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La 7-8 ianuarie începe rotația planetei artificiale • Perioada de revoluție 
în jurul soarelui; 450 zile terestre
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TINERETUL
a munca voluntară pentru construirea

și modernizarea drumurilor
' Documentele plenarei C.C. al P.M.R. din 26-28 noiembrie 1958 
.subliniază importanța ce o reprezintă pentru economia națională 
construirea de noi drumuri și modernizarea celor existente, Ple
nara a Vl-a a C.C. al U.T.M. indică organelor și organizațiilor 
U.T.M. să acorde o mare atenție acestei acțiuni.

Animate de dorința fierbinte de ași aduce o mai mare con
tribuție la înfăptuirea acestei sarcini trasate de partid, organi
zațiile U.T.M., sub conducerea organizațiilor de partid, antrenea
ză în brigăzi utemiste de muncă patriotică tot mai mulți tineri, 
mobilizîndu-i în activitatea de întreținere și construire a noi 
jrumuri.

Prin munca lor însuflețită tinerii contribuie astfel la grăbirea 
acestor lucrări și totodată la reducerea prețului lor de cost.

Despre aceste acțiuni ne relatează în scrisorile lor corespon
denții voluntari de mai jos.

, • ......... "

Primele rezultate

•Utemiștii și tinerii colectiviști 
41 satul Mîrleanu, raionul Adam 
jsi din regiunea Constanța, au 
;mat nu de mult prima brigadă 
j muncă „• ...
ppus ca

2922 ore de muncă
voluntară

patriotică. Ei și-au 
prim obiectiv ■x 

ja ajutor la construirea 
ei Cocargeaua — Ostrov.

țnineața zilei de 27 decem- 
-e 1958 utemiștii și tinerii, în 
-mte cu secretarul organizației 

■ bază U.T.M., Gogu Tiberiu, 
•armați cu hîrlețe, casmale și 
■ie unelte necesare, au și ple- 

rt la lucru. Primele rezultate 
a muncii au fost rodnice. Pe o 
ptavtă de zeci de metri ute- 

. ’iștii și tinerii au nivelat șo- 
aua. De acum încolo pînă la 

) ianuarie, dala cînd trebuie 
(minată această șosea, utemiștii 
r merge zilnic să lucreze în 
>d voluntar la construirea ei.

GHIȚA GH. ION
. colectivist

sa 
șo-
în

mobilizați de organizațiile U.T.M. 
desfășoară o muncă entuziastă.

Utemiștii și tinerii, organizați în 
brigăzi de muncă patriotică, lu
crează zilnic prin rotație. Tre
buie remarcat ajutorul dat de 
tinerii muncitori de la fabrica 
de var din comuna Pecinișca care 
ajută pe entuziaștii voluntari di- 
namitînd stîneile de pe traseul 
viitorului drum.

înțelegînd importanța acțiunii 
ce o desfășoară, tinerii s-au anga
jat să muncească cu aceeași dra
goste și cu aceeași intensitate pînă 
la terminarea acestei importante 
lucrări.

Utemiștii și tinerii din comu
nele Beșenova Veche, Chegleviciu 
și Beba Veche din regiunea Timi
șoara, au muncit voluntar timp de 
3 zile la terminarea șoselei care 
leagă comuna Chegleviciu de co
muna Beșenova Veche.

Astfel pe o porțiune de 4 ki
lometri lungime a fost ridicată 
bordura din pămînt pentru a 
se împrăștia piatra.

De asemenea a fost scoasă 
transportată o cantitate de 
m.c. nisip care era necesară 
nivelarea drumului.

In această muncă s-au eviden
țiat in mod deosebit organizațiile 
de bază U.T.M. din gospodăria 
agricolă colectivă Beșenova Veche 
și gospodăria 
Beba Veche.

în total au 
de muncă

MILAN MUNTEANU 
instructor al Comitetului 
ional U.T.M. Sînnicolau-Mare

nu

30 
la

Tînărttl frezor Constantin Chin- 
garu, de la uzinele „Timpuri 
Noi“ din Capitală este fruntaș 

în producție.

SEVER CRĂCIUN 
medic

9 km. de șosea 
pietruită

n drum de derivație 
ia Băile Herculane

sănătatea. Toți 
tratamentele ce 
de cazare, de 

lucru însă lăsa 
în stațiune. A-

,?n stațiunea Băile Herculane 
j anua] mii de oameni ai muncii 
itru a-și reface 
t mulțumiți de 
se aplică aci, 
ană. Un singur 
dorit : liniștea

sta deoarece drumul care lea
sable de munte de șoseaua 

■nișoara—București, trece chiat 
n mijlocul stațiunii. Deci toate 
ele, turmele de oi sau cirezile 
vaci, ziua ori în plină noapte, 

rulă pe acest singur drum, tul- 
ț’înd liniștea bolnavilor din sta
ne.
Pentru a pune capăt acestei si

lii, organele de stat au hotărît 
•struirea unui drum de deriva- 
în afara stațiunii. în acest 

s nu de mult s-a deschis un 
îier al muncii voluntare în care 

de tineri, sub îndrumarea co
tețului raional de partid Orșova 
a organelor de stat locale și

In raionul Zimnicea din regiu
nea București, se duce o muncă 
intensă pentru întreținerea și re
facerea drumurilor.

în ocolul nr. 4 în care intră 
comunele Conțești, Cervenia, Bra- 
gadiru, Smîrdioasa, Grăniceri și 
altele, de care răspunde tînărul 
tehnician Fernando Barac se duce 
zilnic o intensă activitate pentru 
întreținerea drumurilor.

Din luna octombrie și pînă a- 
cum pe șoseaua națională care 
intră în raionul Zimnicea, de la 
comuna Brînceni — pînă în co
muna Bujoru, pe o distanță de 
9 kilometri s-a transportat și îm
prăștiat 500 m.c. de balast care 
a fost scos din rîul Vedea. în 
afară de aceasta s-a făcut între
ținerea șoselei, curățirea și în
dreptarea șanțurilor.

înțelegînd importanța acestei 
acțiuni, utemiștii participă vo
luntar aducînd un aport deosebit 
în munca de amenajare a dru
murilor. Haș Anghel secretarul 
comitetului U.T.M., Nicu Jana, 
Gheorghe Bulumac din comuna 
Cervenia și Tudor Deicin din co
muna Conțești s-au evidențiat în 
mod deosebit. Nu de mult tinerii 
din aceste comune s-au angajat 
să termine amenajarea șoselei 
pînă în comuna Bujoru 
trețină în condițiuni 
bune.

și s-o in
cit mai

ION T. 
profesor

TRIFU

120 tone fier vechi

ore

de stat agricola

fost prestate 2922 
voluntară.

ra-

Tinerii 'de la Atelierele C.F.R. 
16 Februarie din Cluj au pornit 
o • acțiune patriotică de colectare 
a fierului vechi. In acest an ei au 
colectat 120 tone fier vechi.

Ei sînt hotărîți să 
volte succesele obținute. în 
scop și-au propus ca în anul 
să strîngă peste 300 tone.

dez- 
acest
1959

Primele echipamente complexe 
de cercetare în domeniul fizicii 

nucleare realizate în țară
La reactorul atomic din centrul nostru de cercetări nucleare func

ționează de cîteva luni un selector de neutroni și un speotrograf de 
neutroni — primele echipamente complexe de cercetare în domeniul 
fizicii nucleare realizate în țară.

înzestrarea reactorului atomic cu aceste două noi aparate a lărgit 
posibilitățile de cercetare în domeniul fizicii neutronilor. Cu ajutorul 
lor cercetătorii au determinat spectrul 
stabilind modul cum sînt repartizați pe 
reactor.

Continuînd studiile cu noile aparate 
unele mărimi caracteristice proceselor de interacțiune cu neutroni. 
Se vor efectua de asemenea ,n viitor cercetări în domeniul structurii 
metalelor și a semiconductorilor.

de neutroni al reactorului, 
energii neutronii produși în

cercetătorii vor determina

(Agerpres)

pentru campania 
agricolă de primăvară

Oamenii muncii de pe ogoare 
continuă intens pregătirile pentru 
asigurarea unei recolte bogate în 
anul acesta. Arăturile adinei pen
tru însămînțările de primăvară — 
lucrare de o deosebită importanță 
in sporirea producției agricole — 
ati fost efectuate pînă la 31 de
cembrie —• potrivit datelor primite 
de Ministerul Agriculturii și Sil-

Foto: D. f. DUMJTȘD

î din primele zile ale anului, brigada utemistă de producție dc fă 
' ă Jusă de Andrei Stină, își depășește sarcinile de nlan dind zilnic r».

viculturii — pe o suprafață de 
aproape 4.050.000 ha, cu 1.777.000 
ha tnai mult decît în anul trecut. 
Astfel, pe întreaga țară planul a 
fost realizat în proporție de 101 la 
sută, realizîndu-se pentru prima 
dală în țara noastră arăturile a- 
dînci pe toate .suprafețele indicate 
să fie arate din toamnă. Totodată 
au fost folosite peste 10 milioane 
tone îngrășăminte naturale.

Acum, în toate regiunile se pre
gătesc utilajul pentru lucrările a- 
gricole de primăvară, semințele 
necesare și se fac diferite lucrări 
pentru îngrijirea semănăturilor de 
toamnă.

(Agerpres)

Pentru mobilă mai 
multă și mai bună

.. ------ 1, își depășește sarcinile de plan dînd zilnic pi
In fotografie: membrii brigăzii controlează calitatea imprimeurilor

Colectivul fabricii Simo Geza 
din Tîrgu Mureș a intrat în anul 
1959 după calendarul său propriu, 
încă la 17 decembrie 1958. In â- 
ccastii zi planul pe 1958, atît la 
producția globală cit și pe eorti- 
rnente a fost îndeplinit. De atunci 
muncitorii au dat peste plan cî
teva. sute de garnituri de mobile. 
Prima zi de muncă din 1959 se 
arată a fi rodnică/ Aîulți 
și-au depășit planul lucrînd 
contul zilei de 3 ianuarie.

Markus Albert din brigada de 
tineret de la montat noptiere mi-a 
spus cu niîndrie:

— Lucrez la a 30-a noptieră, 
adică la a treia peste normă.

Domnește multă însuflețire și 
în brigada tinerelor fete. Alontorii 
de dulapuri se întrec și ei. Brigada 
lui Lavas Istvan se numără prin
tre cele mai bune. Toți tinerii 
și-au îndeplinit sarcina dc plan. 
Danguli Sandor a terminat încă 
înainte de ora 2 al 5-lea dulap, 
deși norma sa arată doar 4,8 du
lapuri pe zi.

ST, NECANJȚKI

tineri 
în

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite urmă
torul comunicat „Zborul rachetei cosmice sovietice":

Racheta cosmică sovietică își continuă zborul.
La 5 ianuarie semnalele radioemise de rachetă au 

slăbit considerabil.
Intrucît s-au consumat resursele izvoarelor de ali

mentare, legăturile sigure prin radio cu racheta au înce
tat la 5 ianuarie în jurul orei 10 (ora Moscovei).

în decurs de 62 de ore de zbor de la lansarea ei, pînă 
la 5 ianuarie ora 10, racheta cosmică s-a îndepărtat de 
Pămînt cu 597.000 km. Pe acest traseu, Ia 34 de ore după 
lansare, ea a trecut în apropierea Lunii și, învingînd 
atracția Pămîntului și Lunii, se stabilește pe orbita ei în 
jurul Soarelui.

în decurs de 62 de ore, în cadrul programului, s-au 
menținut legături sigure prin radio între rachetă și Pă
mînt, care au permis să se urmărească mișcarea rachetei 
și să se cuieagă informații cu privire la funcționarea 
aparatajuliii științific de pe bordul ei.

Programul observațiilor asupra rachetei cosmice și 
programul cercetărilor științifice au fost încheiate.

La 7—8 ianuarie a.c. racheta cosmică se va stabili 
definitiv pe o orbită periodică, ca planetă artificială.

Elementele acestei orbite au fost anunțate anterior. 
Orbita planetei artificiale este situată între orbitele 

Pămîntului și planetei Marte.
Distanța minimă dintre orbitele planetei artificiale 

și planetei Marte este de aproximativ 15.000.000 km., 
adică este de aproximativ patru ori mai mică decît dis
tanța dintre Pămînt și Marte în timpul marilor opoziții 
ale acestei din urmă planete.

Mișcîndu-se pe orbita ei în jurul Soarelui cu o pe- 
rioadă de revoluție de 447 zile terestre, planeta artificială 
se va apropia în aproximativ cinci ani din nou de Pămînt, 
dar distanța ei de Pămînt va fi de ordinul a zeci de mi
lioane kilometri.

SARCINILE STABILITE LA LANSAREA RACHE
TEI COSMICE AU FOST ÎNDEPLINITE.

S-au cules materiale valoroase pentru dezvoltarea 
continuă a construcției de rachete interplanetare, sau 
obținut rezultate importante pentru radiocomunicațiile 
cosmice la distanțe mari, s;au efectuat mai multe cerce
tări care prezintă o mare importanță științifică în pro
bleme fizice ale spațiului cosmic, cercetări care lărgesc 
cunoștințele noastre despre univers.

Rezultatele științifice obținute vor fi date publicității 
pe măsura prelucrării observațiilor.

După realizarea de către Uniunea Sovietică a pri
mului satelit artificial al Pămîntului, lansarea, la 2 ia
nuarie 1959, a unei rachete cosmice sovietice care a de
venit pentru totdeauna prima planetă artificială a siste
mului nostru solar, constituie un eveniment memorabil al

epocii de construire a comunismului și inaugurează erai 
zborurilor interplanetare.

