trecerea de 
o rară frumusețe de la supra
fața iluminată a Pămîntului, 
la cerul absolut negru, pe 
care se văd stele. Această tre. 
cere, a explicat cosmonautul 
sovietic, este marcată de o li
nie foarte îngustă ca o pelicu
lă de culoare albăstrie care 
ar înconjura globul pămin- 
tesc. întreaga această trecere 
de la albastru la negru se 
petrece deosebit de lin și de 
frumos. E greu să o descriu 
In cuvinte. Atunci cînd ie
șeam din umbra pămîntului, 
orizontul avea alt aspect.

Se vedea o fîșie de un por
tocaliu aprins care se prefă
cea apoi din nou în albăstrui 
și iar în negru.

Nu am văzut Luna, a spus 
în continuare luri Gagarin. 
Soarele luminează in Cosmos 
de zeci de ori mai viu decit 
la noi pe Pămînt. Stelele sînt 
bine vizibile : ele sînt stră
lucitoare și clare. întregul ta
blou al bolții cerești se ca
racterizează prin contraste 

niturile țărănimii muncitoare 
și odată cu acestea veniturile 
tinerilor țărani muncitori. Zeci 
și zeci de mii de tineri colec
tiviști și-au construit case 
noi. La dispoziția tineretului 
de la sate se află mii de că
mine culturale, biblioteci, ci
nematografe.

în trecut, sub domnia ca
pitaliștilor și moșierilor, tine
retul era ținut în întuneric, 
departe de comorile științei 
și culturii. învățătura era în 
acele vremuri un lucru inac
cesibil fiilor de oameni ai 
muncii. Ziarul „Adevărul" 
din 5 februarie 1926 relata că 
600.000 de copii rămîneau pe 
an fără învățătură, fie din 
pricina mizeriei, neavînd cu 
ce se îmbrăca nici cu ce cum
păra cărți și plăti taxe și din 
cauză că nu existau școli.

Aidoma se prezintă și în zi
lele noastre situația în țările 
capitaliste, chiar cele mal dez
voltate, unde școlile sînt insu
ficiente, funcționează în loca
luri necorespunzătoare, lipsesc 
cadrele didactice, greutățile 
materiale împiedică tineretul 
să studieze. Potrivit datelor 
oficiale ale Direcției învăță- 
mîntului din S.U.A., 5.000.000 
de copii americani frecventea
ză școli instalate în clădiri 
insalubre, dărăpănate.

în anii puterii populare, în- 
vățămintul de toate gradele a 
cunoscut o dezvoltare impe
tuoasă. Partidul, statul nostru 
democrat au creat tineretului 
toate posibilitățile pentru a-și 
însuși știința și cultura îna
intată. Numai in anul 1960 
bursele acordate elevilor și 
studenților s-au ridicat la 
peste 100 milioane lei. 65 la 
sută din studenți primesc bur
se, peste 62 la sută locuiesc 
în cămine, 65 la sută servesc 
masa la cantine. Numărul stu
denților care în anul 1960 au 
intrat în anul I al facultăților 
este aproape egal cu cel al 
tuturor studenților Romîniei 
anului 1938. începînd din anul 
1960—1961. în medie, 2.500.000 
de elevi din clasele I—VII 
primesc gratuit cărțile de 
școală din partea statului. 

mai pronunțate decît atunci 
cînd o privim de pe Pămîn- 
tul nostru.

Starea de impon
derabilitate 
nu aîeeteaza 
rapacitatea 
de munca

Primul cosmonaut sovietic 
a arătat că atunci cînd a 
intervenit imponderabilitatea, 
s-a simțit excelent. Totul a 
devenit mai ușor. Acest lu
cru este de înțeles, a spus 
Gagarin, picioarele, mîinile 
nu cîntăresc nimic, obiectele 
plutesc în cabină. Nu mai 
eram așezat în fotoliu, ca îna
inte, ci eram suspendat. în 
timp ce mă aflam în stare de 
imponderabilitate, am mîncat 
și am băut, și totul se petre
cea ca pe Pămînt.

Fiind în această stare, am 
lucrat, am scris, mi-am înre
gistrat observațiile, a spus 
Gagarin. Deși mîna nu cîntă- 
rește nimic, scrisul este ace
lași. Trebuie doar să ții bloc
notesul, pentru că altfel îți 
scapă din mîini. Am folosit 
sistemul de telecomunicații 
pe diferite canale, am utilizat 
manipulatorul telegrafic.

După cum m-am convins, 
a subliniat Gagarin, impon
derabilitatea nu afectează cî- 
tuși de puțin capacitatea de 
muncă. Trecerea de la impon
derabilitate la gravitație se 
desfășoară lin. Mîinile ți pi
cioarele se sim* ca și înain
te, ca si in t:rr.Dul imnonde-

a mai fî dat
■ fotoliului ți m-am

Cînd m-am înapoiat pe Pă- 
mint. a spus luri Gagarin, am 
fost foarte bucuros. Am fost 
primit cu căldură de oame
nii noștri sovietici, am fost 
emoționat pină la lacrimi de 
telegrama Iui Nikita Sergb.ee- 
vici Hrușciov Am fost emo
ționat de grija, de atenția, de 
căldura lui. Cea mai mare bu
curie am încercat-o cînd am 
stat de vorbă la telefon cu 
Hrușciov. îi mulțumesc din 
inimă, ca un fiu, lui Nikita 
Sergheevici Hrușciov. pentru 
grija pe care mi-a purtat-o.

