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Plecarea la Berlin a delegației 
de partid și guvernamentale 

a R. P. Romine

Delegația de partid și guvernamentală a R.P. Romine pe aeroport, tnainte de plecare.
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Știința sovietică pătrunde vertiginos 
în tainele Cosmosului

' Luni dimineața a părăsit Capitala, plecînd spre 
Berlin, delegația de partid și guvernamentală a R.P. 
Romine care va participa la sărbătorirea celei de.a 
10-a aniversări a proclamării Republicii Democrate 
Germane.

Din delegație fac parte tovarășii Alexandru Mo- 
ghioroș, membru al Biroului Politic al C.C. al 
P. M. R-, vicepreședinte al Consiliului de Mi
niștri, conducătorul delegației, Ștefan Voitec, mem
bru supleant al Biroului Politic al C.C. al P.M.R., 
vicepreședinte al Consiliului de Miniștri, Florian Dă. 
nălache, membru al C.C. al P.M.R., prim-secretar 
al Comitetului orășenesc București al P.M.R.. Ni- 
colae Catană, membru supleant al C.C. al P.M.R.,

director general al Combinatului siderurgic din 
Hunedoara, Vasile Benea, prim-topitor la Combina
tul metalurgic Reșița, Erou al Muncii Socialiste. 
Din delegație face de asemenea parte tov. losii Pu. 
vak, ambasadorul R. P. Romine la Berlin.

La plecare, pe aeroportul Băneasa, membrii dele
gației au fost conduși de tovarășii Gheorghe Apos, 
toi, Alexandru Drăghici, Janoș Fazekaș, Alexandru 
Bîrlădeanu, Atanase Joja, Gherasim Popa, Gheor
ghe Stoica, membri ai C.C. al P.M.R., ai guvernu
lui, activiști de partid și de stat.

Au fost de față Wilhelm Bick, ambasadorul R.D. 
Germane la București, și membrii ambasadei.

(Agerpres)

Prin munca patriotica

Tinerii bucuresteni au trimis
Importante rezultate 

ale siderurgiștilor 
hunedoreni

Hunedoarei 500 tone fier vechi
Duminică 4 octombrie. La fa

brică nu se lucrează, la faculta
te nu se țin cursuri și totuși sute 
de muncitori și studenți au ple
cat in această zi de la casele 
lor, sau de la cămine, foarte de 
dimineață. Pe unii dintre ei i-am 
întîlnit la gara București-Obor. 
Erau peste 400. Veniseră să în
carce prin muncă voluntară cu 
fier vechi, trenul ce avea să ple
ce la Hunedoara. Acolo, in ceta
tea oțelului, acest fier vechi se 
va transforma în tone de oțel 
pentru tractoare și strunguri, lo. 
comotive și unelte de muncă.

In zilele noastre, cînd peste 
tot se construiește, cînd lupta 
pentru economii, pentru înflori
rea patriei noastre dragi a cu
prins întreg poporul, tinerii, fia 
ei muncitori, studenți sau elevi, 
nti râmin la 'o parte. Ei fac do
vada patriotismului lor înflăcărat 
nu numai in munca din uzină și 
școală, ci și prin munca patrio
tică, pe șantiere, la gospodării 
agricole și oriunde sînt chemați. 
Spre locul unde se înt'lneau ei 
duminică, ne-au condus drapele 
roșii ce se vedeau de departe, 
cântecele, risul și voia bună ce 
umpleau văzduhul. Vagoane goa
le așteptau să le vină rîndiil la 
încărcat Macarale puternice 
fiurtau spre ele bucăți mari cu 
ier vechi. Din autocamioane ti

nerii descărcau și ei voinicește 
lntrecîndu-se parcă cu macara
lele. Cu toții încărcau fierul 
vechi adunat de tinerii din 
București in decursul mai multor 
zile de muncă patriotică.

La sortarea metalului i-am în
tîlnit pe Ștefan Bidoianu, Aurel 
Paleologu și Ștefan Gherghicea- 
nu, strungari la „Radio popular“. 
Mai încolo, la încărcarea unui 
vagon, se întreceau Vasile Șer- 
ban, Aurel Ișvănescu, Ion Chio- 
veanu, Andrei Balog, Gheorghe

------ c------

Tractoriștii intensifică 
ritmul arăturilor 
și insămințărilor

Stațiunile de mașini și trac
toare, au intensificat în ultimele 
zile ritmul arăturilor și însămîn- 
țărilor. Peste 2100 de tractoare 
au lucrat în două schimburi, e- 
xecutînd mii de hantri. De ase
menea au fost folosite mai bine

Șerbănescu și Constantin Niță 
studenți la Institutul de Științe 
Economice „V. I. Lenin“. Alături 
de ei, la un alt vagon încărcat 
Ion Nicolaescu, . Traian Lungu- 
lescu, Memet Faruc, Constantin 
Cota și alți studenți din anul 111 
la Facultatea de Fizico-Matema- 
tici. In alte locuri au lucrat la 
încărcarea fierului vechi in va
goane și tinerii de la l.T.B.-Tei, 
de la IR.A. I, și A.P.A.L. etc. 
La Gara Filaret tinerii din în
treprinderile și școlile apropiate 
au încărcat fier vechi în 9 va
goane. Tinerii metalurgiști de la 
Uzinele „Mao Țze-dun“ cu fie
rul vechi adunat au umplut și ei 
4 vagoane. De asemenea la în
treprinderea „9 Mai" s-au mai 
încărcat 6 vagoane. Peste tot, 
toți tinerii au lucrat cu însufle
țire. Munca lor are mare preț: 
o garnitură cu 48 vagoane a 
plecat duminică spre Hunedoara 
cu cele 500 de tone de fier vechi 
adunate de către tinerii din 
București.

B. SABINA

Siderurgiștii Combinatului din 
Hunedoara au încheiat și cel 
de-al treilea trimestru al anu
lui cu succese de seamă în pro.
ducție. Furnaliștii, de pildă, au 
dat peste sarcinile planului tri
mestrial 10.735 tone de fontă, 
iar oțelarii de la cuptoarele Mar
tin și electrice au elaborat peste 
plan 10.084 tone de oțel. La sec
ția laminoare vechi planul tri
mestrial a fost depășit cu 3081 
tone de laminate.

Succesele Înregistrate de side
rurgiștii hunedoreni se datoresc 
indicilor tot mai înalți obținuți 
în utilizarea agregatelor. Astfel, 
furnaliștii din secția furnale noi 
au obținut un indice de utilizare 
cu aproape 15 la sută mai mare 
decît cel planificat. La furnalul 
nr. 6 s-a înregistrat în ultimul 
timp peste o tonă fontă pe mc 
volum util de furnal, ceea ce re
prezintă cel mai mare indice cu
noscut pînă acum la furnalele 
din Hunedoara. Indici sporiți 
s-au realizat și la oțelăria Sie
mens Martin nr. 1, la uzina 
cocso-chimică, ca și la alte a- 
gregate.

(Agerpres)

MOSCOVA — (Agerpres). — TASS transmite 
comunicatul cu privire la lansarea In Uniunea 
Sovietică a celei de-a treia rachete cosmice

In cadrul programului de cercetare a spațiu
lui cosmic și de pregătire In vederea zboruri
lor interplanetare, la 4 octombrie 19S9 a fost 
efectuată cu succes In Uniunea Sovietică lansa
rea celei de a treia rachete cosmice. Pe bor
dul rachetei este instalată o stație automată 
interplanetară.

Lansarea a fost efectuată cu ajutorul unei ra
chete cu mai multe trepte. După ce a atins vi
teza stabilită, ultima treaptă a rachetei a pla
sat stația automată Interplanetară pe orbita 
fixată.

Orbita stației automate interplanetare a fost 
astfel aleasă tnctt să asigure trecerea stației 
in apropierea Lunel șl un zbor circumlunar.

