
Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Proletari din toate țările, uniți-vă!

24.000.000 lei 
economisiti 
de tinerii

din regiunea 
Craiova
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O întâlnire
dorită de popoare

In legătură cu concursul 
de admitere 

în înYățămîntul superior, 
seral și fără frecvență

Ministerul Invățămîntului si 
Culturii anunță că, în conformi
tate cu Hotărîrea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn și a Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne nr. 
271/59, concursul de admitere în 
învățămîntul superior seral și fără 
frecvență va începe la 25 septem
brie a.c. înscrierile pentru con
cursul de admitere în învățămîntul 
superior seral și fără frecvență se 
fac direct la secretariatul facultă
ților pînă la 22 septembrie a.c. in
clusiv.

Condițiile de admitere în învă
țămîntul superior seral și fără 
frecvență în anul școlar 1959/1960, 
institutele de învățămînt superior 
la care se va da concurs de admi
tere precum și programele obiec
telor de la concursul de admitere 

• sînt publicate în broșura „Admi
terea în î'ivățămîntul superior" 
ediția 1959 fascicola III.

Broșura se găsește de vînzare 
la toate librăriile din țară.

Informații suplimentare se pot 
cere de la secretariatele institu
țiilor de învățămînt superior.

Brigada de tineret condusă de comunistul Victor Mallnovschi este 
una din brigăzile fruntașe ale Șantierelor Navale Galați. în trei luni, 
membfii brigăzii au realizat economii în valoare de circa 16.000 lei.

Foto; P. PAVEL
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Tinerii muncitori de ne șantie
rele petrolifere ale regiunii Cra- 
iova au obținut, ' prin reducerea 
consumului spec'fic de materiale, 
folosirea rezervelor interrfe, rațio
nalizări, redarea unor sonde în 
producție înainte de termen etc., 
economii în valoare de 2.122000 
'•ei.

Aplicînd cu perseverență în pro
ducție inițiativele înaintate de 
muncă, printre care cele ale t'ne- 
ri'lor de la „Progresul“-Brăil.a și 
„Encsel Mauriciu'*-Tg. Mureș, ti
nerii din întreprinderile regiunii 
Craiova au realizat economii în 
valoare de 3.980 000 lei.

Tinerii din satele și orașele re
giunii Craiova, încadrați în peste 
1250 de brigăzi de muncă patrio
tică, au efectuat 7.720.000 ore de 
muncă voluntară.

Numeroase brigăzi ale tinerilor 
din satele acestei regiuni, lucrînd 
voluntar pe șantierele de îmbună
tățiri funciare, la repararea dru
murilor și podurilor, la construc
ții de școli și cămine culturale etc. 
au contribuit la economisirea, în 
primele 8 luni ale acestui an, a 
peste 9.000.000 lei.

In total, pînă în prezent, tine
rii din regiunea Craiova au eco
nomisit, prin muncă voluntară și 
în urma succeselor obținute de 
ei în producție, suma de peste 
24-330.000 lei.

(Agerpres)

Astăzi tovarășul Hrușciov sosește 
pe pămmtul anțerican. La ora 11,30 
uriașa nava aerrană TU-114 ate
rizează pe aeroportul Andrews. 
Inaugurarea . schimbului de vizite 
Hruș.ibv — Eisenhower este un 
eveniment de o mare importanță, 
acest schimb putînd să reprezinte 
un punct de cotitură în evoluția 
relațiilor internaționale. Aflați sub 

< impresia extraordinară a primului 
zbor cosmic de pe pămînt pe un 
alt corp ceresc efectuat de rache
ta sovietică, oamenii iubitori de 
pace de pretutindeni văd in căla. 
toria lui Nichita Serglieevici Hruș
ciov, expresia unei înalte solii de 
pace a popoarelor sovietice. Po. 
poarele salută călătoria lui N. S. 
Hrușciov cu justificate speranțe, cu 
sincera dorință ca schimbul de vi
zite dintre conducătorii celor două 
state să marcheze începutul unui 
dezgheț în atmosfera interna
țională.

Călătoria lui N. S. Hrușciov în 
S.U.A. a coincis cu două eveni
mente de cea mai mare însemnă
tate științifică: pentru prima oară 
în istorie s-a realizat cu succes 
trimiterea de pe Pămînt în Lună 
a unei rachete cosmice de către 
oamenii sovietici și a început sa 
navigheze primul spărgător de 
gheață atomic din lume, „Lenin". 
Marile realizări ale oamenilor so
vietici sînt o mărturie emoționantă 
a luptei pentru ridicarea civiliza
ției umane pe culmi neatinse încă 
de om, a eforturilor și preocupă
rilor pașnice ah statului sovietic. 
Racheta cosmică sovietică și spăr
gătorul de gheață atomic „Lenin“ 
sînt vibrante mesaje de pace ale 
popoarelor sovietice.

In prezent atenția opiniei pu. 
blice internaționale este îndreptată 
spre schimbul de vizite Hrușciov— 
Eisenhower.

Puține evenimente internaționale 
au fost capabile să capteze aten-

ția opiniei publice într-o asemenea 
măsură ca schimbul de vizite 
Hrușciov — Eisenhower. Pe scară 
mondială, cu o forță impresionantă, 
oamenii simpli au aprobat ideea 
schimbului de vizite sovieto-ame- 
ricane. Fenomenul acesta a răsco
lit cabinetele diplomatice ale Oc
cidentului și a determinat pe mulți 
ziariști din presa apuseana să în
cerce a afla factorii ce determina 
uriașul interes al opiniei publice 
față de întîlnirea Hrușciov — Ei
senhower. Chiar cînd Încercau să 
ignoreze acele adevăruri ce au pen
tru ei un gust amar, mulți dintre 
ziariștii burghezi au trebuit sa ad
mită că factorul determinant al 
interesului unanim exprimat de 
popoare față de acest schimb 
de vizite este dorința de a 
se pune capăt „r. zboiului rece“, 
de a se statornici o trainică co
existența pașnică, de a se înlătură 
primejdia războiului și odată cu 
aceasta și povara cursei înarmări
lor. Popoarele lumii doresc o evo
luție a evenimentelor internaționale 
care să ducă la destindere. Toc
mai de aceea, cum spunea John 
Bernal, „fiecare bărbat și fieeare 
femeie care doresc slăbirea încor
dării provocate de războiul rece, 
salută din toată inima schimbul de 
vizite între Eisenhower și Hruș
ciov“. Desigur problemele spinoase 
ce s-au acumulat în perioada post
belică nu pot fi soluționate din. 
tr-odată. Schimbul de vizite poate 
să reprezinte însă primul pas că
ruia să-i urmeze alți pași, mereu 
mai mulți, pe drumul dorit de po
poare: drumul destinderii. Pe bună 
dreptate, tovarășul Hrușciov subli
nia în articolul publicat în revist» 
anericană „Foreign Affâirs : „E-
XISTA NUMAI O SINGURA CA
LE SPRE PACE, O SINGURA IE
ȘIRE DIN ÎNCORDAREA CARE 
S-A CREAT 
PAȘNICA".

— COEXISTENȚA

Felicitam din inima Racheta cosmică sovietică

poporul
Vestea că pentru prima dată în istoria 

omenirii o rachetă cosmică a atins Luna a 
fost primită cu entuziasm de oamenii mun
cii din țara noastră. Poporul romîn împăr
tășește bucuria și. mîndrla oamenilor sovie
tici și îi felicită din inimă pentru această 
realizare epocală, expresie a înaltului nivel 
al științei șl tehnicii sovietice, care pășește 
în avangarda științei mondiale. Mărturie 
grăitoare a atotputerniciei geniului uman în 
lupta pentru supunerea naturii și cucerirea 
Cosmosului, succesul strălucit al rachetei 
cosmice sovietice demonstrează din nou că 
orîndulrea socialistă creează condițiile cele 
mai prielnice pentru un nestăvilit avînt al 
forțelor creatoare ale omului.

In 
pede

prezent, cînd se întrezăresc mai Urn
ea oricînd perspectivele nelimitate pe

1 noul

ma- 
me- 
sînt 
este 

iar

Astăzl, își deschid porțile șco
lile patriei noastre pentru a vă 
primi pe vei, tinere vlăstare ale 
țării. După o vacanță plăcută și 
reconfortantă petrecută în tabe
rele și coloniile organizate la 
munte și la mare, în tabere or
ganizate pe lîngă unitățile socia
liste din agricultură, în excursii 
în satele natale, în orașe, în clu
burile de vară ale elevilor, vă re- 
întoarceți la școală, în mijlocul 
colegilor voștri, vă veți reîn- 
tîlni cu învățătorii și profesorii 
voștri care vă călăuzesc pașii 
pe drumul învățăturii. Sînteți 
mai mari cu un an, mai 
furi, mai serioși, înțelegeți 
reu mai bine care vă 
obligațiile de școlari, care 
rostul învățăturii voastre,
angajamentul cu care începeți 
astăzi școala trebuie să fie acela 
de a învăța mai bine, mai mult, 
în noul an școlar.

Succesele obținute de poporul 
nostru pe drumul construirii so
cialismului, asigură condiții din 
ce în ce mai bune pentru con
tinua dezvoltare a învățămîntu- 
lui legat de necesitățile vieții, 
ale economiei și culturii noastre 
în plin avînt. La realizările ob
ținute în domeniul învățămîntu- 
lui în anii regimului democrat- 
popular se adaugă anul acesta 
alte succese, care ridică școala 
noastră pe trepte tot mai: înalte, 
la nivelul cerințelor societății 
socialiste care se construiește în 
țara noastră. Au fost create con
diții pentru lărgirea rețelei șco
lare de toate gradele, pentru 
creșterea numărului de elevi 
care învață în aceste școli.

Astfel, numai în acest an șco
lar s-au înființat 841 unități noi 
din rețeaua școlilor elementare 
și medii, 61 școli de meserii cu 
profil gospodăresc create pentru 
absolventele școlilor de 7 ani și 
130 școli noi agricole și de me
serii. S-au clădit peste 4.200 
săli de clasă, iar multe săli vechi 
au fost reparate, înzestrate cu 
mobilier nou, cu material didac
tic și cu tot ceea ce este necesar

sovietic
care le deschide omenirii folosirea în sco
puri pașnice a tuturor cuceririlor științei, 
popoarele lumii își exprimă cu tot mal mul
tă putere voința ca în relațiile internațio
nale să triumfe ideea de coexistență și 
trecere pașnică.

Alături de toate popoarele iubitoare 
pace poporul romîn nutrește speranța că 
trevederile ce vor avea loc între N. S. Hruș
ciov și D. Eisenhower, vor aduce o contri 
buție însemnată la crearea unui climat de 
încredere și colaborare între toate ponoare- 
le, în interesul păcii trainice și al civiliza - 
ției umane.

Gh. Gheorghiu - Dej

în-

de 
în-

Text apărut în ziarul Pravda“ din 15 IX 1959.

an școlar
prof. I. Gh.Borca

director general în Ministerul
1 nvăfămintului ji Culturii

—o—'

buie să fie școala muncii în pro
ducție. In vederea legării școlii 
de producție s-au introdus înce- 
pînd cu* acest an la clasele 
V—VII (din orașe) cunoștințele 
despre producția industrială în 
strînsă legătură cu lucrările 

de muncă șî" învățătură cît mai practice de atelier, iar la clasele 
’ VIII—XI' studiul mașinilor cu 

organizațiile . aplicații practice. De asemenea, 
• ' ' planurile de învățămînt. prevăd

. o descongestionare a programu
lui școlar, reducîndti-se numărul 
de ore la unele materii care în 
mod nejustificat încărcau orarul 
elevilor.

In scopul îmbunătățirii învăță- 
mîntului și al accentuării legătu
rii școlii cu viața, au fost îmbu
nătățite și manualele școlare, 
multe din ele fiind revizuite și 
puse în concordanță cu progra
mul lucrărilor practice ce, le vor 
efectua elevii în atelier; tipo
grafiile tipăresc 443 titluri de 
manuale într-un tiraj de peste 

.12 milioane exemplare. Fabricile 
au confecționat material didactic 
și rechizite școlare care să facă 
procesul de învățămînt mai plă
cut, mai atrăgător și mai rodnic. 
In sute de școli, tineri romîni, 
maghiari, germani și de alte na
ționalități vor învăța împreună, 
se vor cunoaște mai bine, vor 
munci împreună cot la cot, vor 
desfășura 
tistice și 
Iile unice 
învăța în 
țiile ce au fost create — vor re
prezenta un mijloc pentru a dez
volta și mai mult relațiile de 
adîncă prietenie și frăție între 
tinerii romîni și cei aparținînd 
naționalităților conlocuitoare din 
patria noastră, un mijloc de edu
cație îu spiritul patriotismului 
și internaționalismului proletar. 
Tinerii romîni, maghiari, ger
mani și de alte naționalități se 
pregătesc în aceste școli în co
mun pentru activitatea viitoare, 
cînd, cot la cot, vor munci în 
fabrici, uzine, pe șantiere și pe

pentru a asigura elevilor condiții 
("- ------ „
bune.

Mobilizați de
U.T.M., elevii înșiși au efectuat 
— alături de oamenii muncii — 
mii de ore de muncă patriotică 
pe șantierele de construcții ale 
noilor localuri de școli și săli de 
clasă, contribuind și prin munca 

' lor. la asigurarea condițiilor mai 
bune activității școlare..

S-a făcut un pas serios pe 
drumul generalizării învățămîn- 
tului de 7 ani obligatoriu. Anul 
acesta vor fi școlarizați în clasa 
a V-a peste 90 la sută din copiii 
care au terminat patru clase.

Măsurile luate de partid și gu
vern pentru majorarea salariilor 
cadrelor didactice constituie un 
stimulent puternic, mobilizîndu-i 
pe învățători și profesori să-și 
sporească efortul în nobila mun
că de educare și instruire a ti
nerei generații.