luri Gagarin a povestit că 
atunci cînd a fost lansat pri- 
mult satelit sovietic, era pe 
cale de a absolvi școala de 
aviație. în această zi. a spus 
el. ia cursuri am zburat pe 
bordul unor avioane ,JIig“. 
Ca și tovarășii mei. am fost 
mîndru pentru marele suc
ces al științei și tehnicii so
vietice. Era clar că nu mai 
era departe ziua cînd omul va 
zbura în Cosmos. Și totuși 
credeam că aceasta nu se va 
întîmpla chiar atît de repede 
ci abia peste aproximativ 
zece ani. în realitate însă nu 
au trecut nici patru ani. De
sigur că și eu doream atunci 
să plec în Cosmos, dar nu 
speram câtuși de puțin că toc
mai mie îmi va fi sortit să 
zbor primul pe bordul unei 
nave cosmice-satelit.

încă pe cînd eram elev, a 
mai spus el, am auzit pentru

în țara noastră, unde grija 
față de om e principala carac
teristică a politicii partidului, 
tineretul se bucură din plin 
de dreptul la odihnă, inexis
tent pe vremea regimului 
burghezo-moșieresc. Zeci și 
zeci de mii de tineri își pe
trec concediul sau vacanța în 
stațiunile balneo-climaterice 
din cele mai pitorești melea
guri ale patriei.

Sportul a încetat să mai fie 
ca în trecut un apanaj al 
feciorilor de bani gata. Ma
sele largi ale tineretului prac
tică cu entuziasm sportul 
avînd la dispoziție stadioane, 
baze sportive, instructori cali
ficați, bogat echipament spor
tiv.

Trăind din plin bucuriile 
tinereții, tînăra noastră gene
rație care n-a cunoscut sufe
rințele, chinurile hărăzite oa
menilor muncii în anii întu
necați ai orînduirii burghezo- 
moșierești este conștientă că 
tot ceea ce am dobîndit este 
rodul luptei ponorului condus 
țle partid. Grea și plină de 
sacrificii a fost lupta dusă de 
poporul muncitor, de clasa 
muncitoare, sub conducerea 
eroicului partid al comuniști
lor, pină s-a ajuns la fericirea 
vieții noastre noi, libere. Ceea 
ce pentru multe generații ale 
oamenilor muncii a fost un 
vis, a devenit azi realitate. 
Prețuind toate aceste cuceriri 
revoluționare dobîndite prin 
lupte grele, îndelungate și 
pline de sacrificii ale oame
nilor muncii conduși de 
partid, noi, tinerii avem înal
ta îndatorire de a contribui cu 
toate forțele, cu întreaga noa
stră capacitate la dezvoltarea 
mărețelor cuceriri revoluțio
nare ale poporului muncitor, 
la desăvîrșirea construcției so
cialiste în patria noastră 
dragă.

Am ajuns pe o culme de 
unde se înfățișează limpede 
priveliștea viitorului minunat 
al patriei, perspectivele lumi
noase conturate cu claritate 
de planul de 6 ani și schița 
planului economic pe 15 ani 

prima oară numele lui Kon
stantin Țiolkovski. Cind în
vățam la școala medie și la 
școala de meserii, acest nume 
ne era scump tuturor și toți 
studiam lucrările lui. Pot să 
spun că în cartea sa „în a- 
fara Pămîntului-, Țiolkovski 
a prevăzut foarte clar tot 
ceea ce am avut prilejul să 
văd eu însumi în cursul zbo
rului. Țiolkovski și-a imagi
nat mai bine ca oricine lu
mea care se va deschide în 
fața omului zburind in Cos
mos.

înainte de a mă îmbarca pe 
bordul navei cosmice, a spus 
maiorul Gagarin în continua
re. am încercat un sentiment 
de mare satisfacție. Eram fe
ricit și mîndru că tocmai mie 
îmi este sortit să întreprind 
acest zbor cosmic. în același 
timp însă eram pătruns de 
sentimentul marii răspunderi 
pentru zborul în Cosmos, plin 
de atîtea necunoscute, și de 
un sentiment de mîndrie pa
tru poporul nostru care a 
știut să realizeze nave atît de 
puternice, capabile să-1 ridice 
pe om in spațiul cosmic.

Vreau sa-mi 
închin actintatca 
viitoare cuceririi 
spațiului cosmic
Referindu-se la planurile 

sale de viitor, pilotul cosmo
naut a spus : Vreau să-mi în
chin viața, munca, gindurile 
și sentimentele științei noi. 
care se ocupă cu cucerirea 
î?at.u'._. WMB să ri-
zi.ez planeta Venus, să văd 
ce se află sub norii ei. să văd 
planeta Marte și să mă con- 
v—g personal de existența 
ca.-.alelor de pe ea. Luna nu 
este o vecină chiar atît de 
depărtată. Cred că nu va tre
bui să mai așteptăm mult 
înainte de a putea zbura spre 
Lună și în Lună.

Maiorul Gagarin, căruia i 
s-a conferit la 13 aprilie gra
dul de pilot de clasa întîi, a 
subliniat că ar fi putut să ră- 
rr.înă mult mai mult pe bordul 
navei-satelit. Dar, a spus el, 
durata zborului meu fusese 
stabilită anticipat prin pro
gram. Am lucrat în condiții 
bune pe bordul navei, dispo
ziția și starea mea de spirit 
erau excelente. Aș fi putut 
continua zborul cosmic atît 
timp cit ar fi fost necesar con
form programului, a subliniat 
cosmonautul.

luri Gagarin a arătat că a- 
tunci cind a ajuns pe Pămînt 
era extrem de bucuros. In pri
mul rind, a spus el, eram 
bucuros că mi-am îndeplinit 
cu succes sarcina. In timp ce 
coboram, cîntam cîntecul: 
„Patria aude, patria știe...".