Stația automată interplanetară va trece la o 
distanță de 10.000 km. de Lună ți ocolind Luna, 
in mișcarea sa ulterioară va trece prin regiu
nea Pămintului. Orbita care a fost aleasă asi
gură posibilitatea ca stația să fie observată din 
emisfera nordică a Pămintului.

Ultima treaptă a celei de-a treia rachete cos
mico sovietice are o greutate de 1.555 kg. 
(fără combustibil).

Stația automată interplanetară a fost instala
tă pe ultima treaptă a rachetei. După plasa
rea pe orbită, stația s-a desprins de rachetă. 
Ultima treaptă a rachetei se deplasează pe ° 
orbită, apropiată de orbita stației. Stația au
tomată interplanetară este destinată unor vas
te cercetări științifice în spațiul cosmic. Pe bor
dul stație! sînt instalate aparatsj științific ți ra- 
diotehnic, precum șl un sistem da reglare au
tomată a regimului termic. Alimentarea cu e- 
ncrgle electrică a aparatajului științific și radio- 
tehnic de berd se efectuează cu ajutorul unor 
baterii solare și a unor surse chimice de cu
rent, Greutatea totală a stației este de 273,5 
kg. în afară de aceasta, pe ultima treaptă a ra
chetei se află aparataj de măsurat cu sursele 
de alimentare in greutate de 155,5 kg. Astfel, 
greutatea totală a sarcinii utile este da 455 kg.

Transmiterea informațiilor științifice ți a rezul

Prima

tatelor măsurării parametrilor de mișcare a sta
ției automate interplanetare se va efectua cu 
ajutorul a două radioemițătoare care funcțio
nează pe frecvențele de 59,986 MHz ți 185,6 
MHz. Concomitent, pe linia radio cu frecvența 
de 185,6 MHz se va efectua controlul parame
trilor orbitei stației interplanetare.

Semnalele emițătorului transmise pe frecven
ța de 59,986 MHz reprezintă impulsul de du
rată variabilă de la 0,2 la 0,8 secunde. Frecven
ța repetării impulsurilor este de 1 plus, minus 
0,15 Hz.

Transmiterea informațiilor de pe bordul sta
ției automate interplanetare se va efectua In 
emisiuni, zilnic clte 2—4 ore, în conformitate cu 
firogramul observațiilor. Funcționarea aparata- 
ului de bord al stației automate interplaneta

re va fi dirijată de pe pămînt de la un centru 
de coordonare ți calcul.

Măsurarea parametrilor rachetei se efectuează 
cu ajutorul unui complex de aparate automate 
de măsurat ale cărui stații terestre sînt situate 
în diferite puncte ale Uniunii Sovietice.

Toate posturile de radio ale Uniunii Sovieti
ce vor transmite emisiuni despre mișcarea ce
lei de-a treia rachete cosmice. Prima emisiune 
despre funcționarea mijloacelor radiotehnice va 
înespe Ia 4 octombrie, ora 13 (ora Moscovei). 
La această oră, racheta se va afla deasupra O- 
ceanulul Indian la punctul cu coordonatele 80 
grade longitudine estică, 5 grade latitudine su
dică la o distanță de 108.000 km. deasupra Pă
mintului. Emisiunea despre funcționarea mijloa
celor radiotehnice va dura aproximativ două 
ore.

Observații prin radio asupra rachetei se pot 
efectua de pe teritoriile Europei, Asiei, Africii 
ți Australiei.

Lansarea celei de a treia rachete cosmice so
vietice ți crearea stației automat? interplane
tare va permite obținerea unor noi date cu pri
vire la spațiul cosmic ți va consîitui o nouă 
contribuție a poporului sovietic la colaborarea 
Internațională în domeniul cuceririi Cosmosu
lui.

stație
interplanetară automată 
in sistemul nostru solar

La 4 actombrie s-a trecut la 
cea de a patra etapă in asaltul 
Cosmosului, și anume, realizarea 
unei stații automate interplaneta
re, prima de acest fel din isto
ria sistemului nostru solar. Rea
lizarea acestei etape face parte 
dintr-un program judicios de cer
cetări și pregătiri în vederea e- 
fectuării zborurilor interplanetare.

Noua realizare este un stadiu 
mai avansat în tehnica zboruri
lor interplanetare, stadiu ce a 
rezultat in mod firesc in urma 
succeselor epocale obținute an
terior de către specialiștii sovie
tici în marea bătălie tehnico- 
științifică ce se dă pentru cuce
rirea spațiului cosmic.

Constatăm încă odată că se 
merge uluitor de repede, cu pași 
demni de era cosmică, întru în
făptuirea mărețului vis al ome
nirii — călătoria interplanetară.

Prima etapă marcată de primii 
sateliți artificiali sovietici ai Pă- 
mîntului a însemnat întîia ieșire 
a omului în Cosmos. Acest în
ceput a dat curaj și a condus 
mai departe organizarea progra
mului de cercetări științifice în 
spațiul cosmic.

A doua etapă a constituit prima 
pătrundere în spațiul interplane
tar a laboratoarelor de cercetări 
cosmice.

Prof. mg. Ion Pascaru
Cu a treia etapă — zborul. în 

Lună — omenirea a văzut lim
pede că ajungerea pe suprafața 
unui alt astru ceresc, nu mai con
stituie o simplă speranță ci a 
devenit o certitudine. Ceea ce 
altă dată, în legende și basme, 
înfăptuiau doar zeii, stă acum în 
puterea omului. Din acest mo
ment, două obiective mari stau 
în fața științei și tehnicii, ajunsă 
în acest stadiu avansat de cuce
rire a spațiilor cosmice :

1. Consolidarea și adîncirea cu. 
noștințelor despre problemele 
încă nedeslușite complet ale 
Cosmosului.

2. Organizarea primelor baze 
astronautiee cu valoare experi
mentală, pentru realizarea de 
către om a zborului interplanetar, 
și ajungerea nevătămate pe su
prafața unui alt astru ceresc.

Pentru înfăptuirea simultană a 
acestor două mari obiective, pre
zintă cel mai mare interes folo
sirea sateliților artificiali ai Pă- 
mîntului ca stații interplanetare.

Prin intermediul stației inter
planetare se poate organiza un 
program de cercetări cosmice de 
durată,' în adîncimea spațiului 
cosmic iar pe de altă parte, sta
ția interplanetară pare a fi. In 
actuala concepție astronautică,

cea mai judicioasă cale pentru a 
ajunge pe suprafața unui alt 
astru ceresc, cel puțin în faza de

(Continuare în pag. 3-a)

• Pe bordul rachetei este instalată o stafie 
automată interplanetară • Stația automată 
interplanetară va trece la o distantă de 
10.000 Km. de Lună și ocolind Luna, în 
mișcarea sa ulterioară va trece prin re
giunea Pămintului • Pe bordul stației sînt 
instalate aparataj științific și radiotehnic 
precum și un sistem de reglare automată 
a regimului termic • Funcționarea apara
tajului de bord este dirijată de pe Pămînt

Tot mai sus!

Un călător vajnic in Cosmos
desen de RIK AUERBACH

Inelul de logodnă

Desen de EUGEN TARU ]

timpul de muncă și posibilitățile 
‘ehnice ale mașinilor și tractoa
relor. Datorită acestui fapt, nu
mai în această perioadă au fost 
executate lucrări echivalînd cu 
circa o cincime din planul între
gii campanii. Pe întreaga țară, 
stațiunile de mașini și tractoare 
au îndeplinit planul arăturilor și 
însămînțărilor de toamnă în pro- 
porție de 40 la sută. Tractoriștii 
din regiunile Pitești, Craiova și 
București sînt fruntași, execu- 
tînd pînă acum jumătate din 
volumul lucrărilor prevăzute.