Pentru noul an școlar au fost 
luate o serie de măsuri impor
tante care vor contribui și ’la 
o simțitoare ridicare a nivelului 
predării, a conținutului învăță- 
mîhtului. Anul școlar începe în 
condițiile lărgirii legăturilor șco
lii cu viața, cu practica con
strucției socialiste. Școala devine 
din ce în ce mai mult un izvor 
de cadre pregătite temeinic pen
tru viață, pentru muncă. Pregă
tirea pe care o vor primi elevii 
anul acesta în școală, îi va fami
liariza și mai mult, încă de pe 
băncile școlii, cu munca produc
tivă, îi va înarma cu cunoștințe și 
deprinderi practice. în procesul 
pregătirii teoretice și practice e- 
levii sînt educați în spiritul dra
gostei pentru munca fizică, a 
dorinței de a merge după absol
virea școlii în producție, înțele- 
gînd că drumul cel mai sigur 
spre calificarea superioară tre-

activități cultural-ar- 
sportive comune. Șco-
— în care elevii vor 
limba maternă în sec-

(Continuare în pag. 3-a)

a atins suprafața Lunei
• Primul zbor cosmic de pe Pămînt pe un alt corp ceresc
• Pe suprafața Lunei au fost aduse fanioane cu inscripția 

U.R. S.S. septembrie 1959ff

MOSCOVA 13 (Agerpres).—Agenția TASS 
transmite următorul comunicat:

La 14 septembrie, ora 0,02 minute și 24 se
cunde (ora Moscovei) cea de-a doua rachetă 
cosmică sovietică a atins suprafața Lunei.

Pentru prima oară în istorie a fost înfăptuit 
un zbor cosmic de pe Pămînt pe un alt corp ce
resc, Pentru a marca acest excepțional eveni
ment, pe suprafața Lunei au fost aduse fani
oane cu stema Uniunii Sovietice și cu inscrip
ția „Uniunea Republicilor Soviet’ce Socialiste. 
Septembrie 1959“.

Ideea coexistenței pașnice a câ< 
pătat o autoritate mondială incon
testabilă, a cucerit mințile și ini
mile a sute și sute de milioane de 
oameni ce trăiesc pe planeta noas
tră. Oamenii simpli înțeleg că a 
renunța la coexistență pașnică în 
condițiile actuale înseamnă a az- 
vîrli întreaga lume într-un război 
nimicitor. A devenit limpede că’po
litica de continuare a „războiului 
rece“ și a cursei înarmărilor, de 
promovare a primejdiosului joc 
„pe marginea prăpastiei“ atît de 
familiar unor cercuri de peste o- 
cean, este o politică sortită eșe
cului.

Cavalerii „războiului rece“ și 
maniacii agresiunii au trebuit sa 
consemneze în ultima vreme ampli
ficarea izolării lor, adversitatea 
opiniei publice internaționale față 
de politi a lor. Numeroși oameni 
politici din Occident și-au dat sea
ma — într-o măsură mai mare 
sau mai mică, cu o sinceritate mai 
mult sau mai puțin deplină — că 
este cu neputință să ignorezi dorin
ța maselor de a acționa pe linia 
destinderii internaționale. Fenome
nul acesta este valabil nu numai în 
S.U.A., ci și în Europa occidentală, 
campania electorală din Anglia o- 
ferind dovezi elocvente.

Opinia publică a înregistrat cu 
satisfacție luările de poziție mai 
realiste ale unor personalități ce 
s-au afirmat îndeobște ca fideli 
sprijinitori ai politicii „de pe poziții 
de forță“. Comentatorul ziarului 
vest-german „Die Welt“ care apa
re la Hamburg scria cu ironie : 
„De-ar trăi McCarthy!" N. S. 
Hrușciov — continuă ziarul — „se 
pregătește să călătorească prin 
Statele Unite fără viză, fără am
prente digitale pe chestionar, fără 
a semna vreun angajament solemn 
că nu are de gînd să rămînă ile
gal în Statele Unite..." Tot „Die 
Welt“ scria că „Washingtonul sim
te că gheața pe care pășește Occi
dentul este subțire.. Mulți s-au 
simțit probabil mai tine pe gheața 
groasă a războiului rece. In pre
zent însă nu mai au încotro", lată 
ce spune James Fulbright, preșe
dintele comisiei pentru afacerile ex
terne a senatului S.U.A.: „Apro
piatele întîlniri între președintele 
Eisenhower și președintele Con
siliului de Miniștri al Uniunii 
Sovietice, Hrușciov, vor putea fi 
considerate încununate de succes 
chiar dacă ele nu vor duce declt 
la crearea unor baze pentru alte 
întîlniri viitoare". Deputatul elve
țian Chamorel declara : „Este pu
țin probabil că în prezent ar pu
tea să aibă loc un eveniment mai 
bun decit întîlnirea celor doi mari 
conducători politici“. Palansuria, 
deputat in parlamentul ceylonez, a 
spus: „Călătoria lui N. S. Hruș
ciov în S.U.A. bucură întreaga lu
me. Sperăm cu sinceritate că coti-

(Continuare în pag. 4 a)
Pentru asigurarea integrității fanioanelor în 

momentul atingerii Lunei au fost luate măsu
rile necesare.

Programul măsurătorilor științifice s a în
cheiat.

In momentul intîlnirii cu Luna și-au încetat 
funcționarea mijloacele radiotehnice instalate 
în conteinerul cu aparataj științific și de mă
surători.

Atingerea Lunei de către racheta cosmică so
vietică constituie un excepțional succes al ști
inței și tehnicii. A fost deschisă o nouă pagină 
în cercetarea spațiului cosmic.

Citiți
pag. 4-a:

din ziarul „Kom- 
somolskaia 

Pravda“
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Primirea la Prezidiu a delegației 
parlamentare

Luni după-amiază. președintele
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale, Ion Gheorghe Maurer, a 
primit la Prezidiul Marii Adunări 
Naționale delegația parlamentară 
indoneziana în frunte cu Sudar- 
sono, conducătorul delegației,

care, la invitația grupului națio
nal rom în al Uniunii interparla. 
mentare, face o vizită de priete
nie în {ara noastră

A participat Gheorghe Stoica, 
secretarul Prezidiului Marii Adu. 
nări Naționale.

Sporesc producția 
de fonta, oțel și laminate

Siderurgiștii patriei noastre se 
străduiesc să folosească din plin 
capacitatea agregatelor în scopul 
sporirii producției de metal și a 
ieftinirii acestuia.

Ca rezultat al eforturilor lor 
creatoare, ei au dat peste plan în 
primele 8 luni ale acestui an a- 
proape 60.000 tone oțel și aproxi
mativ 31.000 tone fontă o mare 
cantitate de laminate și cocs. In 
același timp siderurgiștii au a- 
cordat o atenție deosebită gos
podăririi chibzuite a materiilor 
prime cum sînt minereul și cocsul
cere au ponderea cea mai mare 
în prețul de cost. Ei au realizat 
în perioada 1 ianuarie—1 au
gust, prin reducerea prețului de 
cost al metalului, economii In 
valoare totală de peste 61.448.000 
lei-

Cea mai mare parte din suma 
economisită a fost realizată de 
siderurgiștii de la marile combi
nate din Hunedoara și Reșița.

| Muncitorii care deservesc cup
toarele electrice de la Combinatul 
siderurgic Hunedoara, de pildă, 
au redus prețul de cost pe tona 
de oțel cu 216 lei, față de prețul 
de cost realizat în perioada co
respunzătoare a anului trecut.

In întrecerea cu muncitorii de 
la Combinatul siderurgic Hune
doara și metalurgiștii reșițeni se 
străduiesc să realizeze fiecare

tonă de metal la un preț de cost 
cît mai

Prin mărirea producției obți. 
nute de , "____.......
lum util de furnal, ei au 
peste plan mai mult de ... 
tone de fontă, cantitate ce de
pășește cu mult angajamentul 
luat pentru perioada care a tre 
cut de la începutul anului și 
pînă acum.

F.chipele conduse de prim fur- 
naliștii Vasile Benea, Erou al 
Muncii Socialiste, Ion Sîrbu, Ște
fan Cîntar, Petru Them coniinuă 
să fie în fruntea întrecerii socia. 
liste pentru creșterea producției 
de fontă.

Pe baza experienței dobîndite, 
în primele 8 luni din acest an, 
furnalișt>i reșițeni, alături de cei. 
lalți siderurgiști ai combinatului 
au adus o contribuție însemnată 
la realizarea unor economii supli
mentare în valoare de peste 8 
milioane lei. Colectivul secției 
furnale a hotărît să obțină pînă 
la sfîrșitul anului, în afară de an
gajamentul inițial economii su
plimentare în valoare de peste 1 
milion lei.

însuflețiți de aceste succese si
derurgiștii continuă cu avînt spo
rit întrecerea 
producției de 
minate.

redus.

pe fiecare metru cub vo. 
dat 

9700

pentru creș’erea 
fontă, oțel și la.

( A ger preș)
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Suprema 
răsplată 

dată 
vizionarilor

Tineri de pe un șantier de con
strucții din Capitală citeso emo

ționanta veste

Foto: P„ PAVEL

RACHETA COSMICĂ SOVIETICĂ:

a atotputerniciei geniului uman
FANTASTICUL

...Șl astfel, geniul uman își dovedi uriaș« 
forță...

Cîndva, așa se va încheia, poate, acel 
capitol din istoria Pămintului și a plane
telor locuite de păminteni —, în care va 
fi descris acest extraordinar an, 1959.

Uluitoarea, epocala veste ■*- racheta 
coamieă sovietică a atins suprafața Lunei 
— va rămîne înscrisă pentru tot restul vie- 
ții în conștiința actualei generații. Entu
ziasmul umanității, mîndria că cea mai 
înaintată parte a sa — Uniunea Republi
cilor Sovietice Socialiste — a împîîntat 
steagul nobil al științei pe solul lunar, nu 
se va stinge niciodată nici din memoria 
celor care vor veni după noi. Popoarele 
întregii lumii au trăit la 14 septembrie, 
ora 00,02 minute și 24 secunde, ora Mos
covei, clipa unei satisfacții uriașe și unice.

Cine oare n-a exclamat în sine sau cu 
voce tare „fantastic (“ la auzul veștii că 
cea de a doua rachetă cosmică sovietică 
se îndreaptă teleghidată, spre astrul ar
gintiu al nopții? Profesorul H. A. Bruck, 
directorul observatorului regal Blackford- 
Hill din Edimburgh a spus : „Cu adevărat 
minunată și absolut fantastică". Ecourile 
internaționale, sosite cu o viteză fără pre
cedent — căci pretutindeni racheta a fost 
urmărită CU sufletul la țjură — nu fac de
cît să sublinieze de mit și mii de ori ex
clamații ca aceea a profesorului Bruck. 
Din toate colțurile lumii au pornit mesaje 
de salut. Din S.U.A. directorul oficiului 
național pentru aeronautică și cercetarea 
spațiului cosmic, K. Glonnen, felicitindu-i 
pe șavanții sovietici a vorbit despre „noul 
act temerar al Uniunii Sovietice“ Presti
giul țării care construiește comunismul a 
crescut și mai mult și ziare de pretutin
deni — franțuzescul „Journal du Diman- 
Che", suedezul „Dagens Nyeheter", egip
teanul „Al Ahram“, islandezul „Althydu- 
bladid" șl numeroase altele au avut cu-

vințe de omagiu respectuos pentru nease
muita victorie.

Da, toți, pe toate meridianele Pămîntuluî, 
au exclamat: „fantastic“! Erau totuși deo- 
sehiri in intonarea acestui cuvînt. Șute de 
milioane de oameni l-au roșțit țu o admi
rație nestăvilită, cu o încredere deplină în 
capacitatea științei și tehnicii sovietice de 
a realiza scopurile încă neatinse în acel 
aproximativ un miliard de ani, cit se bă
nuiește a fi vîrsta Pămintului nostru... Ei 
au rostit acest cuvint ca pe elogiul super
lativ adus țării socialismului, dezrobitoarea 
omului din cătușele exploatării — acum 
42 de ani <— și recent, din strinsoarea gra
vitației terestre. Popoarele au rostit „fan
tastic !“ și nu s-au indoit nici o clipă de 
reușită.

Excopții: Andrew C. Halley, fost preșe
dinte al Federației Astronautice Interna
ționale, spunea, in vreme ce bolidul se în
depărta vertiginos de Pămint, că „nu se 
așteaptă ca noua rachetă cosmică sovietică 
să atingă Luna". Iar domnul Hermann 
Oherth declara cu un scepticism plin de 
importanță următoarele: „A atinge Luna 
cu a fuzee fără pilot este tot atit de difi
cil ca și a dirija de la distanță un au
tomobil prin traficul unui oraș mare“. 
Dreptul de a fi sceptic nu i-1 putea lua 
nimeni domnului Oberth. Interesante însă 
șint două lucruri; cine este autorul acestei 
declarații șl cind anumș a făcut această 
declarație.

1) Este omul care a avut un aport con
siderabil la construirea fuzeelor V. 2. Cine 
nu.și amintește ? Ultima speranță a lui 
Hitler, arma lui șecretă și grozavă, cu 
care monstrul nădăjduia să dea un alt 
curs războiului sau cel puțin să-și prelun
gească sîngeroasa agonie. Domnul specia
list Oberth are desigur idee despre imen
sele dificultăți ale construcției de rachete 
(deși lărgimea canalului Minecii este una,

și distanța Pămînt-Lună este eu totul alt
ceva). Ce să facă umanitatea cu scepticis
mul acestui domn ? El și-a dat multă oște. 
neală pentru a provoca, prin V. 2,ul său, 
distrugerea Londrei, uciderea a milioane 
de oameni sub ruinele orașelor lumji. Și 
n-a reușit. Astăzi, oamenii de știință so
vietici au urmărit prin racheta lor cosmică 
să deschidă Universul înaintea cercetăto
rilor Științifici, să ducă pe culmi și mai 
înalte civilizația umană- Și au reușit!

2) Sceptica dumisale declarație a fost 
făcută duminică seara, la orele 20. Dacă 
ținem seama de diferența de meridiane 
dintre Bonn și Moscova, rezultă că numai 
la două ore după ce el și-a încheiat „plas
tica". sa comparație, un corp fabricat prin 
mintea și hrațele oamenilor sovietici a 
asefeuizat. (Aselenizare — frumos cuvînt): 
Va fi repetat frecvent de azi înainte I 
Incit fostul specialist al fuehrer-ului pen
tru fuzeeie V. 2 trebuie să fi fost rostit și 
el, printre dinți „fantastic", dar interesele 
în numele cărora s-a indoit la început, îi 
dictează și acum să tacă.

Omenirea își ridică astăzi brațele spre 
Lună și fețele sint luminate nu numai de 
raze, ci de bucurie. Acolo, undeva, în re
giunea Mării Serenității, se află de peste 
30 de ore un steag scump celor ce mun
cesc, steagul cu secera și ciocanul. Astro- 
nauții și poeții sînt oamenii la ordinea 
zilei.