Dedic zborul meu 
Partidului 
Comunist

Cel mai însemnat eveniment 
din viața lui luri Gagarin îna
inte de zborul cosmic a fost 
intrarea în Partidul Comunist 
al Uniunii Sovietice, în vara 
anului trecut. Acesta, a spus 

adoptate de Congresul al 
III-lea al partidului. înfăp
tuirea acestor planuri va în
semna un nou și puternic 
avint al economiei, făurirea 
unui belșug de bunuri mate
riale, ridicarea continuă a 
nivelului de trai al celor ce 
muncesc, desăvirșirea con
struirii socialismului în pa
tria noastră. Pină în 1965 pro
ducția industrială va crește 
de aproximativ 2,1 ori iar 
cea agricolă cu 70—80 la sută 
față de 1959.

Oamenii muncii privesc cu 
optimism și incredere viitorul. 
Avem toate condițiile pentru 
realizarea cu succes a obiecti
velor insuflețitoare ce ne stau 
în față. întregul popor este 
mai strîns unit ca oricind in 
jurul călăuzei sale — partidul 
clasei muncitoare, Partidul 
Muncitoresc Român.

Sub conducerea încercatului 
nostru partid, a Comitetului 
său Central in frunte cu tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, muncitorii, țăranii, inte
lectualii muncesc cu perseve
rență, cu înflăcărare pa
triotică, cu eroism pentru a 
da viață mărețului program 
elaborat de partid creînd con
dițiile îndeplinirii și chiar de
pășirii prevederilor lui. O mi
nunată expresie a avintului și 
entuziasmului de care sînt a- 
nimați oamenii muncii este 
marea amploare pe care a 
luat-o întrecerea socialistă în 
cinstea glorioasei aniversări — 
40 de ani de la înființarea 
P.C.R. — întrecere al cărei 
obiectiv principal este lupta 
pentru continua îmbunătățire 
a calității produselor.

împreună eu întregul popor, 
tineretul nostru este însuflețit 
de minunatele perspective, de 
obiectivele mărețe ce-i stau în 
față. Programul măreț elaborat 
de cel de-al III-lea Congres 
al partidului înaripează min
tea și inima tinerilor. Energia 
creatoare a tinerei generații, 
entuziasmul și patriotismul 
său fierbinte găsesc un cîmp 
uriaș, posibilități nelimitate 
de manifestare. Lupta pentru 

el. a fost cel mai mare și cel 
mai important eveniment din 
viața mea înainte de reali
zarea acestui zbor în Cosmos. 
Gagarin a adăugat că își de
dică zborul partidului comu
nist, guvernului sovietic, celui 
de-al XXII-lea Congres al 
partidului, întregului popor 
care pășește în avangarda o- | 
menirii și făurește o societate 
nouă.

Referindu-se la intențiile 
S.U.A. de a lansa un om în 
Cosmos, luri Gagarin a spus 
că se va bucura de succesele 
cosmonauților americani, a- : 
tunci cind ei își vor lua zbo
rul. In Cosmos va fi loc pentru 
toți, a observat el.

Partidul și guvernul nostru, 
a spus in continuare pilotul 
cosmonaut, pun problema fo
losirii Cosmosului în scopuri 
pașnice, a întrecerii pașnice. 
Această arenă nu trebuie folo
sită in scopuri militare, d în 
scopuri pașnice, Cosmonauții 
americani vor trebui să ne a- 
jungă din urmă. Vom saluta 
succesele lor, dar ne vom stră
dui să fim totdeauna primii.

luri Gagarin a spus că zbo
rurile constituie îndeletnicirea 
sa favorită, dar acest zbor în 
Cosmos i-a plăcut nespus de i 
mult. El a subliniat că este 
greu de comparat primul său 
zbor cu avionul cu zborul care 
a luat sfirșit miercuri. Un lu
cru este zborul cu o mașină 
înaripată, altceva este zborul- 
pe una fără aripi, a subliniat 
el, și a adăugat: Cea dinții 
zbura cu o viteză de 150 km 
pe oră, a doua cu 28.000 km 
pe oră. Prima s-a ridicat la 
1.500 m, iar cealaltă la 300 km.

Realitatea 
depășește 
imâginațiâ

Impărtășindu-și gindurile 
despre eroii literari și scriito
rii preferați, luri Gagarin a 
spus :

Am foarte mulțj scriitori 
preferați, dintre scriitorii so
vietici și clasici. îmi place 
foarte mult să citesc operele 
lui Cehov, Tolstoi, Pușkin, Po
levoi. Eroul literar pe care 
l-am îndrăgit din copilărie 
este eroul cărții „Povestea 
unui om adevărat“ de Boris 
Polevoi. Regret că nu am avut 
niciodată prilejul de a mă în- 
tîlni cu Maresiev.