Deși în general stațiunile de 
mașini și tractoare au obținut 
succese și în această campanie, 
datorită măsurilor tehnico-orga- 
nizatorice luate, precum și a ex
perienței dobîndite de-a lungul 
anilor, în regiunile Timișoara, 
Bacău și Hunedoara muncile a- 
gricole de toamnă efectuate de 
S.M.T.-uri sînt rămase în urmă. 
In aceste regiuni trebuie luate 
măsuri grabnice In speseial pen
tru eliberarea terenurilor, astfel 
îneît tractoriștii să poată folosi 
mai bine capacitatea tehnică și 
timpul de lucru de care dispun, 

(Agerpres)

In fotografie: Studenți de la facultatea de matematici și fizică din 
Capitală încărcînd în vagoane fier vechi

Premiera de gală a filmului 
german „Căsnicia Lorenz“

în cadrul Săptămînii filmului 
din R. D. Germană, luni seara Mi
nisterul Invâțămîntului și Culturii 
a organizat în sala „Patria“, cu 
prilejul celei de-a 10-a aniversări 
a proclamării Republicii Democra
te Germane, o premieră de gală a 
filmului german „Căsnicia Lo 
renz“.

La spectacol au luat parte Con 
stanța Crăciun, adjunct al minis
trului Invățămîntului și Culturii, 
Vasile Dumitrescu, adjunct al 
ministrului Afacerilor Externe, Oc- 
tav Livezeanu, vicepreședinte al 
Institutului rotnîn pentru relațiile 
culturale cu străinătatea, Dionisie 
Ionescu, șeful Ceremonialului de 
stat, reprezentanți ai presei romî- 
ne și străine, un numeros public.

Au participat Wilhelm Bick, am
basadorul. R. D. Germane la

București, și membri ai ambasa 
dei R. D. Germane.

Directorul Direcției rețelei cine
matografice și difuzării filmelor, 
Vasile Răchită, a prezentat publi
cului pe actorii Cristina Schwartze 
și Ernst Schwil și pe Herman 
Gunther din Direcția generală a 
cinematografiei R. D. Germane, 
care se află în țara noastră cu pri
lejul Săptămînii filmului german, 
după care a scos în evidență rea. 
lizările cinematografiei țării prie
tene.

Oaspeții au mulțumit pentru căl
duroasa primire făcută de spec
tatorii bucureșteni, aducîndu-le tot. 
odată un cordial salut din partea 
poporului și cineaștilor din R. D. 
Germană.

Filmul a fost primit cu căldură 
de spectatori, (Agerpres)

Salutăm noua victoriei Ancheta noastră printre
A * tineri muncitori, studenția. științei sovietice i *

Racheta a fost făurită 
de mîini de aur

Din nou bucurie. N-a trecut 
nici o lună de cînd Luna a fost 
atinsă de un corp pămîntesc și 
iată că în Cosmos se avintă a 
treia rachetă cosmică sovietică I 
Am citit ziarul, am ascultat la 
radio. Dimineața in uzină am 
început să vorbesc cu tovarășii de 
muncă. La noi se lucrează apara
taj electrotehnic. Membrii bri
găzii noastre confecționează re
lee electrice. Precizia acestor re
lee este foarte mare căci la re
glarea lor nu se permit tpleranțe 
decît de ordinul a un miiiamper. 
Și aceste relee sînt pentru cen
tralele telefonice... Și dacă pen
tru niște simple centrale tele
fonice releele sînt atît de precise, 
ce relee și ce aparataj electroteh
nic trebuie să fie pe bordul ra
chetei cosmice sovietice ?î Ne am 
dat seama că precizia cu care 
funcționează aceste aparate este 
uimitoare. Mîinile harnicilor 
muncitori și ingineri sovietici 
care au construit racheta, sînt

mîini de aur. Știința sovietică se 
află pe o treaptă atît de sus în
eît mașina de metal se supune 
voinței omului pînă la fracțiune 
de gînd. Și spunem aceasta fiind, 
că ne dăm seama din munca zil
nică ce înseamnă să construiești 
din metal aparate și mașini care 
iți ascultă poruncile.

Oamenii sovietici sînt neîntre- 
cuți. Succesele științei și tehnicii 
sovietice ne înaripează mult pe 
noi cei tineri.

HARALAMBIE VASILESCU 
responsabilul brigăzii de tineret 

din secția relee. Uzinele 
„Grigore Preoteasa“-București

Trăim zile 
de neuitat

Savanții sovietici ne-au obișnuit 
de-acum cu gîndul că zorii fie
cărei zile ne pot aduce vești 'ui
mitoare. lată, n au trecut nici 30 
de zile de la epocala inaugurare 
a primei linii de transporturi 
Pămînt-Lună, n-au trecut nici 
patru săptămlni de cind fanioane

roșii, lucrate de mîinile pricepute 
ale oamenilor sovietici sălăș
luiesc pe misteriosul glob 
lunar, omenirea n-a avut încă 
timpul să-și revină din emo
ția provocată de vestea că cea 
de a doua rachetă cosmică sovie
tică și-a atins ținta... și iată că 
omenirea este din nou uluită de 
extraordinara realizare a științei 
sovietice: lansarea celei de a 
treia rachete cosmice.

Vestea lansării celei de a treia 
rachete cosmice de pe pămîntul 
sovietic ne-a umplut inimile de 
entuziasm și bucurie, ne-a uimit 
această grandioasă realizare teh- 
nico-științifică: primul zbor cir
cumlunar, prima stație automată 
interplanetară I Posibilitatea de a 
căpăta date în legătură cu par
tea neobservabilă a Lunei, noile 
date asupra magnetismului lunar, 
ionosferei lunare, razelor cosmice 
primare, constituie un nou șl 
uriaș pas spre cunoașterea cos
mosului în vederea realizării pri
melor zboruri interplanetare a 
rachetelor care vor avea oameni 
la bord.

Această nouă șl grandioasă

realizare a științei și tehnicii so
vietice arată încă odată ce lu
cruri minunate poate face știin
ța cînd este pusă în slujba păcii, 
a progresului, a fericirii omului.

_ Sîntem mîndri că trăim aceste 
zile de neuitat, zilele erei ato
mice, a zborurilor interplanetare. 
Sîntem mîndri că pionerii aces
tor uriașe realizări sînt savanții 
primei țări a socialismului, ma
rea noastră vecină și prietenă. 
Uniunea Sovietică.

Studenții grupei de tehnică 
nucleară — anul V — 

Institutul politehnic 
București

Ritmul cuceririi 
Cosmosului 
depășește 

orice fantezie
La Institutul de fizică al Aca

demiei R.P.R., aplecați asupra 
aparatelor, cercetătorii sînt ocu- 
păți cu problemele lor de studii^

Adresăm o întrebare despre lan
sarea stației interplanetare sovie
tice unui grup de tineri cercetă
tori, care ne împărtășesc pri
mele lor impresii despre zborul 
ultimei rachete sovietice în ju
rul Lunei.

— Așteptăm în fiecare zi rea
lizări noi de la oamenii de știință 
sovietici-pionerii cuceririi cosmo
sului, spune tov. Constantinescu 
Cristian. La numai doi ani de la 
lansarea primului satelit artifi
cial al pămintului, savanții și in
ginerii sovietici au trimis spre 
Lună o rachetă care se va întoar
ce spre Pămînt. Mindriei pentru 
realizarea uluitoare a omului i se 
adaugă admirația pentru știința 
și tehnica sovietică.

— Totuși ritmul cuceririi spa
țiilor interplanetare depășește o 
fantezie oricît de avîntată — in
tervine Valeria FFinter. Intre 
atingerea Lunei și înconjurul ei 
au trecut doar trei săptămîni t 
Ceea ce uimește îndeosebi este

(Continuare în pag. 3-a)



Rachetele cosmice —
expresie a progresului multilateral

al științe sovietice
Automatica

Acad. prof. Gr. C. Moisil

Precum ne spune Comunicatul 
Agenției TASS „Pe bordul ra
chetei este instalată o stație au
tomată interplanetară“. E natu
ral să ne întrebăm ce înseamnă 
asemenea stație și cum lucrează 
ea ; acesta este unul din aspec
tele participării automaticii în 
astronautică.