Fantasticul ?
De la 14 septembrie 1959 puține lucruri 

vor mai putea fi socotite fantastice. Și 
tocmai de aceea nu mai este loc în lume 
pentru sceptici ca d-1 Oberth. Era en
tuziasmului pulsează împrejurul nostru. 
Oamenii sovietici, cei dinții care au dobîn- 
dit adevărata demnitate umană s-au pro
filat, ei, cei dinții, învingători în Cosmos. 
Altfel nu putea fi I

ȘTEFAN IUREȘ

Conferinfa de presă 
a savanților sovietici
despre racheta lunară
MOSCOVA 14 (Agerpres).

TĂSS transmite: Lansarea celei 
de-a doua rachete cosmice sovie
tice, care în noaptea de duminică 
spre luni a atins suprafața Lunei, 
a constituit obiectul unei confe
rințe de presă care a avut loc la 
Academia de Științe a U.R.S.S. 
Conferința de presă a fost organi
zată de Prezidiul Academiei de 
Științe și de Comitetul de Stat 
pentru legăturile culturale cu străi
nătatea. La ora 17 sala de confe
rințe era plina la refuz cu ziariști 
sovietici și străini.

După racheta cosmică 
pe suprafața Lunei 
trebuie să pășească 

omul

Lucian din Samosat, 
de Bergerac, Jules Verne, N. C- 
IVells, I, A- Sfretnovș Hetiric 
Stahl, K’ Țialkovskt — y1-"“ 
vostru, expresie a unei mi
lenare năzuințe a opțenmi, ș-a 
realizat. Cuvintele sint palide, 
cu mult prea palide, pentru 
a exprima ^^^J^Esie 
savanților dm U.RS.S. Est 
îndoielnic că 14 septembrie 
1959, ziua cind racheta sovie
tică a atins Luna, va intra cu 
litere de aur în istoria științei-

Drumul spre obținerea ma
relui succes a fost cu mult mai 
complex decît l-au imaginat 
vizionarii asaltului cosmic. E și 
liresc... Fantezia se înălță mai 
lesne spre cer decît navele cos-, 
mice. Dar in aceste zile de 
mare bucurie, cind planeta ln 
treagă trăiește emoția nemuri
toarei izbînzi. se c<w‘ne CC(! 
mai deplină recunoștința mari- 
paților vizionari, pentru cute
zanța gîndului lor, pentru sta
tornicia credinței tor în pu
terea creatoare a înfăptuim ti
mone, care a înflăcărat atitea 
g Victoria cosmică răsplătește 
nu numai pe învățații care au 
lăurit-o, dar și pe poeții ?i ro- 'maneierii care au 'intrevazut-o, 
pe tați scriitorii care au proiec- 
țat-o cu reflectorul vizionar al 
imaginației pe •*ra!'u.1 in°ej 
purtat al viitorului, Infruntlnd 
ironia și adesea batjocura celor 
neîncrezători •

Nu va trece mult și primele 
„ave cosmice eu pasageri vor 
atinge Luna.

Vom afla atunci dezlegarea 
a nenumărate mistere, răspun
sul la numeroase întrebau :

Care este natura curioaselor 
„raze” de la suprafața Lunei .

Cum au luat naștere circurile 
(munții inelari) ?

Există o activitate iulcanică 
‘"cJm/oroto emisfera lunară 
ascunsă privirilor păminteni 
lor ?

Există urme de viață pe fun
durile circurilor Platou sau At 
fons și în alte citeva regiuni 
care își schimbă in mod ciudat 
culoarea in decursul zilei lu 
nare? Care e constituția solu
lui lunar, presupus de unu a 
fi format dintr-un strat gros de 
pulbere?

Plecînd în Lună, astronauțu 
nu vor trebui W1«« sa bl]bli« 
intr o lume cu toiul necu
noscută. Hărțile Lunei fale e 
mi,fesei Întoarse spre noi) nu 
sint mai prejos, în ce 
precizia, decît cele ale Pamin 
tului. Pe ele sint trecute, de 
p ldă. peste 100.000 circuri.

, Nici un pericol de ratacue nU i 
pindește pe oamenii 
„seleniza.

Trăim cu adevărat 
cestea ? Le trăim 
pretinsul irealizabil, 
realitate. „Nu 1

care vor

zilele a~ 
Fantezia, 

a devenit 
_______ se poate'' — 
spuneau mulți pînă acum cîți- 
va ani. ,^S a putui /” spuneni 
cu tații astăzi.

Curînd, poate pèste cîțiva 
ani alte nave cosmice, de a- 

| ceastă dată cu oameni la bor
dul lor vor cunoaște Luna ; l» 
picioarele unor stirici cu aspje 
contururi sau pe unul din 
imensele platouri verzi ale su
prafeței lunare, cosmonauții 
vor găsi glorioasele fanioane so
vietice ale primului mesager 
pămîntean purtător al nesfirși- 
tei cutezanțe a omului epocii 
noastre.

Energia nucleară și zborul 
cosmic sini aripile pe care 
știința și tehnica le-a dat vea* 
cului nostru. Veniți versuri, 
cîntece, imagini picturale să 
preamăriți pe omul sovietic, 
cuceritor al spațiilor cosmice I

I. M. ȘTEFAN

Ce perspective deschide științei 
înfaptairea aselenizârii

Acad. prof. HORIA HULUBEI 
director al Institutului de fizică atomică al Academiei 

R.P.R.

Trimiterea unei rachete într-un 
punct definit din spațiul exte
rior deschide calea navigației in
terplanetare. Succesul savanților 
sovietici în teleghidarea unei ra
chete care să ajungă în Lună 
dovedește întregii omeniri că a 
fost rezolvată una din cele mai 
grele probleme legate de naviga
ția interplanetară. Acum va fi 
țot așa de .-ușor ca să atingem 
Luna sau să trimitem un sate
lit artificial în jurul Lunei.

Un satelit. artificial al Lunei 
dotat cu o aparatură corespun
zătoare poate să ne dea de pe 
acum o sepie de indicații pri
vind acest astru cețesc ca de 
^xemplu : magnetismul lui, as
pecte pe care le prezintă par
tea din Lună pe care nu o ve-

Ancheta noastră

dem și ar putea fi transmise 
prin aparate de televiziune, tem
peratura astrului ețe. Același 
lucru ește valabil pentru orjeare 
component al sistemului nostru 
solar la care putem de acum 
ajunge în principiu.

Prin lansarea primului satelit 
artificial al Pămmmlni, prin lan
sarea primei planete artificiale 
din sistemul nostru solar, pre
cum și prin trimiterea la un 
punct bine definit a unei ra
chete cosmice, știința sovietică a 
deschis omenirii calea studiului 
spațiului cosmic.

Reprezontgnții tuturor științe
lor gu cel mai mare interes ca 
să capete informații asupra spa
țiului cosmic. Ei sînt recunoscă, 
tori geniului savanților sovietici.

Acad. prof. 
EUGEN BÀOÀRÀU

director al Institutului de fizică 
al Academiei R.P. Romina

Acad. prof. dr. EUGEN MACOVSCHI
directorul Insttlutului </e biochimie al Academiei R.P.R.

Puțini dintre noi cred că pot 
prinde în cuvinte uriașa impor
tanță științifică a înfăptuirii pri
mului zbor cosmic de pe Pămînt 
pe un alt corp ceresc. Oamenii 
de știință sovietici au realizat o 
performanță ' unjcă c«re tjesc|iide 
imense perspective nu numai 
astron<uiticii, ci -și fizicii, chimici, 
biologiei, pot’șpupe chiar tuturor 
științelor.

Atingînd suprafața Lunei, cea 
de a doua rachetă cosmică so
vietică a deschis vad er.ij zbpru-

rilor interplanetare. Curipd pri
mul om va pleca în Cosmos. în 
fața medicinii, biochimici stau 
căi uriașe. Pe noi biochimiștii ne 
entuziasmează uriașele perspecti
ve ce se deschid prin studiul bio- 
chimismului vieții de pe alte pla
nete.

Mă alătur din toată inima ma
nifestărilor de admirație expri- 
mate pe întreg globul pentru 
vanții, inginerii și tehnicienii 
vietici.

Ahz putem găsi decît cele mai 
elogioase cuvinte pentru rșoțil și 
uluitorul succes al savanțiloț so
vietici, cuceritorii cosmosului.

Vorbind despre cea de a doua 
rachetă cosmică sovietică care a 
atins suprafața Lupei trebuie să 
apreciem precizia enormă ou care 
această rachetă cosmică a par
curs drumul dinainte indicat 
pini la Lwă și timpul calculat 
necesar pentru acest parcurs. A- 
ceastă precizie denotă o excep
țională cunoaștere a fenomenelor 
fizice din Cosmos, din atmosfera 
Păniîntului, din spațiile din ju
rul țmnei.

Lansarea celei 'de a doua ra
chete cpșmice sovietice deschide 
imense perșțșective nu numai na- 
vigației interplanetare ci și tutu
ror cercetărilor științifice din do
meniul fizicii.

Ca fizician, specialist în do
meniul gazelor ionizate mă bucur 
foarte mult că știința sovietică, 
lansînd în Cosmos noi 
corpuri cerești create
omului, precizează din ce în ce 
mai mult compoziția straturilor 
superioare ale atmosferei din 
punct de vedere electric, ceea ce 
are imense consecințe teoretice 
și practice în special in dome
niul radiocomunicațiilor.

și noi 
de mina

33»
30-

Prof. univ, EDMOND NICOLAU
șeful catedrei de tuburi elec tronice și tehnică nucleară 

de la Institutul politehnic București

lansării apărea o dificultate 
plus, Luna fiind în epo?i(ie 
Soarele, care exercita deci o 
nare asupra rachetei. Șavanții so
vietici au înving însă această pie. 
dică. Obiectivul adică Luna a 
fost atins practic chiar în mo
mentul anunțat. Este în adevăr 
o precizie uimitoare, care ulu
iește ca de altfel întreaga evolu
ție a rachetei. 0 astfel de pre
cizie poate fi realizată numai 
de către cele mai perfecționate 
dispozitive cibernetice.

Ca cibernetician vă pot infor
ma că noua raohetă cosmică so
vietică deschide perspective 
uriașe pentru teleghidarea nave
lor ja mari disțanțo. Cibernetica, 
una din cele mai noi științe ale 
zilelor noastre — va găsi aștfel 
noi șălașuri de aplicație : zbo
rurile interplanetare. Realizarea 
savanților sovietici va stimula 
cu siguranță fantezia creatoare a 
cibernetjcienilor-

Am urmărit cu pasiune evolu
ția spre Lună a cosinQnavei sovie
tice* fiind epnvins din primul 
moment de deplinei reușită a a- 
cestui excepțional act științific al 
oamenilor sovietjci. Azi noapte în 
niod special am întîrziat lingă a- 
paratul de radio, spre a avea cît 
mai repede confirmarea atingerii 
obiectivului chiar în momentul 
fixat.

Ca cibernetician pot aprecia a- 
ceastă uriașă realizare tehnică, 
care duce prestigiul geniului ome
nesc pe o nouă culme. Căci nu 
trebuie să uităm eă trimiterea 
unui corp de pe Painînt pe Lună 
este o realizare tehnică care se 
face în condiții deosebit de gre
le, atît ținta cît și locul pe care 
se afla rampa de lansare fiind 
mobile, iar racheta este în per
manență influențată în mișcarea 
ei atît de către Soare, cît și de 
Painînt și Lună. Iar în momentul

Călduroase felicitări 
din partea savanților romîni

Aoade-
Iorgu 

Aeade-

In numele Prezidiului 
niei R.P. Roniîne, acad. 
Iordan, vicepreședinte a! 
iniei R P R., a trimis Prezidiului 
Academiei de Științe a U.R.S.S., 
cu prilejul’ uriașului succes rea
lizat de știința și tehnica sovie
tică, o telegramă în care se spu
ne : „ln numele tuturor oameni
lor de știință din Republica Popu. 
Iară Romînă, Prezidiul Academiei 
R.P.R. își exprimă admirația 
față de mărețul succes al științei

și tehnicii sovietice realizat prin 
atingerea Lunei de către cea de-a 
doua rachetă cosmică sovietică, 
față de valoroasele rezultate știin
țifice ce decurg din aceasta.

Dragi tovarăși, pentru această 
istorică realizare vă transmitem 
cele mai călduroase felicitări, 
urîndu-vă ca în continuare să a- 
veți noi succese în munca voastră 
creatoare pentru progresul științei 
pus în slujba umanității și apă
rării păcii.“

Prof. dr. GH. MIHOC
membru corespondent al Academiei R.P.R. 

-r- decan al Facultății de matematică și fizică 
Bucttrești

Țransrn-ițînd în Cosmos o, ra
chetă care. a atins suprafața Lu
nei, șavanții sovietici au realizat 
o performanță tehnică excepțio
nală.

Noua rachetă cosmică sovietică 
întrece tot țe s-a realizat pînă 
astăzi. Pentru prinsa oară în 
istorie a fost înfăptuit un zbor 
epsuție do pe Păm,înt pe un alt 
corp ceresc.

Ca specialist în domeniul cal
cului probabilităților și statisti
cii matematice, îmi dqu s,eama 
de marile dificultăți științifice și 
tehnice care au trebuit sa fie în
vinse pențriț a Iqnșq în Lună o 
rachetă de asemenea proporții»

Atingerea Lunei, trimiterea 
unui mesager pămîntean in alt 
corp ceresc deschide printre al
tele imense perspective in fața 
matematicii, în domeniul calcu
lelor de orice natură executate 
cu mașini electronice, Primul 
corp trimis de pe Pămint in 
Lună, deschide astfel imense 
perspective nu numai specialiști 
lor în domeniul mecanicii, ci tu
turor ramurilor matematicii 
derne.

Toate felicitările Aoastre 
rioșilor savanți, ingineri și
nicieni sovietici^ deschizătorii ce
lei mai emoționante pagini 
istoria științei și tehnicii.

mo

glo- 
teh-

din

Conf. dr. MIRCEA HEROVANU
șeful Laboratorului de fizică a atmosferei de la Institutul 
fizică al Academiei R.P. Rpn^îne, membru în Comitetul Național de 

geodezie și geofizică
Fără îndoială că lansarea celei 

de a doua rachete cosmice în di
recția Lunei constituie unul din 
cele mai mari evenimente din 
istoria omenirii, din istoria știin
ței și tehnicii. Lansarea unui 
corp terestru într-un alt corp ce
resc constituie un eveniment 
epocal care deschide științei 
imense posibilități de cercetare, 
deschide omului drumul în Cos
mos.

Ca specialist în fizica atpiosfe- 
rei și meteorologiei trebuie să

de

arăt că rachetele lansate de 
Uniunea Sovietici au adus ex
trem de importante informații eu 
privire la atmosfera înaltă și au
reola de parțicule ultrarapide 
care prelungesc această atmos
feră pini la 81.000 km depăr
tare.