★
MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite: S ă 

precizat că perioada de revoluție a planetei artificiale so
vietice pe orbita ei în jurul Soarelui va fi de 450 zilei 
terestre, în loc de 447 cum se credea pînă acum.

La 7—8 ianuarie racheta cosmică sovietică lansat^ 
la 2 ianuarie se va stabili definitiv pe o orbită periodică 
ca planetă artificială.

După ce se va plasa pe orbită, ca satelit artificial al 
Soarelui, racheta cosmică va executa o mișcare cvasi-1 
circulară.

Diametrul maxim al orbitei planetei artificiale va fi 
de 343.600.000 km., iar perioada de revoluție aproxima
tiv 15 luni.

Excentricitatea orbitei eliptice va fi egală cu 0,148, 
iar axa mare a orbitei planetei artificiale va forma cu axa 
mare a orbitei terestre un unghi de 15 grade. Planul or-* 
bitei ei va coincide în mod practic cu cel al orbitei Pă
mîntului.

Mișcîndu-se pe orbită, planeta artificială sovietică 
va atinge periheliul (punctul cel mai apropiat de Soare) 
la 14 ianuarie 1959. Atunci ea se va găsi la o distanță 
de aproximativ 146.400.000 km. de Soare.

La începutul lunii septembrie 1959 planeta artificială 
va atinge afeliui (îndepărtarea maximă de Soare) —< 
197.200.000 km.

Orbita planetei artificiale este situată între orbitele 
Pămîntului și planetei Marte.

Distanța minimă dintre orbitele planetei artificiale 
și planetei Marte va fi de circa 15 milioane kilometri, 
adică aproximativ 1/4 din distanța între Pămînt și Marte 
în timpul marilor opoziții ale acesteia din urmă.

Adunarea de la
Institutul politehnic

Vestea cea mare a lansării 
unei rachete sovietice pe dru~t 
mul spre cosmos a adunat pe 
dascălii și studenții Institutu
lui Politehnic din București în 
marele amfiteatru. Sala, deve
nită neîncăpătoare, fremăta 
cuprinsă de emoția și entu
ziasmul colectiv.

Primul a vorbit rectorul in
stitutului, prof. univ. Constan
tin Dinculescu, membru cores
pondent al Academiei R.P.R.,

dînd glas bucuriei unanime ' 
pentru acest eveniment științi-1 
fie excepțional care a însoțit | 
începutul de an nou. Scoțînd t 
în evidență uriașa muncă crea- î 
toare a oamenilor de știință 5 
sovietici, prof. Dinculescu a t 
subliniat deosebita însemnătate I 
a ultimei lor realizări — ra- 4 
cheba cosmică — prin care po- T 
sibilitatea efectuării zborurilor " 
interplanetare a devenit o rea
litate, Aceasta demonstrează ci

Un zbor spre filter »
Consider ziua de 2 ianuarie o 

minunată dată în istoria omenirii 
și sînt fericit, atît ca om, cît și ca 
om de știință, că mi-a fost sortit 
să trăiesc această zi.

Punctul luminos al motorului 
rachetei a dispărut din vedere, a- 
paratele, cu limba lor laconică, au 
raportat observatorilor tereștri că 
nava cosmică își urmează traiecto
ria dinainte stabilită... In acea cli
pă m-am gîndit că nimeni dintre 
noi, care am auzit știrea lansării 
primei rachete interplanetare din 
istoria Pămîntului, nu numai a 
Pămîntului — ci prima din istoria 
sistemuhij solar, nu-și dă seama, 
probabil, pină la sfîrșit de uriașa 
însemnătate a celor întîmplate.

Am depășit de muit vîrsta de 
comsomolist, dar tocmai vouă, ti
neret, vouă tinerii și tinerele pa
triei mele, vreau să mă adresez as
tăzi.

Am văzut primele automobile, 
— căruțe înalte, de la care, se 
părea, au fost chiar acum deshă- 
mați caii. Imi amintesc de primele 
aeroplane, care se asemănau cu 
mari etajere. Sub ochii mei dintr-o 
sămință minusculă — anunțătorul 
dc furtuni al lui Popov — a cres
cut arborele uriaș al radiotehnicii 
moderne. Cu mulți an, în urmă am 
citit pentru prima oară lucrările 
lui Țiolkovski, dar voi spune fără 
ocolire: nu m-am gindit că voi 
ajunge ziua cind ideile genialului 
autodidact din Kaluga se vor 
transforma în realitate. Cura s-a 
putut intîmpla aceasta, de ce s-a 
petrecut aceasta, ce forță a ridicat 
si a dus în spațiul Universului 
nava interplanetară sovietică î

Această forță este cunoscută în
tregii lumi deja de 41 de ani. Ea 
a încleștat arma în mîinile solda
tului revoluției sleit de foamete 
și tifos. Ea a ridicat uzine în pus
tiuri, orașe in taiga, ea a dus a- 
vioanele care poartă o stea roșie 
asupra ghețurilor Arcticei, ea a 
salvat lumea de hoardele fasciste. 
Această forță este spiritul de neîn
vins al poporuluj meu, gîndurile 
sale luminoase, iluminate de focul 
de nestins al leninismului.

După lansarea primului satelit 
artificial al Pămîntului, în Occi
dent s-a început să se vorbească 
despre „minunea rusească". Au 
început să vorbească pre... tîrziu. 
Oare nu este o minune 50.000.000 
de elevi intr-o țară in care acum 
40 de ani citeau numai cei aleși, 
nu este o minune 230 miliarde 
kWh. energie electrică intr-o țară 
care acum 40 de ani a fost întu
necată ca un mormînt, nu este o 
minune 30 milioane hectare de 
pămînturi desțelenite în trei ani 
într-o țară unde 40 de ani în ur
mă au fost dominante metodele 
primitive de lucrare a pămîntc'ji? 
Racheta care și-a luat zborul în 
spațiul interplanetar constituie o 
victorie uriașă care ocupă un loc 
demn în șirul multor altor vic'Arii 
ale poporului nostru.

*) Articol apărut în ziarul Kon 
somolskaia Pravda, la 4 ianuar 
1959.

Acad.
A. A. Blagonravov

Cînd am auzit despre lansarea 
spre Lună a rachetei americane 
„Pioner“, iar după cîteva ore am 
auzit că „Pioner“-ul nu va reuși 
să ajungă în regiunea Lunii și că 
va arde in atmosfera planetei noa
stre, m-am gindit la cauzele aces
tui eșec. In Statele Unite există 
mulți oameni de știință și ingineri 
talentați, o vastă rețea de institute 
de cercetări științifice, o bază ma
terială puternic dezvoltată pentru 
proiectări dintre cele mai anfple 
și mai îndrăznețe. Ar fj nejust să 
diminuăm și să reducem însemnă
tatea lucrărilor oamenilor de știin
ță și constructorilor americani în 
domeniul astronauticii. Dar însăși 
atitudinea față de rezolvarea pro
blemei zborurilor interplanetare 
în S.U.A. mi s-a părut greșită. 
Dacă în țara noastră, orice expe
riment în Cosmos — este în pri
mul rînd un serios experiment 
științific, în S.UJt.., mi se pare, 
goana după senzații, ridică pe pri
mul plan țeluri care nu au nimic 
comun cu știința. După lansarea 
primului satelit artificial sovietic

aî Pămîntului, în Statele Unite, 
lucrările în domeniul astronauti- 
cei au început să se desfășoare în- 
tr-un ritm deosebit de febril. Ra
chete au explodat pe rampele de 
lansare, se dezagregau în aer, nu 
se situau pe orbitele dinainte cal
culate, iar conducătorii cercetări
lor in domeniul rachetelor tindeau 
spre un sigur țel : să reciștige 
prestigiul pierdut, să convingă lu
mea de superioritatea lor tehnică 
aparentă, să abată opinia publică 
de la succesele incontestabile ale 
științei și tehnicii sovietice.

Tineret al țării mele 1 In fața voa
stră s-au deschis porțile spre 
Cosmos. Nu va trece mult timp și 
primele rachete interplanetare pi
lotate vă vor duce în întinderile 
nesfîrșite ale Universului. Sînt con
vins că unul din voi, care cititi 
aceste rînduri, va păși pe margi
nea craterilor lunari, va dezlega 
taina seculară a canalelor marție- 
ne, va zări continentele ascunse de 
nori ale planetei Venus.

Veți înscrie multe pagini glo
rioase și eroice în istoria omeni
rii. Dar pentru totdeauna în amin
tirea oamenilor va rămîne această 
zi de ianuarie, ziua măreței fapte 
a poporului nostru care deschide 
calea spre viitor.

P..C. .7. CJIEXOBA.

prisosință forța științei și ich 
Inicii sovietice, a oamenilor c 

știință sovietici — lucrate 
neobosiți pentru progres 
pace. Aplauzele furtunoase ui 
tuturor celor de față au însoții 
cuvintele entuziaste ale recto- * 
rului institutului: „Oamenii ♦' 
din generația noastră vor avea J 
prilejul să pășească pe alte 
planete.,. Glorie științei șovin- *

Răspunzînd parcă dorinței J 
vădite a studenților de a ști cît ♦ 
mai multe amănunte în legă- T 
tură cu prima rachetă cosmică I 
au vorbit apoi prof. univ. Cor- ♦ 
nel Penescu — despre proble- T 
I me de- automatică și telejneca- 1 
| nică, vrof. univ, Gh, Cartianu | 
I — despre aparatura de radio T 
T a rachetei, prof. univ. Dumitru I 
| Dumitrescu, membru corespon- | 
j dent al Academiei R.P.R. — T 
| despre importanța științifică și I 
tehnică a acestei uluitoare rea- 4 
lizări a oamenilor de știință T 
sovietici. T

La sfîrșitul mitingului s-a * 
hotărît trimiterea unei tele- J 
grame de fierbinte salut bravi- 4 
lor constructori ai celei dinții i 
planete artificiale a soarelui j 
fn telegramă se spune, printre I 
altele : „Alături, de întreaga ♦ 
omenire noi apreciem că lan- T 
sarea rachetei cosmice are o | 
importanță științifică și tehni- ♦ 
că fără precedent.., Sîntem T 
mîndri că această realizare a- I 
parține oamenilor sovietici. ♦ 
constructori ai comunismului, 1 
aflăți în fruntea luptei pentru î 
pace și considerăm că ea este | 
o expresie a superiorității orin- t 
duirii sociale socialiste sovie-1 
tice. Colectivul Institutului Po- I 
litehnic București felicită cu T 
toată căldura pe savanții, teh- I 
nicienii și • muncitorii care au ♦ 
contribuit la măreața realizare t 
a primei planete artificiale a ♦ 
sistemului solar*. I

V. CARABA î 
.........................................................:

♦ 
♦
!
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Artistul poporului
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Prof. univ. I. CREANGA 
Prof. univ. J. LIVESCU 
AUREL BARANGA
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Desen de L. SMEHOVA



PRIMA PLANETA ARTIFICIALAUn strop
Inq. Mihai M. Nițâ

Conferențiar la Academia Tehnică Militară

de Ion Brad
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în glasul tău vuește oceanul larg stelar

Și-i ca o adunare în cosmos, tinerească,

La care Însuși Lenin, părinte și stegar,

E așteptat să intre, să vorbească.

Doar vocea ta in slavă e-un strop din vocea lui

Ce răspundea, tăioasă, dușmanilor luminii.

Și zborul tău e-avîntul din bronzuri și statui

Al mîinii care-ndreaptă șuvoaiele mulțimii

Spre comunism, spre soare, pe albele cărări

Ale planetei noastre ce știe să trimită

Un cîntec ’nalt, de pace, împrăștiat pe zări

Ca o grădină nouă cu astre înflorită.

i'

P

Începând eu memorabila dată de 4 octom
brie 1957 cînd tehnica sovietică a înscris în 
istoria omenirii începutul erei călătoriei omu
lui în cosmos, întreaga opinie publică urmă
rește cu viu interes și nemărginită admirație 
remarcabilele succese ale oamenilor de știință 
și tehnicienilor sovietici în acest domeniu.

La 4 octombrie 1957, oamenii de știință din 
Uniunea Sovietică au realizat pentru prima 
□eră în istoria omenirii, prima viteză cosmi
că. In anii 1957 și 1958 oamenii de știință și 
tehnicienii sovietici au obținut cele mai mă
rețe realizări din lume transformând în sate
liți artificiali corpuri avînd greutăți din ce în 
ce mai mari.

La 2 ianuarie 1959 Uniunea Sovietică înscrie 
tn istorie un glorios succes — lansarea unei 
rachete cosmice în spațiul interplanetar. Acest 
extraordinar eveniment este caracterizat prin 
obținerea pentru prima oară în istoria ome
nirii a celei de a doua viteze cosmice.

Să vedem care este semnificația și impor
tanța acestor viteze cosmice.

Legea atracției universale ne arată că toate 
corpurile de pe Pămînt sînt atrase de acesta, 
cu o forță proporțională cu masa lor și in
vers proporțională cu pătratul distanței din
tre aceste corpuri și centrul Pămîntului.

Practica ne arată că aruncând un corp tn- 
tr-o direcție oarecare cu o viteză obișnuită 
acesta va cădea mai curînd sau mai tîrziu 
pe Pămînt datorită atracției exercitate de Pă
mînt asupra acestui corp.

