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Vizita 
lui !f. S. Hrușciov 
In Statele Unite

Harnicul colectiv al Uzinelor „Ele
ment Gottwald“ din Capitală obține 
mereu noi succese. De la începutul 
anului și pînă acum, colectivul a 
îndeplinit planul producției globale 
în proporție de 104,2 la sută și a 
redus prețul de cost cu 11,43 la 
sută. In fotografie : tînărul mun
citor fruntaș Constantin Năstăsescu 

din secția bobinaj.
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Un număr de peste 300 de 
tineri și tinere ascultau cu a- 
tenție cuvîntul de deschidere a 
noului an școlar, al directoru- 
lui secției serale de pe lingă 
Școala medie nr. 1 din Brăila.

Ascultind îndemnul părin
tesc al partidului, acești tineri 
entuziaști, după ce își vor 
dezbrăca salopeta sau hala
tul, după ce se vor despărți 
de strunguri sau raboteze vor 
păși pe poarta școlii unde vor 
dezlega slovele cărților, unde 
vor „străbate" mările și ocea
nele globului cercetîndu-le în
deaproape, unde vor înțelege 
tainele logaritmilor și ale ato
milor.

Partidul le-a deschis larg 
porțile spre știință, spre învă
țătură, iar ei au pășit cu încre
dere pe această cale, conștienți 
că din rîndurile lor, muncitorii 
de azi, se vor ridica noi și noi 
cadre, constructori 
ai socialismului.

Numai în acest an 
serală a Școlii medii 
intrat în clasa a VIII-a 160 de 
tineri muncitori, lat-o pe tînăra 
textilistă Anicuța Constantin, 
fruntașă în munca la fa
brica de confecții din Brăila. 
La concursurile de pregătire 

r în clasa a
cu 

la învățătură,

destoinici

la secția 
nr. 1 au

pentru intrarea 
VHI-a a uimit profesorii 
perseverența Oi 
cu maturitatea înțelegerii tutu
ror disciplinelor predate. Și 
colegele ei (6 la număr), care 
acum stau toate in același rînd, 
au dat dovadă de aceeași per
severență. Și toate vor și vor 
deveni profesoare, ingineri, me
dici.

Sau uite acolo, în rîndul din 
față, tînărul acela cu părul de. 
culoarea cărbunelui ; este Po- 
pescu Tudorel, cizmar la coo
perativa „Producția"1. In aceste 
clipe se și vede specialist în- 
tr-o mare fabrică de încălță
minte, deși deocamdată este 
doar elev in clasa a X-a. Lîngă 
el stă strungarul Mihai Aurică 
de la Uzinele „Progresul“ și 
Manea Mircea lăcătuș mecanic 
la I.C.P., elev în clasa a X-a, 
cari, după cum spun dascălii 
lui, este un foarte bun mate
matician, un colaborator per
manent al revistei matematică- 
fizică. Dorința lui este de a 
urma, după terminarea școlii 
serale, o facultate în care să 
poată învăța cil de multă ma
tematică... Dorința lăcătușului 
mecanic Bulohov Victor, de la 
Uzinele „Progresul1, elev in 
clasa a Xl-a. este de a deveni 
inginer și de a lucra mai de
parte in uzina în care a învă
țat meseria, care i-a devenit 
atît de dragă.

Sînt numai cîteva din aspi
rațiile unor tineri muncitori 
ac ’.m, la început de an școlar, 
aspirații care cu siguranță că 
se vor împlini.

FLORIAN BORZ

Angajamentul trebuie 
îndeplinit zi de zi

Uzina mecanică Cîmpina. Aici, 
ca pretutindeni în țară, hotărî- 
rile Plenarei C.C. al PJM.R. din 
13—14 iulie ae. au generat un pu. 
ternic entuziasm și avînt în mun
că. Pe baza propunerilor făcute, 
colectivul și-a luat angaja
mente sporite în muncă. De 
la 800.000 lei economii — anga
jament de altfel realizat și de
pășit în primul semestru al a- 
nului — muncitorii au hotârît să 
realizeze pină la sfîrșitul anu
lui 2350.000 lei economii. 
Lutndu-și acest angajament, lup- 
tind pentru îndeplinirea lui, 
muncitorii au convingerea că 
creșterea productivității muncii, 
reducerea prețului de cost, spo
rirea necontenită a acumulărilor 
socialiste, constituie baza trainică

o ridicării continue fi ligure a 
nivelului de trai al celor ce mun
cesc.

In raionul Snagov

Trebuie urgentat ritmul lucrărilor 
agricole de toamna

In raionul Snagov, din cele 
21.267 hectare cultivate cu porumb 
au fost recoltate pînă la data de 16 
septembrie abia 3.225 hectare. 
Este evident că în acest raion, tre
buie luate măsuri pentru a grăbi 
ritmul recoltării porumbului. Acea
sta este cu atît mai necesar cu cit 
din cele peste 14.150 hectare ce 
urmează a fi însămînțate cu grîu 
și orz de toamnă peste 10.000 vor 
fi însămînțate după porumb. In 
multe comune din raion se negli
jează însă însămînțarea chiar pe 
terenurile care au fost eliberate din 
vară și pregătite pentru însămîn- 
țări. După planificarea făcută de 
sfaturile populare, însămînțările 
trebuiau să înceapă încă de acum 
4 zile. Cu toate acestea nu s-a în- 
sămințat încă nimic deși erau po
sibilități să se însămînțeze în 
aceste zile mare parte din cele 
peste 3.500 hectare arate din vară.

La gospodăria colectivă din 
Corbeanca, (președinte, Petre Ion, 
care este și secretarul comitetului 
U.T.M. pe comună) nu s-a recol
tat pînă în prezent nici un știu
lete. O situație asemănătoare exis-

tă și la cele 5 întovărășiri agricole 
din comună, unde din cele 700 hec
tare cultivate cu porumb s-a strins 
recolta abia de pe 10 hectare. In 
această comună deși sămînța de 
grîu este pregătită (selecționată și 
tratată) nu a fost însmînțat nimic, 
nici măcar în terenurile pregătite 
din vară. Comitetul U.T.M. s-a re
zumat la transmiterea cîtorva sar
cini generale organizațiilor de bază 
U.T.M. din comună, fără să urmă
rească cum acestea se ocupă de 
mobilizarea tinerilor la urgentarea 
lucrărilor. Asemenea situații se gă
sesc și în comunele Fierbinți, 
Maia, Rădulești, Balotești și al
tele.

Este 
mează
Snagov să acorde o atenție deose
bită sprijinirii comitetelor comu
nale U.T.M., organizațiilor de bază 
U.T.M. în mobilizarea tuturor ti
nerilor din satele raionului la ter
minarea în cel mai scurt timp a 
lucrărilor agricole de toamnă și în 
primul rînd a recoltării porum
bului.

Cum gîndesc tinerii...
Uzina produce ți repari nu

meroase tipuri de utilaje petroli
fere. Tractoarele folosite în »che
le vin aci la schimbarea piese
lor uzate. Multe zile s-a oprit lă
cătușul Ion Stanciu în fața unui 
astfel de tractor. La rolele care 
susțineau șenila, bucșei© se con
fecționau din material dificitar. 
Nu s-ar putea oare înlocui ? Ser
viciul tehnologic a întocmit o 
nouă tehnologie, dar încă nu-i 
stabilit în cele mai miei amă
nunte.

— Eu zic totuși să schimbăm 
sistemul. Rola să fie toată din 
fontă, fără bucșe. Aici nu este 
o frecare prea mare și deci fonta 
poate rezista.

Raționamentul lui Stanciu era 
just ; dar în practică, oare așa 
avea să fie ?

— Să încercăm !
A desfăcut, a montat noile 

role, a lăsat tractorul să func
ționeze, apoi iar a desfăcut. Pînă 
la urmă sistemul s-a dovedit a 
fi bun și din luna iulie acesta a 
adus însemnate economii de me
tal deficitar. înainte însă de a 
se rezolva chestiunea, Stanciu a 
mai avut o discuție cu un ingi
ner de la serviciul tehnologic.

— De ce mă zbat atît de mult, 
cu toate că nu e in directă legă-'

tură cu munca mea ? Dar e 
simplu : de economii beneficiem 
toți — cresc acumulările socialis
te și afară de asta materialul 
deficitar este necesar la piesele 
de presiune.

Și ca Stanciu gândește ți 
strungarul Ion Enache. Cînd co
lectivul constituit după plenara 
C.C. al P.M.R. a început să stu
dieze în secție în spirit gospodă
resc posibilitățile pentru valorifi
carea rezervelor existente și să 
vină cu propuneri însemnate, E- 
nache a simțit că mai trebuie să 
dea ți el ceva la mașina lui. Dar 
ce ? Economii de ulei și bumbac 
făcea. Niciodată nu lăsa mașina 
în gol și nu consuma inutil cu
rent. De asemenea cînd debita 
materialul pentru a face cit mai 
puțin șpan folosea cuțite înguste 
la vîrf. Atunci î Și-a scos cuți
tele pe masă și a început să le 
sucească pe toate fețele. Prea 
multe. Pentru fiecare profil cîte 
unul. Dar dacă... Și. chiar ața a 
făcut. A ascuțit un cuțit pentru 
mai multe operații. Rezultatul 1 
De atunci lunar în loc de 4 cuțite 
folosește doar unul, iar un cuțit 
costă 70 de lei.

Și ca Enache gîndesc și acțio
nează și membrii brigăzii lui Ig
nat Aurel de lă secția vulcanizare, 
sau a lui Chițescu Mihai de la for- 

In toate secțiile ți sectoa-je.

V. CONSTANT1NESCU

necesar ca în zilele ce ur-
Comitetul raionul U.T.M.-

L. M.

S-au redeschis cursurile 
școlilor profesionale și tehnice 

de maiștri
La 15 septembrie au început 

cursurile și în școlile profesionale 
de ucenici ale Ministerului ; In
dustriei Grele care pregătesc 
muncitori calificați pentru indus
triile constructoare de mașini, si
derurgică, minieră și energetică. 
Anul acesta școlile profesionale 
de ucenici ale industriei grele 
găzduiesc aproximativ 18.000 de 
elevi ce se pregătesc în peste 20 
de meseTii.

Odată cu. școlile profesionale de' 
ucenici au început cursurile de zi
și școlile tehnice de maiștri/In 
cepînd din acest ân, pe lîngă 
cursurile de zi de la aceste școli 
funcționează' si cursuri serate 
fără frecvență

Un ; nuțnăr -tot , mai mare, 
absolvenți ai școlilor- medii .

îndreaptă către școlile tehnice 
care pregătesc muncitori de înaltă 
calificare și personal tehnic. Anul 
acesta Ministerul Industriei Grele 
a înființat școli de acest fel în 
Capitală, pe lingă Uzinele „23 
August“, la Satu Mare unde se 
află Întreprinderea „Unio“ și la 
Sinaia pe lîngă Uzinele metalur
gice „I, C. Fritjiu“.

———

Și

de.
se.

Popicele — unul din sporturile 
tot mai îndrăgite de tineri.

N. S. Hrușciov, președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S. înmînînd lui D. Eisenhower, pre
ședintele S.U.A., copia fanionului transportat în Lună de racheta cosmică sovietică.

(din ziarul „Pravda"). ,

Primul ministru sovietic 
salutat cu căldură 

de un mare număr de americani
Sosirea la Nerv York

NEW YORK 17. — Trimisul 
special Agerpres, C. RADUCANU, 
transmite : Opinia publică ame
ricani continuă să urmărească 
cu cea mai mare atenție vizita 
lui N. S. Hrufdov în Statele 
Unite. Cuvîntarea sa rostită ieri 
în fața Clubului Național al Pre
sei din Washington, cuvîntare în 
care șeful guvernului sovietic a 
reafirmat politica profund iubi- 
toare de pace a Uniunii Sovie
tice, a fost ascultată cu cea mai 
mare atenție atît de participanți 
cit fi de milioane de americani(Continuare în pag. 3-a)

pa- 
de 
că 
la 
a
o

dezar-

aflați în fața aparatelor de radio 
și televiziune.

Încă din primele comentarii 
se vădește profunda impresie 
produsă de această cuvîntare a- 
supra opiniei publice din Statele 
Unite. Știrile cu privire la vizi
ta lui N. S. Hrușciov și la cu
vîntarea de ieri ocupă principa
lul loc in toate ziarele, eclipsînd 
complet toate celelalte știri.

In titlurile mari pe prima 
gină a ziarelor americane 
astăzi se subliniază faptul 
N. S. Hrușciov va prezenta 
ședința din 18 septembrie 
Adunării Generale O. N. U. 
nouă propunere privind
marea. „Hrușciov are un plan de 
dezarmare, face apel la eforturi 
pașnice pentru ca pămîntul să nu 
se acopere cu cenușă și mormin
te“ — scrie „New York Times" 
în titlu.

Claritatea cu care N. S. Hruș
ciov a expus obiectivele politicii 
de pace și colaborare dusă de 
Uniunea Sovietică ca și soluțiile 
realiste propuse pentru rezolva
rea problemelor litigioase sînt 
comentate pe larg. Ziarele ame
ricane constată că „Hrușciov a 
venit cu intenția de a soluționa 
problemele arzătoare“ („The 
Sun“ din Baltimore); „în fața 
presei premierul sovietic a tra
sat un vast plan de colabo
rare internațională" („Washing
ton Post“); ,,un discurs care des
chide perspective de pace“ („Chi
cago Tribune“).

Observatorii politici relevă că 
în cuvîntarea sa N. S. Hrușciov 
a subliniat că guvernul sovietic 
se menține la punctul de vedere 
că între U.R.S.S. și S.U.A. nu 
există contradicții de nerezolvat, 
că cele două țări pot soluționa 
problemele litigioase și pot in-

staura înțelegerea și încrederea 
reciprocă. Dacă și guvernul ameri
can va vădi o năzuință sinceră 
spre aceasta atunci crearea unei 
atmosfere noi, mai bune în rela
țiile sovieto-americane se va do
vedi a fi un lucru pe deplin po
sibil și realizabil. A impresionat 
deosebit limpezimea și fermitatea 
cu care Hrușciov a răspuns între
bărilor corespondenților (unele 
dintre acestea cu intenții răuvoi
toare vădit, exprimînd punctul 
de vedere al unor cercuri ostile 
înțelegerii). „Gata să contribuie 
pe bază de egalitate la găsirea 
unor soluții reciproc acepta- 
bile, scrie „New York Times", 
Hrușciov se opune presiunilor 
sau încercărilor de amestec în 
treburile interne ale altor state“*

Corespondentul ziarului „New 
York Herald Tribune", Donovan, 
scrie că Hrușciov a fost „de In 
începuț pînă la sfîrșit o întru
chipare vie a convingerii în 
triumful finul al comunismului". 
Corespondentul agenției Associam 
ted Press, JFilliam Ryan, scrie la 

■ rîndul său : „Mulți dintre aceia 
care au asistat la dejunul oferit 
la 16 septembrie, la Clubul Na
țional al Presei și în alte îm
prejurări au arătat că multe 
dintre persoanele prezente erau 
ostile părerilor lui Hrușciov, 
dar că liderul sovietic a în
călzit atmosfera intr-o aseme
nea măsură incit auditorii săi 
au izbucnit în ris și au aplau
dat în mai multe rinduri. După 
acest dejun, scrie în continuare 
corespondentul menționat, Hruf 
ciov s-a întilnit cu membrii Co
misiei senatoriale pentru Aface
rile Externe. Unii dintre parti- 
cipanții la această întîlnire au de-

(Continuare în pag. 4-a)

Tinerii inovatori Juravlea Con
stantin, Leonte Ion, Crupă Ni
colae și Chelaru Petre de la 
Atelierele C.F.R.-„llie Pintilie" 
din lași, discutînd o propunere.

