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Știința sovietică continuă victorioasă asaltul Cosmosului

0 nouă rachetă cosmică 
în direcția Lunei 

lansată în U. R. S. S.
• 12 septembrie, ora 15: racheta la 78.500 km. depărtare de
Pămînt • Se așteaptă ca racheta cosmică să atingă Luna 
la 14 septembrie, ora 00,05 (ora Moscovei) • Lansarea
a fost efectuata cu ajutorul unei rachete în mai multe trepte
• Ultima treapta a rachetei cosmice este o racheta teleghidata 

kg (fârâ combustibil)
Semnalele radioemițătorului sint date sub formă de Impulsuri avlnd d 

repetare a

In prag 
de an școlar

Au mai rămas cîteva zile pînă 
le deschiderea noului an școlar. 
La fel ca și in celelalte orașe 
ale țării și in orașul Pitești pre
gătirile pentru acest eveniment 
sînt pe terminate. In zilele a- 
cestea în majoritatea școlilor pi- 
teștene se fac ’Ultimele ..retușuri* 
claselor, culoarelor, fațadelor...

Buni gospodari
încă de la 15 august majori

tatea localurilor școlare fȘcoala 
medie nr. 1, Școala de meserii. 
Școala de construcții, școlile de 
7 ani 1, 4, 7) erau complet re
parate, amenajate, curățate, aeri
site și aprovizionate cu combus
tibilul necesar întregului an — cu 
alte cuvinte toate aceste școli 
erau încă de la acea dată pregă
tite pentru a începe cursurile.

Folosind cu pricepere resurse
le interne, mobilizînd personalul 
de serviciu al școlilor, comitetele 
de părinți și pe elevii înșiși (ca
re au prestat numeroase ore de 
muncă voluntară) unele școli au 
realizat și însemnate economii la 
lucrările de văruit, zugrăvit, re
parat mobilier, uși. recondiționat 
materialul didactic etc. Cîteva 
exemple semnificative în acest 
sens: Școala de construcții a rea
lizat economii în valoare de 
40.000 lei; Școala medie nr. 3— 
40.000 lei; Școala medie nr. 1 — 
26.000 lei etc.

O grijă deosebită s-a acordat 
dotării cu instrumente și mașini 
a laboratoarelor și atelierelor 

’e lucrări practice. Atelierele de 
mecanică electrotehnică și de 
tîmplărie ale Școlii medii nr l 
au fost dotate cu motoare de 
0.6-1-2-3-4 C.P. In afară de ace
stea, școlii i s-a mai transferat un 
camion de două tone care va 
servi instruirii elevilor în pro
bleme de motoare și de condu
cere auto. La școala de construc
ții s-a construit un nou atelier 
dotat cu tot utilajul necesar. La
boratoarele Școlilor medii nr. 
2—3 sînt de asemenea bine do
tate cu aparate și substanțe nece
sare experiențelor.

Pregătirea noului an de învă- 
țămint înglobează și amenajarea 
și introducerea de instalații mo
derne la internatele și cantinele

O delegație parlamentară 
indoneziana

în țara
Sîmbătă la amiază a sosit în 

Capitală la invitația grupului na
țional rornin al Uniunii interpar
lamentare o delegație de parlamen
tari indonezieni care va face o vi
zită de prietenie in țara noastră.

Din delegație tac parte Sudar- 
sono, membru al Partidului Națio
nal din Indonezia, conducătorul 
delegației, Achmad Sjaiclm, mem
bru al Partidului Musulman, Djodi 
Gondokusumo, membru al Parti
dului Progresit, Oey Hay Djoen, 
membru al Partidului Comunist 
din Indonezia.

La sosire pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost în- 
tJmpinați de Petre Drăgoescu, 
vicepreședinte al Marii Adunări 
Naționale, C. Paraschivescu-Bălă- 

elevilor. De pildă, bucătăria și 
sufrageria internatului Școlii me
dii nr. I au fost faianțate. Tot 
aici s-au făcut noi instalații de 
apă, canal și electricitate. La in
ternatul Școlii medii nr. 2 au 
fost aduse 50 de paturi noi cu 
somieră. 100 de pături. 77 cu 
verturi pentru paturi etc.

Conducerile școlilor cu inter
nate au făcut din timp contrac
tări cu diferite G.A.C. pentru a- 
provizionarea cu legume, conser
ve. carne, pentru iarnă. Marea 
majoritate a conducerilor școli
lor din Pitești, sub îndrumarea 
sfatului popular orășenesc și sub 
conducerea comitetului orășe
nesc de partid, s-au îngrijit cu 
spirit gospodăresc ca noul an de 
învățămînt să se deschidă în 
condiții cit mai bune.

Cu toate acestea în orașul Pi
tești, printre conducătorii școli
lor sînt și...

slabi gospodari
Datorită a tot felul de tergi

versări, de discuții inutile, unor 
pretinse cauze obiective din par
tea conducerii Școlii medii nr. 2 
și a Institutului regional de pro
iectări, nici pînă în prezent n-au 
început lucrările pentru construi
rea aripii noi a școlii pentru 
care a fost alocată încă din ia
nuarie anul acesta, suma de 
850.000 lei. Atit conducerea șco
lii cit și Institutul de proiectări 
au dat dovadă de o neglijență 
condamnabilă, au tărăgănat o 
treabă importantă menită să a- 
sigure elevilor condiții și mai 
bune de studiu în acest an.

La această școală, n-au fost 
terminate nici pînă acum lucră
rile de instalare a lambriurilor 
pe coridoare.

De asemenea, datorită proastei 
gospodăriri a treburilor, la Școa
la de 7' ani nr. 3 lucrările de 
pavare a curții n-au fost încă 
terminate.

Se cere ca autocritica condu
cerilor acestor școli să capete 
forma unei munci energice, pli
nă de mai multă răspundere 
pentru rezolvarea urgentă a pro
blemelor legate de asigurările 
condițiilor optime de învățămînt.

FLORIAN BORZ

noastră
ceanu, membru al Prezidiului Ma
rii Adunări Naționale, Maria Ro- 
setti, vicepreședinte al Comitetului 
de conducere al grupului național 
rornin al Uniunii interparlamentare, 
de deputați ai Marii Adunări Na
ționale și funcționari superiori din 
Ministerul Afacerilor Externe.

*
în cursul după amiezii, parla

mentarii indonezieni au fost pri
miți la Palatul Marii Adunări Na
ționale de către arad. Petre Con. 
stantinescu-lașl, președintele Co
mitetului de conducere al grupu. 
lui național rornin al Uniunii in
terparlamentare și de membri ai 
grupului.

(Agerpres) 

Brigăzii de tineret de la secția 
automate a Uzinei „Ernst 
Thälmann“, condusă de Kiss 
Eugen i s-a decernat nu de 
mult, pentru succesele sale în 
producție, steagul roșu de pro
ducție al Comitetului orășenesc 
IJ.T..M.-Orașul Stalin, lntreag i 
brigadă și-a realizat planul în 
medie cu 135 la sută și a redus 
rebuturile cu 12 la sută sub 

cifra admisă.
Foto: P. PAVEL

!n întreaga țară

Lucrările agricole 
de toamnă 

se desfășoară intens
In săptămina care s-a încheiat, 

în majoritatea regiunilor țării a 
început culesul porumbului și în- 
săinințarea orzului, secarei și a 
griului de toamna. Toate lucrările 
agricole de toamnă se desfășoară 
intens pe întreg cuprinsul țarii.

Potrivit informărilor primite de 
Ministerul Agriculturii și Silvicul
turii, pînă la 10 septembrie floa- 
rca-soarelui a fost recoltată de pe 
36 la sută din suprafața cultivată, 
sfecla de zahar de pe 21 la sută, 
iar cartofii de pe 19 ia sută. Po
rumbul a fost cules de pe o supra
față de peste 100.000 ha. Floarea- 
soareltii și sfecla de zahăr au fost 
recoltate de pe suprafețe mai mari 
în regiunile Craiova, Pitești, 
Ploești și București, iar porumbul 
în regiunile Craiova, București, 
Oradea și Suceava.

Palalel cu aceste lucrări au fost 
intensificate arăturile de însămîn- 
țare. Pînă acum au fost executate 
arături pentru însămînțările de 
toamnă pe o suprafață de peste 
541.000 ha. și arăturile adînci pen
tru însămînțările de’primăvară pe 
aproape 545.000 ha.

In săptămîna viitoare va începe pe
rioada de vîrf a lucrărilor agricole de 
toamnă. Este necesar să se depună 
toate eforturile pentru efectuarea 
lor în perioade optime, pentru 
folosirea tuturor capacităților de 
lucru. Culesul porumbului trebuie 
intensificat în regiunile Constan
ța, Galați, Ploești ca și în alte re
giuni în care culturile au ajuns la 
coacere, organizîndu-se recoltarea 
in primul rind pe terenurile desti
nate insămînțârilor de toamnă.

Printr-o bună desfășurare a lu
crărilor agricole de toamnă, se va 
putea strînga la vreme și fără 
pierderi recolta culturilor tirzii și 
totodată se vor putea executa la 
timp lucrările de arături și însă- 
mînțări în vederea asigurării unei 
producții sporite în anul viitor.

Iată o mîndrie a științei și tehnicii sovietice: spărgătorul de gheață atomic „Leniri“. Peste puține zile 
el va porni în primul său drum, Pină atunci se află- ancțfat pe Neva. (Citiți șțjyjle în PaS-, IV).

cu o greutate de 1.511
MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS transmite următorul comunicat:
In cadrul programului de cercetări asupra spațiului cosmic și al pregăti

rilor pentru zboruri interplanetare, la 12 septembrie 1959, în Uniunea Sovietică 
a fost lansată cu succes pentru a doua oară o rachetă cosmică.

Racheta a fost lansată in vederea studierii spațiului cosmic In cursul zbo
rului in direcția Lunei.

Lansarea a fost efectuată cu ajutorul unei rachete in mal multe trepte.
Ultima treaptă a rachetei depășind cea de-a doua viteză cosmică — 

11,2 km pe secundă — se deplasează în direcția Lunei.
La 12 septembrie ora 15, ora Moscovei, racheta cosmică sovietică se 

Îndepărtase de Pămînt cu 78.500 km, aflindu-se deasupra unui punct situat la 
nord de insula Noua Guinee. .

Ultima treaptă a rachetei cosmice este o rachetă teleghidată cu o greutate 
de 1.511 kg (fără combustibil). Ea poartă un conteiner cu apartaj științific 
și radiotehnic. Conteinerul, care are o formă sferică, este etanșeizat și umplut 
cu un gaz. El este prevăzut cu un sistem de reglare automată a regimului 
termic.

După plasarea pe orbită, conteinerul cu aparatajul științific de măsurat 
a fost desprins de

Cu ajutorul 
efectuate :

— studierea
— studierea
— studierea
— studierea
— studierea .
— studierea particulelor meteorice.
Greutatea totală a aparatajului științific și de măsurat Împreună cu sursele 

de alimentare și conteinerul este de 390,2 kg.
Pentru transmiterea pe Pămînt a tuturor informațiilor științifice, pentru 

măsurarea parametrilor mișcării și controlul asupra zborului rachetei, pe bordul 
ei au fost instalate: . . nn nm »»u

_  un post de radioemisie care lucrează pe două frecvențe — 20,003 MHz 
și 19,897 MHz. ..........................

Postul de radioemisie emite semnale sub formă de impulsuri telegrafice cu 
o durată cuprinsă intre 0,8 și 1,5 secunde, funcționînd în așa fel incit in cursul 
pauzelor în emisiunea pe prima frecvență de 20,003 MHz să fie transmise 
impulsuri pe a doua frecvență — 19,997 MHz;

— un post de radioemisie care funcționează pe frecvențele 19,993 MHz 
și 39,986 MHz.

ultima treaptă a rachetei.
celei de-a doua rachete cosmice sovietice urmează să fie

cîmpului magnetic terestru și a clmpului magnetic lunar; 
zonelor de radiație în jurul Pămîntului;
intensității și a varației intensității radiației cosmice; 
nucleelor grele din radiația cosmică;
componenței gazoase a materiei interplanetare;

durată variabilă, cuprinsă intre 0,2 și 0,8 secunde. Frecvența de 
impulsurilor este de 1 plus minus 0,15 Hz;

— un aparat de radioemisie care funcționează pe frecvența de 
Pe bordul rachetei cosmice există fanioane cu stema Uniunii 

Sovietice Socialiste și cu inscripția „Septembrie 1959“.
Pentru observarea vizuală a rachetei cosmice, pe bordul ei a

____ Salutăm mărețul triumf_____  
al științei sovietice

Acad. TUDOR ARGHEZI

Tineri cititori, feciori _ ți 
copile, ai cuvintelor de față.

Cind ele vor ieși din tipar, 
a doua racheta cosmica, sovie
tică. va fi în drum spre Luna.

Nu sînt un astronom, ca să 
calculez, de la cîteva sute de 
kilometri de Capitala, întiln rea 
ei, la sute de mii de kilometri 
de noi, cu horele astrale din 
infinit.

Sini numai un spectator,

------O------

Acad. prof. 
MIRON NiCOlESCU

1 12 septembrie 1959. Iată o 
nouă zi cu semnificație istorică 
înscrisă pe răbojul marilor vic
torii ale contemporaneității de 
către omul sovietic. După 
lansarea primului satelit artifi
cial al pămîntului, primei pla
nete artificiale a sistemului so
lar, punerea în funcțiune a pri
mei centrale atomo-electrice 
din lume, construirea spărgăto. 
rului de gheață atomic și după 
alte excepționale realizări ale 
științei și tehnicii sovietice, 
noua rachetă cosmică sovietică 
vine să dovedească din nou în
tregii omeniri supremația știin- 

emoționat de acest mesaj al 
Păinintului, către cerurile, 
pînă acum închise glasului po
poarelor.

Mesajul însemnează, spune, 
cere, poruncește ți impune 
pacea. Pace pentru toată ome
nirea franiîntată în dramatică, 
nerăbdătoare ți îndelungată 
așteptare Pacea fericită.

(prin telefon)

ței sovietice, nemaipomenita ei 
înflorire. *.

; Noua Cucerire a științei so
vietice vine să sublinieze temei
nicia declarațiilor tuturor per
sonalităților științifice ..contem
porane care acordă științei so
vietice un prim loc în ierarhia 
mondială.

Ca matematician, ca om de 
știință ce înțeleg marile dificul
tăți ce au trebuit să fie în

vinse pentru lansarea în Cos
mos a unui asemenea corp ce
resc creat de mina omului, îmi 
exprim prolunda mea admira
ție față de știința sovietică, 
față de glorioșii ei reprezen
tanți.

Acad. prof.
dr. ȘT. S. NlCOLAU

' Spre întinderile Cosmosului 
plutește un nou ambasador al 
științei și tehnicii sovietice, 
noua rachetă cosmică care se 
îndreaptă verliginos spre Lună. 
Omul sovietic a făcut un nou 
pas în întinderile nesfîrșite ale 
Cosmosului. Poporul sovietic 
dăruiește civilizației umane o 
nouă faptă nepieritoare prin 
măreția ei.

Fanionul cu stema U.R.S.S. 
ce călătorește prin Cosmos 
amintește întregii omeniri cit 
de necesară este realizarea 
unei trainice coexistențe paș
nice. La cîteva zile înaintea 
vizitei lui N. S. Hrușciov in 
S.U.A. noua rachetă cosmică 
sovietică pledează cu înflăcă
rare pentru apărarea păcii, 
pentru folosirea științei numai 
In scopuri pașnice.

Ca om de știință, ca medic 
salut din inimă pe oamenii de 
știință sovietici urîndu-le noi 
biruințe în lupta pentru propă
șirea științei.

---- •-----

Acad. prof.
EUG. MACOVSCHI

Lansarea de către Uniunea 
Sovietică a celei de a doua ra
chete în direcția Lunei, repre
zintă un nou pas spre cucerirea 
spațiului cosmic.

Faptul că de data aceasta a 
fost realizată posibilitatea de 
teleghidare și de atingere 
a Lunei, înseamnă că ne a- 
propiem rapid de momentul cind 
călătoria omului prin Cosmos 
va deveni o realitate.

De aceea noua lansare a ra
chetei cosmice in direcția Lu
nei, în condițiile in care s-a 
efectuat acum, reprezintă un 
nou și măreț succes al științei 
și tehnicii sovietice.