Stația automată interplanetară 
conține aparate de măsură. A- 
ceste aparate măsoară diferite 
mărimi fizice. Transmiterea re
zultatelor măsurătorilor, astfel ca 
acestea să poată fi primite de 
stațiile de recepție de pe pămînt 
se face transformînd mărimile 

în semnalele 
este pro-

Formidabilele progrese pe care le realizează știința astronau. 
tică sovietică sint departe de a fi întîmplătoare. Ele se datoresc 
calităților deosebite ale oamenilor de știință sovietici și felului 
In care este organizată munca de cercetare științifică în statul 
sovietic, începind cu dotarea laboratoarelor și terminind cu diri
jarea, cu planificarea acestei munci. Numai așa se poate explica 
cum, în cei doi ani scurși de la lansarea primului satelit artifi
cial, oamenii de știință sovietici au reușit să lanseze trei rachete 
cosmice în condiții din ce în ce mai grele, impuse de obiectivele 
urmărite. Pentru a putea ajunge la rezultate ca acelea pe care le 
constatăm, sînt necesare cercetări în multe și variate domenii, 
care implică foarte mulți specialiști. Ca realizare științifică, ra
cheta este rezultatul muncii stăruitoare nu numai a tehnicienilor,

dar și a fizicienilor șl chimiștilor, fără a uita pe’ astronomii și 
pe matematicienii, pe ciberneticienii și metațprgiștii, pe radiotehni- 
cienii și electroniștii care și.au dat concursul. Astăzi o realizare 
științifică nu mai este un fapt izolat, ea cumulează nenumărate 
alte realizări. Or, tocmai aici stă succesul științei sovietice: pe 
de o parte o imensă varietate de realizări, pe de alta, chibzuita 
lor folosire în vederea obținerii altor realizări și mai mărețe.

Conf. univ. dr. M. Herovanu
Șeful laboratorului de Fizica atmosferei din Institutul 

de Fizică al Academiei R.P.R.

Matematica
Acad. prof. M. Nicolescu

continui măsurate 
discontinui. Aceasta este pro
blema unui capitol al automati
cii nupiit: Teoria codurilor. Co
dificarea și decodarea unui me
saj, cere ca în teoria codurilor 
să se fi atins un înalt nivel.

Pe de altă parte înregistrările 
măsurătorilor se fac automat, a- 
dică prin dispozitive automate de 
măsură. Aceasta necesită utili
zarea unui vast capitol al auto
maticii. E de la sine înțeles că 
în absența unor călători în a- 
ceastă rachetă toate observațiile, 
înregistrările și măsurătorile nu 
pot fi făcute decît automat.

In modul acesta se observă ce 
mare rol are automatica într-o 
stație interplanetară în timpul 
funcționării ei. E foarte proba
bil că nu mic a fost rolul auto-

maticii în construcția stației in
terplanetare și în aceea a rache
tei cosmice. într-adevăr precizia 
deosebită necesară nu poate fi 
obținută decît într-o industrie 
automată care a înregistrat o 
mare dezvoltare.

In fine, lansarea și ghidarea 
rachetei pînă la întoarcerea ei 
pe orbita fixată nu s-a putut 
face decît îmbinînd telecomanda 
cu reglarea automată, adică pu- 
nînd in valoare alte două capi
tole ale automaticii.

Nu cunoaștem încă felul 
au fost utilizate mașinile
tronice de calcul în lansarea și 
în prelucrarea informațiilor pri
mite de la stația interplanetară. 
Putem însă afirma că rolul ma
șinilor electronice de calcul în 
proiectarea rachetei interplane
tare, în calculul orbitei a 
imens. Cantitatea de calcul 
rută pentru rezolvarea acestor 
probleme depășește posibilitățile 
birourilor de calcul și e de vo
lumul caracteristic întrebuințării 
mașinilor electronice de calcul.

Este fără îndoială că succesele 
astronauticii sovietice sînt dato
rate colaborării organizate 
multor muncitori științifici 
cum și multor discipline știin
țifice; printre acestea automa- 
tica nu are locul cel din urmă.

Cibernetica

cum 
elee-

Macheta ultimei trepte a unei rachete cosmice pe un suport de montare...

Radio- 
tehnica

Lector univ. 
Gh. Cosma

Șeful laboratorului de Radioelee- 
tricitate a Facultății de Matema

tică și Fizică-Bucurețti

Prof. univ. E. Nicolau
Șeful catedrei de Tuburi electro nice ți Tehnică nucleară de la 

Institutul Politehnic-București

Cum a fost posibil un aseme
nea salt colosal din fantastic în 
real ?

Știința a mers, în ultimele 
decenii cu pași de uriaș. Intr-a
devăr, ultimele decenii au con
stituit anii unei revoluții în 
toate compartimentele științelor 
naturii de la matematică pînă la 
tehnică, trecînd prin fizică, 
chimie etc.

In acest marș al științei, sa- 
vanții sovietici s-au găsit de la 
început în fruntea tuturor.

S-a spus că lansarea rachete
lor cosmice constituie un succes 
uriaș al tehnicii sovietice. Acest 
lucru este pe deplin adevărat. Dar 
tehnica însăși nu este decît un 
corolar firesc și necesar al dez
voltării tuturor științelor naturii. 
Se poate deci spune, mai co
rect, că progresul realizat în 
tot ansamblul științei sovietice a 
putut duce la realizarea primelor 
comunicații interplanetare.

<3e rol a avut matematica în 
rezolvarea acestei probleme ? Pu
tem afirma astăzi cu certitudine, 
că matematica a intervenit în 
absolut foate problemele de fi
zică, de mecanică, de chimie, de 
automatizare, care s-au pus cu 
această ocazie. Este suficient nu
mai să amintesc că problemele 
de conductibilitate calorică duc 
în mod necesar la rezolvarea

unor anumite ecuații cu derivate 
parțiale, că problemele de auto
matizare și de calcul necesită 
cunoștințe foarte serioase de al
gebră abstractă și de logică ma> 
tematică ș.a.m.d.

Școala matematică sovietică se 
dovedește a fi și prin această 
epocală realizare, în prima linie 
a școlilor matematice din lume. 
Moștenitoare a unor tradiții glo
rioase, ilustrate de savanți ca 
Lobacevski, Cebișev, Liapunov, 
care au făcut operă de pionierat 
în matematici, școala matematică 
sovietică de astăzi, prin repre
zentanți ca P. S. Alexandrov, 
A. D. Alexandrov, A. Kolmogo 
rov, M. Novikov, S. Sobolev,' 
N. Vekua, M. Lavrentiev și nu
meroși alții, și-a cîștigat pe 
merit o autoritate și un presti
giu mondial. 'Noi, matematicie
nii, ne dăm seama că materna- 
tica a jucat un rol de seamă în 
realizarea marilor asalturi asu
pra cosmosului, că aceste epocala 
realizări vorbesc și de un uriaș 
progres înregistrat de matema
tica sovietică, care a reușit să 
rezolve noi probleme, să des
chidă noi orizonturi cercetători
lor matematicieni din întreaga 
lume.

prisosință 
l-a atins.
sovietici, 
glorioase

In mănunchiul de discipline 
care au contribuit la lansarea cu 
succes a rachetelor cosmice so
vietice, cibernetica a avut un rol 
de seamă. Trebuie înțeles in mod 
clar că proiectarea, lansarea, pu
nerea pe orbită și calcularea or
bitei rachetelor cosmice ca și 
comandarea funcționării aparate

lor trimise sînt 'posibile i 
prin utilizarea celor mai 
surse ale ciberneticii.