Astfel se deschid perspeotive 
de o mare importanță practică 
în viața popoarelor, în dome
niul fizicii atmosferei și meteo
rologiei,

Steleles
— Gum să Bu 
fie mindră cu a- 
semenea decora

ții !..
Desen

M. GARANFH

I
Acad. Aleksandr Topciev a decla

rat la conferința de presă că după 
racheta cosmica sovietica — labo
rator științific — pe suprafața Lu
nei trebuie sa pașeasca oului. A- 
peasta este o sarcina foarte grea 
dar soluționarea ei nu este o ches
tiune de viitor prea îndepărtat. 
Vicepreședintele Academiei de 
Științe a U.R.S.S. a subliniat ca 
în urma lansării rachetei s-au ob
ținut numeroase date care suit 
prelucrate cu succes. Potrivit da
telor preliminare, a spus el, în
treaga aparatura științifică a func
ționat normal piua în momentul 
în care conțeinerut a ipitrat în con
tact cu suprafața Lunei. In viito
rul apropiat așteptam din partea 
savanților noștri rezultatele măsu
rătorilor obținute.

Acad. Topciev a declarat că prin 
lansarea rachetei s-a creat prima 
„punte“ in spațiul infinit ai Uni
versului. Aceasta, a spus el, este 
o nouă dovada a înaltului nivel 
al științei și tehnicii socialiste.

O condiție esențiala, din cele 
care au asigurat soluționarea pro
blemei intihiirii cu Luna, a spus 
Aleksandr topciev, a consuniit-o fo
losirea pe racheta cosmica sovie
tica a unui sistem de teleghidare 
permițind respectarea cu o preci
zie excepțional de mare a parame
trilor de calcui ai deplasării raciie- 

deplina sa-ței. Acest sistem a aat 
tisfacție.

Acad. .Leonid Sedov 
că lansarea rachetei- 
devenit posibila grație 
iof automate care au 
cxțrem <}e precis și sigur, iavan- 
Uli sfjyiețic a declarat ca pentru 
ca racheta sa urineze traiectoria 
stabilita viteza ei- la lansare 
ițepuia sa lie respectata cu o pre
cizie dc ordinul a un inetru pe 
secunda, erorile în unghiurile de 
.ncnnație ale vitezei im treOuiau 
sa depășească un grgd, iac timpul 
stanului — sa corespunda celui 
siabilit prin calcule cp q precizie 
inergina pina la cîteva secunde. 
Acau. t>euov a aratat ca lansarea 
celei de-a doua rachete a asigu
rat muepiinirea tuturor acestor 
cerințe. El a remarcat că traiec
toria zborului rachetei a fost loarte 
apțopipta de traiectoria stabilită 
prin calcuie. (Țâțele radio au per
mis sa se stabilească cu destulă 
precizie locul și momentul întîlni- 
rii conteinerului cu Luna. Eotri- 
V|t dalelor prealabile, a spițs Se
dov, întjlnirea a avut lpc în re
giunea Marii „Serenitații“, Marii 
„Liniștii“ și a Marii „Aburilor“. 
Precizia a iQst ștabilita aproxima
tiv (n limitele a 200—300 knj.

Prof. Sergligi Vofnov a spus că în 
urma acțiunii cîinpului magnetic 
al Pămintului în jurul său s-au 
format două uriașe zone de radia
ție sporită. Cercetările efectuate au 
permis să se stabilească ca zona 
de radiație cea mai indepartata de 
Pămint se întinde pe o distanță ce 
merge pînă la 10 raze de la cen
trul Pamîntului. Cea mai puternică 
radiație din această zonă se ob
servi la o distanță de 4 raze. S-a 
stabilit componența și 
spectrul energetic al 
această zonă.

a subliniat 
în' Lună a 
(Jispoziiive- 

iUlKtiQl^t

s?a măsurat 
radiației în

Luna 
trebuie să 
zone de radiații

aibă

Serghei Veț-nov a comunicat 
savanții sovietici au stabilit și

&
______ ___ __ , ., au 

măsurat spectrul energetic al ra
diației în zona externă a radiației- 
S-a văzut că la distanțe mari de 
Pămînt, în jurul său gravitează 
electroni. Gu cît mai mică este 
energia lor, cu atît mai mare este 
numărul lor. Prof. Vernoy a Su
bliniat că în zonele de radiație 
numărul electronilor esțe atît de 
mare îneîț ei sînt în stare gă 
demagnetizeze cîmpul magnetic al 
Pămintului,

Prof. Vernov a arătat că se pre
supune că Luna, dacă are un cțmp 
magnetic, trebuie de asemenea sa 
aibă zone de radiații. Nu este ex
clusă, a spus prof. Vernov, existen
ța unei radiații corpusculare lu
nare.

Prof. Boris Kukarkin, vicepre
ședinte al Consiliului Astronomie 
al Academiei de Științe a U.R.S.S. 
a vorbit despre observațiile optice 
asupra rachetei cosmice. El a de
clarat că acest? observații au fur
nizat informații mai precise despre 
deplasarea rachetei decît acelea 
obținute cu ajutorul mijloacelor 
radio.

Prof. Kukarkin a anunțat că la 
observatoarele din Tbilisi, Biura- 
kan (Armenia), Stalinabad, Aș-

habad, Alma-Ata, Odesa și în alte 
locuri s-au obținut admirabile fo
tografii ale norului de sodiu — 
cometa artificială lansată în seara 
de 12 septembrie. Cea inși mare 
parte a fotografiilor au și fost adu
se la Moșcova.

Savantul a arătat cîteva foto
grafii clare ale cometei pe eare se 
văd diverse etape ale apariției și 
extinderii norului de sodiu.

Prof. furi Kalinin, specialist în 
problemele magnetismului Pâmîn- 
tului, a declarat că rezultatele ob
servațiilor cu ajutorul celei de-a 
doya ractiete cosmice, vor permite 
nu numai precizarea și consolida, 
rea cunoștințelor noastre despre 
magnetismul Pămintului ci și, po
sibil, sa determine origina sa. 
Prof. Kalinip a spus că racheta 
va permite să se verifice ipoțeza 
potrjvit careia, nucleul Pămîntu- 
lui, aflat in stare lichidă, este 
sursa magnetismului Pămintului.

Savanfii sovietici 
sint gata 

să împărtășească 
informațiile obținute 

sa van ți lor 
din toată lumea

Evgheni Fedorov, membru c<> 
respondent al Academiei de Ști
ințe, cunoscut geofizician, a decla
rat că șavanții sovietici sînt gata 
să prezinte savanților din toate 
țările toate informațiile obținute 
cu prilejul zborului celei de-a doua 
rachete sovietice. Fedorov a spus 
că aceste materiale științifice, ca 
și materialele obținute anterior de 
pg șputnih și prim« rachetă vor 
fi. puulicate după prelucrare și vor 
deveni accesibile specialiștilor din 
orice țară care vor arăta interes 
pentru ele.

Răspunzînd la întrebările zia
riștilor, șca<l' . Ședov a comunicat 
că desprinderea conteinerului cu 
aparataj științific de la ultima 
treaptă a rachetei a fost determi
nată de npcesitațea (ie a se crea 
condiții optime pentru funcțipna- 
rea antenelor de emisie și de a se 
asigura o efectuare inai pfecisă a 
măsurătorilor științifice.

Savantul a subliniat că toate 
calculele in legătură cu atingerea 
Lunei se refereau la conteiner. 
Deocamdată nu dispunem de in
formații care să ne permită să 
stabilim dacă ultima treaptă a ră- 
ciietei a căzut sau nu în Lună. A- 
ceastp se explica printrm atenuare 
considerabilă a semnalelor. radia 
primite de la ultima treaptă a ra
chetei.

Răspunzînd la întrebările cu 
privire la sistemul de teleghidare, 
acad- Ș?dov a observat ca acesta 
este un siștem obișnuit peptru 
rachetele sovietice și efectul lui s-a 
extins asupra tuturor treptelor 
rachetei, inclusiv cea din urmă. 
Conteinerul nu a fost teleghidat.

Răspunzînd la o întrebare des
pre organizarea institutelor pla
netare, care sînt menționate în 
presa sovietică, acad. Sedov a spus 

"că problema înființării unor insti
tute de acest fel constituie actual- 

, mePte un obiect de discuții.
Acad, Topșiev a comunicat că 

pe bordul rachftei au foșt trimise 
trei fanioane. Două dintre ele se 
află în conteiner, iar al treilea pe 
ultima treaptă a rachetei. Unul din 
fanioanele conțeineruipi se prezintă 
sub forma unei sfere mecanice ce 
se compune din 72 de elemente pe 
care figurează stema Uniunii So
vietice și inscripția „Uniunea Re
publicilor Sovietice Socialiste. Sep
tembrie 1959“. Gel de-al doilea fa, 
niop al conteinerului reprezintă o 
bandă cp aceeași inscripție adă, 
postită într-o sferă de oțel. Acad. 
Topciev a prezentat asistenței o 
mostră a elementelor și benzii,

Fiecare sferă închisă în contei
ner are un diametru de 90 mm., 
iar cea aflată pe (illitna treaptă 
a rachetei — 150 mm.

Răspunzînd la o întrebare, Ev, 
gheni Fedorov, membru corespon
dent al Academiei de Științe a 
U.R.Ș.S., a vorbit despre dispozi
tivul menit să preințîmpine că
derea upor microorganisme te
restre pe suprafața lunară. Acest 
dispozitiv a fost plasat în interio
rul conteinerului cu aparațaj. El a 
fost astfel executat incit la con, 
tactul cu Luna s-a declanșat un 
mecanism special și înțregul con
teiner a fost stropit cu soluție de
zinfectante. In afară de aceasta, 
la construirea rachetei și a contei
nerului ș-a respectat, pe măsura 
posibilităților, o sterilitate abso
luta.

Acad- Tppcjev a fost întrebat 
dacă Uniunea Sovietică forma- 
lează pretenții asupra efectuării cu 
prioritate a cercetărilor științifice 
în regiunea Lunei în care a căzut 
racheta sovietică, Topciev a răs
puns printr-un „nu“ categoric.

Prof. Fedorov a dezpiiințit zvo
nurile răspîndite, potrivit cărora 
lansarea rachetei lunare sovietice 
ar fi fost precedată de doyă în
cercări nereușite.

Răspunzînd la întrebarea dacă 
lansarea rachetei lunare a coincis 
în mod îptîmplator eu plecarea lui 
N. S. Hrușciov în S.U.A., prof. 
Fedorov a declarat că data star
tului rachetej a fost aleasă Jinfa- 
du-se seama de poziția Lunei și 
de ajte numeroase condiții astro
nomice, Ne bucurăm însă, a spus 
el, de faptul că primul zbor în 
Lună a coincis cu vizita în S.U.A. 
a președintelui Consiliului de Mi 
niștri al U.R.S.S.



Se redeschid 
porțile școlilor

Vizitele parlamentarilor 
iwdonezwni

Membrii delegației parlamentare troljfgr „i Mai*, schela- .Băicol. 
indoneziene, în frunte ou Su- Oaspeții au fșst însoțiți de C, Pa- 
darsone, conducătorul delegației, rasenlvescu Bălăceanu, membru al

Membrii delegației parlamentare

TELEGRAME EXTERNE
—

Luni după-amiază a luat sfîrșit 
în Capitală faza finqfă a 
de-al V-lea Concurs republicați șl 
grupelor sanitare ale CrijcjJ Roșjlț

In cele două zile cîi a durat 
desfășurarea concursului, grupele 
sanitare s-au întrecut pentru cuce
rirea Jjtlului de grupă fruntașă ,j?e 
ară. Țjîchfoierii șj țjjhjpiarcfe au 

■participat ia probe practice de a- 
rcordare a primului ajutor, pre
cum și la probe teoretice, făcînd 
dovada însușirii unor temeinice cu- 
poșțirițț și deprinderi necesare a- 
cordapii primului ajutor, preveni
rii și cpjnbatgrii îmbolnăvirilor, 
accidentelor etc. Pe primui toc s-a 
clasat grupa sanitara a Rafinăriei 
nr. 10, Onești, regiunea Bacău, 
care a primit cupa, Drapelul și 
dipiojna de grupa sanitara frun
tașă pe țară. Locul 11 a fost cuce
rit de grupa sanitara de cartier 
nr. 109 din raionul V. I. Lenin, 
orașul București, iar pe locul III 
s-au. situat Uzinele „1 Mai“-Baia 
Mare.

Primei? trei grupe fruntașe au 
primjt premii în obiecte din partea 
C.C., al Crucii Roșii a R. P. Ro
mîne.

—
Sosirea unei delegații 

a grupului de stat 
italian fc.N.i.

uar sunw, ctrnuucaiui ui urivgapci. 
oaspeți ai grupului național 
romîn al. Uniunii interporla-

Prezidiului Marii Adunări Naționa-
____  paria- ■ le, Mircea Biji, secretarul general 

. metjțaje, au , vizitat în cursul al Marii ^dppări Naționale Și
zilei de duminică în Capitală, ■ Gh. Stan, preșetflnt '
Cartierele Floreasca și 23 Au- ExecUtrv al Sfatului
gust, Parcul de șuitură și odihnă * ■
„I. V. Stalin“, complexul sportiv 
„23 August“, grădina Gișmigiu și 
Muzeul satului.

Luni dimineața delegația parla- 
meuțpră mdonețianâ. â făcut o vi
zită în regiunea Ploești la Rafi
năria nr. 1, Uzinele de utilaj pe-

—I • . - -- Comitetului.;
Executiv al Sfatului popular regio-
nai Ploești. ’

★
Seara, acad. P. Constantinescu- 

Iași, președintele Comitetului de 
conducere al grupului național ro. 
mîn al Uniunii interparlamentare a 
„to.it o jnasă la restaurantul 

pas-
oferif ___ „
„Athepee Palaue“ în cinstea 
pețjlor indonezieni-

1 înrr’iv.

Ea invitația ministrului Indus
triei Petrolului și Chimiei, zilele 
acestea a sosit în Capitală o de
legație a grupului de stat E.N.I., 
Italia, condusă de dl. Rateale Qi- 
rplti, vicepreședinte,

Reprezentanții grupului de stat 
E-N.I. vor purta discuții privind 
livrarea unor instalații, și utilaje 
industriale și posibilitățile de ex
tindere a Schimburilor de măr
furi romîno-'italiene. Totodată 
membrii delegației vor întreprin
de o vizită pfin țară, cq prilejul 

ma-căreia vor cunoaște unele din 
rile obiective industriale,

INFORMAȚII
Luni dimineața au început

Declarația poetului 
cuban Nicolas Guillen

romînește mi se pare eă înțeleg 
totul. Demonstrația de la 23 Au
gust —' a subliniat în continuare 
vorbitorul — mi-a dat o' imagine 
fidelă a unității întregului popor 
romîn și a sprijinului desăvîrșit pe 
care el îl acordă guvernului său.