Ca om de știință, felicit din 
toată inima pe tehnicienii, in
ginerii și savanții sovietici pen
tru extraordinara lor realizare.

183,8 MHz. 
Republicilor

fost montat 
un aparataj special pentru formarea unui nor de sodiu — o cometă artificială. 
Cometa artificială se va forma ta 12 septembrie ora 21,39 minute și 42 secunde 
ora Moscovei. Ea va putea fi observată in constelația Vărsătorului aproximativ 
pe o linie care leagă stelele Alfa din constelația Vulturului și Alfa din conste
lația Peștelui Austral.

Coordonatele ecuatoriale ale cometei artificiale vor fi: ascensiunea dreaptă 
20 ore 41 minute, iar deelinația minus 7,2 grade.

Cometa artificială poate fi observată și fotografiată cu mijloace optice 
(cu filtre optice, care separă linia spectrală a sodiului) de pe teritoriul Asiei 
Centrale, Caucazulul, Ucrainei, Bielorusiei, părții centrale a teritoriului euro
pean al U.R.S.S., precum și al Europei, Africii, țărilor Orientului Apropiat, 
indiei și părții de vest a Chinei.

Toate aparatele de radioemisie montate pe bordul rachetei cosmice func
ționează normal. Stațiuni radioterestre recepționează informațiile științifice de pe 
bordul rachetei.

Cu ajutorul unui complex special automatizat de aparate de măsurat, ale 
cărui stațiuni sînt situate în diferite puncte ale Uniunii Sovietice, se procedează 
neîntrerupt la măsurarea parametrilor mișcării rachetei. Prelucrarea rezulta
telor măsurătorilor și determinarea elementelor orbitei ei sînt Înfăptuite cu 
ajutorul unor mașini electronice de calcul cu funcționare rapidă.

Toate stațiile de radio din Uniunea Sovietică vor transmite informații 
cu privire la mișcarea rachetei cosmice.

Potrivit datelor provizorii, racheta se mișcă pe o traiectorie apropiată de 
cea stabilită prin calcule. Se așteaptă ca racheta cosmică să atingă Luna la 
14 septembrie ora 00,05 ora Moscovei.

Lansarea cu succes a celei de-a doua rachete cosmice sovietice este ci 
nouă etapă importantă în studierea și cucerirea Cosmosului de către om. Ea 
lărgește perspectivele colaborării internaționale in ce privește cunoașterea spa
țiului cosmic ceea ce va contribui la micșorarea continuă a încordării interna
ționale și la întărirea cauzei păcii.

4
(Citiți în pag. IV-a noi amănunte privind zborul rachetei cosmice).

EUSEBIU
O nouă astronavă sovietică a 

pornit in zborul fabulos prin 
nemărginirea Cosmosului fi foar
te curind, poate peste cîteva 
ceasuri, astronava cu secera fi 
ciocanul la proră, va poposi pe 
continentele încă necunoscute 
decit vag, din noaptea spațiilor! 
lată o veste care nu poate fi 
asemănată decit cu faptele ho
merice ale Titanilor, fi care do- 
vedefte adevărul fi tăria de 
nezdruncinat a orinduirii socia
lismului! Noua astronavă, în- 
tărefte cu mortar de granit fi 
aur, încrederea oamenilor mun
citori din întreaga lume in vii
torul plin de lumină al comu
nismului.
, Astronava cu secera fi cioca-

Prof. univ. F. CIORĂSCU
director adjunct științific al Institutului de fizică atomică

Iată-ne din nou martori ai 
unui nou triumf uluitor al 
științei sovietice’ Se îndreaptă 
spre Lună o rachetă cosmică 
pe bordul căreia există ianioane 
cu stema Uniunii Republicilor 
Sovietice Socialiste. Racheta 
ce străbate Cosmosul este un 
nou mesaj al dorinței de pace 
a oamenilor sovietici.

Noua rachetă sovietică chea
mă mai mult decit oricind po
poarele lumii, savanții la ințe-

---- «-----

DEMOSTENE BOTEZ
Uniunea Sovietică a lansat o 

nouă rachetă cosmică, care se 
așteaptă să atingă Luna. Ceea 
ce scriitorii cei mai îndrăzneli 
de abia cutezau să viseze odi
nioară, și pînă și asemenea vis 
era considerat drept o utopie, sa- 
vanții sovietici realizează acum. 
Cea mai înaltă știință și tehni
că — cea sovietică — ține de- 
aproape pasul cu imaginația cea 
mai înaripată.

Istoria științei și a progresu
lui uman a înscris in cartea lu
mii, în litere cirilice și în lim
ba rusă. încă o dată ce nu se va 
uita nici cind.

Evenimentul atinge importan
ța universală a unui eveni
ment cosmic. Dar el se înscrie

Citiți în pag. a IV-a articolul:
„O noua etapă remarcabilă 
în cucerirea Cosmosului “

de prof. Ing. ION PASCARU

CAMILAR
nul la proră este îndeosebi o 
biruință pentru cei tineri, căci 
prin trimiterea ei in spații se 
deschid în inima generației ti
nere orizonturi extraordinare 
cum nici o altă generație n-a 
văzul fi n-a visat! A venit ți 
mai deplin, vremea înfăptuirii 
celor mai temerare visuri tine
re! Luna cintală de poeții tutu
ror timpurilor, astrul cintecelor 
de iubire fi al nopților de vi
sare, astrul inimilor tinere, VO 
fi cucerit curind, datorită ftiin- 
ței sovietice, care deschide încă 
un drum spre cucerirea mare
lui necunoscut ! Oameni tineri, 
bucurați vă, căci biruința a- 
ceasta este in primul rind a 
voastră!

legere, la colaborare. Noua 
rachetă sovietică dezvăluie ma. 
rile perspective ce stau in fața 
omenirii intr-un climat de pace 
și de întrecere pașnică.

Ra’heta cosmiă sovietică 
cheamă pe toți oamenii de 
știință din lume la noi realizări 
In folosul umanității, la 
întrecere nu pentru a produce 
mai multe arme nimicitoare, ci 
pentru a cuceri noi și noi taine 
ale naturii spre folosul omului.

și ca un eveniment de-o covîrși 
toare importanță terestră.

Forța științifică și tehnică ce 
l-a făcut cu putință, este, prin 
faptul că noua rachetă a fost 
lansată de Uniunea Sovietică, o 
forță a păcii, o forță in slujba 
păcii.

Popoarele lumii iubitoare de 
pace înregistrează acum două 
bucurii, două succese : lansarea 
noii rachete cosmice spre Lună și 
vizita tov. Hrușciov in Statele 
Unite ale Americii — amindouă 
evenimente cure trezesc în lu 
mea întreagă cele mai indrep- 
tații? nădejdi de pace și bună 
înțelegere.

In clipele acestea, racheta 
zboară cu o viteză astronomică 
înainte, mărturie a forței orin
duirii socialiste și sol al păcii.



»

Urmele primilor
oameni

Pe teritoriul țârii noastre au fost descoperite

• Unelte de 600.000 de ani pe valea Dîrjovului
• Veriga de legătură a Europei cu Asia și Africa 

în istoria apariției omului
S Atenție la carierele de pietrișuri și în mine

Pentru lămurirea trecutului cel 
mai îndepărtat al patriei, arheo
logii cercetează neiconjtcnit arhive
le tăcute ale pămîntului. /Ga o În
cununare a acuvitații arheologice 
care în anii regimului de demo
crație populară a luat un puternic 
avint, s-a ajuns recent la desco
periri .de o- mare valoare științifică, 
cu privire la vechi dovezi de mun
că și viață din țară ’noastră.

Ceea ce trebuie ștjut întâi (țespre 
această descoperire este faptul că 
ea nu este b sinijjlă întâmplare. 
Ea este rezultatul unei previziuni 
științifice. Am căutat cele mai 
adinei rădăcini ale istoriei patriei 
noastre acolo unde am socotit ca 
le putem afla. Le-am cautat ani 
în șir in straturile geologice ale 
cuaternarului inferior depuse de 
apele Oltului, care se , yărsau in 
dreptul Slatinei, printr-o deltă 
uriașă în lacul ce stăruia încă pe 
întinsul cimpiei romine. Le-am 
căutat aici pe valea Dirjovuiui. și 
pe valea Muierilor și in pietrișu
rile teraselor înalte ale Oltului. 
Le-am căutat aci în regiunea de 
unde ne erau cunoscute resturi fo- 
șjle de cămilă, elefanți și rinoceri 
care au trăit aici într-o vreme de 
climă caldă prielnica dezvoltării 
hranei. Le.am căutat pe marginea 
acestor ape dulci care trebuiau să 
atragă cetele nomade de oameni 
maimuțe culegători și vinători. Și 
tot căutând noi, ce'ara găsit anu
me ? fata, am descoperit o bogată 
serie de arme și unelte de muncă 
lucrate din piatră cioplită, unelte 
și. arme cu totul sigure in ceea ce 
privește făurirea lor printr-o mun
că intenționată de către o ființă 
inteligenta. Este vorba de niște 
simpli bolovani de rîu, ciopliți la 
un capăt spre a căpăta o muchie 
tăioasa potrivită pentru cioplit, tă
iat, lovit, :rîcîit. ■ Alături de .ele nu
meroase așchii tăioase și vîrfuiie, 
iarăși anume cioplite pentru a fi 
folosite ca unelte, de muncă, pre
cum și unele toporașe de mînă ai
doma ca formă și mărime cu ace
lea descoperite acum mai bine de 
100 de ani de părintele arheologiei 
comunei primitive, Boucher de 
Perthes, aparținjnd unei etape ‘cul
turale mai evoluate și socotite de 
atunci și pînă acum ca cele mai 
vechi unelte de muncă din Europa. 
Uneltele din bolovanii de rîu 
anume ciopliți la un capăt și 
așchiile tăioase sînt cunoscute în 
știință sub numele de uultură de 
prund, descoperită îtnîi în Africa 
și apoi în sudul Asiei. Ca timp 
descoperirile de pe valea Dirjovu
iui pot fi situate intre descoperi
rile africane și cele asiatice și 
anume în primul interglaciar a- 
cum cam vreo 600.000 de ani.

Valoarea excepțională a acestor 
descoperiri a fost confirmată in
tr-un protocol încheiat, după cer
cetări la fața locului, și un studiu 
atent al uneltelor împreună cu în
vățatul sovietic prof. P. I. Bo. 
riscovski de la Leningrad, stabi- 
lindu-se cu acest prilej pe lingă 
autenticitatea acestor documente și 
faptul că teritoriul patriei noastre 
face parte din zona in care s-au 
petrecut stadiile timpurii ale pro
cesului de umanizare.

Ne aflăm în fața unor descope
riri care schimba întreaga noastră 
Înțelegere asupra începuturilor 
istoriei țării, coborînd-o în trecut

cu țcîtevț sute de mii .de ani, o 
descoperire care depășește intere
sul național, avind pe drept cu- 
vint o importanță nu numai pen
tru istoria țării noastre, ci pentru 
însăși istoria întregii omeniri.

Cultura de prund de pe valea 
Dîrjovului fiind singura descope
rire sigură de acest fel in Europa, 

, alcătuiește astăzi veriga de legă
tură a continentului nostru c0. 
Africa și Asia, iar toporașele de 
mina își dău astăzi întâlnire prin 
țara noastră și1 Cehoslovacia cu 
cele din apusul Europei și Africa 
și prin Ucraina și Armenia cu cele 
din sud-eștul Asiei. Și aceasta in 
ciuda opiniei reprezentanților ar
heologiei rasiste care luind în con
siderație vechea răspindire geo
grafică a acestei culturi, susțineau 
că încă de la inceputurilq omenirii 
grupele umane ce traiau pe con
tinentul nostru erau separate din 
punct de vedere al stadiului cul
turii materiale, unii fiind mai îna
intați (apusenii) și alții mai ina- 
poiați.

Descoperirile de pe yalea Dîrjo
vului și prezența unor maimuțe 
fosile in sudul Moldovei, la Ma- 
lușteni, într-o asociație faunistică 
terțiară de sfîrșit, contemporană 
cu asociațiile faunistice din R.S.S. 
Moldovenească, unde a a părut 
oriopitecul, cea mai veche mărturie 
a unei direcții evolutive luata de 
o maimuță către umanizare, sint 
un adevărat semnal pentru oame
nii de știința de la noi. Arheologii, 
antropologii, paleontologii, geologii 
și geografii, au datoria să ia de 
urgență toate măsurile ce se impun 
pentru a depista și valorifica ne
prețuitul material științific ce este 
dat la iveală în numeroasele ca
riere de pietrișuri a căner exploa
tare a cunoscut in ultimii ani o 
dezvoltare fără precedent.

Institutele de cercetări științifice 
ale Academiei R.P.R., Centrul de 
cercetări antropologice, Institutul 
de Arheologie și Institutul de Geo
logie și Geografie precum și Co
mitetul de Geologie îp colaborare 
cu Ministerul Construcțiilor și 
Departamentul de Mine, au datoria 
să țină'o permanentă’legătură cu 
muncitorii de la carierele de pietriș 
și minele de lignit, asigurind orga
nizarea unor cercetări și suprave
gheri în cele mai importante ca
riere vechi cuaternare, aflate in 
exploatare, precum și în minele de 
lignit. Un prețios aport poate da 
personalul științific al muzeelor 
regionala și sătești. Numai în 
urma unor astfel de măsuri ne pu
tem aștepta la descoperirea ose
mintelor fosile, nu numai ale făuri
torilor uneltelor dirjovene, dar și 
ale Înaintașilor lor terțiari.-

Nu se poate ca în cursul uria
șei exploatări de la Rovina rii de 
pe Jii sa nu apară resturi fosiie 
de maimuțe. Oriopitecul și alte 
maimuțe antropomorfe au trăit si
gur la noi după cum a trăit fără 
tăgada și omul maimuță pe mar
ginea lacului cuaternar.

Ca un îndemn, menționez în di
recția acestor cercetări, faptul că 
cea mai bogată faună de verte
brate pliocene de la noi din țară, 
este cunoscută datorită descoperi, 
rilor făcute de doi modești învă
țători, Ion Ursu de la Mălușteni 
și Constantin Balaban de la Be- 
rești. Subliniez de asemenea perse
verența și elanul bătrinului profe-

sor 1. N. Mofoșan, directorul Mu
zeului raional Slatina, în urmă
rirea paleoliticului inferior și con
tribuția adusă de elevul Popescu 
Dumitru, de la Școala de 7 ani din 
Valea Mare, raionul Slatina, care: 
a descoperit una din celj niai ca
racteristice unelte de pe valearacteristice
Dîrjovului.

Atenție tovarăși tehnicieni și 
muncitori < ‘ 
trișori și minelor de lignit I

ai carierelor de pie- 
’ ' J ” I Uri'1 

dinte de maimuță fosila poate să 
aducă o contribuție valoroasă în 
legătura cu problema originei și 
evoluției omului. Orice descoperire 
de acest fel sa fie depusă la cel 
mai apropiat muzeu care o va co
munica Academiei R.P.R.

In încheiere, amintesc că atit 
Institutul de Arheologie cît și 
Centrul de Cercetări antropologice 
au înscris in planurile lor științi
fice continuarea in niod organizat 
a cercetărilor asupra paleoliticului 
timpuriu. Rezultatele acestor cer
cetări vor aduce noi și noi date 
pentru elucidarea pasionantelor 
probleme cu privire la istoria 
patriei.
C. S. NICOLAESCU-PLOPȘOR 

șeful sectorului paleolitic 
al Institutului de Arheologie 

al Academiei R.P.R.

A 500-A ANIVERSARE A BUCUREȘTIULUI

Din Bucureștii de altădată
Pe lingă plopii fără soț 

Adesea am trecut;
Mă cunoșteau vecinii toți 

Tu nu m-ai cunoscut.
Im geamul tău ce strălucea 

.Privii atit de des ;
O lume toată-nțelegea 

Tu nu m-ai înțeles".