Am citit de asemenea cărți . 
de Jules Verne, a spus in con- | 
tinuare Gagarin. Cărțile lui 
sînt desigur interesante dar, 
după cum vedem, s-a consta- i 
tat că în viață lucrurile au | 
decurs altfel decît în fantezia 
lui. Un roman bun este „Nebu
loasa din Andromeda". Mi-a j 
plăcut. Dar, prin prisma mea ' 
de om care a văzut Cosmosul, , 
pot afirma că nu tot ce este i 
descris acolo este real. Totuși, | 
cartea este utilă.

luri Gagarin a subliniat că 
a citit scrisorile unor oameni 
care doreau să fie trimiși în 
Cosmos. Toate erau scrise cu 
inimă, cu suflet. Regret, desi
gur, că nu au avut ocazia să 
zboare. Sînt însă convins că 
va veni timpul cînd oamenii 
vor întreprinde călătorii în 
jurul Pămîntului cu bilete pri
mite prin sindicate, a obser
vat el.

înfăptuirea politicii partidului 
dă existenței noastre un conți
nut deosebit de generos și de 
înflăcărat. Ce poate fi mai mă
reț pentru un tînăr patriot de. 
cit să se consacre cu toate pu
terile, cu toate capacitățile și 
priceperea sa luptei pentru 
dezvoltarea impetuoasă a eco
nomiei și culturii, pentru în
florirea continuă a patriei pe 
calea desăvîrșirii construcției 
socialiste? Ce poate fi mai de 
preț în epoca socialistă, cînd 
emul, pătrunzînd în tainele 
atomului, in tainele materiei, 
în spațiul cosmic, descătușează 
uriașe energii, găsește căi noi 
de revoluționare a tehnicii, 
decît să-ți închini preocupă
rile și eforturile cuceririi ce
tății științei, mijloacelor cu 
care omul socialismului și co
munismului poate obține cea 
mal înaltă productivitate a 
muncii sociale, condiție a celui 
mai ridicat nivel de trai mate
rial și cultural ?

Partidul clasei' muncitoare 
ne cheamă la creație, la luptă, 
la o viață care dă măsura a- 
devăratelor dimensiuni ale 
existenței, ale demnității 
umane. Ce poate fi mai demn, 
mai uman, mai strălucitor de
cît să trăiești și să lupți pen
tru o cauză măreață, pentru 
comunism ?

Pentru toate acestea, pentru 
viața înflăcărată pe care ne 
învață să o trăim, pentru țelu
rile nobile spre care ne călă
uzește, pentru viitorul luminos 
ce ni-I clădim, tineretul nostru 
poartă o nemărginită recunoș
tință partidului, îl urmează cu 
nestrămutată incredere, ii este 
devotat pină la capăt, se dă
ruiește fără rezerve cauzei 
partidului, cauzei construcției 
socialiste.

Tineretul, împreună cu în
tregul popor intimpină prin 
succese deosebite în muncă 
glorioasa aniversare a parti
dului.

Pentru fiecare tînăr din in
dustrie, a intimpină cu cinste 
aniversarea partidului, sărbă
toare a întregului popor. în
seamnă a lupta pentru îm

Mesaje de felicitare 
îriraise lui N. S. Hrușciov 
de către J. F. Kennedy.

H. Macmillan 
și (h. de Gaulle

MOSCOVA 13 (Age-pas). TASS 
transmite: Serul guvernului sov «- 
tic, N. S. Hrușciov. a p- — - urmă
torul mesaj din partea p'eseb -*«- 
lui S.U.A, John F. Ken-edy :

„Poporul Statelor Ur •« bnpăr- 
fășețte satistacț'a pope-- - Uni
unii Sovietice in iegâ’,-ă cu zberul 
încununat de succes af as*ronautu- 
lui, ca-a reprez nti pr>—a ca-.n- 
de'e a omului in cos —os. VȘ - 
citim pe ov. și pe ca—e- ea 
știință și inginerii sovietici care au 
făcut cu putință această -ea zare 
Imi exprim sincera vrere ca ■*' e 
noastre să poată co'abo-a in efor
turile lor pentru cucoas*erea 
Cosmos, -i și să poară rea za ce a 
mai mj-i b-”e’ace-i pe-— ome
nire*.

*
MOSCOVA 13 (Agerpres', 

TASS transmite : Președinte
le Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, a 
primit un mesaj ’din partea 
primului ministru al Marii 
Britanii, Harold Macmillan, 
care in numele guvernului 
britanic îl felicită cu căldu
ră „cu prilejul uriașului suc
ces in domeniul înfăptuirii 
zborului omului in Cosmos".

Macmillan îl denumește _un 
eveniment istoric"

♦
MOSCOVA 13 (Agerpres). 

TASS transmite: ..Succesul 
oamenilor de știință și al as- 
tronauților sovietici face cin
ste Europei și omeniri:", se 
spune în mesajul adresat lui 
N. S. Hrușciov, șeful guver
nului Uniunii Sovietice, de 
generalul De Gaulle, preșe
dintele Republicii Franceze.

„Sînt bucuros să le prezint 
omagi: și să vă adresez cele 
mai calde felicitări", scrie 
președintele Franței.

Acasă la
MOSCOVA 13 (Agerpres) 

TASS transmite : „Dragul nos
tru Iura! Eu, Galocilta și Alio- 
nușka sîntem foarte bucuroase 
și te felicităm. Așteptăm pe 
iubitul nostru cosmonaut 
să se întoarcă mai de grabă 
acasă. Te îmbrățișăm cu drag 
și te sărutăm", a scris Valen
tina Gagarina în block-notes-ul 
corespondentului TASS care s 
vizitat la 12 aprilie familia lui 
luri Gagarin — prunul cosmo
naut din lume.

în apartamentul tău confortabil 
compus din două camere, cores
pondentul a fost inllmpirtat de 
Valentina — sofia eroului. Acea
stă femeie tinără, mărunțică, cu 
ochii mari căprui, are o ținută 
simplă, ți pare chiar puțin timi
dă. Astăzi a avut toată ziua musa
firi. Colegele o felicită pe Valen
tina pentru fapta de eroism să- 
vîrțită de soțul ei.

