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DESCHIDEREA
LUNII PRIETENIEI
ROMÎNO SOVIETICE

Prezidiul adunării festive de la Teatrul de Operă și Balet

SOSIREA 
DELEGAȚIEI 

SOVIETICE

U.R.S.S. ÎMPLINEȘTE

ale omenirii
In 3 zile și 3 nopți
-1.400.000 km

4 octombrie 1957

Luni seara, I« Teatrul de Ope
ră și Ballet al R.P. Romîne a 
avut loc adunarea festivă de 
deschidere a Lunii prieteniei ro
mîno-sovietice, organizată de 
Consiliul General A-R-L.U.S..

La adunarea festivă au luat 
parte tovarășii: Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej, Chivu Stoica, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu, Ale
xandru Atogiitoroș, Constantin 
Pirvuleseu, Dumitru Coliu. Gri- 
gore Preoteasa, general colonel 
Leontin' Sălăjan, Ștefan VoifeC, 
Vladimir Gheorghiu, membri ai 
C.C. aii-P.M.R.. membri ai guver
nului,’conducători ai instituțiilor 
centrale și ai organizațiilor ob
ștești, membri ai Consiliului Ge
neral 'A.R.L.U.S., oameni ai artei 
și culturii, generali și ofițeri -su
periori, reprezentanți ai presei, 
numeroși oameni ai muncii.

In prezidiul adunării au luat 
ioc tovarășii: acad. prof. dr. 
C. I. Parhon, președintele Consi
liului-.'General A.R.L.U.S., A. F. 
Kabanov, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al Uptanii Sovietice 
la București, Gheorghe Hossu,

și acad. Iile Murgulescu, vice
președinți ai A.R.L.U.S.-ului, 
acad. Atanase Joja, Florian Dă- 
nălache, general maior Ion Gheor- 
ghe, prof. univ. P. Niculescu-
Mizil, Ion Pas, N. V. Turbin,
O. V. Taktakișvili, B. N. Petrov, 
H. Bukoeva, P. L. Kulbaka și 
A. V. Bielîșev membri ai delega
ției sovietice care participă ia 
sărbătorirea Lunii prieteniei, ro- 
mîno-sovietice, Vir.gil T.rofip, 
acad. St. Milcu, acad. Cezar Pe
trescu, artistul- poporului ion 
Jalea, Eugen Rodan, Nicolae 
Pascu, Stela Enescu, LadislaJ Uniunii Sovietice. 
Banyai, Scarlat Calimachi, Gh. 
Pietraru, directorul uzinelor „Re
publica" și Antoaneta Alexovici, 
muncitoare fruntașă la uzinele 
„7 Noiembrie".

Deschizînd adunarea, acad, 
prof. dr. C. I. Parhon a adresat 
un salut călduros delegației so- 

> vietice sosită în țara noastră cu 
prilejul sărbătoririi Lunii prie

teniei romîno-sovietice.
A luat cuvîntul acad. Atanasa 

Joja, membru al C.C. al P.M.R., 
ministrul Invățămîntului și Cui-

Delegația sovietică care parti
cipă La sărbătorirea Lunii prie
teniei romîno-sovietice în țara 
noastră a sosit în Capitală. Din 
delegație fac piarte : N. V. Turbin, 
membru al Academiei de Științe 
a R.S.S. Bieloruse, directorul In- 
sititutuilui de biologie al acestei 
academii, doctor în științe bio
logice ; O. V. Taktakișvili, com
pozitor, secretar al Uniunii Com
pozitorilor din U.R.S.S., de două 
ori Laureat al Premiului Stalin, 
deputat în Sovietuil Suprem al 
Uniunii Sovietice; B. N. Petrov, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a Uniunii Sovie
tice, șef de Labor&tor la Institutul 
de automatizare și telemecanică al 
Academiei de Științe a Uniunii 
Sovietice, doctor în științele teh
nice, profesor; H. Bakoeva, artis
tă a poporului a R.S.S. Kazahe, 
laureată a Premiului Stalin; P. L. 
Kulbaka, erou al Uniunii Sovie
tice, fost comandant #1 unității 
de partizani din Gluhov, director 
al uzinelor de prelucrarea cînepei 
din Gluhov; A. V. Bielîșev, fost 
comisar pe crucișetorul „Aurora", 
mecanic-șef la întreprinderea 
centrală „Lenenergo".

In Gara de Nora, oaspeții so
vietici au fost salutați cu căldu
ră de tovarășii: acad. Ilie Mur- 
gulescu. Ofelia Manole. Oct-av 
Livezeanu, vicepreședinți ai 
A.R.L.U.S.-ului" St. Cruccni, se-

furii, care a vorbit despre tradi
ționala sărbătorire a Lunii prie-. 
teniei romîno-sovietice.

Din partea delegației sovietice 
a vorbit apoi N. V. Turbin, mem
bru al Academiei de Științe a 
R.S.S. Bieloruse, directorul In
stitutului biologic al acestei aca
demii, doctor în științe bilologice.

Cuvîntările au fost subliniate 
cu aplauze îndelungi.

Parttcipanții la adunarea fe- .cretar al Comitetuiui Orășenesc 
-'•V- călduros București, al P.M.R.; Steliana

.... <_ . j. . . măstăsescu, vicepreședinte al Sfa
tului Popular al Capitalei; Stela 
Enescu, președinta Comitetului 
Femeilor Democrate; Gh. Ploeș- 
teanu, secretar general al Mi
nisterului Invățămîntului și Cul
turii; Eugen Rodan, secretar al 
A.R.L.U.S.-ului; 1. Moraru, se
cretar adjunct al A.R.L.U.S.-ului; 
genenal-locotenent în rezervă 
llie Crețulesu; A. Mendelsohn, 
secretar/al Uniunii Compozitorilor 
din R.P. Romtnă.

Au fost de față A. F. Kabanov, 
însărcinat cu afaceri ad-interim 
al Uniunii Sovietice și alți mem
bri ai ambasadei.

fstivă- au manifestat < 
pentru prietenia frățească dintre 
poporul nostru și popoarele

Au fost prezentate apoi frag
mente din piesa „Liubov Iaro- 
vaiaM interpretate de actorii Tea
trului Municipal din Capitală. 
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Citiți în pag 2-a |

Cuvîntările rostite | 
cu acest prilej |

MOSCOVA 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: De 3 zile și 3 
nopți stațiunile științifice, astro
nomii și radioamatorii urmăresc 
satelitul artificial al pămîntului. 
Pînă la ora 6 dimineața (ora Mos
covei) din ziua de 7 octombrie, sa
telitul a făcut aproape 32 ROTA
ȚII complecte în jurul pămîntului. 
In acest timp el a parcurs o dis
tanță de 1.400.000 DE KILO
METRU

Zilnic pe adresa „Moscova-Sate- __ ___  __  _____
lit“ se primesc nenumărate cornii'-' deasupra regiunii CHICAGO 
nicări din partea radioamatorilor și 
.astronomilor. Observațiile efectuate 
Ia radio asupra satelitului au a- 
rătat că puterea posturilor sale de 
radio asigură oricînd recepția la 
frecvența de 20 de megaherzi la 
aparate de radio obișnuite. Apa- 
ratelo de radio sensibile urmăresc 
semnalele satelitului timp de 30 — 
40 minute, recepționîndu-se pînă 
la o distanță do 8.000—9.000 km.

Se poate spune de pe acum că _______ ____
datele obținute de stațiunile știin- ,ALE AMERICII în regiunea SAN- 
țifice, de astronomi și de radio- FRANCISCO. Mai d. a 
amatori au o mare valoare știin- trecut din nou 
țifică. Măsurarea parametrilor îna- ■
întării satelitului a permis să se 
calculeze precis elementele princi
pale ale orbitei lui, să se prevadă 
deplasarea lui pentru multe zile 
de acum înainte. Potrivit datelor 
calculelor pe 48 de ore, perioada 
rotației satelitului nu a suferit nici 
o modificare.

Timpul noros, nefavorabil de pe 
teritoriul U.R.S.S. din regiunile 
unde se află stațiunile optice în
greunează considerabil observarea 
satelitului. Totuși încă la 6 oc
tombrie stațiunile optice de la Uj- 
gorod și Leningrad au reușit să 
observe satelitul în razele soare
lui cînd răsărea și sa măsoare coor
donatele lui. Aparatajul instalat pe 
satelitul artificial al pămîntului

funefionează normal. La 7 octom
brie la ora 6 dimineața satelitul 
se afla deasupra țărmurilor Antarc
ticei. După aceea el a trecut dea
supra Oceanului Pacific, în direc
ția nord-est, a străbătut Florida și 
a ajuns în regiunea New York-ului 
la ora 6,36, iar după 16 minute a 
zburat deasupra Moscovei.

In zborul său satelitul a trecut 
deasupra următoarelor puncte prin» 
cipale ale globului (ora Moscovei).

La ora 8,13 satelitul a zburat 
J .. și

după co a străbătut CANADA, 
GROENLANDA și ISLANDA la 
ora 8,30 a ajuns în regiunea VAR
ȘOVIEI. După 4 minute el a zbu
rat deja deasupra ANKAREI, iar 
la ora 8,36 s-a aflat în regiunea 
DAMASCULUI. După ce a tre
cut deasupra MARII ROȘII a 
OCEANULUI INDIAN și OCEA
NULUI PACIFIC, la ora 9,48, sa
telitul a trecut din nou deasupra 
teritoriului STATELOR UNITE 

îgiunea SAN- 
departe el a 

i peste CANADA, 
GROENLANDA și la ora 10,7 a 
zburat deasupra ANGLIEI în re
giunea LONDREI.

ț

Această zi de toamnă nu-și bănuia ursita.
Din calendare sfinții nu-i aminteau minuni. 
Orbita nou înscrisă în cosmos deslușit-a
Că omul pe măsură-și va rotunji cununL

A plîns pămîntul prima din lâcrimile-albastre 
Ce vor roi prin spații: al bucuriei plîns.
Cu un superb orgoliu putem privi spre aitre r
Voi risipirăți raze ? Ei bine, noi le-am strtns.

ȘTEFAN IUREȘ

î

LEGĂTURĂ DIRECTA
Satelit - București

— Urmăriți fi înregistrați ora, 
locul fi timpul cînd l-ați văzut. 
Comunicați toate mișcările, toate 
observațiile^ toate semnalele.

De la 4 octombrie — această zi 
memorabilă — toate observatoa
rele din lume sînt într-o perma
nentă fi neobișnuită stare de ten
siune. Este vorba de primul sate
lit artificial al pămîntului — de 
cetățenie sovietică — care a pă
truns pentru prima dată în isto-

DESPRE
SATELITUL 

ARTIFICIAL? 
Citiți pagina noastră 
specială (IV)

I „VICTORIA
I VEACULUI46

VREȚI AMĂNUNTE

Al II~lea Festival
1 al tineretului din Suceava

Se lărgesc rîndurile tinerilor voluntari
care sprijină strîngerea recoltelor de toamnă
11 /f unea voluntari pentru 
ivi sPrHînIrea< gospodăriilor 

de stat la recoltarea cul
turilor de toamnă și in special 
a porumbului se desfășoară cu 
‘ isuflețlre în toată tara. După 
_um am anunțat șl in artico
lele anterioare, mH de tineri 
au Ieșit in aceste zile pe ogoa
re. Pătrunși de însemnătatea 
acestei mari acțiuni, activiștii 
utemiști s-au situat în primele 
rînduri. Exemplul personal a 
fost adesea motorul unor ac
tivități deosebite care s-au sol
dat cu mii de kilograme de 
știulefl culeși, cu zeci de hecta
re pregătie pentru arături. Fap-
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* In regiunea Bacău, în două zile au participat 
aproape 1.500 voluntari * Pe ogoarele ploeștene, în ciuda 
vremii neprielnice, tinerii au ieșit la lucru * Din Regiunea 
Autonomă Maghiară — vești bune * In ultimele trei zile: 
în Craiova 6.400 tineri voluntari, în Pitești 2.500. în Galati 1.700. în8

8
8
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tele acestea le confirmă veștile 
pe care le primim la redacție.

In regiunea Bacău, de exemplu, 
numai. în zilele de sîmbătă și du-

>.fi: *

T1NER1I MUNCITORI: — Greu, nu glumă. Trebuia »ă-i ajutăm I

minică au participat la strînsul 
recoltei de porumb de la gospo
dăriile de stat aproape 1.500 ti
neri. Cei mai buni mobilizatori 
s-au dovedit activiștii comitetului 
orășenesc U.T.M. Bacău, care în 
ziua de 6 octombrie au ieșit la 
recoltat împreună cu peste 700 
tineri. în aceste zile au primit un 
sprijin prețios din partea tineri
lor gospodăriile de stat Răcă- 
ciuni din raionul Bacău, Zănești 
din raionul Buhuși, Kirov din ra
ionul Piatra Neamț și altele.

Veștile primite din Regiunea 
Autonomă Maghiară, vin să com- 
pledeze amploarea pe care a lua
t-o această acțiune voluntară. La 
gospodăria de stat „1 Mai" din 
raionul Mureș au muncit o zi, vo
luntar, 58 tineri (de atîția a fost 
nevoie). La Odorhei la gospodă
rie au lucrat 56 tineri elevi și 
muncitori. Iu raionul Reghin, 
pînă acum au prestat această 
muncă voluntară peste 120 tineri.

Din Ploești ne-a sosit o infor
mație laconică, prezentând însă o 
semnificație deosebită...

„...O zi mohorîtă cu burniță 
măruntă de toamnă. In oraș în
tâlneai puțină lume la această oră 
în dimineața zilei de 6 octom
brie. In fața unei clădiri erau
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staționate 4 camioane. In cîteva 
clipe acestea s-au umplut pînă 
la refuz cu tineri în uniformă.

Erau, elevii școlii profesionale 
complexe din orașul Ploești. In 
ajun, într-o ședință a organizației 
U.T.M., elevii din anii II și III 
au cerut să meargă la una din 
gospodăriile agricole de stat din 
apropiere s-o ajute la recoltat po
rumb sau la alte lucrări din acea
stă campanie.

lată deci motivul pentru care 
în dimineața lui 6 octombrie, cu 
toată împotrivirea vremii, peste 
200 elevi s-au prezentat la comi
tetul orășenesc U.T.M. Cu toții au 
mers la gospodăria de stat Mo
vila Vulpii. Aici, conducerea i-a 
primit cu multă bucurie. în nu
mai cîteva ore de muncă volun
tară ei au strîns cocenii de pe o 
suprafață de 25 hectare. Ajutorul 
lor a fost de mare folos. Tractoa
rele gospodăriei pot să execute 
acum în condițiuni bune arăturile 
de toamnă. Asemenea acțiuni au 
mai avut loc și în alte raioane ale 
regiunii Ploești. In două zile, 
1.100 tineri din regiunea Ploești 
au ajutat gospodăriile de stat la 
strînsul recoltelor...".

în ciuda timpului neprielnic, în

ciuda condițiilor grele de lucru, 
tinerii își aduc aportul lor la 
•trîngerea bogatelor recolte din 
toamna aceasta.