Legile mecanicii cerești precizează că dacă 
lansăm d» la suprafața Pământului un corp 
pe orizontală cu viteza de 7,9 km pe secundă 
acesta se va mișca pe orbită închisă în jurul 
Pămîntului și anume pe un cerc, avînd cen
trul în centrul Pămîntului. Corpul respectiv 
devine astfel un satelit artificial al Pămîntm 
lui.

Viteza de 7,9 km. pe secundă se numește vi
teza circulară, sau prima viteză cosmică.

Valoarea acestei viteze cosmice depinde de 
raza orbitei respective și de masa corpului 
ceresc în jurul căreia se efectuează această 
mișoare circulară.

Intrucît odată cu lansarea rachetei cosmice 
de către Uniunea Sovietică la 2 ianuarie a.c., 
omul a pășit la cucerirea imensului spațiu in
terplanetar, lansând corpuri care intră în sfera 
de atracție a altor corpuri cerești, este nece
sar pentru a evita confuziile să subliniem că 
viteza de 7,9 km. pe secundă este prima viteză 
cosmică pentru Pămînt.

De asemenea, această primă viteză cosmică

ența atracției Pămîntului și se va mișca față 
de Pămînt pe o orbită deschisă și anume pe 
o parabolă. Această viteză se numește viteza 
parabolică sau cea de a doua viteză cosmică 
sau, viteza de eliberare.

Corpul lansat cu această viteză are o ener
gie suficientă pentru a rupe Lanțul gravitației 
terestre însă el va rămîne totuși sub influen
ța atracției solare care, la o suficientă depăr
tare de Pămînt devine considerabilă.

Un corp lansat de pe Pămînt cu o viteză de 
11,2 km. pe secundă se va mișca în jurul 
Soarelui devenind astfel o planetă artificială.

• Ce sînt vitezele cosmice $ Zborul spre 
Marte devine o actualitate

mai este caracterizată de faptul că, dacă se 
lansează pe verticală un corp cu viteza de 
7,9 km. pe secundă corpul se va ridica pînă la 
o înălțime egală cu raza Pămîntului (negii- 
jînd bine înțeles rezistența atmosferei).

O sporire a vitezei de lansare a corpului 
determină mișcarea acestuia pe o elipsă avînd 
Părrîntul în .unul din focare.

Sateliții artificiali ai Pămîntului lansați de 
Uniunea Sovietică au avut viteze inițiale de 
lansare de aproape 8 km. pe secundă și mai 
mult, ceea ce a determinat ca 
tora să fie eliptice.

Dacă se imprimă unui corp o 
km. pe secundă acesta va ieși

orbitele sees-

viteză de 11.2 
de sub influ-

Oamenii de știință și tehnicienii sovietici 
sînt astfel făuritorii attt ai primului satelit ar
tificial al Pămîntului cît și ai primei planete 
artificiale a sistemului nostru solar.

Planeta artificială sovietică se va roti un 
timp infinit în jurul Soarelui ca și celelalte 
planete ale sistemului solar.

Deoarece am prezentat ce semnificație au 
prima Și cea de a dopa viteză cosmică este 
necesar să precizăm ce se înțelege prin cea 
de a treia viteză cosmică.

Calculele ne arată că dacă se lansează de la 
suprafața Pămîntului un corp pe direcția tan
gentei la orbita Pămîntului în jurul Soarelui, 
în sensul de mișcare a Pămîntului, cu viteza

de 16,7 km. pe secundă acesta va avea ener
gia necesară pentru a învinge gravitatea 
Soarelui și va părăsi pentru totdeauna siste
mul nostru solar.

Dacă sensul de lansare este contrar sensu
lui de mișcare a Pămîntului în jurul Soare
lui, atunci pentru a scoate de sub influența 
Soarelui acest corp, este necesară o viteză 
mult mai mare. Deplasarea în sens contrar 
sensului de mișcare al Pămîntului este teore
tic posibilă. însă practic nu prezintă impor 
tanță deoarece necesită un consum exagerat 
de combustibil.

Viteza de 16,7 km. pe secundă reprezintă 
deci cea de a treia viteză cosmică.

Ce se întîmplă dacă imprimăm unui corp o 
viteză a cărei valoare este cuprinsă între cea 
de a doua și a treia -viteză cosmică?

In acest caz corpul se va mișca pe diferite 
orbite în jurul Soarelui; imprimând viteze con
venabile acestui corp îl putem plasa pe ori
care dintre orbitele planetelor sistemului nos
tru solar realizând astfel zborul spre alte pla
nete.

Astfel dacă se lansează de la suprafața 
Pămîntului în sensul de mișcare al Pămîntu
lui în jurul Soarelui un corp cu viteza de 11,6 
km. pe secundă acesta se va plasa pe orbita 
planetei Marte realizîndu-se zborul pe una din 
planetele cele mai interesante aU sistemului 
nostru solar.

Oamenii de știință și tehnicienii sovietici au 
construit cele mai puternice motoare rachetă 
din lume care fac posibil ca în zilele noastre 
să se poată efectua cu succes zborul spre alte 
planete.

Oamenii muncii din patria noastră sînt mân
dri de faptul că cel mai bun prieten al lor 
— poporul sovietic — care construiește în zi
lele noastre cu succes orânduirea comunistă 
este în același timp făuritorul celui mai în- 
a raz neț vis lai omenirii — zborul interplane-. B2 r .
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la 
hles Veros 

la rachetî 
cosmici
I. M. Ștefan

Știința își trăiește una din 
tre marile ei sărbători. In mi 
ouțin de doi ani s-au înfăptu 
satelitul și racheta cosmici 
Iurta artificială și planeta ari 
fie udă — realizări care ma 
thează împlinirea celui mai ti. 
me.rar dintre visurile omenir

Cînd Jules Verne a scris „D 
'■a Pămînt la Lună", ,,In jur 
Lunii" — cutezătoare viziui,. 
de cuceririi cosmosului 

'scepticii au zlmbii. Unii s-ai 
i apucat, atunci și mai tlrziu, s 
[ ‘acă calcule peste calcule, per 
}tru a demonstra că ideile nw 
[ relui romancier sînt absurd 
că făptura umană este sort 
să rămînă mereu lipită de Pî, 
mint, legată de planeta natal, 
prin grelele lanțuri gravitația 
nale. Clteva decenii mal th 
zlu — aceiași sceptici — de l. 
mic-burghezii din Kaluga f 
pînă la reacționarele autorită 
țariste, refuzau orice spriji 
material părintelui cosmonaut 
cii, K. E. Țiolkovskî, declairln 
du-l un „visător zmintii", Mc 
rele învățat rus nu se rușin 
Insă să viseze; pe lingă cap. 
talele sale lucrări științific 
despre principiile zborului as 
trai, sateliți artificiali și rache
te, el a scris și povestiri știin 
țifico-fantastice.

La 4 octombrie 
le neîncrezătoare 
ca prin farmec... 
nic, lansat în Uniunea Sovieti 
că a dat viață visului, deschi 
zlnd asaltul 
va zile s-a 
doilea pas 
mos. Prima 
tară, creată de știința sovietici 
și-a luai zborul, a trecut la 
numai clteva mii de kilometi 
de Lună și s-a înscris pe o or 
bilă eliptică în jurul Soarelui

Trăim ceea ce acum cîțiva an 
abia îndrăzneam să cuprinderi 
in aiiptle fanteziei. 

i iși cunoaște, postum, 
j Dar cit de minunat 
\ trăiești aievea aceste 
.Fiecare nouă sută de 
\ kilometri, parcursă cu 
fantastică a corpurilor 
duce mai adine în Univers ra 
cheta cu steagul roșu. Zilele d 
copleșitoare emoție ale aceste 
început de an, mă fac să rc\ 
\simt că uneori realitatea depc 

-Ișește puterea fanteziei celei mc 
^îndrăznețe. De acum este lim 

pede că principala problemă 
j zborului spre Lună, Marte ș 
[Venus — realizarea vitezei cos 
mice corespunzătoare — a fos 

actuale 
nave cosmice șl temperatur 
care a fost menținută In Iniei 
riorul ei, corespund de pe acur. 
organizării unei călătorii inter 
planetare cu pasageri.

Rațiunea omului a trimis pi 
ma rachetă In cosmos. E tc 
mai aproape ziua cînd create 
rul navei se va urca la bordi. 
ei. Și acest lucru îl datorai 
științei sovietice.

Umanitatea are azi. mai mu<. 
ca orieînd. dreptul să viseze lo 
progresul nelimitat al științe 
și tehnicii la realizarea tuturo 
năzuințelor ei.
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Acad. Zaharîa Stâncii

stegarul progresuluiV:

In domeniile unei noi | Ancheta noastră printre oameni
și admirabile poezii

Acad. Tudor Arghezî
că intrăm odată
in domeniile incă

impresia 
Sovietice

cu noua rachetă cosmică a 
necunoscute ale unei noi și

știință și cultură
L

Am
Uniunii 
admirabile poezii.

O nouă eră în istorie
Acad.

maestru emerit
Mihail Andricu

al artei
Lansarea unei rachete cosmice 

la sute de mii de kilometri depăr
tare de planeta noastră reprezintă 
un moment zguduitor în istorie, 
înscriind pe vecie numele genera
ției noastre în minunata 
omenirii.

istorie a

Da aceea toate gîndurile noastre 
se îndreaptă astăzi cu recunoștință 
spre geniul creator al poporului 
sovietic, al savanților săi, ce au 
depășit barierele cosmosului.

Saturn : De ce pozezi așa soro ? Luna : Dacă mă studiază.

Soarele: 11 adopt.

1. ,:.A<

Desene de LETIȚIA IGNAT
HOMORICEANU

Pentru noi și noi izbînzi 
ale științei

Acad. prof, lorgu Iordan
vicepreședinte al Academiei R.P.R.

Racheta sovietică este cea mai măreață izbândă a științei co ntempoTane. Cred că în urmă cu 
mimai cîțiva ani, chiar și specialiștilor nu li se pârei realizabilă atît de curînd o asemenea epocală 

cucerire științifică.
Deschiderea drumului spre cosmos ne umple sufletul nu numai de bucurie ci și de convin

gerea că știința zilelor noastre va dobîndi și alte victorii care vor fi puse ca și racheta sovietică în 
slujba adevăratelor interese ale omenirii.

SE DESCHID LARGI PERSPECTIVE DIOGHIMIEI
Acad. prof. Eugen Macovschi

Directorul Institutului de Biochimie al Academiei R.P.R,
Astfel biochimiștii vor avea de 

lămurit probleme de un interes 
excepțional privind atît comporta
rea ființelor de pe pămînt pe alte 
planete cît și noile forme de viață 
care vor fi eventual descoperite 
pe alte planete.

Am primit cu multă bucurie ști
rea transmisă de agenția TASS des
pre lansarea unei rachete cos
mice.

Dimensiunile cu adevărat ului
toare ale acestei rachete precum 
și faptul că racheta urmează tra
iectoria dinainte stabilită, devenind

prima planetă artificială a sistemu
lui solar, ne îndreptățește să cre
dem că în curînd, prin realizarea 
călătoriilor interplanetare se vor 
deschide cu totul noi și nebănuite 
orizonturi pentru cercetările bio
logice în general și biochimice în 
special.

marilor constructoriFelicitări
După sputnici, racheta 

cosmică constituie cea 
mai mare cucerire a ști
inței contemporane.

Oamenii de știință din.

Acad. prof. Gr. C. Moisil 
lumea întreagă și mate- împreună cu întreg 
maticienii nu mai puțin colectivul de cercetători 
decît ceilalți, se mîndresc 
cu acest nou succes al 
științei sovietice.

romîni în domeniul auto
maticei din țara noastră 
felicităm pe oamenii de

știință sovietici, care 
prin măreața lot desco
perire ne-au permis să 
avem o viziune mai lar
gă asupra lumii.

Primul corp care a scăpai ie elecieie orauiiaiiei
Acad. prof. Miron Nicolescu

Ca matematician am fost profund impresionat de faptul că pentru prima oară în istorie un 
corp lansat de pe pămînt a putut scăpa de efectele gravității..........................
o planetă a sistemului solar.

Ca om de cultură și ca cetățean al unei țări în care
dru că acest epocal succes a fost obținut de savanții sovietici. 

Măreața biruință a științei și tehnice! sovietice trebuie .
știință un îndemn la muncă stăruitoare pentru progresul științei, pentru binele maselor muncitoare.

Și

se

să

a devenit întocmai ca și pămintul

construiește socialismul, sînt mîn- 

constituie pentru toți oamenii de

Aurel Baranga
La ora cînd dau această declarație, racheta purtând la bord 

inscripția „Uniunea Republicilor Sovietice Socialiste" se îndreaptă 
spre Soare. Dacă n-aș citi cu ochii mei comunicatele, mi s-ar părea 
o poveste cum imaginația celor mai străluciți poeți n-a reușit 
niciodată să plăsmuiască. Cele mai himerice, cele mai fanteziste 
poeme au fost depășite de o realitate matematică și-aș îndrăzni să 
spun că oamenii de știință sovietici au scris cu mina lor cea mai 
strălucită poezie a tuturor vremurilor.

O rachetă în constelația Fecioarei.
O realitate palpabilă aparținînd mîinilor 

circulă actualmente în sistemul nostru solar.
Unde sînt scriitorii romanelor fantastice, 

astronauți, oare poveste orientală din 1001
farmec mai tulburător ? Astronava înaintează în aceste clipe spre 
Soare. Am certitudinea că nu este vorba numai de o biruință asu
pra cosmosului, ci de urna din cele mai mari victorii ale omului.

tn această clipă racheta înaintează spre Soare.
Cerul e străbătut de prima navă interplanetari a picii.
1959 începe bine...