Oaspetele și-a arătat satisfacția 
pentru apropiata apariție în țara 
noastră a unui volum de versuri 
ale sale, în traducerea poetului 
Eugen Jebeleanu.

Nicolas Guillen a vorbit apoi 
despre revoluția din Cuba, subli
niind că este prima revoluție anti- 
imperiălistă a unui popor latino- 
american care luptă pentru elibe
rarea^ sa. Conducătorul revoluției 
naționale, Fidel Castra, a decla
rat că țara noastră vrea șă stabi
lească relații comerciale și cultu
rale cu toate țările. In acest sens 
■— a încheiat Nicolas Guillen — 
sînt convins că și relațiile între 
Cuba și R;P. Romînă se vor dez
volta din ce in ce mai mult.

(Agerpres)

Pe cîteva zile este oaspete al 
țării noastre, la invitația Uniunii 
Scriitorilor din R.P, Rotnînă, poe
tul cuban Nicolas Guillen. In
tr-un interviu aeordat unui redac
tor al Agenției Romîne de Presă 
„Agerpres“ — Nicolas Guillen a 
declarat printre altele :

Dat fiind că mă aflu pentru a 
treia oară în țara dv., pot să-mi 
dau seama de schimbările mari 
care s-au petrecut în Romînia. Am 
vizitat cartierele muncitorești din 
București, ridicate de curînd și 
cele care sînt în construcție, am 
vizitat șantierul viitoarei săli a Pa
latului R.P.R., care este o clădire 
magnifică. Aceste transformări re
flectă progresele continue ale țării 
dv. Un lucru l-am găsit însă 
neschimbat : caracterul poporului 
romîn, cald, entuziast, iubitor de 
frumos. Este o mare asemănare cu 
caracterul popoarelor latino-ameri
cane.. Poate de aceea mă simt aici 
ca și acasă. Cînd aud vorbindu-se

Luni dimineața ati început în 
aula Academiei R. P. Romîne lu
crările Colocviului internațional de 
civilizații, literaturi și limbi roma
nice. La lucrările colocviului care 
se desfășoară sub auspiciile Comi
siei naționale a R. P. Romîne pen
tru U.N.E.S.C.O. și Academiei 
R.P. Romîne participă lingviști, is
toriei literari, critici de artă, scri
itori din 20 de țări.

Lucrările colocviului au fost des
chise de acad- lorgu Iordan, vice
președinte al Academiei R- P. Ro
mîne și vicepreședinte al Comisiei 
naționale a R.R. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O..

Acad. Tudor Vianu, secretar ge
nerai al Comisiei naționale a R.P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O, a dat 
citire programului de desfășurare 
a lucrărilor colocviului care vor 
dura pînâ în ziua de 19 septem
brie și în cadrul cărora vor fi 
prezentate 9 dorhunicări. După a- 
ceastă dată oaspeții la colocviu, 
vor vizita diverse localități din 
țara noastră.

Ședința de după-amiază a fost 
prezidată de Mariano Picon-Salas, 
reprezentantul Venezuelei.

Prof. Alphonse Dupront (Fran
ța), a prezentat comunicarea „Con
tribuția civilizației romane ,1a for
marea culturii moderne“. Comuni
carea a fost urmată de discuții.

Lucrările colocviului continuă.
★

Luni seara au părăsit Capitala 
dr. M. G. Candau, director gene
ral al Organizației Mondiale a 
Sănătății, și dr. Paul van de CaL 
seyde, directorul Comitetului re
gional pentru Europa al O.M.S., 
care au participat la cea de-a IX-a 
sesiune a Comitetului regional 
pentru Europa al O.M.S. ce a 
avut loc la București între 8 și 
11 jeptemb^ie,.

I i (Agțrpres)

Construcții și amenajări de școli 
în regiunea

în noul an, numărul unităților 
școlare din regiunea Timișoara a 
sporijt cu 23 școli elementare'de 
4 și 7 ani. Majoritatea acestor 
școli au fost înființate în comune 
și sate de munte:

Pentru deschiderea noului an 
școlar în bune condiții, țăranii 
muncitori, împreună cu intelectua
lii din satele raioanelor Arad, Li- 
pova, Pecica, Lugoj, Timișoara, 
Oravița și altele, au muncit vo
luntar la repararea ,și curățirea a 
peste 150 școli elementare. Toț 
prin contribuția voluntară a ce
tățenilor a fost terminată con
strucția a 4 noi școli elementare. 
In numeroase localități comitetele 
de părinți de pe lingă școli, 
ajutate de sfaturile populare co
munale, au contribuit la amena
jarea unor noi cantine, dormi
toare, săli de clasă etc. La Moș-

Timișoara
nița Nouă, de pildă, părinții ele
vilor au contribuit voluntar la 
construirea unei cantine școlare, 
iar colectiviștii din comunele Di- 
niași și Șininarținu _ Sîrbesc au 
înzestrat cu mobilier nou cîte o 
sală de clasă de la școlile ele
mentare din comunele lor. Co
lectiviștii romini, germani și ma
ghiari din comuna Sinandrej ap 
contribuit deopotrivă la amenaja
rea a flpuă dormitoare pentru 
elevi și dotarea lor cu lenjerie.

Pornici de a-și conținua .stu
diile, mai mult de 2250 de tineri 
din întreprinderile, instituțiile și 
unitățile agricole socialiste din 
regiunea Timișoara s-au înscris 
în noul an școlar pentru a urma 
cursurile serale și fără frecvență 
ale școlilor medii de cultură ge
nerală.

Salutul C.C al P.C.U.S. 
și Consiliului de Miniștri 

al U.R.S.S. adresai 
constructorilor rachetei

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : Comitetul Cen
tral al P.C.U.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S-S, au salutat 
luni pe oamenii de știință, con
structorii, inginerii, tehnicienii, 
muncitorii care au participat la 
crearea șl lansarea in Lună a ce
lei de-a doua rachete cosmice so
vietice.

Prin munca voastră creatoare, 
plină de abnegație-— se spune 
în mesaj — ați demonstrat încă 
odată întregii lumi forța realiză-, 
rilor științifice și tehnice ale ță
rii socialismului.

——•—-

Congresul internațional 
de sociologie

ROMA 14 (Agerpres). — După 
cum s-a mai anunțat, între 8—15 
septembrie se desfășoară la 
Streșa (jțalia), Congresul inter
național de sociologie, la care 
participă și o delegație din R.P. 
Romînă, condusă de acad- A. 
Joja. In cadrul lucrărilor congre
sului, membrii delegației romîne 
au prezentat următoarele comuni
cări ; acad. A. Joja — „Sociolo
gia și logica“, acad- M, Ralea — 
„Critica psihometrlei“, acad. C- 
Ionescu-Gulian — „Critica con
cepției psihanalitice“, prof. M. Mă- 
nescu, membru corespondent al 
Academiei R.P. Romîne — „Cer
cetarea nivelului de. trai al popu
lației cu ajutorul bugetelor de 
familie“ și prof. Traian lonașcu— 
„Egalitatea sexelor în viața so
cială din R.P-. Romînă“.

Spărgătorul de gheată atomic „Lenin11 
depășește in unele privințe 

toate spărgătoarele de gheată din lume
LENINGRAD 13 (Agerpres). — 

TASS transmite : Mii de locuitori 
ai Leningradului a urmărit la <12 
septembrie ieșirea pe Neva a pri- 
mutul spărgător de gheață atomic 
din lume „Lenin”, oașul amiral al 
flotei sovietice de spărgătoare de 
gheață. Spărgătorul de gheață ato
mic „Lenin“ a ancorat în același 
lac pnde in zilele lui octombrie 
1917 crucișătorul „Aurora” a lan
sat istorica salvă care a vestit în
ceputul Revoluției Socialiste dțn 
Rusia.

Răspunzind la numeroasele în
trebări puse de ziariști, Vladimir 
Cerviakov, constructorul principal 
al spărgătorului de gheață, a ară
tat că nava a fost construită con
form proiectului. Reactoarele ato
mice de pe navă funcționează ad
mirabil. Experiențele de manevră 
au demonstrat calitățile deosebite 
ale tuturor mecanismelor și insta
lațiilor fabricate de întreprinderile

sovietice, Cerviakov a adăugat ca 
în timpul experimentării reactoare
lor atomice de pe navă, oamenii de 
știință au obținut numeroase date 
utile pentru dezvoltarea pe viitor 
O tehnicii atomice și pentru folo
sirea ei în scopuri pașnice. Fă
cînd o caracterizare a navei, Pavel 
Ponomarev, căpitanul spărgătorului 
fie gheață atomic, a subliniat că 
DIN PUNCTUL DE VEDERE AL 
CONSUMULUI DE ENERGIE PE 
TON A DE DEPLASAMENT, SPĂR
GĂTORUL DE GHEAȚA LENIN 
DEPĂȘEȘTE TOATE SPĂR
GĂTOARELE DE GHEAȚA EXIS
TENTE IN LUME, INCLUSIV 
CUNOSCUTUL SPĂRGĂTOR DE 
GHEAȚA AMERICAN „GLA- 
CIER“. Nava sovietică poate să-și 
croiască drum printr-un strat de 
gheață cu o grosime de aproape 
2,3 metri. El poate lua rezerve de 
eombustibil nuclear pentru un an 
de navigare neîntreruptă, iar la ne
voie și pentru mai mult timp.

Ședința de închidere a Comitetului 
Permanent ai Adunării 

reprezentanților populari 
din întreaga Chină

PEKIN (Agerpres). — Agenția 
China Nouă anunță că la 13 sep
tembrie a avut toc ședința de în
chidere a Comitetului Permanent 
al Adunării reprezentanților popu
lari clin întreaga Chină.

In ședință Cen I, locțiitor al pre-

Răspunsul adresatde N.S. Hrușciov 
lui V. L. Anfuso

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite: La Moscova 
s-a dat publicității răspunsul a- 
dresat de N. S- Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.. lui Victor L. Anfuso, 
președintele subcomitetului Ca
merei Reprezentanților a S.U.A. 
pentru colaborare internațională 
și securitatea în domeniul folo
sirii spațiului cosmic.

Congresmanul american propu
ne constituirea unui comitet pen
tru colaborarea în domeniul spa
țiului cosmic, în care țările so
cialiste și țările din Occident să

începe noul an
(Urmare din pag. l-a)

ogoare, vor lupta pentru realiza
rea aceluiași ideal : . construirea 
socialismului în patria

Dragi elevi și eleve !
Tot ce s-a făcut și 

pentru voi, pentru ca 
vosjru spre învățătură să fie ne
ted, fără obstacole, este rezulta
tul muncii neobosite a poporu
lui muncitor sub conducerea pli
nă de înțelepciune a P.M.R. 
Un singur lucru vi șe cere vouă 
pentru a merita viața plină de 
bucurii pe care o trăiți, pentru a 
răsplăti eforturile 
voștri : șă învățați. învățătura 
nu este numai un drept al 
vostru, ci și o datorie, o datorie 
patriotică. Poporul din rîndul 
căruia ați crescut vă cere să vă 
dedicați studiului cu pasiune.

Anul școlar care se deschide 
astăzi, trebuie să înceapă sub 
semnul unui efort sporit al ele
vilor, profesorilor, organizației 
U.T.M. și de pionieri și al părin
ților pentru mai bune rezultate 
la învățătură, pentru succese

noastră.

se face 
drumul

părinților

-sporite în însușirea cunoștin
țelor științifice. Trebuie să 
crească rolul educativ al școlii 
pentru 
nic la 
tul de 
topirile 
pentru 
a-și dărui toate forțele, cu en
tuziasm și perseverență, muncii, 
învățăturii, pregătirii temeinice 
în scopul de a deveni slujitori 
devotați patriei, constructori ho- 
fărîți și pricepuți ai socialis
mului.

La această nobilă muncă sînt 
chemați să participe toți factorii 
care poartă pe umeri răspunderea 
pentru creșterea și educarea ele
vilor — școala, organizația 
U.T.M. și de pionieri, familia.

Partidul a pus în fața școlii 
și a organizației U.T.M. sar
cini de mare răspundere, iar 
munca noastră a tuturor celor 
ce slujim școala, trebuie să șe 
ridice la înălțimea acestei răs
punderi. Să muncim mai bine, 
să dăm elevilor cu pasiune din 
cunoștințele pe care noi, dască
lii, ni le-am însușit- Șă găsim

a dazvolfa mai puter- 
glevi conștiința și șpiri- 

răspundere față de înda- 
ce le au de îndeplinit, 
a le întări dorința de

CU

școlar
în părinți sprijinul de nădejde în 
munca de educație ce o desfă, 
șoară școala, să-i apropiem de 
școală, de profesori, în respon
sabilitatea comună pentru felul 
In care muncesc, învață și șe 
comportă elevii.

Organizația U.T.M. și de pio
nieri au un rol important în mun
ca de educare care se deșfășoară 
în școală, Intensificînd munca 
politică, organizația U.T.M. va a- 
juta școala, mobilizîndu-i pe elevi 
să-și facă datoria conștiincios, 
să nu piardă nici o clipă din 
timpul prețios de învățătură, cul- 
tivîndmle spiritul de disciplină, 
de întrajutorare, exigent față 
de comportarea în școală și în a- 
fara ei.

în prima zi a anului școlar, 
urarea noastră a tuturor, de 
spor la muncă, către voi, dragi 
eievi de pe întreg cuprinsul pa
triei, trebuie să vă îndemne la 
muncă și învățătură, pentru a 
împlini speranțele mări pe care 
poporul nostru le pune în voi.

Deplin succes în noul an 
școlar 1

fie reprezentate proporțional- Vic
tor L. Anfuso cere șefului guver
nului sovietic“ 6ă includă această 
problemă pe ordinea de zi a vii
toarelor sale tratative“.

Răspunz-înd d-)ui Victor L. An
fuso, N. S. Hrușciov scrie : Sînt 
întru totul de acord eu părerea 
exprimată de dv. în ce privește 
necesitatea colaborării între ță
rile care se ocupă eu studierea 
spațiului cosmic.