Foto: P. POPESCU

Sosirea unei delegații 
a grupului parlamentar francez 

pentru relații de prietenie Franța -Komînia
La invitația grupului parlainen- funcționari superiori din Ministerul 

tar romîn péntrà relații de prie- Afacerilor Externe, ziariști, 
tenia Romînia—Franța, joi după- Au fost de față Jacques Emile 
amiaza a sosit.in.Capitală,.venind Paris,, ministrul Franței la Bucu. 
cu avionul de la Paris, o delegație rești, și membri ai Legației Fran- 
a grupului parlamentar francez ței. 
pentru relații de prietenie Franța- 
Romînia. Delegația este condusă 
de Eugène vșn der Meersch, de
putat U.N.R., vicepreședinte al'A- 
dunării Naționale Franceze, preșe
dintele grupului parlamentar pen
tru relații de prietenie Frănța.Ro- 
minia.

Din delegație fac parte Pierre 
Baudis, deputat independent, aba
tele Hervé Laudrin, deputat afiliat 
U.N.R., Gérard Deliapne, deputat 
U.N.R., Pierre. Marlotte. deputat 
independent, Michel Cruciș, deputat 
independent, dr. Jean-Claude Dal- 
bos, deputat U.N.R., Bertrand De
nis, deputat independent, Jean Cou- 
maros, deputat U.N.R. și Claude 
Bonefant, secretar al grupului par
lamentar pentru relații de priete
nie Franța-Romînia, secretarul de
legației. Delegația este însoțita de 
ziariști.

La sosire, pe aeroportul Bănea- 
sa, membrii delegației au fost in- 
tîmpinați de deputății Petre Dra- 
goescu, vicepreședinte al Marii A- 
dunări Naționale, acad, prof. Si- 
miori Stoilov, președintele grupului 
parlamentar romîn pentru relații 
de prietenie Romînia-Franța, acad, 
prof. dr. Șt. S. Nicolau. vicepre
ședinte, Barbu Solomon, secretar, 
acad. prof. dr. N.Cih. Lupu, C. Pa- 
rascliivescu-Bălăceanu, membri ai 
Prezidiului Marii Adunări Națio
nale, de alți deputați ai Marii A- 
dunări Naționale, de membri ai 
grupului parlamentar pentru rela
ții de prietenie Romînia-Franța,

tenia Romînia-Franța, joi după-

Aeroportul Bănoasa era pavoa
zat festiv cu drapelele de stat ale 
R. P. Romîne și Republicii Fran
ceze. Un grup de tineri au oferit 
parlamentarilor francezi buchete 
de flor.i.

Urind oaspeților bun sosit, acad. 
Simion Stoilov a spus printre al
tele-; Nădăjduim că vizita dv. va 
contribui la o rriai rodnică colabo
rare între parlamentele și popoa
rele. noastre, la dezvoltarea pe mai 
departe a tradiționalelor legături 
de prietenie ce unesc poporul ro
mîn și francez.

A răspuns conducătorul delega
ției franceze, Eugène van der 
Meersch.

Arătînd satisfacția pe care o re
simt parlamentarii francezi pentru 
vizita ce o fac in țara noastră și 
evocînd momente ale tradiționale
lor legături franco-romîne, oaspe
tele a spus în încheiere :

Vă asigur că am pășit cu multă 
emoție pe pămîntul Romîniei și 
profit de această ocazie ca prin 
intermediul dv. să adresez salu
tul nostru întregului popor romîn, 
care este atît de aproape de inima 
noastr i și pe care îl iubim.

★
în cursul serii, deputății francezi 

au făcut o vizită la Palatul Marii 
Adunări Naționale unde au _ fost 
primiți de membri ai grupului par
lamentar romîn pentru relații de 
prietenie Romînia-Franța

(Agerpres)

A 500-a aniversare a Bucureștiului

Centrul Bucureștiului 
in trecut și astăzi

Nu sînt păstrătorul unor fan
tastice date edilitare și cartogra
fice. Chiar și școlarii știu că 
Bucureștiul e situat pe bătrîna 
noastră planetă la 44° 25’ latitu
dine nordică și 26° 6’ longitudi
ne estică. Pînă nu cu mulți ani 
în urmă se putea vedea în gră
dina bisericii Sf. Gheorghe un 
fel de monument ce putea să 
pară ininteligibil multora dintre 
trecători : niște cercuri metalice 
strînse cu șuruburi, ori sudate, 
într-un bazin de ciment : era 
meridianul 'Bucureștiului, linia 
aceea de geografie teoretică tre- 
cînd exact prin locul unde era 
așezat monumentul cu pricina. 
Centrul Bucureștiului a rămas 
și azi tot Piața Sf. Gheorghe, 
aci fiind kilometrul „zero“. De 
aci se începe numărătoarea în 
kilometri a tuturor șoselelor din 
țara noastră, locul fiind așadar 
cunoscut la institutele de măsuri 
și greutăți ca un etalon. Dar 
„centrul“ acesta recunoscut și 
admis numai în topometrie, a 
suferit mereu niște rectificări 
care l-au mutat încoace și în
colo ca pe-un ghiveci cu muș- 

Vezi, matale, eu nu fac 
o metaforă de cinism cînd 
că pentru jocheul conser- 

ce se chema Al. Marghilo-

Petru Vintila

cate. 
chiar 
afirm 
vator
man centrul Capitalei era în spa
tele Ateneului la faimosul 
Jockey-Club. Pentru dinastia ne
încoronată a Brătienilor centrul 
n-avea nici o legătură cu turful 
de salon monden pomenit adi
neauri, centrul acesta rectificat 
la tejgheaua de zărăfie și safeu 
fiind așezat în unghiul de străzi: 
Ion Ghica, Doamnei, Lipscani ți

Carada, adică la sediile marei 
finanțe.

„Centrul“ era pe atunci un fel 
de „City“ delimitat de niște con
traforturi zidite pe măsura cas
telanilor : clubul Zig-Zag, Banca 
Romînească, clubul Rotary, So
cietatea Mica, restaurantul Cap- 
șa, Creditul Minier, barul 
Nippon, cofetăria Nestor.

Dincolo de centrul acesta de 
modernă sodomă, se întindeau 
mahalalele, periferia, perga, ci
mitirele. La zece minute de La
fayette te înecai în noroaiele de 
pe Rahovei. La Groapa Vergului, 
la doi pași de latifundia cu 
strunguri și laminoare a lui Ma
laxa, s-ar fi putut filma un do
cumentar despre colibele din 
Zanzibar și Congo. Groapa Fio- 
reasca era un fel de Nouă Ca- 
ledonie. Cuțarida era un pămînt 
necunoscut de edilii din centru. 
Pe Griviței veneau uneori tulum
bele dar nu să curețe ulița de 
gunoaie, ci să împrăștie coloa
nele muncitorilor demonstranți. 
Periferia cu fabrici, deci și cu 
muncitori, aparținea admini
strativ nu de fosta primărie, ci 
de regimentul jandarmilor căla
re. Primarul general al Capita
lei nu punea nici măcar un feli
nar pe acolo, competența fiind 
în exclusivitate a Curții Mar
țiale.

Călătorii străini descinși din 
vagonul Pulhman și din avionul 
Larres, descopereau uimiți, că 
Bucureștiul era un oraș zidit în 
mijlocul unui sat enorm. De la 
blocul „Asigurarea Romînească“ 
la căsuța de paiantă a Colenti- 
nei, făceai intr-un sfert de ceas

un drum de milenii, ca de la 
vila cu ascensor și faianță la 
bordeiul de birne, lacustru. A- 
juns aici, condeiul meu cutre
murat de mînie nu ezită decît 
din motive de urbanitate stilisti
că să folosească un vocabular de 
înjurături și blesteme. Dintr-un 
bulevard lung de 500 de metri, 
de la Colțea la Piața de Flori, 
o primărie întreagă, un sfert de 
Senat și o jumătate de guvern 
au ciștigat ca la un original 
,<chemin de fer“ cîte-o fermă de 
lapte cu miere și cîte un safeu 
Fichet cu aur paisprezece carate. 
Fotoliul de „primar general“ se 
ocupa cu ajutorul cîrciumarilor- 
mardeiași din Ferentari și din 
gura Pieții. Dar în Ferentari 
liote de primari-generali n-au 
pus intr-o sulă de ani nici mă
car o cărămidă, nici măcar un 
bec de zece wați.

Călătorul care n-a mai venit 
la București de cincisprezece ani 
rămîne uimit de geografia Capi
talei schimbată rapid și profund. 
Ferentarii au devenit parcă 
peste noapte, un oraș de blocuri, 
mari magazine și sijuaruri. Un 
călător nimerit întîia oară pe 
aceste meleaguri ar zice că fără 
îndoială centrul Capitalei e in 
Ferentari. Dacă ar descoperi insă 
Vatra Luminoasă cu Parcul 23 
August ar susține că acolo e cen
trul Capitalei, locul de unde în
cepe numărătoarea etalon a to
pometrilor, alfa, chilometrul zero. 
Un parc de basm, un stadion 
uriaș (cit toate stadioanele Ro- 
mîniei antebelice la un loc), o 
bază sportivă de vis, un turn al 
parașutiștilor, un lac cu bărci

unde era vestita Baltă Albă și 
zeci de blocuri noi cu canalizare 
și electricitate, păi toate astea 
sînt pe drept ale centrului. Aci 
e centrul Bucureștiului. Ești, că
lătorule, prea grăbit pentru a fi 
geograf și topometru. Urcă-te in 
tramvaiul 6 și hai să-ți arăt o 
margine de odinioară a Capita
lei, devenită tot cam peste noap
te centru de oraș nou, cu teatru 
de vară, cu un cinematograf de 
metropolă, cu un palat fastuos 
de cultură, cu străzi și bulevarde 
ca intr-o machetă de arhitect vi
sător. Vezi bine, însă, că nu-ți 
arăt o machetă la scară lilipu
tană, ci un oraș adevărat. Aici, e 
centrul ! — vei zice încă odată 
pripit în adjective. Ai nițică răb
dare și urcă-te în tramvaiul 5. 
Știu groapa Floreasca, vei zice, 
vrei să-mi arăți prin contrast în
fățișarea „edilitară“ a burghe
ziei. Ba de loc ! Vreau să-ți arăt 
încă un centru, vreau să-ți arăt 
înfățișarea unui oraș socialist. 
Vrei să numeri apartamentele, 
străzile, blocurile, vrei să-i nu
meri pe localnicii din acest nou 
centru al Capitalei ? Sînt aci 
peste 3 mii de apartamente și 
luni de-a rîndul aici n-ai putut 
să vezi decît convoaiele de ca
mioane care aduceau mobila ce
lor peste 10 mii de cetățeni mu
tați in casele lor.

Închei, cititorule, convins că 
am răspuns la întrebarea „Unde-i 
centrul Bucureștiului?“ Este, cum 
vezi, pretutindeni de la Gara da 
Nord la bariera Vergului, din 
Colentina la Ferentari sau Flo
reasca. Bucureștiul nu mai e un 
oraș zidit în mijlocul unui sat, 
ci o metropolă in mijlocul unor 
tinere și frumoase constelații de 
orașe moderne.
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In reprezentările 

oamenilor 
din vechime
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Așa cum au început 

s-o cunoască 
oamenii de știință

Vecina cosmici a Pămîntului, 
Luna, pe care a aselenizat acum 
cîteva zile primul sol al Pămîn
tului, a pătruns din cele mai 
vechi timpuri adine în preocupă
rile oamenilor. Credințele, zica
lele și poeziile, basmele și le
gendele, ca și feluritele păreri 
exprimate în legătură cu ea, de-a 
lungul mileniilor, de neobosiții 
cercetători ai astrelor, stau măr
turie în această privință.

Simțămîntul de teamă și ve
nerație față de astrul nopților, 
căruia i se atribuia în vechime o 
mare influență asupra existenței 
umane, și-a găsit expresia în cul
tul Lunei. La babilonieni, zeul 
lunar Sin, căruia i se aduceau 
numeroase sacrificii, era conside
rat tatăl zeului solar. Egiptenii 
atribuiau o deosebită cinstire zei
tății lunare Thot, întruchiparea 
înțelepciunii, iar Grecii și Ro
manii adorau, în aceeași calitate, 
pe Selena, Phdbe, Luna, Diana, 
Hecate și Astarte. Alchimiștii E- 
vului Mediu socoteau Luna, por
nind de la culoarea ei, drept pa
troana argintului, al cărui simbol 
era o seceră a Lunii, în timp ce 
astrologii afirmau că oamenii 
născuți sub semnul ei sînt „me
lancolici”.

Cit timp nu au existat instru
mente măritoare, prin care să se 
poată vedea amănunțit fața sate
litului natural al pămîntului, oa
menii și-au închipuit deseori că 
zăresc în discul lunar cele mai 
năstrușnice arătări.

Așa cum grecii din vechime 
credeau că văd în constelații 
centauri sau hidre, iar oamenii 
Evului Mediu aveau impresia că 
zăresc imagini de măceluri, in
cendii și alte calamități, s-a cre
zut multă vreme că și Luna re
prezintă, în aceleași întinderi lu
minoase și pete întunecate, vreo 
imagine interesînd pe pămînteni. 
Unii aveau impresia că acolo se 
vede o luptă sângeroasă între 
fiare, alții un bătrîn gîrbovit cu 
o traistă în spate sau diferite a- 
nimale ca veverițe, iepuri, lupi, 
raci. In poporul nostru era în 
trecut răspîndită o legendă, după 
care în Lună s-ar fi refugiat un 
cioban, care n-ar mai fi putut 
răbda viața grea de pe Pămînt ; 
țăranii noștri credeau că văd 
acolo un păstor rezemat într-un 
toiag. în ce-i privește pe Chi
nezii din vechime, ei își închi
puiau că Luna nu ar fi altceva 
decît o oglindă uriașă, atîrnată 
de bolta cerească, făcută anume 
ca să oglindească suprafața Pă
mîntului.

Mai există și astăzi în țara 
noastră oameni înapoiați, care 
sfătuiesc femeile gravide să se fe
rească de razele Lunii sau care 
susțin că dacă muncești sau dan
sezi la lumina ei, ești în pericol 
să-ți iasă treaba prost sau să te 
îmbolnăvești.

Desigur că în astfel de închi
puiri dăunătoare nu-i nici umbră

de adevăr. Raze
le Lunei sînt cu 
mult prea slabe pentru a avea 
vreo influență asupra sănătății 
sau recoltei.

Astfel de păreri greșite, neștiin
țifice, bazate pe imaginația oame
nilor neștiutori sau înfricoșați, 
au existat nenumărate la mai 
toate popoarele.

E adevărat că unii învățați 
din vechime au întrezărit adevă
rul. Astfel Anaxagora, un filozof 
grec din școala ioniană, înțelesese 
că Luna este un corp ceresc ca și 
Pământul, cu „munți și văi“. De 
aceeași părere era Democrit. Ve
stitul matematician grec Pytha- 
gora susținea că Luna ,,esfe un 
Pămînt asemănător celui pe care-1 
locuim. Numai că el mai credea 
fără vreun temei că Luna „este 
populată de animale mai mari 
și de arbori mai înalți ca cei 
de pe Pămînt, făptuirile lunare 
întrecînd de 15 ori în putere și 
înălțime pe cele terestre“.

Ideile astronomice susținute de 
marii filozofi ai Greciei antice 
n-au prea fost luate însă în sea
mă. Cine să-i creadă din mo
ment ce nu-și puteau dovedi spu
sele cu mijloacele științei din 
vremea lor ? Născocirile fante
ziei și superstițiilor care închi
puiau în Lună întîmplări și făp
turi de pe Pămînt au rămas de 
aceea predominante de-a lungul 
multor milenii.

A venit însă anul 1610. Atunci 
a apărut în tiparnițele Italiei o 
carte al cărei autor era unul din
tre cei mai renumiți învățați ai 
Renașterii : Galileo Galilei.