și spiritului omenesc

unde sînt basmele cu 
nopți a implicat un

Succese 
ce cuceresc 
contemporaneitatea
Jules Cazaban

Artist al poporului
Ecoul succeselor sovietice în 

toate domeniile, cuceresc contem
poraneitatea. înmărmurită și en 
tuziasmată, omenirea întreagă 
salută epocala victorie sovietică 
Racheta cosmică a devenit prima 
planetă artificială a sistemului 
nostru solar. Este o nemaipome
nită dovadă a superiorității știin
ței și tehnicii sovietice. Dușmanii 
socialismului 
nimicitoare.
de oameni 
urmăresc cu
traiectoria rachetei victorioase.

au primit o lecție 
Sutele de milioane 

de pe întregul glob 
uimire și înetntare

Aveam 9 am cînd, împreună cu întreaga omenire îngrijorată 
‘a?teP,tani venirea cometei Haley, aceea care 'trebuia 

aducă după sine războaie și dezastre. Oamenii cădeau ia pămînt 
și se închinau cucernic, încredințați că vine sfîrșitul pămîntului.

Sfârșitul pămîntului n-a venit, dar peste trei ani a izbucnii 
primul război mondial, - deși sînt încredințat că între cometă 
și război n-a fost nici o corelație.

de veac mai mîna omului lansează o cometă
artificială în constelația Fecioarei. Oamenii sovietici își mar
chează prezența în gaiaxii. De data aceasta sînt încredințat că 
>nt-re cometa și război este o corelație. Cometa sovietică este o 
cometa a pacn.

Cea mai mare cucerire 
a geniului uman 
Prof. univ. I. Creanga
Rectorul Universității „Al I. Cuza"

Ziua de 2 ianuarie se va înscrie 
ca una din cele mai importante 
date din istoria științei, de la a- 
ceastă 
niai 
tare

Profesorii și studenții universită
ții ieșene au fost entuziasmați de 
noua și epocala realizare a oame
nilor de știință din Uniunea So
vietică.

dată desehizîndu-se cele 
mari posibilități de dezvol- 
geniului uman.

0 eră nouă în istoria 
cunoașterii umane 

Prof. dr. Jean Lsvescu

• •

Prorector al Universității „C. I. Par hon"
Am fost adînc impresionat de 

această uriașă realizare a științei 
și tehnicii sovietice care deschide 
o nouă eră în istoria ounoașterii 
umane și în istoria omenirii.

Adresez felicitările cele mai căi-

duroase oamenilor de știință și 
tehnicienilor sovietici și le urez 
noi succese pe drumul construirii 
comunismului și al apărării păcii 
în lumea întreagă.

1957 zîmbete 
au dispăru 
Primul spui
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RACHETA SOVIETICA: — Anul nou cu belșug și PACE ! 1

WALLSTREET-MENUL: — STOP! E un agitator comunist: Poftim a și început să facă propagandei



RACHETA COSMICA SOVIETICA
A STIRNIT ADMIRAȚIA LUMII ÎNTREGI
în R. P. Chineză

Manifestații festive, 
adtinâri și

PEKIN 5 (Agerpres). ■— Lansa
rea rachetei cosmice în Uniunea 
Sovietică a stirnit un viu interes 
în China. Atenția a sute de mili
oane de oameni este ațintită asupra 
acestui eveniment, căruia ii sînt 
consacrate adunări și mitinguri ale 
oamenilor muncii de la uzinele, fa
bricile, instituțiile de stat și in
stituțiile de învățămînt din Pekin, 
Țzianțzin, Guancijou și alte orașe 
din R.P. Chineză. Pe străzile ora
șelor au avut loc manifestații 
festive consacrate lansării rachetei 
cosmice.

Informațiile, numeroasele arti
cole, comentariile și fotografiile 
consacrate lansării rachetei cosmi
ce ocupă în ziare o pagină și ju
mătate pînă la două pagini. Lan
sarea rachetei cosmice sovietice în 
direcția Lunii, scrie în titlu ,Jen- 
minjibao“i deschide era măreață 
a zborurilor interplanetare și do
vedește superioritatea incompara
bilă a socialismului.

„Nu este departe ziua cînd o- 
mul va păși pe suprafața celorlalte 
planete**, subliniază ziarul ,.Da- 
gunbao**. <,0 nouă mărturie a fap
tului că vîntul de la Răsărit este 
mai puternic decît 
Apus**, scrie în titlu 
minjibao**.

într-un articol de 
,Imnul victorios al 
în cosmos** ziarul 
scrie că în primele zile ale anului 
]959 marele popor sovietic a fă
cut întregii omeniri un dar de o 
importanță epocală. Lansarea ra
chetei cosmice în direcția Lunii 
constituie o nouă culme atinsă de 
știința și tehnica sovietică și des
chide o nouă eră pentru cucerirea 
cosmosului. De aci înainte visul 
îndrăzneț cu privire la zborurile 
în spațiul interplanetar devine rea
litate.

Lansarea rachetei cosmice de 
către Uniunea Sovietică constituie 
o mărturie elocventă a superiori
tății orînduirii socialiste. în pre
zent în ajunul deschiderii celui

mitințjnri
de-al XXI-lea Congres al P.C.U.S., 
lansarea rachetei cosmice este da
rul oferit de oamenii de știință so
vietici congresului și în același 
timp constituie un început vic
torios al înfăptuirii planului de 
șapte ani al Uniunii Sovietice.

„Jenminjibao** arată că noua 
realizare a științei sovietice întă
rește mult forțele lagărului socia
lismului, însuflețește și mai mult 
popoarele din întreaga lume la 
lupta pentru pace și progres so
cial.

„Pentru Occident — un 
greu eșec psihologic** 

— scrie un ziar 
vest-german

BONN 5 (Agerpres). — Tema 
centrală a ziarelor vestgermane de 
duminică a fost zborul 
cosmice sovietice. Ziarele 
tat pe larg desfășurarea 
rachetei și observațiile 
asupra zborului ei. 
care au felicitat pe oamenii 
știință ruși — scrie „IFelt 
Sontag** — a fost și președintele 
S.U.A.**.

Tot „Welt am Sontag** publică un 
articol de fond sub titlul „Planeta 
roșie* 
altele : „Lansarea cu succes a ra
chetei de către ruși constituie pen
tru Occident un greu eșec psiho
logic.

rachetei 
au rela- 
zborului 
efectuat!9 

,Printre acei 
de 

am.

în care se spune printre

Interes uriaș în Franța

vîntul de la 
ziarul ,,Guan-

fond intitulat 
socialismului 

,Jenminjibao**

PARIS 4 (Agerpres). — TASS 
transmite : Ținînd seama de inte
resul uriaș față de racheta cosmi
că sovietică conducerea radi oțele- 
viziunii franceze a hotărît să or
ganizeze duminică la ora 5, ora 
locală, o emisie specială despre 
rezultatele observațiilor efectuate 
de cele mai mari observatoare din 
S.U.A., Anglia. Elveția și Franța 
asupra rachetei în momentul apro
pierii ei de zona Lunii.

în ziarele apărute la Paris sîm
bătă seară știrile despre noua vic
torie a științei și tehnicii sovieti
ce au deplasat pe planul doi toa
te celelalte evenimente politice, 
interne și internaționale. în ziarul 
„Le Monde“, ca și în alte ziare de 
seară, primele două pagini cu
prind aproape în întregime mate
riale și articole despre racheta 
cosmică sovietică. Comentatorii 
sînt uluiți de greutatea rachetei, 
pe care ziarul „France Soir“ o 
compară cu greutatea unui auto
mobil.

Ziarul „Le Monde“ apreciază 
lansarea rachetei cosmice sovietice 
ca fiind un 
dent“.
spune în articolul de fond al zia
rului, au obținut un succes acolo

„succes fără prece- 
„Oamenii sovietici, se

unde americanii au suferit un 
eșec... Cînd peste trei săptămîni la 
Moscova se deschide al XXI-lea 
Congres al partidului comunist, 
Hrușciov va putea pune în vîrful 
bilanțului său de victorii realiza
rea de către lagărul socialist a 
vechiului vis al omenirii : părăsi
rea planetei noastre, cucerirea 
spațiului interplanetar**. „Această 
rachetă, îndreptată spre Lună, 
scrie „Le Monde“, va produce o 
impresie considerabilă asupra po
poarelor pline de admirație din 
toate țările lumii. Ea va întări 
tendința guvernelor țărilor neutre 
de a păstra relații bune cu țara 
care a oferit o nouă confirmare 
puternică a forței sale și a posibi
lităților sale tehnice“. Ea, conti
nuă ziarul, va intensifica mișcarea 
acelora care socot că sistemul co
munist este mai bine echipat de
cît capitalismul pentru a obține 
victoria în întrecerea gigantică ce 
se desfășoară între cele două lumi.

Ziarul recunoaște că de aci îna
inte va apare și mai absurdă po
ziția acelora care intenționează să 
vorbească și mai departe cu Uni
unea Sovietica de pe faimoasa 
„poziție de forță**.

Presa americană recunoaște 
întîietatea Uniunii Sovietice 

în domeniul dezvoltării 
rachetelor interplanetare

Mesajul de felicitare 
adresat 

de primul 
Mani 
H. S.

ai 
hi

ministru 
Britan i 

Hriișcicy

Evolufia rachetei

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
Ziarele de duminică de la New 
York publică sub titluri mari nu
meroase articole și coresponden
țe ale comentatorilor lor lin 
Moscova, Washington și Londra. 
Un spațiu deosebit de mare acor
dă uriașului succes al științei și 
tehnicii sovietice ziarul „New 
York Times" care consacră ace
stui eveniment multe articole și 
corespondențe.

„Ne alăturăm aplauzelor care 
se fac auzite în întreaga lume în 
legătură cu noul triumf al știin
ței sovietice, se spune în artico
lul redacțional al ziarului „New 
York Times". Lansarea unei greu
tăți atît de mari de >pe pămînt, la 
sute de mii de mile în spațiul 
interplanetar, reprezintă o cotitu
ră istorică". „Cercetarea directă 
a sistemului solar de către om a 
început" — astfel apreciază zia
rul zborul rachetei cosmice sovie
tice. Intr-o trecere în revistă a 
principalelor evenimente ale săp- 
tămînii, „New York Times" sub
liniază că, lansînd racheta, Uni
unea Sovietică a realizat din nou 
un triumf uriaș. „Aceasta consti
tuie desigur cea mai mare reali
zare a secolului călătoriilor inter
planetare. . Rușii dețin, ca și pînă 
acum, întîietatea asupra S.U.A. 
în domeniul dezvoltării rachete
lor interplanetare".

Corespondentul lin Washington 
al ziarului „New York Times" 
exprimă aceeași părere. „La sfîr- 
șitul acestei săptămîni, scrie 
Statele Unite au descoperit din 
nou că sînt mult în urmă 
cursa interplanetară. Prin trimi
terea rachetei în zona Lunii și 
dincolo de ea, Uniunea Sovietică 
a dobîndit un triumf tehnic co
respunzător — dacă nu supe
rior — lansării primilor sateliți 
ai pămîntului. Faptul că Uniunea

el,

în

Sovietică a realizat 
într-un domeniu în care 
Unite au eșuat de patru 
subliniat superioritatea tehnică și 
morală a Uniunii Sovietice".

Intr-o știre din Washington, 
„New York Times" subliniază 
„neliniștea" pe care a stîrnit-o în 
Congresul S.U.A. lansarea cu 
succes a rachetei.

„New York Herald Tribune" 
publică informațiile despre ra
cheta sovietică sub un titlu uriaș 
pe întreaga pagină întîi : „Uni
unea Sovietică declară că racheta 
va deveni o planetă. Eisenhower 
salută realizarea rușilor".

Ziarul „New York Post" a pu
blicat articolul lui Max Lerner 
consacrat zborului rachetei cos
mice sovietice.

Autorul articolului scrie că în
săși încercarea „de a construi un 
uriaș proiectil cosmic, de a găsi 
mecanismul și forța motrice pen
tru lansarea lui, de a elabora 
procedeele complicate ale sepa
rării automate a fiecărei trepte, 
de a monta „încărcătura utilă", 
adică aparatele care vor culege și 
vor transmite informații despre 
universul care ne înconjoară și 
de a trimite toate acestea Ia sute 
de mii de mile" constituie o 
mare realizare. Această realizare 
este „un eveniment istoric memo
rabil"...

Autorul articolului amintește 
că din momentul apariției sateli
ților sovietici ai pămîntului, 
perspectivele rachetelor america
ne lansate în Lună ba se îmbu
nătățeau ba se întunecau. In pre
zent, scrie el, aceste perspective 
„dispar din nou".

„Lansarea rachetei în 
continuă autorul articolului, este 
un triumf nu numai al tehnicii 
sovietice care într-adevăr a obți
nut foarte mari succese, dar și un 
triumf al omului care a reali
zat-o".

succese 
Statele 
ori a

Lună,

(Agerpres). — 
mesajul adresat

MOSCOVA 5 
TASS transmit» 
de primul ministru al Marii Bri
tanii, H. Macmillan, președintelui 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov.

Ambasadorul Marii Britanii în 
U.R.S.S., sir Patrick Rally, a 
transmis din partea primului mi
nistru al Marii Britanii, 11. Mac
millan, următorul mesaj de felici
tare președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov, cu prilejul lansării cu succeo 
a rachetei cosmice sovietice:

Primiți, vă rog, felicitările mele 
cu prilejul acestei realizări remar
cabile. Sînt convins că ea va aduce 
un anort important la cunoștințele 
științifice ale omului. Oamenii de 
știință englezi se alătură acestor 
felicitări ale mele adresate cole
gilor sovietici și tuturor acelora 
care au luat parte la realizarea 
acestuj proiect.