Tot mai mulți înțeleg însemnă
tatea acestei acțiuni patriotice fi 
o sprijină cu toate forțele. Prin 
munca lor ei contribuie la lupta 
împotriva pierderilor, la urgenta
rea lucrărilor de recoltat, arături 
și însămînțări. Cîteva informații 
foarte scurte, telegrafice ne-au so
sit ieri seara. Numărul voluntari
lor care au sprijinit în ultimele 
trei zile gospodăriile de stat se 
ridică la: 6.400 în regiunea Cra
iova, 2.500 la Pitești, 1.700 la Ga
lați, 1.160 la Hunedoara. Mii, mii 
de tineri voluntari.

Regiunile rămase în urmă în 
această acțiune sînt datoare să ia 
exemplul celor fruntașe, să por
nească neîntîrziat la treabă. Fie
care minut este prețios. Pîinea 
se cîștigă prin muncă încordată, 
perseverentă 
ganizată, nu 
roadele.

SUCEAVA (de la 
trimisul nostru). — 
Au venit fetele și 
băieții Sucevei cu 
multă însuflețire la 
cel de al II-lea fes
tival regional al lor 
pe oare l-au închinat 
prieteniei romîno-so
vietice. Au venit la 
festival cu voie bună, 
au petrecut, s-au ve- 
aelit împreună două 
iile și două nopți și 
au aftrșit cu un car
naval ca-n povești.

Dar pînă aici, pînă 
să ajungă la petre
cere, cu brațele lor 
au înfăptuit multe 
lucruri folositoare, 
demne de toată lau
da. Rodul muncii lor 
se vede acum la fie
care pas în regiune. 
Iată cîteva : numărul 
tinerilor care au in
trat în sectorul so
cialist al agricultu
rii a sporit de la 1 
ianuarie și pînă a- 
cum cu 4.230. In re-

giune au fost create, 
numai în ultimile 
luni 8 întovărășiri 
ale tineretului.

Gospodăriile agri
cole de stat și cele 
colective au însilozat 
numai cu forțele ti
nere 16.190 tone nu
treț din care 3.368 
tone prin muncă vo
luntară. Au fost mo
bilizați în această 
acțiune 1.103 tineri. 
Pentru refacerea pă
durilor, această pre
țioasă bogăție a re
giunii și a patriei, un 
număr de peste 1.800 
tineri ' au plantat 
23.530.400 pueți.

In regiune este tn 
plin avînt acțiunea 
de strîngere a semin
țelor pentru împă
duriri.

Ultimile 3 zile de 
dinaintea festivalului 
au fost închinate ac
țiunii de strîngere a 
recoltei în gospodă
riile agricole de stat.

oooooooo

700 tineri, utemiști 
și utemiste, profesori, 
învățători și instruc
tori superiori de pio
nieri au tăiat și au 
strîns porumb de pe 
cîteva sute de hectare 
de pămfnt.

Acțiunea 
continuă șl 
următoare.

Vasăzică __
resc ca după muncă 
rodnică tinerii să pe
treacă șl să se vese
lească,

Ansamblul Casei 
de Cultură „Ciprian 
Porumbescu", echipa 
de dansuri de sus 
de la Dorna sau cea 
de la Uzinele textile 
din Botoșani au pri
lejuit clipe de bu
curie participanților 
la festivalul din re
giune ca și pentru 
oaspeți, solii tinere
tului din R. S. S. 
Ucraineană.

ria omenirii printre corpurile ce
rești. „Balonul" acesta mai mare 
doar cu ceva decît o minge de 
fotbal, dă de lucru zdravăn în <r 
ceste zile la mii fi mii de cerce» 
tători astronomi. îl urmăresc îu 
același timp, „pas cu pas" radio
amatorii din toate colțurile lu
mii.

Aceeași stare de animație neoJ 
bișnuită domnește și la Observato
rul astronomic din București. Vep> 
tile despre primul satelit artifi
cial sînt la ordinea zilei... Și bine 
înțeles, primul descoperitor din 
observator al „urmelor** corpului 
ceresc artificial — tînărul cercetă
tor Victor Stavinachi — se bucură 
de toată atenția. Fiind de servi
ciu la stația de radio, în jurul o» 
rei prînzului, el a înregistrat pri» 
mele semnale radiofonice emise 
de cele două posturi instalate pO 
satelit. In același timp, cronogra
ful a „prins" pe bandă semnalele 
radiofonice ale satelitului.

De atunci, semnalele satelitului 
artificial al pămîntului sînt înre
gistrate cu regularitate. Ele au 
fost înregistrate și de tînăra cer» 
cetitoare Ludmila Nogacevschi, po 
care o și vedeți în fotografia ală
turată într-un asemenea moment 
cercetînd banda cronografului.

Și acum noutățile despre satelit 
tul artificial sînt așteptate cu ne
răbdare de toată lumea. Luni 
cercetătorii Observatorului astro
nomic din București au fost luați 
cu asalt. Printre ei ziariști, foto» 
grafi dar mai ales simpli cetățeni 
curioși. Și n-au fost puțini. Cu 
toții doreau noutăți, amănunte.

Am aflat și noi cîte ceva. Pen- 
tru cititorii ziarului nostru, ne-au 
fost comunicate următoarele t

— satelitul artificial apare ca d 
stea de mărimea a V-a,

— deasupra Bucureștiului ai 
trecut duminică la miezul nopții, 
— semnalele lansate de cele 
două posturi de radioemisie ale 
satelitului pot fi înregistrate chiar 
și de aparatele de radio obișnuite^ 
pe lungimile de undă de aproxi» 
mativ 15 și 7,5 metri.

AU P.

aceasta 
în zilele

este fi-

C. SLAVIC

care, fiind bine or- 
întîrzie să-și arate

f TINERI T.............................. ..
(ANIMATORII ACESTEI AC-j 
f ȚIUNI VOLUNTARE! SPRI-j 

J1N1TI CU TOATE FORTE-) 
(LE VOASTRE LUCRĂRILE J 
[DE RECOLTARE A PRODU-j 

SELOR DE TOAMNA. NICI J 
(UN TINAR SA NU RAM1NA 
[IN AFARA RÎNDURILOR

VOLUNTARILOR CARE J 
(MERG PE OGOARE. j
[ ACTIVIȘTI UTEMIȘTI!

EXEMPLUL VOSTRU PER-J 
I SONAL VA ÎNSUFLEȚI PE [ 
[CEI PE CARE-I MOBILI- ]

ZAȚI ȘI VA ASIGURA IN ) 
(MARE MĂSURĂ SUCCESUL ț 
I INiȚIATIVEI!

ȘI TINERE! FIȚI )

c o CKTAIl
Luni seara, ambasadorul extra

ordinar și plenipotențiar al R.D. 
Germane la București, Georg 
Stibi, a oferit un cocktail în sa
loanele Casei Centrale a Armatei 
cu. prilejul zilei de 7 octombrie, 
cea de-a 8-a aniversate a consti
tuirii Republicii Democrate Ger
mane.

Au participat tovarășii: Gheor. 
ghe Ghcorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Petre Borilă, Nicolae Ceaușescu, 
Alexandru Moghioroș, Constantin 
Pîrvulescu, general colonel Leon- 
tin Sălăjan, Ștefan Voitec, Vla
dimir Gheorghiu, Anton Moisescu, 
vicepreședinte al Prezidiului Marii 
Adunări Naționale, A. Mălnășan 
și Al. Lăzăreanu, adjuncți ai mi
nistrului Afacerilor Externe, mem
bri ai C.C. al P.M.R., membri ai 
guvernului, conducători ai insti
tuțiilor centrale și ai organizații
lor obștești, deputați, oameni de 
știință, artă și cultură, generali 
și ofițeri superiori, reprezentanți 
ai presei romîne și străine.

Au participat de asemenea șefii 
unor misiuni diplomatice acredi-

tați la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

Ambasadorul R.D. Germane, 
Georg Stibi și tovarășul Chivu 
Stoica, președintele Consiliului 
de Miniștri al R.P. Romîne au 
închinat pentru prietenie și cola
borare rodnică între cele două 
țări, pentru pace și prietenie 
între toate popoarele lumii.

A început 
filarea firelor 

poliamidice
Zilele aceatea la Industria

i început pentru prima oară in
• țara noastră, Hlarea firelor 
; poliamidice (perlon in amestec 
leu bumbac).
ț Rezultatele obținute înq ru
inează munca celor de la In- 
i stitutul de Cercetări Textile, 
ÎCare de mult timp se preo- 
; cupă de rezolvarea acestei 
i probleme.
i Pină ia sfirșitul săptăminli 
4 în curs se va termina filarea 
; primei șarje industriale de . 
; 16.000 kg. Din firele obținute • 
i se vor confecționa haine de • 
i protecție, ciorapi și alte pro- • 
i duse care necesită o mai ma- • 
; re rezistență. •
i Cîteva cifre edificatoare: î 
i confecționarea hainelor de •
• protecție din aceste fire le • 
■ mărește rezistența de circa 2 ț
• ori, iar a ciorapilor de circa ț
; 3 ori. •
î Acesta este un nou succes j . -i - .» , e

I

• --------------------__________________
; Bumbacului din Capitală

; al industriei noastre de bu- 
; nuri de consum.
• Trebuie s bliniat de aseme-
• nea aportul adus de tehnicie- 
; nii fabricii Industria Bumba-
• cului în filarea primei șarje
• industriale de fire poliamidice.
•

?

t

încheierea unei convenții privitoare 
la conservarea, întreținerea, reconstituirea 

și protecția bornelor și semnelor de frontieră 
între R. ?. R. și R. P. F. Iugoslavia

Intre 16 septembrie 1957 și 
5 octombrie 1957, au avut loc la 
Vîrșeț (R.P.F.I.) și Timișoara 
tratative intre delegațiile Repu
blicii Populare Romine și Repu
blicii Populare Federative Iugo
slavia, pentru Încheierea unei 
convenții privitoare la conserva
rea, Întreținerea, reconstituirea 
șl protecția bornelor șl semnelor 
de frontieră care servesc la In

dicarea liniei de frontieră romi- 
no-iugoslave.

Tratativele au decurs intr-o 
atmosferă de prietenie și Înțele
gere reciprocă.

Convenția a fost semnată din 
partea R.P. Romine de Nicolae 
ZIatev, director adjunct în Mi
nisterul Afacerilor Externe, și 
din partea R.P.F. iugoslavia de 
Karlo Șuman, colonei în armata 
populară iugoslavă.
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O etapă fără strălucire

Fază din meciul Progresul București — Dinamo Cluj 

rușine 
PENTRU FOTBALUL NOSTRU

După consumarea celei de a 8-a etape a campionatului categoriei 
A, in fruntea clasamentului s-au reinstalat fotbaliștii do la C.C.A., 
care au toate motivele să privească cu Încredere nu numai evokifia 
următoare a campionatului, ci și debutul lor in Cupa campionilor 
europeni, care bate stăruitor la ușă. La Oradea, cu Toma repus pe 
picioare, campionii au surclasat în ultimele 25 minute Progresul 
cu 3—0.

Nici de data aceasta n-au lipsit surprizele. Performera etapei tre
cute, Progresul București, a cedat fără nici o preten|ie cele două 
puncto puse în joc, în fața dinamoviștîlor clujeni. s

La Petroșani, studenții timișoreni au lăsat și ei două puncte, acolo 
unde multe alte echipe au procedat identic. Energia Steagul Roșu 
Orașul Stalin a-a dovedit din nou de netrccut pc teren propriu și 
Flamura Roșie Arad se întoarce acasă cu 2 goluri încasate și cu ni- 
ciun punct. Dinamoviștii bucureșteni au făcut o partidă bună la Tg. 
Mureș, în urma căreia au săltat un loc în clasament. De cel mai slab 
meci al etapei au avut parte spectatorii de pe stadionul Ciulești. Lo
comotiva București și Flacăra Ploești s-au intrecut întro partidă sub 
orice critică.

Iată acum rezultatele etapei: Locomotiva București — Energia 
Ploești 0—0 ; Progresul București — Dinamo Cluj 2—3 (0—1); Pro
gresul Oradea — C.C.A. București 0—3 (0—0); Energia Tg. Mureș — 
Dinamo București 0—2 (0—0); Energia Petroșani — Știința Timi
șoara 2—1 (1—1); Energia Steagul Roșu — Flamura Roșie Arad 
2-0 (0-0).

nam o
o echipă a surprizelor?

Cînd arbitrul jocu
lui fluierase sfîrșituL 
primei reprize a în
tîlnirii dintre Pro- 
gresul-București și Di- 
namo-Cluj, cîteva mit- 
de oameni s-au gră
bit să-și ocupe locu
rile în tribunele de 
lingă poarta tui Bucur 
pentru a fi cit mai 
aproape de... ploaia 
de goluri ce se anun
ța aici.

Cu toate că fotba
liștii clujeni condu
ceau prin golul mar“ 
cat de Csegezi în pri
mele minute de joc, 
nimeni nu se poate 
lăuda totuși că în
trevedea infrîngerea 
Progresului. Dar fot
baliștii bucureșteni 
care au provocat du
minică o zi atit de 
neagră ...
lor, nu pot în nici un 
caz emite pretenții 
față de rezultatul cu 
care s-a încheiat par
tida.

După pauză Pro- 
greșul se mută „cu 
lot bagajul** în ca
reul clujenilor. Acest 
lucru le-a fost de alt' 
fel fatal bueureșteni- 
lor. Atacul, înghesuit

pe 
re 
in

un spațiu cu ma- 
circulație, încurcat 
plus de interven

ția nervoasă a pro
priei apărări, s-a chi
nuit să expedieze 
balonul în poartă. 
Iar pe deasupra, 
bucureștenii văduviți 
de doi jucători ac
cidentați au lăsat de
seori drum liber spre 
poarta lui Birtașu. 
Mihai (de două ori) 
și Csegezi nu s-au 
lăsat de prea multe 
ori invitați și la un 
moment dat clujenii 
conduceau cu 3—O 
(minutul 79). Dina- 
moviștii mulțumiți de 
întorsătura 
renunță la 
sele lor 
atacuri și 
marchează

lucrurilor, 
pericutoa- 

contra- 
Progresut 
de două 

ori fără să aibă, 
petăm, motiv de 
emite pretenții la 
rezultat egal 

în fața situației 
care au fost puși du
minică, fără centru 
atacant (arbitrul l-a 
eliminat încă din pri
ma repriză pe Szakaci 

din
al 

di-

1), inferiori 
punct de vedere 
execuției tehnice,

re- 
a 

un

in

o zi atît de 
suporterilor

C. Dumitrescu a cîștigat
Cursa VICTORIEI

Competiția ciciistă internațională
duminică cu un remarcabil succes al alergătorilor de ia C.C.A. 
care au ocupat primul loc atît în clasamentul general individual, 
cît și pe echipe. Victoria finală a revenit, la această ediție, campio
nului nostru C. Dumitrescu (C.C.A.), care a realizat de-a lungul a 
747 km. timpul de 19h 24’54”, obținînd o medie orară de 38,560 
(cea mai mare realizată pînă acum din toate edițiile). El a fost 
urmat în clasamentul general de coechipierii săi Ion Vasile cu 19h 
25’36” și C. Tudose cu 19h 25’58”. Dinamovistul G. Moiceanu s-a 
clasat pe locul 4 cu 19h 27’26”. Pe echipe, C.C.A. a ocupat primul 
loc urmată de Dinamo și Voința.

tu lui iciiicuuauii suu.cs ai citi gaivinui uc ia
ocupat primul loc atît în clasamentul general individual, 
echipe. Victoria finală a revenit, la această ediție, campio-

După întîlnirea tinerilor înotători romîni și germani

Natație în decor tomnatic
La ștrandul ,(Dante Gherman** 

din Capitală s-a desfășurat întîl
nirea de natație între tinerii spor
tivi romîni și germani. Ei bine, 
întîlnirea aceasta s-a desfășurat în
tr-un cadru cu totul și cu totul 
neobișnuit pentru o întîlnire de 
natație în aer liber. Ca peste tot 
și în curtea ștrandului toamna s-a 
făcut simțită de mult. Mai ales
fi în curtea ștrandului toami 
făcut simțită de mult. Mai

1NGR1DI KRAMER 
văzută de NEAGU 

după ploile din ultimele zile, ar
țarii și castanii au început să-și 
scuture frunzele. Burează ușor.