Un cîntec de dragoste. Un cîntec 
unduitor, ca oftatul unui violoncel. 
Versurile poetului, cine le va putea 
uita? Peste veacul care le-a urmat, 
ele dăinuie, cu muzica lor tristă ca 
o litanie. 1

Venea dinspre Amzei. pe unde lo
cuia în vremea aceea. în fiecare zi, 
drumul ara neschimbat :■ de-acasă la 
redacție, în .strada Mercur devenită 
mai târziu strada Romană, iar astăzi 
Mihail Eminescu. La înapoiere, spre 
miez de noapte, o singură abatere : 
pe strada Cometei pină-n dreptul 
„geamului ei ce strălucea“, geamul 
Cleopatrei, Poenaru-Lecca, fiica pic
torului Letca și verișoară a lui Ca
ragiale. Reveriile, nostalgiile ce vi
brează în versurile poetului, aici 
s-au născut, în preajma celor șapte 
plopi din fața casei în care se afla 
femeia iubită. Dar freamătul lor s-a 
stins sub foșnetul copacilor, necu
noscut, neînțeles. întocmai ca viața 
însăși 
nești.

Era 
donski 
lan te 
maiorescieni, 
care nu știau și nu voiau să știe că 
nu după multă vreme Eminescu, ge
niul cu mintea rătăcită avea să pă
răsească întunecata casă de sănăta
te pentru a fi purtat spre cimitirul 
Bellu intr-un sicriu 'cumpărat prin 
subscripție publică.

Acela care a dat poeziei româ
nești cele dintâi și mai strălucitoare., 
bijuterii șlefuite, s-a stins asemenea 
unui luceafăr întunecat de nourii 
vrăjmași, s-a stins neînțeles. Abia 
în anii noștri, poporul i-a împodo
bit amintirea cu titlul de membru 
al Academiei, cunună pe care evul 
mediu al stăpânilor de pămînturi și 
de fabrici i-a refuzat-o. Făcea parte, 
poetul dintr-o tagmă 
zarafii țării nu putea

, interes. O... persoană
Era pe vremea cînd 

„Nopții furtunoase“ a stârnit o furtu
nă de proteste in presă și un vuiet 
de indignare în saloanele „societății

a luceafărului poeziei

prin 1880. Alexandru 
zugrăvea în cuvinte 
Bucureștiul 

Bucureștiul

romî-

Mace- 
vitrio- 

,,culturalilor“ 
acelora

pentru care 
avea nici un 
de rînd !
reprezentarea

de Horia liman

„Sfinxul“ din Bucegfi

Caragiale îi 
olfactivă și 

văzind-o pe 
interpret! nd

dramatic ro-

alese“. Faimosul Claymoor. cronicar 
dramatic, de recepții și de baluri 
mascate, reținea — în „L’Indepen- 
dence Roumaine“ și, firește. în lim
ba franceză — faptul, pare-se esen
țial, că „sala Operei este superbă, 
o adevărată seră. Lojile apar ca 
niște grădini, de unde seJ înalță flo
rile cele mai îmbătătoare“. Numai 
replicile comediei lui 
deranjau sensibilitatea 
strîmba fin din nas 
„madame Romanesco“ 
„un rol trivial“.

Cel mai mare autor
min a fost și el ignorat de „florile 
îmbătătoare“ care-și exhibau toale
tele în lojile ca niște „grădini" ale 
„serei“ 1-uî Claymoor. Nu mult îna
inte, Bogdan Petriceicu Hașdeu seri, 
sese în ziarul „Presa“ : „Camera 
actuală este aceea care a șters mica 
subvențiune ce mi se da pentru con
tinuarea „Istoriei Critice a Romini- 
lor" ; dl T. Maiorescu este acela 
care m-a oprit de a ține gratis la fa. 
cultatea de litere din București 
cursul meu de „filologie compara
tivă“ ; dl. Lascăr Catargiu este acela 
care a refuzat tipărirea acestui curs, 
cîte două coaie pe lună la impri- 
meria statului“.

Privesc o statistică apărută în au
gust 1959. Ea vorbește mai convin
gător decît o întreagă istorie : între 
1949—1959 au fost tipărite aproape 
treizeci mii titluri de cărți, în peste 
459 milioane exemplare. Opera Iui 
Eminescu — apărută în 80 de ani de 
regim burghezo-moșieresc într-un 
tiraj de 115.000 exemplare. — a cu
noscut, în zece ani de putere popu
lară, un tiraj de peste 700000 de 
exemplare. In primul deceniu al se
colului nostru ziarul „Ltâpta“, a a- 
tins cel mai mare tiraj cunoscut 
pină atunci : 10.700 exemplare. In 
al patrulea deceniu, revista cea mai 
citită nu se tipărea intr-un tiraj care 
să depășească 5.000 exemplare în 
deceniul al șaselea, combinatul poli, 
grafic „Casa Scânteii“, tipărește zil
nic peste 2 milioane exemplare de 
cărți, reviste și ziare? Pentru mun
citori, pentru țărani, pentru intelec
tuali. De la publicații politice pînă 
la acelea cu caracter literar, artistic 
și științific Lascăr Catargiu insă 
n-a găsit două coaie de hîrtie pe 
lună, pentru Cursul de filologie 
comparativă al lui Hașdeu !...

din

București

veche casă
Cea mai

Gasa Melic din 
actuala stradă 
Spătarului 
22, raionul 
Mai, este cea mai 
veche casă păs
trată pină azi 
in București. Ea 
datează din anul 
1768.

• Stiloul este in
venția lui Petrache 
Poenaru născut la 
Craiova în 1789. El 
a prezentat această 
invenție la Paris, 
Ministerului de inter
ne care 
brevetul

i-a acordat 
respectiv.

valea Stru- 
Bulgaria a 

cel 
păianjen 

tară.

Pe 
in 
descoperit 
mare 
această

propierea prăzii lși 
acoperă în mod ins
tinctiv nasul negru 
cu laba albă pentru 
a se distinge cit mai 
puțin din decorul i- 
maculat al regiunilor 
arctice.

Ä» ' ” f i

' ''

• J ,•

• 
mei, 
fost 
mai 
din 
Femela are o lungi
me de 53,5 mm., iar 
fălcile ei măsoară 15 
mm. în țările din 
«ud-estul Asiei și A- 
mericii, trăiește o 
specie de păianjeni, 
ornitofaci care ating 
o lungime de 10—12 
mm. Corpul lor e a- 
coperit cu păr lung 
și aspru, au 6—8 o- 
c.hi dispuși in formă 
de cruce.

• Zgurile industrii
lor siderurgice și 
chimice conțin di
verse metale ca: zinc, 
cupru, mangan etc. 
Aceste metale intro- 
■duse în sol în doze 
mici măresc consi
derabil randamentul 
a numeroase cul
turi. Astfel, sint su
ficiente cîteva sute 
de grame din aceste 
elemente care, îm
prăștiate pe un hec
tar, pot mări pînă 
la 50 la sută sau 
chiar dubla recolta

deveni furnizori .gra- 
tuiți de micro-îngră- 
șăminte de cupru și 
zinc. O verificare 
experimentală a ară
tat că deșeurile re
zultate din industria 
cuprului nu mai tre
buie să fie tratate 
chimic.

Ca urmare, prin 
introducerea în sol 
a zgurilor provenite 
de la uzina de elabo
rare a cuprului din ■ 
Sredne-Uralsk, re
colta de masă verde 
de porumb a crescut 
cu 17 la sută, i;<r 
cea de sfeclă de za
hăr cu aproape 30 
de quintale la hec
tar. Folosind ca în
grășăminte diferite
le deșeuri provenite 
din prelucrarea mi
nereurilor de cupru,

• Un laminor automat construit 
de uzina siderurgică Dzerjinski 
din Ucraina este dotat cu co
menzi automate lucrînd după pro
gram, necesitînd la funcționare 
numai 6 oameni. Oamenii reglea
ză întregul proces tehnologic, in
clusiv menținerea în perfectă sta
re a echipamentului.

Laminorul produce în fiecare 
oră pînă |a 300 bucăți arbori co
tiți, osii de automobile, precum 
și diverse piese finisate, înlocu
ind 
prin

vechiul procedeu de forjare 
laminare.

Astronomii din Letonia au in
ai 

sini

•
tocmit uu catalog complect 
mișcării stelelor roșii, care 
niște aștri giganți, dar foarte ti
neri, aparținînd' galaxiei noastre, 
nedepășind 1 milion de ani.

Lucrarea conține date privind 
compoziția 
3000 ' 
tente 
date 
aștri.

chimică a aproape 
de aștri. Cataloagele exis- 
se mărginesc să dea doar 

pentru un număr de 200 d»

• Cea mai mică 
vioară din lume a 
cărei talie nu depă. 
șește 2/3 din lungi
mea unui chibrit a 
fost construită de ja
ponezul Todoo ike-

medii 
din

• In școlile 
superioare 

U.R.S.S. se predă în 
59 de limbi ale po
poarelor și naționali
tăților conlocuitoare.

• In India func
ționează de 25 de ani 
un spital pentru pă
sări. In deceniul tre
cut aici au fost îngri
jite peste 70.000 de 
păsări.

• Orașul New 
York care numără 
12.000.000 de locui
tori de diferite na
ționalități are mai 
mulți italieni decît 
la Roma, germani 
mai mulți decît la 
Hamburg și irlan
dezi mai mulți decît 
locuiesc in întreaga 
Irlandă.

• Urșii polari cînd 
«tau la ptndă in a-

de grtu, cu un sfert 
producția sfeclei de 
zahăr. Aceste îngră
șăminte vor fi în 
curînd utilizate pe 
o scară mare în a- 
gricultura sovietică. 
Astfel, numai zguri
le existente la uzi
nele siderurgice din 
Ural sînt suficiente 
pentru a mări ran
damentele culturilor 
pe o suprafață mai 
mare decît a Fran
ței.

In Uniunea Sovie
tică se efectuează 
vaste cercetări pentru 
a se stabili posibi
litățile de folosire a 
deșeurilor metalur

giei neferoase și in
dustriei chimice la 
prepararea de micro- 
îngrășăminte conți
nând cupru, bor, 
zinc, mangan, mo

libden, cobalt.’ Cer
cetările au arătat că 
uzinele de elaborare 
a cuprului din Ka- 
zahstan și Ural pot

a- 
e- 
u- 
la

în condițiile zonei 
centrale și de nord 
a U.R.S.S., recoltele 
de grîu, orz și ovăz 
cresc de 1,5 — 2 ori.

Rezervele de 
ceste zguri sînt 
valuate numai la 
zinele din Ural
17 milioane de tone, 
ele, pe lingă cupru, 
mai oonținînd și 700 
de tone de zinc sub 
formă de micro-în- 
grășăminte.

Actualul plan sep- 
tenal prevede o spo
rire importantă a 
producției de dife
rite produse agrico
le și animaliere. Ca
lea principală pen
tru îndeplinirea 
cestei 
sporirea 
la hectar la toate 
culturile agricole. 
Or, se știe că unul 
dintre cei mai im
portanți factori pen
tru mărirea produc
ției la hectar este 
îngrășarea solului.

sarcini este 
producției

agricole.

• La Arhiva centrală de stat 
de literatură și artă din Mos
cova a fost descoperit luna a- 
ceasta un autograf necunoscut 
al marelui scriitor american 
Mark Twain. Autograful este 
scris pe un album aparținînd 
medicului rus Osip Feldman, 
cunoscut în trecut ca un mare 
colecționar de obiecte de ar
tă. Alături, în album, se află 
o carte poștală pe care este 
imprimată o reproducere du
pă bustul scriitorului ameri
can, operă a sculptoriței ruse 
Tereza Ris.

Tereza Ris se afla în anul 
1898 în Austria unde l-a în
tâlnit pe Mark Twain care în
treprindea o călătorie prin ță
rile europene. Scriitorul ame
rican a acceptat propunerea 
«culptoriței ruse de a-i 
pentru realizarea unui 
sculptat.

In autograful din 
prozatorul american 
„Acest bust este mai
decît originalul. Cel puțin așa 
mi se pare, la fel cum mi s-a 
părut și atunci cînd talentata 
sculptorifă l-a realizat in ur
mă cu nouă ani la Viena. Sînt 
bucuros că l-am văzut din 
nou. Martie 1907. Mark Twain 
New York“.

poza 
portret

album 
scrie : 
reușit

A rămas multă vreme neînțeles, 
autorul lui „Răzvan și Vidra“ și al 
„Cuventelor den bătrâni“. Propus 
candidat al Academiei Romîne în 
1869. el- a fost ales membru a] înal
tului for de cultură abia în anul 
1877, după ce — cu mare greutate — 
a izbutit să fie numit profesor la 
universitate. ,S-a sfîrșit neînțeles, 
poetul Dimitrie Bolintineanu. mi. 
nistru al lui Cuza Vodă. S-a sfîrșit 
neînțeles, și Mihail Eminescu.

„Neînțeles“ I Cuvîntul acesta stă
ruie ca un stigmat, pe fruntea pu
ternicilor trecutului. Pe fosta stradă 
a Primăverii — astăzi strada Men- 
deleev — la nr. 29. o placă de bronz 
amintește că „In această casă a trăit, 
a lucrat, a suferit și a murit neîn
țeles pictorul Ștefan Luchian“. Pe la 
sfirșitu] veacului trecut, ajuns mu
ritor de foame, s-a văzut nevoit să 
înlocuiască pensula cu bidineaua. 
Ștefan Luchian, poetul bordeelor 
mizere, al periferiei și al anemo
nelor, a spoit locuința unui ministru 
român, pasă-mi-te, doctor al Sorbo- 
nei —, pentru a primi în schimb o 
pereche de pantaloni uzați. Intr-o 
societate în care impostura unei nu
lități care semna Constantin Stăn. 
cescu, hotăra asupra destinelor ar
tei noastre plastice, flacăra lui Lu
chian s-a stins în anonimat, pentru 
a țîșni apoi din cenușe abia în anii 
când fochiștii, și strungarii, și trudi
torii de la coarnele plugului au 
smuls frinele patriei din mîinile ce
lor ce nu se vroiau „des valaques“.

In 1898, un ziarist din București 
nota cu indignare :

„O știre de neînchipuit, marele 
pictor Grigorescu, gloria noastră na. 
țională. este victima unui atentat în 
propria lui casă. Un lucru cu ade
vărat infam.

Intr -una din zile, pictorul, pe cînd 
își aranja tablourile, se pomenește 
cu vizita a doi necunoscut!. Aceștia 
declară că sînt institutori însărcinați 
de ministerul instrucției ca să facă 
recensămîntul copiilor dați la școa
lă. Acești domni se așezară pe scau. 
ne fără măcar a fi invitați. Apoi 
următorul dialog urmează :

— Cum te chiamă ?
— Dar mă întrebați zadarnic, 

fiindcă eu n-am copii.
— Cum te cheamă ? — repetă in

stitutorul răstit.
— Grigorescu.
— Și mai cum ?
— Nicolae Grigorescu.
— Ce meserie ai ?
— Nicolae Grigorescu, 
— Zi mai bine. Nicolae 

nebunul I
Bineînțeles, pictorul, _____ ,

chemat servitorii ca să-i dea afară 
pe trimișii ministerului, dar unul 
dintre aceștia se repede la bătrânul 
artist și.l lovește.

A trebuit să intervie politia pen
tru ca institutorii — fiindcă erau cu 
adevărat institutori — să fie scoși 
afară..

Faptul acesta este firește instruc
tiv, nu atât prin brutalitatea și lipsa 
de creștere a acestor membri ai 
corpului didactic, cît mai ales prin 
faptul că doi profesori din Capitala 
țării nu cunoșteau cine e pictorul 
Grigorescu, marele artist națio
nal !...“.

Nicolae Grigorescu a fost pălmuit 
de un institutor care reprezenta mi
nisterul „culturalizării" țării. Flech- 
tenmacher a pierit sub ofensa mi
zeriei. Ciocoii mai vechi, ciocoii 
mai noi au disprețuit arta, întocmai 
cum au disprețuit și cartea.

Era pe vremea cînd romancierul 
la modă se numea Radu Cosmin, iar 
„poetul“ Herjen apărea tradus la 
Paris, Geneva și Statele Unite. Era 
pe vremea cultului inculturii gene
ralului Văleanu, a lui Vasile Sassu 
și George Corbescu, pe vremea cînd 
„scriitor“ se considera și George 
Mîrzescu. acela care redacta mesa- 
giile regelui. Un an mai târziu, 
„Fundațiunea Culturală“, care purta 
girul acultural al monarhiei, a su
primat, pur și simplu, Orchestra 
simfonică din București. Un deceniu 
mai tîrziu, regele Carol al II-lea, 
care-și spunea de altfel „Voevodul 
Culturii", a oferit scriitorilor un ban
chet la castelul său din Sinaia. In
vitații s-au văzut poftiți de un ofi
țer în grajd, unde era întinsă o ma
să austeră. „Voevodul Culturii“ se 
cerea scuzat pentru absență : se du
sese la o vînătoare. Și-i lăsa pe oas
peții săi în tovărășia unui ofițer de 
gardă si a cailor regali.