HAROLD MACMILLAN
4 ianuarie 1959.

J. Nehru : „Un simbol 
al prefacerilor colosale 

în lumea actuală"
DELHI 4 (Agerpres). — TASS 

transmite: Primul ministru al In
diei, Nehru, a declarat sîmbătă la 
o conferință de presă că lansarea 
rachetei .cosmice în direcția Lunii 
este un simbol al prefacerilor colo
sale în lumea actuală.

Știrea lansării rachetei sovietice 
a produs o impresie uriașă în In
dia. Sîmbătă la Delhi nu s-a vor
bit decît despre noua și minunata 
realizare a științei și tehnicii so
vietice. La ora 13,30, ora locală, 
milioane de indieni au ascultat 
semnalele rachetei sovietice recep
ționate și înregistrate pe bandă de 
magnetofon de radiodifuziunea din 
India.

consacrate marelui eveniment
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Citeva extrase din ziare engleze, 
franceze și italiene din 3 ianuarie 
vestind marele succes al știlinței 

sovietice r
Oamenii muncii 

albanezi discută cu în
flăcărare despre 
uriașul succes al 
științei sovietice

ROMA 5 (Agerpres). — Ziarele 
italiene consacră pagini întregi ma
terialelor cu privire la scopurile 
științifice ale lansării rachetei și 
ecourilor din întreaga lume în le
gătură cu această uriașă realizare 
a U.R.S.S.

Ziarul „Giorno** scrie în această 
problemă : „Aceasta este cea mai 
remarcabilă realizare a tehnicii, 
realizare înfăptuită de om**. Ea a 
deschis in fața noastră calea spre 
spațiul cosmic**. Ziarul „Messa- 
gero** arată că U.R.S.S. a depășit 
considerabil S.U.A. în domeniul 
construcției de rachete. „Experien
ța efectuată de americani în de
cembrie, scrie ziarul, nu poate fi 
comparată din punct de vedere al

importanței ei cu lansarea rachetei 
sovietice.

Știrile cu privire la lansarea ra
chetei cosmice sovietice au stirnit 
un viu interes in cercurile științi
fice italiene.

Prof. Tito Nicolini, directorul 
Observatorului astronomic din 
Neapoli, prof. Carrara., directorul 
Centrului din Florența de cerce
tări științifice in domeniul micro
undelor, prof. Crocco, președintele 
Asociației italiene de astronaulică, 
au relevat in declarațiile lor pen
tru presă colosala importanță a 
lansării rachetei cosmice sovietice 
pentru dezvoltarea științei și teh
nicii.

Excepționale perspective 
pentru progresul științei

Declarațiile unor oameni de știință sovietici

d

TIRANA 4 (Agerpres). — TASS 
transmite: Oamenii muncii din 
Albania au aflat cu un sentiment 
de profundă admirație și mîndrie 
pentru noile cuceriri ale științei și 
tehnicii sovietice denpre lansarea 
cu succes a rachetei cosmice în 
direcția Lunii.

Știrea mărețului succes al Uniu
nii Sovietice a devenit obiectul 
unor discuții înflăcărate ale mun
citorilor, țăranilor și intelectuali
lor, care numesc cu multă emoție 
racheta cosmică lansată de Uniu
nea Sovietică —- marele sol al co
munismului.

In numele poporului albanee, 
F.nver Hodja, prim-secretar al C.C. 
al Partidului Muncii din Albania, 
și Mehmet Shehu, președintele 
Consiliului de Miniștri al Albanieii, 
au rugat pe V. 1. Ivanov, amba
sadorul U.R.S.S. în Albania, să 
transmită poporului frate sovietic 
felicitările lor călduroase pentru 
noua sa contribuție de neprețuit 
la știința mondială.

„O mare lovitură 
pentru S.U.A.“ ** este 

titlul unui articol 
dintr-un ziar japonez

TOKIO 5 (Agerpres). — TASS 
transmite: „Racheta sovietică se 
îndreaptă spre Soare", „O mare 
lovitură pentru S.U.A." — cu a- 
ceste titluri au apărut ziarele ja
poneze din dimineața zilei de 4 
ianuarie. Acordînd o deosebită im
portantă lansării cu succes a pri
mei racheite cosmice sovietice, zia
rele consacră acestui eveniment 
pagini întregi.

Cu lansarea rachetei cosmice 
sovietice, scrie ziarul „Yomiuri" — 
a fost ridicat un monument etern 
măreției forțelor omenirii.

BORIS KUKARKIN 
Nu este exclus 

ca racheta să se 
întîlnească în viitor 

cu Pămîntul

MOSCOVA 5 (Agerpres) — 
TASS transmite : Astronomul 
sovietic prof. Boris Kukarkin 
arată într-un articol publicat la 
5 ianuarie în ziarul ,,Pravda" 
că nu mai este mult pînă cinci 
oamenii de știință vor primi un 
răspuns direct la întrebarea 
privitoare la structura suprafe
ței Lunii.

Astfel, chiar și primul zbor 
al rachetei cosmice în direcția 
Lunii va contribui la rezolva
rea unor probleme astronomice 
oare au o mare însemnătate 
atît pentru zborurile cosmice 
ulterioare, cît și pentru cu
noașterea proceselor de dezvol
tare a planetelor.

Prof. Kukarkin amintește cu
noscuta idee a lui Konstantin 
Țiolkovski că cu timpul Luna 
va servi drept principala bază 
de decolare pentru zborurile in
terplanetare. într-adevăr, pen
tru desprinderea de Lună nu 
trebuie învinsă nici o atmosfe
ră densă, întrucît în mod prac
tic aceasta nu există în Lună, 
nici nu trebuie ca racheta să 
atingă cea de-a doua viteză 
cosmică : peste 11 km. pe se
cundă. întruc'.t forța de gravi
tație a Lunii este de șase ori 
mai mică decît forța de gravi
tație a Pămîntului, cea de-a 
doua viteză cosmică va fi în 
raport cu Luna ceva mai puțin 
de 2 km. pe secundă

Primul astru, subliniază Ku
karkin, care va fi studiat în vii
tor în mod direct prin depla
sări făcute pe el, va fi incon-

testabil Luna. Nu este lipsită 
de interes ideea astronomului 
ucrainean Aleksandr Iakovenko 
de a se crea un satelit artificial 
al Lunii. Acest lucru ar avea o 
mare însemnătate pentru rezol- 
bil, că va fi posibilă și obser
varea ei directă.

Profesorul Kukarkin arată că 
nu este exclusă posibilitatea ca 
racheta cosmică sovietică să se. 
întîlnească în viitor cu Pămîn
tul, întrucît drumurile lor se 
vor încrucișa aproape de locul 
unde pentru 
și-a luat zborul
țiu noua planetă
mului solar. Dacă

prima
* în

a

oară
i spa- 

siste- 
____  ___ ____ racheta 
s-ar mișca numai sub influența 
gravitației Soarelui, ea s-ar în
toarce în mod precis la locul 
din spațiu în care a ajuns pe 
orbită. întrucît însă mișcarea 
ei va fi influențată de alte cor
puri ale sistemului solar, ea nu 
se va întoarce decît aproxima
tiv în. acel .loc Atunci, proba
bil, că va fi posibilă și obser
varea ei directă

PAVEL ȘMAKOV:
S® apropie 

rezolvarea practică 
a televiziunii cosmice

LENINGRAD 5 (Agerpres). 
TASS transmite : într-o con
vorbire cu un corespondent al 
agenției TASS, prof. Pavel 
Șmakov din Leningrad, care 
lucrează in domeniul folosirii 
corpurilor cerești, în special al 
suprafeței Lunii, pentru retrans
misia emisiunilor de televiziu
ne, a declarat că lansarea ra
chetei cosmice sovietice și crea
rea de către aceasta a norului 
de natriu face să se apropie re
zolvarea practică a televiziunii 
cosmice pentru retransmisia e-

misiunilor de televiziune în cele 
două emisfere ale Pămîntului.

In prezent, a spus omul de 
știință sovietic, importanța lan
sării primei rachete cosmice 
sovietice cu mai multe trepte 
este greu de apreciat pe de
plin. Un lucru este incontesta
bil. Ea constituie primul pas 
cutezător spre zborurile omului 
pe alte planete. A rămas de re
zolvat problema întoarceri) cu 
succes a navei cosmice pe Pă
mînt și problema zborului unei 
rachete care să aibă oameni la 
bord. y

După părerea prof. Șmakov, 
are mare importanță crearea, 
cu ajutorul rachetelor cosmice, 
a unor nori artificiali care să 
poată sluji pentru reflecția un
delor hertziene de pe Pămînt. 
Sînt stificienți doi nori de acest 
fel care trebuie să aibă o orbită 
de 24 de ore de rotație în ju
rul Pămîntului, a spus el.

/. KROȘKIN : 
Un program

de cercetări fără egal

MOSCOVA 4. — (De la co
respondentul Agerpres). — I. 
Kroșkin, secretar al grupei de 
lucru pentru rachete și sateliți 
a comitetului sovietic pentru 
Anul Geofizic International, re
levă în declarația sa făcută co
respondentului Agerpres la 
Moscova că : Atît după datele 
tehnice c't și după programul 
de cercetare, racheta sovietică 
nici nu se poate compara cu 
cele pe care au încercat să le 
lanseze americanii. Se știe că 
greutatea ultimelor trepte ale 
rachetelor „Pioneer 1“ și „Pio
neer III 
Greutatea ultimei trepte a ra
chetei cosmice sovietice este

era de circa 40 kg.

de 1.472 kg. Cu alte cuvinte, 
RELAȚIA ÎNTRE GREU
TĂȚILE RACHETELOR 
COSMICE ALE UNIUNII SO
VIETICE ȘI S.U.A. RĂMÎNE 
APROXIMATIV ACEEAȘI CA 
ȘI ÎNTRE CEL DE AL TREI
LEA SPUTNIK ȘI PRIMUL 
SATELIT AMERICAN.

Programul de cercetări știin
țifice stabilit pentru racheta 
sovietică întrece de asemenea 
cu mult programul rachetelor 
„Pioneer 1“ și cu atît mai mult 
„Pioneer III". Pe ultima, în 
afară de aparatura pentru mă
surat intensitatea radiațiilor 
cosmice și a unui dispozitiv 
foto-electric, nu se mai afla 
nici un fel de aparatură știin
țifică.

GUS1AV NAAN :
Doar cîțiva anî 
ne mai despart 
de posibilitatea 
călătoriei omului 

în cosmos
TALLIN 4 (Agerpres).

TASS transmite: După cum a 
declarat unui corespondent al 
agenției TASS., Gustav Naan, 
membru activ al Academiei de 
Științe a R.S.S. Estone, o ra
chetă similară cu prima rachetă 
cosmică sovietică, lansată in 
direcția Lunii va putea fi lan
sată și în direcția planetei 
Marte, dacă s-ar reduce sarcina 
ei utilă.

După părerea omului de ști
ință eston, odată cu lansarea 
rachetei cosmice sovietice s-a 
făcut un pas important, princi
pial nou, înainte in studierea 
cosmosului. Se știe că sateliții 
s-au mișcat in limitele cimpului

Astăzi,gravitațional terestru, 
după ce a întrecut pentru prima 
oară cea de-a doua viteză cos
mică, omul iese din limitele do
meniului unde precumpănește 
atracția Pămîntului. A devenit 
posibil să se lanseze sateliți 
artificiali în jurul Lunii, pre
cum și pe o orbită comună 
pentru Lună și Pămînt.

G. Naan subliniază că deși 
în principiu lansarea rachetei 
cosmice nu a constituit un eve
niment neașteptat, ea a stirnit 
totuși admirația, mai ales da
torită greutății ultimei trepte a 
rachetei. Specialiștii credeau că 
sarcina utilă a unei rachete 
lansate în direcția Lunii va fi 
de citeva kilograme, in cazul 
cel mai bun de 10—20 kg. Or, 
realitatea a întrecut așteptările 
cele mai optimiste: Greutatea 
aparatajului cu sursele de ali
mentare și conteinerul a depă
șit 360 kilograme, iar greuta
tea totală a ultimei trepte este 
de aproape o tonă și jumătate. 
Aceasta dovedește o dată mai 
mult că DUPĂ REZOLVAREA 
DEFINITIVA A ASPECTELOR 
BIOLOGICE ALE PROBLE
MEI. PRECUM SI ASIGURA
REA ÎNAPOIERII PE PA- 
MÎNT, VA DEVENI CU TO
TUL POSIBILA CĂLĂTORIA 
OMULUI IN COSMOS, Gustav 
Naan presupune că ACEASTA 
POSIBILITATE SE VA IVI IN 
PRIMA JUMĂTATE A CELUI 
DE AL 7-l.EA I 
ÎNCĂ ÎNAINTE DE 
IEREA PLANULUI 
NAL SOVIETIC.

După cum a declarat 
știință eston, plasarea 
sovietice 
direcția
U.R.S.S. dispune de un sistem 
deosebit de precis de stabilire 
pe orbită, cu mult superior sis
temelor similare americane.

DECENIU
■ 1NC.IIE- 
I SEPIE-

omul de 
rachetei 

pe o traiectorie în 
Lunii dovedește că

i:

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS transmite: La 
4 ianuarie, la ora 5,59 (ora Moscovei), racheta cosmică 
sovietică a trecut in traiectoria sa punctul cel mai apro
piat de Lună. Aparatura și emițătoarele radio de pe 
bordul rachetei continuă să funcționeze normal și trans
mit stațiunilor de recepție de pe Pămînt informații știin
țifice prețioase. Sarcinile științifice propuse înaintea lan
sării rachetei cosmice au fost îndeplinite in întregime.