Valentina ține în brațe pe 
micuța Galocika care s-a născut 
cu 35 de zile in urmă, in ajunul 
zilei in care tatăl ei împlinea 
27 de ani. In camera vecină 
doarme primul născut al acestei

bunătățirea continuă a calită
ții produselor, pentru acumu
larea continuă de noi cunoș
tințe la nivelul tehnicii mo
derne, a participa activ la miș
carea de inovații, a milita 
pentru extinderea inițiativelor 
înaintate, a noilor forme, me
tode, procedee tehnice și 
tehnologice, a da dovadă în 
permanență de o înaltă disci
plină în producție.

Pentru fiecare tînăr colecti
vist, a întâmpina cu cinste glo
rioasa aniversare a partidului 
înseamnă a contribui cu toate 
forțele la consolidarea econo- 
mico-organiizatorică a gospodă
riilor colective, la dezvoltarea 
avutului obștesc, la creșterea 
producției agricole, a-și însuși 
temeinice cunoștințe agrozo
otehnice, a contribui la dez
voltarea sectorului zootehnic, 
la construcția de grajduri, sai
vane, la însilozarea furajelor, 
la întreținerea pășunilor. Ti
nerii din G.A.S. și S.M.T. știu 
că a întîmpina cu cinste ani
versarea partidului înseamnă 
a lupta cu spirit de inițiativă 
pentru efectuarea unor lucrări 
de bună calitate, depășirea 
producției planificate la hec
tar, buna îngrijire a animale
lor, repararea la timp și în 
bune condițiuni a mașinilor a- 
gricole. Sub conducerea parti
dului, tineretul satelor desfă
șoară în întâmpinarea glorioa
sei aniversări o activitate însu
flețită sporindu-și contribuția 
la consolidarea economico- 
organizatorică a G.A.C., la 
transformarea socialistă a a- 
griculturii, la obținerea unor 
recolte mereu mai îmbelșu
gate.

Pe băncile școlilor și facul
tăților învață azi, prin grija 
partidului, milioane de fii ai 
oamenilor muncii. Pentru ti
neretul studios nu există o 
datorie mai mare decît aceea 
de a învăța cu pasiune, de a 
se pregăti pentru a deveni ca
dre de nădejde ale construcției 
noastre socialiste, de a parti
cipa cit mai activ, încă de 
pe băncile școlilor Și facultă-

Telegrame de felicitare din partea conducătorilor 
de partid și de stat din țările socialiste

MOSCOVA 13 (Agerpres). — 
Pe adresa C.C. al P.C.U.S.. 
Prezidiului Sovietului Suprem 
ol V.R.S.S. și aț Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. conti
nuă să sosească telegrame de 
felicitare din partea condu
cătorilor de partid și de stat 
din țările de democrație popu
lară în legătură cu lansarea 
cu succes în Uniunea Sovie
tică a unei nave satelit avînd 
un om la bord.

In telegrama adresată lui 
.V. S. Hrușciov de premierul 
Consiliului de Stat al R. P. 
Chineze, Ciu En-lai, se spune 
printre altele : „Lansarea cu 
succes de către Uniunea So
vietică a navei cosmice sate-

CYRUS EATON: Savanții sovietici 
au atins punctul culminant al succeselor 

lor colosale
MOSCOVA 13 (Age-pres). — 

TASS -ars— •• : ,.M: oa-e de 
»—e-te- ei Uniunîi So- 

ca z'-* pmAnd e—o' ouați de 
ș* *ea cj prwîre a această mă- 
rea-ă -ea zare. . Oamen i ae ști- 
-•ă -e- - ce- »■ industria so-

viefid au r *s pmctul culm-nant 
al sucoese'or ier co'osa'e și im- 
oei :-i“» in eo —e- J știinfei și 
indust-w-* — a sec a-a‘ prin te
lefon K>- corasponde-it TASS cu- 
noscviul i’-.r-as a< vet i publice

P^L ROBESOX: luri Gagarin
— erou al întregii omeniri

MOSCOVA 13 (Agerpres). - 
TASS transmite : Juri Gapc- 
rin a devenit nu ssumoi erou! 
Țării Sovietice, ci și al fatregii 
omeniri, scrie cunoscutul cân
tăreț negru Paul Robeson, in 
scrisoarea adresată primulu. 
cosmonaut din lume, publica
tă la 12 aprilie în ediția spe
ciali a ziarului ..Pravda".

Nara cosmică a fost denu
mită „Vortok" (..Răsăritul"), 
seri? in continuare Robeson 
Este cu adevărat simbolic .' A-

Gagarin
simple familii ruse — Alionușka 
în virstă de doi ani.

Radioul transmite in perma- 
nențâ știri despre zborul fără 
precedent in istorie al navei cos
mice sovietice. Se aprinde ecra
nul televizorului, apare fotografia 
lui luri Gagarin in haine de rară.

In ochii l alentinei licăresc : 
lacrimi, sînt lacrimi de bucurie. 
Ea și-aduce aminte că recent I 
luri reparase acest televizor, i 
Ve-am cunoscut in anul in care 
în Uniunea Sovietică a fost lansat i 
primul satelit artificial, răspunde 
ea la întrebarea corespondentu- | 
lui.

Și astăzi dimineață, spune în 
continuare Valentina, a venit la 
mine in grabă o vecină bucuroasă 
ți emoționată spunindu-mi să 
deschid mai repede aparatul de 
radio. Se vorbea despre luri.