In proiectarea rachetelor intră 
numeroase mărimi, fiecare din 
ele putînd lua diverse valori. 
Pentru alegerea soluției optime 
este necesar să se efectueze mari 
cantități de calcul, efectuîndu-se 
proiectarea în întregime în diver
se variante. Acest voium uriaș 
de calcule nu poate fi efectuat în 
timp util de cit de mari și per
fecționate mașini electronice pu 
funcționare rapidă. Oamenii de 
știință sovietici au adus o con
tribuție deosebită la teoria și 
practica acestor mașini. O serie 
întreagă de fapte ne dovedesc că 
în Uniunea Sovietică există ma
șini de calcul cu performanțe su
perioare.

Realizările epocale 
asistăm în zilele acestea 
cuceririi Cosmosului 
superioritatea mondială 
peticii sovietice.

O altă problemă deosebit de 
spinoasă în tehnica rachetelor, o 
constituie calcularea orbitei pe 
care trebuie să se miște racheta. 
Aici sînt necesare mașini mate
matice de cea mai înaltă perfec
țiune pe care oamenii de știință 
sovietici le-au creat. Cum totdea
una în lansare apar fenomene 
imprevizibile, mici, dar care pot 
piodifica în oarecare măsură mer
sul ulterior al rachetei, este ne- 
cesar să existe mașini ultra ra
pide care să urmărească în tot 
timpul lansării o cît mai strînsă 
coincidență între datele antecal- 
culate și cele reale.

Odată pe orbită, aparatele știin
țifice din nava cosmică intră în 
funcțiune conform unui program 
prestabilit, rezultatele măsurăto
rilor fiind transmise la sol. 
Deoarece pe bordul navei nu se 
pot lua prea multe surse de ener
gie, este necesar să- se asigure 
un regim economic de funcționa
re al aparatajului științific și al 
emițătoarelor de ■ rădic, care co
munică rezultatele la sol. Aci in
tervine o altă ramură a ciberne
ticii, anume teoria informației, 
care indică în ce mod să se rea
lizeze o transmitere optimă la sol 
a informațiilor culese. Intervin 
aci o serie întreagă de probleme 
speciale : detectarea unor sem
nale slabe în prezența zgomotu
lui, utilizarea unor coduri opti
male care să asigure transmite
rea sigură a unei cantități maxi
me de informații într un timp 
minim etc. Rezolvarea tuturor a-

lor pe bord și preluorarea date-
............... ! numai 

noi

cestor probleme deosebit de deli
cate ne indică marele progres pe 
care l-au obținut savanții sovie
tici ciberneticieni.

Desigur că nu este posibil a 
epuiza într-un mic articol de ziar 
problema contribuțiilor ciberneti
cii la marile succese ale Uniunii 
Sovietice în domeniul rachetelor 
cosmice. Dar trebuie reținut fap
tul că și în acest domeniu ca și 
în toate domeniile științei con
temporane oamenii de știință so
vietici sînt în frunte.

Ritmul susținut al victoriilor 
sovietice pe frontul cosmic este 
ritmul dezvoltării întregii econo
mii sovietice, a tuturor rumurilot 
științei și tehnicii realizat de con
structorii comunismului. Un aport 
însemnat la aceste succese au a- 
dus, alături de specialiștii din 
toate domeniile tehnicii, metalur- 
giștii sovietici. Ei au studiat cu 
atenție condițiile de lucru ale 
fiecărei piese din care sint făcute

Metalurgia
Conf. univ. L Tripșa
Candidat în Științe Tehnice

la care 
pe calea 
confirmă 
a cibar-

Copia primului satelit artificial al Pămîntului.

rachetele ți aparatura științifici 
ți au determinat apoi ce proprie
tăți speciale trebuie să posede 
metalele din care sint făcute a- 
ceste piese. Apoi, au elaborat a- 
ceste metale ți lerau pu$ la dis
poziția iscusiților constructori. Cit 
de simple sînt aceste cuvinte : au 
studiat, au determinat ți au ela
borat ; dar câtă muncă perseve
rentă, câtă pasiune, câte greutăți 
învinse nu se ascund în spatele 
lor ! lată câteva exemple : Pen
tru învelișul exterior al rachete
lor a fost nevoie de un metal 
care să reziste la puternica încăl
zire ce se produce în urma fre
cării de aerul atmosferei.

Acest metal a fost elaborat !
Pentru ajustajul rachetelor a 

fost nevoie de un metal care să 
reziste la temperaturile mari de 
peste 1000° C pe care le au ga
zele evacuate.

Și acest metal a fost elaborat !
Pentru învelișul sateliților ți al 

stației interplanetare a fost ne-

voie de un metal care să reziste 
la frigul interplanetar, la ploaia 
de meteoriți, la intensa radiație 
cosmică și solară.

Și acest metal a fost elaborat !
Pentru diferitele aparate de 

precizie cu care au fost utilate 
rachetele, sateliții și stafia inter
planetară a fost nevoie de încă 
multe alte metale cu proprietăți 
speciale : anticorozive pentru re
zervoarele de carburanți ți com- 
buranți, antimagnetice sau foarte 
magnetice pentru aparatura știin
țifică ți multe altele.

Toate aceste metale au fost ela
borate iar numeroasele succese 
în domeniul lansării rachetelor 
în U.R.S.S., dovedesc că toate 
metalele noi elaborate sînt de 
cea mai bună calitate. De altfel, 
specialiștii consideră că unele din 
repetatele avarii alo rachetelor 
americane se datoresc ți calității 
proaste a materialelor folosite.

Se cuvine deci ca, cu noua stră
lucită victorie a cosmonauticii 
sovietice să-i felicităm din inimă 
ți pe metalurgițtii sovietici, oa
meni creatori care împing mereu 
înainte metalurgia, pe culmi 
necunoscute încă.

Alături de celelalte științe ra- 
diotehnica — unul din cele mai 
noi domenii ale cercetării știin
țifice a adus o contribuție esen
țială la lansarea în Cosmos a 
sateliților artificiali și rachetelor 
sovietice. Faptul că sateliții ar
tificiali, rachetele lansate pînă 
în prezent în Cosmos de oamenii 
de știință sovietici au putut 
transmite cu precizie datele des
pre Cosmos de o excepțională 
importanță pentru dezvoltarea 
științelor moderne se datorește 
radioelectricității sovietice care 
și-a demonstrat cu 
înaltul nivel pe care

Savanții, tehnicienii 
moștenitori ai unor
tradiții în domeniul radiotehni- 
cii create de marele Popov, și 
continuate 
Siuleikin i 
au reușit 
probleme 
științifică 
cialiștii din lumea întreagă ca 
de pildă cunoașterea propagării 
undelor prin straturile interpla
netare, pe baza cărora s-a reușit 
să se transmită semnalele indi
catoare ale traiectoriei rachete
lor și rezultatele cercetărilor fă
cute de acestea în Cosmos.

Totodată, prin stăpînirea teh
nicii impulsurilor, radiotehnica 
sovietică a înlesnit comanda la 
distanțe și automatizarea trans
miterii datelor.

Insfîrșit încă un fapt deose
bit care trebuie subliniat este 
tehnica desăvîrșită a științei so
vietice în reducerea greutăților 
și volumul instalațiilor. Astfel în 
Cosmos s-a reușit să fie trans
mise aparate cît mai multe în
tr-un volum cît mai mic.

Sinteză a dezvoltării științifice, 
cumulare a tuturor științelor 
contemporane, noile succese ale 
științei sovietice dovedesc între
gii omeniri imensa dezvoltare pe 
care a luat-o cercetarea științifică 
în toate compartimentele ei în 
anii puterii sovietice.

Astronomia

de Bonei Bruevici 
și alții au dovedit că 
să rezolve o serie de 
de mare însemnătate 
care preocupă pe spe-

Animalele de experiență Otvajnaia și Jemciujnaia după lansarea cu 
racheta balistică geofizică sovietică de la 10 iulie 1959.