Pe măsura îndepărtării tot mai mari a rachetei de Pă
mînt, precum și în legătură cu epuizarea surselor de ali
mentare, comunicația prin radio cu racheta cosmică se va 
înrăutăți treptat și, probabil, va înceta în cursul urmă
toarelor 24 de ore.

In prezent, racheta cosmică se deplasează lent pe 
bolta cerească și continuă să se afle în constelația Fe
cioarei. La ora 7,01 (ora Moscovei), declinația rachetei 
va fi de minus 10,8 grade — iar ascensiunea dreaptă 
14 ore și 14 minute.

La ora 9 dimineața, racheta cosmică se va afla deasu
pra Angolei (Africa de sud) într-un punct avind coordo
natele 20 grade longitudine estică și 11 grade 25 minute 
latitudine sudică, la o distanță de 390.000 km. de Pă
mînt.

Pe măsura îndepărtării rachetei cosmice de Pămînt și 
de Lună influența acestora asupra înaintării rachetei 
slăbește. înaintarea rachetei va fi determinată într-o mă
sură tot mai mare de forța de atracție a Soarelui. RA
CHETA SE VA STABILI PE ORBITA SA ELIPTICA 
DEFINITIVA ÎN JURUL SOARELUI, DEVENIND 
ASTFEL PRIMA PLANETĂ ARTIFICIALA A SISTE
MULUI SOLAR. IN MOD PRACTIC, ACEASTA SE 
VA PRODUCE LA 7—8 IANUARIE.

Rezultatele observațiilor experimentale obținute cu 
ajutorul rachetei cosmice sovietice vor fi date publicității 
pe măsura prelucrării lor.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — TASS transmite: La 
4 ianuarie, ora 12 (ora Moscovei), racheta cosmică so
vietică îndepărtîndu-se de Lună și Pămînt, se afla la o 
distanță de 422.000 km. de centrul Pămîntului și 60.000 
km. de centrul Lunii.

Racheta cosmică își continuă zborul, îndepărtîndu-se 
de Lună și de Pămînt și înscriindu-se treptat pe orbita 
sa eliptică in jurul Soarelui.

La ora 12 (ora Moscovei) coordonatele rachetei cos
mice erau următoarele: ascensiunea dreaptă — 14 ore și 
15 minute, iar declinația — minus 12 grade.

Posturile de observație terestre din Uniunea Sovietică 
au continuat să recepționeze semnale de pe bordul ra
chetei.

S-a stabilit că la suprafața rachetei temperatura este 
de plus 10 — plus 15 grade Celsius. Temperatura uti’a- 
jului și a gazului din interiorul containerului cu apara
tura științifică variază în diferite puncte intre plus 10 și 
plus 15 grade Celsius, asigurînd funcționarea normală a 
aparatelor.

La 4 ianuarie, în timpul deplasării rachetei cosmice 
sovietice in imediata apropiere a Lunii, posturile de ob
servație de pe teritoriul Uniunii Sovietice au continuat 
să măsoare parametrii mișcării ei.

Pe cînd racheta se deplasa în apropierea Lumi, măsu
rarea vitezei ei radiale a permis să se stabilească la 4 
ianuarie, ora 5 și 57 minute (ora Moscovei) valoarea 
maximă a acestei viteze în zona respectivă, care a fost de 
2,45 km. pe secundă, ceea ce corespunde cu datele celor
lalte măsurări ale traiectoriei efectuate în perioada apro
pierii maxime a rachetei de Lună.

AȘADAR ÎN MAI PUȚIN DE O ZI Șl JUMĂTATE 
(34 DE ORE), RACHETA COSMICA A BIRUIT 
DISTANȚA DE 370.000 DE KM. DE LA PĂMÎNT LA 
LUNĂ.

Rezultatele măsurării traiectoriei au furnizat un bogat 
material pentru determinarea elementelor orbitei rachetei 
în apropierea Lunii și pentru localizarea spațială a date
lor observațiilor științifice.

în prezent aceste rezultate sînt prelucrate de mașini 
electronice de calcul.

★

MOSCOVA 4 (Agerpres).
ora 19, ora Moscovei, racheta ___ _______
la o distantă de 474.000 km. de Pămînt.

La această oră, coordonatele rachetei erau următoa
rele : ascensiunea dreaptă — 14 ore și 17 minute, decli
nația — minus 13 grade și 42 minute.

Racheta își continuă mișcarea, îndepărtîndu-se de 
mint și de Lună.

— TASS transmite: La 
cosmică sovietică se găsea

Pă-

★

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite:
5 ianuarie, la ora 4 (ora Moscovei), racheta cosmică

La 
...... . ■ ■ ■ ------------------ so

vietica și-a continuat zborul, îndepărtîndu-se de Pămînt 
la o distanță de 550.000 km. și de Lună — la o distanță 
de 235.000 km.

La 5 ianuarie, la ora 
coordonatele rachetei au 
dreaptă de — 14 ore 18 
grade 11 minute.

4 dimineața (ora Moscovei), 
fost următoarele: ascensiunea 
minute și declinația minus 15

★

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite: La 4 
ianuarie ora 22 racheta cosmică sovietică se afla la o 
distantă de 510.000 km. de Pămînt. Coordonatele rache
tei la acea oră au fost următoarele: ascensiunea dreaptă 
14 ore și 17 minute, declinația minus 14 grade și 15 mi
nute.

La ora 22 racheta se afla la o distanță de 180.000 km. 
de Lună. Racheta continuă să se îndepărteze de Pămînt 
și de Lună.

La 4 ianuarie, ora 13, ca urmare a rotației Pămtniului, 
racheta a ieșit din zona de vizibilitate a posturilor de 
observație situate pe teritoriul Uniunii Sovietice. Ea 
urmează să reintre in această zonă la data de 5 ianua
rie ora 1.

REDACȚIA ȘI ADMINISTRAȚIA: Tiparul: Combinatul PoFgrafic Casa Scînteii „I. V. Stalin" București, Piața ..Scînteii", Tel. 17.60 10. STAS 3452 52.
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Ședința Comisiei Centrale 
a Spartachiadei Tineretului

!

In ziua de 29 decembrie 1958 la sediul C.C. 
al U.T.M. a avut loc ședința Comisiei Centrale 
a Spartachiadei tineretului. Cu acest prilej 
Comisia Centrală a ascultat o informare a co
misiei regionale Iași privind desfășurarea con
cursurilor în cadrul celei de-a IV-a ediții a 
Spartachiadei de iarnă a tineretului in regiu
nea Iași. Au mai făcut de asemenea informări 
reprezentanții federațiilor de schi și tenis de 
masă asupra desfășurării activității în aceste 
ramuri de sport.

în ședința Comisiei Centrale s-au scos în 
evidență succesele obținute pe linia unei cît 
mai largi mobilizări a tineretului în activitatea 
sportivă legată de Spartachiadă, precum și 
lipsurile care s-au observat în această activi
tate.

în scopul îmbunătățirii activității viitoare 
Comisia Centrală a Spartachiadei tineretului a 
stabilit ca în desfășurarea concursurilor din 
cadrul acestei competiții să se evite caracterul 
de campanie și, pe baza unei planificări juste, 
Spartachiada să constituie o acțiune perma
nentă de activitate pe linie sportivă a tinere
tului.

Comisiile regionale, raionale și orășenești 
trebuie să combată tendința ce se manifestă 
încă la unele colective sportive și organizații 
de bază U.T.M., în special la cele de la sate, 
după care „mai este timp suficient pentru or
ganizarea concursurilor*1. Acolo unde încă nu 
s-au început concursurile, să se procedeze ime
diat la începerea lor, colectivele sportive și or
ganizațiile de bază U.T.M. să nu se mulțu
mească numai cu înscrierile făcute pînă în 
prezent, ci să desfășoare o largă muncă de mo
bilizare, astfel încît să antreneze masa largă 
a tineretului în această competiție prin între
ceri pe secții, ateliere, sat, clase, ani de studii 
etc. Comisiile raionale, orășenești, vor trebui să 
facă o analiză asupra felului în care se desfă
șoară concursurile și să ia măsuri pentru îm
bunătățirea muncii.

Comisia Centrală a subliniat, de asemenea, 
necesitatea împletirii activității sportive cu ce
lelalte activități culturale de masă pentru a-i 
da acesteia un caracter cît mai multilateral și 
atractiv.

Cît mai mulți tineri 
în întrecerile Spartachiadei!

Spartachiada de iarnă a tinere
tului își înscrie in palmares cea 
de a patra ediție a sa. Prin cele 
trei ediții anterioare ea și-a cîști- 
gat o popularitate tot mai mare 
reușind să antreneze în activitatea 
sportivă sute de mii de tineri din 
toate colțurile țării. Organizațiile 
U.T.M. și organele U.C.F.S. au 
pornit în cea de a patra ediție a 
Spartachiadei de iarnă cu un ba
gaj de experiență evident îmbogă
țit, începînd acțiunea de mobilizare 
â tineretului în concursurile Spar
tachiadei la un nivel superior ani
lor precedenți. Acest lucru a ieșit 
în evidență cu prilejul unei ședin
țe a Comisiei Centrale a Sparta
chiadei la care s-a făcut o amplă 
analiză a desfășurării Spartachia
dei în regiunea Iași. Din refera
tul ținut de către comisia regio
nală a rezultat faptul că în regiu
nea Iași există preocupare pentru 
o cît mai largă popularizare a 
Spartachiadei în rîndurile tineretu
lui, pentru o antrenare largă a ma
selor de tineri de la orașe\ și sate 
în întreceri. Interesul manifestat 
de Comisia regională a Sparta
chiadei s-a vădit dintr-o serie de 
măsuri eficace și bine alese. Ast
fel, după reorganizarea și instrui
rea comisiei regionale, membrii 
ei au plecat pe teren în regiune în 
vederea activizării comisiilor ra
ionale și orășenești. S-a tirmărilt 
în același timp antrenarea tuturor 
organizațiilor de masă pentru spri
jinirea acțiunilor în cadrul Sparta
chiadei. Totodată, s-a avut in ve
dere și asigurarea conducerii teh
nice'a concursurilor, instruindu-se

Un colectiv sportiv 
fără activitate

In ședința de reor
ganizare a colectivu
lui sportiv „Tînărul 
Petrolist de la Rafi
năria tir. 2 Ploești, 
muncitorii au căutat 
să aleagă tn consi
liul colectivului spor
tiv tovarăși prii 
ce puți și cu tra
gere de inimă în 
munca sportivă. Ca 
președinte au ales un 
sportiv fruntaș, pe 
loan Mateescu, tova
răș cu experiență. 
Prin activitatea sa 
el nu a îndreptățit 
însă nici pe departe, 
încrederea acordată 
de către muncitorii 
rafinăriei. Astfel, în 
decursul unui an în
treg nu a convocat 
nici măcar o singură 
dată întregul colectiv 
de conducere al con
siliului sportiv, pen
tru a putea trasa 
sarcini precise fiecă
rui tovarăș din con
ducerea secțiilor pe 
ramuri de sport. Pla
nurile de muncă tri
mestriale se făceau 
formal de către pre
ședinte, fără a fi a- 
duse la cunoștința ce
lorlalți membri ai coi 
lectrvulul sportiv. 4- 
ceeași soartă o aveau 
și dările de seamă.

Muncitorii din rafii 

nărie își amintesc că 
mai de mult, din ini
țiativa organizației 
U.T.M., luaseră fiin
ță două formații tu
ristice care au obți
nut rezultate frumoa
se. De asemenea se 
formaseră două echi
pe de volei (băieți și 
fete) care activau în 
cadrul campionatului 
orășenesc. Echipa de 
fotbal din rafinărie a 
terminat campionatul 
1957-1958 pe primul 
loc fără nici o tnfrîn
gere. lată că atei, 
cîndva, a fost o bo
gată activitate sportii 
vă. Toate acestea 
acum sînt insă de do
meniul trecutului. /l.s- 
tăzi, în rafinărie, nu 
mal există nici un fel 
de activitate sporti
vă.

De această situație 
nu s-a sezlsdt pînă 
acum nimeni — cu 
toate că dăinuie de 
destul timp — nici 
conducerea întreprins 
derii, nici colectivul 
sportiv, existent nu
mai pe hlrtle, nici 
sindicatul șl nici 
măcar organizația 
U.T.M. din rafinărie. 
Pe bună dreptate ti
nerii șl-au pus o în
trebare. Știu oare to
varășii care răspund

• Echipa selecționată de hochei pe gheață a U.R.S.S. a 
susținut la Minneapolis (Minnessota) al doilea meci în compa
nia echipei reprezentative a S.U.A. Hocheiștii sovietici au do
vedit o superioritate evidentă, obținînd o categorică victorie cu 
scorul de 8—3. Cei mai buni jucători sovietici au fo Pucikov, 
care a'apărat excepțional, și căpitanul echipei Sologubov. In- 
tîlnirea a fost urmărită de peste 8000 de spectatori. In legătură 
cu acest meci corespondentul agenției „Associated Press" la 
Minneapolis scrie în cronica sa : „Echipa de hochei pe gheață 
a U.R.S.S., sigură pe ea și neobosită, a învins pe americani"

® Conrînmndu-șî pregătirile în vederea campionatelor mondiale 
din Chile, echipa selecționată masculină de baschet a U.RS.S. 
a întâlnit duminică intr-un meci de verificare formația Csepel 
Budapesta. Baschetbaliștii sovietici au terminat învingători cu 
scorul de 102—35 (52—15).