Cu opt decenii în urmă, Popa 
Francheți era acela care aducea în 
București trupe și actori străini, sin
gurii care interesau protipendada. 
Teatre erau puține : Naționalul, sala 
Bossel și., cafeul-chantant „La Pa- 
țac“, pe strada Carol — actuala 
stradă 30 Decembrie —, tavernă cu 
cîntărețe germane, bere și cremvur- 
ști cu hrean, în care a debutat ce
lebrul cîntăreț romîn I. D. Ionescu, 
marea Aristizza Romanescu debu
tând la rîndu-i, mai tîrziu, pe ase
menea scene promiscue. După 24 de 
ani de activitate, „fără nici o re
compensă, fără nici o perspectivă 
decît profesiunea artei“ — după cum 
singur o spunea într-o scrisoare pu
blică —, Mihail Pascaly, obținînd 
concesiunea Teatrului Național, își 
exprima dorința ca „suferințele, sa
crificiile, devotamentul și amorul 
artei cu care se va prezenta Teatrul 
romîn în prezența publicului, în in
teresul dezvoltării noastre morale“ 
să găsească sensibilă măcar „o fi
bră din inima Românilor (citește pro
tipendadei n.n.) și să-i facă să se 
uite cu mai multă iubire, cu mai 
mult dor de Teatrul Național“.

Pe vremea aceea, cînd avea trupă, 
Matei Millo juca în liliputana sală 
Bossel; In mod obișnuit însă, vaga
bonda prin țară cu trupe Improvizate 
și care se dizolvau chiar în cursul 
turneului. Singura „sursă de venit“ 
a unui actor era spectacolul de be
neficiu pe care — adeseori în ceasul 
al 12-lea, cum s-a întîmplat cu ma
rele Iulian — i-1 dădeau colegii să* 
de breaslă. La Teatrul Național s-nu 
aflat la un moment dat Matei Millo 
și Demetriad, Frosa Sarandi și Ște
fan Velescu ; dar „lumea bună“ con
tinua să-l ocolească.

Este drept, aristocrația se nimerea 
și pe la Teatrul Național Dar a- 
tunci cînd — întocmai ca în saloa
nele prințesei Șuțu, ale prințului

pictor.
Grigorescu,

revoltat, a

Bibescu, ale Doamnei Oteteleșeanu
— se organizau baluri. La un ase
menea bal — după cum ne informa 
faimosul Claymoor — prințul Bi
bescu a venit costumat în ducele 
de Marly (costum Ludovic al 
Xl-lea), Grigore Cantacuzino în 
Cromwell, Emanuel Băleanu in Don 
Juan, prințesa Bibescu în țărancă 
franceză, prințesa Ghica în... nebună, 
iar prințesa Știrbey în., noapte de 
toamnă. Era, într-adevăr, multă 
noapțe în țara întreagă, despuiată 
de petrecăreții Louiș al Xl-lea și 
Louiș al XV’lea ai aristocrației ro- 
mînești, care începeau să prindă ru
gină asemenea peisajelor autumnale.

Era cam pe atunci cînd Iulian se 
stingea, cîteva luni după spectacolul 
de binefacere care nu l-a mai pu
tut salva. Era cam pe atunci cînd 
Grigore Manolescu la Viena închi
dea ochii uitat de slătineni șl mar- 
ghilomani, după un turneu la Vie
na în care a impus cu demnitate și 
strălucire arta romînească, dar care 
l-a ruinat — pentru că oficialitatea 
nici măcar nu vroia să audă despre 
turnee și actori. Parlamentul vota 
o dotațiune de 300 000 lei anual pen
tru prințul moștenitor Ferdinand, 
care tocmai își celebra la Sigmarin- 
gen căsătoria cu principesa Maria 
de Edinburg. Cînd au revenit în ța
ră, tinerii însurățel au fost pri
miți în gară de rege, miniștri și alțl 
demnitari, iar primarul Grigore 
Triandafil le-a oferit pîinea și sarea 
tradițională pe o tavă special fabri
cată la Paris, care a costat 20.700 
franci. Exact atât cît era necesar 
pentru ca Grigore Manolescu — 
mort atit de tînăr — să-și fi putut 
plăti datoriile, iar Ștefan Iulian — 
mort de asemenea la vîrsta de 41 
de ani — să-și fi putut ingriji sănă
tatea.

Mă gîndesc: ce ar zice Barbu 
Delavrancea — al cărui „Apus d 
soare“ a căzut pe atunci la premie
ră —, dacă și-ar vedea azi piesa ju
cată pe toate scenele țării ?

Mă gîndesc;
leșul 
Baia 
și la 
și la 
la Satu Mare, și la Ploești...

Mă gîndesc : ce ar spune neînțe
lesul Pascaly, dacă ar afla că într-un 
singur an, în evul socialismului, 
șase milioane de oarrieni au văzut 
spectacole de teatru ?

Mă gîndesc : ce ar spune Caragiale 
dacă ar afla că în țara în care pînă 
mai acum vreo patru decenii piesele 
originale, nu aveau drept de cetă
țenie, pleiade de autori dramatici 
apar în fiecare an și găsesc ospitali
tate neprecupețită pe zeci de scene ?

Mă gîndesc : ce ar spune neînțe
lesul Eduard Wachman, întemeieto
rul concertelor simfonice de la 
București, dacă ar vedea cele 19 
orchestre simfonice din 19 centre ale 
țării ? în aprilie 1866, cel 
cert simfonic dirijat de 
la „Teatru cellu Mare", a găsit o 
sală aproape goală.

în anul 1958 — numai 
1958 ! — 1.776 concerte au 
diate de 662.477 de oameni. Iar Fi
larmonica din București este aplau
dată la Moscova și la Stockholm, în 
Finlanda și în Republica Cehoslova
că. în Capitala noastră, ea dispune 
de trei sedii. Iar soliștii noștri se 
impun pe plan mondial, încă de la 
vîrsta cînd. înainte de 1944, ar fi 
avut perspectiva marții prin inani- 
ție sau uitare.

Mă gindesc la Grigorescu, la Lu
chian, la peregrinările lui Tonitza, 
dintr-o margine în alta a orașului. 
Mă gîndesc la Ștefan Dumitrescu, 
nevoit să cînte noapte de noapte, la 
violoncel, prin restaurante, pentru 
a-și putea agonisi banii de școală.

A avut, bătrâna cetate a Bucureș- 
tiului, cluburi numeroase. Dacă am 
lua la rînd numai pe cele din Calea 
Victoriei, am putea număra: Clubul 
național liberal, Clubul regal, Clubul 
constituțional, Clubul presei. Clubul 
jocheilor, Clubul tinerimii romîn e 
frecventat în exclusivitate de bă- 
trini moșieri) etc. Li se ziceau „so
cietăți de cultură“. Dar nu dispuneau 
nici de biblioteci, nici măcar de 
jocuri de șah, ci de jocuri de noroc. 
Accesul era îngăduit numai celor în
stăriți, mari proprietari de pămîn
turi și acareturi, mari negustori, și 
fabricanți sau bancheri.

Este drept însă, bibliotecă și dis 
cuții de idei se puteau afla în strada 
Doamnei nr. 9 ; dar acolo nu se în
tâlnea protipendada, ci oameni care 
reprezentau primăvara țării. Acolo 
se găsea Clubul muncitorilor. Fran- 
țuziții nu-i vedeai, pe băncile mo
deste și scorojite. Dar oamenii in sa
lopetă puteau recita din Eminescu și 
Coșbuc, iar dacă îi priveai mai atent, 
recunoșteai în ei pe „galeriștli“ Tea
trului cel Mare — cum i se zicea Na
ționalului —, singurii care știau să 
aplaude cu frenezie pe un Matei 
Millo sau pe Nottara.

în țara în care înalta societate 
adulmeca prestigii de salon și climat 
de tavernă, artiștii și scriitorii erau 
cunoscuți în cerc închis.

Cit despre manifestările sportive
— care nu erau hărăzite oricui, — 
ele dispuneau de patru sau cinci te
renuri, cel mai mare fiind acela al 
O.N.E.F.-ului, cu 15.000 de locuri. Ce
lor cîteva mii de odrasle ale zarafi
lor țării le ajungeau „Country-Club" 
și „Tenis-Club Romîn“ și „Doherty“, 
Milioanelor de tineri le erau desti
nate maidanele.

Cum ar fi putut să înflorească, în
tr-un asemenea climat, artele și lite
ratura I „Vom avea o artă națio
nală — scria „Facla literară“ în 1525
— atunci cînd artiștii vor ieși nu nu
mai din pătura, de o compoziție du
bioasă, a micii burghezii, cînd deci 
artiștii vor purcede direct din clasa 
țărănească... Adică, peste cîteva de
cenii, cînd vom avea școli și spitale 
la sate“.

Partidul clasei muncitoare a gră
bit procesul dezvoltării patriei eli
berate de stăpînii de safe-uri. „Facla 
literară“ s-a înșelat cu... cîteva de. 
cânii.

Pe toate meridianele pămîntului, 
arta națională romînească triumfă, 
sub semnul socialismului. Silnicie 
pină în 1944, ea a devenit — in 
timpul celor 15 ani — ceea ce arta 
trebuie să fie pentru a fi considerată 
ca atare, adică bucurie.

ce ar zice neînțe- 
Millo, dacă ar vedea teatru la 
Mare, și la Brăila, și, la Galați, 
Sfîntu-Gheorghe, și la Oradea, 
Constanta, și la Tg. Mureș, și 

?

dinții con- 
Wachman

în anul 
fost au-



„Trăim în miezul
unui ev aprins

(Pe marginea articolului „Cînd îți lipsesc 
curajul și fermitatea")

în dreptul adjectivului „laș", 
Dicționarul Limbii Rornine moder
ne consemnează : „lipsit de băr
băție și de sentimentul onoarei; 
fricos, mișel".

încercați să deslușiți chipul 
unui om fricos, lipsit de bărbă
ție și de sentimentul onoarei. 
Veți avea în față 6’imagine jal
nică. Anii trec grăbiți și zgo
motoși și entuziaști, lăsîndu-1 pe 
insul cu înfățișare jalnică să-și 
mistuie existența în propria-i 
umbră lipsită de noimă. Insul 
acesta nu seamănă cu noi, în
fățișarea lui n-o putem desluși 
pe chipul tinerilor noștri de as
tăzi, Totuși citind articolul din 
„Scînteia tineretului“. „Cînd iți 
lipsesc curajul și fermitatea" 
m-am gîndit la tine, Achime. Te 
rog să mă crezi că 
greu, aproape cu 
neputință să te 
asemui cu cel 

despre care vor
beam mai sus. 
Ai douăzeci de 

ani. Poate unul sau 
mulți ori mai puțini, 
mic ai visat să ajungi lăcătuș. 
Simțeai această chemare, această 
pasiune. Dar exact atunci cînd 
trebuia să faci pasul spre me
seria visată ai tăcut.

Poate că nu te-ai gîndit nici 
odată că ai săvirșit atunci un 
act de lașitate. Așa se și explică 
faptul că după el au urmat al
tele și altele, toate pe care le-am 
aflat din articolul care-ți vine în 
ajutor. Dar iată că actele tale 
de lașitate au luat proporții. Da
că atunci, cu ani în urmă, ți-ai 
trădat propria-ți pasiune, te-ai 
înșelat pe tine însuți, acum ai 
ajuns să înșeli colectivul în mij
locul căruia trăiești și muncești, 
organizația U.T.M. Vreme înde
lungată ai ascuns organizației 
că ai pierdut carnetul de membru 
al U.T.M. A săvîrși față de tine 
un act de lașitate e un lucru 
grav. Dar a face așa ceva față 
de colectiv — este incomparabil 
mai grav.

Eu aș vrea să-ți povestesc 
cîteva fapte din viața colectivu
lui în care muncesc, cîteva în- 
tîmplări din care poate, vei avea 
cite ceva de învățat.

mi-a fost

Pe la începutul anului acesta, 
în cadrul colectivului nostru a 
luat ființă brigada de inovatori 
„Vasile Roaită", din care alături 
de electricienii N. Ciocoiu, Mun- 
teanu Aurel, Gherman Pompei, 
de inginerii Tomoioagă, Golden- 
berg și Darie, fac parte și eu. 
In primele săptămini de activi
tate, brigada a depus la cabine
tul tehnic un număr de 30 de 
propuneri de inovații. Dar s-au 
acceptat numai cîteva. Multe 
dintre ele au fost respinse, unele 
fără nici un argument tehnico- 
științific cit de cit convingător. 
Nu ne-am lăsat. Am fost con
vinși de avantajele economice 
ale inovațiilor noastre și nu 
ne-am gîndit măcar o clipă să 
ne abandonăm ideile, convinge
rile. Ar fi fost poate mai comod

Ziua pompierilor din R.P.R

întîm- 
ca să 
ce în- 
zilelor 
se in-

încă de

In fiecare an, la 13 septembrie, se sărbătorește Ziua pompierilor din R.P. Romînă. Pompierii patriei 
noastre, educați de către partid în spiritul celor mai înalte tradiții de luptă ale poporului nostru, în 
spiritul dragostei nemărginite față de patrie și avutul obștesc, dovedesc că sînt demni continuatori 
ai eroilor din Dealul Spirii. Ei muncesc cu abnegație pentru perfecționarea măiestriei de luptă, pen
tru cunoașterea și mînuirea în cele mai bune condiții a tehnicii moderne de luptă împotriva incendiilor.

Ceremonia de doliu 
cu prilejul încetării din viață 
a tovarășului Stoian PavlovStoian Pavlov

să le lăsăm în plata domnului 
și să nu ne mai facem sînge rău 
și bătăi de cap. Dar n-am pro
cedat așa. N-aveam dreptul s-o 
facem. Partidul a dat tineretului 
nostru toate drepturile: să în
vețe, să muncească, să viseze, 
să-și înfăptuiască cele mai 
drăznețe visuri și i-a cerut să 
nu dea înapoi, să pășească cu 
entuziasm în primele rînduri ale 
luptei pentru construirea socia
lismului. Am citit undeva, într-o 
carte, că trădarea, lașitatea, nu 
se nasc din durere, ci din teamă. 
Pe noi ne-a durut faptul că ide
ile noastre s-au izbit la început 
de rigiditatea unora. Dar nu ne-a 
fost teamă că nu vom izbuti. 
Am muncit mult, am cerut aju
tor și am demonstrat eficacitatea 
economică a inovațiilor noastre. 
Am mers pînă la reproiectarea 
unor aparate. Așa s-a întîmplat 
cu „Tabloul capsulat de 350 A". 
Fabricarea după noul proiect va 
aduce întreprinderii o economie 
anuală de cîteva sute de mii de 
lei. Apoi am desăvîrșit procesul 
tehnologic pentru fabricarea 
unui alt produs care pe scară 
națională va aduce economii de 
ordinul milioanelor.

în-

n-a fost ușor. Păreri sceptice au 
fost exprimate încă de la început, 
cînd inovația nu exista decît în 
mințile noastre. Dar n-am ținut 
seama de aceste păreri, pe care 
le-am infrînt.

Ți-am povestit această 
plare dintre multe altele 
ințelegi mai bine Achime 
seamnă a fi un om al 
noastre, al zilelor în care
făptuiesc visurile de veacuri ale 
omenirii. Meschinăria, viața pla
tă, mic burgheză, lașitatea nu 
sînt pe măsura timpului nostru. 
Tu Achime, te-ai înșelat pe tine 
însuți, ai înșelat „organizația
U.T.M. încercînd să trăiești sub 
paravanul șubred al unei existen
țe searbăde, lipsite de „compli

cații". Ai uitat 
Achime că în zi

lele noastre me
diocritatea este 
un fenomen în
vechit care nu se

mai împacă cu entuziasmul ge
nerației noastre, cu marile posi
bilități de afirmare pe care le 
are tineretul nostru azi și cu ma
rile răspunderi ce-i revin. Gei 
care acceptă mediocritatea sînt 
străini spiritului nou al tinerei 
noastre generații. Viața și timpul 
nu le aud tînguirile, nu le simt 
mersul, pașii lor nefiind în stare 
să producă nici cea mai ușoară 
vibrație pe caldarîmul anilor. 
Adu-ți aminte Achime de versu
rile mult regretatului Labiș care 
la 20 de ani exclama :

Trăim în miezul unui ev aprins 
Și-i dăm a-nsuflețirii noastre 

vamă.
Gei ce nu ard dezlănțuiți 

ca noi, 
flăcările noastre se 

destramă...