Serile trecute a fost frig. Frig în 
toată legea. Stăteam la rînd cu 
spectatorii în tribune cu 
balonseide și tremuram. Sîmbătă, 
în timpul desfășurării ștafetei de 
4x100 m. mixt junioare (ora 
19,10) am telefonat la Institutul 
meteorologic. Inginerul meteorolog 
de serviciu ne-a comunicat că 
mercurul termomemtrului se afin 
la 8 grade (!) și continuă să sca
dă. Orice s-ar spune numai o at
mosferă prielnică unui concurs de 
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namoviștii au adop
tat totuși o tactică 
fericită care le-a adus 
victoria. Apărarea er
metică și contra-a- 
tacuri violente, re
plieri rapide din a- 
tac în apărare și in
vers, iată secretul 
victoriei dinamoviste.

Este clar că Pro
gresul a jucat sub 
așteptări, dar râmi- 
nem mirați cum niște 
jucători experimen
tați ca Ozon, Moldo- 
veanu, Oaidă au per
severat In a înghesui 
atacul pe un spațiu 
atît de mic, în loc să 
caute să scoată apă
rarea adversă din 
dispozitivul ei și să-l 
surprindă pe Bucur 
cu^ șuturi mai puțin 
„cîntărite**. Ni se 
pare că lipsa lui Ma- 
teianu s-a făcui mai 
simțită decit era de 
așteptat, iar halfii și 
în special Mihăilescu 
nu și-au făcut dato
ria. Infrîngerea 
greșului deși 
prinzătoare este 
ritată, datorită 
ales ambiției cu
au jucat clujenii.

Pro- 
«ur-

mai 
care

„Cursa Victoriei44 s-a Încheiat

natație în bazin descoperit nu ere. 
Și cu toate acestea...

— Ne-am obișnuit, ne-au spus 
majoritatea înotătorilor. Apa e în
călzită (în jurul a 26 grade). 
Cînd ieșim însă din apă e ceva 
mai... neplăcut. Pentru asta să 
dăm însă înapoi ?

N-am auzit pe nici unul dintre 
tinerii înotători romîni sau ger
mani să se vaite, să protesteze. 
Cit despre problema amînării con
cursului sau ținerea acestuia în 
bazinul acoperit nici nu s-a pome
nit un singur cuvînt.

Dar nu numai atît. Tinerii 
sportivi au avut o comportare re
marcabilă. Puținii spectatori care 
înfruntând frigul au ținut să asis
te la întreceri n-au avut ce re
greta. Desfășurarea probelor a pri
lejuit lupte dîrze, pasionante, 
care au entuziasmat de-a dreptul, 
în multe dintre acestea, 100 m. 
fluture junioare, 100 m. liber ju
niori, ștafetele de 4X100 m. mixt 
și 4X100 m. liber juniori — câș
tigătorii și-au adjudecat victoriile 
numai cu cite o lungime de braț 
avans. Și nu numai în ansamblu 
s-au realizat performanțe excelen
te, dar s-au stabilit și 9 noi recor
duri : 8 ale R.P.R. (unul în afară 
de concurs) și 1 al R.D.G.

în ceea ce privește comportarea 
tinerilor noștri înotători deși pe 
echipe am pierdut cu 136—108, 
putem spune că ea a fost bună. 
BUNĂ ținînd seama de valoarea 
deosebită a natației germane, de 
performanțele realizate de înotă
tori, de comportarea săritorilor și 
de victoriile fără emoții ale echi
pei de tineret la polo (11—5 
și 6—3).

Nu știm pe care dintre tinerii 
înotători să-i evidențiem, să-i lău
dăm. Considerăm că în ansamblu 
atît înotătorii noștri cît și cei ger
mani au fost la înălțime și merită 
toate laudele. Și totuși ? Ei bine 
ne-a plăcut dintre înotătorii noș
tri comportarea lui Dumitru Ka
minski, învingător la 100 m. spate 
și 400 m. liber, Voicu Emil, cîș- 
tigător la 100 m. liber, Maria

Am văzut duminică la „lu
cru" două echipe într-un 
meci a cărei cronică nici 

nu ar merita să fie scrisă. De 
ce ? Un cronicar sportiv cind re
latează un meci folosește în mod 
obligatoriu bloc-notesul unde gă
sește suficiente notări despre cele 
mai interesante lucruri petrecute 
pe gazon. Timp de 90 minute 
însă Întîlnirea dintre Locomotiva- 
București și Energia-Ploești nu 
ne-a oferit nici cel mai mic pri
lej de a face așa ceva. Nu este 
vorba de faptul că nu s-a în
scris nici un gol. Meciuri sol
date cu un rezultat alb între 
echipe de oategoria A au fost 
multe și desigur vor mai fi. A- 
ceasta nu înseamnă ca specta
torii să fie păgubiți de cel mai 
elementar spectacol fotbalistic — 
la nivelul echipelor respective. 
Duminică, pe Giuiești. Locomotiva 
și Energia, echipe din prima ca
tegorie a țării AU PRACTICAT 
FOTBAL LA UN NIVEL CE NU 
ESTE PERMIS NICI MACAR 
UNUI CAMPIONAT REGIONAL. 
Și să nu uităm că în aceste echi
pe au evoluat jucători care au 
făcut parte din diverse reprezen
tative de fotbal ale țâriL

Locomtiva-București. care a 
reușit cu greu să adune în șase 
jocuri patru puncte, a apărui pe 
teren într-o formație complect 
cîrpită. Lipsiți de aportul lui 
Georgescu, Seredei, Bodo, acci
dentați, antrenorii Locomotivei 
au recurs la o formulă in care 
fundașul Macri s-a văzut în pos
tul de extrem stingă. Aceasta 
n-ar fi nimic. Macri a jucat însă 
în cursul celor 90 minute șl inter, 
și half. Și. culmea, pe toate •- 
ceste posturi el a fost cel ma: 
bun om al țchipet Ceilalți a- 
t a cânți — de meserie — Ere II, 
Olaru, Raab, CopiL nume consa
crate în fotbalul nostru, s-au 
pierdut într-un joc lipsit de fan
tezie, foarte steril.

Indisponibilitățile de care sufe
ră ceferiștii n-ar trebui de fapt 
să aibă repercusiuni asupra echi
pei, dacă... Și aci deschidem • 
rană dureroasă a majorității 
echipelor noastre de fotbal. De ce. 
de pildă. Locomotiva-București 
nu are o rezervă de tineri jucă
tori capabili să suplinească pe un

DANC1U 
văzut de NEAGU

Bratu Eli- 
la 100 m.

Both Ia 100 m. ipate, 
tabela care a etabilil 
fluture un nou record al țării cu 
1’23-5/10. Dintre înotătorii ger
mani excelent t-au comportat 
Sleffin Christel la 100 și 400 m- 
liber junioare, Karin Bayer, la 
200 m. bras junioare, Ingrid 
Kramer la sărituri de la trambu
lină, Kutsche Karl la 1500 m. 
juniori și R. Wolf la 100 m. del
fin, R. Wolf a realizat la această 
probă și un nou record al R.D. 
Germane cu l’8”-9/10.

— Aceasta în cinstea celei de-a 
opta aniversări a Republicii noa
stre democrate — ne-a spus tină, 
rul înotător german. Și dacă vre
mea era mai caldă...

Și ca să nu mai existe nici un 
dubiu asupra voinței de care au 
dat dovadă în întreceri învingînd 
frigul, la sfîrșitul întrecerilor un 
grup de tinere înotătoare au făcut 
o splendidă demonstrație de inot 
artistic. Orice s-ar spune trebuie 
să ai curaj și am spune — voință 
să faci demonstrații de înot artis
tic la o temperatură de circa 8 
grade. De fapt aceasta a fost în 
nota desfășurării întregului con
curs : o admirabilă voință de • 
înfrunta greutățile dovedită de ti
nerii înotători.

A. PINTEA 

titular accidentat și să nu re
curgă la formule improvizate?

EnergLa-Ploești — o altă echi
pă fruntașă a fotbalului nostru— 
(locul IV în clasament) este 
foarte departe de- ceea ce se pre
tinde unei asemenea echipe. Plo- 
eștenii au reușit să „ciupească" 
un punct la București, punct pe 
care nu-1 merită fată de jocul 
prestat. Și aci este vorba în pri
mul rînd despre linia ofensivă. 
Zaharia, Dridea, Tabarcea, Dumi
trescu, Bădulescu, s-au întrecut 
unul pe altul în cele mai elemen
tare greșeli de execuție tehnică.

M. ZONIS 
R. LUCIAN

Boxerii romîni învingători 
la Belgrad

Boxerii romîni au susținut simbăta seara pe stadionul ,,Partizan44 
din Belgrad a doua întîlnire de la sosirea lor în Iugoslavia. Evo* 
luînd sub denumirea de reprezentativa orașului București, pugiliștii 
noștri au primit replica echipei selecționate secunde a Iugoslaviei. 
Reprezentanții noștri au luptat cu multă vigoare reușind să ob
țină o prețioasă victorie cu scorul de 16—4.

O carte dedicata
Jocurilor 

Olimpice de la 
Melbourne

• apărut recent M 
Moscova in editura 
.Fizculturi i sport**. 
In cete 562 de pa
gini al€ volumti-.il 
stat prezentate as
pecte ale întrecerilor 
sportive de pe diferi
tele stadioane din 
Melbourne și se face 
o prezentare a celor 
mai buni sportivi 
din lume. De aseme
nea cartea cuprinde 
toate rezultatele teh
nice la diferitele 
sporturi și tabeta 
campionilor și pre- 
mianțitor olimpici.

Fotbalul englez 
amenințat de.» 
gripa asiatici
Un inamic cn to- 

tul neașteptat a apă
rat in lumea foțpa- 
lolui din in sin de 
britanice. Epidemia 
de gripă asiatică 
care bîntuie in pre
zent în mai multe 
țări din Europa oc
cidentală a început 
să facă ravagii și ia 
fotbalul englez. Nu
meroși jucători nu 
au mai putut Hji 
parte la oftimele 
etape de campionat, 
din care cauză mai 
multe meciuri ai 
fost amînate de Fe
derația engleză de 
fotbal. Astfel, în di
vizia I-a, Everton 
și-a amînat meciul 
cu Blackpool. In 
cursul săptămînii 
trecute au trebuit să 
fie amînate două 
partide din divizia

Memoriile Ini 
Emil Zatopek 

la radio Praga

Angajamente 
nerespectate
Se $tie că ediția 

din anul i960 ■

Un aspect din semifinalele „Cupei R.P.R." la rugbi: întîl
nirea dintre Energia I.S.P.-Dinamo, terminată cu victoria pri
mei echipe cu scorul de 3—0.

Handbalistele noastre 
învingătoare

O echipă tînără — doar 7 titu. 
lare — a reprezentat țara 
noastră duminică după amia

ză pe stadionul „Republicii", tn ca- 
drul întîlnirii internaționale de 
handbal feminin, R. P. Romînă — 
R. P. Ungară.

începută într-o notă de certă do- 
minare a jucătoarelor noastre, 
A. Vasile și apoi Jipa înscriu pri
mele două puncte aîe partidei. Ju
cătoarele maghiare au însă o re- 
venire puternică și prima repriză 
se termină nedecis 3—3.

în repriza secundă însă atacu
rile reprezentantelor tării noastre 
s-au desfășurat mult sub posibili
tăți. Rezultat final ; 5—4 în favoa- 
rea handbalistelor noastre.

Primul meci international- 
prima victorie

Tinerii rugbiștl ai Bucureștiu- 
lui au susținut duminică după 
amiază pe stadionul „Repu. 

b licit" primul lor meci internațio- 
nai și au obținut și prima victorie 
internațională, lucind în compa
nia echipei reprezentative a orașu. 
lui Varșovia, ei au reușit să-și in- 
treacă adversarii cu 9—6. Trebuie 
remarcat însă că tinerii bucureșteni 
în ultimele 20 de minute de joc. 
au slăbit nepermls de mult altura 
ceea ce a permis polonezilor șă 
reducă handicapul de la 9—3 prin- 
tr.o încercare — transformarea 
fiind ratată — la 9—6.

Îndată după sfîrșitul întîlnirii 
antrenorul lotului bucureștean, tov. 
Victor Vardela, ne-a spus:

„In întîlnirea de astăzi, noi am 
opus rugbiștilor din Varșovia cea 
mai tînără echipă de rugbi ce a 
fost constituită vreo dată. Victoria 
noastră e cu atit mai meritorie, cu 
cit varșovienii — în totalitatea lor 
— sînt studenți ai l.C.F.-ului polo, 
nez, mai bine dotați fizicește și cu 
rutină. Socotesc că rezultatul* pu-\ 
tea fi mai 
noștri n.ar 
minut eH.

categoric, dacă tinerii 
fi cedat tn ultimile 20

GH. ANGELESCU

acestei 
forurile

Jocurilor Olimpice 
de iarnă urmează să 
se desfășoare in lo
calitatea Squaw Wal
ley (S.U.A.). Cu 
toate că au mai ră
mas trei ani pină la 
începerea 

competiții.
de organizare a jocu
rilor au de tăcut me
reu fa|ă unor situa
ții prea puțin plăcu
te. Recent, președin
tele federației de 
aobsleigh a R.F. Ger
mane. Hans Kilian, 
intr-o telegramă tri
misă sesiunii Comi
tet ui tri Internațional 
Olimpic de la Sofia 
a protestat Împotri
va nerespectării de 
către organizatorii 
'ocărilor Olimpice de 
iarnă a angajamen
tului de a construi o 
piftie de bob. lată 
motivai pentru care 
sesiunea C.I.O. ■ 
trebuit să scoată bo- 
Sul din programul 
Jocurilor de la Squ
aw Waitey. „Orga
nizatorii americani 
— • declarat Hans 
Kilian — au promis 
in repetate rinduri 
că vor construi a- 
eeastă pirtie, dar v 
dată ce b s-a acor
dat organizarea O- 
limpiadei, proiectul a 
fost lăsat baltă". In 
telegrama sa, preșe
dintele Federației de 
bobsleigh din R.F. 
Germană propune ca 
întrecerile de bob 
din cadrul Jocurilor 
Olimpice să aibă loc 
in 1960 in localitatea 
Garmish — Parten- 
kirchen. (R.F.G.).