N. S. Hrușciov amintește că 
problema colaborării în domeniul 
folosirii pașnice a spațiului cos
mic a fost discutată de Aduna
rea Generală a O N.U- Intre de
legațiile S.U.A. și U.R.S.S. n-au 
existat divergențe în problema 
necesității creării unui comitet 
internațional și a. sarcinilor pe 
care trebuie să le îndeplinească 
acesta. Delegația Uniunii Sovie
tice. a căutat să asigure condiții 
pentru ca în comitet să existe o 
colaborare internațională bazată 
pe egalitate în drepturi, dar, a- 
tunci, aceste încercări au fost 
lipsite de succes.

Poziția Uniunii Sovietice în 
această problemă rămîne ne
schimbată- Am fost întotdeauna și 
sîntem pentru colaborare inter
națională în domeniul folosirii 
pașnice a spațiului cosmic, decla
ră N. S. Hrușciov, dar pentru o 
colaborare în cadrul căreia 
Uniunii Sovietice și celorlalte 
țări socialiste care efectuează 
mari cercetări în domeniul cos
mosului să li se acorde situație 
de egalitate.

mierului Consiliului de Stat, mi
nistrul Afacerilor Externe al R.P. 
Chineze, a rostit o amplă cuvîntare 
în legătură cu problema frontierei 
ehino-indiene, Apoi, Ciu De, pre
ședintele Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților populari 
din întreaga Chină a rostit cuvîn- 
tul de închidere.

Participanții la ședință au adop
tat în unanimitate o rezoluție în 
problema frontierei chino-indiene.

Participanții la ședință Comite
tului Permanent al Adunării Re
prezentanților populari din întrea
ga Chină, se spune în rezoluție, 
aprobă în unanimitate raportul 
premierului Consiliului de Stat- al 
R.P, Chineze, Ciu En-lai și poziția 
guvernului în problema frontierei 
chino-indiene.

—xox—■»«

SCURTE ȘTIRI
SOFIA. La Sofia s-.a anunțat 

oficial în ziua de 12 septembrie, 
restabilirea relațiilor diplomatice 
dintre Republica Populară Bul
garia și Japonia.

★
PEKIN. La .13 septembrie' a a- 

vut loc la Pekin deschiderea fes
tivă a primei spartachiade pe în
treaga Chină.

La deschiderea spartachiadei 
au fost de față Mao Țze-dun, 
președintele C.C. al P.C, Chinez, 
Liu Șao-ți, președintele R. P. 
Chineze, Ciu De, președintele Co
mitetului Permanent al Adunării 
Reprezentanților Populari din în
treaga Ch nă, Ciu En-lai, pre
mierul Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze.

'dr
DELHI. — O reușită manifes

tare culturală închinată R-P. Ro
mîne a avut loc recent în sala 
Constantia din New Delhi.

Cu acest prilej au fost prezen
tate unui numeros public expozi
ția fotografică „Romînia azi“, un 
colț romînesc, un stand al cărții 
artistice romînești etc.

Au fost vizionate filmele „Cîn- 
tece de nuntă ardelenești“ și 
„N- Grigorescu“, care s-au bucu

rat de mult succes.

Ca în fiecare septembrie, s-au deschis larg, ospitalier, porțile 
școlilor Bucureștiului.

2 Tovarășe muncitoare Aurelia Mărculescu, îți înțeleg bucuria 
de mamă I Tu ai învățat doar 4 clase. Pe Adriana o duci 

acum de mină ipe pragul clasei a V-a, pe care tu nu ai avut drep
tul să-l treci.

Poți munci liniștită. Copilul tău, ca toți copiii oamepilbr 
muncii din patria noastră pot păși, înainte, pe culmile înalte 
ale învățămîntului.

............................................  n. ■ ........... " 1 ......... .. II ......IUI !I«I ■■■»

— Ascultă MonUș eu mîine mă duc la școală / 
Dar nu mă duc la o școală unde există un domn Vucea 

„profesor mare și învățat^, despre care ne-a citit tata aseară..»

-7 Intr-adevăr, pe Florin Dumitrescu îl așteaptă nu ca pe
* Barbu Delavrancea „niște case lungi, pitice și dărăpănate” 
dincolo de zidurile cărora se găseau o „vergea”, lacrimi, „urechi 
roșii”, ci o școală nouă, cu profesori buni, cu clase luminoase, 
fără „domnul Vucea“.

Exigența bunicuței este satisfăcută. Nepoțelul va fi eurind 
fericitul st&pin al rîvnitului ghiozdan.

Q Cataloage noi, nouțe așteaptă prima lor întilnire ou elevii, 
cu viitorii lor locatari.

4 Eu însă m~am făcut băiat mare. Tata mi-a 'dat bani să-mi 
cumpăr singur cărțile de școală.

P ...Ca și clasele care ou un aer sărbătoresc.
.1

5 Ultima joacă din vacanță. De astăzi mingea și parcul vor 
romîne mai mult singure.

L. VALER1W
Foto: N. STELOR1AN



Popoarele lumii salută inaugurarea schimbului de vizite
Hrușciov - Eisenhower

N, S. Hrușciov: Principalul lucru pe care 
trebuie sâ-l realizâm este asigurarea 
unor condiții pașnice de trai pentru

toți oamenii de pe glob
MOSCOVA 14 (Agerpres). - 

TASS transmite textul complect al 
răspunsului lui N. S. Hrușciov la 
scrisorile și telegramele primite 
în legătură eu vizita în S.U.A.

In legătură cu vizita în Statele 
Unite ale Americii am primit nu
meroase scrisori și telegrame de 
la oameni sovietici, precum șj de 
la cetățeni ai altor țări, in spe
cial de la americani. In aceste 
scrisori și telegrame se exprimă 
speranța că vizita mea va contri
bui la îmbunătățirea relațiilor în
tre U.R.S.S. și S.U.A., că schim
bul de păreri cu președintele Sta
telor Unite ale Americii, domnul 
Eisenhower, va constitui un bun 
început pentru însănătoșirea situa
ției internaționale.

Omenirea trăiește astăzi vremuri 
minunate. Sînt vremuri ale înflo
ririi științei și tehnicii, economiei și 
culturii, vremuri in care basmeia 
prind viață aevea. Călătorii noas
tră în S.U.A. a coincis cu două 
evenimente de cea mai mare în
semnătate : pentru prima oară în 
istorie s-a realizat cu succes trimi
terea de pe Pămînt în Lună a 
unei rachete cosmice de către oa
menii sovietici și a inceput să na
vigheze primul spărgător de gheață 
atomic din lume „Lenin".

Cit de multe romane fantastice, 
povești și poeme s-au scris despre _I---- 1 s_ i rs------ ■: au

la 
iată

zborul în Lună. Oamenii 
visat secole de-a rîndul 
zborurile interplanetare și 
că acum sîntem In pragul în
făptuirii acestui vis temerar. De
cenii de.a rîndul oamenii de știin
ță s-au străduit să creeze o avă 
care să poată înainta spre Polul 
Nord, învingînd orice obstacole. Și 
iată că acum această navă a fost 
pusă în funcțiune.

Cum să nu fim entuziasmați noi, 
oamenii sovietici, și nu numai noi, 
ci și toți oamenii de bună credință, 
de marea victorie a oamenilor de 
știință, inginerilor și muncitorilor 
sovietici care au calculat cu o e- 
xactitate de minute și secunde și 
au realizat mărepil zbor al rache
tei pe itinerariul Pămint-Lună. 
Cum să nu salutăm pe oamenii de 
știință, inginerii, tehnicienii și mun
citorii sovietici, creatorii primului 
spărgător de gheață atomic din 
lume care poate naviga luni de 
zile, sfărîmînd ghețurile seculare ?

Fapta eroică a învingătorilor so
vietici ai Cosmosului a deschis o 
eră nouă, era cind omul, bizuin- 
du-se pe cea mai profundă cunoaș
tere a ligilor fizicii, chimiei, ma
tematicii, astronomiei și altar ști
ințe, a creat o forță capabilă să 
îndrume de pe Pămînt spre un alt 
corp ceresc o mare navă cosmiiă 
și s-o facă să ajungă intr-un 
punct stabilit cu exactitate.

De ce au rezolvat cu succes oa
menii sovietici, primii in lume, pro
blema atît de grea și cu adevărat 
măreață a trimiterii unei rachete 
spre Lună ? Doar aceasta era o 
problemă cu multe necunoscute 1 
Această victorie a devenit posibilă 
ca urmare a faptului că aceiași 
oameni sovietici au reușit să rezol
ve prin munca lor eroică, în cea 
mai scurtă perioadă istorică, o 
mare problemă socială — ei au 
construit societatea socialistă și 
construiesc cu fermitate comunis
mul.

Zborul fără precedent al rachetei 
sovietice spre Lună și punerea in 
funcțiune a spărgătorului de ghea
ță atomic „Leni.i" constituie o 
mărturie grăitoare a faptului că 
poporul nostru creează cu succes 
baza tchnico-materiaiă a societății 
comuniste, călăuziodu-se după 
hotărîrile istorice ale Congresului 
al XXI-lea al partidului. Numai 
oamenii care închid ochii în mod 
voit și nu vor să vadă realitatea 
vie se pot îndoi de posibilitățile 
nelimitate de progres uman, pe 
care le deschide comunismul.

Oamenii sovietici au fost plăcut 
emoționați și puternic impresionați 
de vestea zborului rachetei spre 
Lună. Ei sînt niîndri de oamenii 
lor de știință, de inginerii, tehm. 
ci mii și muncitorii lor care, primii 
in lume, au reușit să trimită în 
Lună un conteiner cu aparatură 
științifică și cu fanionul cu stema 
Uniunii Sovietice și să cucerească 
astfel prioritatea pentru țara noas
tră. Astfel, prioritatea primului 
zbor reușit al unei rachete pe 
Lună a revenit definitiv Uniunii 
Sovietice.

Noi înțelegem, desigur, că vic
toria cuceritorilor sovietici ai 
Cosmosului este o faptă eroică a 
întregului popor sovietic, este o 
victorie a întregului lagăr al so
cialismului. Este o contribuție de 
seamă la dezvoltarea științei mon
diale, o realizare de îns.mnătate 
mondială.

Lansarea 
ță „Lenin" 
acum puse 
gia atomică, are și ea u însemnă
tate simbolică. Nu întimplător, 
tocmai oamenii sovietici au fost 
aceia care, primii în lume, au 
pus în funcțiune o centrală elec
trică acționată cu energie atomi
că, care, primii în lume, au pus 
iri funcțiune și un spărgător de 
gheață atomic. Prin aceasta am de
monstrat din nou în mod concret 
că oamenii sovietici sînt ferm ho- 
tărîți să folosească energia ato
mului în scopuri pașnice.
Spărgătorul nostru oe gheață ato

mic „Lenin“ va sparge nu numai 
ghețurile oceanelor ci și ghețurile 
„războiului rece“. El va deschide 
calea spre mințile șl inimile po
poarelor îmbo!dindu-le la savîrși- 
rea unei cotituri de la întrecerea 
statelor în cursa înarmîri'ur la în
trecerea în folosirea energiei ato
mice spre binele omului, pentru a-i

spărgătorului de ghea- 
ale cărui motoare sint 
în funcțiune de ener-

încălzi sufletul și trupul, pentru a 
crea tot ceea ce este necesar și de 
trebuință oamenilor. Sîntem gata 
să colaborăm cu toate popoarele 
în opera folosirii pașnice a ener
giei atomice, și ne-ar face plăcere 
dacă acest apel ar fi îmbrățișat de 
toate statele.

Oamenii de știință di î Uniunea 
Sovietică care au creat racheta și 
au lansat-o în Lună mi-au dat o 
copie a fanionului dus acolo de 
racheta sovietică. Voi fi fericit să 
ofer în dar copia fanionului dom
nului președinte al Statelor Unite, 
Eisenhower. Fie ca acest fanion să 
fie un simbol care să cheme la u- 
nirea eforturilor savanților, ingine
rilor, muncitorilor sovietici și ame
ricani, ale eforturilor popoarelor 
noastre în munca creatoare, în 
lupta pentru îmbunătățirea relații
lor între țările noastre, pentru pace 
pe Pămînt îptre toate popoarele.

Țin să asigur pe scumpii mei 
compatrioțj și pe toți cei care, 
în legătură cu vizita în S.U.A., 
mi-au trimis scrisori și telegra..,e 
prietenești, că, din parte-mi, voi 
depune toate eforturile pentru a le 
îndreptăți speranțele. Nu mă în
doiesc de bunele intenții ale preșe
dintelui S.U.A. Invitîndu-mă să 
vizitez S.U.A. el, după cum se ve
de, se străduiește de asemenea să 
se găsească un limbaj comun pen
tru soluționarea problemelor inter
naționale litigioase și pentru îmbu
nătățirea relațiilor între țările 
noastre.

Principalul lucru pe care trebuie 
să.l realizăm este asigurarea unor 
condiții pașnice de trai pentru toți 
oamenii de pe glob.

Vă mulțumesc dragi tovarăși și 
prieteni de peste hotare pentru u- 
rările de bine.

N. Hruțc’ov
14 septembrie 1959.

Avalanșe de scrisori urează: 
călătorie

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
Corespondentul TASS, IGOR OR- 
LOV, scrie : Pe măsură ee se a- 
propie ziua plecării șefului gu
vernului sovietic Nikita Hrușciov 
la Statele Unite, torentul urări
lor de călătorie plăcută sosite pe 
adresa lui a 
avalanșe. La 
posturilor de 
sesc mii de 
unor cetățeni 
meni de știință și activiști pe tă- 
rîm obștesc de frunte d n Uniu
nea Sovietică, care aprobă cu 
căldură vizita șefului guvernului 
lor și îi urează succes în misiu
nea sa de bunăvoință și pace.

Tot atît de 
ecourilor care 
tea din toate

Scepticii de 
pagă îndoială 
gătură cu apropiatele 
ale șefilor guvernelor U.R.S.S-

S.U.A. vor trebui să recurgă

luat proporțiile unei 
redacțiile ziarelor și 
radio sov etioe so. 

scrisori din partea 
de rînd, a unor oa-

mare este numărul 
sosesc zilele aces- 
țările lumii.
profesie care pro- 

și suspiciuni în le- 
întîlniri

Și

plăcută
la șiretlicuri. Vocea opiniei pu
blice. vocea bunului simț, înăbușe 
f.ecare nouă născocire a lor în
dată ce apare. Aceeași soartă a 
avut-o și născocirea că întîlnirea 
conducătorilor 
ar putea știrbi 
că ea ar putea 
ția perimată a 
fluență“, că ar 
tnația ca cei doi giganți să se în
țeleagă între eî despre toate și 
să ■ înlăture pe toți ceilalți de la 
rezolvarea problemelor internațio. 
na'e actuale.