Electronica
Conf. univ. M. Drâgânescu

Candidat in Științe Tehnice

în ce măsură astronomia a 
pregătit actuala lansare a rache
tei cosmice ?

Fără o cunoaștere exactă a 
mișcării corpurilor cerești, a Lu- 
nei in special nu se putea calcula 
traiectoria rachetei spre a putea 
ocoli satelitul nostru și a se reîn
toarce în apropierea Pămîntului. 
Or acestea au fost cunoscute de 
savanții sovietici. Numai o dez
voltare a mecanicii cerești ți a 
metodelor de calcul rapid a tra
iectoriilor a făcut posibilă aceas
tă realizare.

Prof. univ. C. Popovici
Șeful Sectorului solar ți sateliți 

artificiali al Observatorului 
Astronomic-Bucurețti.

De asemenea a trebuit să 
cunoască unele date relative 
Lună, la spațiul cosmic, la micro- 
meteoriți etc., spre a se putea în
treprinde anumite măsuri cu apa
ratele aflate pe stația automată 
interplanetară. Cunoașterea aces
tor date de către oamenii ds

se 
la

lehnica rachetelor
Fără îndoială cînd se anali

zează procedeele, tehnica și 
principiile folosite pentru fie
care din etapele atinse de 
savanții sovietici în asaltarea
cosmosului iese în evidență
aparatura electronică de mare
precizie care echipează mij
loacele utilizate. Iar ceea ce
trebuie menționat înainte de 
toate este faptul că sistemele de 
propulsie întrebuințate de 
care dată de cercetătorii 
vietici sînt excepționale, 
toate punctele de vedere.

Extrem de rezistente 
peraturile foarte mari, motoă- 
rele-rachetă sovietice _i____
prin caracteristicile lor. Vitezele 
de scurgere a gazelor, realizate 
prin arderea în aceste motoare 
a unor combustibili cu indici df 
utilizare neegalați încă în nici 
o altă țară din lume, sînt o do-

Ing. D St. Andreescu

la

fie- 
so. 
din

tem-

uimesa

vadă convingătoare că Uniunea 
Sovietică dispune de combusti. 
bili superiori pentru rachete — 
cu foarte mare putere calorifi
că. In plus, sistemele de alimen
tare (rezervoare, pompe, turbi
ne, conducte, reductoare. injec- 
toare etc.), împreună cu cele de 
răcire a motoarelor respective 
au atins un gred înalt de per
fecționare atît ca siguranță și 
promptitudine în funcționare cît 
și ca rezistență (chimică, ter
mică și mecanică) la condițiile 
destul de grele ale lansării și 
ale lucrului prelungit.

Trenurile de rachete cosmice 
sovietice' impresionează prin re
gularitatea funcționării lor pe 
„liniile“ cosmice impuse de

constructori. La această com
portare după program a nave
lor respective contribuie în 
mare măsură și organele de 
execuție a comenzilor de dirija
re, unele aflate în interiorul 
motoarelor-raehetă altele în 
afara lor.

De asemenea, operația, de des
prindere a etajelor, prin utiliza
rea unor agregate speciale de 
deblocare a treptelor și de des
părțire a lor (prin abaterea, la
terală a rachetelor consumate) 
este stăpînită în condiții admi
rabile de constructorii sovietici 
de rachete.

Bineînțeles, calitățile motoe-

relor-rachetă și a sistejnelor 
care asigură nemijlocit propul
sia, stabilitatea și controlul ra
chetelor cosmice sovietice, tre
buie considerate în strînsă legă
tură și cu celelalte părți (agre
gate ............................... ........
etc.), 0 
reproș a 
plinirea 
lansări.

Uniunea Sovietică deține ln- 
tî-ietatea și superioritatea în 
tehnica rachetelor, fapt de care 
nu se maifîndoiește nimeni as
tăzi. Reușita de la 4 octombrie 
anul acesta constituie o mărtu
rie în plus a înaltului 
științific și tehnic atins în 
domeniile de către eroicii 
tructori ai comunismului.

subansambluri, blocuri 
căror funcționare fără 
asigurat de fapt Inde- 
cu succes a fiecărei

nivel 
toate 
cons-

știință sovietici a făcut posibilă 
lansarea rachetelor.

Aparatura de pe această stație 
este astfel concepută incit are în 
vedere verificarea unor ipoteze 
deja existente, deja formulate de 
savanții sovietici privind condi
țiile din spațiul cosmic. Este vor
ba de adevărate experiențe ce se 
întreprind ținînd seama de even
tualele soluții posibile care au 
fost elaborate anterior. Se presu
pune că în mediul cosmic există 
anumiți ourenți corpusculari so
lari. Pentru punerea lor în evi
dență s-a imaginat o aparatură 
specială. Pentru menținerea tem
peraturii pe rachetă și pentru fo
losirea bateriilor solare, este evi
dent că savanții sovietici cunosc 
cu exactitate radiația Soarelui 
etc. Pentru ca racheta să fie fe
rită de pericolul micrometeoriți- 
lor trebuia să se știe frecvența 
ciocnirilor ți pericolul acestor 
ciocniri.

Dar noua rachetă cosmică so
vietică a pus în funcție ți prima 
stație interplanetară automată de 
culegere de date din spațiul cos
mic. Succesele astronomilor sovie
tici ne arată că știința astrono
miei se transformă devenind tot 
mai mult o știință experimentală. 
Stația interplanetară dă posibili
tatea unui nou progres în astro
nomie nu numai prin culegerea 
de noi dale, ci și prin inițierea 
unor noi metode de cercetare.

Prin aceasta, străvechea știință 
astronomică — care s-a dezvoltat 
la un nivel atît de înalt în Uni
unea Sovietică — pățește pe noi 
căi de neconceput în urmă numai 
cu un deceniu.

In măsura în care lansarea 
corpurilor cerești artificiale în 
Cosmos constituie un uriaș succes 
al științei sovietice în general și 
al diferitelor ramuri ale tehnicii 
sovietice în particular, aceasta o- 
glindețte ți înregistrarea unor u- 
riațe succese ale electronicii so
vietice. Este clar că și în dome
niul electronicii, știința sovietică 
se găsește astăzi în fruntea știin
ței mondiale.

Oricine îți poate da seama că 
pentru realizarea rachetelor cos
mice sovietice a fost utilizată o 
electronică nouă, avansată. Pînă 
acum cîțiva ani electronica utili
za în special tuburi electronice, 
elemente destul de voluminoase 
ți neeconomice. Pe rachetele cos
mice, unde la o aceeași greutate 
utilă era necesar de a avea o a-

Cel de.al treilea satelit artificial 
sovietic al Pămîntului.

paratură științifică cît mai com
pletă s-au folosit elemente semi
conductoare, de dimensiuni mici 
ți economice. Pentru utilizarea 
lor cu succes în spațiul cosmic, 
a trebuit să fie învinse dificultăți 
serioase, să se creeze o tehnică 
nouă. Se știe că pe plan mondial 
se depun eforturi pentru a crea 
elemente semiconductoare care 
să fie utilizate în tehnica frecven
țelor ultrainalte, în momentul sie 
față cunoscindu-se o serie de rea
lizări în fază de laborator. Iată 
însă că știința sovietică utilizează 
cu succes semiconductorii in
tr-unui din domeniile cele mai 
noi și diferite, în domeniul apara
turii pentru rachete cosmice. Do
vada o constituie faptul că aproa
pe întreaga aparatură electronică 
ți radiotehnica de pe bordul a- 
cestor rachete este dotată cu ele
mente semiconductoare. Această 
aparatură a funcționat perfect, 
servind la măsurarea a o serie 
întreagă de mărimi fizice de deo
sebit interes, la prelucrarea par
țială a datelor obținute din aceste 
măsurători (chiar pe bordul ra
chetelor cosmice) ți la transmite
rea lor pe Pămînt.