DESCHIDEREA
Lunii prieteniei ROMiNO-SOVIETICE
Cuvîntarea tovarășului N. V. TURBIN
Permiteți-mi ca în numele de

legației de oameni de știință și 
cultură sovietici, prezenți aici, în 
numele milioanelor de prieteni 
sovietici ai poporului romîn, pe 
care noi îi reprezentăm, să vă 
transmit un călduros salut și 
recunoștința noastră pentru invita
ția de a lua parte la sărbătorirea 
Lunii prieteniei romîno-sovietice.

Eu și tovarășii mei, sîntem pen
tru întîia oară in Romînia. Dar 
ca și toți oamenii sovietici, noi 
am urmărit de multă vreme cu 
interes deosebit succesele dv. 
în construirea societății noi, în 
dezvoltarea economiei socialiste, a 
științei și culturii naționale.

Am dori ca în timpul vizitei 
noastre în minunata dv. țară nu 
numai să vedem și să cunoaștem 
cît mai mult despre viața și rea
lizările dv., ci să și exprimăm în 
mod nemijlocit profundul respect 
și solidaritatea frățească pe car» 
oamenii sovietici le manifestă față 
de poporul muncitor din Romî
nia, talentat și iubitor de liber
tate.

Anul acesta Luna prieteniei 
romîno-sovietice are loc în aju
nul celei de-a 40-a aniversări a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie — sărbătoarea lutninoasă 
a tuturor popoarelor din Uniunea 
Sovietică, a tuturor țărilor socia
liste, a întregii clase muncitoare 
internaționale, a oamenilor muncii 
din lumea întreagă.

Sînt bucuros să pot anunța pe 
toți cei de față, că printre mem
brii delegației noastre se află Ale- 
xandr Victorovici Bielișev, fostul

Cuvîntarea tovarășului
Continuînd o tradiție care s-a 

înrădăcinat adtnc în conștiința 
poporului romtn, sărbătorim as
tăzi deschiderea festivă a Lunii 
prieteniei romino-sovietice.

Anul acesta. Luna prieteniei 
coincide cu pregătirile In vederea 
aniversării unui glorios lubileu 
— cea de-a 40-a aniversare a 
Marii Revoluții Socialiste din Oc
tombrie.

Odată cu Marea Revoluție So
cialistă din Octombrie, a început 
acea istorie adevărată a societă
ții omenești pe care au prevă
zut-o in mod genial marii învă
țători și conducători ai proleta
riatului international, Marx. En
gels și Lenin.

Experiența celor patru decenii 
care au trecut din Octombrie 
1917, a confirmat din plin faptul 
că socialismul, eliberînd de ex
ploatare masele de oameni ai 
muncii și deschizind cimp larg 
de acțiune inițiativei lor crea
toare. asigură un ritm nemaiin- 
tilnit dezvoltării forțelor de pro
ducție ale societății.

Transformarea Uniunii Sovie
tice intr-o puternică fortăreață a 
socialismului, a însemnat o vic
torie istorică-mondială. nu numai 
a poporului sovietic, ci a întregii 
clase muncitoare internaționale, 
care consideră prima tară a so
cialismului victorios, drept deta
șamentul de frunte în lupta îm
potriva exploatării pentru înfăp
tuirea progresului omenirii.

Pe calea deschisă de Revolu
ția din Octombrie a pășit și po
poral nostru, ca și marele popor 
chinez și alte popoare ale țărilor 
de democrație populară.

Vizitele 
membrilor delegației 

municipalității 
din Grecia

Membrii delegației municipa
lității din Grecia, invitați în tara 
noastră de Comitetul executiv al 
Sfatului Popular al Capitalei, au 
vizitat duminică monumente și 
instituții bucureștene.

Theodore Klapsopoulos, prima
rul orașului Voios a făcut o plim
bare prin centrul Capitalei. Oas
petele s-a oprit la cîteva din bise- 
ricile cele mai vechi din Bucu
rești, printre care Patriarhia Și 
biserica Stavropoleos.

însoțiți de ing. Anton Vlădoiu 
și de alți conducători ai Sfatului 
Popular al Capitalei, primarii ora
șelor Pireu și Voios au făcut a- 
poi o plimbare cu mașina j>rin 
diferite puncte al Bucureștiului.

Oaspeții au vizitat apoi Muzeul 
de Artă al R. P. Romîne; expo
ziția comemorativă „N. Grigo- 
rescu" de la Galeria Națională de 
Artă, precum și unele săli ale 
Galeriilor de Artă Universală.

- I< -S

Declarațiile 
ambasadorului Republicii 

Sudan în R. P. R.
Intr-o scurtă convorbire cu 

reprezentanți ai Agenției Ro
mîne de presă, domnul Mohamed 
Hamad El Nil, ambasadorul ex
traordinar și plenipotențiar al 
Republicii Sudan în R.P.R., care 
și-a prezentat recent scrisorile de 
acreditare, a împărtășit cîteva din 
primele impresii culese în țara 
noastră.

— Țin să declar de Ia bun în
ceput, cu toată sinceritatea, a 
spus domnul Mohamed Hamad El 
Nit, că am rămas foarte impre
sionat de realizările Republicii 
Populare Romîne pe plan econo
mic. Ceea ce am văzut aici depă
șește toate așteptările mele.

De asemenea, a spus în conti
nuare ministrul Sudanului, m-am 
putut convinge că poporul romîn 
iubește sincer pacea și că dorește 
q colaborare strînsă cu toate ță
rile iubitoare de pace inclusiv 
Sudanul. 

comisar al crucișătorului „Auro- 
ra“ care a dat ordinul cu privire 
la această salvă istorică în direc
ția Palatului de iarnă, îndepliniri- 
du-și cu cinste datoria de soldat 
al revoluției.

Printre membrii delegației noa
stre se află unul din eroii mișcării 
de partizani — Piotr Leontievici 
Kulbaka, Erou al Uniunii Sovie
tice, comandant al detașamentului 
de partizani din Gluhov din ca
drul glorioasei unități a generalu
lui Kovpac, care a străbătut în 
luptă peste 10.000 de km. în spa
tele frontului dușman de la Pu- 
tivi pînă la Carpați și apoi pînă 
la Varșovia.

In cursul construirii socialismu
lui în U.R.S.S. a fost adusă la 
îndeplinire sarcina istorică de li
chidare a înapoierii economice și 
culturale a tuturor popoarelor din 
țara noastră, moștenită din vremu
rile țarismului. Popoare, în trecut 
lipsite de orice drepturi și con
damnate de capitalism la dispari
ție, s-au trezit la o viață nouă și 
s-au transformat în scurt timp în 
națiuni socialiste înaintate. In 
prezent toate republicile uni
onale, posedă o industrie mo
dernă, cadre naționale de munci
tori și intelectuali, o rețea întinsă 
de instituții științifice și școli su
perioare, cadre științifice de înaltă 
calificare, literați și oameni de 
artă talentați și bine pregătiți.

Din delegația noastră mai fac 
parte Boris Nicolaevici Petrov, 
membru corespondent al Acade
miei de Științe a U.R.S.S., care

Desprinderea din sistemul ca
pitalismului mondial a țărilor 
care împreună cu Uniunea So
vietică formează puternicul lagăr 
socialist, a schimbat in mod ra
dical raportul de forțe pe plan 
mondial în favoarea socialismu
lui.

In politica sa externă, statul 
sovietic se călăuzește în mod 
consecvent după interesele fun
damentale ale tuturor popoare
lor, care sînt vital interesate în 
menținerea și apărarea păcii.

La O.N.U., ca și în toate foru
rile internaționale, cuvîntul re
prezentanților Uniunii Sovietice 
— patria Marelui Octombrie — 
se ridică de fiecare dată tot mai 
hotărît în apărarea păcii — 
bunul cel mai de preț al ome
nirii.

Vorbitorul s-a ocupat în conti
nuare de uriașa însemnătate pe 
care Marea Revoluție Socialistă 
din Octombrie a avut-o încă din 
primele zile pentru țara noastră.

Pe baza experienței acumulate 
In focul marilor bătălii de clasă 
din perioada imediat următoare 
evenimentelor revoluționare din 
Rusia — a spus vorbitorul — 
proletariatul din țara noastră 
și-a făurit, în primăvara anului 
1921, partidul său comunist. Le
ninismul a devenit ideologia do
minantă in rîndurile muncitorilor 
noștri înaintați, iar poporul ro
mîn a căpătat un conducător de 
nădejde în lupta sa pentru o 
soartă mai bună.

Răsplndirea adevărului despre 
Uniunea Sovietică a constituit în 
întreaga perioadă dintre cele 
două războaie mondiale o ches
tiune de onoare pentru cei mai 
buni reprezentanți ai poporului 
romîn, în frunte cu comuniștii. 
Cu un sentiment de gratitudine 
ne amintim de strădaniile și lup
tele duse de un grup de munci
tori și intelectuali progresiști în 
1934—1935 pentru întemeierea 
Asociației „Amicii U.R.S.S.". 
După ce poliția burghezo-moșie- 
rească a dizolvat în chip sama
volnic această asociație, ace
lași grup, căruia i s-au alăturat 
figuri noi, dintre cele mai repre
zentative, ale culturii romînești. 

INFOR
Luni dimineața au părăsit Capi

tala artistul poporului Serghei O; 
brazțov, conducătorul Teatrului 
Central de Stat de Păpuși din 
Moscova, și soția sa Olga Obraz- 
țova, care și-au petrecut conce
diul de odihnă în țara noastră la 
invitația Ministerului Invățămîn- 
tului și Culturii

★
Duminică seara cu prilejul Zilei 

Armatei Populare Cehoslovace 
colonel Miloslav Hoppe, ata
șatul militar al Republicii Ceho
slovace la București, a oferit un 
cocktail în saloanele Ambasadei 
R. Cehoslovace.

W
Luni dimineață a sosit în Ca

pitală, Ia invitația Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale cu 
străinătatea, o delegație culturală 
din Iran.

Din delegație fac parte: prof, 
univ. dr. Lotfali Souratgar, scrii
torul dr. Abou Tarab Rosani, di
rector general în Ministerul Edu
cației Naționale, Mohamed Aii 
Mani, director în Ministerul Edu
cației' Naționale, și prof. Aii Mo
hamed Khaden Missaq.

★
Ca urmare a programului de lu

cru stabilit la Belgrad la sesiu
nea din iunie a acestui an a Co
misiei mixte romîno-iugoslave 
pentru conducerea și coordonarea 
lucrărilor de amenajarea Dunării 
în sectorul Porților de Fier, luni 
dimineața a sosit în Capitală un 
grup de specialiști iugoslavi. îm
preună cu specialiștii romîni ei 
vor examina studiile făcute pînă 
în prezent în ambele țări și solu
țiile tehnice ce trebuie luate în 
considerare pentru amenajarea 
complexă a Dunării în sectorul 
Porților de Fier. Se vor stabili de 
asemenea lucrările de teren și de 
proiectare care se vor executa de 
ambele părți în următoarele luni.

împreună cu mulți alți oameni d^ 
știință și tehnicieni sovietici, a 
contribuit prin lucrările sale la 
rezolvarea problemelor legate de 
automatică și telemecanică, și 
eminentul compozitor sovietic Otar 
Vasilievici Taktakișvili, cărora l» 
revine misiunea de onoare de a 
reprezenta știința sovietică și mu
zica sovietică la această sărbă
toare.

Marea Revoluție Socialistă din 
Octombrie a reprezentat cea mai 
mare cotitură nu numai în viața 
popoarelor din țara noastră. £a a 
exercitat o influență hotărîtoare și 
asupra întregii evoluții a istoriei 
mondiale, asupra destinelor isto
rice ale omenirii întregi.

Pe calea dezvoltării socialiste 
pășește ferm și hotarît prietena 
noastră, . Republica Populară Ro
mînă. Popoarele Uniunii Sovieti
ce urmăresc cu un sentiment de 
profundă satisfacție și bucurie suc
cesele repurtate de poporul romîn 
in opera de transformare socialii' 
tă a țării, de dezvoltare a econo
miei socialiste, a științei, a cultu
rii naționale.

Noi sperăm că întâlnirile din 
cursul Lunii prieteniei romîno- 
sovietice între delegația noastră â 
prietenii noștri romîni ca și <^| 
tîlnirile membrilor delegației 
A.R.L.US. care se află acum in 
Uniunea Sovietică cu prietenii so
vietici ai poporului romîn, vor 
contribui la o adîncire și mai 
mare a înțelegerii reciproce și la 
întărirea prieteniei dintre po
poarele noastre.

A. JOJA
a luat inițiativa fondării unei 
„Societăți pentru întreținerea ra- 
porturilor culturale dintre Romi- 
nia și Uniunea Societică". Pe actul 
de constituire al acestei socie
tăți, din mai 1935, se aflau sem
năturile unor valoroși oameni de 
cultură, ca marele nostru compo
zitor George Enescu, academicia
nul C. I. Parhon, dirijorul Con
stantin Silvestri, artiștii Tony 
Bulandra și V. Maximilian, scrii
torul Alexandru Sahia, pictori^» 
N. N. Tonitza și multi alții.

Folosind împrejurările favorsR 
bile create de ofensiva victorioasă 
a armatei sovietice eliberatoare. 
Partidul Comunist Romin a or
ganizat și condus insurecția ar
mată de la 23 August 1944, care 
a dus la doborîrea dictaturii mi- 
litaro-fasciste antonesciene urttă 
de popor. Intorcind armele îm
potriva ocupanților hitleriști, sol- 
dații și ofițerii romîni au luptat 
cot la cot cu vitejii ostași și ofi
țeri sovietici, vărsîndu-și singele 
în lupta comună pentru zdrobi
rea definitivă a fascismului.

In continuare, vorbitorul a În
fățișat succesele obținute de do- 
porul romîn sub conducerea 
Partidului Muncitoresc Romin, in 
domeniul industrializării socialis
te, al dezvoltării agriculturii, al 
ridicării nivelului de trai al ma
selor muncitoare, al înfloririi li
teraturii, artei și științei, în ma
rea operă de construire a socia
lismului.

Luna prieteniei romîno-soviet^P 
ce, care începe azi în țara noas
tră și care va culmina cu sărbă
torirea zilei de 7 Noiembrie, va 
prilejui o nouă manifestare a 
prieteniei de nezdruncinat dintre 
poporul romîn și popoarele so
vietice.