în acest sens profesorii de educa
ție fizică.

O atenție deosebită a fost acor
dată problemelor de agitație și 
propagandă, rcalizîndu-se, pe plan 
regional, afișe, programe, lozinci, 
ștampile pe care oficiile poștale le 
aplică pe corespondență și cu aju
torul cărora tinerii sînt îndemnați 
să participe la Spartachiadă. Re
zultatele muncii organizatorice și 
de propagandă nu au întîrziat să 
se arate. Numai pînă la 23 decem
brie s-au înscris peste 49.000 ti
neri și tinere, la concursuri parti- 
cipînd deja peste 19.000. In mod 
deosebit în acțiunile de mobilizare 
și concursuri s-au evidențiat comi
siile raionale Tîrgu Frumos, Paș
cani și comisiile orășenești lași 
și Bîrlad. De asemenea o seamă de 
colective sportive ca, de exemplu 
„Țesătura-Iași“, „Recolta", Lespezi, 
C.F.R.-Pașcani, Erbiceni, Podul 
Iloaiei, Școala profesională de me
serii Iași și altele au dovedit mult 
interes în privința participării ti
nerilor la Spartachiadă. Asigurarea 
bazei materiale a stat în perma
nență în atenția comisiilor de or
ganizare. In cadrul regiunii au fost 
stabilite un număr de 8 centre 
de antrenament pentru schi, s-au 
amenajat 24 patinoare și 32 pîrtii 
pentru schi, confecționîndu-se de 
asemenea numeroase materiale 
sportive.

Paralel cu realizările de mai sus 
s-au desprins și o seamă de defi
ciențe ce în viitor vor trebui să 
constituie obiectul atenției comi

de munca sportivă că 
tinerii voi să practi 
ce sportul ? Părerea 
lor este că tovarășii 
știu. Alta este însă 
situația. La mijloc 
există, o spunem fără 
înconjur, o mare 
doză de nepăsare.

Nu putem spune 
că nu există con
diții pentru practica ■ 
rea sportului. Ele 
sînt. Teren sportiv 
există. Dar se află 
în reparație. (Pînă 
cind ?) Echipament 
sportiv, de asemenea, 
suficient. Tineri dor
nici să practice spor
tul — foarte mulți. 
Nu există însă altce
va ; inițiativă.

Organizația U.T.M. 
are datoria de a mo
biliza tinerii la mun
că voluntară pentru 
terminarea terenului 
sportiv. Organizația 
U. T. M., colectivul 
sportiv și conducerea 
rafinăriei trebuie să 
acorde tot sprijinul 
lor, pentru ca activi 
tatea sportivă să-și 
reiapete Iar . vechiul 
loc in viața tinerilor 
— foarte mulți — din 
rafinărie.

MIHAIL COMȘA 
strungar Ia Rafinăria 

nr. 2 Ploești 

siei regionale de organizare a 
Spartachiadei. Mai sînt colective 
sportive care nu dovedesc suficient 
simț de răspundere față de între
cerile Spartachiade; folosind slab 
posibilitățile de popularizare și 
condițiile materiale locale existen
te. Este cazul colectivelor din Osoi, 
Dunești, Dragalina, T.R.C. lași, 
Atelierele C.F.R. Iași și altele. Da
torită slabei preocupări a unor or
ganizații U.T.M. din facultăți, par
ticiparea studenților la această 
competiție sportivă a tineretului 
se prezintă sub așteptări. In scur
tul timp care a mai rămas pînă la 
perioada examenelor, organizațiile 
U.T.M. și asociațiile studenților 
trebuie să întreprindă acțiunile 
necesare spre a asigura participa
rea studenților la Spartachiadă.

Din discuții a rezultat faptul că, 
în general, în regiunea Iași exis
tă preocupare pentru Spartachiada 
de iarnă, dovadă fiind rezultatele 
meritorii obținute pînă în prezent. 
Se impune totuși pe viitor intensi
ficarea muncii de agitație, în spe
cial, în rîndurile tineretului sătesc 
unde situația existentă în prezent 
nu se prezintă satisfăcător. Carac
teristica esențială a concursurilor 
Spartachiadei trebuie să o consti
tuie întrecerile pe secție, ateliere, 
sate și comune etc., țintind atra
gerea unei mase cît mai largi de 
tineri Ia startul acestei compe
tiții.

E. PITULESCU

înscrieți-vâ în 
rîndurile membrilor de 

Cruce Roșie •

INFORMAȚII
La 5 ianuarie a sosit în Capi

tală delegația guvernamentală e- 
conomică a R. P. F. Iugoslavia 
condusă de Latinovic Laza, mi
nistru ambasador din Secretariatul 
de Stat pentru Afacerile Externe 
al R. P. F. Iugoslavia, pentru du
cerea tratativelor în vederea înche
ierii Protocolului comercial între 
R. P. Romînă și R. P. F. Iugo
slavia pe anul 1959

La sosire, delegația iugoslavă a 
fost întîmpinată de A. Toma. ad
junct al ministrului Comerțului al 
R. P. Romîne, și de funcționari 
superiori din Ministerul Gomerțu- 
lui.

★
La 4 ianuarie a părăsit Capi

tala plecînd în R. Cehoslovacă de
legația Academiei R. P. Romîne 
care va semna zilele acestea la 
Praga convenția de colaborare 
științifică pe anul 1959 dintre A- 
cademia R. P. Romîne și Academia 
de Științe a R. Cehoslovace.

Delegația este alcătuită din 
acad. prof. dr. N. Gh. Lupu, con
ducătorul delegației, prof. Eugen 
Angelescu, membru corespondent 
al Academiei R. P. Romîne, și ing. 
Radu Bogdan, director adjunct 
științific al Institutului de meca
nică aplicată „Traian Vuia“ al 
Academiei R. P. Romîne.

★
Luni după-amiază în orașul Ga

lați a avut loc ședința de consti
tuire a comitetului regional pen
tru sărbătorirea centenarului unirii 
Țărilor Romine.
'Cu acest prilej tov. Ion Apaslo- 

lalos, secretar al comitetului 
regional Galați al PMJt. a vorbit 
despre însemnătatea istorică o 
unirii Țărilor Romîne.

In continuare a fost ales comi
tetul regional pentru sărbătorirea 
centenarului unirii în care au fost 
aleși printre alții Emil Lăzărescu, 
profesor universitar, Stoian Leo
nard, directorul uzinelor „Cristea 
Nicolae", Negoiță Ion, președintele 
G.A.C. din comuna Pechea, Dumi
tru Roată, țăran muncitor din 
comuna Cimpuri, raionul Panciu 
și alții.

(Agerpres)

—xox—

Hoi hcrări la fabrica 
de antibiotics din lași

La fabrica de antibiotice din 
Iași se execută noi lucrări care 
vor duce la sporirea producției și 
la îmbunătățirea calității medica
mentelor.

în cel de-al doilea pavilion de 
producție, a cărui construcție este 
mult avansată, se montează ulti
mele utilaje sosite în majoritate 
din Uniunea Sovietică. Un grup 
de specialiști sovietici spiijină pe 
tehnicienii noștri la montarea a- 
ceator utilaje. în acest pavilion se 
vor fabrica în cursul acestui an 
cantități sporite de streptomicină, 
aureomicină și Vitamina B 12.

Pentru continua îmbunătățire a 
calității unor produse, în curînd 
vor începe lucrări menite să spo
rească capacitatea de depozitare a 
extractului de porumb.

în primul pavilion de produc
ție se va amenaja un al doilea la
borator unde se vor face analize 
biologice și se vor verifica diferi
te rețete de fermentație.

Colectivul fabricii studiază do
cumentația necesară, pentru ca în 
cursul anului să producă noi anti
biotice, ca de pildă tetraciclină, 
teramicină și altele.

(Agerpres)

A. I. Mikoian a sosit 
în Statele UniteLibertate lui Manolis Glezos 

si tovarășilor săi!
’ I

prof, Mihail Ghelmeqeanu 
vicepreședinte a! S.R.S.C.

Procesul intentat lui Manolis Glezos, simulacrul de anchetă ca 
și acuzațiile absurde aduse eroului național a! poporului grec au 
stîrnit în lumea întreagă un vai de indignare și de proteste.

Iată că ziarele de ieri au adus o veste care produce revolta 
oricărui om cinstit. Temîndu-se de vîlva ce o stîrnește arestarea 
lui Glezos și de indignarea opiniei publice, autoritățile grecești 
i-au transferat în secret pe Manolis Glezos, dintr-o închisoare din 
Atena într-o aita din insula Creta.

Această acțiune este fără precedent și e menită să-I izoleze pe 
Giezos și să împiedice organizarea apărării sale împotriva falselor 
acuzații respinse cu indignare de opinia pubiică. Profund indignat 
de acest act arbitrar, care denotă că atrocitățile polițienești vor să 
se răfuiască în ascuns cu Glezos, îmi unesc glasul meu cu al ace
lora care cer punerea în libertate a lui Glezos și încetarea perse
cuțiilor la care sînt supuși luptătorii pentru democrație și progres 
din Grecia.

Să înceteze represiunile 
antidemocratice din Grecia!

Acad. prof. G. Vrânceanu 
director adjunct al Institutului de Matematici 

al Academiei R.P.R.
Urmăresc de cîtva timp cu multă 

îngrijorare știrile ce ne anunță în- 
cercurile pe care le comite reac- 
țiunea din Grecia pentru a acuza 
pe unul din cei mai devotați fii 
ai străvechiului popor grec.

Numărul mereu crescînd de pro
teste ale opiniei publice mondiale 
împotriva atentatelor săvirșite în 
Grecia împotriva elementelor de
mocratice constituie o dovadă eloc
ventă a faptului că in lume sint 
dezaprobate acțiunile arbitrare ale 
auloiităților grecești,

O nouă veste venită de pe me
leagurile Greciei stîrnește indigna
rea care a cuprins nu numai opi
nia publică din Grecia dar și cea 
internațională. In noaptea Anului 
Nou, atunci cind omul este obiș
nuit să aștepte vești bune, pline 
de optimism, ajlăm că eroul națio
nal al poporului grec, Manolis 
Glezos ■— acela care, cu mina sa, 
a smuls în timpul ocupației hitle- 
riste steagul cu zvastica de pe A- 
cropole — a fost transportat la 
umbra baionetelor într-o închi
soare cretană,

Pentru fiecare om cinstit este 
limpede că acest act samavolnic 
are drept scop să-l izoleze pe Ma- 
nolis Glezos și să împiedice orga
nizarea apărării sale împotriva a-

Ciankaișiștîi continuă 
crimele lor împotriva 
populației pașnice

PEKIN 4 (Agerpres). — După 
cum anunță agenția China Nouă, 
reprezentantul comandamentului 
Armatei populare de eliberare din 
China de pe frontul de la Fuțzian 
a declarat că la 3 ianuarie, în 
prima jumătate a zilei, trupele 
ciankaișiste de pe insula Țzînmîn- 
dao au supus unui fac de artilerie 
insulele chineze Deden și Siaoden 
și regiunile Veitou, Leanhe și 
Siamîn, aruneînd asupra lor pes
te 3.000 de obuze. Asupra satului 
Șantou de pe insula Daden s-au 
tras peste 30 de salve de artile
rie care au avariat creșa Comu
nei populare din sat. Au fost uciși 
și răniți 48 de locuitori pașnici 
printre care 23 de copii. Trupele 
ciankaișiste vor primi răsplata cu
venită pentru acțiunile lor crimi
nale.

MOSCOVA. — Pînă la 5 ia
nuarie, ora 6 dimineața, cel de-al 
treilea satelit artificial sovietic a 
înconjurat pămîntul de 3.243 de 
ori.

MINSK. — La 4 ianuarie. Co
mitetul Central al Partidului Co
munist din R. S. S. Bielorusă, 
Preziidiul Sovietului Suprem și 
Consiliul de Miniștri al republicii 
au oferit o recepție în cinstea celei 
de-a 40-a aniversări a constituirii 
Republicii Bieloruse și a Partidu
lui Comunist al Bielorusiei.

DELHI. — Ministerul Afacerilor 
Externe al Indiei a publicat un 
comunicat despre vizita în India a 
primului ministru al Ghanei. Nkru- 
mah. In comunicat se arată că 
Nkrumah a dus tratative cu pri
mul ministru al Indiei. Nehru. 
S-au discutat ultimele evenimen
te din Africa și alte probleme ale 
situației internaționale actuale de 
interes comun pentru cele două 
țări.

TIRANA. — La invitația C.C. al 
P.S.U.G. și a guvernului R.D. Ger
mane, la 5 ianuarie a plecat la 
Berlin o delegație de partid și gu
vernamentală a Republicii Popu
lare Albania în frunte cu Enver 
Hodja, prim secretar al C.C. al 
Partidului Muncii din Albania.

SOFIA. — După cum anunță 
ATB. în seara zilei de 4 ianuarie 
s-a deschis la Sofia conferința Se
cretariatului Consiliului Mondial 
al Păcii la care participă repre
zentanți ai mișcării pentru pace 
din mai multe țări.

PEKIN. — In dimineața zilei 
de 5 ianuarie un avion de patru
lare al marinei S.U.A. a violat 
spațiul aerian din zona apelor teri
toriale din regiunea Lukfun, provin
cia Guandun. Un alt avion de pa
trulare al marinei S.U.A. a pă
truns în spațiul aerian din zona

celora care i-au ticluit o acuzație 
de o vădită falsitate.