Sună soneria. Poștașul aduce 
prima telegramă de felicitare — 
din partea colectivului secției 
locale a telecomunicațiilor. Și 
curind un șuvoi de felicitări a 
pornit spre locuința familiei 
Gagarin.

ților la viața politică și ob
ștească a țării.

Participînd pe scară și mai 
largă la activitatea desfășurată 
de brigăzile utemiste de muncă 
patriotică, fiecare utemist are 
datoria de a-și mări contribu
ția la înfrumusețarea orașelor 
și satelor patriei, la constru
irea de obiective economice și 
social-culturale, la strîngerea 
fierului vechi, la plantarea de 
pomi, la împăduriri.

Ne desparte o perioadă 
scurtă de ziua de 8 Mai. în 
această perioadă se vor orga
niza numeroase întâlniri cu ac
tiviști de partid, vizite la Mu
zeul de Istorie a Partidului, la 
Muzeul Do-ftana și în alte 
locuri istorice. Participînd la 
aceste acțiuni tineretul va avea 
posibilitatea să cunoască mai 
bine lupta partidului, politica 
partidului al cărui țel suprem 
e fericirea poporului nostru,

Participînd larg la toate ma
nifestările cultural-artistice și 
sportive de masă închinate 
aniversării partidului, tinerș 
își vor afirma și prin aceasta 
dragostea nețărmurită față de 
partid.

Noi tinerii avem fericirea să 
trăim in anii în care se fău
resc năzuințele pentru care au 
luptat decenii de-a rîndul și 
și-au dat libertatea și viața 
mulți dintre cei mai buni fii 
ai clasei muncitoare, ai popo
rului. Nu poate exista ceva 
mal înălțător pentru utemiști. 
pentru întregul nostru tineret 
decît de a-și dărui tot elanul, 
toată forța de muncă, toate 
cunoștințele — luptei pentru 
înfăptuirea mărețului țel pus 
de partid în fața poporului.

Sub steagul roșu al gloriosu
lui nostru partid, cu credința 
nestrămutată în forța atot
biruitoare a învățăturii mar- 
xist-leniniste, pășim înainte 
împreună cu întregul popor 
muncitor în lupta pentru vic
toria deplină a socialismului 
în patria noastră, spre zorile 
însorite ale comunismului. 

lit avînd la bord un om a 
deschis omenirii o eră nouă 
în domeniul descoperirii altor 
corpuri cerești și a transfor
mat în realitate visul minunat 
de veacuri cu privire la zbo
rul în Cosmos".

Conducătorii Partidului 
Muncitoresc Unit Polonez și 
ai guvernului polonez, Wla- 
dyslaw Gomulka, Alexander 
Zawadzki și Josef Cyrankie- 
wicz, au trimis lui Nikita 
Hrușciov și Leonid Brejnev o 
telegramă de felicitare în care 
se arată că „triumful pe care 
l-a obținut știința sovietică în 
înfăptuirea visului de veacuri 
al omenirii cu privire la cer

din S.U.A., Cyrus Eaton, în legă
tură cu primul zbor cosmic al 
unui om sovietic.

„Dacă vom reuși să convingem 
conducătorii tuturor țărilor să se 
alăture președintelui Hrușciov în 
•eal zarea acordului cu privire la 
dezarmarea generală și totală și 
-staurarea unei păci trainice — 

a declarat Eaton — vom (ace ca 
ma-ea familie a popoarelor să 
pășească pe calea prosperității și
fericiri

ceasta arată succesele colo
sale din această parte a lumii 
numită Răsărit, și in primul 
rind ale inimii Răsăritului — 
U ~:unea Sovietică. Occidentul 
a primit încă o confirmare a 
forței ți puterii statului so
vietic.

Toate acestea s-au făcut 
exclusiv în scopuri pașnice, 
subliniază Robeson. în scopul 
dezvoltării științei. Acest eve
niment a avut loc in momen
tul cînd Uniunea Sovietică 
cheamă din nou la dezarmarea 
generală. In sfirșit, Occiden
tul trebuie să dea ascultare 
acestui glas !“

Astăzi ca niciodată, Răsări
tul si Apusul trebuie să se 
așeze în jurul mesei rotunde si 
să ajungă la o înțelegere în 
toate problemele, scrie P. Ro
beson. ■

Paul Robeson felicită căl
duros pe luri Gagarin în nu
mele întregii Americi progre
siste și își exprimă încrederea 
că primul cosmonaut va mai 
contribui în mare măsură la 
gloria patriei socialiste.

Gogu Radulescu a lost ales președinte 
al sesiunii Comisiei Economice 0. N. U.

pentrn Europa
GENEVA 13 (Agerpres). — 

Corespondență specială: In 
ziua de 13 aprilie, la propune
rea șefului delegației engleze. 
J. B. Godber, susținută de 
delegatul U.R.S.S., N. P. Fi- 
riubin, GOGU RADULESCU. 
șeful delegației române, a 
fost ales în unanimitate pre
ședinte al sesiunii Comisiei 
Economice O.N.U. pentru Eu
ropa.

Ca vicepreședinte al sesiu
nii a fost ales delegatul grec 
A. Vlachos.