„Uimitoarele priveliști“ pe 
care învățatul italian le aducea la 
cunoștința lumii, fuseseră obser
vate de el cu ajutorul lunetei pe 
care singur și-o construise. Ziua 
de 7 ianuarie 1610, cînd învăța
tul a contemplat pentru prima 
dată prin luneta sa cerul, este o 
dată însemnată pentru istoria a- 
stronomiei, ba chiar a întregii 
științe. La suprafața sateli
tului pămîntesc învățatul ză
rise lanțuri de munți, circuri, 
pete întunecoase (pe care le 
luase drept mări) și alte forma
țiuni ale reliefului lunar.

Aceste descoperiri epocale au 
înfuriat peste măsură pe repre
zentanții bisericii catolice, care 
vedeau limpede că adevărul știin
țific nu se potrivea cîtuși de pu
țin cu învățătura lor mincinoasă 
despre alcătuirea lumii.

Ca și alți mari învățați ai Re
nașterii, Galilei a fost persecutat 
de biserică, iar cărțile sale au 
fost afurisite. Adevărurile desco
perite de el au trezit însă un 
imens interes printre oamenii 
înaintați din vremea aceea.

Progresul științei, pe care dez
voltarea societății omenești îl 
impunea, nu a putut fi oprit in 
loc.

I. M. ȘTEFAN

Gînd Galileo Galilei a privit 
Luna cu ajutorul primei sale 
lunete — la începutul anului 1610 
— un mare salt calitativ a fost 
făcut în domeniul observațiilor 
astronomice. Ochiul cercetător al 
oamenilor de știință își sporea 
considerabil puterea și precizia, 
fiind capabil să observe noi amă
nunte, pînă atunci necunoscute, 
ale astrelor.

Dezvoltarea considerabilă e 
instrumentelor astronomice, ca 
putere de mărire și claritate a 
imaginilor, a fost cît se poate 
de fructuoasă. După perfecționă
rile aduse lunetei de către Iohann 
Kepler, după invenția telescopu
lui de către Isaac Newton și per
fecționarea sa de către Gasse- 
grain, Herschel și Lomonosov, 
astronomii și-au modificat în 
fond, ideile cu privire la fizica 
Lunei. Bineînțeles, lucru acesta 
nu putea fi făcut decît în urma 
unei cunoașteri aprofundate a su
prafeței satelitului nostru natural. 
Astfel se explică faptul că în se
colele XVIII' și XIX, observatorii 
duc o muncă titanică de obser
vare și cartografiere a suprafeței 
lunare vizibile de pe Pămînt. Evo
luția ideilor, sau mai bine zis, a 
ipotezelor referitoare la fizica Lu
nei (selenologie) marchează însă 
o stagnare. Aproape nimeni nu în
drăznește să aducă vreo modificare 
radicală, în ipoteza că Luna este 
un corp mort, încremenit de mile
nii, o adevărată bucată de stîncă, 
așa cum. era arătată de instrumen
tele astronomice. Astfel, o primă 
idee care s-a impus a fost aceea a 
lipsei totale de apă pe Lună. Petele 
întunecate Fontana sau Heyelius, 
considerate de Galilei, că ar fi 
întinderi de apă (mările Lunei) 
s-au dovedjt încă din a doua jumă
tate a secolului XVIII a fi lipsite 
de substanța lichidă atît de răs
pîndită pe planeta noastră.

Aproximativ jumătate din su
prafața Lunei vizibilă de pe Pă
mînt este ocupată de „continen
te“. Dacă denumirile mărilor s-au 
păstrat prin tradiție, pentru conti
nente, denumirile nu au mai fost 
utilizate, încă din secolul XVIII. 
Studiul acestor regiuni s-a do
vedit a fi însă deosebit de inte
resant, ele oferind un relief cu 
mult mai accidentat 'decît restul 
suprafeței, solicitînd o sistemati
zare riguroasă a cercetărilor, mai 
ales, prin executarea unor hărți 
cît mai exacte, așa după cum am 
menționat mai înainte.

Este de la . sine înțeles că pri
mele hărți au fost întocmite pe 
baza observațiilor vizuale însoțite 
de desene cît mai exacte. Ast
fel, cele mai importante hărți 
elaborate sînt acelea întocmite 
de Riccioli (1651), Beer și Maed- 
ler (1837), ca și aceea a lui 
Schmidt (1878). După invenția fo
tografiei, capabilă să furnizeze do
cumente exacte, a fost întocmită 
harta actuală de bază a Lunei, de 
către Loewy și Puiseux (Atlasul 
fotografic al Lunei) în anul 
1896.

Prin aceste hărți s-a dovedit

Matei Aleqsescu
Directorul Observatorului Astro
nomic Popular din' București

că regiunile rnai lutminoase ale 
Lunei sîht (fcosebit de acciden
tate. Numeroase Mnftțri de munți 
le separă de așa-zisple mări ; 
mii și mii de munți de formă 
inelară — cunoscuți »sub numele, 
de circuri — acoperă aproape în 
întregime aceste regiuni, ca o pro
bă evidentă a convjulsiunilor gran
dioase ale scoarței Tonare din tre
cu).

Originea lor a suscitat nu
meroase discuții S-a> invocat încă

Sayanții sovietici sînt primii 
care au alcătuit h&rți seleno- 
logice comparate ale Lunei. 
Astfel, învățatul A. V. Haba- 
kov este autorul unei uriașe 
hărți a Lunei, pe care munții 
sînt marcati cu trei culori di
ferite după vechimea lor.

După părerea lui Habakov, 
formarea lanțurilor muntoase 
ale Lunei se datorește compri
mărilor și alcătuirilor succesi
ve ale globului lunar, care au 
dus la apariția a numeroase 
linii de rupere. In același chip 
s-au format și fisurile care 
brăzdează în multe locuri su
prafața satelitului nostru.

în secolul XIX ipoteza vulcanismu- 
lui lunar, considerîndu-se că 
circurile sînt vulcani stinși, pe su
prafața satelitului nostru natural; 
lipsa totală a unei, atmosfere lunare 
(datele recente arată că densita
tea ei nu poate depăși 1/1.300,000 
din densitatea atmosferei teres
tre), a mai dus la ipoteza că 
meteoriții care au căzut pe Lună, 
nefiind frînați de atmosferă — ca 
pe Pămînt — au putut crea nu
meroase circuri, prin explozia 
lor, la contactul cu solul lunar. 
La începutul veacului nostru, nu
meroși astronomi au presupus că 
circurile mari ar fi tot de natură 
vulcanică, însă procesul lor de for
mare ar fi fost oarecum diferit de 
procesele vulcanice obișnuite. Anu
me, s-a presupus că, în urmă cu 
milioane de ani cînd scoarța lu
nară era foarfe subțire, sub acțiu
nea gazelor din interior, în nu
meroase locuri s-au format un fel 
de movile de umflături.

Presiunea mereu crescîndă a ga
zelor și lavei vulcanice din inte
rior a făcut ca .aceste movile să 
pleznească în pă'țile superioare. 
Gazele din interior au răbufnit 
afară, iar în locul rămas gol s-au 
prăbușit bucățile rezultate din 
spargerea movilei respective.

Eclipsele și... 
studiul istoriei
Istoricii au reușii să stabilească 

cu precizie data unor eveni
mente pomenite de cronici, ori 
de cîte ori se menționa că s-au 
produs concomitent cu o eclipsă 
de Soare.

Războiul dintre Lydieni și 
Perși a fost urmat în vechime de 
o eclipsă de Soare.

Data bătăliei dintre Lydieni 
și Perși era nesigură. Documen
tele istorice erau insuficiente 
pentru a stabili data exactă. O 
eclipsă de Soare e însă un eve
niment foarte rar pentru un a- 
numit punct al Pămîntului. Or, 
cronica spunea cu precizie unde 
s-a desfășurat bătălia respectivă...

S-a putut determina astfel cu 
ușurință că anul luptei fusese 
515 înaintea erei noastre...

Cercetătoarea principală Corne
lia Gristescu, candidat în ști
ințe, la luneta equatorială a 
Observatorului astronomic din 

București

Cintata de poefi... la fața locului?
Ciți oameni, nu numai poeți 

profesioniști, au visat sau au ima
ginat călătoria în Lună ! împără
ția Lunii era o țară închipuită in 
care se găsea doar ceea ce nu 
are existență. Dar ea era alît de 
greu de atins, incit atunci cind 
voiai si definești un mincinos 
care promite lucruri imposibile 
se spunea : „Ăsta-ți promite și 
Luna de pe cer”.

Pentru imaginația și dragostea 
de metafore a poeților. Luna a 
fost aceea ce se cheamă un .su
biect gras”. Există oare vreun 
poet, în vreo limbă oarecare din 
lumea asta, care să nu fi făcut 
măcar o imagine cu Luna ? Cind 
e mare și rurală ca o mămăligă 
( Topîrceanu), cind e mică, pre
cum un punct pe i (Musset), cind 
e „regina nopții”, cind e un glob 
de aur, cînd e frunte de poet, cind 
e scut de aur, sau tipsie, sau stu
pina mării, cu toate că intre 
obiectele acestui întreg bazar nu 
e nici o asemănare. Și eu toate 
acestea, una din imagini cum este 
„stăpina mării“ se găsește și în 
Anacreon și in Shakespeare — 
desigur fără nici o deliberare sau 
influență.

S-ar putea face o biblioteci în- 

Treptat însă pe măsură Ce docu
mentația obținută cu ajutorul ma
rilor instrumente creștea, ipoteza 
vulcanlsmului lunar s-a impus diii 
ce în ce mai mult, considerîndu-se 
însă, că în prezent nu mai există 
vulcani activi pe Lună.,

La 3 noiembrie 1958, astrono
mii sovietici Kozîrev șl Ezerski' 
au observat o puternică manifes
tare vulcanică. Este vorba de o 
emanație de bioxid de carbon, 
caracteristică proceselor vulcani
ce, car.e a durat cam o: oră și ju
mătate ; ea a avut loc în interio
rul circului Alphons situat în zo. 
na centrală a Lunei.

Faptul acesta demonstrează că 
pe Lună încă există vulcani în 
activitate. Astfel, multe fenomene 
observate dar neexplicate, devin 
acum explicabile: unele pete au 
caracter temporar, unele mici 
variații, considerate altădată ce 
nesigure etc.

Ipoteze recent emisă de dr. 
Nikolai Jerusalimski, după care 
pe Lună s-ar putea dezvolta u- 
nele microorganisme care să 
aibă condiții de viață tocmai 
prin aceste emanații apare ast
fel ca o consecință firească a 
vederilor moderne despre Lună.

In ceea ce privește explicarea 
formării „mărilor“, prin anul 
1953, astronomul sovietic Pavlov 
a emis o ipoteză cu privire la a- 
ceste forrhații.

Savantul sovietic afirmă că a- 
ceste formații sînt un fel de lacuri 
de lavă răcită; care au umplut 
circurile, uneori chiar pînă Ia ni
velul superior al arenei circului 
respectiv sau au acoperit literal
mente mari întinderi ale suprafeței 
lunare.

Faptul că pe Lună nu există 
condiții favorabile pentru dez
voltarea formelor de viață ca ne 
Pămînt, nu maț. constituie o pie
dică în calep cercetătorilor. Lip
sa apei și a aerului respirabil, 
salturile temperaturii — de la plus 
130 grade la minus 150 grade, 
sînt elemente' care ne ajută 
în lămurirea proceselor care 
se desfășoară pe Lună, elemente 
care vor putea fi suportate de 
om, grație tocmai realizărilor 
științei, și tehnicii, moderne.

Realizarea primului zbor cosmic, 
primei legături directe între două 
astre, prin racheta sovietică lansa
tă, la 12 septembrie 1959, consti
tuie un nou șî măreț salt al omu
lui în cercetarea spațiului cosmic.

Deschizători de drumuri, oa
menii sovietici au trimis pe 
Lună un prim sol al locuitori
lor Pămîntului. De aceea sîntem 
siguri că este mai apropiat ca ori- 
cînd momentul în care primii as- 
tronauți vor pune piciorul pe Lună 
realizînd în felul acesta visul de 
milenii al omenirii, călătoria spre 
alte corpuri din Univers.

treagă dacă s-ar culege în tomuri 
compacte, numai poemele închi
nate Lunei. Dar cite nu s-au mai 
scris despre acest subiect în lite
ratură ?

Pe cît știu, primul voiaj în 
Lună a fost imaginat de un en
glez François Godwin care încă 
înainte de 1650 a scris un roman 
intitulat : „Omul în Lună“ sau 
„Voiajul himeric în lumea Lunei, 
de curînd descoperit de către Do
minique Gonzales, aventurier spa
niol, zis și curierul zburător”. 
Critica spune că titlul era mai 
interesant decît romanul, fiind
că autorul era lipsit de prea mul
tă imaginație.

A urmat celebrul și adevăratul 
Cyrano de Bergerac care la 1649 
a scris al său Voiaj interplane
tar și imaginar apărut sub titlul 
„Lumea cealaltă”, in burlescul 
acestei cărți apar încă de atunci 
multe idei științifice. El a mai 
scris și cîteva considerațiuni pur 
științifice deșpre Lună, despre 
structura ei probabilă. Știa și fi
zică și astronomie, destul ca să 
scrie opera pe care a scris-o. Car
tea aceasta a lui a fost serioasă, 
de oarecare valoare științifică pe 
acea vreme. Forma de roman era

In regiunea mărilor Liniștei, a Serenității și a Aburilor conteinerul rachetei cosmice sovietice a 
întilnit Luna.

In epoca aselenizării
„După racheta cosmică sovie

tică — laborator științific — pe 
suprafața Lunei trebuie să pă
șească omul. Aceasta este tț sar
cină foarte grea dar soluționarea 
ei nu este o chestiune de viitor 
prea îndepărtat“.

Aceste cîteva cuvinte simple 
și sobre ale academicianului 
A. Topciev exprimă o extrem 
de interesantă realitate.

Problemele călătoriei
Rachetele cosmice sovietice au 

deschis drumul călătoriei spre 
Lună nu numai prin soluționa
rea problemelor tehnice ale pu
terii motoarelor și a preciziei 
lansării, ci și prin datele culese 
cu privire la proprietățile fizice 
ale spațiului interplanetar. Riscu
rile zborului sînt acum cunos
cute și vor fi eliminate prin mă
suri de protecție adecvate, a- 
ceste riscuri provenind din zo
nele de radiație intensă descope
rite recent, precum și din micro- 
meteoriții aflați în spațiul inter
planetar. Pericolul micrometeori- 
ților a fost deja înlăturat la cea 
de a doua rachetă cosmică so
vietică, învelișul conteinerulul 
rămînînd etanșat în tot timpul 
călătoriei. Pericolul radiațiilor" 
va putea fi și el eliminat prin 
măsuri adecvate de protecție. 
Aceste măsuri vor avea un ca

racter complex 
și vor cuprinde 
ecrane speciale 
de protecție, pre
cum și eventuale 
cîmpuri electrice 
puternice care să 
îndepărteze elec
tronii care for
mează zonele de 
radiație.

Asele
nizarea

Problema ase
lenizării este ri
dicată de către 
viteza mare cu 
care rachetele 
vor sosi spre Lu
nă. La sfîrșitul 
călătoriei, acea
stă viteză se va 
ridica la mii de 
metri pe secun
dă. Pentru a a- 
sigura integrita
tea rachetei și a 
ocupanților, a- 
ceastă viteză va

Demostene Botez

doar un truc literar. Istoria lite
rară spune că această operă i-a 
dat lui Voltaire ideea din Micro- 
megas și i-a inspirat lui Swift

„Călătoriile lui Guliver". Acest 
Cyrano era preocupat cu deose
bire de descoperirea unui proce
dau cu care să se poată urca in 
cer, și a încercat diferite corn- 

trebui redusă extrem de mult, 
pînă Ia cîtiva metri pe se
cundă. Va fi deci necesar un 
proces de frînare, care să ab
soarbă energia cinetică a rache
tei, transformînd-o în altă formă 
de energie, în căldură, pe care 
să o risipească în mediul încon
jurător.