Reacția presei și opiniei publi
ce mondiale arată însă că ase. 
menea diversiuni intenționate sau 
nu, nu sînt în stare să inducă î-n 
eroare. Uniunea Sovietică s-a 
pronunțat și se pronunță pentru 
o atitudine egală față de toate 
țările mari și mici pe baza prin
cipiului unic al coexistenței paș
nice a statelor cu sisteme sociale 
diferite-

celor două puteri 
anumite interese, 
reînvia diploma- 
„sferelor de in- 

putea duce la si-

„Lumea întreagă așteaptă cu speranță 
această întîlnire“

BAGDAD 14 (Agerpres). — Sub 
titlul „Schimbul de vizite Intre 
Hrușciov și Eisenhower slujește 
cauzei țărilor care și-au dobîndit 
recent independența“, ziarul „Saut 
Al Ahrar" scrie că întîlnirea con
ducătorilor de stat ai celor două 
mari puteri va confirma din nou 
că toate problemele litigioase pot 
și trebuie să fie soluționate prin 
metode pașnice și că politica de 
intimidare și de creare de primej-

dii nu poate fi folosită pe arena 
internațională.

întilnirea îui.N. S. Hrușciov cu 
D. Eisenhower, continuă, ziarul, 
„va ajuta și țărilor care și-au do- 
bîndit nu de mult independența și 
care vor pași înainte pe calea con
solidării libertății lor“.

In încheiere în articol se spune : 
„Lumea întreagă așteaptă cu spe
ranță această întîlnire, care va 
constitui o nouă victorie a forțelor 
păcii pe pămînt“.

★

Go Mo-jo
PEKIN 14 (Agerpres).: —PEKIN 14 (Agerpres)..— In

tr-o conv'orbire cu corespondentul 
din Pekin al Agenției TASS, Go 
Mo-jo, eminent activist pe tărim 
obștesc din R. P. Chineză, a de. 
clarat că vizita lui N. S. Hruș
ciov în State'e Unite corespunde 
speranțelor nu numai ale poporu
lui sovietic ci și ale popoarelor 
din întreaga lume. Doresc ca a- 
ceastă vizită să fie încununată 
de un mare succes, a spus Go 
Mo-jo. Cu cît succesuL ei va fi 
mai mare, cu atît va fi mai bine.

Go Mo-jo și-a exprimat spe
ranța că schimbul de vizite va 
duce la destinderea încordării in
ternaționale, la topirea gheții 
„războiului rece“.

Radachrlshnan
DELHI 14 (Agerpres). --TASS 

transmite: Vicepreșed ntele Re
publicii India, dr. Radachrish
nan, a acordat unui corespondent 
al săptămînalului ..Blitz" un in
terviu în care a declarat: „Intîl- 
nirea președintelui E senhower 
cu primul ministru Hrușciov ne 
dă temei să sperăm că proble
mele nesoluționate care divid as
tăzi lumea, vor fi reglementate 
prin tratative, prin dispariția di
vergențelor și printr-un acord. 
Se știe că orice conflict armat 
între aceste mari puteri s-ar sol
da cu o catastrofă pentru ome
nire. De aceea este de datoria fie. 
cărui om interesat în asigurarea 
vi forului omenirii să tindă 
răsputeri spre conciliere".

Juan Marinello
HAVANA (Agerpres). — TASS 

transmite: întreaga opinie publi
că din Cuba sprijină apropiatul 
schimb de vizite dintre N. S. Hruș
ciov și D. Eisenhower.

„Eu cred că toți oamenii cin
stiți de pe Pămînt trebuie să sa
lute cu o uriașă satisfacție vizita 
lui N. S. Hrușciov în Statele U- 
nite și vizita de răspuns a lui D. 
Eisenhower în Uniunea Sovietica', 
a declarat Juan Marinello, preșe
dintele Partidului popular-socia- 

din Cuba, vorbind la postul 
televiziune din Havana.

din

list 
ile

Drum
Tn ultimele zile, veștile din 

ziare și de la radio, în legătură 
cu vizita tovarășului N. S. Hruș
ciov în S.U.A., au fost urmărit: 
cil mare interes și de către 
membrii brigăzii noastre. Ne 
dăm seama de importanța pe 
care o are pe plan internațional 
întilnirea dintre N. S. Hrușciov 
și D. Eisenliower.

Noi muncitorii producem bunu
rile materiale ale societății. Con
struim. creăm tot ce este necesar 
vieții. Este atunci lucrul cel mai 
firesc să dorim fierbinte pacea. 
Oamenii muncii doresc acest lu
cru, sint uniți sub această nă
zuință fierbinte.

Pentru cei care formează 
tinăra generație a țării noastre, 
ororile războiului sint cunoscute 
doar din povestirile părinților, 
ale fraților noștri mai mari. Știm 
că al doilea război mondial a 
adus mari suferințe, uriașe jertfe 
omenești. In brigada noastră 
am citit odată poemul lui Eugen 
Jebeleanu „Surîsul Hiroșimei“. 
Ne-am cutremurat de grozăviile 
făcute de bomba atomică arun
cată asupra unor oameni nevi- 
novați, de pericolul mare pe care 
îl reprezintă pentru omenire 
războiul nuclear. Noi dorim fier
binte să nu se mai repete nică
ieri aceste grozăvii.

In patria noastră, muncim sub 
înțeleaptă conducere a partidului 
pentru a construi o viață nouă, 
socialistă. Dorim să ne bucurăm 
din plin de rodul muncii noastre 
și de aceea vrem să trăim în 
pace. Sîntem recunoscători Uni
unii Sovietice care face tot ce 
este posibil pentru ca în lume 
să triumfe pacea, pentru apăra
rea vieții tinerei generații din 
care facem parte și noi.

Dorim ca vizita șefului guver
nului sovietic în America, să fie 
încununată de succese. De aici, 
de lîngă mașină, gîndurile noa
stre îl vor însoți în vizita sa 
pe tovarășul N. S. Hrușciov. 
Urăm din suflet tovarășului 
Hrușciov — drum bun 1

ZAMFIR CONSTANTIN 
responsabil de brigadă de tineret 
Atelierele C.F.R. „Grivița Roșie“

★
Am primit eu multă bucurie 

vestea că Nichita Sergheevici 
Hrușciov și D. Eisenhower vor 
face un schimb de vizite.

De atunci, atît colectiviștii mai 
în virată — părinții și frații no

bun și deplin
Ancheta noastră printre tineri 
muncitori, țărani și studenți

ștri mai mari, care au văzut cu 
ochii lor moartea în tranșeele 
războiului — cît și cei tineri, 
discută cu aprindere despre acest 
eveniment care poate avea un 
rol însemnat în istoria zilelor 
noastre.

In scurtele răgazuri de la 
prîuz, pe cîinp, la recoltatul 
florii soarelui și al sfeclei de za
hăr sau la insămînțatul griului 
cînd ne odihnim, găsim timp 
pentru a încinge discuții pe mar
ginea articolelor ce apar în ziar 
în legătură cu aceste evenimente. 
De cîteva ori chiar, au fost or
ganizate la colțul roșu din gos
podărie, discuții mai ample cu 
care prilej, instructorul comitetu
lui raional de partid ne-a dat ex
plicații amănunțite în legătură 
cu întîlnirea dintre cei doi mari 
oameni de stat, cu ecourile pe 
care stabilirea acestor întîlniri 
le are în întreaga lume, în legă
tură cu ceea ce așteaptă popoarele 
de la aceste întîlniri.

Noi știm că vizita tov. N. S. 
Hrușciov în America are Carac
terul unei solii de pace a po
porului sovietic.

Noi sîntem convinși că așa ca 
noi, și cei care în America pun 
în pămînt sămînța griului și a 
porumbului, doresc și ei ca în 
lume să fie pace ca lumea să 
trăiască în înțelegere. Ei nu au 
nimic de cîștigat de pe urma 
războiului care aduce mari sufe
rințe popoarelor. De pe urma 
războiului au de cîștigat numai 
fabricanții de tunuri, dar po
poarele nu pot îngădui ca soarta 
lor să depindă de aceștia.

Noi tinerii colectiviști din 
Cumpăna, raionul Negru Vodă, 
dorim tovarășului Hrușciov o că
lătorie plăcută, succes deplin în 
vizita pe care o face în numele 
păcii. Gîndurile noastre de re
cunoștință îl vor urmări peste 
tot, în toate orașele și în toate 
satele Americii pe care le va 
vizita.

PANAIT MARAFEI 
secretarul organizației U.T.M. 

din G.A.C. Cumpăna

★
La Bicaz a venit toamna. To

tuși în aceste zile inimile noas
tre ale constructorilor marii hi

drocentrale sint pline de căldu
ră, de bucurie.

Nu odată ain văzut diferiți 
constructori discutînd cu aprin
dere, citind articole sau ascul- 
tind cu atenție lîngă aparatele de 
radio ultimele vești în legătură 
cu apropiata călătoiie a tovară
șului N. S. Hrușciov în Ameri
ca. Acest eveniment preocupă pe 
fiecare tînăr constructor de pe 
șantierul nostru. Alături de oa
menii muncii din întreaga lume, 
noi dorim ca întilnirile dintre cei 
doi mari oameni de stat Hruș
ciov — Eisenhower să contribuie 
la topirea gheței războiului rece, 
să facă să triumfe pacea atît de 
mult dorită de popoare.

Noi, constructorii de la Bicaz 
muncim în aceste zile la înălța
rea marelui baraj al hidrocentra
lei spre a zăgăzui apele Bistri
ței. înălțăm marea cetate a lu
minii care va da un nou impuls 
dezvoltării industriale a bătrînei 
Moldove. Muncim pentru ca via
ța noastră să fie din ce în ce 
mai bună, mai luminoasă. Pentru 
aceasta, avem nevoie de pace, 
lată de ce eu, ca și toți construc
torii marelui nostru șantier, spri
jinim din toate puterile noastre 
politica de pace a țărilor socia
liste în frunte cu U.R.S.S., a tu
turor forțelor progresiste din lu
me. Iată de ce noi. tinerii cons
tructori de la Bicaz dorim tova
rășului N. S. Hrușciov în această 
importantă călătorie pe care o 
face în S.U.A., succes deplin 1

Noi sprijinim politica de pace 
și coexistență pașnică prin munca 
noastră pașnică pe care o depu
nem zi de zi pentru a turna alte 
mii .de metri cobi de beton, peste 
plan, la marele baraj.

Ing. LIVIU GUȚIU 
Sectorul baraj 

Șantierul hidrocentralei 
„V. I. Lenin“ Bicaz

★
Facultatea de Științe juridice 

din București. Examene de admi
tere, examene de sfîrșit de an, 
examene de stat, pregătiri pentru 
noul an universitar. Zeci de stu
denți in sălile de curs, la bi
bliotecă, pe culoare. Discuțiile 
sint aprinse : drept roman, pro
cedură, drept muncitoresc, so
cialism științific, probleme inter
naționale.

succesl
Intr-un asemenea grup conver

sația are ca subiect vizita pe care 
o va face tovarășul N. S. Hruș
ciov in S.U.A. Cind ne-am apro
piat vorbea studentul Doldut 
Constantin din anul 111 : „Cum 
să nu te bucuri de această vi
zită. Solia tovarășului Hrușciov, 
o solie a păcii și prieteniei, poar
tă cu ea gîndurile și năzuințele 
noastre : Să trăim în pace".

Blănaru Gheorghe, tot din 
anul III, manifestă acelaș entu
ziasm : „Vizita tovarășului N. S- 
Hrușciov arată marea forță a 
ideilor coexistenței pașnice. în
tîlnirea dintre conducătorii celor 
două mari state corespunde unor 
necesități obiective ale zilelor 
noastre și anume : stabilirea unei 
conviețuiri pașnice între țările 
cu sisteme sociale diferite. Noi, 
care studiem științele juridice, 
am învățat deseori despre învă
țătura leninistă eu privire la po
sibilitatea coexistenței pașnice în
tre state ce au structuri social- 
politice diferite. Această învă
țătură, care reprezintă baza po
liticii externe a Uniunii So
vietice și a celorlalte țări socia
liste, printre care și țara noastră, 
își dovedește marea ei forță".

La discuție participă și un 
grup de absolvente care se pre
gătesc pentru examenul de stat. 
Enescu Aurelia le spunea colegi
lor ei : „Schimbul de vizite în
tre conducătorii sovietici și ame
ricani, poate să aducă popoare
lor rezolvarea treptată a celor 
mai importante probleme inter
naționale litigioase”.

Și ceilalți studenți manifestă 
încredere că întilnirea N. S, 
Hrușciov și D. Eisenhower poate 
marca o nouă etapă în relațiile 
dintre state :

„Am aflat astăzi de extraordi
narul eveniment al atingerii 
Lunei de către racheta cosmică 
sovietică — spune IFeis Natan 
din anul IV. Racheta cosmică so 
vietică este o dovadă a preocu
părilor pașnice ale oamenilor so
vietici, a forței lor. Fără îndoială 
racheta este un bun mesager al 
păcii. El duce pretutindeni — 
— pe Pămînt ca și în Cosmos — 
mesajul de pace al oamenilor 
sovietici, mesaj pe care și tova
rășul Hrușciov îl transmite po
porului american cu prilejul vi
zitei sale în S.U.A."

Discuția continuă. Alături de 
întregul popor, studenții doresc 
ca schimbul de vizile Hrușciov 
Eisenhower să însemne o victo
rie a cauzei păcii.

Profundă emoție în Statele Unite
WASHINGTON 14. — Co

respondență specială : Marți la 
orele 11,30, ora locală, avionul 
„TU-114“, care va transporta pe 
N. S. Hrușciov și persoanele care 
îl însoțesc, va ateriza pe aeropor
tul Andrews, statul Maryland, 
După cum s-a anunțat aci, con
ducătorul guvernului sovietic va 
fi primit la sosire de președintele 
Eisenhower, precum și de alți 
conducători americani. Programul 
vizitei lui N. S. Hrușciov, dat pu
blicității la Washington, cuprinde 
o serie întreagă de manifestări 
importante încă din prima zi a 
sosirii șefului guvernului sovietic.

Deși mai 
pînă atunci, 
tala Statelor 
spune fără
teritoriul american, se face sim
țită profunda emoție provocată de 
acest important eveniment. Prepa
rativele nemijlocite în legătură cu 
sosirea 
lui N. 
aceste 
stîmit
can ca și în rîndul întregii ome
niri, de știrea aselenizării rachetei

sînt vreo 24 de ore 
de pe aoum în capi- 
Unite, și s-ar putea 
exagerare pe întreg

și cu vizita propriu-zisă a 
S. Hrușciov sînt însoțite în 
momente de uriașul ecou 
în rîndul poporului ameri-

Expresii
ale politicii de pace a U.R.S.S.