Manolis Glezos nu poate fi rupt 
de poporul său, de patria pentru 
a căror onoare și glorie el și-a ris
cat viața. Lupta lui Manolis Gle
zos se integrează în lupta între
gului popor grec pentru libertate, 
pace și progres social.

lată de ce Manolis Glezos tre
buie să fie liber, trebuie să fie 
alături de poporul său 1

îmi alătur glasul meu de protest 
aceluia al întregii omeniri progre
siste cerînd imediata eliberare a 
lui Manolis Glezos și a celorlalți 
democrați greci întemnițați, înce
tarea represiunilor antidemocratice 
din Grecia.

Tot mai muîte glasuri 
în apărarea elemente

lor progresiste din 
Grecia

BERLIN 4 (Agerpres). — Fe
derația Democrată Internaționa
lă a Femeilor a adresat primului 
ministru al Greciei, Karamanlis, 
o telegramă în care „se alătură 
nenumăratelor proteste ale opi
niei publice mondiale și tși expri
mă indignarea față de măsurile 
de persecutare a mișcării demo
cratice E.D.A.".

In telegrama adresată delega- 
ților greci la al IV-lea Congres 
al F.D.I.F., Federația Democrată 
Internațională a Femeilor se soli
darizează cu toți bărbații și cu 
toate femeile care au căzut vic
time asupririi și care și-au pier
dut libertatea.

★
ROMA 4 (Agerpres). — TASS 

transmite: Organizațiile demo
crate din Italia protestează cu 
hotărîre împotriva încercărilor 
autorităților din Grecia de a re
prima pe Manolis Glezos și alți 
fruntași progresiști greci. Asocia
ția națională a partizanilor ita
lieni a adresat lui Karamanlis, 
primul ministru al Greciei, o te
legramă în care condamnă cu 
hotărîre arestarea lui Manolis 
Glezos, erou național al rezisten
ței din Grecia, și cere eliberarea 
tuturor fruntașilor progresiști 
arestați.

D’
apelor teritoriale din regiunea 
Ciusan în după-amiaza aceleiași 
zile.

GENEVA. — La 5 ianuarie, 
după o întrerupere de două săptă- 
mîni, au fost reluate lucrările con
ferinței reprezentanților U.R.S.S., 
S.U.A. și Angliei în problema în
cetării experiențelor cu arma nu
cleară.

Pregătiri pentru conferința 
tineretului din țările Asiei și Africii

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: In U.R.S.S. a 
luat ființă Comitetul de pregătire 
pentru conferința tineretului din 
țările Asiei și Africii, din care fac 
parte reprezentanți ai organizații
lor de tineret din R.S.F.S.R., Uz
bekistan, Kazahstan, Kirghizia, 
Gruzia, Tadjikistan. Azerbaidjan. 
Turkmenia, Armenia, o serie de 
republici și regiuni autonome, pre
cum și reprezentanți ai comitetu
lui organizațiilor de tineret și ai 
Comitetului Sovietic de solidarita
te cu țările Asiei și Africii. K. 
Murtazaev a fost ales președintele 
Comitetului.

★
PRAGA 5 (Agerpres). — Ceteka 

transmite: Secretariatul Unitinîi In
ternaționale a Studenților (U.I.S.) 
a dat publicității o declarație în 
care salută convocarea la Cairo in
tre 2 și 8 februarie a.c. a confe
rinței tineretului din țările Asiei și 
Africii. In declarație se sublinia
ză că Uniunea Internațională a 
Studenților care apără interesele 
maselor largi ale studenților diln 
întreaga lume s-a pronunțat întot
deauna cu hotărîre împotriva sco
purilor agresive ale imperialiștilor 
și colonialiștilor îndreptate spre în
robirea popoarelor Asiei și Africii.

NEW YORK 5 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 4 ianuarie a 
sosit la New York, A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședilnte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. La aero
port, A. I. Mikoian, la rugămintea, 
corespondenților, a făcut următoa
rea declarație :

Îmi face o mare plăcere, a spus 
A. I. Mikoian, să vizitez din nou 
Statele Unite și minunatul dv. 
oraș, New York. Am vizitat Sta
tele Unite acum mai bine de 22 
de ani și m-am întors atunci cu 
cele mai bune impresii. Atunci am 
avut posibilitatea să cunosc țara 
dv., să călătoresc timp de două 
luni prin țară, să mă întîlnesc cu 
oameni de afaceri, cu fruntași ai 
vieții publice, cu oameni politici 
și cu americani simpli, să cunosc 
viața poporului american.

Acum va fi interesant pentru 
mine să văd schimbările care ău 
avut loc în viața țării dv. în ul- 
iimele două decenii, să mă întîl
nesc cu vechi cunoscuți, să fac no: 
cunoștințe. Pășind pe pămînt a- 
merican, a spus A. I. Mikoian, 
vreau să transmit poporului ame
rican din partea poporului sovie
tic și din partea mea, un salut 
cordial și urări de fericire pentru 
noul an, urări de viață liniștită în 
condițiile păcii generale.

La întrebarea corespondenților : 
Nu aveți de transmis ceva po
porului american din partea lui 
N. S. Hrușciov — A. I. Mikoian 
a spus: N. S. Hrușciov m-a ru
gat să transmit americanilor cele 
mai bune urări de prosperitate, fe
ricire și viață pașnică, urări cu
prinse și în mesajul lui de Anul 
Nou către poporul american.

Răspunzînd la întrebarea în le
gătură cu scopul vizitei sale în 
S.U.A. și ou planurile sale, A. I. 
Mikoian a spus că el a sosit ca 
oaspete al ambasadorului U.R.S.S. 
M. A. Menșikov pentru a-și pe
trece o parte din concediu.

A. I. Mikoian a adăugat că el 
nu are planuri precise și că, după 
cum a mai spus, el speră să se
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O delegație 
guvernamentală 

aR. 0. Germane a 
plecat spre R. P. 
Chineză și R. D. 

Vietnam
— întrevederea dintre 

O. Grotewohl și Nasser

BERLIN 4 (Agerpres). — ADN 
transmite : După cum anunță a- 
genția ADN, la 4 ianuarie, o de
legație guvernamentală a R. D. 
Germane, în frunte cu Otto Grote
wohl, președintele Consiliului de 
Miniștri al R.D.G., a părăsit Ber
linul plecînd într-o vizită de prie
tenie în R. P. Chineză și în R. D. 
Vietnam. In drum spre R. P. Chi
neză, Otto Grotewohl va avea o 
întrevedere la Cairo cu Nasser, 
președintele R.A.U. La Bagdad el 
va discuta cu Kassem, primul mi
nistru al Irakului, iar la Delhi cu 
Nehru, primul ministru al Indiei.

★
CAIRO 5 (Agerpres). — In sea

ra zilei de 4 ianuarie, Gamal Ab
del Nasser, președintele R.A.U., l-a 
primit pe Otto Grotewohl, preșe
dintele Consiliului de Milniștri al 
R. D. Germane, care vizitează 
R.A.U. la invitația personală a 
președintelui. Intre Nasser și Gro
tewohl a avut loc o convorbire a- 
micală care a durat două ore.

Președintele Nasser, i-a înmînat 
lui Otto Grotewohl ordinul „Co
lierul Nilului", lui Lothar Bolz — 
ordinul Republicii clasa l-a — 
„Marele cordon al Ordinului Nilu
lui". El a decorat și pe ceiilalți 
membri ai delegației.

In seara zilei de 4 ianuarie, pre
ședintele Nasser a oferit o recep
ție în cinstea lui O. Grotewohl.

U.I.S. a sprijinit întotdeauna în 
mod activ pe studenții diln țările 
coloniale și dependente care îm
preună cu popoarele lor luptă pen
tru independența națională.
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Congresul studenților 
din Germania 

occidentală
BERLIN 4 (Agerpres). — La 3 

ianuarie, în Berlinul occidental 
și-a început lucrările congresul 
studenților din Germania occiden
tală și din Berlinul occidental îm
potriva înarmării atomice. Congre
sul va dura două zile. încă de la 
început, ideea convocării acestui 
congres a fost sprijinită pe larg 
de către profesorii și studenții din 
Germania occidentală și din Ber
linul occidental.

Congresul a fost salutat prin te
legrame de savantul englez Ber
trand Russel, laureat al premiului 
Nobel, de profesorul american 
Frank, de profesorii vestgermani 
Max Born Hageman de Wehner, 
vicepreședinte al Partidului social
democrat, precum și de cunoscuti 
scriitori și fruntași ai vieții pu
blice din Germania occidentală. 

întîlnească cu vechii lui cunoscuțf 
și să facă noi cunoștințe.

La întrebarea unui corespondent 
dacă A. 1. Mikoian intenționează 
să se întîlnească cu președintele 
S.U.A., Eisenhower, A. 1. Mikoian 
a spus: Președintele Eisenhower 
se bucură de respect în țara noas
tră și mi-ar face plăcere să mă 
întîlnesc cu el dacă președintele 
va avea timp pentru aceasta.

La rugămintea de a comenta 
lansarea cu succes a rachetei cos
mice sovietice, A. I. Mikoian a 
spus: Aceasta este o nouă dovadă 
grăitoare a marilor realizări ale 
științei și tehnicii sovietice și a 
contribuției lor la cunoștințele în
tregii omeniri. Noi facem totul 
pentru ca aceste realizări să fie în 
iolosul păcii și nu al războiului.

★ 'I 4
WASHINGTONS (Agerpres). —* 

TASS transmite: La 4 ianuarie 
au sosit la Washington, venind din • 
New York, A. I. Mikoian, prim- 
vicepreședinte al Consiliului da 
Miniștri al U.R.S.S., și M. A. Men
șikov, ambasadorul U.R.S.S. la 
S.UA.

In drum spre capitala S.U.Aj 
A. I. Mikoian a luat dejunul în
tr-un restaurant pentru călători a- 
parținînd firmei „Howard John
son". A. I. Mikoian s-a interesat 
de modul în care este organizată 
munca în acest restaurant, cum 
este utilat acesta și a stat de vor
bă cu personalul de serviciu.

La Washington, în fața amba
sadei sovietice s-a adunat un 
mare grup de corespondenți ai 
ziarelor și posturilor de radio a- 
mericane și străine, care așteptau 
sosirea lui A. I. Mikoian. Cores
pondenții i-au pus lui A. I. Miko-, 
ian numeroase întrebări.

★
WASHINGTON 5 (Agerpres). — 

TASS transmite: In cursul zilei 
de luni, A. I. Mikoian, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi- | 
niștri al U.R.S.S., a avut o în
trevedere de o oră și jumătate cu 
J. F. Dulles, secretarul de Stat al 
S.U.A.

La întrevedere au fost de față: 
din partea sovietică M. A. Menși
kov, ambasadorul U.R.S.S. în 
S.U.A., iar din partea americană 
L. Merchant, secretar de stat 
adjunct pentru problemele Euro
pei, E. Freers, șeful Direcției pen
tru problemele Europei răsăritene •
din Departamentul de Stat, și L. 
Thompson, ambasadorul S.U.A. în 
U.R.S.S.

Ziarele americane 
despre vizita tui 

A. I. Mikoian
NEW-YORK 5 (Agerpres).' — 

TASS transmite : Presa americană 
acordă o mare atenție vizitei în 
S.U.A. a lui A. I. Mikoian, prim 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

Ziarele „New York Times" și 
„New York Herald Tribune" pu
blică în primele pagini informații 
cu privire la sosirea în S.U.A. a 
acestui eminent om politic sovie
tic. „New York Times" a publicat 
date biografice alei Iul A. I. 
Mikoian.

„New York Herald Tribune" a- 
rată că în S.U.A. „se pune în pre
zent un mare accent pe organiza
rea a tot felul de schimburi și con
tacte între S.U.A. și Uniunea So
vietică atît la nivel oficial, cît și 
neoficial". „Vizita lui Mikoian, 
scrie ziarul, va fi urmărită cu un 
deosebit interes". Ziarul presupune 
că A. I. Mikoian ar putea să aibă 
întrevederi cu președintele Eisen- '. 
hower și vicepreședintele Nixon.

Popas la Copenhaga
COPENHAGA 4 (Agerpres). -a 

TASS transmite :
Simbătă a sosit la Copenhaga, 

în drum spre S.U.A., A. I. Mikoian, 
prim-vicepreședinte al Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S.

A. I. Mikoian l-a vizitat pe pri
mul ministru al Danemarcei, H. K. 
Hansen, cu care a avut o convor
bire. Primul ministru al Danemar
cei, H. K. Hansen, a oferit în cin
stea luj A. I. Mikoian un dejun.
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IN CUBA

Situația se 
normalizează

HAVANA 5 (Agerpres). —* 
După cum anunță agenția Asso
ciated Press, duminică seara în 
cadrul unui discurs radiodifuzat 
din Camaguey, Fidel Castro, co- • 
mandantul suprem al forțelor ar
mate ale Cubei, a cerut încetarea 
imediată a grevei generale decla
rate acum cîteva zile în senin de 
protest împotriva juntei militare 
instalate la putere de dictatorul 
Batista înainte de a fugi din țară. 
Castro urmează să sosească la 
Havana, miercuri.

Situația îjj, capitala Cubei s-a 
normalizat. Muncitorii s-au reîn
tors la lucru, magazinele și-au re
deschis porțile, au fost reluate co
municațiile telefonice. Pentru pri
ma oară după răsturnarea dicta
torului. Batista au apărut ziare. 
Taxiurile și autobusele circulă din 
nou. Miliția forțelor insurgent® 
patrulează pe străzi asigurînd or* 
dinea,’

S.UA