Pe corpurile cerești care au 
atmosferă, problema frînării se 
prezintă mult mai simplu decît 
pe Lună. Aceasta se face prin 
dispozitive speciale care cuprind 
suprafețe mecanice.

Pe Lună, aceste metode de frî
nare nu se pot aplica, deoarece 
atmosfera lunară are o densitate 
extrem de redusă, neputînd fi 
folosită pentru frînare. Din acest 
motiv se preconizează pentru a- 
selenizare frînarea cu ajutorul 
unor motoare rachetă ale căror 
jeturi să fie îndreptate în sensul 
mișcării rachetei spre suprafața 
Lunei.

Altimeirul lunar
Principalul instrument de bord 

întrebuințat pentru aselenizare va 
fi desigur altimetrul lunar. In
strumentul va indica cu precizie 
înălțimea rachetei deasupra su
prafeței lunare, permițînd ca ma
nevra aselenizării să se facă în 
condițiile cele mai bune. Princi
piul de funcționare al altimetru- 
lui lunar este principiul radio- 
locației. Un fascicol de unde-ra- 
dio este trimis din rachetă către 
suprafața Lunii, pe care se re
flectă. Altimetrul măsoară auto
mat timpul în care fascicolul 
efectuează drumul dus-întors și 
calculează automat distanța în
mulțind timpul cu viteza, de pro
pagare a undelor-radio. Alegerea 
lungimii de undă pe care altime
trul lunar să funcționeze cel mai 
bine a reprezentat o problemă 
destul de dificilă, dat fiind că na
tura pulberii care acoperă solul 
lunar nu este suficient de cu
noscută.

Âflați
• Astronomul și popularizato

rul român Victor Anestin arată 
că prima eclipsă consemnată de 
un document istoric în țara noas
tră este cea din anul 1386. In 
letopisețul lui Azarie se spune ci 
„In anul 6894 sas întunecat 
Soarele...“.

binații mecanice și fizice, foarte 
ingenioase ce au servit mai târ
ziu la invenția balonului. El pare 
a fi și printre primii inventatori 
ai parașutei. Germenele navigației 
cerești în creierul lui a încolțit a- 
cum 300 de ani în urmă.

Tenace a fost de-a lungul 
veacurilor această obsesie a „lu
naticilor” și visătorilor, fie că 
erau numai poeți și îndrăgostiți, 
fie că erau, la vremea lor, oa
meni de știință.

De ce ?
Poate atracția misterului. Poa

te prezența nocturnă a Lunei, de 
o dimensiune oarecum exagerată 
față de celelalte corpuri cerești, 
care atrăgea fără să sperie, dînd 
prin colegialitatea ei cosmică cu 
Pămîntul. impresia că ar fi pri
mitoare și ar oferi multă liniște, 
ca un fel de sanatoriu cosmic.

Poate acea năzuință spirituală

Dată fiind viteza mare cu care 
racheta va sosi pe Lună, manevra 
de aselenizare nu va putea fi 
efectuată de piloții umani. Ea va 
trebui să fie încredințată unor 
„piloți electronici“, cuprinzînd 
dispozitive automate de control, 
calcul și comandă, care vor de
clanșa toate manevrele necesare 
pentru aselenizare.

Intensitatea acestor accelerații 
de frînare va fi aleasă de către 
proiectanții rachetei cam la va
loarea de 10—12 ori mai mare 
decît accelerația gravitației la su
prafața Pămîntului.

In aceste condiții echipajul ra
chetei nu va putea decît să stea 
liniștit întins, într-o poziție per
pendiculară pe direcția accelera
ției, iar aselenizarea se va face 
automat, lucru perfect realizabil 
în stadiul actual al tehnicii mași
nilor electronice de comandă.

întoarcerea pe Pămînt
Contrariu a ceea ce se pare la 

prima vedere, întoarcerea pe Pă
mînt, va fi mai simplă decît că
lătoria Pămînt-Lună, condițiile 
plecării unei rachete de pe Lună 
fiind net mai favorabile. Avan
tajul principal îl va constitui fap
tul că gravitația fiind de 6 ori 
mai redusă decît pe Pămînt, a 
doua viteză cosmică, așa-zisa „vi
teza de scăpare“ necesară pentru 
ca o rachetă să poată părăsi 
Luna, este ceva mai mică decît 
2 km. pe secundă, față de cei 
11,2 km. pe secundă necesari 
pentru a pleca de pe Pămînt. Acea
sta duce la un consum mai mic 
de combustibil și la o putere mai 
redusă a motoarelor, care vor pu
tea funcționa într-un regim mai 
ușor.

în așteptarea primului zbor al 
omului spre Lună, oamenii de 
știință continuă să lucreze intens 
pentru a pregăti toate condițiile 
de asigurare ale acestui zbor 
care va constitui o uriașă vic
torie a omenirii asupra naturii.

Ing. F. VIȘINESCU

Vca...
• Prima descriere completă 

a suprafeței Lunei, satelitul 
nostru natural, a dat-o harta în
tocmită de astronomii germani 
W. Beer și I. Mădler. Terminată 
în 1834, aceasta avea un dia
metru de 95 centimetri și 
uimea prin mulțimea detaliilor 
înscrise pe ea.

a omului de a se întrece pe sine, 
de a învinge puterile supraome
nești, de a se măsura cu ele — nă
zuință care a dus totdeauna ome
nirea mai departe și care a 
propulsat odată cu combustibilul, 
ogiva rachetei cosmice în ziua de 
12 septembrie 1959.

Acei care au imaginat numai 
călătoria în Lună, au intrat dacă 
nu în istoria științei, cel puțin în 
istoria literară.

In care pagina de istorie se cu- 
vine atunci să intre savanții so
vietici care dețin datele realizării 
acestui vis ? !

în preajma vacanței și con
cediilor de vară, tinerii se în
treabă : „La munte, sau la 
mare?”. Parcă-i aud, cu timpul, 
întrebîndu-se : „în Lună sau pe 
Pămînt ? !”. Și nu e departe, 
cred, timpul cind poeții vor cinta 
Luna chiar la fața locului.
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Cînd nesocotești 
experiența

In aceste zile în toate organi
zațiile de bază U.T.M. au loc 
pregătirile pentru descinderea 
noului an de invățămînt politic 
U.T.M. Cum se desfășoară aces
te pregătiri în organizația 
U.T.M. de la „Industria linei“ 
din Timișoara? Comitetul U.T.M., 
avînd în vedere numărul tineri
lor câre lucrează în fabrică, a 
hotărît să deschidă anul a- 
cesta 9 cercuri și cursuri 
politice. Odată luată această ho- 
tărîre s-a trecut la selecționarea 
propagandiștilor. Spre a nu se 
mai repeta neajunsul ivit anul 
trecut, cînd prin plecarea unor 
propagandiști din fabrică cei ră
mași au trebuit să conducă mai 
multe forme de învățămînt, de 
data aceasta au fost selecționați 
pe lîngă cei 
9 propagandiști, 
Încă 9 
trimiși 
cursul 
struire
pe lîngă Comite
tul orășenesc 
U.T.M. Timișoara, care vor ajuta 
și vor înlocui — dacă va fi ca
zul — propagandiștii titulari.

Normal ar fi fost ca imediat 
'după selecționarea propagandiști
lor comitetul U.T.M., împreună cu 
birourile organizațiilor U.T.M. 
pe secții, să înceapă desfășurarea 
unei largi munci politice pentru 
recrutarea tinerilor la formele 
învățămîntului politic U.T.M. 
Este știut că recrutarea cursan- 
ților trebuie să aibă loc numai 
după o analiză temeinică a. nive
lului de cunoștințe politice și de 
cultură generală al fiecărui ute- 
mist și finăr în parte, ținîndu-se 
seama de rezultatele obținute de 
aceștia în anul trecut de învăță
mînt . politic precum și de dorin
ța acestora de a participa la o 
formă ori alta. Astfel recrutați, 
tinerii vor ști încă înainte de 
deschiderea anului de învățămînt 
politic la ce cerc vor participa, 
cine va fi propagandist. Cu acest 
mod de recrutare a tinerilor la 
învățămîntui politic U.T.M. este 
de acord și secretara comitetului 
U.T.M. de la „Industria linei" 
tovarășa Ileana Catrinici — de
altfel ea ne-a dat asigurarea că 
așa s-a și procedat. Din păcate 
însă realitatea din fabrică contra
zice asigurările date de secretara 
comitetului U.T.M. Cum s-a pro
cedat de fapt? Comitetul U.T.M. 
a cerut secretarilor organi
zațiilor U.T.M. de secții ca 
pînă la o dată stabilită să pre
zinte tabelele cu tinerii înscriși 
la cercurile de învățămînt politic. 
Secretarilor nu li s-a explicat 
suficient cum trebuie desfășurată 
munca de recrutare a cursanți- 
lor, și mai ales, comitetul U.T.M. 
n-a controlat cum se desfășoară 
această muncă. Rezultatul este că

tovarăși, 
și ei la 
de in- 
deschis

nici pînă astăzi comitetul U.T.M. 
nu cunoaște situația tinerilor în
scriși ,1a invățărpintul politic, nu 
știe cine va participa la cele nouă 
cercuri politice, hotărîte să 
.deschise in acest an.

Modul superficial, formal 
încadrare a tinerilor la învăță- 
mintul politic U.T.M. a dus la 
situații ca cea din secția carde, 
unde toți tinerii au fost încadrați 
— fără a se ține seamă de pre
gătirea lor — la cursul 
U.T.M., anul 
dintre ei ca Nistor Pătruța 
și alții, care 
tului că n.au mai studiat pînă a- 
cum într.o forma organizată ar 
fi fost mai nimerit să înceapă cu 
studierea Statutului U.T.M. In 
aceeași situație

seral
1. Sint unii

datorită fap-

Organizata U.T,M. 
de la „Industria linei" 
pregătește superficial 
deschiderea anului de 

învăiămînt politic

In 
mai sînt și alți 

tineri cu care nu 
s-a discutat, care 
n-au fost îndrep
tați spre acele 
cercuri care co
respund cel mai 
bine actualei lor 
pregătiri politice.

încă o dovadă a insuficientei 
preocupări a comitetului U.T.M. 
în pregătirea deschiderii anu
lui de învățămînt politic este 
și lipsa de grijă pentru asigura
rea sălilor în care se vor țjne 
cercurile, problemă care a îngre
uiat foarte mult activitatea lor 
în anul trecut.

Comitetul U.T.M. este resem
nat la gîndul că în fabrică nu 
există suficiente săli și nu face 
nimic pentru a rezolva această 
situație. La secția împletitorie 
spre exemplu, secretara organiza
ției U.T.M. mi-a spus că ei vor 
renunța anul acesta la ideea or
ganizării unui cerc politic comun 
cu tinerii de la secția ringuri în- 
trucît au posibilități să-și ame
najeze în secție o sală proprie 
de curs. Asemenea posibilități de 
amenajare a unor săli de curs 
există și în alte secții din fa
brică.

Comitetul U.T.M. de la „Indus, 
tria lînei“ din Timișoara trebuie 
să ia urgente măsuri pentru ca 
în urma unei discuții serioase cu 
fiecare tînăr în parte aceștia să 
fie încadrați la forma de învăță, 
mînt corespunzătoare actualului 
lor nivel de cunoștințe 'politice 
și de cultură generală, dorinței 
lor. Trebuie să ia de asemenea 
măsuri pentru asigurarea sălilor 
de curs necesare tuturor formelor 
de învățămint politic, astfel incit 
să nu se mai repete neajunsurile 
de anul trecut. De asemenea tre
buie să ia măsuri pentru asigu; 
rarea materialului bibliografic și 
a materialelor didactice necesare 
fiecărui cerc politic U.T.M. Co
mitetul U.T.M. trebuie să-și a- 
mintească de faptul că anul tre
cut, din cauza unei pregătiri de
fectuoase, învățămîntui politic nu 
a decurs satisfăcător. El trebuie 
de aceea să învețe din această 
experiență, să n-o nesocotească.

S. 1URIE

Calde

Utemiștii Gheorghe Șerbănescu și losif Gyuris de la I.M.B.-Timișoara montînd împreună cu șeful brigăzii 
de producție Tiberiu Pachișan, suportul unei motopompe.

. Foto : Ș.

A 500-a aniversare 
a Bucureștiului

Sosirea în Capitală
a unor oaspeți
de peste hotare

Cu prilejul împliniriiCu prilejul împlinirii a 500 de 
ani de la prima mențiune d: exis
tență documentară a orașului 
București, joi au sosit la invitația 
Sfatului Popular al Capitalei to
varășii V. F. Promîslov, prim-vice- 
președinte al Comitetului executiv 
al sovietului orășenesc Moscova, 
și A. I. Sokolov, vicepreședinte al 
Comitetului executiv al sovietu
lui orășenesc Leningrad.

Pe aeroportul Băneasa, oaspe
ții au fost întîmpinați de tovarășii 
Florian Dănălache, prim-secretar

executiv al 
Berlin ; din 

Boia-

Informații
Joi au continuat în aula Acade

miei R.P. Romîne lucrările Co
locviului internațional de civili
zații. literaturi și limbi romanice.

Ședința de lucru de joi dimi
neața a fost prezidată de prof. 
Manuel Alvar (Spania).

Acad. Tudor Vianu, secretar ge
neral al Comisiei naționale a R.P. 
Romîne pentru U.N.E.S.C.O., a 
prezentat comunicarea „Despre 
caracterele specifice ale literaturii 
romîne“.

Comunicarea a fost urmată de 
discuții.

slovacă o delegație de zir riști 
din R.P. Romînă care va vizita 
primul Tirg internațional de mo
stre de la Brno și orașul Praga.

(Agerpres)

al Comitetului orășenesc Bucu
rești al P.M.R., Dumitru Diaco- 
nescu, președintele 
executiv al Sfatului 
Capitalei, precum și 
deputați.

Au. fost de față V. F. Nicolaev, 
însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al U.R.S.S. la București, și alți 
membri ai Ambasadei.

★
La invitația Sfatului Popular al 

Capitalei, au sosit joi pentru a 
participa la sărbătorirea împlinirii 
a 500 de ani de existență docu
mentară a orașului București: din 
Austria, Franz Ionas, primarul o- 
rașului Viena și Ricbard Natsch- 
lăger consilier municipal ; din 
R.P. Bulgaria, Dimităr PopoV, pre
ședintele Consiliului popular al o- 
rașului Sofia și Gheorghi Kostov, 
prim-secretar al Comitetului oră. 
șenesc de partid Sofia ; din Finlan- 
da — Aho Lauri Emil, primarul 
orașului Helsinki; din R. D. Ger
mană — Waldemar Schmidt, pri
mar general adjunct al Marelui 
Berlin, și Opitz Gertraude, mem-

Comitetului 
Popular al 

de numeroși

bră a Comitetului 
primăriei Marelui 
R. P. F. Iugoslavia 
nici Vladan, vicepreședinte al 
Comitetului Popular al ora
șului Belgrad și Dimitrie Vu- 
cenov, membru în Comitetul popii. 
Iar ; din R. P. Mongola — San- 
jîin Bata, președintele Comitetului 
executiv al huralului orașului Ulan 
Bator și Dalaitai Purevsuren, șe
ful Biroului de înfrumusețare a o- 
rașului Ulan Bator; din R. P. Po
lonă — Witort Aleksander, mem
bru în prezidiul Sfatului popular al 
orașului Varșovia și general Oke- 
cki Stanislaw, consilier al Sfatului 
popular; din Suedia — Aronsson 
Swedolt Albert, președintele Cole
giului municipal al orașului Stock- 
holm și Waldemarsson Axei Val- 
frid, consilier municipal ; din R.P. 
Ungară — Veres Iosef, președin
tele Comitetului executiv al Sfatu
lui popular al orașului Budapesta 
și Gabor Zoltan Katalin, membră 
a Comitetului executiv al Sfatului 
popular ; din R. D.- Vietnam — dr. 
Trîn Dui Hong, președintele Comi
tetului executiv al Sfatului popu
lar al orașului Hanoi și Minh Can, 
membru în Biroul Comitetului oră
șenesc al Partidului celor ce mun
cesc din Hanoi.