Ceea ce s-a realizat în Romînia
este impresionant

Declarațiile deputatului laburist Konni Zilliacus despre tara noastră
Deputatul laburist Konni Zil

liacus, care ne-a vizitat țara la 
invitația Institutului romîn pen
tru relațiile culturale cu străi
nătatea a părăsit sîmbătă Capi
tala înapoindu-se în patrie.

înainte de plecare dl. Zillia
cus a acordat un interviu unor 
redactori ai ziarului „Scînteia“ și 
Agenției Romîne de Presă „A- 
gerpres“.

Rugat să-și împărtășească im
presiile asupra vizitei în Romî
nia, dl. Zilliacus a spus: „Ceea ce 
s-a realizat în țara dv. este atît 
de impresionant și considerabil 
încît, după părerea mea, nu exis
tă nici o îndoială că în viitorii 
câțiva ani noua societate socialis-

Concursul republican al grupelor 
sanitare ale

Intr-un cadru sărbătoresc 
sîmbătă după-amiază s-a deschis 
pe Stadionul Tineretului din Ca
pitală faza finală a celui de-al 
V-lea Concurs republican al gru
pelor sanitare ale Crucii Roșii.

La deschiderea concursului au 
luat parte tovarășii Ștefan Voitec 
și Alexandru Birlădeanu, vicepre
ședinți ai Consiliului de Miniștri, 
dr. Voinea Marinescu, ministrul 
Sănătății și Prevederilor Sociale, 
conducători ai C.C. al Crucii Roșii 
a R. P. Romîne, ai instituțiilor 

. centrale și ai organizațiilor ob
ștești, cadre sanitare, numeroși 
oameni ai muncii din Capitală.

Au fost de față delegații din cele 
28 de țări ale Europei, în frunte 
cu dr. M. G. Candau, directorul 
general al Organizației Mondiale 
a Sănătății și dr. Paul van de 
Calseyde, directorul Comitetului- 
regional pentru Europa al acestei 
organizații, participanți la lucră
rile celei de-a IX-a sesiuni a Co
mitetului regional pentru Europa 
al Organizației Mondiale a Sănă
tății care s.au desfășurat în Ca
pitala patriei noastre.

Crucii Roșii
La deschidere au fost de ase

menea prezenți șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la București, 
precum și alți membri ai corpului 
diplomatic.

Cuvîntul de deschidere a fost 
rostit de dr. Oetavian Belea, pre
ședintele C.C. al Crucii Roșii a 
R. P. Romîne, care a scos în evi
dență sprijinul permanent pe care 
partidul și guvernul îl acordă Cru
cii Roșii, precum și ajutorul în
semnat pe care echipierii sanitari 
îl dau organelor medlco-sanitare 
în munca de apărare a sănătății 
populației de la orașe și sate.

Imbrăcați în frumoasele lor 
uniforme albastre și albe, peste 
6.000 de echipieri sanitari și acti
viști de Cruce Roșie din Capitală 
și din țară au defilat apoi prin 
fața tribunelor.

In zilele următoare vor av«a 
loc probele practice și teoretice 
ale concursului.

A. CONSTANTIN 
electrician, Întreprinderea 
,Electroaparataj”-Bucuresti
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In fotografie : un aspect de la deschiderea concursului.

VIAȚA DE ORGANIZAȚIE

In recrutarea cursanțllor să ținem seama
de dorința și pregătirea tinerilor

Buna funcționare a învățămîn- 
tului politic U. T. M. depinde 
în mare măsură de selecțio
narea cu grijă și simț de răs
pundere a cursanților. Ținând sea
ma de acest fapt, multe organi-

regularitate cursurile și străduin- 
du-se să-și însușească temeinic 
materialele predate, și-au exprimat 
acum dorința de a se înscrie la 
o formă superioară de învațămînt

zații U.T.M. din orașul lași orga
nizează discuții individuale cu fie
care tînăr în parte, pentru a-1 re
partiza să stuai— ... '.------ --
vățămînt 
dorinței și

în parte, pentru a-1 re- 
/ ieze în forma de în- 
politic corespunzătoare 
nivelului său de cunoș-

tințe. Așa se petrec lucrurile spre 
exemplu la fabrica de antibiotice 
Anul trecut, la această fabrică, 
înscrierea tinerilor la învățămîntul 
politic s-a făcut din oficiu, birocra
tic. Din această cauză o buna 
parte dintre' cursanți n-au acordat 
suficientă atenție studiului, iar 
unele cercuri s-au destrămat pe 
parcurs. Pentru a evita repetarea 
acelorași lipsuri, în acest an comi
tetul U.T.M. pe fabrică a creat în 
fiecare secție cite o comisie care 
a purtat discuții cu toți utemiștii 
și tinerii indrumîndu-i să frecven
teze o formă de învâțămint poli
tic , corespunzătoare nivelului lor 
de cunoștințe. In urma acestor 
discuții s-a stabilit ca un număr 
de 60 de utemiști să fie recoman
dați organizației de partid pentru 
a fi încadrați în învățămîntul po
litie de partid. De asemenea, un 
număr însemnat de utemiste prin
tre care se numără Maria Adăscă- 
liței, Clclila Dumitriu, Vera Asi- 
mionesei, Cornelia Gonstantinescu 
și multe altele, care anul trecui 
au studiat în cercul politic „Să ne 
cunoaștem patria“, frecventînd cu

politic — curs seral anul I. Au 
fost însă și alte cazuri. Tinerilor 
Traian Vergingă, Gheorghe Ababi 
și Elena Țura de pildă, care anul 
trecut n-au frecventat cu regula
ritate cercul pojitic, n-au acordat 
atenție suficientă studiului, li s-a 
recomandat de către comisie ca sa 
se înscrie și în acest an tot la 
cercul „Sa ne cunoaștem patria". 
Comisia le-a atras totodată aten
ția asupra seriozității cu care tre
buie să privească participarea lor 
la învățămîntul politic în acest 
an.

La data de 9 septembrie, cînd 
discuțiile individuale cu tinerii au 
luat sfîrșit, la Fabrica de antibio
tice din Iași s-a stabilit că vor 
funcționa 6 cercuri „Să ne cunoa
ștem patria" și 10 cursuri serale 
anul I la care s-au înscris 379 
de cursanți.

Grija, atenția cu care organiza
ția U.T.M. de la fabrica de anti
biotice s-a ocupat de recrutarea 
cursanților și de selecționarea ce
lor mai buni propagandiști, con
stituie o garanție că aici învăță. 
tnîn.tul politic U.T.M. se va des
fășura în condiții mai bune față 
de anul trecut.

@e se întîmplă însă în alte or
ganizații U.T.M. din orașul lași? 
Situația existentă la Atelierele 
G.F.R.-„Ilie Pintilie" se află la un 
pol opus celei de la fabrica de an-

tibiotice. Aici, comitetul organiza
ției de bază U.T.M. n-a desfășurat 
nici un fel de muncă politică și 
organizatorică pentru a asigura 
deschiderea și desfășurarea în 
bune condiții a învățămîntului 
politic. Cele 7 cercuri politice în 
care urmează să studieze 157 de 
utemiști și tineri au fost stabilite 
în mod arbitrar, fără să se țină 
seama de condițiile de muncă din 
ateliere, de dorințele tinerilor, de 
cunoștințele lor politice și cultu
rale. Acest sistem birocratic de 
muncă nu ne dă garanția că în 
acest an învățămîntul politic la 
Atelierele G.F.R.-„llie Pintilie“ își 
va atinge scopul. Lipsuri asemă
nătoare mai există din păcate și în 
activitatea organizației de bază 
U.T.M. de la fabrica „Țesătura“ și 
la alte întreprinderi din oraș.

Pentru formalismul și superfi
cialitatea ce se manifestă în pre
gătirea deschiderii învățătnțntului 
politic în unele organizații U.T.M. 
din orașul Iași, o serioasă vină re. 
vine comitetului orășenesc U.T.M., 
comisiei învățămîntului politic 
U. T. M. pe oraș care s-au mul
țumit doar să dea unele indicații 
generale privind deschiderea învă- 
țămîntului politic fără să contro
leze îndeaproape dacă aceste indi
cații sînt aplicate peste tot.

Pînă la deschiderea noului an de 
învățămînt politic mai sînt doar 
cîteva zile. De aceea este necesar 
ca biroul Comitetului orășenesc 
U.T.M. lași să ia de urgență mă
suri pentru a îndruma organiza
țiile de bază U.TjM. aă discute cu

fiecare utemist și tînăr în parte, să 
analizeze cu toată atenția și răs
punderea dorințele tinerilor, cu
noștințele lor politice, ideologice și 
de cultură generală și -numai după 
aceea să stabilească cercurile și 
cursurile politice în care tinerii ur
mează să studieze.

In ce privește situația existen
tă la Atelierele C.F.R. „Ilie Pinti
lie“, in organizațiile U.T.M. de la 
„Țesătura“ și în celelalte în care 
s.au manifestat lipsuri asemănă
toare, comitetul orășenesc U.T.M. 
să ia măsuri urgente și să le ajute 
pentru a revizui modul în care s-a 
făcut recrutarea cursanților, tre- 
cînd la reorganizarea cercurilor 
politice pe baza cunoașterii dorin
ței și nivelului politic al fiecărui 
tînăr. Totodată, trebuie asigurate 
condițiile materiale necesare : săli 
corespunzătoare, materiale didacti
ce etc. pentru buna desfășurare a 
activității cursurilor și cercurilor 
politice. Este necesar de asemenea 
ca biroul comitetului orășenesc 
U.T.M. să ajute organizațiile de ba
ză U.T.M. în munca pentru a selec- 
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ționa buni propagandiști, cu 
temeinică pregătire politică 
culturală, capabili să asigure 
rodnică activitate cercurilor 
cursurilor politice. Numai dacă 
vor lua asemenea măsuri învăță- 
mîntul politic în organizațiile 
U.T.M. din orașul lași își va pu
tea atinge scopul pe deplin.

«. SLAVIC 
L ANDREI

tă, pe care sînteți pe cale de a 
o construi, va permite poporului 
romîn să se bucure din plin de 
bogățiile și frumusețile țării sale, 
care în trecut au fost rezervate 
pentru o infimă minoritate, dar 
care astăzi, grație socialismului, 
sînt la dispoziția poporului în
treg.

Nu numai bogățiile potențiale 
ale țării dv. dar varietatea fru
museților ei, precum și interesul 
istoric pe care îl prezintă — prea 
puțin cunoscut încă în Occident 
și la noi în Anglia — fac ca 
țara dv. să poată fi un adevărat 
paradis pentru toți turiștii“.

Dl. Zilliacus și-a dat seama că 
poporul romîn este un popor cu 
inima caldă, un popor vesel, cu
rajos, inteligent și amabil. ,,Nu 
numai eu — a arătat dl. Zillia
cus — dar și soția și fiica mea 
s-au îndrăgostit de poporul ro
mîn, fiindcă am întîlnit aici a- 
tita amabilitate, atîta.' ospitalita
te, atîta sinceritate prietenească. 
Avem o mare admirație pentru 
poporul dv. și sîntem siguri că 
îl așteaptă un viitor frumos“.

„Am asistat — a spus dl. Zil- 
lia«us în continuare — la demons
trația națională, la mărea paradă 
de la 23 August. Pentru mine a 
fost evident că aveam în față un 
popor în sărbătoare, un popor 
care sărbătorea cuceririle obținu
te, un popor care a depășit tim
purile cele mai aspre și începe 
să se bucure de roadele tuturor 
sacrificiilor și ale eforturilor sale, 
care au pus bazele noii societăți.

Am vizitat în Dobrogea o gos
podărie colectivă. Am avut sen
timentul foarte puternic că ceea 
ce.s-a realizat acolo constituie o 
nouă etapă, o adevărată revolu
ție. economică și socială, echiva
lentă la țară cu revoluția indus
trială, care a avut loc la orașe 
în ultimele două secole. Țăranul 
colectivist nu mai este pur și 
simplu un țăran, ci un cetățean 
al societății modeme. Ei are cu 
totul alt nivel de viață și de e- 
ducație. Nu cred că ideea unei 
reveniri la situația din trecut ar 
prezenta vreo atracție pentru ță
ranii romîni. Același lpcru și în 
ce privește muncitorii".

„Am avut — a spus apoi dl. 
Zilliacus — marea onoare și 
plăcerea de a întilni pe primul 
secretar al Partidului Muncito
resc Romîn, Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, pe președintele Consiliului 
de Miniștri, Chlvu Stoica, pe 
președintele Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale^I. Gh. Mau- 
rer, pe vicepreședintele Consiliu
lui de Miniștri, Șt. Voitec. Am 
discutat cu ei despre multe pro
bleme. A fțst pentru mine o 
experiență de neuitat. Am fost 
tratat ca prieten al României 
ceea ce sînt într-adevăr“.

Arătînd că în cursul convorbi
rii au fost trecute în revistă ma
rile probleme actuale, dl. Zillia
cus și-a exprimat părerea că în
tre punctul de vedere al socia
liștilor de stînga din Anglia și 
al oamenilor care construiesc so
cialismul în țările de democrație 
populară, inclusiv în Romînia, nu 
există deosebiri esențiale asupra 
problemelor internaționale. In 
timpul convorbirii atmosfera a 
fost deosebit de prietenească.

Referindu-se la impresiile că
pătate în urma contactelor avute

în țara noastră, dl. Zilliacus a 
arătat că a .putut constata puter
nica dorință de pace a poporu
lui romîn. Această dorință de 
pace, de lichidare a absurdului 
„război rece" există astăzi în 
toate țările; ea este împărtășită 
și de poporul englez, cred că pot 
adăuga și de poporul american.

In legătură cu aceasta dl. 
Zilliacus a vorbit despre locul 
pe care-1 ocupă problemele luptei 
pentru pace și 
internațională 
niei electorale

Dl. Zilliacus 
părerea sa în . 
laburist s-ar putea găsi destul 
de ușor baze 
cu U.R.S.S. și 
ție populară.

Schimbul de
Eisenhower, a ... ... _......... .....
constituie o lovitură gravă dată 
pșihozei războiului rece. In vede
rea alegerilor — în Anglia ele 
vor avea loc în curi-nd,' iar în 
Statele Unite în noiembrie 1960 
— popoarele englez și american 
sînt într-o asemenea stare de 
spirit încît cel care pretinde să 
fie candidat la puterea supremă, 
guvernamentală, tTebuie să poa
tă afirma in fața poporului că 
știe cum să facă pacea cu 
U.R.S.S.; dacă este cu putință el 
trebuie să poată spune ce a făcut 
pentru aceasta, să poată spune că 
a vizitat U.R.S.S. și a discutat, 
cu conducătorii Uniunii Sovie
tice. Nu există nici o îndoială că 
guvernul englez și guvernul a- 
merican au mers pe această cale 
în mare parte datorită presiunii 
popoarelor lor.

Dl. Zilliacus a vorbit a.poi 
despre relațiile anglo-romîne și 
despre progresele realizate în ul
tima vreme în acest domeniu. 
Lucrul cel mai important — a ară
tat dl. Zilliacus — este de i 
crea o rețea de legături comer
ciale și schimburi culturale.

Dl. Zilliacus. și-a exprimat pă
rerea că pentru dezvoltarea legă
turilor comerciale dintre țările 
noastre va fi foarte util ca ță
rile răsăritene să obțină credite 
pe piața britanică. Cred — a ară
tat dl. Zilliacus—că va veni tim
pul cînd problema schimburilor e- 
conomice nu va mai fi tratată ca 
o problemă, pură de 
ca o problemă de 
economică și tehnică 
mult mai largi.