Glorioasa experiență a Parti
dului Comunist al Uniunii Sovie
tice, făurit de marele Lenin, uria
șa experiență istorică a patru de
cenii de construcție socialistă și 
comunistă în Uniunea Sovietică, 
este un exemplu măreț din care 
se inspiră partidul și guvernul 
nostru, Întregul popor muncitor. 
Drumul nostru este luminat de 
invincibila învățătură a leninis
mului.

MAT H
Mezzosoprana Zara Doluhano- 

va, artistă a poporului din R.S.S. 
Armeană, laureată a premiulț^^ 
Stalin, care ne vizitează tara, 
cadrul Lunii prieteniei romf^ 
no-sovietice, a dat duminică sea
ra la Casa universitarilor din 
Cluj un recital extraordinar de 
canto.

Programul a cuprins liduri de 
Bach, Hăndel, Ceaikovski, Rah- 
maninov, Schubert, Strauss, Hugo 
Wolf. Acompaniamentul la pian 
a fost susținut de A. Eenahin.

Recitalul s-a bucurat de un 
frumos succes.

Festivități cu prilejul 
zilei petroliștilor

Duminică petroliștii au sărbă
torit cu entuziasm ziua lor.

La Cîmpina, Moreni, Băicoi și 
în celelalte centre petrolifere din 
regiunea Ploești au avut loc adu
nări festive cu prilejul cărora pe
troliștii cu o vechime în muncă 
mai mare de 10 ani au fost dis
tinși cu insigna jubiliară a cente
narului industriei petrolifere din 
Romînia. De asemenea au fost în- 
mînate numeroase premii muncito
rilor fruntași în producție. Mun
citori, ingineri și tehnicieni din re
giunea Ploești, decorați prin re
centul Decret al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, s-au întîl- 
nit cu tovarășii lor de muncă în 
cadrul reuniunilor și serbărilor 
artistice și sportive care s-au des, 
fășurat în tot cursul zilei.
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la contra ofensivă

satelitul artificial

1 sistemului de
Unul din rezultatele 

educație rus

t

Q Subiectul nr. 1 al vieții

diplomatice și științifice

mai înalte culmi

Savanții americani re

cunosc înfrîngerea serioasă

suferită de S. II. A.
J

LONDRA 7 (Agerpres). — 
Cercurile largi ale opiniei publice 
britanice, acordă cea mai mare 
atenție lansării cu succes de către 
Uniunea Sovietică a primului sa
telit artificial al pămîntului. Toate 
ziarele britanice din -ultimele zile 
consacră acestui eveniment nume
roase articole în care comentează 
atit succesul înregistrat de Uniu
nea Sovietică cit și repercusiunile 
acestei noi descoperiri științifice.

„Luna roșie" astfel a botezat 
presa britanică satelitul artificial 
căruia îi consacră majoritatea pri
melor pagini. Ziarul „TIMES" 
califică lansarea satelitului „O 
REALIZARE IMPRESIONANTĂ". 
Ziarul scrie: „Acest eveniment 
important în progresul științific, 
trebuie să inspire admirație și de 
asemenea recunoștință".. Și alte 
ziare engleze apreciază lansarea 
satelitului ca un eveniment de o 
uriașă însemnătate, ca fiitpd un 
pas pe calea spre cucerirea ' spații
lor interplanetare. Comentatorul 
științific al ziarului „SUNDAY 
TIMES" scrie că SATELITUL 
ARTIFICIAL ESTE PRAGUL 
SECOLULUI CĂLĂTORIILOR 
INTERPLANETARE.

New York Times:
„4 octombrie — ziua uneia din cele
mai mărețe realizări ale omului

NEW YORK 7. (Agerpres) — 
Corespondență specială: Lan
sarea de către Uniunea So
vietică a satelitului arti
ficial ai pămîntului este subiec
tul nr. I al vieții diplomatice și 
științifice din Statele Unite, pre
ocuparea principală a opiniei pu
blice americane.

Agențiile de presă și ziarele 
americane, SINT LITERALMEN
TE INUNDATE cu materiale 
care exprimă poziția oficialități
lor americane și a cercurilor de 
știință din Statele Unite în legă
tură cu această uriașă realizare 
științifică a Uniunii Sovietice.

In ceea ce privește comenta
riile oficiale, ele se axează în 
special pe RECUNOAȘTEREA 
EȘECULUI PE CARE STATELE 
UNITE L-AU SUFERIT IN UR-

MA ACESTEI NOI DESCOPE
RIRI CARE PLASEAZĂ ȘTIIN
ȚA SOVIETICĂ ÎNAINTEA 
ȘTIINȚEI AMERICANE. Cores-

r
„Pînă acum 90 la sută 

din discuțiile despre sateli
tul artificial au fost duse de 
Statele Unite, după cum s-a 
dovedit. 100 |a sută din 
fapte au fost realizate de 
Rusia"

(Așțențîa United Presa)

pondentul agenției France Presse 
din Washington scrie: „La Wa
shington se confirmă net impre-

e nresei mon
PRAGA. — Ziarul „Rude Pra- 

vo“ publică materiale despre lan
sarea de către savanții sovietici 
a satelitului artificial al pămîn
tului sub titlul scris cu litere 
mari : ..întreaga omenire progre
sistă se bucură de succesul colo- 
•ai al științei socialiste". Pre
ședintele Comisiei cehoslovace 
pentru organizarea Anului geofi- 
zic internațional, acad. I. Novak, 
apreciază lansarea satelitului arti
ficial al pămîntului ca un succes 
uriaș al savanților sovietici.

★

PARIS. — „Primul satelit arti
ficial al pămîntului a fost lansat 
la 4 octombrie de Uniunea Sovie
tică. scrie ziarul „FIGARO". Am 
intrat în era călătoriilor interpla
netare". „Figaro" amintește că 
deși în S.U.A. se face o largă re
clamă alocațiilor pentru crearea 
cîtorva sateliți artificiali cu prile
jul Anului Geofizic Internațional, 
„rușii au făcut deja ceea ce se 
aștepta".

Ziarul „FRANC-TIREUR" a 
publicat comunicatul agenției 
TASS sub titlul: „U.R.S.S. A 
LANSAT PRIMUL SATELIT AR
TIFICIAL AL PĂMÎNTULUI".

posibilități pentru cercetarea uni
versului, se subliniază în comu
nicat .oamenii de știință din Uniu
nea Sovietică au cîștigat întrece
rea cu colegii lor americani.

VIENA. — Ziarele vieneze de 
sîmbătă după masă „WELT- 
PRESSE" și NEUER KURIER" 
au publicat primele ecouri la co
municatul agenției TASS cu pri
vire la lansarea cu succes în 
U.R.S.S. a primului satelit arti
ficial al pămîntului.

Ziarul WELTPRESSE publică 
comunicatul în prima pagină sub 
titlul ,,Luna artificială și-a luat 
startul". „De ieri satelitul rus al 
pămîntului gonește nebunește în 
jurul planetei noastre". „Oameni
lor de știință americani, relevă 
ziarul, nu le-a rămas altceva de 
făcut, decît să-i felicite pe colegii 
lor ruși".

DELHI, — „Visul s-a transfor
mat în realitate; primul stadiu al 
zborului în univers este primul 
pas al zborului spre lună" — 
scrie ziarul indian „HINDUSTAN 
STANDARD". „Uniunea Sovietică 

Intr-un articol consacrat acestui e- a ieșit învingătoare în lupta pen- 
veniment, ziarul subliniază că 
Uniunea Sovietică a depășit 
S.U.A. „U.R.S.S., scrie ziarul, a 
repurtat o nouă victorie în dome
niul științei".

tru cosmos" — declară „SUN
DAY STANDARD".

BERLIN. — Comentînd comu
nicatul Agenției TASS cu privire 
la lansarea în U.R.S.S.. pentru 
prima oară în lume, a unui satelit 
artificial al pămîntului, postul de 
radio Hamburg a transmis sîm- 
bâtă :

Datorită construcției reușite a 
satelitului artificial al pămîntu
lui, a cărui lansare oferă mari

★

CAIRO. — Ziarul „Al-Ahram" 
arată că lansarea de către Uniu
nea Sovietică a satelitului artifi
cial al pămîntului ,,a pus începu
turile unei noi etape în dezvolta
rea omenirii**.

Ziarul ,JM-Gumhuria“ sublinia
ză marea importanță internațio
nală a acestei realizări a Uniunii 
Sovietice. Ziarul arată: „Uniunea 
Sovietică a repurtat o importantă 
victorie în lupta pentru pace".

sia că Moscova a înregistrat un 
succes de mare importanță, depă
șind cu mult domeniul tehnic". 
Unele cercuri din Washington, 
continuă corespondentul agenției 
France Presse, „nu-și ascund în
grijorarea". „S.U.A. a-u pierdut 
cursa spectaculoasă a satelitu
lui". In sfîrșit, potrivit agenției 
United Press, cercurile oficiale 
sint neliniștite de creșterea pre
stigiului U.R.S.S. și de faptul că 
„unele state mici pot fi tentate 
să-și schimbe politica lor de de
pendență față de S.U.A.".

Presa americană în ampfele 
articole ce le înserează reafirmă 
deruta pe care comunicatul so
vietic l-a stîrnit în anumite 
cercuri oficiale din Statele Unite. 
„New York Herald Tribune" 
scrie astfel: „După cum arată 
observatorii, o mare parte a opi
niei publice mondiale consideră 
problema lansării satelitului toc
mai ca o întrecere și ciștigind-o, 
rușii și-au ridicat prestigiul șl 
și-au dobindit un respect și mai 
mare". Presa americană relevă 
faptul că lansarea satelitului so
vietic este considerat în același 
timp la Washington ca O NOUA 
CONFIRMARE A EFICACITĂ
ȚII TEHNICII REACTIVE SO
VIETICE.

„Ca răspuns la comunicatul de. 
spre satelitul sovietic, scrie „New 
York Herald Tribune" CEI DE LA 
WASHINGTON AU AJUNS CU 
AMĂRĂCIUNE LA CONCLUZIA 
CA ȚARA NOASTRA A SUFE
RIT O INFRINGERE IN ÎN
TRECEREA EPICA A SECOLU
LUI XX. In aceeași ordine de 
idei ziarul „New York Times" 
din 7 octombrie afirmă că „LU
MEA SE AFLA IN FAȚA UNEI 
SCHIMBĂRI RADICALE IN E- 
CHILIBRUL FORȚELOR MILI
TARE". Același ziar cere chiar 
convocarea unei sesiuni speciale 
a Congresului S.U.A. pentru exa
minarea problemelor ce decurg 
din succesul înregistrat de Uniu
nea Sovietică.

Marile cotidiene new-yorkeze 
au apreciat în mod euvenit lan
sarea satelitului artificial de că
tre Uniunea Sovietică, „O REA
LIZARE REMARCABILA", scrie 
„New York Times" și continuă : 
„încă de pe acum este clar că 
ziua de 4 octombrie 1957 va in* 
tra pentru vecie in analele isto
riei ca ziua uneia din cele mai 
mărețe realizări ale omului".

Majoritatea comentatorilor subli
niază de asemenea că prin lansa
rea cu succes a satelitului artifi
cial al pămîntului oamenii de 
știință sovietici au demonstrat 
superioritatea lor în acest dome
niu, lucru pentru care unele 
cercuri ale S.U.A. nu-și ascund 
deruta și ciuda.

Ziarul „SUNDAY EXPRESS" 
scrie în articolul său redacțional: 
„PRINTR-0 ACȚIUNE EFICIEN
TĂ RUȘII AU DEMONSTRAT 
ÎNTREGII LUMI GENIUL OA
MENILOR LOR DE ȘTIINȚĂ 
Șl TALENTUL TEHNICIENI
LOR LOR. AR FI O PROSTIE 
SĂ NEGĂM EI AU RIDICAT 
INTR-O MĂSURĂ URIAȘĂ PRE
STIGIUL LOR NAȚIONAL". 
Comentatorul științific al influen
tului ziar de duminică „OBSER
VER" John Davy scrie: „La 5 
octombrie oamenii de știință occi
dentali se simțeau încă zguduiți 
de realizările rușilor".

Un alt grup de comentarii sint 
axate pe PROBLEMA CONSE
CINȚELOR POLITICO-MILITA- 
RE ALE NOII DESCOPERIRI 
FĂCUTE DE UNIUNEA SOVIE
TICĂ. „Nu mai poate rămîne nici 
o îndoială, scrie MANCHESTER 
GUARDIAN asupra capacității 
de răzbii a rușilor. Rușii sînt 
acum în stare să construiască 
proiectile balistice care pot atinge 
orice obiectiv ales, în orice parte 
a lumii". In aceeași ordine de 
idei săptămînalul „SUNDAY EX- 
PRESS" după ce elogiază succe
sele oamenilor de știință sovietici, 
scrie că, „AMERICA A FOST 
LĂSATĂ ÎN URM\Ă".

In Marea Britanie se recunoaște 
faptul că noul succes înregistrat 
de Uniunea Sovietică nu poate fi 
rupt din contextul tuturor victo
riilor pe plan economic și știin
țific repurtate de statul socialist 
în perioada existenței sale. „SA
TELITUL ARTIFICIAL AL PĂ
MÂNTULUI—scrie ziarul „MAN
CHESTER GUARDIAN" — ESTE 
UNUL DIN REZULTATELE 
SISTEMULUI DE EDUCAȚIE 
RUS..."

BEIRUT 7 (Agerpres). — 
TASS transmite: Referindu-se la 
informații primite din Manam 
(Bahrein) ziarul „Aș-Șark“ re
latează că triburile răsculate din 
Oman au trecut la ofensivă în- 
tr-o serie de regiuni ale țării. In 
urma luptelor care au avut loc, 
subliniază ziarul o unitate en
gleză a fost complect distrusă. 
Răsculații au aruncat în aer 
mari depozite de armament și 
muniții.

Ziarul menționează că mulți 
soldați englezi au fost luați pri
zonieri.

BEIRUT 6 (Agerpres). — Po
trivit unei știri transmise de France 
Presse, intr-un comunicat oficial 
publicat de ambasadele Arabiei 
Saudite în țările arabe, regele 
Saud a precizat poziția guvernului 
său în domeniul relațiilor externe.

In acest comunicat, regele Ara
biei Saudite dezminte în primul 
rînd o informație difuzată de po
stul de radio britanic B.B.C., po
trivit căreia Arabia Saudită ar fi 
acceptat doctrina Eisenhower. Re
gele Saud a afirmat în această 
privință că „Arabia nu va accepta 
niciodată dominația unei țări 
străine**.