La sosire oaspeții au fost in- 
■tîmpinaji de reprezentanți ai con
ducerii Sfatului popular al orașu
lui București și de numeroși de
putați.

Au fost de față membri ai 
Corpului diplomatic.

(Agerpres)

Ședință de comunicări 
științifice

Joi a avut loc în Capitală o șe
dință de comunicări științifice a 
Institutului de istorie al Academiei 
R. P. Romîne și a Muzeului de is
torie a orașului București, consa
crată aniversării a 500 de ani de 
la cea mai veche mențiune docu
mentară despre existența orașului. 
La ședință au participat academi
cieni, membri corespondenți ai A- 
caderiiiei R. P. Romîne, cercetători 
ai Institutului de istorie al Aca
demiei, ai Institutului de istorie a 
Partidului de pe lingă C.C. al 
P.M.R., ai Muzeului de istorie a 
orașului București, activiști de par
tid și de stat, cadre didactice, stu- 
denți.

Au fost prezentate comunicările: 
„Contribuții la răscoala seimenilor 
și dorobanților din București, la 
1655“ (P. I. Cernovodeanu, muzeo
graf principal la Muzeul de isto. 
rie a orașului București) „Partici
parea maselor bucureștene la re
voluția din 1848“ (prof. Florian 
Georgescu, directorul Muzeului de 
istorie a orașului București), 
„Lupta maselor bucureștene pen
tru unirea Moldovei cu Țara Romî- 
nească“ (conf. univ. Gh. Georges- 
cu-Buzău), „Momente din începutu
rile mișcării muncitorești în ora
șul București“ (Augustjn Deac, 
șef de sector la Institutul de isto
rie a Partidului de pe lingă CC. 
al P.M.R.), „Mișcarea muncito
rească din București între cele 
două războaie mondiale“ (V. Li- 
veanu, șef de sector la Institutul 
de istorie al Academiei R. P. Ro
mîne) și „înflorirea economică și 
culturală a Bucureștiului in anii 
puterii populare“ (de M. Iosa, cer
cetător la Institutul de istorie al 
Academiei R. P. Romîne, și P. Dai- 
che, șef de secție la Muzeul de 
istorie a orașului București) și 
altele.

Pe șantierele 
de îmbunătățiri funciare

întreaga lume salută 
măreața realizare 

a științei sovietice 
felicitări

■t

★
La Casa de cultură a sindica

telor din Capitală a avut loc joi 
o seară consacrată literaturii cu- 
bane, organizetă de Uniunea 
Scriitorilor din R. P. Romînă și 
filiala București a S.R.S.C., la 
care, a luat cuvîntul poetul cu- 
ban Nicolas Guillen. Au partici
pat numeroși scriitori, oameni de 
artă și cultură.

Scriitorii George Dan, Mihai 
Gavril și 
traduceri 
cuban.

Traian lancu au citit 
din creația poetului

'★
Joi la amiază a părăsit Capi

tala îndreptîndu-se spre R. Ceho-

Pe numeroase șantiere ritmul fost încă atinsă, 
lucrărilor -de îmbunătățiri fun- București, 
clare s-a intensificat în ultimul lași, Galați, 
timp.

Pînă acum, potrivit informări
lor primite de Ministerul Agricul
turii și Silviculturii, a fost exe
cutat peste 62 la sută din 
mul total prevăzut pentru 
an.

Datorită unei participări 
largi a țărănimii muncitoare pen
tru efectuarea lucrărilor de îmbu
nătățiri funciare volumul de lu
crări de indiguiri și desecări rea
lizat în săptămîna trecută a fost 
aproape dublu față de cea prece
dentă. Cu toate acestea, viteza 
medie săptămînală prevăzută în 
scopul terminării lucrărilor pînă 
la sfîrșitul lunii octombrie n-a

volu- 
acest

mai

în 
Constanta, 

Oradea, 
Timișoara și Regiunea 
Maghiară mai este de executat 
incă un volum mare de lucrări 
pentru îndeplinirea în termen a 
planului anual. In aceste regiuni 
este necesar să se ia imediat mă
suri pentru ca să se depă
șească viteza săptămînală și să 
se recupereze astfel întîrzierea lu
crărilor de îmbunătățiri funciare.

(Agerpres)

regiunile 
Craiova, 
Suceava, 

Autonomă

La cabana clubului Cetatea 
Bucur, de pe malul Jacului He
răstrău, se deschid astăzi lucră
rile Congresului ordinar al Jocu
rilor Balcanice pe 1959.

Pe ordinea de zi figurează : ra
portul Federației de atletism a 
R. P. Bulgaria asupia desfășură
rii celei de-a XVII-a ediții a 
Jocurilor Balcanice de la Sofia ; 
raportul Federației de atletism a 
R.P.F. Iugoslavia asupra desfă
șurării crosului balcanic din 1959 
de la Belgrad ; fixarea datei edi
ției viitoare — jubiliare — a 
Jocurilor Balcanice din 1960 de 
la Atena ; definitivarea progra
mului sărbătoririi celei de-a 30-a ziune.

a 
de-a XVIlI-a ediții a Jocu- 
Balcanice va avea loc sîm- 
19 septembrie, la ora 17.00. 
ora 17,30 se va da startul

aniversări de la instituirea Jocu
rilor Balcanice de atletism etc.

Festivitatea de deschidere 
celei 
rilor 
bătă,

La
în proba de 400 m. garduri (se
rii). Tot atunci vor începe probe
le de săritură în înălțime bărbați 
și aruncarea greutății^deoatlon). 

întrecerile din prima și ultima 
zi a Jocurilor Balcanice de atle
tism vor fi transmise la televi-

Atlejii romîni

La biblioteca clubului întreprinderii textile „7 Noiembrie" din Capitală 
Foto: 1J. rAVLL

• Adresîndu-se lui N. S. Hruș» 
>v, președintele Consiliului de

Miniștri al U.R.S.S., Ciu En-lai, 
premierul Consiliului de Stat al 
Republicii Populare Chineze sub
liniază că mărețele realizări ale 
științei sovietice demonstrează 
încă o dată lumii întregi marea 
forță vitală și superioritatea in
contestabilă a sistemului socia
list.

• In telegrama semnată de 
conducătorii Albaniei, Enver 
Hodja și Mehmet Shehu, aseleni
zarea rachetei cosmice sovietice 
este calificată drept un „succes 
fără precedent în istoria dezvoltă
rii științei și tehnicii mondiale“.

• Comitetul Central al Parti
dului Comunist din Austria scrie 
în mesajul său adresat C.C. al 
P.C.U.S.: „Socialismul, progresul 
și pacea constituie un singur tot 
și de aceea realizarea științifică 
a Uniunii Sovietice are o impor
tanță atît de uriașă pentru toate 
popoarele, pentru întreaga ome
nire".

• In telegrama de felicitare a- 
dresată Comitetului Central 
P.C.U.S., Dolores Ibarruri, subli
niază in numele Partidului Co
munist din Spania că marea vic
torie a științei și tehnicii sovie
tice „reprezintă un nou mesaj al 
păcii, o chemare impresionantă a 
poporului și guvernului sovietic 
la coexistență și la întrecere paș
nică intre popoare, la folosirea 
științei și tehnicii in slujba pro
gresului, a păcii și spre binele 
maselor populare“.

• Exprimînd admirația pro
fundă a oamenilor muncii din în
treaga lume, într-o telegramă a- 
dresată lui N. S. Hrușciov și sem
nată de Louis Săillant, 
general al Federații’ 
Mondiale, Federația

al

secretar 
al Federației Sindicale 

,1 Sindicală 
Alondialâ salută cu bucurie 
mîndrie lansarea în Lună a 
chetei cosmice sovietice.

îi
ra-

Un eveniment istoric 
pentru întreaga 

omenire
BUENOS AIRES 17 (Ager- 

preș). — Correa, deputat în 
Congresul Național al Argenti
nei din partea Partidului de 
guvcrnămînt „Uniunea civică 
radicală intransigentă“, a pre
zentat Camerei deputaților spre 
aprobare următorul proiect de 
rezoluție în legătură cu lansa
rea de către Uniunea Sovietică 
a rachetei cosmice pe Lună: 
„Lansarea rachetei pe Lună, 
înfăptuită de oameni de știință 
și specialiști sovietici, consti
tuie o izbîndă și reprezintă un 
eveniment istoric pentru în
treaga omenire care luptă în 
permanență pentru cucerirea 
spațiului cosmic“.

Opiniile unor specialiști 
italieni

ROMA 17. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Numeroși oa
meni de știință și reprezentanți 
ai cercurilor culturale din Italia 
continuă să comenteze noul și ră
sunătorul succes al științei și teh
nicii sovietice — aselenizarea ce
lei de-a doua rachete cosmice so
vietice, subliniind cu admirație 
importanța acestei realizări și 
perspectivele largi pe care le des
chide pentru evoluția științei și 
tehnicii astronavigației.

Profesorul GEORG1, secretar 
general al Asociației italiene pen
tru Anul Geofizic Internațional, 
a declarat: „Nu pot să nu-mi 
exprim entuziasmul in fața reuși-

tei unei experiențe de o asemenea 
importanță“.

Profesorul NICOLL1NI, directo
rul Observatorului de la Gapo di 
Monte, din apropiere de Neapole, 
subliniază în declarația sa făcuță 
presei că „rușii au demonstrat 
capacități demne de admirația în
tregii lumi“.

„Succesul lansării rachetei so
vietice spre Lună — a spus pro
fesorul MORRINE de la Univer
sitatea din Padova — constituie 
fără îndoială o realizare de o im
portanță enormă a cărei deplină 
semnificație nici nu o putem încă 
cuprinde pe deplin. Ea deschide 
o eră nouă pentru omenire“.

Interesante supoziții asupra 
viitoarelor călătorii interplanetare

Alexei lîiușin
MOSCOVA 17 (Agerpres). — 

TASS transmite: Lansarea cu suc
ces a rachetei cosmice face posibil 
zborul omului pe un alt corp ce
resc, scrie la 17 septembrie în 
„Sovetslcaia Rossia“, ALEXEl 
ILIUȘIN, specialist in domeniul 
mecanicii, membru-corespondent al 
Academiei de Științe a U.R.S.S.

A. Iliușin scrie că, după cum s-a 
stabilit, materia cosmică nu dău
nează aparatelor de zbor, racheta 
nu-și pierde etanșeitatea, in inte
riorul ei se menține temperatura 
necesară. Din analiza informațiilor 
sosite de la aparatele celor două 
rachete sovietice se vor putea ob
ține date extrem de importante 
pentru proiectarea apropiatelor 
curse cosmice.

Sarcina zborului în Lună și 
înapoi este simplificată de faptul 
că pentru înapoierea pe Pămint 
racheta va avea nevoie de o ener
gie de 25 ori mai mică decit a- 
ceea necesară zborului de la Pă
mint la Lună.

După ce arată că la o adîncime 
de cîțiva metri sub suprafața Lu- 
nei temperatura este constantă, 
Viktor Bazikin scrie că locuințe 
permanente pentru exploratori pot 
fi instalate în peșteri, fisuri, cra
tere sau adîncituri formate prin 
explozii. După părerea autorului 
articolului, în asemenea încăperi 
pot fi create toate condițiile 
pentru o viață normală a omului: 
instalații pentru condiționarea 
rului și de climă artificială, 
minatul electric etc.

A. Sternfeld

Viktor Bazikin
MOSCCTVA 17 (Agerpres). — 

TÂSS transmite : Ziarul „Gudok" 
a înserat un articol' semnat de 
VIKTOR . BAZIKIN, directorul 
Planetariului din Moscova, în care 
autorul se ocupă de problema în
ființării, unei stații cosmice lunare. 
Nu va mai trece mult timp, scrie 
autorul, și în Lună va fi expe
diată o stafie cosmică automată, 
asemănătoare acelora care sint in
stalate în diferite zone ale Arcti
cii și care s-au dovedit foarte utile.

Autorul subliniază că o stație 
de acest tip va îmbogăți știința cu 
cunoștințe noi care vor permite 
efectuarea pasului următor—zbo
rul omului în Lună.

ae- 
ilu-

MOSCOVA 17 (Agerpres). 
TASS transmite: Explorarea 
nei cu aparate cosmice de zbor, 
scrie în numărul din 17 septem
brie al ziarului „Komsomolskaia 
Pravda“ A. STERNFELD, laureat. 
al Premiului internațional de încu- 1 
raiare în domeniul astronauțicii, ; 
va fi, fără îndoială, continuată. 
Deosebit de important pentru ști- ? 
ință va fi recunoașterea din zbor 
a Lunei. Ea trebuie să fie efec-., 
tuată la o înălțime mică și se va 
face, probabil, cu ajutorul unui 
satelit artificial. Perioada mișcării 
de revoluție a unui asemenea sa
telit zburînd la o înălțime de 30 
km. de suprafața Lunei va fi de 
o oră 51 minute 13 secunde. De la 
această înălțime se vor putea ve- 
dea, chiar și cu ochiul liber, o- 
biectele aflate pe Lună cu dimen
siunea de peste patru metri. Pen-' 
tru efectuarea unor observații mai 
fructuoase trebuie creat un satelit 
care să zboare la o înălțime de 
50 de km. de suprafața Lunei. In 
felul acesta, în condițiile unei vi
teze de zbor Intrucîtva micșorate, 
s-ar vedea o mare porțiune a su
prafeței Lunei.

Lu-

Angajamentul 
trebuie îndeplinit zi de zi

(Urmare din pag. I-a) 

rele tinerii alături de vîretniei lu
crează cu abnegație folosind noi 
căi cate duc la sporirea produc
tivității muncii, la economii. La 
secția . mecanică au fost recondi
ționate piese principale de re
morci în valoare de 40.000 lei lu
nar. în altă secție au fost înlo
cuite lanțurile forjate de tractor 
cu altele turnate — ceea ce a 
redus prețul de cost cu 12 la 
sută. în întreaga uzină în lunile 
iulie și august s-au obținut eco
nomii la prețul de cost în valoare 
de circa 650.000 lei. ‘

...Și cum îi sprijină 
comitetul U.T M.

Sprijinind și dezvoltînd iniția
tivele folositoare în rindurile ti-

în preajma Jocurilor Balcanice
Bucureștiul se pregătește să 

găzduiască cea de-a XVIIl-a edi
ție a Jocurilor Balcanice de 
Atletism, care vor 
in zilele de 19, 
septembrie pe stadionul 
publiciî. Participă la întreceri cei 
mai buni atleți din 5 țări 
(R.P. Bulgaria, Grecia, R.P.F. 
Iugoslavia, Turcia și RP- Ro
mînă) care își vor disputa în- 
tîietatea la 34 de probe atleti
ce în urma cărora vor fi de
semnați campionii balcanici.

De-a lungul anilor, Jocurile bal
canice au constituit un prilej de 
cunoaștere a sportivilor din a- 
ceste țări, un prilej de întărire 
a tradiționalei prietenii ce leagă 
popoarele balcanice. Și fără în
doială că întrecerile celei de-a 
XVIII-a ediție a Jocurilor Bal- 
canice de Atletism de la Bucu
rești vor aduce o contribuție în
semnată la eforturile pe care pă
turile largi ale popoarelor din 
Balcani le fac pentru 
unei păci trainice în 
parte a Europei.