Mai mult decît atît, însăși sur
sa de alimentare a acestei a- 
paraturi electronice cu elemente 
semiconductoare, este constituită 
în parte din „baterii solare“ care 
nu sînt altceva decît tot elemente 
semiconductoare în condiții spe
ciale de funcționare, care primind 
energie solară o transformă direct 
în energie electrică.

Aceste mari realizări obținute 
în ultimii ani de oamenii de 
știință sovietici în domeniul elec
tronicii, împing această ramură a 
științei ți tehnicii mult înainte. 
Aparatura nouă de pe bordul ra
chetelor cosmice sovietice, consti
tuie evident un punct de plecare 
pentru noi realizări în domeniul 
electronicii.



Cît mai multe fete
care nu îngădu- 

masei largi a 
i activitatea spor- 
i făcută astăzi in 

ea cît de su- 
i însă o plăcută 

ceea ce privește

Orașul Tg. Jiu nu se bucură 
de vechi tradiții în sport. Cu 
ani în urmă existau una sau două 
baze sportive, sărăcăcios amena
jate și un număr mic de colec
tive sportive i 
iau antrenarea 
tineretului în 
tivă. O vizită 
acest oraș, fie 
mară îți oferă 
surpriză, în 
activitatea sportivă. Aproape în 
fiecare duminică la Tg. Jiu 
sînt organizate întreceri de fot
bal, atletism, volei, baschet 
sau popice. Și ceea ce e mai in
teresant în aceste întreceri, mai 
ales în timpul verii, ai Bă găsești 
antrenată majoritatea tineretului 
din oraș. Surpriza este cu atît 
mai plăcută cu cît o bună parte 
dintre sportivi este din rîndul 
fetelor. Și nu-i de mirare deoa
rece în cele mai mari întreprin
deri din oraș: fabrica de confec
ții „T. Vladimirescu“, C.A.M. 
și în bună măsură cooperativele 
meșteșugărești, fetele întrunesc 
aproape 80 la sută din numărul 
lucrătorilor de aici. Nu mai 
departe în 1956-1957 pentru 
fetele din orașul Tg. Jiu treceau 
necunoscute o serie de discipline 
sportive cum sînt: 
handbalul, baschetul, 
etc.

Numărul tinerelor 
practicau aceste ramuri sportive 
era astfel cît se poate de redus. 
Se întîmplă adesea ca în unele 
competiții, fie cu caracter de masă 
sau de performanță, orașul Tg. 
Jiu să nu poată avea reprezen
tative feminine. Acest lucru a 
făcut obiectul unei ședințe comu
ne a comitetului orășenesc 
U.T.M. și U.C.F.S. Aci s-au sta
bilit măsuri oare au schimbat în 
scurtă vreme situația privind an 
trenarea fetelor în mișcarea spor 
tivă. Printre aceste măsuri de 
un mare succes s-a bucurat ini
țiativa organizării unor compe
tiții sportive de masă cum ar fi 
Spartachiada fetelor, Cupa 8 
Martie, Cupa 30 Aprilie, rezer- 
vate exclusiv fetelor.

In programul acestor întreceri 
au fost prevăzute tocmai disci
plinele care erau încă insuficient 
practicate de fete. Acest lucru a 
făcut posibilă tocmai promovarea 
în rîndul fetelor a acestor dis 
cipline: atletism, handbal, bas
chet, ciclism, volei etc. Așa 3e

--------•---------

atletismul, 
ciclismul

fete care

O remarcabilă victorie 
a handbaliștilor militari

Pe stadionul Republicii s-a 
desfășurat întîlnirea internațio
nală de handbal dintre C.C.A, 
și campioana R.D.G. pe anul a- 
cesta, Vorwärts Berlin. Desfășu- 
rind un jaC excelent handbaliștii 
militari au cucerit o victorie de 
prestigiu la un scor concludent 
de 23—15.

'★
Campionatele republicane 

de handbal, etapa de duminică 
a consemnat o mare surpriză. 
Performera etapei trecute. Voin
ța Sibiu a fost învinsă de 
către Tehnometal Timișoara la 
un scor concludent : 12—4. In 
rest s-au înregistrat următoarele 
rezultate: Dinamo Orașul Sta
lin—Rapid București 11—9; 
Chimia Făgăraș—C.S.M. Reșița 
13—8 Victoria Jimbolia—Di
namo București 12—14.

Verificarea 
selecționatelor 

de fotbal 
ale R. P. R.
Duminică, pe stadionul „23 

August“, selecționatele de fotbal 
A și B au susținut noi întîlniri de 
verificare în compania echipelor 
Dyosgyori VTK și Motor Zwic- 
kau. Selecționata A a întrecut 
cu 4—2 (2—1) echipa Dyosgyori 
VTK, iar selecționata B a termi
nat la egalitate cu echipa ger
mană Motor Zwickau t 1—1 
(0-0).

Selecționata A de fotbal a țării noastre, a pus deseori în dificultate, apărarea echipei magniare 
V.T.K. Diosgydri. In fotografie: apărătorii maghiari resping un atac al formației noastre.

Foto i S. SPIREA

pe stadioane!
face că la ediția din 1958 a Spar- 
tachiadei fetelor au fost înregis
trate peste 3.000 de participante, 
iar la actuala ediție a acestei 
întreceri rezervate fetelor în eta
pa de masă s-au prezentat la 
start aproape 5.000 fete. De un 
remarcabil succes s-au bucurat 
și celelalte competiții din anul 
acesta cum ar fi „Cupa 23 August“ 
care a înregistrat de asemenea o 
participare largă din partea ti
nerelor fete.

Organizarea unor competiții cu 
caracter feminin nu era suficien-

Din experiența 
Comitetului orășe

nesc U* T. M. Tg. Jiu 
în munca 

de antrenare a fetelor 
în sport

tă însă dacă comitetele organiza- 
țiilor U.T.M., cele din întreprin
derile în care majoritatea mun 
citorilor sînt fete,nu se preocupau 
de popularizarea acestor între
ceri, precum și de organizarea 
propriu zisă a întrecerilor etapei 
de masă. Comitetul organizației 
U.T.M. al fabricii de oonfecții 
„T. Vladimirescu“ de pildă s-a 
îngrijit chiar din prima zi de 
popularizarea regulamentului 
Spartachiadei fetelor, a discipli
nelor acestei întreceri accentuînd 
asupra celor mai puțin cunoscute 
ca : atletismul, tirul, handbalul 
sau baschetul. El s-a preocupat 
eu o deosebită grijă de mobiliza
rea masei largi de fete din fabri
că (peste 1.000) la întrecerile 
din prima etapă, popularizînd 
chiar a doua zi la stația de ra- 
dioficare sau Ia gazeta de perete 
rezultatele obținute de concuren
te.

Hipismul — sport 
al indeminării și curajului

Convorbire cu tov. C. TOADER, secretar al F. R. de călărie

în ultimii ani, hipismul romînesc s-a afirmat pe plan inter
național. Evoluțiă călăreților romîni la o seamă de competiții 
internaționale, atît cele desfășurate în țară cît și peste hotare, 
s-a soldat cu remarcabile succese. Nu de mult, călăreții romîni 
s-au comportat meritoriu la marile concursuri din Italia 
in cadrul „Gupei națiunilor“ precum și la întrecerile hipice de la 
Leipzig unde ștafeta noastră reprezentativă a ocupat primul loc.