Omul — și ce mindru sună 
numele acesta — a înscris 
una dintre cele mai mari 

victorii asupra Cosmosului. A- 
colo unde milenii n-au ajuns 
decît privirile uimite, în lumea 
selenară a vlseîor și a reveriilor 
poetice, și.a înscris semnul său 
și o prezență răscolitoare, pri
ma rachetă cosmică lunară, fruct 
al științei al îndrăznelii, al fan
teziei creatoare sovietice.

Regina mareelor, spectrul palid 
învăluit în tenebre, a devenit un 
avanpost al Pămîntului, stație 
concretă și exactă, evadată din 
lumea misterelor. Imaginația cea 
mai extravagantă a fost depășită. 
Să nu uităm ! Sint numai cîteva 
secole de cînd eclipsele lunare îi 
dădeau omului un sentiment de 
neputință și de panică. Sînt ru- 
mai cîteva secole de cînd pentru 
explicarea unor banale fenomene 
cerești erau invocați vircolacii. 
Istoria civilizațiilor a implicat și 
istoria călătoriilor. Dar ce palidă 
ne apare astăzi îndrăzneață că
lătorie a lui Vasco de Gama și 
prima traversare a Oceanului față

Aurel Baranga
de această cursă gigantică inter, 
astrală. Omul și-a pus semnătura 
pe Lună și pe crusta de lavă in. 
cremenită fîlfiie astăzi fanionul 
sovietic- Muncitorii și țăranii care 
acum 40 de ani au fărîmat pen
tru prima dată în istorie lanțu
rile exploatării, eliberindu.l pe 
om de cea mai împovărătoare din. 
tre servituți au domesticit Cos
mosul, dînd întregii umanități o 
prometeică izbîndă. Legile istoriei 
sînt implacabile. Nici nu se pu
tea intîmpla altfel. In Cosmos 
trebuia să ajungă vestea succe
selor comunismului. Cum este și 
firesc, aceste victorii sint ale lu
mii întregi, impimind umanității 
o nouă scrutare a valorilor mo
rale. Mă întreb, mai poate exista 
pe planeta noastră un singur om, 
cu o judecată limpede și echili
brată care, in ceasul cînd intre 
Pămînt și Lună a fost stabilită 
prima punte mirifică, mai poate 
exista o singură minte care să 
năzuie să transforme planeta

noastră în teatrul unui război în
tre păminteni ? Vedeți, termenul 
acesta, păminteni, va circula în 
curind într-o altă accepțiune de- 
cît a avut-o pînă acum, după cum 
termenul „aterziare“ a devenit in
suficient. Mai poate ființa pe 
planeta noastră un singur pă- 
mîntean care să spere în declan
șarea unui măcel, fără ca prin a- 
ceasta să nu-și atragă ura tutu
ror semeiriloi săi ?

Peste cîteva ceasuri tovarășul 
Nichita Sergheevici Hrușciov va 
sosi în S.U.A. ducînd poporului 
american mesajul păcii și 
gerii între oameni.

Am fost în Statele Un.te 
ce gîndesc oamenii muncii

icani. Poporul nu vrea război. Pri
mul ministru al Uniunii Sovietice 
vorbește limba care este și a inimii 
poporului american: nu conflagrații 
pustiitoare; să înlăturăm odată 
pentru totdeauna fantoma oricărui

înțele-

și știu 
ameri-

genocid. Lumea planetei noastre 
să se întreacă pașnic într-o ațin, 
gere a unui singur scop : progre
sul social, fericirea omului de pre
tutindeni.

Cele două 
unul și-a și 
lălăit începe 
izvorăsc din 
oamenilor sovietici, a întregului 
lagăr al păcii, din aceeași spe. 
ranță și din aceeași încredere în 
om- Fanionul fîlfîind lîngă țăr
murile mărilor lunare poartă in
scripția patriei socialiste care 
este sinonimă cu cel mai scump 
cuvînt, sfînt oricărui om, din orice 
colț al lumii: pace 1

E o toamnă de aur pe melea
gurile patriei mele, oamenii se 
întorc la case'e lor cu brațele 
încărcate de roade și cu inima 
pl’nă de nădejde.

Poporul nostru este alături de 
acei care în această clipă se stră
duiesc ca pe pămînt să învingă 
pacea, împotriva tuturor dificul
tăților, spre fericirea tuturor fiin. 
țelor omenești.

sberuri, dintre care 
ajuns ținta, iar ce- 
peste cîteva ceasuri, 
aceeași năzuință a

triumfe rațiu-

au început să 
de ziariști care

diferite colțuri 
oglindesc inte- 
opiniei publice

sovietice. Milioane de americani 
din toate colțurile țării urmăresc 
cu înfrigurare emisiunile de radio 
și de televiziune consacrate zboru
lui încununat de succes al rache
tei cosmice sovietice. Acest eve
niment emoționant este apreciat 
aci ca de bun augur pentru vizita 
lui N. S. Hrușciov și ca unul din 
cele mai bune argumente în fa
voarea faptului că în relațiile in
ternaționale ca și în știință și teh
nică, trebuie să 
nea.

La Washington 
sosească grupurile
îl vor însoți pe N. $' Hrușciov în 
vizita sa în Statele Unite. Un a- 
vion sovietic de tip nou „IL-18“ 
a adus grupul de ziariști sovietici 
într-un zbor fără escală Moscova- 
Washington. După cum s-a anun
țat la Departamentul de Stat, sute 
de persoane — oficialități și zia
riști din toate țările — îl vor în
soți pe N. S. Hrușciov în călătoria 
sa. Transportul acestui grup nu
meros se va face cu un mare nu
măr de avioane.

Știrile sosite din 
din Statele Unite 
resul profund al
pentru vizita conducătorului gu
vernului sovietic.

In vederea cuvîntării pe care 
o va rosti N. S. Hrușciov la Clu
bul presei naționale, a doua zi 
după sosirea sa în Statele Unite, 
cererile de bilete au depășit cu 
mult cele 480 de locuri, cît nu
mără sala. Se proiectează mutarea 
eventuală a acestei întruniri în 
tr-un local mai mare pentru a se 
putea face față afluenței partici- 
panților dornici să asiste la cuvîn- 
tarea lui N. 
Angelos sute 
diourile din 
coadă 
care
N. S. 
filme 
Fox".

După cum s-a anunțat oficial 
la Washington, N. S. Hrușciov va 
fi însoțit în călătoria sa de repre 
zentantul permanent al S.U.A.
O. N.U.,

S. Hrușciov. La Los 
de actori de la stu- 
Hollywood au făcut 
invitații la un dejunpentru

va fi oferit în cinstea lui 
Hrușciov de Societatea de 
americane „20th Century

Henri Cabot Lodge.
la
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americană continuă 
numeroase scrisori adre- 
N. S. Hrușciov în care

Presa 
publice 
sate lui 
șeful guvernului sovietic este in-

să

vitat să viziteze numeroase ora- 
întreprinderi și locuințe ale 

americani- Interesul 
publice americane 
vizită nu poate fi 
un fel de încer. 

cercuri ostile în-

șe, 
cetățenilor 
uriaș al opiniei 
pentru această 
umbrit de nici 
cari ale unor
țelegerii internaționale care caută 
și acum să învenineze relațiile 
internaționale. Popoarele ameri
can și sovietic sînt la fel de mult 
interesate ca vizita lui N. S. 
Hrușciov, acest eveniment politic 
de importanță excepțională să fie 
folosit în modul cel mai eficient 
în interesul slăbirii continue 
încordării internaționale și al 
chidării războiului rece.

a
li-

Sperăm într-o eră în care cuvîntul 
„război“ va dispare pentru 

totdeauna
Declarațiile unor oameni de știinfă sovietici

MOSCOVA 14 (Agerpres). — 
TASS transmite : Oamenii sovie
tici aprobă cu căldură schimbul 
de vizite dintre președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S. 
Hrușciov, și președintele S.U.A., 
Eisenhower.

GHEORGHl FLEROV, directo
rul laboratorului de reacții nucle
are al Institutului unificat de cer
cetări nucleare de la Dubna, a 
declarat : Ca om de știință sper 
că schimbul de vizite va contribui 
la unirea tuturor oamenilor de 
știință din lume pentru o activita
te rodnică, spre binele poporului. 
Popoarele lumii nu trebuie să cu-

noască grozăviile războiului ato
mic.

RADJIBOV, membru corespon
dent al Academiei de Științe a 
R..S.S, Tadjice, a declarat : Faptul 
că oamenii iovietici nu doresc 
războiul și că el nu este dorit de 
oamenii simpli din S.U.A. creează 
condițiile necesare pentru stabili
rea unei păci trainice. Sperăm că 
sfîrșitul celui de-al șaselea deceniu 
și începutul selui de-al șaptelea 
deceniu al secolului nostru se va 
înscrie în istorie ca începutul unei 
noi ere în care cuvintul ,,război“ 
va dispare pentru totdeauna din 
lexiconul popoarelor.

0 întîlnire dorită de popoare
(Urmare din pag. l-a)

ducătorii celor două mari puteri 
vor înțelege ceea ce așteaptă oa
menii de la ei și că după această 
întîlnire pacea in lumea întreagă 
va fi asigurată“. Hugli Gaitskell, 
liderul partidului laburist din An
glia: sublinia într-o declarație fă
cută pe marginea schimbului de 
vizite Hrușciov — Eisenhower: 
„Consider că aceste vizite pot mic
șora temerile și suspiciunile reci
proce, care sînt atît de des o pie
dică în calea unei înțelegeri. Spe
răm cu toții că rezultatul acestor 
vizite va fi un nou progres în re
glementarea divergențelor existen
te".

Majoritatea oamenilor politici își 
exprimă convingerea că schimbul 
de vizite Hrușciov — Eisenhower 
oferă numeroase posibilități pentru 
o examinare competentă și multi
laterală a celor mai importante 
probleme actuale, o examinare care 
sa excludă spiritul „războiului re
ce“ și sa deschidă drum larg pen
tru viitoarele convorbiri Ia cel uiai 
înalt nivel. In privința aceasta 
se subliniază că Occidentul este 
dator să răspundă eforturilor fă
cute de Uniunea Sovietica pentru 
a se realiza o înțelegere inter
naționala. Deputatul britanic Konm 
Zillia.'us spunea ■ „Este absolut e- 
vident că această veste produce o 
mare satisfacție ; dar pînă cînd 
guvernele Angliei și Americii nu 
se vor arăta gata 
politica războiului 
in obținerea unui 
nu este prea mare, 
trebuie să accepte 
cu Uniunea Sovietică pe 
Cartei O.N.U. și a lichidării alian
țelor militare din Europa si Orien
tul Mijlociu. De asemenea ele tre-

să renunțe la 
rece, speranța 
acord esențial 
Cele două țări 
să colaboreze 

baza

Dule să primească China în Cor», 
siliul de Securitate. Acestea sînt 
punctele cele mai importante, care 
nu pot fi rezolvate fără o schim
bare substanțială a politicii".

Oamenii simpli saluta călătoria 
lui Nichita Sergheevici Hrușciov 
în-S.U.A. Ni se par semnificative 
cuvintele pe care le-a spus fer
mierul Roswell Garst, din statul 
lowa : „Nu știu nici un cuvînt ru
sesc și, după cite am aflat, nici 
Hrușciov nu vorbește engleza ; 
dar pe amîndoi ne preocupă cul
tura porumbului — și cind doi 
oameni se pricep la porumb și vor 
să vorbească despre el, n-au ne
voie de translator. De ce vreau să 
mă întîlnesc cu Hrușciov ? Pen
tru că după părerea mea este o 
culme a demenței să se cheltu
iască o sută de miliarde de do
lari pe an pentru pregătirea unui 
război pe care nimeni nu-1 do
rește și nimeni nu-1 așteaptă... 
Dacă voi contribui, măcar cît de 
cit, la spulberarea suspiciunilor 
între țările noastre, astfel incit să 
ajungem treptat la o înțelegere cu 
privire la dezarmare, voi fi feri
cit".

Cine poate avea de cîștigat de 
pe urma succesului pe care popoa
rele îl doresc schimbului de 
vizite sovieto-american ? Fără în
doială că pot avea de cîștigat toa
te țările mari și mici, că poate avea 
de cîștigat in primul rînd cauza 
păcii și a convi țuirii pașnice. Pot 
ciștiga popoarele, civilizația uma
nă ce are nevoie de un climat paș
nic p ntru a atinge culmile Înflo
ririi. E adevărat, insă, că profi
torii cursei înarmărilor vor 
pierde în acest caz din u- 
riașele beneficii de pe urma 
fabricării armelor moi ții. Ecoul 
fricii lor de destindere se fac con-

gresmeni ca Bridges sau comenta
tori ca Alsop al cărui articol trans
mis din Tokio este un brutal atac 
împotriva coexistenței pașnice.-Po- 
poarele știu însă să distingă in ți
petele isterice ale falimentarului 
cor al pesimiștilor interesele celor 
pentru care înarmarea și răzb.iul 
sînt un business rentabil. De aicea, 
Alsop și compania stîrnesc indig
narea opiniei publice internațio
nale.

Poporul șj tineretul nostru văd 
în .schimbul de vizite Hrușciov-Ei- 
senhower o posibilitate importantă 
de netezire a drumului către bună 
înțelegere între popoare. Tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej a arătat că a- 
ceste întîlniri pot crea temelia sta
bilirii unei mai bune Înțelegeri in
tre cele mai mari puteri ale lumii 
— U.R.S.S. și S.U.A. ceea ce ar 
juca un mare rol pozitiv în an
samblul relațiilor între state.

Poporul romîn consideră coexis
tența pașnică drept singura cale 
ce poate duce la soluționarea pro
blemelor internaționale litigioase și 
poate asigura o pace trainică. De 
aceea, el»sprijină cu căldură schim
bul de vizite Hrușciov-Eisenhower.

Conducătorul guvernului sovietic 
își începe ast.izi importanta sa că
lătorie prin Statele Unite. Po
porul romîn, popoarele lumii, 
care apreciază lupta neobo
sită pentru pace a tovarășului 
Hrușciov, îl întovărășesc cu spe
ranță, cu convingerea că întilnirea 
celor doi șefi de guverne poate în
semna un moment de cotitură in 
viața internațională, o cotitură 
spre pacea dorită cu ardoare. Din 
toată inima, în toate graiurile pă- 
mîntului, i se adresează fierbinte 
urarea :

Drum bun, Nichita Sergheevici 
Hrușciov!
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