In dorința de a 
stadiul de pregătire al atleților

avea
20 ți

loc
21 

Re-

stabilirea 
această

cunoaște

stat de vor- 
federal PE-

noștri fruntași, am 
bă cu antrenorul 
TRE ZIMBREȘTEANU și un 
număr de atleți 
se pregătesc în 
Orașul Stalin.

— „In trecut, 
rat antrenorul 
breșteanu, jocurile balcanice nu 
ne-au adus niciodată satisfac
ția unei victorii pe echipe. In 
cei doi ani de cînd s-au re
luat aceste întreceri, am obți
nut însă cîștig de cauză la 
fete. Sperăm că la această e- 
diție, victoria va fi de partea 
noastră și la băieți. Ne bazăm 
pe seriozitatea cu care 
pregătit atleții noștri 
tași. Cele mai mari 
de victorie consider 
avem la prohele masculine 
de semifond Și fond, 800, 1.500» 
10.000 metri, 400 metri gar
duri, ștafetă 4X100, 4 X 400,
triplu salt, înălțime, suliță, și 
decatlon. Ceea ce ne avanta
jează în întrecerea pe echipe 
este faptul că în majoritatea 
probelor „omul doi” este de 
valoare foarte apropiată de 
primul atlet al echipei, ceea ce 
ne va ridica simțitor puncta
jul pe echipe. In ceea ce pri
vește lotul nostru, țin să re-

fruntași care 
tabăra de la

ne-a
Petre

decla-
Zîm-

s-au 
frtin- 
șanse 

că le

lev forma deosebită a atleților 
Măgdaș, Sudrigean, Vamoș. 
Barabaș, Grecescu, Bizim, Sza- 
bo și Porumb Cornel și a re
prezentantelor noastre Ioana 
Petrescu. Ana Coman, Florica 
Grecescu, Aurelia Sîrbu, Maria 
Pândele și Lia Manoliu- Țin să 
subliniez de asemenea, faptul 
că la întrecerile Balcanice vor 
evolua în Prima noastră garni
tură și o serie de tinere spe
ranțe care iau parte pentru 
prima oară la pregătiri alături 
de seniorii' noștri. Este vorba 
de juniorii Paul Păunescu la 
100 metri garduri, Vasile Flo- 
rea la 3000 metri obstacole, 
Nicolae Mărășescu la triplu 
salt și alții, cărora le-am acor
dat o atenție deosebită în tim
pul pregătirii și sper să aibă 
o comportare conformă cu aș
teptările noastre“.

In rîndul atleților noștri frun
tași domnește un spirit optimist 
în preajma întîlnirilor atletice din 
cadrul Balcaniadei. Aceleași Spe
ranțe în victoria culorilor patriei 
noastre le-am găsit și în tabăra 
fondiștilor care desfășoară un 
program special de pregătire în 
Orașul Stalin (restul atleților 
sînt la Poiana Stalin). Maes
trul sportului Constantin Gre
cescu, campion balcanic (anul 
trecut la proba de 10.000 me-

tri) speră să reediteze cu prilejul 
acestei ediții vechea performan
ță. „Deși apar ca favorit în a- 
ceastă probă — ne declară 
Constantin Grecescu — voi 
avea de luptat cu adversari pu
ternici. Este suficient să a- 
mintesc de Mihalic (R.P.F. Iu
goslavia) și Ohnel (Turcia) 
doi alergători recunoscuti ca 
valoare“.

Despre gradul de pregătire 
al atleților noștri vorbesc și 
recordurile doborîte în timpul 
perioadei de pregătire. S-au do- 
borît 11 recorduri la seniori, 
o serie de atleți realizîndu-și 
cu acest prilej normele olim
pice. La fete: Ioana Luță, Io- 
landa Balaș, Florica Greceăcu, 
iar la băieți Zoltan Vamoș, A- 
lexandru Bizin și Răcescu Ha- 
ralambie.

Termlnîndu-și programul de 
pregătire lotul nostru de atletism 
se află deja în Capitală.

Așteptînd cu legitimă nerăbda
re această mare competiție 
atletică, iubitorii de atletism 
din țara noastră nu se îndo
iesc că sportivii noștri vor 
avea o comportare bună în ca
drul Balcaniadei, confirmînd 
frumoasa reputație cîștigată în 
ultimii ani pe plan internațio
nal.

E. P1TULES6U

nerilor, antrenîndu-î în miș
carea de inovații și raționa
lizări, organizațiile U.T.M. au 
datoria să mobilizeze tinerii la 
respectarea lună de lună, zi de 
zi a angajamentului, să-i însu
flețească în obținerea unor re
zultate cît mai importante. în 
Uzina mecanică Cîmpina rezul
tate bune în această privință a 
obținut organizația de bază 
U.T.M. de la secția mecanică I. 
Nu de mult, aici s-a ținut o adu
nare generală U.T.M. în care s-a 
analizat cum se îndeplinesc an
gajamentele pentru economii.

Mulți tineri strungari l-au 
rugat pe Ion Enache să vorbeas
că țeva despre modul în care face 
economii la cuțite. Enache care 
de altfel se și pregătise pentru 
așa ceva, a împărtășit experiența 
sa în organizarea muncii.

— în cazul acesta și în brigă
zile noastre se pot face econo
mii de cuțite. 50 de tineri eco
nomisind fiecare cîte 3 cuțite vor 
face o economie de 10.500 lei lu
nar.

Și de la acea adunare, iniția
tiva lui Enache a fost însușită 
de toți tinerii. N-a trecut decît 
puțină vreme și membrii brigă
zii lui Cristea Aron au și econo
misit fiecare cîte un cuțit.

Din păcate astfel de acțiuni 
sînt puține în uzină. La secția 
a II-a mecanică nu numai că nu 
s-au căutat căi pentru răspîndi- 
rea și dezvoltarea inițiativelor ti
nerești, valoroase, dar comitetul 
U.T.M. nici măcar nu cunoaște 
angajamentele luate de tineri.

— Dumneata faci economii? — 
l-am întrebat pe secretarul orga
nizației U.T.M. din secție, tova
rășul Ion Stan.

— Desigur, și eu și Dogaru 
Ion (Dogaru avea mașina ală
turi), la debitarea materialului,

— Dar alți. tineri ?
— Concret n-aș putea să-ți 

spun. Asta e de altfel o treabă 
• conducerii secției.

n» Acest punct de vedere este gre
șit. Necunoscînd angajamentele 
tinerilor, economiile pe care tre
buie să le realizeze, neavînd evi
dența economiilor realizate, or
ganizația U.T.M. nu are posibi
litatea să desfășoare o muncă 
concretă și temeinică de mobili
zare a tinerilor la îndeplinirea 
angajamentelor, să controleze pe
riodic modul în care se obțin 
economii, luînd unele măsuri a- 
colo unde este cazul. Necunoaș
terea rezultatelor tinerilor nu 
permite evidențierea celor me-

rituoși, împărtășirea experienței 
de muncă. Aceste lucruri por
nesc de la comitetul U.T.M. El 
trebuia să desfășoare acțiuni ho
tărîte pe linia celor amintite mai 
sus și pînă în prezent n-a făcut 
mai nimic. Experiența unor ti
neri în realizarea economiilor nu 
este răspîndită metodic. La sec
ția mecanică II tinerii ar putea 
folosi experiența celor de la me
canică I în economisirea cuțitelor 
de strunjit. Agitația vizuală este 
slab organizată, lipsită de che
mări mobilizatoare, in general, 
mijloacele de propagandă și agi
tație ale organizațiilor U.T.M. 
nu sînt folosite suficient peutru 
mobilizarea tinerilor la îndepli
nirea și depășirea angajamentelor 
luate pentru sporirea productivi
tății muncii și reducerea prețu
lui de cost. Slaba mobilizare în 
îndeplinirea angajamentelor a 
făcut ca unii tineri să obțină re- 
zultate sub posibilități in lupt« 
pentru economii.

E adevărat că pe două luni 
s-au realizat 650.000 lei econo
mii. Privită lunar însă, situația 
arată o stare de lucruri anorma
lă. Pe august economiile au fost 
abia de 200.000 lei. Dacă pe 
această lună tinerii și-ar fi con
centrat eforturile pe linia lichi
dării pierderilor admise — la 
turnătorie era bine să se intro
ducă cît mai repede o măsură deja 
preconizată : turnarea materia^ 
lului deficitar în forme ușor fu
sibile — economiile ar fi cres
cut cu mult peste cele 200.000 
lei.

Pe linia celor amintite, în fața 
situației în legătură cu ritmul 
realizării economiilor, comitetul 
U.T.M., birourile organizațiilor 
de bază, au datoria să mobili
zeze tineretul din uzină la înde
plinirea și depășirea angajamen
telor luate pînă la sfîrșitul anu
lui. Organizînd o evidență pre
cisă și un control permanent, co
mitetul U.T.M. trebuie să lupte 
ca în rîndul tinerilor angajamen
tul, cuvîntul dat, să fie respec
tat cu sfințenie zi de zi. 
Aceasta este o datorie de o- 
noare a fiecărui utemist. Tre 
buie inițiate și sprijinite ast 
fel de acțiuni — schimburi de 
experiență, popularizarea frunta
șilor, înființarea cursurilor de 
minim tehnic etc. — care să 
dezvolte activitatea tinerilor pen
tru găsirea unor noi căi ce conduc 
la sporirea productivității mun
cii, la reducerea consumului spe 
cific de metal, la o mai bună 
folosire a tehnicii, Ia economii.

«



Vizita lui TV. S. Ilrnșciov 
In Statele Unite

Dineul de la Ambasada sovietică
din Washington

Primul ministru sovietic salutat cu căldură
de un mare număr de americani

WASHINGTON 17 (Agerpres).-— sada sovietică din Washington un 
TASS transmite: In s^ara de 16 dineu în cinstea lui D. Eisenhower, 
septembrie N. S. Hrușciov, preșe- președintele S-U.A., și a soției sale, 
dintele Consiliului de Miniștri al doamna Eisenhower. 
U.R.S.S., și soția sa, Nina Petrov- ’ In timpul dineului N. S. Hruș- 
na Hrușciova, au oferit la Amba- ciov, președintele Consiliului de

Cuoîntarea lui N. 5. Hrușciov
Domnule președinte 1
Doamnă Eisenhower I
Doamnelor și domnilor 1
Aceasta este a doua zi a șederii noastre pe 

pămintul Statelor Unite ale Americii. Nu știu cit 
de mulțumiți sînteți de oaspeții dv., dar oaspeții 
sînt foarte mulțumiți de gazdele lor. Vizita in țara 
dv. ne face plăcere, dar nu vă temeți, nu voi cere 
prelungirea duratei vizitei mele la dv. (anima
ție). In ce privește timpul, posibilitățile mele sint 
limitate. Chiar a doua zi după ce mă voi înapoia din 
Statele Unite voi pleca cu avionul în China. Acolo 
se va sărbători cea de-a 10-a aniversare a Republicii 
Populare. Voi pleca acolo, nu pentru a pune la 
cale un complot, ci pentru a sărbători o mare zi 
națională a Chinei Populare.

împreună cu prietenii mei am petrecut astăzi o zi 
p'ăcută. Dv. sînteți desigur niște mari exploatatori, 
căci ne-ațj exploatat bine de tot. (animație, veselie). 
Dl. Lodge a fost imputernicit să facă aceasta și el 
ne-a stors toate puterile (rîsete). Nu știu olt de mul
țumiți sint exploatatorii de noi, dar de data aceasta 
exploatații sînt mulțumiți de exploatatori (rîsete).

A fost interesantă vizita noastră la Institutul de 
Agricultură, la centrul dv. științific. El e mindria 
dv. Am văzut acolo animale, păsări — ele sînt mi. 
nunate ! Și nu am avut impresia că ele ar fi pro. 
testat că reprezentăm o țară socialistă într-o țară 
capitalistă. Ele au înțeles necesitatea coexistenței 
(rfsete).

Am mai vizitat astăzi Clubul Național al Presei. 
Ziariștii sint oameni expansivi, plini de vioiciune. Dv. 
și cu mine, domnule președinte, putem să înțelegem 
situația fiecăruia dintre noi, atunci cind ne întilnim 
cu ziariștii (rîsete). In orice caz. după cum vedeți, 
sint teafăr și nevătămat și consider că acesta este 
un semn bun pentru felul in care a decurs întilnirea. 
Iar ce vor scrie ei despre toate acestea, vom afla 
miine. Acest lucru nu-1 pot ghici. Acolo au fost fel 
de fel de oameni, deci și relatările vor fi diferite 
(animație, veselie).

Apoi am vizitat orașul Washington. De data 
aceasta nu mă voi mai plînge de domnul Lodge. 
Am văzut puține lucruri pentru că am avut foarte 
puțin timp la dispoziție. Am văzut însă cea mai 
frumoasă parte a orașului — este un oraș minunat. 
Am vizitat monumentul lui Lincoln, am adus oma
giul nostru acestui om, cel mai uman, din istoria 
Statelor Unite, a cărui amintire va rămîne vie de-a 
lungul secolelor, ca luptător pentru libertate.

Am mai avut o convorbire cu membrii Comisiei 
senatoriale pentru Afacerile Externe. Nu știu dacă 
senatorii sînt mulțumiți de mine, nu pot vorbi în 
numele lor, dar eu sînt mulțumit și consider că

aceasta e deja pe jumătate un succes (animație). 
Dacă și senatorii sint mulțumiți de mine, aș con
sidera că succesul este deplin. Dar nu știu dacă 
lucrurile stau astfel.

Cred că exprim părerea tuturor prietenilor mei 
care mă însoțesc afirmînd că sîntem foarte mulțu
miți de seara aceasta și de prezența dv., domnule 
președinte, de prezența soției dv. și a colegilor dv. 
ia un dineu atît de solemn. Poate că pentru că o 
doresc atît de mult, de aceea îmi exprim convin
gerea că sosirea noastră la invitația dv., domnule 
președinte, — altminteri nici nu am fi venit — și 
apropiata dv. vizită in țara noastră, vor contribui la 
incălzirea relațiilor internaționale; gheața războiu
lui rece nu numai că a căpătat fisuri, dar a început 
și să se sfărime.

Cred că prin eforturi comune ne vom atinge țe
lurile pentru a topi intr-adevăr gheața și a crea con
diții normale de viață pentru popoarele noastre și 
relații bune, de prietenie, între statele noastre.

Ridicînd cupa cu șampanie, rog pe toți oaspeții 
să-mi urmeze exemplul, toastez pentru președintele 
Statelor Unite. Nu știu dacă am dreptul, dacă îmi 
permiteți, însă noi vă considerăm un bun prieten 
al nostru. Ați dovedit că sînteți de o scrupulozitate 
extremă — nici nu știu dacă se potrivește acest cu- 
vînt pentru a exprima exact modul cum v-ați înde
plinit datoria cind ați fost comandantul trupelor 
aliate în timpul celui de-al doilea război mondial. 
Cind veți yeni în țara noastră, veți simți căldura cu 
care vă va înconjura poporul nostru. V-aș ruga 
însă ca atunci cind veți simți această căldură să 
nu separați poporul de guvern, așa cum încearcă 
unii s-o facă. Aceasta este o separare foarte greșită, 
deoarece în țara noastră guvernul exprimă și înfăp
tuiește ceea ce gîndește și dorește poporul.

Dacă poporul exprimă un sentiment de simpa
tie și guvernul este de aceeași părere. Nici nu con
cep că această unitate ar mai trebui pusă la 
îndoială. In timpul vizitei dv. in U. R. S. S. vă 
veți putea convinge cit de strins unite sînt la noi 
poporul și guvernul : ne înțelegem dintr-o privire. 
Fie ca cei care se îndoiesc să vină la noi și să 
se convingă.

Ridic cupa cu șampanie și vă rog să beți pentru 
sănătatea domnului președinte, pentru sănătatea dv., 
doamnă Eisenhower, pentru sănătatea dv., dragi 
oaspeți și domni, pentru toți cei prezenți aici. Deși 
acest vin este rece, fie ca relațiile noastre să devină 
mai calde, fie ca atmosfera să se Încălzească pentrti 
a topi gheața războiului rece și a asigura condiții 
favorabile coexistenței pașnice intre state, între po
poarele noastre. In sănătatea dv.! (aplauze).