In America de sud

Bolivia: Rebeliune mi literă

-

de a 8-a aniversări 
a înființării H. D. Germane 
BERLIN 6 (Agerpres), —

A.D.N. transmite: La 6 octombrie 
a avut loc la Opera de Stat din 
Berlin o ședință festivă în cinstea 
celei de-a 8-a aniversări a înfiin
țării Republicii. Democrate Ger
mane. La ședință au participat 
numeroase personalități de frunte 
ale vieții politice, economice și cul
turale din R.D.G., membri ai Cor
pului diplomatic. La tribună au 
luat loc membri ai Consiliului de 
Miniștri, ai Comitetului Central și 
ai Biroului Politic al P.S.U.G., 
reprezentanți ai partidelor politice 
și ai organizațiilor de masă, fă-

cînd parte din Frontul Național.
In numele guvernului, al C.C. 

al P.S.U.G. și al Frontului Națio
nal, Walter Ulbricht, prim vice
președinte al Consiliului de Mini
ștri și prim secretar al C.C. al 
P.S.U.G.. a transmis un salut pa- 
trioților din întreaga Germanie, 
care și-au dat contribuția pentru 
cauza comună a socialismului. El 
a transmis celor prezenți salutul 
președintelui R.D. Germane, Wil
helm Pieck.

Cuvîntarea festivă a fost rostită 
de Otto Grotewohl, primul minis
tru al R.D. Germane.

IN UNIUNEA SOVIETICĂ a fost experimentată 
o puternică încărcătură cu hidrogen 

DE CONSTRUCȚIE NOUa
MOSCOVA 7 (Agerpres). — periență, explozia a fost 

' * tuată la o mare înălțime.
Experiența s-a desfășurat cu 

succes.

TASS transmite: 
tate cu planul lucrărilor 
mentale în vederea creării 
fecționării armei atomice 
hidrogen, la 6 octombrie 
fost efectuată în Uniunea 
tică experimentarea unei . 
nice încărcături cu hidrogen de 
construcție nouă.

In vederea securității popu
lației și'a participanților la ex-

In conformi- 
experi- 
și per
și cu 

1957 a 
Sovie- 
puter-

efec-

G. K. JUKOV 
în drum 
spre Iugoslavia

Bordul crucișătorului ,,Kuibî. 
șev" 7 (Agerpres). — TASS 
transmite: Crucișătorul „Kuibî- 
șev“ pe bordul căruia se află ma
reșalul G. K. Jukov, ministrul 
Apărării al U.R.S.S„ își continuă 
ruta, îndreptîndu-se spre țărmu
rile Iugoslaviei. Nava a trecut de 
acum Marea Egee cu numeroasele 
sale insule. A rămas în urmă 
strîmtoarea Elaforisos.

Timpul favorizează de minune 
cursa. Termometrul arată la plus 
2 grade. Crucișătorul Kuibtșcv 
este călduros salutat de navele 
sovietice care se îndreaptă spre 
țărmurile patriei. In afară de sa
lutul obișnuit cu ridicarea pavilio
nului. ele lansează semnale de 
„Drum bun".

In cea de a doua jumătate a zi
lei, a avut loc pe puntea navei un 
mare spectacol dat de ansamblul 
de artiști amatori de pe vas. La 
concert au asistat mareșalul G. K. 
Jukov și ofițerii superiori ai ar
matei sovietice și ai flotei mari- 
time militare, care îl însoțesc.

EVENIMENTELE
din San Marino

Ciocniri armate
franco-libiene

In jurul pămînlului 
se roiețte ți racheta 

purtătoare
MOSCOVA 7 (Agerpres). — 

TASS transmite: Din momentul 
lansării satelitu’ț:! artificial au 
trecut deja peste două zile și 
jumătate. La 8 octombrie ora 8 
(ora Moscovei) se va tocheia a 
48-a rotație complectă a sateli
tului in jurul pămîntului.

Se urmărește nu numai sateli
tul, ci și racheta-purtătoare, cu 
ajutorul căreia satelitul a fost 
lansat in orbită. Racheta purtă
toare se rotește în prezent și ea 
in jfirul pămîntului, aproximativ 
la aceeași înălțime, la o distanță 
de circa 1.000 km. de satelit. 
Ulterior distanța dintre ei se va 
schimba.

Uruguay: Descoperirea 
unui complot

LA PAZ 7 (Agerpres). — A- 
gențiile americane de presă re
latează că in Bolivia s-a produs 
o rebeliune militară. Colonelul 
Lopez Vtdela, comandantul gar
nizoanei din La Paz, a refuzat 
să recunoască numirea genera
lului Miguel Ayllon in postul de 
comandant șef al armatei boli- 
viene. împreună cu alți 55 de 
ofițeri el s-a baricadat in cazar
ma Miraflores, sediul cartierului 
general al armatei situat in afara 
orașului La Paz, reluzind acce
sul generalului Ayllon. Guvernul 
a dispus încercuirea cazărmii și 
a întrerupt alimentarea cu apa 
și electricitate a cazărmii. După 
48 de ore grupul de răsculați s-a 
predat. Guvernul afirmă că este 
stăpîn pe situație.

★
MONTEVIDEO 7 (Agerpres). 

— După cum anunță agenția 
United Press, poliția Uruguayans 
a descoperit un complot avînd 
drept scop răsturnarea guvernu
lui din Uruguay.

Complotiștii, printre care mai 
mulți militari și membri ai po
liției maritime, intenționau să 
pună mina pe mai multe clădiri 
guvernamentale și pe postul de 
radio cu ajutorul unor grupe de 
comandă. In comunicatul poliției 
se spune' că complotiștii inten
ționau de asemenea să asasineze 
pe unii membri ai guvernului și 
alte personalități oficiale și să 
bombardeze diferite puncte cheie 
din Montevideo.

TRIPOLI 6 (Agerpres). — Vah- 
bi Al-Buri, ministrul Afacerilor 
Externe al Libiei, a convocat o 
conferință de presă în cadrul că
reia a declarat printre altele : ,,Tn 
dimineața zilei de 3 octombrie 
trupele franceze situate în sudul 
Algeriei, cîteva tancuri și care 
blindate, precum și infanteria spri
jinită de aviație, au atacat satul 
de frontieră Ai Sini. Garnizoana 
orașului Gât a fost silită să tri
mită o subunitate militară pentru 
a respinge forțele agresive și pen
tru a-i alunga de pe teritoriul li
bian.

In luptă au fost răniți doi sol
dați libanezi și un civil libian a 
fost ucis. Satui a suferit pagube 
materiale. Trupele franceze au 
fost silite să se retragă ; pierderi
le lor nu sînt cunoscute.

* Masele afirmă solidaritatea cu guvernul legal
* Se intensifică presiunea cercurilor italiene 

de dreapta * Consulul S U.A. la Florenja 
s-a grăbit să recunoască „guvernul provizoriu"

ROMA 7 (Agerpres). — La 
6 octombrie mii de locuitori 
ai republicii San Marino au 
manifestat în fața clădirii unde 
se află sediul căpitanilor re
genți (șefii statului) exprimîn- 
au-și solidaritatea cu guvernul 
legal al republicii și protestînd 
împotriva grupului clerical 
care s-a autoproclamat „gu
vern", împotriva presiunilor 
exercitate ain afară pentru a 
forța guvernul legal al repu
blicii să capituleze.

Evoluția situației politice 
■din mica republică este urmă
rită cu îngrijorare de cercurile 
poljtice locale și italiene. Te
legramele agențiilor de presă 
și relatările ziarelor subliniază 
că în ultimele zile s-au inten
sificat presiunile exercitate de 
cercurile politice de dreapta 
din Italia asupra republicii

Schimb de păreri
A. A. Gromîko și J. F. Dulles

WASHINGTON 6 (Agerpres). 
— TASS transmite: La 5 octom
brie a avut loc o întrevedere între 
A. A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.SJ5., și secre
tarul de stat al S.U.A., Dulles. 
După întrevedere a fost dat pu
blicității următorul comunicat: „La 
5 octombrie a avut loc o întreve
dere între ministrul Afacerilor Ex
terne al U.RJS.S., A. A. Gromîko, 
și secretarul de stat al S.U.A., 
J. F. Dulles, care a durat aproxi
mativ patru ore și în cursul că
reia au fost examinate o serie de 
probleme importante.

7.

Avioane care decolează vertical
MOSCOVA. Un grup de eon- tent sînt cunoscute cirmele cu care 

ttructori de avioane din UJLS.S. poate fi condus acest avion; ace- 
sînt preocupați de soluționarea stea sînt cîrme „de gaze** dispuse 
problemei decolării și aterizării în dîra gazelor, care ies din eșa- 
verticale a avioanelor cu reacție, pamentul din spate al motorului

Ziarul „Sovetskaia Rossia** reia- și așa-numitele cîrme de jet. A- 
tează despre experiențele ce se fac ’ ‘
în prezent la unul din institutele 
de cercetări din U.R.S.S. Expe
riențele se efectuează pe un stand 
zburător special amenajat, prevă
zut cu un motor cu reacție. Acea
stă mașină poate decola vertical, 
poate sta în aer, poate coborî și 
lua din nou înălțime.

Cu ajutorul standului zburător 
au fost soluționate probleme ca 
crearea de viteze mici la decolare 
și aterizare, asigurarea stabilității 
și capacității de manevrare a a-

cestea din urmă funcționează cu 
ajutorul aerului comprimat, care 
vine din compresorul motorului cu 
reacție. Cirmele menționate mai 
sus asigură echilibrul fi stabili
tatea aparatului fi fac cu putință 
ca avionul să poată zbura în orice 
direcție.

în urma primei etape a expe
riențelor s-a obținut un material 
prețios care permite să se stabi
lească de pe acum modul cum 

. trebuie proiectat viitorul avion eu fi cupucu,.. - -* .
vionului în aceste condiții. în pre- decolare Șl aterizare verticala.

îndeletnicirile ocupanților 
americani

FUMUL DIN COȘURILE UZI
NELOR MILITARE KRUPP

Ministrul Afacerilor Externe. 
Gromîko, și secretarul de stat 
Dulles, s-au întîlnit la' invitația 
secretarului de stat pentru a dis
cuta probleme privind actuala 
stare a relațiilor dintre Statele 
Unite și Uniunea Sovietică.

Secretarul de stat a considerat 
necesar să folosească șederea mini
strului Afacerilor Externe al 
U.R.S.S. în S.U.A., cu prilejul se
siunii Adunării Generale a O.N.U., 
pentru a-1 invita spre a face un 
schimb de păreri.

Secretarul de stat Dulles și mi
nistrul Afacerilor Externe Gromîko 
au considerat că această întreve
dere le va permite să încerce să 
elucideze intențiile și pozițiile gu
vernelor respective în principalele 
probleme care privesc cele două 
părți.

După părerea lor, întrevederea 
din 5 octombrie a fost utilă în 
acest sens.

în cursul întrevederii s-au dis
cutat următoarele probleme prin
cipale: Orientul Apropiat și Mij
lociu, dezarmarea, situația din Eu
ropa și probleme privind contacte 
sovieto-americane.

Din partea americană au fost 
de față Burke Elbrick, secretarul 
de stat adjunct pentru Europa și 
Edward L. Freers, șeful secției 
pentru țările Europei răsăritene a 
secretarului de stat al S.U.A.

Din partea sovietică au fost de 
față G. N. Zarubin, ambasadorul 
U.R.S.S. în S.U.A., și O. A. Troia- 
novski. consilier".

San Marino. Carabinierii (jan
darmii) italieni au blocat fron
tierele republicii San Marino, 
întrerupând orice comunicație 
cu provinciile italiene din îm
prejurimi și împiedicând apro
vizionarea populației. în ace
lași timp, grupul democrat- 
creștin, care de la 1 octombrie 
a format cu de la sine putere 
UN „GUVERN PROVIZO
RIU" ILEGAL, ADĂPOSTIT 
LA FRONTIERA ITALIANĂ 
SUB PAZA CARABINIERI
LOR, COMPLOTEAZĂ ÎM
POTRIVA GUVERNULUI LE
GAL AL REPUBLICII.

CERCURILE CLERICALE 
DIN SAN MARINO CARE 
AU ÎNCERCAT SĂ PREIA 
PUTEREA PRINTR-O LOVI
TURĂ DE STAT SINT SPRI
JINITE FĂȚIȘ DE OFICIA
LITĂȚILE AMERICANE. 
CONSULUL S.U.A. LA FLO
RENȚA, ACREDITAT ÎN A- 
CELAȘI TIMP ȘI PE LINCA 
GUVERNUL DIN SAN MA
RINO, S-A DEPLASAT PER
SONAL LA 3 OCTOMBRIE 
PE TERITORIUL REPUBLI
CII, PENTRU A RECUNOA
ȘTE ÎN MOD DEMONSTRA
TIV „GUVERNUL PROVI
ZORIU".

Tuturor 
populația 
răspunde 
clarității cu guvernul legal al 
republicii, format din comu
niști și socialiști care dețin 
majoritatea din 1946. Referin- 
du-se la puternica manifesta
ție care a avut loc la 6 oc
tombrie în San Marino, agen
ția France Presse subliniază 
că aceasta s-a desfășurat sub 
semnul „ÎNCREDERII IN 
GUVERNUL COMUNIST-SO- 
CIALIST".

acestor manevre 
din San Marino le 
prin întărirea soli-

R. PLEVEN însărcinat 
cu formarea noului 

guvern francez
PARIS 7 (Agerpres). — '
Agenția France Presse anunță 

că președintele republicii, Renfc 
Coty, l-a însărcinat cu formarea 
guvernului pe Rene Pleven.

Agenția France Presse subli
niază că Rene Pleven a declarat 
că actuala criză ministerială tre
buie rezolvată prin constituirea 
unui guvern cuprinzînd toate 
partidele, cu excepția Partidului 
Comunist. 4

In ce-1 privește, Partidul Co
munist Francez a propus o întîF- 
nire a reprezentanților diferitelor 
partide și grupuri parlamentare 
care să rezolve criza ministerială 
prin constituirea unui guvern de 
largă unitate națională.

Desen de ECCLES din ziarul en
glez „Daily Worker**

MOSCOVA. — Principalul comentator diplomatic ial ziarului 
american „New York Times*4, James B. Reston, care se af!ă în 
U.R.S.S., s-a adresat lui N. S. Hrușciov, prim secretar al C.C. al 
P.C.U.S., cu rugămintea de a-1 primi în vederea unei convortrri. 
La 7 octombrie, N. S. Hrușciov l-a primit pe J. Reston și a avut cu 
el o convorbire în cursul căreia au fost abordate probleme pri. 
vind situația internațională și îndeosebi relațiile sovieto-americane.

La convorbire au asistat L. F. Ilicev, șeful serviciului presei 
din Ministerul Afacerilor Externe și William Jordan, corespondentul 
permanent la Moscova ai ziarului „New York Times".

BUDAPESTA. — Legația Republicii Populare Ungare din Viena a 
remis Ministerului Afacerilor Externe al Austriei o notă din partea 
Ministerului Afacerilor Externe al R. P. Ungare.

In această notă se arată printre altele că în anii care au urmat ce
lui de-al doilea război mondial fasciștii unguri, care se dovediseră că 
ar fi criminali de război, s-au refugiat în Austria unde au desfășurat 
și continuă să desfășoare de nouă ani o imensă activitate de agitație 
și de reorganizare a organizațiilor lor fasciste în mai multe orașe 
din Austria cum ar fi Salzburg și Granz,

Guvernul ungar cere guvernului austriac să ia toate măsurile ne- 
cesare pentru a pune capăt acestor activități fasciste și antiungare de 
pe teritoriul austriac.

tie de masă a populației indig
nate.