Mulțumind pentru ospitalitatea 
de care s-a bucurat, dl. Zillia
cus și-a exprimat în încheiere 
speranța că va avea cît mai cu- 
rînd prilejul să revină în țara 
noastră și convingerea că va pu
tea să ia cunoștință atunci de noi 
și mari succese realizate de po
porul romîn. Pentru aceasta pa
cea, buna înțelegere și bunăvoința 
între popoare constituie o condi
ție primordială.

pentru destindere 
în cadrul campa- 
din Anglia.
a arătat că după 

poziția Partidului

pentru un acord 
țările de democra-

vizite Hrușciov — 
apus dl. Zilliacus,

comerț, ci 
colaborare 
pe baze

—•
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Sîmbătă după-amiază a sosit în 
Capitală delegația guvernamen
tală a R. P. Romîne, condusă de 
tov. Gh. Gaston Marin, președin
tele Comitetului de Stat al Plani
ficării, care a participat la deschi
derea primului Tîrg Internațional 
de mostre de la Brno. Din dele
gație au făcut parte tovarășii Gogu 
Rădulescu, ministrul Comerțului, 
Carol Loncear, ministrul Industriei 
Grele și Mihai Ciobanu, președin
tele Camerei de Comerț a R. P. 
Romîne. Delegația a fost însoțită 
de un grup de experți și specia
liști.

Sîmbătă a părăsit Gapitala îna- 
poindu-șe în patrie, ansamblul de 
balet al Operei de stat din Buda
pesta, care a întreprins un turneu 
în țara noastră.

(Ager prea)

Sîmbătă a avut loc ceremonia 
de doliu cu prilejul încetării din 
viață a tovarășului Stoian Pav
lov, ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Republicii Popu
lare Bulgarlia la București, deca
nul corpului diplomatic, membru 
al Comitetului Central al Parti
dului Comunist Bulgar.

împărtășind sentimentele de 
durere ale poporului frate bulgar, 
la catafalcul defunctului, depus 
în clădirea ambasadei, au venit 
pentru a aduce un ultim omagiu 
oameni a; muncii din Capitală, 
reprezentanți ai unor instituții 
centrale de stat și ai unor orga
nizații obștești.

Au fost depuse coroane de flori 
din partea Comitetului Central al 
Partidului Muncitoresc Romîn. 
Consiliului de Miniștri, Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale, Am
basadei R. P. Bulgaria, Corpului 
diplomatic. Ministerului Afaceri
lor Externe, Consiliului Central 
al Sindicatelor, Asociației cultu
rale „Hristo Botev“, studenților 
bulgari care studiază în țara 
noastră.

La Ambasada R. P. Bulgaria 
au venit pentru a exprima con
doleanțe tovarășii Alexandru Dră- 
ghici, Constantin Pîrvulescu, Ște
fan Voitec, Ion Gheorghe Mau- 
rer, Vladimir Gheorghiu, Alexan
dru Bîrlădeanu, Popa Gherasim, 
Pavel Daju, Elena Lascu-Iordă. 
chescu, Paul Niculescu-Mizil, Pe
tre Lupu, Gheorghe Stoica, mem
bri- ai G.G. al P.M.R., Gheorghe 
Diaconescu, Dumitru Simulescu, 
miniștri, Alexandru Lăzăreanu și 
Vasile Durpitrescu, adjuncți ai mi
nistrului Afacerilor Externe.

Au prezentat de asemenea con
doleanțe șefi ai misiunilor di
plomatice și alți membri ai corpu
lui diplomatic.

La ora 12 a avut loc adunarea 
de doliu. Luînd cuvîntul, însărci
natul cu afaceri ad-interim al 
R. P. Bulgaria la București, Ivan 
Spasov, a evocat figura luminoa
să a defunctului. Stoian Pavlov 
s-a născut în satul Petărgi, raio
nul Pirdop, în anul 1910, dintr-o 
familie de țărani săraci. Luînd de 
tînăr contact cu mișcarea revo
luționară, el a devenit în a- 
nul 1929 membru al Partidului 
Comunist Bulgar. Pentru intensa 
lui activitate politică, autoritățile 
fasciste l-au condamnat la mulți 
ani de închisoare. După victoria 
insurecției populare de la 9 sep
tembrie 1944, la care a parti
cipat activ, Stoian Pavlov a fost 
secretar al Comitetului orășenesc 
și membru al Biroului Comitetului 
regional Vama al Partidului Co
munist Bulgar, iar apoi al consi
liului sindical regional. Bucurîn- 
du-se de încrederea poporului și 
partidului a fost ales deputat, 
membru supleant al C.C. al

P.G.B., iar apoi membru al G.G. 
al P.C.B.
La 20 iunie 1954 tovarășul Pav

lov este numit ambasador extra
ordinar și plenipotențiar al Re
publicii Populare Bulgaria la 
București, în care calitate a co“, 
tribuit din toată inima la întăr.- 
rea și înflorirea prieteniei bulga- 
ro-romine.

Partidul și guvernul au acor
dat o înaltă apreciere meritelor
lui în lupta împotriva _ fascis
mului, Prezidiul Adunării Popu
lare a R. P. Bulgaria conferind 
tovarășului Stoian Pavlov ordinele 
„9 Septembrie“ și „Libertatea po
porului 1941—1944“.

Vorbind în numele corpului di
plomatic, ambasadorul Uniunii So
vietice la București, A. A. Epișev, 
a spus printre altele: A încetat de 
a mai bate inima unui om emi
nent, care și-a consacrat întreaga 
viață conștientă și energia clocoti
toare luptei pentru libertatea și in
dependența patriei sale, pentru fe
ricirea și prosperitatea poporului 
bulgar. Deținlnd funcția de amba
sador extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Bulga
ria în Republica Populară Romînă, 
Stoian Pavlov a muncit fără pre
get pentru întărirea prieteniei și 
colaborării între poporul bulgar și 
cel romîn, pentru întărirea priete
niei și colaborării între popoarele 
întregii lumi.

Noi, membrii corpului diploma
tic din București, l-am cunoscut 
bine pe Stoian Pavlov ca pe un 
tovarăș modest, gata oricîna să 
vină în ajutor, ca un fiu credin
cios și devotat al poporului bul
gar, ca pe un înflăcărat luptător 
pentru pace și prietenie între po
poare.

Astăzi, conducted pe ultimul său 
drum pe Stoian Pavlov, ambasa
dorul extraordinar și plenipoten
țiar al Republicii Populare Bul
garia în Republica Populară Ro
mînă, și exprimînd cele mai pro
funde condoleanțe Ministerului Afa
cerilor Externe al Republicii Popu
lare Bulgaria, colectivului ambasa
dei și familiei defunctului, vom 
păstra în inimile noastre amintirea 
luminoasă a minunatului nostru 
coleg, tovarăș și prieten, Stoian 
Pavlov.

Au fost intonate imnurile de 
stat ale R. P. Bulgaria și R- P. 
Romîne.

Sicriul cu corpul neînsuflețit al 
tovarășului Stoian Pavlov a fost 
ridicat pe umeri de șefi ai misiu
nilor diplomatice și de membri ai 
ambasadei R. P. Bulgaria și de
pus în automobilul mortuar.

O companie de onoare cu drapel 
a prezentat onorul.

Corpul defunctului a fost trans
portat în R. P. Bulgaria.

(Agerpres)

Știri sportive
ORAȘUL STAL IN 12 (Ager

pres). — Prin telefon: Gea ae-a 
12-a și penultima etapă a turului 
ciclist al R.P. Rornine, desfășurată 
pe șoseaua Sibiu-Orașul Sfalin, s-a 
soldat fără nici o modificare im
portantă în clasament.

Etapa a avut un cîștigător 
neașteptat, Silviu Duță (C.C.A.), 
evadat din pluton cu 10 km. îna
inte de sosire, împreună cu tînărul 
Gh. Neagoe. Amîndoi au fost cro
nometrați cu timpul de 3h50’40’’. 
La intervale de secunde au sosit și 
restul concurenților.

Clasamentul general individual 
înaintea ultimei etape : 1. I. Cosma 
(Dinamo) 49h 08'28”; 2. G. Moi- 
ceanu (Dinamo) la 2’51”; 3. G. 
Șerban (G.C.A.) la 4’41”.

Astăzi se desfășoară ultim, 
pă, Orașul Stalin-București 
km.) cu sosirea în jurul orei 
pe stadionul „23 August“,

★
La Ștrandul Tineretului din Ca

pitală au continuat sîmbătă cam
pionatele republicane de natație pe 
anul 1959. Cele patru finale dis
putate au fost cîștigate de urmă
torii sportivi: 400 m. liber femei— 
Ingrid Wachter (Știința București), 
5’19”9/10—nou record R.P.R. de 
senioare ; 200 m. bras femei: San
da Iordan (Dinamo) 3"03”9/10— 
record R.P.R. de junioare.

★
Peste 20.000 spectatori au asis

tat sîmbătă pe stadionul Dinamo 
din Capitală la întîlnirea dintre 
echipele Progresul-București și 
Steagul Roșu-Orașul Stalin, con
tînd pentru campionatul catego
riei A la fotbal. Victoria a revenit

fotbaliștilqr din Orașul Sfalin eu 
scorul de 2—1 (0—0). Au marcat 
Proca (2) și respectiv Birn.

★
Sîmbătă seara, pe ringul insta

lat în incinta stadionului Republi
cii s-a desfășurat întîlnirea inter
națională de box dintre echipele de 
tineret ale R.P. Romîne și R.P. 
Ungare, prima din cadrul celor trei 
meciuri amicale care opun pe 
pugiliștii romîni celor maghiari, 
întîlnirea a luat sfîrșit cu scorul 
de 7—3 în favoarea pugiliștilor ro
mîni.
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★
Pe stadionul „23 August“ va 

avea loc întîlnirea de fotbal intre 
echipele C.C.A. fi Farul Constau 
ța, din cadrul celei de-a IV-a etape 
a Campionatului republican de 
fotbal. Meciul va începe la ora 
16,30 fi va fi precedat de sosirea 
eicliftilor în ultima etapă a Tu
rului ciclist al R.P.R. Repriza a 
doua a acestei întîlniri va fi 
transmisă la radio pe programul 
l, cu începere de la ora 17,30.

*
La 11 septembrie s-a desfă- 

ruat meciul internațional de fotbal 
dintre echipele „Ruda Hvezda“ 
Bratislava și F.G. Porto (Portu
galia), contînd pentru primul tur 
al Cupei campionilor europeni. 
Fotbaliștii cehoslovaci au cîștigat 
cu scorul de 2—1 (1—1).

(Agerpres)
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întreaga omenire este entuziasmată 
de strălucita biruință a științei sovietice
O nouă etapă 
remarcabilă 

în cucerirea Cosmosului
Prof. ing.

Succesele precedente ale știin
ței și tehnicii sovietice în dome
niul rachetelor au făcut posibi'e 
călătoriile cosmice în limitele 
sistemului nostru solar. Actual
mente, o nouă rachetă cosmică 
ae îndreaptă spre Lună și se aș
teaptă ca să o atingă ia cursul 
nopții de astăzi.

Față de lansarea precedentă de 
la 2 ianuarie a.c., actuala rache
tă cosmică constituie o nouă eta
pă remarcabilă în ceea ce pri
vește performanțele tehnice și 
noutatea cosmonautică:

Precizia dirijării
Ceea ce impresionează în pri

mul moment, în legătură cu da
tele tehnico-științifice relatate de 
comunicatele oficiale, este asigu
rarea unei înalte precizii in diri
jarea zborului rachetei. In acest 
scop, și ultima treaptă a rache
tei a fost înzestrată cu aparata- 
jul necesar pentru a putea fi 
dirijată de pe Pămînt. Aceasta 
înseamnă că specialiștii sovietici 
fiînt în posesia unor mijloace teh
nice excepționale de teleghidare 
a rachetelor ce zboară la foarte 
mare distanță de locul de lan
sare. Conducînd de pe Pămînt 
zborul rachetei aflată la o distan
ță de mii de kilometri, s-a creat 
prin aceasta posibilitatea de a 
corecta parametrii de mișcare a 
rachetei în faza decisivă a traiec
toriei active, cu scopul de a obli
ga vehiculul cosmic să urmeze o 
traiectorie dinainte calculată 
(spre Lună, spre planetele veci
ne Pămîntului — Venus și Măr
ie etc.).

Aceasta are o importanță ex
cepțională pentru perspectiva 
zborurilor cosmice, cu pasageri, 
de-a lungul unor „căi“ convena
bile de legătură interplanetară 
între Pămînt și celelalte corpuri 
cerești din sistemul nostru solar.

Greutatea utilă crește 
mereu

Un fapt important, remarca- 
cabil în noua experiență sovie
tică îl constituie creșterea conti
nuă a greutății încărcăturii utile 
a vehiculului cosmic. De data a- 
ceasta, greutatea ultimei trepte 
a rachetei purtătoare ă ajuns la 
1511 kg ădică a crescut cu 39 
kg față de lansarea de la 2 ia
nuarie a.c. (1472 kg). Evident, 
aceasta presupune existența unui 
motor rachetă deosebit de puter
nic, capabil să imprime viteza 
cosmică de 11. 2 km s unei în
cărcături atît de mari, compara
bile cu a unui autoturism „Po- 
beda". Pînă în prezent, nici o 
altă țară din lume nu a reușit 
să trimită în Cosmos o încărcă
tură atît de mare.

Noutatea cosmonautică
Actualmente, din punct de ve

dere astronomic, Pămîntul se 
află situat între Soare și Lună. 
Trimiț’nd o rachetă în direcția 
Lunci acest vehicul este pus în 
situația de a se depărta de Soare. 
Aceasta înseamnă că atracția Soa
relui nu sporește viteza rechetei 
ci o micșorează. De aici rezultă 
că oamenii de știință sovietici 
dispun de un ntotor rachetă atît 
de puternic îneît renunță să mai

Un bărbat in vîrstă care mergea 
sprijinindu-se într-un baston a 
ascultat tăcut discuția citorva ame
ricani simpli cu un ziarist de la 
„Pravda“ petrecută intr-una d n 
sălile sediului O.N.U. din Nevi 
York. Bătrinelul, pe neașteptate, 
s-a adresat cu convingere ziaristu
lui: „Din zece americani, nouă 
îl așteaptă de dl. Hrușciov ca pe 
un sol al păcii. Este un fapt tot 
atît de exact ea și faptul că mă 
cheamă Paul Morelli. Puteți scrie 
aceasta în ziarul dv.‘. Avea per
fectă dreptate. Dovadă: un ziarist 
de la „Cliristian Science Monitor“ 
a pornit recent pe străzile New 
York-ului într-un sondaj al trecă
torilor. 80 de persoane au fost 
oprite și rugate să-fi spună pute
rea despre schimbul ue vizite 
Hrușciov—Eisenhouer. 72 dintre 
acestea au aprobat cu căldură a- 
propiatele călătorii ele celor doi 
șefi de state.

Mai sint doar cîteva zile piuă 
în momentul cind o uriașă navă 
aeriană sovietică va transporta 
peste ocean pe tovarășul Hrușciov 
și persoanele ce-l însoțesc. I izi.a 
conducătorului sovietic in S.U.A. 
reține atenția opiniei publice mon
diale. In America se manifestă un 
uriaș interes față de Călătoria lui 
N. S. Hrușc.ov. Presa relatează că 
la Casa Albă, la Departamentul 
de Stat, la ambasada sovietică, so
sesc in fiecare zi sute și sute de 
scrisori din care se desprinde 
același interes față de contactele 
la cel mei înalt nivel. „Americani 
reprezentind toate păturile popu
lației — scria ziarul „Christian 
Science Monitor“—continuă să inun
de Washingtonul cu idei despre 
cum trebuie primit N. S. Hruț- 
ciov“. Personalități din diploma
ție, economie și presă se strădu
iesc să obțină privilegiul de a fi 
prezente la intîlnirile organizate 
cu prilejul vizitei lui N. S. Hruș- 
ciov. 2000 de ziariști vor relata 
călătoria lui N. S. Hrușciov in 
S.U.A. „France Presse’’ spune ci 
este un record in istoria gazetăriei 
americane, nici o altă personali 
taie nereușind să stârnească un in
teres similar. Ținând seama de in
teresul opiniei publice, o serie de

Ion Pascaru
folosească avantajele pe care le 
poate oferi atracția diverșilor 
aștri pentru a obține avantaje 
în sporirea naturală și deci ob
ținerea unei anumite viteze cos
mice. 0 astfel de problemă de
vine de importanță minoră în 
experiența actuală. îneît, devine, 
posibil să se țină seama de alți 
factori care să asigure, convena
bil. o anumită traiectorie.

Intr-adevăr, alegînd actuala si
tuație astronomică drept moment 
al lansării, se obțin avantaje de 
alt ordin.