Cuoîntarea lui D. Eisenhower
Domnule președinte al Consiliului de Miniștri al 

JU.R.S.S., Hrușciov I
Doamnelor și domnilor I
Sînt încredințat, domnule președinte, că toți oas

peții americani care se află astăzi aici doresc ca 
în numele lor și al meu personal să exprim mulțu
mirile noastre dv., și soției dv., pentru ospitalitatea ce 
ne-ați acordat. Pină în prezent nici un șef al gu
vernului sovietic nu a vizitat Statele Unite, pe de 
altă parte vizita mea la ambasada sovietică este pri
ma vizită a unui președinte al Statelor Unite la 
ambasada sovietică din Washington.

Așadar, putem considera că aici a început o eră 
nouă, ceea ce înseamnă mai mult decit simplul fapt 
că am luat o masă împreună. Am avut intilniri care, 
sper, că pot însemna cel puțin începutul sfărîmării 
gheței despre care ați vorbit. Cu toate acestea tre
buie să formulez obiecțiuni la unele din observațiile 
făcute de dv.; ați spus că veți pleca în China după 
întoarcerea in Uniunea Sovietică. Dacă voi veni in 
Uniunea Sovietică, eu nu o voi părăsi pentru a pleca 
de acolo in China.

In timpul vizitei dv. în America veți vedea cum 
trăiește poporul nostru. Veți vedea oameni ai muncii, 
funcționari de cele mai diferite profesii și ocupații.

Veți vedea că ei nu reacționează la ceea ce le facem 
noi semn, că ei nu ascultă de ordine. Dar ei vor 
afla fără îndoială că sistemul dv. se deosebește de 
al nostru și vor căuta să învețe oițe ceva de la dv.

Cred, de asemenea, că si dv. veți învăța cîte ceva 
de la ei. Poporul nostru este un popor patriot, noi 
îl iubim, firește, deoarece este poporul nostru, un 
popor mare.

Ridic cupa în sănătatea dv. ca conducător al Uniu
nii Sovietice. Aș dori să spun următoarele: poporul 
american dorește să afle de la dv. despre poporul dv. 
astfel îneît nu numai cele spuse de dv. sau de mine, 
sau de vreunul dintre colaboratorii noștri, dar intrea. 
ga această cunoaștere reciprocă cu caracter de masă 
să poată duce la o iipipăcare, la o Înțelegere reci, 
procă, astfel îneît noi să creăm o lume mai bună, 
în care să domnească dreptatea, astfel incit întreaga 
lume să prospere.

Sper că așa va fi în întreaga lume și în special 
între cele două țări ale noastre.

Ridic paharul în sănătatea domnului Hrușciov, 
președintele Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., in 
sănătatea soției domnului Hrușciov, în sănătatea tu
turor celor de față 1 (aplauze).

„Cea mai fericită zi 
din viața mea"

(
BRUXELLES 17 (Agerpres). — 

Reprezentanții vieții publice din 
Belgia și oamenii simpli din a- 
ceasta țară urmăresc cu un uriaș 
interes vizita lui N. Ș. Hrușciov 
în S.U.A. „Ziua de astăzi, scrie 
un locuitor al orașului Gând în
tr-o scrisoare adresată ambasadei 
sovietice, este cea mai plăcută și 
cea mai fericită zi din viața mea. 
Aceasta este ziua cînd dl. Hruș
ciov a sosit in S.U.A. Privirile oa
menilor din toate țările lumii 
sint îndreptate acum spre dînsul. 
îi doresc lui, familiei sale și tu
turor celor care-l însoțesc mari 
succese în misiunea de onoare și 
răspundere pentru binele între
gii omeniri“.

Cine nu este interesat 
in îmbunătățirea 

relațiilor 
sovieto«americane
BONN 17 (Agerpres). — Unele 

ziare vest-germane iși exprimă ne
mulțumirea pentru faptul că vizita 
lui N. S. Hrușciov în S.U.A. ar 
Îiuțea să ducă la ameliorarea re- 
ațiilor sovieto-americane. Ziarul 

„Frankfurter Neue Presse“, legat 
de cercurile conducătoare creștin, 
democrate, a publicat un articol în 
care se arată îngrijorat că vizita 
lui N. S- Hrușciov în S.U.A. va 
duce la dezvoltarea unor sentimen
te de prietenie din partea america
nilor față de Uniunea Sovietică. 
Ziarul scrie că Eisenhower și 
Hrușciov ar fi trebuit să se întil- 
nească „într-un loc neutru“, pen
tru că în felul acesta s-ar fi evitat 
posibilitatea ca N. S. Hrușciov „să 
cucerească inima americanilor“.

WASHINGTON 17 (Agerpres).- 
TASS transmite: Răspunzind la 
întrebările ziariștilor in cadrul con
ferinței de presa din 17 septembrie, 
D. Eisenhower, președintele S.U.A., 
s-a declarat de acord cu N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S-, că un nou 
mare război ar fi o nebunie.

Această convingere, a spus, pre
ședintele, se află la baza oricărei 
atitudini înțelepte.

Președintele a amintit despre 
divergențele existente intre guver. 
nele Statelor Unite și Uniunii So
vietice, declarînd că mai sint în. 
că posibile neînțelegeri serioase. 
Multe, a spus el, depind de po
poarele celor două țări.

Răspunzînd la alte întrebări, pre- 
ședințele a spus că poziția lui 
N. S. Hrușciov în cursul vizitei 
lui în S.U.A. este excepțional de 
prietenească. întreaga poziție a 
lui N. S. Hrușciov și modul său 
de a se comporta dovedesc că el

Filme despre trei mari 
evenimente ale zilei

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : Operatorii de la 
studioul central de filme documen
tare din Moscova realizează un 
mare film tehnicolor consacrat vi
zitei lui Nikita Hrușciov, președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., în America. Primele ca
dre ale acestui film, care se va 
numi „Misiunea păcii”, au fost 
filmate pe aeroportul Vnukovo din 
Moscova, de unde au plecat in 
S.U.A. șeful guvernului sovietic și 
persoanele care-l insoțesc. Patru 

Miniștri al U.R.S.S., și D. Eisen- 
hower, președintele S.U.A., au ros
tit cuvîntări.

Dineul s-a desfășurat într-o at
mosferă caldă, destinsă.

Conferinfa de presă 
a lui D. Eisenhower

năzuiește spre un acord, a arătat 
Eisenhower.

Președintele Eisenhower a fost 
întrebat dacă în convorbirile șale 
cu N. S. Hrușciov va aborda pro
blemele Laosului și Berlinului. 
Președintele a răspuns că nu în
țelege la ce bun să se întîlnească 
împreună el și cu Hrușciov, dacă 
nu ar discuta despre Berlin.

Rcferindu-se la informația că 
președintele Eisenhower și N. S. 
Hrușciov vor examina un plan 
comun de ajutorare a țărilor slab 
dezvoltate, președintele a spus că 
atîta timp cit nu există un anumit 
acord care să înlăture divergențele 
dintre Statele Unite și Uniunea 
Sovietică, Statele Unite nu pot so
licita Uniunea Sovietică să ia par
te la un asemenea proiect.

Răspunzind la întrebarea dacă 
nu se va ajunge la situația ca mi
lioane de americani, după ce vor 
urmări pe ecranele televizoarelor 
atitudinea prietenească a lui N. S.

operatori din Moscova au plecat în 
America pentru continuarea fii’ 
mirii.

La studioul central de filme do
cumentare din Moscova în pre
zent este pe terminate filmul des
pre lansarea in Lună a rachetei 
cosmice sovietice.

In aceste zile lucrătorii de la 
studioul cinematografic de filme 
de știință popularizată din Moscova 
execută documentarul despre spăr
gătorul de gheață atomic „Lenin".

(Urmare din pag. I-a)

clarat că au fost impresionați de 
felul in care s-a prezentat liderul 
sovietic“.

Convorbirea cu membrii Comi
siei senatoriale pentru Afacerile 
Externe a durat o ora și jumă
tate. „Sînt foarte satisfăcut de 
convorbirea foarte sinceră pe. care 
am avut-o cu senatorii americani 
— a declarat la ieșirea din Ca- 
pitoliu N. S. Hrușciov. întreve
derea a fost foarte rodnică și 
foarte utilă...“

Numeroși senatori în declara
țiile făcute după această convor
bire au relevat tonul amical al 
discuției și impresia profundă pe 
care le-a făcut-o N. S. Hrușciov. 
„Noi am abordat cu dl. Hruș
ciov — a declarat senatorul Ful- 
bright — numeroase subiecte și 
discuția a fost foarte interesantă. 
Am avut astăzi cu dl. Hrușciov o 
frumoasă demonstrație a energiei, 
a inteligenței, pe scurt a capacită
ților poporului sovietic de care 
trebuie să ținem seama".

La fel ea în cursul aparițiilor 
sale anterioare, N. S. Hrușciov a 
fost salutat cu căldură de un 
mare număr de locuitori ai ca
pitalei americane atunci cind îm
preună cu Henri Cabott Lodge, 
reprezentantul permanent al 
S.U.A. la O.N.U., a vizitat mo
numente istorice și culturale ale 
orașului Washington.

Pentru gazetarii care urmăresc 
vizita conducătorului guvernului 
sovietic pentru a capta remarcile 
și observațiile sale spirituale răs- 
pindite din abundență pe parcurs 
sint pline de învățăminte reac
țiile populației americane în fața 
comportării deschise și priete
nești a lui N. S. Hrușciov și a 
celor care-l însoțesc. La monu
mentul lui Abraham Lincoln el 
a fost obiectul unei frumoase ma
nifestații de simpatie. Cetățeni 
americani i-au solicitat să se fo
tografieze împreună, să facă apre
cieri cu privire la Washington, 
iar N, S. Hrușciov a răspuns tu-

Telegrama 
de felicitare adresată 

de N« S. Hru-șciov 
iui A. Tupolev

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., a adresat aca
demicianului Andrei Tupolev, con
structor general de avioane, o tele
gramă de felicitare in care, din 
partea lui personal și din partea 
tuturor tovarășilor care au zburat 
la Washington pe bordul avionului 
sovietic turbopropulsor ,,TU-114“, 
Iși exprimă sincera admirație față 
de minunata mașină construită de 
muncitorii, inginerii și tehnicienii 
sovietici, dună calculele lui Tuipo- 
lev.

Este foarte plăcut să călăto
rești cu acest avion, scrie N. S. 
Hrușciov. In avion am luat masa, 
am lucrat și chiar am dormit, și 
curind după dejun am și ajuns 
la Washington — capitala State
lor Unite.

In telegramă. N. S. Hrușciov 
mulțumește lui Tupolev pentru 
munca sa rodnică, pentru crearea 
navelor aeriene care aduc o glo
rie binemeritată Uniunii Sovie
tice.

Hrușciov și cofdialitatea lui, să fie 
„dezarmați din punct de vedere 
psihologic“, președintele a expus o 
teorie, potrivit căreia sistemul a- 
merican al structurii de stat se 
întemeiază pe dreptul fiecăruia de 
a-și exprima părerile ce-i convin. 
El a spus -ca, după părerea lui, 
poporul american este suficient de. 
puternic pentru a lua singur ho- 
tărîri.

Unul din corespondenți l-a ru
gat pe președinte ca avind în ve
dere propunerea în domeniul de
zarmării pe care N. S. Hrușciov 
intenționează s.o prezinte la 
O.N.U., să repete propriile sale 
concepții în legătură cu dezarma
rea. Răspunzind la aceasta între
bare Eisenhower și-a exprimat con
vingerea că dezarmarea generala 
reciprocă este singura mare spe
ranța a întregii lumi de a trăi in 
pace. El a subliniat din nou pă
rerea că nici una din propunerile 
în domeniul dezarmării nu poate fi 
considerată realizabilă daca nu a- 
sigură condițiile care sa permită 
îndeplinirea ei, și dacă nu preve
de măsuri care să-i facă pe toți 
să fie convinși că acordul Se res
pectă. In aceste limite a spus pre
ședintele, Statele Unite nu inten
ționează să pună nici un fel de 
condiții deosebite.

Impărtășindu-și gîndurile de 
care a fost stăpinit cînd N. S. 
Hrușciov i-a înmînat copia fa
nionului transportat de racheta 
sovietică pe Lună, președintele a 
declarat că consideră că fanionul 
feste deosebit de interesant.

Răspunzind la o întrebare refe
ritoare la declarația preș-dintelui 
De Gaulle în legătură cu planu
rile sale pentru Algeria, Eisenho
wer a declarat că acesta este un 
plan constructiv și vast și că Sta
tele Unite pot să.l sprijine. 

turor cu bunăvoință. Cetățeanul 
american, entuziast și sincer in 
manifestările sale, este impresio
nat de spiritul de prietenie care 
i se arată; el urmărește cu interes 
mereu sporit desfășurarea că
lătoriei lui N. S. Hrușciov desco
perind tot mai mult similitudini 
de interese intre cele două po
poare, avantajele incontestabile 
ale bunăvoinței și încrederii re
ciproce față de suspiciunile și 
ideile preconcepute promovate 
ani de-a rîndul de anumite 
cercuri.

Miercuri seara a avut loc după 
cum s-a mai anunțat în saloanele 
ambasadei sovietice din Washing
ton un dineu oferit de N. S. 
Hrușciov in cinstea președintelui 
și doamnei Eisenhower. Acest 
dineu, la care au participat un 
mare număr de personalități ofi
ciale americane, s-a desfășurat 
într-o atmosferă cordială. In 
drum spre sediul ambasadei so
vietice, populația Washingtonului 
i-a făcut din nou lui N. S. Hruș
ciov o primire călduroasă. Apa
riția lui N. S. Hrușciov pe stră
zile Washingtonului este în per
manență salutată de oamenii 
simpli care văd in această vizită 
o misiune a bunăvoinței și un 
pa, important pentru îmbunătă
țirea relațiilor dintre cele două 
mari state.

Dineul de ieri seară a marcat 
sfîrșitul șederii lui N. S. Hrușciov 
la Washington.

Joi dimineața la ora 821 N. S. 
Hrușciov a plecat cu un tren ofi
cial la New York. înainte de ple

R. P. Chineză trebuie să fie 
admisă în O. N. U.

Cuvintul reprezentantului R. P. Romine, Silviu Brucan
NEW YORK 17 (Agerpres). — 

Luind cuvintul în cadrul dezba
terilor care au avut loc la 16 sep
tembrie în Comitetul General pri
vitoare la înscrierea pe ordinea de 
zi a sesiunii Adunării Generale a 
O.N.U. a problemei reprezentării 
R.P. Chineze, reprezentantul R.P. 
Romîne, SILVIU BRUCAN, eare 
este ți vicepreședinte al celei de-a 
14-a sesiuni a Adunării Generale, 
a declarat :

Principala ți izbitoarea trăsă
tură a acestei dezbateri este aceea 
că toate argumentele — atît cele 
pentru, cît și cele contra — duc 
la aceeași concluzie, și anume că 
trebuie să recomandăm includerea 
pe ordinea de zi a problemei re
prezentării Chinei. Să luăm de 
pildă argumentul invocat de Sta
tele Unite ale Americii împotriva 
propunerii Indiei, că pacea ar fi 
tulburată în Asia. Bunul simț ara
tă că dacă pacea este tulburată 
într-o regiune oarecare, Națiunile 
Unite ar trebui să fie capabile să 
abordeze cu eficacitate situația în 
această regiune. Și cum ar putea 
O.N.U. să abordeze în mod efi
cient problema păcii în Asia, atî
ta timp cît cea mai mare putere 
a acestui continent este ținută în 
mod abuziv în afara acestei orga
nizații ?