Sub presiunea opiniei publice, 
Ministerul Afacerilor Interne al 
Coreei de sud a fost silit să pro
testeze față de comandamentul 
trupelor americane în legătură cu 
aceste incidente și să ceară plata 
unei despăgubiri corespunzătoare 
către rudele celor uciși.

Cazurile de ucidere a locuitorilor 
pașnici din Coreea de sud, prin
tre care și copii, de către militari 
americani devin tot mai dese.

După cum anunță agenția France 
Presse, la 3 octombrie un sol
dat american a ucis un tînăr co
reean în vîrstă de 15 ani. In ziua 
următoare, un militar american a 
ucis o coreeană în vîrstă de 60 
de ani, iar la 5 octombrie a fost 
ucisă coreeana I Ciun Son în 
vîrstă de 26 de ani.

Aceste cazuri care se repetă în 
fiecare zi au provocat indignarea 
opiniei publice sud-coreene. La 
Kîmcion, unde a fost ucis tînărul 
de 15 ani, a avut loc o demonstra-

Primul ministru al Olandei : 
„Un nou triumf al științei 

și tehnicii**
HAGA 6 (Agerpres). — Lan

sarea primului satelit artificial al 
pămîntului se află în centrul aten
ției presei olandeze. Comunicatele 
TASS au fost publicate sub titluri 
mari pe primele pagini ale ziare
lor.

Posturile de radio olandeze au 
întrerupt în noaptea de 4 spre 5 
octombrie la orele 24 emisiunile 
lor pentru a transmite această 
știre senzațională. Postul de radio 
Haga a recepționat semnalele sa
telitului încă de la ora 2,45, ora 
locală. De, atunci recepționarea se 
desfășoară regulat la intervale de 
90 de minute.

După cum transmite Agenția 
A.N.P., primul ministru al Olan
dei, răspunzînd la întrebarea unui 
corespondent, a calificat lansarea 
satelitului artificial al pămîntului 
ca „un nou triumf al științei și 
tehnicii*4. Ziarul „De waarheid" 
consacră comunicatului cu privire 
la lansarea primului satelit al pă
mîntului aproape întreaga pagină 
întîia sub titlul „O victorie gran
dioasă a științei sovietice".

^«01. r ret .<«

Le satellite russetcwne:
I- ‘V
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Prima pagină a ziarului „ France-Solr" t „Satelitul rus ie ro
tește în jurul Pămîntului".
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După rețetele
După cum anunță ziarul „Daily 

Mirror", zilele acestea a avut loc 
la Doncaster procesul a doi băieți 
în vîrstă de nouă ani care au 
hotărît să jefuiască un tren. După 
rețetele clasice ale „comicsurilor" 
de peste Ocean și ale filmelor cu 
gangsteri de la Hollywood, ei au

Un papagal pictor
Timp îndelungat un numeros 

public și mulți critici din Los 
Angeles (S.U.A.) erau entuzias
mați de talentul unui oarecare 
Radji Shendne, maestru al pic
turii abstracte. Intr-o zi însă, un 

„comicsurilor"
așezat pe șinele liniei ferate York- 
Sheffield cîțiva stîlpi de beton 
armat care urmau să folosească 
la construcția unui gard. Crimi
nalii minori au declarat că au 
vrut să provoace deraierea trenu
lui și astfel „să poată goli port- 
moneurile pasagerilor",

telefon anonim a pus capăt aces
tui entuziasm. S-a dovedit că ar
tistul nu este altcineva decît un 
papagal, proprietatea doamnei 
Shendre Poeres. Asaltată de zia
riști, doamna Poeres a relatat că 
atunci cînd papagalul pictează, el 
apucă penelul fie cu o ghiară, fie 
cu alta, iar cînd obosește își con
tinuă lucrul cu ciocul. In felul a- 
cesta el poate lucra trei ore în 
șir. Cînd tabloul este gata Poeres 
îi pune titlul și semnătura.

Papagalul pictor este autorul a 
759 de lucrări în acuarelă. El este 
membru a numeroase societăți de 
artiști, care caută să-1 imite pel 
maestru ea niște... papagali. '

PEKIN. — La 5 octombrie la Pekin a intrat în funcțiune cea mai 
mare fabrică de piese de radio din China construită cu ajutorul Re
publicii Democrate Germane. Specialiștii din R. D. Germană au pre. 
gătit un mare grup de tehnicieni chinezi.

MOSCOVA. — hi dimineața de 7 octombrie delegația guverna
mentală ungară în frunte cu Janos Kadar a părăsit Moscova ple- 
cînd spre Budapesta.

La aeroportul Central delegația a fost condusă de Anastas Mi- 
koian, Mihail Suslov și de alte personalități oficiale.

BUDAPESTA. — In ședința din 4 octombrie, Consiliul Municipal 
din Budapesta a hotărtt ca fosta piață Ludovika situată in circumscrip. 
ția VIII, să poarte numele lui Bela Kun, comisar al poporului pentru 
Afacerile Externe In timpul comunei ungare din 1919.

PEKIN. — La 4 octombrie a fost semnat la Pekin comunica
tul comun al guvernului Republicii Populare Chineze și al gu
vernului Republicii Populare Ungare.
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MARELE

„Am fost informat... 
că un satelit se află în 
spațiu făcînd ocolul pă
mîntului la o înălțime 
de 900 km. Doresc să 
felicit pe colegii noștri 
sovietici pentru realiza
rea Ior“

Dr. Lloyd Berkner
Președintele Consiliului 
International al Uniu

nilor Științifice

PREMERGĂTOR
„Sînt convins de un 

singur lucru: priori
tatea va aparține 
Uniunii Sovietice*

K. E. Țiolkovski
1 Mai 1933. Posturile de radia 

sovietice transmiteau marea ma
nifestație din Piața Roșie. Pentru 
cîteva minute emisiunea și-a 
schimbat firul. S-a dat legătura 
cu locuința din Kaluga a lui 
Konstantin Eduardovici Țiolkov
ski și în aparatele de recepție a 
milioane de auditori a răsunat 
glasul bătrînului, dar veșnic tină- 
rului vizionar :

„Acum, tovarăși — spunea el— 
eînt pe de-a întregul convins că 
și celălalt vis al meu — călăto
riile interplanetare — pe care 
l-am fundamentat din punct de 
vedere teoretic, se va transforma 
în realitate. Am lucrat timp de 40 
ani la motorul cu reacție și mă 
gîndeam că expedițiile spre Marte 
vor începe abia peste multe sute 
de ani. Dar termenele se schimbă. 
Sînt convins că multi dintre Dvs. 
vor fi martorii primei călătorii 
dincolo de atmosferă..."

De aceste cuvinte profetice și-au 
amintit desigur mulți, cînd re
cent, la 17 septembrie 1957, po
porul sovietic a sărbătorit 100 de 
ani de la nașterea învățatului. Ce
le mai înalte foruri științifice ale 
U.R.S.S. au adus cu acest prilej 
omagiul lor genialului pionier al 
tehnicii reactive și zborului cos
mic.

Dar oricît de emoționante au 
fost aceste dovezi ale venerației 
poporului din mijlocul căruia s-a 
ridicat, cel mai frumos omagiu 
au fost înseși realizările epocale 
ale științei sovietice. Vestea lan
sării rachetei balistice interconti
nentale și a satelitului artificial, 
realizate cu succes în preajma și 
curînd după importanta aniversare, 
strălucite confirmări ale străda
niilor lui Țiolkovski, au răsunat 
în lumea întreagă aseAtenea sal
velor solemne de tun care înso
țesc marile sărbători.

★
Țiolkovski este acela care, încă 

de la începutul acestui veac, a 
vorbit lumii despre posibilitatea 
creării unui satelit artificial al 
Pămîntului. Sfidînd autoritățile 
și oficialitatea țaristă care îi re
cuza orice ajutor, editîndu-și pe 
\ont propriu, din leafa modestă 
le învățător, lucrările științifice, 
icest „autodidact pur sîngc“ — 
turn singur se intitula — a elabo
rat încă de atunci baza teoretică 
a creării unei luni pe care tre
buia s-o făurească mina ome
nească. Dacă era cuceririi Univer
sului începe practic în 1957, ea 
se deschide teoretic în 1903, odată 
cu apariția lucrării „Cercetarea 
spațiilor Universului cu ajutorul 
aparatelor cu reacție". -— scrisa 
într-o vreme cînd primele avioane 
abia se ridicau cîțiva metri dea
supra solului. _____ ___

€
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RAPORT DE MASE— 
raportul dintre viteză 
dobîndita și viteza de 
ejecție a gazelor care 
propulsează racheta
este egal cu logaritmul 
natural al raportului din
tre masa inițială și masa 
finală. Pentru viteza de 
lansare a satelitului, ra
port':! de mase are va
loarea de 75,4 la 1.

RACHETA ETAJATĂ 
— pentru realizarea ra
portului de masă este ne
cesar ca odată cu arderea 
combustibilului racheta 
să se debaraseze de o- 
rice balast inutil, cum 
este greutatea rezervoa
relor golite. Din acest 
motiv, satelitul este tri
mis pe orbită cu ajutorul 
unui tren de rachete.

ORBITA — Traectoria 
satelitului în jurul globu
lui terestru. Ea este de 
formă eliptică,’ avînd. pă- 
mîntuJ intr-unui din fo
care. Focarele «Unt 
foarte apropiate, orbita 
fiind „aproape" circulară.

J^Scin 1

Asaltăm cerul!
5|

& Ce este un satelit * Cum a avut loc lansareă
* Cit timp va exista satelitul

U
Dintre toate mijloacele preco

nizate pentru obținerea gigantice
lor viteze cosmice necesare învin
gerii forței gravitaționale a Pă
mîntului, Țiolkovski a înțeles că 
singura adecvată este racheta, con- 
sacrindu-și întreaga sa viață stu
diului ei. El a creat mecanica cor
purilor de masă variabilă și în 
legătură cu aceasta, teoria miș
cării rachetei în spațiul cosmic, 
inclusiv legea fundamentală a a- 
cesteia, a elaborat scheme de ra
chete funcționîpd cu combustibil 
lichid, a dat soluții originale în 
legătură cu răcirea motorului și 
utilizarea aripioarelor dispuse în 
jetul reactiv. Țot el a propus sis
temul rachetei compuse, a „trenu
lui de rachete", care, după cum se 
știe, a stflt la baza creării rache
tei balistice intercontinentale și a 
satelitului artificial al Pămîntului.

„Pentru ca o lingură rachetă să 
atingă o viteză cpsmică, trebuie 
să aibă o mare rezervă de com
bustibil — scria el în 1919.. Ast
fel, pentru a atinge prima viteză 
cosmică — adică 8 km./sec. — 
greutatea combustibilului trebuie 
să fie de eel puțin 4 ori mai mare 
decît greutatea restului conținu
tului ei. Aceasta îngreunează con
strucția aparatelor cu reacție. Un 
tren dă însă posibilitatea atingerii 
unei viteze mari, cosmice, dar ofe
ră și posibilitatea limitării la o re
zervă relativ mică de părți com
ponente ale explozivului".

Țiolkovski a prevăzut cu o re
marcabilă clarviziune etapa pe 
care avea să o reprezinte crearea 
sateliților artificiali în ansamblul 
operei de cucerire a spațiului 
cosmic : avionul cu reacție de 
mică altitudine (pînă la 5 km) și 
viteză moderată—avionul cu reac
ție de mare înălțime (peste 12 
km.) și viteză sporită — avionul 
rachetă fără aripi pentru altitudi
ne mare și viteză ridicată — 
crearea satelitului artificial al 
Pămîntului prin atingerea vitezei 
de 8 km./sec., care face ca forța 
centrifugă să echilibreze gravita
ția — utilizarea satelitului , ca 
gară interplanetară pentru zbo
ruri spre alte corpuri cerești.

Savantul a consacrat calcule a- 
mănunțite problemei lansării și 
zborului satelitului artificial, a 
arătat imensa lui importanță ști
ințifică pentru diferitele domenii 
de cercetare și însfîrșit, a emis 
idei interesante în legătură cu 
viitoarele nave-satelit cu .pasageri, 
propunînd felurite soluții privi
toare la utilizarea radiației solare 
ca sursă de energie, alimentația 
echipajului prin , sere cosmice, a- 
sigurarea oxigenului necesar res
pirației. ca *și :a absorbirii bioxidu
lui de, carbon, >. crearea unei forțe 
de atracție artificialei în interio
rul rachetei, construcția unor 
costume de scafandri astrali și așa 
mai departe. . * . -

Plin de modestie, Țiolkovski 
scria, refer induce, la studiile. sale 
în privința zborului cosmic :

„Niciodată nu am avut pretenția 
de a rezolva în mod complect o 
problemă. La început vin în mod 
inevitabil: ideea, fantezia, basmul. 
Apoi urmează calculul numeric și, 
abia la sfîrșit, realizarea încunu
nează ideea".

O astfel de încununare strălu
cită o reprezintă lansarea pri
mului satelit artificial din lume. 
Odată cu ea, omul a făcut un salt 
fără precedent peste prăpastia 
care desparte visul de realitate, 
utopia de înfăptuire. Și odată cu 
aceasta a crescut nemăsurat încre
derea noastră a tuturor în pute
rile nelimitate ale științei și teh
nicii, pe care vizionarul de la 
Kaluga o exprima atît de bine 
spunînd : „Ceea ce nu este posibil 
astăzi, va fi posibil mîine".

I. M. ȘTEFAN

Importanța lansării sate
litului nu se limitează la 
simpla lansare. Este cert 
că în talerul balanței 
atîrnă cel mai greu dificul
tățile biruite cu ocazia 
lansării și putem spune 
să satelitul a fost lansat 
de pe o formidabilă platformă 
experiență și de progres 
și tehnic acumulate timp 
zile, cu munca asiduă și * 
a sute și mii de <_____
ingineri, tehnicieni.

Nu trebuie să uităm însă că a- 
ceastă lansare nu a fost executată 
numai de dragul performanței în 
sine. Satelitul trebuie să îndepli
nească rolul unui laborator cosmic, 
prima platforma stabilă trimisă în 
spațiu.

Realizarea tn Uniunea Sovie
tică a primei rachete balistice in- 
tercontinentale - constituit pre- 
tniza sigură a lansării iminente 
a satelitului artificial al pă
mîntului.

Pentru prima oară în lume se 
realizează un vehicol avînd t> vi
teză de mișcare ia scară astro
nomică. Omul, stăpinul globului 
terestru, a început să ia în stă- 
pinirea sa și spațiile extrateres
tre.

Azi fără oameni, mîine cu oa
meni, satelitul artificial al pămîn
tului constituie poarta de acces 
către univers, către bogățiile ex
traterestre situate pe alte astre 
ale oceanului cosmic.