După ce a mulțumit pen
tru încrederea acordată, Gogu 
Radulescu a făcut o trecere în 
revistă a principalelor pro
bleme care stau astăzi în fața 
Comisiei Economice O.N.U. 
pentru Europa și a colaborării 
economice europene

El a spus, printre altele, că 
dezvoltarea multilaterală « 
cooperării economice pașnice 
între popoare reprezintă o- 
biectivul spre care trebuie să 
tindă întreaga activitate în 
cadrul C.E.E. Astăzi mai mult 
decît ieri, mîine mai mult 
decît azi premizele necesare 
atingerii acestui scop se în
mulțesc. El a citat în acest 
sens o serie de rezoluții adop-

Intervenția reprezentantului 
romin in Comitetul de Tutelă 

al O. N.U.
NEW YORK 13 (Agerpres). 

— Corespondență specială : In 
Comitetul numărul patru al 
Adunării Generale a O.N.U. a 
continuat discutarea punctului 
intitulat: „Viitorul teritoriu
lui Ruanda Urundi“.

Luînd cuvîntul în ședința 
din seara de 11 aprilie, dele
gatul romîn, Mihai Magheru, 
a subliniat: De doi ani, Bel
gia, ca putere administrantă a 
teritoriului Ruanda Urundi, 
caută să se sustragă recoman
dărilor Adunării Generale. 
Marșul irezistibil al popoare
lor coloniale din Africa și din 
lumea întreagă spre indepen
dență face inevitabilă obține
rea independenței și de către 
Ruanda Urundi. De aceea 
Belgia a căutat să întîrzie 

cetarea tainelor Universului, 
atestă incontestabil superiori* 
tatea științifică, socială, eco- 
nomică și morală a orînduirii 
sociale socialiste".

In telegrama trimisă de To
dor Jivkov, Dimităr Ganev și 
Anton Iugov, se spune : „Zbo
rul triumfal al primului cos
monaut constituie un simbol 
aț marșului victorios al idei
lor nemuritoare ale marxism, 
leninismului, o nouă dovadă 
strălucită a puterii marii Țări 
Sovietice, a creșterii impe
tuoase a forțelor sistemului 
mondial socialist, a forțelor 
care ;uptă pentru pace și 
progres în întreaga lume“.

J. I\IEHBU: Un adevărat 
triumf al omenirii

DELHI 13 (Agerpres). - 
TASS transmite: Primul mi
nistru al Indiei, Jawaharlal 
Nehru, a făcut următoarea de
clarație unui corespondent al 
agenției TASS :

„Consider că lansarea cu 
succes de către Uniunea So
vietică a navei cosmice cu un 
om la bord și reîntoarcerea ei 
pe Pămînt constituie o reali
zare uimitoare a științei și în 
primul rînd a oamenilor de 
știință sovietici. Este un ade
vărat triumf al omeriirii.

Aș vrea să exprim sincerele 
mele felicitări eminenților ba- 
meni de știință care au făcut 
ca acest lucru să fie posibil 
și maiorului luri Alexeevici 
Gagarin, primul om care a pă
truns în Cosmos și s-a reîn
tors pe Pămînt. Acest triumf 
trebuie considerat drept o 
victorie a cauzei păcii.

GU-CIJO-SIN: Măreața 
realizare sovietică 

— o victorie 
a întregului lagăr 

socialist
MOSCOVA 13 (Agerpres). TASS 

transmite : „Noul succes al Uniunii 
Sovietice demonstrează că ome
nirea a făcut un mare pas înainte 
în cucerirea spațiului cosmic" — 
a declarat Gu Cijo-sin, șeful dele
gației guvernamentale economice 
și tehnico-științifice a R. P. Chi
neze, care se află în U.R.S.S.

Gu Cijo-sin a subliniat că zbo
rul maiorului Gagarin în Cosmos 
este o victorie remarcabilă nu 
numai a poporului sovietic ci și 
a întregului lagăr socialist, o vic
torie grandioasă a întregii ome
niri progresiste. Lansarea în Cos
mos și înapoierea cu succes pe 
Pămînt a primului cosmonaut, de
monstrează încă o dată că Uniunea 
Sovietică a lăsat cu mult în urmă 
S.U.A. in domeniul dezvoltării 
științei și tehnicii, atestă superiori
tatea orînduirii socialiste asupra 
celei capitaliste.

tate la ultima sesiune a 
dunării Generale a O.N.U. și 
a Consiliului Economic și So
cial, în favoarea colaborării 
economice internaționale, cum 
ar fi cele referitoare la în
tărirea rolului comisiilor eco
nomice regionale O.N.U., la 
studierea consecințelor eco
nomice și sociale ale dezar
mării și altele.

Vorbind despre comerțul ex
terior intereuropean, președin
tele Comisiei a arătat că nu 
se poate ignora faptul că, în 
ciuda realizărilor din ultimii 
ani, nu s-au folosit nici pe 
departe toate posibilitățile 
existente, deoarece schimburi
le de mărfuri nu au atins ni. 
velul pe care l-ar justifica, 
dezvoltarea economică a țări
lor Europei.

Doresc din toată inima, a 
spus ir- încheiere șeful dele
gației romîne, ca lucrările se
siunii a XVI-a a Comisiei Eco
nomice a O.N.U. pentru Eu
ropa să constituie .un pas îna
inte pe linia înțelegerii reci
proce, o contribuție la lărgi, 
rea și întărirea colaborării 
economice internaționale, o 
contribuție la menținerea și 
consolidarea păcii în lume.

acordarea independenței și să 
pregătească pentru orice even
tualitate o echipă, din rîndul 
autohtonilor, care să-i ser
vească de intermediar. Dele
gatul romîn a citat numeroase 
date care scot în evidență in
teresele economice de care 
Belgia ține seamă pentru a 
menție actuala situație din 
Ruanda Urundi. El a subliniat, 
de asemenea, faptul că și alte 
puteri membre ale N.A.T.O. 
acordă o mare însemnătate 
strategică acestui teritoriu.