In primul rînd se obțin oare- 
cari condițiuni favorabile în ceea 
ce privește linia de acțiune a 
forțelor de atracție a celor trei 
aștri principali (Soare, Pămînt, 
Lună), asupra corpului cosmic 
artificial. Este adevărat că un 
astfel de avantaj se poate obține 
și atunci cînd Luna se află între 
Soare și Pămînt și deci corpul 
cosmic artificial s-ar lansa astfel 
îneît în zborul său s-ar apropia 
de Soare. Alegînd însă prima 
variantă, se obține și un al doi
lea avantaj, care constă în aceea 
că, atunci cînd vehiculul cosmic 
se apropie de suprafața Lunei, 
atracția Soarelui este de natură 
a-i micșora viteza și deci de a-i 
favoriza căderea sa pe suprafața 
Lunei.

Aparataiul științific 
și radiotehnic

Conteinerul cu încărcătura uti
lă conține un complex bogat de 
aparataj pentru măsurători. în 
vecinătatea Pămîntului, în spa
țiul interplanetar dintre Pămînt 
și Lună, și în spațiul lunar. Evi
dent. un asemenea aparataj va 
permite verificarea datelor obți
nute în experiențele precedente, 
obținerea unor date noi asupra 
cîmpului magnetic al Pămîntu
lui și Lunei, asupra variației și 
intensității radiațiilor cosmice, 
asupra meteoriților, asupra ga
zelor componente ale materiei 
interplanetare, asupra nucleelor 
grele etc.

O aparatură specială a fost 
destinată realizării unui nor de 
natriu (cometă artificială).

Prin realizarea programului 
de cercetări științifice propus, 
se vor obține materiale valoroa
se atît pentru problemele de fi
zică ale spațiului cosmic cît și 
pentru elaborarea unor construc
ții raționale a viitoarelor nave 
cosmice, ceea ce prezintă o mare 
importanță pentru perspectivele 
zborurilor cosmice cu pasageri.

Pe de altă parte și aparataiul 
radiotehnic instalat la bordul 
navei cosmice a devenit mai bo
gat : trei emițători radio cu cinci 
emisiuni avînd frecvențe diferite. 
In acest mod, și în domeniul co
municațiilor radio în Cosmos, la 
distanțe mari, se vor obține re
zultate valoroase. O performan
ță asemănătoare, nu a fost reali
zată în nici o altă țară din 
lume.

Prin lansarea cu succes a ce
lei de a doua rachete cosmice 
oamenii de știință și tehnicienii 
sovietici păstrează întîietatea în 
lupta pentru cucerirea spațiului 
cosmic.

In ajunul sosirii lui N.S. H rușciov în S. U.A.

Opinii americane
oameni politici din S.U.A. salută 
schimbul de vizite. Președintele 
Comisiei senatoriale pentru aface
rile externe, Fulbright, aprecia că 
intîlnirile celor doi oameni poli
tici „pot duce la o mai bună în
țelegere reciprocă și la o mai bună 
soluționare a divergențelor”.

Coloanele presei sint pline de 
comentarii pe tema apropiatei că
lătorii a lui N. S. Hrușciov in 
S.U ,A., considerată evenimentul 
nr. 1 al ultimilor ani. tn aceste 
comentarii răzbate intr-o măsura 
mai largă decit altă dată pulsul 
opiniei publice, deși trebuie spus 
clar că dușmanii colaborării inter
naționale iți continuă in presă 
activitatea lor obstrucționistă. Ziarul 
sindical american „Union News“ 
a publicat un articol dedicat întil- 
nirilor Hrușciov-Eisenhower ex- 
primind păreri ce merită a fi 
semnalate: „Noi nu așteptăm m:- 
nuni. Sperăm și credem însă că 
acest schimb de vizite va marca 
începutul unei ere noi, cînd prin 
zidul care desparte marile puteri, 
astăzi străpuns, vor pătrunde mai 
întîi informații despre cele două 
părți, iar apoi se va stabili și în. 
țelegerea reciprocă. Marile puteri 
trebuie să învețe să trăiască în 
bune relații. în vremea noastră 
cînd există arme atomice și rache
te intercontinentale, o altă cale 
nu poate exista“.

Cunoscutul ziarist american 
Drew Pearson, de Ia „Daily Mir- 
ror" a publicat in mai multe ziare 
din S.U.A., un articol, in care ca
lifică schimbul de. vizite Hrușciov- 
Eisenhouer drept „un moment 
crucial în istorie". Ziaristul ame
rican afirmă că „președintele Ei- 
senhoWer se află in fața următoa
rei alternative — fie să stea de 
vorbă, fie să se războiască“. Ce fac
tori au dictat, după Pearson, ale
gerea președintelui S-U..4. „Judecind 
chiar și după declarațiile publice

Călătoria rachetei
spre

MOSCOVA 12 (Agerpres). — 
Intr-un interviu acordat unui co
respondent al agenției TASS, A- 
leksandr Topcicv, vicepreședinte al 
Academiei de Științe a U.R.S.S., a 
arătat că potrivit datelor primite 
la ora 16 (ora Moscovei), cea de-a 
doua rachetă cosmică sovietică a 
continuat să se deplaseze cu suc
ces spre Lună pe traiectoria fi
xată. Stațiunile sovietice de obser
vații mențin o legătură permanen
tă cu stațiile de radio de pe bor
dul rachetei și înregistrează nume
roase informații științifice.

Vorbind despre uriașa greutate 
a ultimei trepte a celei de-a doua 
rachete cosmice care depășește cu 
39 kg greutatea secțiunii de cap a 
primei rachete lansate la .2 ianua
rie. a.c., acad. Topciev a subliniat 
că aceasta constituie un no:i și 
mare pas înainte. Oamenii sovie
tici, a spus el, au reușit să trimită 
în Cosmos un aparataj științific și 
tehnic mult niai mare care per
mite să se studieze mai profund 
spațiul cosmic in timpul zborului 
spre Lună.

★
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite:
Cea de-a doua rachetă cosmică 

sovietica își continuă drumul spre 
Lună. PÎNA LA ORA 17 (ORA 
MOSCOVEI) RACHETA A PAR
CURS 101.000 KM și s-a aflat în 
acest timp deasupra părții răsări
tene a insulei Sumatra.

Radioemițătoarele de pe rachetă 
care funcționează pe frecvențele de 
20,003 Mhz, 19,997 Mhz, 19,993 
Mhz și 39,986 Mhz, precum și pe 
frecvența de 183,6 Mhz funcțio
nează continuu. Aparatul științific 
și telemetrie instalat pe bordul 
rachetei funcționează normal. Sis
temul stațiunilor de măsurat 
și al punctelor de observații 
de pe teritoriul Uniunii So
vietice recepționează și înregis
trează necontenit semnalele de ra
dio. Stațiunile radio terestre efec
tuează măsurătoarea actualelor 
coordonate ale traiectoriei rache- 

La închiderea ediției

Ora 22: 152.000 km. 
depărtare de Pămînt

1 MOSCOVA 12 (Agerpres). — TASS transmite:
CONTINUINDU-ȘI ZBORUL SPRE LUNĂ, LA ORA 22 (ORA 

MOSCOVEI) RACHETA COSMICA S-A AFLAT DEASUPRA 
TERITORIULUI AFRICII DE SUD (TANGANICA) LA O DE
PĂRTARE DE 152.000 KM. DE PĂMÎNT.

Toate stațiunile terestre de măsurat continuă observațiile 
asupra zborului rachetei și înregistrarea informațiilor științifice 
care sint transmise de la bordul ei. Potrivit datelor preliminare 
obținute după prelucrarea informațiilor telemetrice, întreaga 
aparatură științifică instalată în conteinerul rachetei funcționează 
normal. Temperatura gazului din interiorul conteinerului este 
menținută în limitele a 20-25 grade Celsius. Etanșeitatea conici- 
nerului se menține la nivelul fixat. La centrul de calculare con
tinuă să sosească pentru prelucrare informațiile științifice de 
măsurare de la punctele de măsurare.

La ora 21,39'42” (ora 5 Moscovei) în constelația Vărsătorul, 
intr-un punct avînd coordonatele ecuatoriale : ascensiunea dreaptă 
20 ore 41 minute și declinația minus 7,2 grade, a putut fi obser. 
vată cometa artificială formată de racheta cosmică.

La 12 septembrie, la ora 24, ora Moscovei, racheta cosmică se 
va afla deasupra unui punct al Oceanului Atlantic avind coordo
natele 4,7 grade longitudine estică și 8,4 grade latitudine sudică. 
Observațiile radio asupra rachetei se pot efectua de pe teritoriile 
țărilor Asiei de Sud, Europei, Africii, Americii de Sud și din 
Antarctida.

ale liderilor noștri militari și nu 
după declarațiile confidențiale mai 
pesimiste — scrie Pearson — noi 
am pierdut preponderența nece. 
sară unei victorii hotărîtoare. Po
trivit celor afirmate de ministrul 
de război Mc Elroy, noi nu avem 
nici un plan de a ajunge din urmă 
Rusia în ceea ce privește crearea 
îngrozitoarelor rachete balistice 
intercontinentale cu raza mare de 
acțiune. Potrivit celor afirmate de 
Keith Glennan, directorul adtni- 
nistrației naționale a S.U.A. pen-

Revista presei

tru problemele aeronauticii și cer
cetărilor spațiului cosmic. Rusia 
ne-a luat cu mult înainte în ceea 
ce privește cucerirea Cosmosului. 
După cum a declarat amiralul 
Arly Bark, șeful statului major 
al forțelor maritime militare. Ru
sia ne-a întrecut în ce privește 
crearea de .submarine care pot 
lansa proiectile rachetă de sub 
apă. tn afară de toate acestea, 
dacă ținem seama de faptul că 
Rusia dispune de armată, că flota 
ei maritimă militară ocupă astăzi 
al doilea loc în lume și că Rusia 
dispune de o rezervă de arme ato
mice destul de mare pentru a dis
truge orașele principale din S.U.A., 
atunci devine clar de ce președin
tele Eisenhower este dispus să stea 
de vorbă cu N. S. Hrușciov și nu 
să lupte cu el“.

Oamenii simpli din America îl 
așteaptă pe tovarășul Hrușciov ca 
pe un mesager al păcii și coexis
tenței pașnice. Ziaristul canadian 
Karter scria că pe continentul 
american sînt mulți cei ce spun: 
„Sosește în America mister pacea”. 
Sint semnificative cuvintele pe

Lună
tei cosmice după care la centrul 
de calculat se stabilise parame
trii orbitei rachetei și se calcu
lează obiectivele indicate. La ora 
19 (ora Moscovei) racheta cos
mică s-a aflat deasupra Oceanului 
Indian, deasupra unui punct avînd 
coordonatele 78,6 longitudine esti
că și 5,4 latitudine sudică.

*
MOSCOVA 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : Stnterr convinși 
că cea de-a doua rachetă cosmică 
sov'etică lansată la 12 septembrie 
In direcția Lunei va îndeplini cu 
succes sarcinile științifice propuse 
și va constitui un mare pas îna
inte în studierea naturii Lunii a 
declarat unui corespondent al a- 
genției TASS, prof. Evgheni Fe
dorov, membru corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S. și 
directorul Institutului de geofizică 
aplicată

Evgheni Fedorov a relevat că 
noul program științific care ur
mează să fie îndeplinit prin lan
sarea rachetei se deosebește întru, 
cîtva de programul înfăptuit în 
timpul zborului primei rachete 
cosmice sovietice.

S-a hotărît să se completeze 
programul cercetărilor efectuate 
cu ajutorul rachetei cosmice cu 
studierea cîmpului magnetic te
restru la înălțimi inaccesibile pen- 
■tru sateliții artificiali, a spus prof. 
Fedorov. Este posibil că experien
țele prevăzute vor da multe re. 
zultate neașteptate.

★
TAȘKENT 12 (Agerpres). — 

TASS transmite : La Observatorul 
astronomie din Tașkent s-a foto
grafiat cometa artificială — norul 
de sodiu format din cea de-a doua 
rachetă cosmică sovietică.

După cum a declarat unui cores
pondent al agenției TASS, prof. 
Vladimir Șeglov, directorul obser
vatorului, fotografierea s-a efectuai 
în condițiile unui cer senin.

Norul de sodiu nu a putut fi 
observat cu ochiul liber fi nici cu 
ajutorul aparatelor optice simple.

Fotografiile obținute se prelu
crează fi vor fi studiate.

care un profesor de istorie d'n 
Chicago, Arthur Krol, le-a rostit 
corespondentului „Pravdei" la 
New York: „Țin să subliniez că 
acum nici un om dc stat nu mai 
poate conta pe un succes în rîn- 
durile alegătorilor dacă el nu va 
vizita Moscova și nu va sta de 
vorbă eu Hrușciov. Acest lucru este 
foarte semnificativ. Nu-i așa? Și 
nu voi greși dacă voi explica acest 
fapt prin prestigiul uriaș de care 
se bucură premierul sovietic”. In 
fond cele spuse de profesorul din 
Chicago le confirmă și corespon
dentul agenției „United Press In
ternațional“, Alfred Krusenstern, 
care consideră că majoritatea ame
ricanilor apreciază „schimbul de 
vizite ca o încercare de a ieși din 
impasul războiului rece“.

Ar fi însă profund greșit să se 
creadă că adversarii colaborării in
ternaționale, cei ce-și clădesc visu
rile pe nisipul războiului rece, au 
dezarmat. Âvocații comenzilor mi
litare și ai uriașelor beneficii mo
nopoliste încearcă să facă totul 
spre a învenina atmosfera in aju
nul sosirii lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A. Se folosesc clasicile denatu
rări și calomnieri la adresa poli
ticii sovietice. De la cei care cer 
să se renunțe la regulile ospitali
tății, care cer să fie încălcate chiar 
și normele elementare protocolare, 
pînă la liderii sindicali a căror 
orbire anticomunistă a stirnit in
dignarea multor oameni ai muncii 
din S.U.A. —■ se află o galerie de 
provocatori, politicieni lipsiți de 
simțul realității, maniaci războinici 
fi aventurieri incorigibili. Lor le 
fac jocul acele cercuri americane 
ce in aceste zile provoacă încorda
re i din Laos. Nu intimplător în 
coloanele unor ziare americane — 
și observatorii au subliniat că nu-i 
vorba de fițuici provinciale, ci de 
ziare ca „New York Times" și 
„New York Herald Tribune“ —

Bucuria poporului 
chinez

PEKIN 12 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: Vestea cu pri
vire la lansarea noii rachete cos
mice sovietice a trezit un interes 
extrem de viu in China. Știrea 
agenției TASS cu privire la ianșa. 
rea de către Uniunea Sovietică a 
unei rachete cosmice în direcția 
Lunei a fost transmisă in repetate 
rînduri de postul de radio central 
al R. P. Chineze și de toate.cele
lalte posturi de radio din țară.

Evenimentul 
principal al Americii

NEW YORK 12 (Agerpres). —■ 
TASS transmite :

Știrea despre lansarea în Uniunea 
Sovietică a unei noi rachete cos
mice în direcția Lunei a deveni 
evenimentul principal ce a pus pe 
planul doi toate celelalte noutăți 
ale zilei. Agențiile americane de 
informații au transmis imediat 
știri despre acest eveniment. Pri
ma ediție a ziarului de zi „New 
York Journal-American“ a ieșit cu 
un titlu uriaș pe toată pagina 
întîia care anunță lansarea în 
U.R.S.S. a rachetei In direcția 
Lunei. Toate posturile de radio 
din New York, întrerupînd progra
mele obișnuite, au comunicat ra- 
dioascultătorilor această noutate.

O deosebită impresie 
în Italia

ROMA 12. Corespondentul A- 
gerpres transmite :

In capitala Italiei, ca și tn ce
lelalte orașe ale țării, știrea lan
sării celei de-a doua rachete cos
mice sovietice în direcția Lunei 
a produs o deosebită impresie.

Toate ziarele de seară rezervă 
pagina întîi acestui important e- 
veniment. Un titlu cu litere 
groase pe zece coloane „RACHE
TA SOVIETICA IN DUM SPRE 
LUNA“ atrage atenția cititorilor 
ziarului „Paese Sera“, care pu
blică în întregime comunicatul 
agenției TASS cu privire la lan
sarea cu succes a celei de-a 
doua rachete cosmice în scopul 
studierii spațiului cosmic în 
timpul zborului în direcția Lu
nei.

Ziarul „Giornale DTtalia" pu
blică pe patru coloane știrea lan
sării celei de-a doua rachete 
cosmice sovietice.