In Istoria omenirii va fi socotit 
ca un moment epocal ziua de 4 
octombrie 1957, zi în care savan
ții sovietici au reușit să lanseze 
cu mult înaintea S.U.A. primul 
satelit artificial al pămîntului, 
cîștigînd locul de frunte In acea
stă întrecere pașnică.

Mișcarea satelitului
Satelitul artificial sovietic are 

formă sferică, diametru 580 mm, 
greutate 83,6 kg. și conține in 
interior aparatura necesară unor 
măsurători ale căror rezultate 
sînt transmise la sol prin radio. 
Principiul de mișcare al sateli
tului este foarte simplu. In ade
văr, dacă unui corp ridicat la 
suprafața oceanului atmosferic, 
i se imprimă o viteză suficient 
de mare și el este dirijat para
lel cu suprafața pămîntului, a- 
tumci, forța centrifugă care va 
apare va egala forța de atracție 
a pămîntului astfei incit corpul 
va rămîne în spațiu și se va roti 
paralel cu suprafața pămîntului 
atlta timp cit viteza sa nu va 
scădea (fig. 1).

Acest corp, transformat astfel 
In satelit, poate fi comparat cu 
o sferă care se rotește legată la 
capătul unei sfori ținute cu mina 
de celălalt capăt, unde acțiunea 
sforii asupra sferei poate fi com
parată cu acțiunea de atracție a 
pămîntului asupra satelitului.

La înălțimi relativ mici deasu
pra pămîntului, este necesară o 
viteză de aproximativ 8 km. pe 
secundă ca să apară o forță cen
trifugă egală cu forța de atrac
ție a pămîntului. Mișcarea unui 
satelit in aer, în viteze atît de 
mari, este insă imposibilă deoa
rece frecarea va cauza atît scă
derea rapidă a vitezei icorpului 
și deci micșorarea forței centri
fuge în avantajul forței de atrac
ție care va face corpul să cadă 
la pămint, cit și încălzirea la 
roșu a corpului care va arde 
foarte repede.

De aceea, SATELITUL SOVIE
TIC A FOST RIDICAT la 
ÎNĂLȚIMEA DE 900 KM.

In prezent, satelitul sovietic se 
rotește aproximativ de 16 ori

mal repede decît se rotește pă
mîntul în juruil axei sale pro
prii, astfel Incit, în 24 ore sa
telitul efectuează de 16 ori în
conjurul pămîntului.

Lansarea satelitului

se desprinde șl cade, 
ultimului etaj, al trei’

Pentru a 
de 900 km.

ajunge Ia înălțimea 
și pentru a i se im-

for fa
r. pianînhiluh

\
Traiteiorie 
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Pâmîntui

prima satelitului, Ia această înăl
țime, o viteză de 8 km. pe secun
dă s-a folosit un tren de rache
te (racheta cu etaje), flecare ra
chetă avind rezervoare cu com
bustibil șl agregate proprii. Du
pă consumarea combustibilului 
racheta cade pe pămint.

Lansarea se face vertical. Mo
torul cu reacție al unei rachete 
este astfel construit incit face 
posibilă devierea Jetului de reac
ție și prin aceasta imprimă ra
chetei o mișcare tn direcția do
rită. In fig. 2 este arătată po
ziția motorului rachetei astfel in
cit cuplul creat face ca să devie
ze axul rachetei spre dreapta și 
să se suprapună cu direcția de 
mișcare dorită (traiectoria dată).

Poziția motorului rachetă este 
comandată prin servomecanisme 
acționate sau prin radio de la 
sol, sau prin auto-dirijare.

După un zbor vertical de elfi- 
va zeci de kilometri, în mod‘au
tomat zborul rachetei este ast
fel comandat Incit traiectoria să 
capete direcția dorită. Racheta 
sovietică care a lansat satelitul 
s-a ridicat în direcția N.N.V.- 
S.S.E., astfel îr.cît înclinarea pla
nului orbitei actuale de mișcare 
a satelitului față de planul ecua
torial al pămîntului este de 65 
grade. Deoarece pămîntul se 
rotește iar orbita satelitu
lui sovietic taie meridianele pă
mîntului, rezultă că observarea 
satelitului se poate face din cele 
mai diferite puncte ale globului 
terestru. Posturile de radio trans
mit regulat informații despre 
mișcarea satelitului astfel incit 
se poate ști precis ora etnd el 
trece deasupra diferitelor puncte 
de pe suprafața globului teres
tru.

In timpul lansării latelftulul. 
după funcționare» fiecărui letaj, 
racheta corespunzătoare etajului

respectiv 
Racheta 
lea, In momentul desprinderii de 
satelit are și ea chiar viteza sa
telitului astfel incit nu va că
dea imediat la pămint, ci, rămi- 
ne pe traiectoria de zbor a sate
litului, formind de asemenea un 
satelit care coboară in spirală 
citre suprafața pămintulul și arde 
din cauza Încălzirii aerodinamice 
in atmosfera pămîntului, la o alti
tudine de 60—80 km., unde den
sitatea aerului incepe să crească.

Adevăratul satelit artificial va 
continua să se rotească în Jurul 
pămîntului multe zile — luni sau 
chiar ani. Nu se poate preciza 
timpul de existentă al satelitului 
dat fiind că nu se cunosc precis 
condițiile de mișcare (densitatea 
păturilor rarefiate ale straturilor 
înalte ale atmosferei și densita
tea prafului meteoric). Treptat, 
satelitul va pierde din viteza sa 
inițială ca urmare a frecărilor de 
urmele de aer existente, așa Incit 
for)a centrifugă micșorindu-se 
satelitul se va apropia de pămint, 
va intra In straturile mai dense 
de aer și va arde ca un meteo
rit.

Pe măsură ce se va ctștlga ex
periență se va păși la realizarea 
urtor sateliți artificiali din ce in 
ce “ “ * ‘ " * “mal mari, astfel Incit se vor

■SahcAioii

MotoruK 
rachetei

Cen/rv/ cb 
ț gnu/air d 

racAe/ei,

șl satelit! loculfl deputea creea , ____ r_____ r. __
oameni ce vor constitui în viitor 
stații intermediare pe căile viitoa
relor călătorii interplanetare.

Prof. ing. ION PASCARU

„PLANETA ESTE LEAGĂNUL 
RAȚIUNII DAR NU TREBUIE 

SĂ TRĂIEȘTI VEȘNIC 
IN LEAGAN"

K. E. Tlolkoviki

BARIERA"
ASTRONOMILOR

...In 60 de puncte 
de pe teritoriul Uni
unii Sovietice s-au 
înființat centre de 
observație cu apara- 
taj special. La fle
care din ele 20—30 
observatori au creat 
un fel de „barieră 
optică" cu ajutorul 
unor telescoape de 
mare 
cu un

observație și 
unghi larg de

observație a căror 
destinație este de
terminare coordona
telor precise șl a 
timpului de trecere 
deasupra meridianu
lui punctului respec
tiv. FieCare observa
tor urmărește o a- 
numită porțiune de 
cer. Informațiile se 
transmit unuia din 
ceptrele de calcula-.

re caro determini 
orbita satelitului și 
traiectoria sa ult«i 
rioară. La observai 
torul din Pulkovs 
trecerea satelitului 
este determinată cu 
mare precizie de 
ceasuri cu cuart-

A. MIHAILOV 
directorul Observa

torului astronomie 
principal din Pulkovo

ales o înclinație
După cum vedeți savanții noștri 

au ales un unghi de înclinație de 
65* a orbitei satelitului față de 
planul ecuatorului spre deosebire 
de proiectele americane care pre
supuneau să lanseze satelitul pe 
direcția ecuatorului. De ce au 
ales savanții sovietici o asemenea 
cale ?

Se știe că centrul de greutate 
al sistemului Pămint—Lună se 
află în interiorul pămîntului, dar 
nu în centrul său ci la o distanță 
de aproximativ 4.500 km. de cen
tru, adică la aproximativ 2.000 
km. sub scoarța Pămîntului. tn 
decurs de o lună pămîntul se 
rostogolește greoi în jurul acestui 
centru de greutate, iar aceasta ar

provoca complicații în mișcarea 
satelitului. In varianta aleasă de 
savanții sovietici aceste complica» 
ții se reduc la minimum, iar sa
telitul poate trece în mod regulat 
deasupra diferitelor regiuni ale 
globului. In felul acesta varianta 
sovietică a permis în primul rînd 
să se calculeze mai ușor, mai 
simplu și mai precis traiectoria sa
telitului și în al doilea rînd să 
„înfășoare** cu traiectoria satelitu
lui toată suprafața globului ceea 
ce lărgește posibilitățile cercetă
torilor.

P. P. PARENAGO 
membru corespondent al 

Academiei de Științe a U.R.S.S,

capitole
IN ȘTIINȚA

„Fora îndoiala că crearea aate~ 
litului artificial al pămîntului va 
duce la nașterea unor noi capito- 
le ale științei**, a declarat unui 
corespondent al agenției TASS, 
Serghei Vernov, conducătorul 
grupului de lucru pentru razele 
cosmice a Comitetului sovietic 
pentru organizarea A.G.I. Serghei 
Vernov, membru corespondent al 
Academiei de Șiințe a U.R.S.S., a 
subliniat că perspective mari se 
deschid în special în domeniul

Cf Nt U COMUNICA
SATELITUL

Telescop cu aparat de filmat pentru urmă
rirea și înregistrarea imaginilor satelitului 
artificial.

Iată numai câteva din determi
nările care se vor face.

putea face noi reperări geodezice 
de mare precizie. Cunoscînd exact 
elementele traiectoriei satelitului, 
influențate de turtirea pămîntului, 
de lună și de soare, știind că 

această traiecto
rie, cu aproxima
ția dată de co* 
recțiile aduse din 
cauzele de mai 
sus, este fixă și 
că globul se ro
tește fața de 
planul acestei 
traiectorii cu o 
rotație în 24 de 
ore, se pot cal
cula coordonatele 
geografice exacte 
ale diverselor 
puncte de pe 
glob de unde sa
telitul este ob
servat.
prelucrarea aces-

exact șt mult controversata pro
blemă a deplasării continentelor.

Iată deci cum pentru prima oară 
un „laborator** poate deveni util 
prin însăși existența ini, pentru cel 
căre i observă.

Raze cosmice
țl raze ultraviolete

că

1

Pentru noi, cei care ne aflăm la 
fundul oceanului aerian, razele 
cosmice se manifestă din fericire 
numai prin efecte secundare. Spun 
„din fericire" pentru că radiația 
cosmică pură, „primară" este ex
trem de periculoasă pentru orga
nismele vii.

Stratul de aer de deasupra cape
telor noastre ne ferește de acțiunea 
directă a acestei categorii de 
diații.

Satelitul va putea „simți* 
ceastă radiație care nu ajunge
ciodată la noi în stare „pură". Vom 
putea afla și care este acțiunea 
acestora asupra materialului 
care este construit satelitul, 
de importanță capitală pentru 
lizarea viitoarelor zboruri 
mice.

ra-

a- 
ni-

Ionosfera

stratul de aer ce ne încon
joară, învelișul navei cos
mice va fi permanent lovit 
de aceștia, care îl vor uza, 
presupunînd că meteoriții 
mai mari vor putea fi oco
liți, fiind detectați Ia timp 
de către instalațiile auto- 
de radiolocație ale cos- 

monavei.
Un microfon instalat pe satelit 

va înregistra toate zgomotele cau
zate de ciocnirea meteoriților cu 
învelișul satelitului.

Meteorologici

cercetării razelor cosmice. Apara
tele științifice instalate pe satelit 
permit înregistrarea continuă a 
radiațiilor în spațiul cosmic. Sa
telitul artificial este destul de de
părtat de pămint, ceea ce oferă 
posibilitatea să se obțină date pri
vind cîmpul de gravitațiune șl 
cîmpul magnetic al pămîntului» 
date care nu se pot obține pe 
altă cale.

Un inter» deosebit, a «pui în 
continuare Vernov, £1 prezintă cam 
țările cu ajutorul satelitului ale 
celor mai mărunte particule de 
lumină (fotoni) din componența 
radiației cosmice primare. Depla- 
sîndu-se în linie dreaptă prin spa
țiul interplanetar, fotonii vor pu* 
tea arăta mai bine decît orice 
altă radiație unde are loc forma
rea razelor cosmice. Dacă căuta
rea fotonilor de mare energie va 
fi încununată de succes, este po
sibil, ca după aceea, în afară de 
radioastronomie, să apară un do 
meniu special — gammaastrono 
mia.

Intre doi autori de romana 
ștlintiflco-fantastlce ;

Geodezia
Prin observarea satelitului din di

verse puncte ale globului se vor

Bineînțeles 
tor date, înregistrate cu aparate 
automate de mare precizie de lo
cație radio sau optică, de tipul 
telescopului din figură, se face cu 
ajutorul mașinilor electronice de 
calculat Va căpăta un răspuns

din 
fapt 
rea- 
co»-

știe ci propagarea Ia 
tanță mare a undelor scurte *e da- 
torește existenței unor straturi de 
•er ionizat, ionosfera, eșalonate la 
50, 100, 200 și 300—400 km. Un
dele se reflectă pe aceste pături io
nizate, ajungînd astfel la receptorii 
așezați sub linia orizontului vizibil 
al emițătorilor.

Astăzi Ionosfera este sediul câ
torva fenomene „misterioase" care 
dau multă bătaie de cap radioteh- 
nicienilor.

Măsurătorile exacte executate de 
satelit vor permite elucidarea mul
tor secrete ale ionosferei, fapt care 
va fi folosit pentru realizarea de 
progrese în tehnica transmisiunilor 
radiofonice și mai ales a televiziu
nii la distanțe mari.

Meteoriții

«EDACTU 51 ADMISI5TUTU Bnțarei# Pt»H «IrfntsU-, rri, tM.», IIPAZUB Combln.tal Pollrstle .Csm Setatei L V, ItsHa’i ,

di».
Nu este încă o știință exactă. 

Acesta este un fapt pe care îl 
cunoaște toată lumea și care con
stituie de altfel subiectul multor 
ironii care se face la adresa meteo
rologilor. In același timp însă a- 
ceastă știință a făcut imense pro
grese.

Mașinile electronice de calculat 
ajută astăzi la stabilirea progrese
lor cu o precizie adesea apropiate 
de perfecțiune.

Sateliții echipați cu aparate de 
televiziune vor putea asigura prog
nozele meteorologice. Iși vor gări 
rezolvare și o serie de probleme 
legate de previziunea timpului pe 
durată lungă, bazate pe considera
ții mai complexe.

Ing. A. SCHWARTZ

Navele cosmice vor avea de în
fruntat, printre alte pericole ți pe 
cel al meteoriților. Dacă noi, pă- 
mintenii sîntem apărați de acest 
bombardament neîntrerupt de către

Satelitul artificial: Sic I merg 
mai repede ca tine 1...

— Ce se aude cu romanul tău 
despre satelitul artificial ?

— Editura mi-a propus să-I 
fac roman istoric 1...

Puterea obișnuințil
Desene de L. DĂRI AH
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