Se im,pune o singură conclu
zie logică — a spus Mihai Ma
gheru — și anume că Belgiei 
trebuie să i se ridice exerci
tarea puterii asupra teritoriu* 
lui Ruanda Urundi.



ÎN ZIUA PE CARE
ISTORIA NU O VA UITA...

Ziua aceasta istoria nu o va uita. Vor trece anii, vor 
trece deceniile și secolele, dar ziua de 12 aprilie 1961 va 
rămîne încrustată în cartea de aur a umanității. Amin- 
tindu-și această zi oamenii secolelor viitoare o vor apre
cia drept un simbol al forței geniului creator al omului, 
al acelui om ce s-a eliberat de exploatare pășind pe 
drumul glorios al comunismului.

Ziua aceasta istoria nu o va uita. Priviți fotografiile 
din această pagină. Cînd, peste mulți ani, tinerii atît de 
exuberanți din fotografiile prinse Ia 12 aprilie 1961 pe 
străzile Moscovei vor deveni oameni vîrstnici, ei își vor 
aminti cu drag, cu emoție clipa în care au aflat despre 
zborul lui Iuri Gagarin în Cosmos.

Ziua aceasta istoria nu o va uita. Nu o va uita pentru 
că această zi se află înscrisă definitiv în conștiința ome

Tinerii aceștia simt o 
mare fericire că se găsesc 
Ia Moscova. Sint fericiți 
că pot invăța in condițiile 
minunate create de către 
statul sovietic. Dar sint 
totodată fericiți că învă- 
țind in Uniunea Sovietică 
au putut fi martori „Ia fața 
locului" al celui mai de 
seamă eveniment al zilelor 
noastre — zborul omului 
in Cosmos. Priviți fotogra
fia i studenți străini din 
diferite țări. Se găsesc și 
ei In mulțimea veselă ce 
populează Piața Roșie. Un 
grup de studenți irakieni 
de Ia Facultatea de filolo
gie a Universității de Stat 
din Moscova cintă melodia 
„Te iubim Moscovă". Mii 
de glasuri ii acompaniază. 

nirii. Iar ziua aceasta este strîns asociată de faptul că 
omul care primul a cutezat să înfrunte întinderile ne- 
s fir și te ale Cosmosului este un om sovietic, posesorul 
unui carnet roșu de comunist. Peste veacuri ziua aceasta 
va răsuna ca un măreț omagiu adus comunismului — 
viitorul de aur al omenirii.

12 aprilie 1961. Capitol nou în istoria zbuciumată a 
bătrînei noastre planete. Capitol ce au început a-Vscrie 
oamenii sovietici.

Obiectivele aparatelor fotografice au surprins chipul 
Moscovei în istorica zi. Despre aceasta ne povestesc 
fotografiile pe care le reproducem astăzi. Priviți mulți
mea adunată în Piața Manejului. Zeci de mii de oameni. 
Ei salută glorioasa patrie sovietică al cărei fiu, luri 
Gagarin, a săvîrșit măreața faptă de eroism.

întinsă e planeta noa
stră. Zeci de țări, zeci de 
popoare. Dar de pretutin
deni sosesc la Moscova te
legrame de felicitare. Ele 
confin cuvinte pornite din 
adincul inimilor, cuvinte 
de admirație față de mi
nunatul popor sovietic. 
Fotografia noastră înfăți
șează un aspect prins in 
ziua de 12 aprilie Ia Te
legraful central din Mosco
va. Mii și mii de mesaje. 
Mii și mii de felicitări ve
nite de pretutindeni..

12 aprilie 1961 pe strada 
Gorki din Moscova. Spon
tan s-au format coloane de 
oameni ce demonstrează 
entuziast. Cine sint ei ? 
Care sint preocupările lor 
cotidiene ? Astăzi toți a- 
cești moscoviți gindesc și 
vorbesc despre un singur 
lucru — zborul omului în 
Cosmos. Ei aclamă cu în
suflețire pe Iuri Gagarin, 
tinărul sovietic ce a uluit 
omenirea.

Și acum o fotografie de 
familie. O familie ca nenu
mărate alte familii sovie
tice. Familia lui Iuri 
Gagarin, eroul pe care-1 
felicită continentele, pe 
care întreaga noastră pla
netă îl salută cu admirație.

O minunată familie de 
oameni sovietici...

Acești tineri privesc ecranul televizorului. Unul e venit 
din Kenya, iar celălalt din Etiopia. Pe ecran a apărut 
chipul lui Gagarin. Cei doi tineri sint emoționați. Trăiesc o 
zi istorică și ar vrea să-i felicite pe toți oamenii sovietici.

Piața Roșie. Ce fac acești tineri ? De ce se înghesuie ? 
Cineva a lansat ideea : să i se trimită o telegramă lui 
Gagarin. Dar cum să compui textul cînd autorii sint atît de 
numeroși ? Fiecare propune un cuvînt, o frază ce i se pare 
mai caldă, mai entuziastă. Și telegrama a fost întocmită. 
După cîteva minute ea pornea pe drumul telegrafului spre 
eroul istoricei zile.

Cîteva minute munca a încetat. Muncitorii uzinei „V. I. 
Lenin" au aflat prin radio minunatul triumf al primului 
zbor cosmic al omului. Imediat s-au strîns într-o emoțio
nantă adunare.
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