Sub titlul „Zborul către Lună 
al unei noi rachete sovietice“, 
ziarul „Momento Sera“ publică 
pe opt coloane comunicatul agen
ției TASS.

„Momento Sera“ publică de a- 
semenea o știre de la corespon
dentul său din Londra in care re
latează că după lansarea celei 
de-a doua rachete cosmice sovie
tice, oamenii de știință englezi 
consideră că „RUȘII AU TOATE 
ȘANSELE SA-I BATA PE A- 
MERICANI IN CURSA SPRE 
LUNA“.

Semnalele recepfionafe 
în Japonia

TOKIO 12 (Agerpres). — Sem
nalele noii rachete cosmice sovie
tice au fost recepționate sîmbătă 
in Japonia.

Semnalele au fost recepționate 
la Ministerul Poștelor din Japonia.

Cercetătorii japonezi au precizat 
că semnalele au fost recepționate 
în bune condiții.

apar cu o anumită periodicitate 
declarații provocatoare sub semnă
tura unor organizații antisovie- 
tice. Declarația unei asemenea or
ganizații ce se autodenumește 
„Casa libertății“ a provocat ri
posta unui american simplu ce a 
trimis scrisoarea sa ziarului „New 
York Times“. Autorul scrisorii, 
John Sommerville, arată că teama 
față de schimbul de vizite sovieto- 
americane și față de cr&hrea unei 
noi atmosfere in relațiile dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. cuprinde pe 
dușmanii păcii.

Adversarii colaborării interna
ționale continuă tentativele lor de 
a torpila intîlnirile Hrușciov-Ei
senhower. Dar mai mult decît ori- 
cînd, ei au de înfruntat, atît în 
S.U.A., cit și în alte țări occiden
tale o opinie publică dornică să 
se pună capăt „războiului rece" 
și istovitoarei curse a înarmărilor. 
Oamenii simpli din America sa
lută călătoria tovarășului N. S. 
Hrușciov. Pentru tot mai mulți 
dintre ei este limpede că politica 
Uniunii Sovietice este o politică 
consecventă de pace și că depinde 
de guvernul american să se stabi
lească premizele unei înțelegeri în 
spinoasele probleme internaționale 
ale momentului. Conducătorii ame
ricani trebuie să dovedească prin 
fapte dorința de pace. In orice 
caz, poporul american, ca și în 
general popoarele lumii, consideră 
schimbul de vizite Hrușciov-Eisen
hower ca o recunoaștere a faptului 
că în zilele noastre masa tratati
velor este singurul loc la care pro
blemele internaționale pot și tre
buie rezolvate și că singurul drum 
just pe care se poate merge astăzi 
in lume este coexistența pașnică. 
Racheta cosmică sovietică ce stră
bate întinderile nes fir și te ale Cos
mosului este un ambasador nu nu
mai al forței stalului socialist, ci și 

o mărturisire a sincerei sale do
rințe de pace. Racheta către Lună 
este un mesaj pașnic ale cărui în
țelesuri popoarele le tălmăcesc cu 
speranță și care conferă noi valori 
evenimentului deosebit al vizitei 
lui N. S. Hrușciov in S.U.A.

EUGEN1U OBREA

Senzație în Anglia
LONDRA 12 (Agerpres). — Ști

rea cu privire la lansarea unei noi 
rachete cosmice sovietice în direc
ția Lunei a provocat senzație în 
Anglia.

La trei minute după transmiterea 
comunicatului TASS, agenția 
Reuter a retransmis știrea despre 
noua victorie a gîndirii tehnice și 
științifice sovietice.

LONDRA 12* (Agerpres). - 
Lansarea cu succes în U.R.S.S. a 
rachetei cosmice In direcția Lunei 
a trezit un interes extraordinar în 
Anglia.

Toate ziarele de seară care apar 
la Londra au repaginat primele 
pagini și au publicat sub titluri 
mari știrile ‘sosite din Uniunea 
Sovietică cu privire la lansarea cu 
succes a rachetei cosmice în direc
ția Lunii. Intr-un titlu mare care 
ocupă o pagină întreagă ziarul 
„Evening Standard“ scrie: Ra-

„Un sol admirabil“
PARIS 12 (Agerpres). — 

TASS transmite :
Știrea cu privire la lansarea 

rachetei cosmice sovietice în di
recția Lunei a produs o adevăra
tă senzație în Franța. Ultimele 
ediții ale ziarelor pariziene de 
seară relatează despre acest e- 
veniment remarcabil pe primele 
pagini și sub titluri mari.

Ziarul „Paris Presse l’intran
sigeant" publică la loc de frunte 
și sub titlul care ocupă o pagină

Știința se va îmbogăți cu noi 
materiale extrem de prețioase

MOSCOVA 12 (Agerpres). - 
Cea de-a doua rachetă cosmică 

sovietică — scrie Evgheni Bo- 
goiavlensehi, corespondentul pentru 
problemele științifice al agenției 
TASS — care a fost lansată sîm
bătă în direcția Lunei, își continuă 
cu succes mișcarea pe traiectoria 
dinainte calculată. Viteza ei depă
șește considerabil pe aceea care 
este necesară pentru a birui gra
vitația Pămîntului.

Cea de-a doua viteză cosmică 
— 11,2 km pe secundă — calcu
lată cîndva de Konstantin Țiol- 
kovski, este necesară pentru a bi
rui gravitația Pămîntului chiar la 
suprafața planetei. Judecind după 
datele oficiale, această viteză a 
fost depășită de ultima treaptă a 
rachetei, adică la o mare înălțime, 
unde, pentru a birui gravitația, 
este necesară o viteză considera
bil mai mică decit aceea de 11,2 
km pe secundă. Odată cu înăl
țimea descrește nu numai forța 
gravitației Pămîntului, ci și viteza 
rachetei. Calculele elementare ara
tă că, îndepărtindu-se dc supra
fața Pămîntului cu 100.000 km, ra
cheta sovietică mai avea încă vi
teza de aproximativ 3 km pe se
cundă, adică cu mult mai mult 
decît este necesar pentru a birui 
gravitația la o astfel de înălțime.

întreaga lume urmărește cu un 
mare interes zborul rachetei sovic- 
t ce. Pe baza datelor oficiale, ori
cine poate calcula cu creionul în 
ruină nu numai viteza ci și pu
terea rachetei sovietice. Amintim 
că pentru a birui gravitația Pă
mîntului la suprafața acestuia o 
navă cosmică de 1.500 kg tre
buie să aibă o putere de 224.000 
lip. sau 300.000 kW, ceea ce echi
valează cu puterea unei mari cen
trale electrice. Se poate presupune 
cu deplin tzmei că asemenea re
zultate remarcabile au fost reali
zate grație succeselor științei so
vietice în domeniul creării de noi 
tipuri de combustibil pentru ra
chete. După cît se pare în S.U.A. 
nu există pînă în prezent un ast
fel de combustibil, deoarece ele 
au renunțat In acest an la încer
carea de a lansa o rachetă spre 
Lună după patru tentative nereu
șite întreprinse între august și 
decembrie 1958. Cu greu s-ar pu
tea crede că în Statele Unite s-a 
pierdut interesul pentru lansarea 
unei rachete spre Lună.

Cea de-a doua rachetă cosmică 
a fost lansată într-o direcție ce 
se deosebește considerabil de aceea 
pi care a avut-o prima rachetă 
cosmică sovietică. Se prevede a- 
propierea de Lună în ultimul pă
trar al lunei lunare, atunci cînd 
ea trece în apropierea orbitei Pă
mîntului, în spatele acestuia. Prin 
aceasta se explică faptul că ra
cheta și cometa artificială vor tre
bui să fie observate în altă parte

Un viu interes 
în Cehoslovacia

PRAGA 12. Corespondentul A- 
gerpres transmite :

Știrea despre lansarea rache
tei sovietice a făcut o profun
dă impresie asupra populației 
pragheze.

In primele ore ale după-amie- 
zii, postul d» radio Praga a 
transmis comunicatul agenției 
TASS, revenind din oră in oră 
cu precizări. In jurul difuzoare- 
lor din intregul oraș grupuri 
compacte de oameni comentau 
cu multă însuflețire noua reali
zare epocală a științei sovietice, 
exprimînd deopotrivă bucurie și 
admirație.

Pe Vaclavske Namesti un jur
nal luminiscent anunță fără în
trerupere ou litere mari, la că
derea serii, amănunte asupra ca
racteristicilor noii rachete. „Iată 
o veste miraculoasă“, spuneau 
mulți praghezi. Și ea constituie 
un nou mesaj de pace în aju
nul plecării tovarășului Hrușciov 
în Statele Unite“. 

cheta sovietică înaintează în direc
ția Lunei cu o viteză de 25.'Æ0 
mile pe oră.

*

LONDRA 12 : Lansarea celei 
de-a doua rachete cosmice sovie
tice este „o mare realizare“, a de
clarat sîmbătă unui corespondent 
al Agenției Press Association, dr. 
Martin, secretar adjunct al Societă
ții regale (Academia de Științe En
gleză). Dr. Martin a amintit des; 
pre lansarea cu succes a primei 
rachete cosmice sovietice în ianua
rie a.c. și a spus că ea a oferit 
oamenilor de știință ■ sovietici 
„multe informații utile despre pro
prietățile Cosmosului și Lunei“.

Datele pe care le-au aflat tn 
urma primei experiențe, a subli
niat dr. Martin ei vor putea să le 
compare acum cu date noi, să le 
studieze cu aparate mai perfecțio
nate și să continue cercetările, 

întreagă „Rușii lansează o ra
chetă spre Lună“ date amănun
țite despre racheta sovietică.

Ziarul subliniază că vizita lui 
N. S. Hrușciov în S.U.A. este 
precedată de un „sol admirabil". 
Racheta cosmică sovietică, scrie 
ziarul, „trasează pe cer prin tra
iectoria sa spre Lună o originală 
chemare. „AMERICANII, adaugă 
ziarul, AU PROMIS CA-L VOR 
UIMI PE HRUȘCIOV. DEO
CAMDATĂ SE INTIMPLA MAI 
DEGRABA INVERS“.

a sferei cerești decît la 2 ianuarie 
a.c., cînd racheta cosmică sovie
tică a fost lansată în ultimul pă
trar al lunei lunare într-o direcție 
care a coincis aproximativ cu di
recția mișcării Pămîntului. Rache
ta sovietică gonește cu viteză cos
mică tinzind să iasă în calea Ln- 
nei. In prezent cu greu se poate 
prezice dacă ea va atinge supra
fața Lunei, dacă va deveni un sa
telit al acesteia sau dacă se va 
transforma într-o nouă planetă. 
Atît Insă că în primul cît și în 
al doilea și în al treilea caz știin
ța se va îmbogăți cu noi materiale 
extrem de prețioase.

Spâr^âîorul dc dhcafâ 
atomic „Lenin“ 

a ancorat pc Neva
LENINGRAD 12 (Agerpres). — TASS transmite: La 12 sep

tembrie ora 12,30, ora Moscovei, spărgătorul de gheață atomic „Le- 
nin“, primul din lume, care a fost construit la șantierul naval al 
Amiralității de la Leningrad, a fost remorcat pe Neva (în centrul 
orașului) și a ancorat la locul unde acum 42 de ani a răsu- 
nat salva de pe crucișătorul „Aurora“, care a vestit nașterea 
primului stat socialist.

Mii de leningrădeni s-au adunat pe cheiurile Nevei pentru a sa
luta nava-Amiral a flotei sovietice și echipajul ei. I

După ce va staționa timp de două zile pe Neva, spărgătorul d<) 
gheață va fi supus încercărilor în larg.

MOSCOVA 12 (Agerpres). —• 
TASS transmite :

La punctul de comandă al 
spărgătorului de gheață „Lenin“, 
care trece prin prima sa încer
care la apă, sint instalate apa
rate de televiziune care permit 
să se urmărească tot ce se pe
trece în sălile mașinilor de la 
pupă și proră, precum și la cen
tralele electrice ale navei.

Printre aparatele de navigație 
există un radiolocator special, 
în care va fi introdusă o hartă a 
sectoarelor prin care va trece 
nava noaptea sau pe ceață, iar pe 
ecranul aparatului vor apare date 
în baza cărora se va putea afla 
unde se găsește nava și ce se în- 
timplă în jurul ei.

Un alt aparat, denumit „tra
seu“, stabilește în mod neîntre
rupt și automat traseul navei și 
il înscrie pe hărțile folosite de 
timonieri.

Succesul pavilionului 
R.P.R. la Tîrgul 

de mostre de la Vîena
VÎENA 12 (Agerpres). — Pa

vilionul R.P.R. la Tirgul de mostre 
de la Vîena, care s a deschis la 
6 septembrie a. c., se bucură de 
succes. Zeci de mii de vizitatori 
se perindă zilnic prin pavilionul 
românesc apreciind exponatele 
noastre, în special produsele ali
mentare, produsele din lemn, co
voare fi țesături rominești. Se a- 
cordă de asemenea interes mașini- 
lor-unelte construite de noua in
dustrie românească.

Pavilionul R. P. Piomîne a 
fost vizitat de Adolf Scltărf, 
președintele Republicii, lulius 
Raab, cancelarul Austriei, Leopold 
Figl, președintele parlamentului. 
Bruno Pittermann, vicecancelarul 
Austriei, Otto Tschadek, ministrul 
Justiției, Fritz Bock, ministrul Co
merțului, Franța Johans, primarul 
Vienei, precum fi de către alte 
personalități austriece.

• MOSCOVA. — Maurice THo^ 
rez, secretarul general al Partidu
lui Comunist Francez, și Walter 
Ulbrlcht, primul secretar al C.C. 
al Partidului Socialist Unit din 
Germania, care se află in conce
diu in Uniunea Sovietică, s-ar în. 
tîlnit sîmbătă la Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. cu N. S. Hrușciov 
și M. A. Sus Iov.

In cursul întrevederii a avut loc 
o convorbire prieteneasca care a 
decurs intr-o atmosferă caldă și 
cordială.
• MOSCOVA. — La 12 septemj 

brie N. S. Hrușciov, președintele 
Consiliului d© Miniștri al U.R.S.S., 
a pritrit pe K. P. Ș. Menon. amba
sadorul Indiei în U.R.S.S., la ce
rerea acestuia, și a avut o convor
bire cu el.

• PRAGA. — La tl septembrie 
și-a încheiat lucrările Conferința 
națională de la Roznov, consacrată 
problemei construcțiilor de oțel.

La conferință au participat spe
cialiști din Republica Arabă Unită, 
Belgia, Bulgaria, R.D.G., R.F.G., 
Polonia, Romlnia și Ungaria.

© VARȘOVIA. — Agenția P.A.P. 
relatează că la 12 septembrie la 
Varșovia s-au terminat lucrările 
Conferinței agenției internaționale 
pentru energia atomică

« REYKJAVIR. - Tinerii din 
Islanda continuă să protesteze îm
potriva încălcării suveranității țării 
lor de către țările N.A.T.O. Hotă- 
rlrtle congresului asociației tinere- 
tului^din Islanda despre care rela
tează la 12 septembrie ziarul 
„Thjodviljinn", sint o mărturie in 
acest sbns. Intr-o rezoluție tinere
tul Is’andei se pronunță împotriva 
staționării soldaților americani pe 
teritoriul islandez. ..Congresul, se 
spune în rezoluție, cere autorități
lor islandeze să depună toate efor
turile pentru ca forțele armate ale 
S.U.A. să fie retrase cit mai repede 
din Islanda“,.

Pe bordul spărgătorului ds 
gheață nu sînt folosite aparate 
cu scale fosforescente, întrucît 
radiația radioactivă emisă de a- 
cestea ar întrece cu mult cerin
țele rigide impuse acestei nave 
de către medicina sovietică.

Complexitatea și perfecțiunea 
aparatelor spărgătorului de ghea
ță atomic sînt dovedite printre 
altele de lungimea instalației 
electrice ; ea cuprinde peste 700 
km. de fire. O trăsătură distinc
tivă a primei nave atomice de 
suprafață din lume o constituie 
de asemenea faptul că o treime 
din întregul echipaj este format 
din .excelenți specialiști cu studii 
superioare. Căpitanul secund G, 
Șlenov, candidat în științe teh
nice, a funcționat pînă în Vltima 
vreme ca conferențiar la Institu-i 
tul de construcții, navale.

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața „Scînteii", Tel. 17.60 10. Tiparul: Combinatul Paligrafjc „Cas* Sctnteii". STAS 3452 52.