Romînia sprijină cu tărie inclu
derea pe ordinea de zi a proble
mei reprezentării Chinei în O.N.U. 
După părerea delegației romîne, 
felul în care se va rezolva această 
problemă de către seț^unea a I4-a 
a Adunării Generale O.N.U., con
stituie o serioasă încercare pentru 
Națiunile Unite în general. Acei 
care sînt intr-adevăr preocupați 
de prestigiul ți eficacitatea acestei 
organizații, nu pot să nu urmă
rească cu adipcă îngrijorare im

Dezbaterile din Adunarea 
Generală a O.N.U.

NEW YORK 17 (Agerpres). In 
Adunarea Generală au început la 
17 septembrie dezbaterile genera
le, în cursul cărora șefii delega
țiilor expun punctul de vedere al 
guvernelor respective asupra pro
blemelor ce stau în fata O.N.U. 
De obicei acest moment, care 
marchează și intrarea în fondul 
lucrărilor suscită cel mai viu in
teres ; joi însă, în lojile rezerva
te presei și publicului n-a putut 
fi remarcat obișnuitul aflux. Lo
cul rezervat presei era pe trei 
sferturi gol. Marea majoritate a 
corespondenților acreditați la 
O.N.U. se afla în gara Pennsyl

La Moscova

Manifestări consacrate aniversării 
semimileniului orașului București

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite : La 17 septem
brie, la Casa prieteniei cu popoa
rele din țările străine a avut loc 
o reuniune consacrată celei de-a 
500-a aniversări a Bucureștiului.

I. Smirnov, membru al condu
cerii Asociației de prietenie sov'.e- 
to-rominet a ținut o conferință 

care el a vizitat gara, fiind salu
tat cu aclamații de o mulțime 
uriașă strinsă în apropiere. îna
inte de a se urca in tren N. S. 
Hrușciov a declarat că pleacă 
spre New York cu speranța că 
,Soarele, va străluci totdeauna 
asupra relațiilor noastre și asu
pra celor două țări ale noastre”.

Trenul oficial era format din 
14 vagoane. N. S. Hrușciov a luat 
loc în ultimul vagon care poartă 
numele primului președinte al 
Statelor Unite, George Washing
ton. Vagonul este împodobit cu 
picturi infățișind pe marele om 
de stat american, cu soția și co
piii săi. Șapte vagoane de la 
începutul trenului au fost re
zervate corespondenților, ca și un 
vagon restaurant transformat in 
sală a presei, spre a permite zia
riștilor să-și bată telegramele la 
mașină, tn drum spre New York, 
trenul a trecut prin orașele Wil- 
mington, Delaware, Philadelphia, 
Pennsylvania, New Jersey. Ast
fel, trenul oficial a parcurs 
regiunile păduroase și agri
cole din Maryland și Delaware, 
precum și una din cele mai im
portante regiuni industriale ala 
Statelor Unite, Pennsylvania.

La sosirea sa la New York, 
N. S. Hrușciov a fost salutat în- 
tr-una din shlile gării Pennsyl
vania de Richard Patterson, co
misar comercial al orașului New 
York. O mare mulțime de oa
meni aștepta, chiar in sala gării 
sosirea înaltului oaspete. De a- 
semenea N. S. Hrușciov a fost

pasul în care a fost adusă orga
nizația noastră, datorită tratamen
tului vădit abuziv acordat proble
mei reprezentării Chinei.

Adevărata problemă constă în 
aceea dacă această organizație este 
sau nu fidelă Cartei O.N.U. Cu 
alte cuvinte dacă unul din prin
cipiile de bază ale Cartei, și a- 
nume principiul că cele cinci 
mari puteri sînt membri perma- 
nenți ai Consiliului de Securitate, 
este sau nu respectat. Este indis
cutabil că în O.N.U. sînt de fapt 
numai patru membri permanenți, 
numai patru mari puteri. Oricum 
ați insista să-l denumiți pe dom
nul care stă în locul celui de-al 
cincilea membru permanent, în 
nici un caz el nu poate fi consi
derat ca reprezentind o mare pu
tere. Sînt sigur că nici chiar dele
gatul S.U.A., indiferent de meri
tele pe care Ie atribuie acestui 
domn, nu ar putea merge atît de 
departe îneît să-l considere repre
zentantul unei mari puteri.

După cum vă amintiți, la 10 
septembrie s-a ținut o ședință a 
Comisiei de dezarmare. Noi am 
ascultat 20 de cuvîntări ținute de 
distinși reprezentanți ai diferite
lor țări din toate continentele, 
fără deosebire de sistemul lor po
litic sau economic.

Toți au vorbit despre cele patru 
mari puteri, despre rolul lor deo
sebit și răspunderea lor în pro
blema dezarmării. A cincea nici 
măcar nu a fost menționată pentru 
simplul motiv că ea nu este prin, 
tre noi, ea nu este prezentă aci. Și 
fiecare îți dă seama că nu are nici 
un rost să vorbească despre rolul 
pe care susmenționatul domn care 
stă în Jocul Chinei și-l poate 
asuma în tratativele pentru dezar
mare. Chiar dacă ci ar avea cele 
mai bune intenții din lume, o ase

vania, unde a sosit N. S. Hruș
ciov. In cercurile O.N.U. s-a luat 
cunoștință cu satisfacție de de
clarația făcută de conducătorul 
sovietic la Clubul Național al 
Presei din Washington că 
discursul său în fata Adunării 
Generale a O.N.U. se va concen
tra asupra problemei dezarmării.

Ședința din dimineața zilei de 
joi a început Ia ora 10.42 (ora 
locală, 16,42 ora București). In 
cadrul ședinței a luat cuvintul 
secretarul de stat, Christian Her- 
ter, ,care a făcut o expunere de 
o oră.

despre Capitala Romîniei despre 
dezvoltarea ei vertiginoasă in anii 
puterii populare.

tn aceeași zi la Casa prieteniei 
cu popoarele din țările străine s-a 
deschis o expoziție la care sînt 
prezentate peste 100 de lucrări de 
artizanat din Romînia 

salutat de A. A. Sobolev, repre
zentantul permanent al Uniunii 
Sovietice la O.N.U. De N. S. 
Hrușciov se apropie patru fetițe 
cu buchete de gladiole albe și 
de garoafe roșii.

Mulțumind pentru cuvintele 
de bun sosit, șeful guvernului 
sovietic adresează intr-o scurtă 
cuvintare, cele mai bune urări 
de succes, populației New York- 
ului. Știu că orașul New York 
este un mare centru industrial al 
Statelor Unite — spune N. S. 
Hrușciov. In calitatea mea de fost 
muncitor adresez urări deosebite 
muncitorilor care creează bună
starea și bogăția societății. Sini 
convins, spune in continuare pre
ședintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., că întrevederile și 
convorbirile pe care le voi avea 
aici cu reprezentanții diferitelor 
cercuri ale țării vor contribui la 
o mai bună înțelegere intre cele 
două țări ale noastre și la întă
rirea păcii in lume.

Mari mulțimi ale uriașului oraș 
sint masate de-a lungul străzilor 
pe care cortegiul de automobile, 
se îndreaptă spre hotelul „Wal- 
dorf Astoria“, reședința șefului 
guvernului sovietic. N. S. Hruș
ciov pleacă apoi spre hotelul 
„Commodore“ unde, la ora 13 
primarul New York-ului, Ro- 
bert Wagner, oferă un de
jun în cinstea înaltului oaspete.

Dejunul care este televizat, s-a 
desfășurat intr-o atmosferă deo
sebit de bună. La un balcon o 
orchestră care cintă alternativ 
cintece rusești și americane 
depune toate eforturile pentru a 
încerca să se facă auzită în zgo
motul conversațiilor.

menea responsabilitate ar fi prea 
grea pentru el.

Comitetul Olimpic Internațional 
a dat recent o bună lecție în a- 
ceastă privință. Hotărîrea luată în 
iunie a.c. de acest comitet în pro
blema Chinei este fără îndoială re. 
velatoare. Eu nu am de gînd să o 
comentez. Voi cita din „New York 
Times” din 3 iunie : „Grupul din 
Taivan a fost recunoscut pînă a- 
cum în calitate de Comitet olim
pic național chinez. Azi, a declarat 
dl. Brundage, președintele Comi
tetului, el nu mai poate fi recu
noscut în continuare sub acest 
nume, deoarece el nu mai contro. 
lează mișcarea sportivă din China. 
Dl. Brundage s-a referit la o de
clarație a Comitetului său în care 
se spune că „Comitetul din Taivan 
nu are nici o autoritate în China“. 
El a adăugat că dacă Comitetul 
din Taivan se va adresa cu cere
rea de a fi recunoscut sub alt 
nume, Comitetul Olimpic Interna
țional va lua în considerație a- 
ceastă cerere. Dl. Brundage a su. 
bliniat că această măsură luată în 
unanimitate a fost o hotărîre pă
trunsă de bun simț...“. Eu nu mai 
am de adăugat decit un singur 
cuvînt. Dl. Brundage, președintele 
Comitetului Olimpic Internațional 
este american. Un american care 
dovedește bun simț, în timp ce 
aci, delegația americană încearcă 
să împiedice examinarea problemei 
reprezentării Chinei. Se teme ea 
oare ea nu cumva bunul simț să 
triumfe și în cadrul OJN.U. ?

Proiectul de rezoluție propus de 
S.U.A. nu numai că respinge în
scrierea pe ordinea de zi a proble
mei reprezentării Chinei, dar ține 
să impună un fel de interdicție 
împotriva dezvoltării acestei pro
bleme. Dacă delegația S.U.A. con
sideră că poziția sa este îndreptă
țită, de ce atunci se ferește de o 
discuție publică ? Singurul lucru 
just, rezonabil și legal care tre
buie făcut este a recomanda A- 
dunării Generale propunerea gu
vernului indian privind recunoaște
rea drepturilor Chinei în O.N.U. |

NEW YORK. - La 17 septem
brie la Cape Canaveral a fost 
lansat satelitul artificial ameri
can „Transit 1“ cu ajutorul unei 
rachete de tip „Thor-Able“. La o 
oră după lansare Ministerul de 
Război al S.U.A. a anunțat că 
„trebuie presupus că satelitul nu 
s-a plasat pe orbită", deoarece 
etajul trei al rachetei nu a func
ționat.

PEKIN. — După cum transmite 
agenția China Nouă la cea de-a
IX- a ședință a Comitetului per
manent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină 
a celei de-a doua legislaturi s-a 
hotărit ca în cinstea celei dea
X- a aniversări a proclamării R. P. 
Chineze să fie grațiați criminalii 
de război care s-au aflat in servi* 
ciul clicii lui Cian Kai-și și a sta* 
tului marionetă „Mancijougo“* 
persoanele care au săvîrșit infrao 
țiuni contrarevoluționare și in» 
fr actor ii de drept comun care s~aii 
îndreptat și au pășit pe calea ce^ 
bună.

PEKIN. — După cum transmite 
agenția China Nouă, la 17 sep
tembrie, la propunerea Consiliului 
de Stat al R. P. Chineze, Comitetul 
Permanent al Adunării Reprezen
tanților Populari din întreaga 
Chină a numit pe Lin Biao, loc
țiitor al premierului Consiliului de 
Stat al R. P. Chjneze în funcția 
de ministru al Apărării, prin cu
mulare, eliberind pe Pîn De-huai, 
locțiitor al premierului Consiliului 
de Stat, din funcția de ministru al 
Apărării, pe care a deținut-o prin 
cumulare. S-a hotărit de asemenea 
ca Lo Jui-țin locțiitor al premieru
lui Consiliului de Stat, să fie nu
mit prin cumulare șeful statului 
major al Armatei populare chineze 
de eliberare, eliberind din această 
funcție pe Httan De-cen. Se Fu-ciji 
a fost numit ministru al Secii 
rității Publice, în locul lui Lo 
Jui-țin.

PARIS. — La 11 septembrie, 
maestrul Constantin Silvcstri a di
rijat la Besancon (Franța), în ca
drul festivalului anual care are 
loc în acest oraș, un concert care 

s-a bucurat de un succes strălucit.

Primarul New York-ului, Ro- 
bert Wagner toastează pentru 
Uniunea Sovietică și inalții oa
speți. Rostește apoi o scurtă cu
vintare H. C. Lodge.

Amintind că unul din fiii lui 
N. S. Hrușciov a căzut pe câmpul 
de onoare în cel de-al doilea 
război mondial, el subliniază 
eroismul armatei sovietice în 
luptă.

N. S. Hrușciov ridici paharul 
pentru poporul american și pen
tru prietenia intre cele două 
popoare. In puternicele aplauze 
ale celor prezenți, el declară t 
Vă spun, domnilor, cu toatk sin
ceritatea. că dorim să trăim CU 
voi in pace și prietenie.

La ora cînd transmitem, N. S. 
Hrușciov este oaspetele lui Ave- 
rell Harriman, fostul guvernator 
al New Yorkului, care nu de 
mult a vizitat Uniunea Sovietică.

Seara, urmează ca N. S. Hruș
ciov să participe la un dineu ofe^ 
rit în cinstea sa de Clubul Eco
nomic din New York, cu caret 
prilej va rosti o cuvintare. Pen
tru invitațiile la acest dineu a 
fost o adevărată cursă, după 
cum relatează ziarul ,JVete York 
Tribune", in rîndul oamenilor 
de afaceri americani a avut loo 
„o luptă acerbă pentru invitații”. 
„Respingem o mie de cereri ale 
membrilor noștri pentru că nu 
avem locuri“ — a declarat zia- 
rului „New York Herald Tri
bune" Eckermann, directorul exe- 
cutiv al Clubului Economic. Fără 
îndoială numărul celor prezenți 
va depăși 2.000 de persoane. A- 
ceasta va fi cea mai mare intîl- 
nire a oamenilor de afaceri de 
vază sub un singur acoperiș.

Nu este departe 
timpul cînd viața va 
putea fi creată din 

materie moartă
- DECLARAȚIA ACAD. A. NES- 
MEIANOV LA ÎNCHIDEREA SE

MINARULUI STUDENȚESC 
INTERNAȚIONAL DE LA 

MOSCOVA -

MOSCOVA 17 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 16 septem
brie în cadrul ședinței de Închi
dere a Seminarului studențesc in
ternational „Invățămîntul supe
rior în U.R.S.S.“ a luat cuvîntut 
Aleksandr Nesmeianov, președin
tele Academiei de Științe a 
U.R.S.S., crre a vorbit amănun
țit despre structura și activitatea 
academiei.

Răspunzînd la numeroase în
trebări președintele a denumit 
biologia și, îndeosebi, partea ei 
fizico chimică, știința viitorului. 
Nu este departe timpul, a spus 
Nesmeianov, cînd viața va putea 
fi creată din m< terie moartă.

Oamenii de știință sovietici au 
fost convinși că vor atinge repede 
Luna, a spus președintele Acade
miei, răspunzînd la întrebarea 
unui student francez.

Referindu-se la dificultățile zbo
rului omului în Lună, Aleksandr. 
Nesmeianov a spus că, după pă
rerea lui personală, sarcina de 
a ajunge în Marte este în pre
zent mai ușoară decît aseleniza
rea omului.

Zborul rachetei sovietice este 
prima etapă pe calea, cuceririi de
finitive a Cosmosului, a declarat 
acad. Nesmeianov răspunzînd la 
întrebarea lui Ai Ciji-șcen, re
prezentantul Federației student!4 
lor din întreaga Chină.

La închidere, participant!! Ia 
seminar au adoptat un comunica! 
în care se spune că seminarul 
le-a permis să-și facă o imagine 
clară despre sistemul învățămîn- 
tului superior în U.R.S.S. și des
pre perspectivele dezvoltării lut 
continue.

Programul seminarului a per
mis participantilor să aibă un 
schimb de păreri în legătură cu 
numeroase probleme care preocu
pă studențimea din diferite tărî.
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