Hipismul nostru s-a aflat nu de mult în fața unui nou examen 
și anume campionatul republican pe anul 1959. Acest eveniment 
ne-a oferit fără îndoială o nouă posibilitate de a constata progre
sul înregistrat de acest sport In țara noastră. Ne-am adresat 
de aceea tovarășului CONSTANTIN TOADER, secretar general 
al Federației Romîne de călărie, cu rugămintea de a ne vorbi 
despre această competiție precum și despre felul în care masa 
largă a tineretului este antrenată

— Cunoașteți, — a spus tov. 
C. Țoader — renumele de care 
se bucură hipismul romînesc 
pe plan internațional. De altfel 
specialiștii care au urmărit evo
luția călăreților noștri afirmă 
că dispunem de alergători deose
bit de talentați, cărora li se 
prevăd succese remarcabile în 
întrecerile Olimpiadei de la 
Roma. Acest fapt se datorește 
în cea mai mare măsură grijii 
manifestată pentru promovarea 
acestui sport în masa largă a 
tineretului. Această disciplina 
sportivă a reușit să cucerească în 
scurtă vreme un număr din ce în 
ce mai mare de tineri din rîndu- 
ri'le cărora an de an sînt relevate 
talente deosebit de dotate.

— Ce forme au fost folosite 
pentru promovarea acestui sport 
în rindurile tineretului ?

— Este știut că hipismul este 
îndrăgit de tineri datorită cali
tăților morale — îndemînarea, 
curajul, tenacitatea și voința — 
pe care le cultivă în rîndul prac- 
ticanților. Apreciat așa dar de 
tineret, era nevoie în primul rînd 
de crearea unor condiții mate
riale : baze sportive de antrena
ment sau concursuri, echipamen
tul necesar, precum și un număr 
considerabil de cai care posedă 
calități pentru alergări. îndepli
nirea acestor condiții ne-a asigu
rat mai apoi posibilitatea orga
nizării primelor concursuri pen
tru popularizarea acestei disci
pline sportive. Dacă înainte cu 
cîțiva ani bazele sportive pentru 
acest sport puteau fi numărate 
pe degete, astăzi avem aproape

Grija manifestată de Comitetul 
orășenesc U.T.M. față de antrena
rea fetelor în sport a dus la ob
ținerea unor succese deosebite. E- 
chipa de volei a Școlii medii nr. 
1, a ajuns finalista concursurilor 
interșcolare desfășurate la Arad. 
Un succes însemnat au obținut și 
handbalistele de la aceeași școa
lă, care sînt printre cele mai 
bune din regiunea Craiova. Cum 
era și de așteptat grija pentru 
antrenarea fetelor a îngăduit des
coperirea unor elemente talentate 
cum ar fi de pildă Rodica Stan- 
ciu, campioană regională în pro
ba de 400 m plat, Ileana Băloiu, 
una dintre cele mai talentate 
trăgătoare la tir, Elena Brelea o 
bună alergătoare în proba de 80 
m plat, Georgeta Romanovsohi, 
finalistă a Spartachiadei de vară 
a tineretului în proba de 100 m 
bras. Și această listă ar putea 
continua precum și însemnările 
noastre privind succesele obținute 
de Comitetul orășenesc U.T.M. 
Tg. Jiu în antrenarea fetelor în- 
tr-o bogată și continuă activitate 
sportivă. Acest lucru îi obligă 
însă pe tovarășii din Comitetul 
orășenesc U.T.M. Tg. Jiu, ca și pe 
mai departe într-o strinsă colabo
rare cu Consiliul orășenesc 
U.C.F.S., să se preocupe cu a- 
ceeași grijă de activitatea spor
tivă a fetelor, să-și înzecească e- 
forturile mai ales pe linia antre
nării fetelor din fabrici în sport, 
domeniu în care se pare că a 
slăbit în ultima vreme preocupa
rea lor, fiind tentați să acorde 
mai multă atenție activității 
sportivelor din școlile orașului. 
Exagerat, acest lucru va dăuna 
fără îndoială dezvoltării activi
tății sportive de masă a orașului 
Tg. Jiu.

V. BRĂDULEȚ

la practicarea acestui sport.

în fiecare oraș cîte un hipodrom 
nou construit, sau reamenaiat. 
Astfel, s-ar cuveni să amintim 
în primul rînd de marele parc 
hipic „Gheorghe Gheorghiu-Dej“

sport de către 
ce în ce mai 

țn scurtă vre-

hipic „Gheorghe Gheorghiu-Dej 
din București, hipodromurile de 
Ia Ploești, Cluj, Lugoj, Sibiu, 
Pitești etc. Existența unui nu
măr sporit de baze sportive, 
precum și sporirea parcului de 
cai, ne-a îngăduit nu numai or
ganizarea unor competiții cu ca
racter propagandistic, dar mai 
cu seamă crearea condițiilor 
materiale necesare pentru prac
ticarea acestui

• un număr țiin 
mare de tineri.
me am înregistrat o afluență 
deosebită a tineretului către a- 
cest sport, mai cu seamă din 
partea tinerilor de la sate. Din 
rîndul acestora am semnalat 
curînd elemente deosebit de do
tate de care ne-am îngrijit pen
tru crearea condițiilor necesare 
creșterii măiestriei lor f 
ve, în vederea promovării 
loturile sportive fruntașe 
țării.

— Și ce anume măsuri 
fost luate de către federația 
noastră de specialitate pe linia 
creșterii măiestriei sportive a ti
nerilor care au îndrăgit hipis- 
mul ?

— Marea majoritate a tineri
lor care au îndrăgit acest sport 
au la dispoziție condiții optime 
pentru pregătire în cluburile în 
care activează, cum ar fi de pil
dă în București C.C.A. și Di- 
namo, la Ploești clubul „Petro
lul“, „Metalul“ la Sibiu, precum

sporti-
:: în

ale

au

Niculae Puiu și-a depășit într-o manieră categorică adversarul, italia
nul Pistidda, reușind să aducă prima victorie reprezentativei noastre. 

Foto: R. VASILE

Cînd se înțelege greșit 
promovarea în sport

Evoluția în general meritorie a 
boxerilor noștri care au terminat 
la egalitate (5—5) întîlnirea cu 
reprezentativa Italiei, a fost um
brită in bună măsură, de infrim 
gerea prin abandon dictat de an
trenor, a tînărului Mihai Nicolau. 
Revelația campionatelor republi
cane de box din acest an, tînărul 
campion al categoriei mijlocii, s-a 
impus ca o autentică speranță a 
boxului romînesc. Tinerețea sa 
/numai 19 ani), talentul său in- 
contestabil, reclama un lucru esen
țial pentru consacrarea sa și anu
me grija față de creșterea și pro
movarea elementelor tinere dotate. 
Ar fi interesant de constatat cum 
anume se achită de această cerin
ță, organul in drept, Federația ro- 
mină de box. N-au trecut decît

în această 
formarea 

elevi, care 
numele de 
tineretului.

și cele din Tg. Mureș, Gluj etc. 
S-a impus însă și 
disciplină sportivă 
școlilor sportive de 
la noi au căpătat 
centre de hipism ale
In scurtă vr.eme, asemenea cen
tre au fost înființate mai întîi 
în orașele cu o veche tradiție 
în acest sport: București, Plo
ești, Cluj, iar mai apoi într-o 
seamă de orașe unde acest sport 
avea mulți animatori: Sibiu, 
Lugoj, Tg. Mureș, Pitești etc. 
In aceste centre, în care acti
vează între 100 și 200 de tineri, 
sub îndrumarea unor specialiști 
instructori sau antrenori bine 
pregătiți, s-au afirmat ca talen
te deosebite o seamă de tineri 
care practică acest sport de un 
an sau doi. Așa avem spre pil
dă pe tinerii lolanda Lazăr 
(C.C.A.), Mîndru Dan (Dina
mo), Anton Brigite (Metalul Si
biu), Toldai Zoltan și Ștefan 
Boroș (Centrul de tineret, Tg. 
Mureș), Stoica Aurel (Petrolul 
Ploești) etc. Pe aceștia toți vom 
avea prilejul să-i vedem evo- 
luînd în cadrul campionatelor 
internaționale de juniori ce vor 
avea loc peste puțină vreme la 
București.

— Aminteați mai înainte că 
un succes deosebit cunoaște 
acest sport în rîndul tinerilor de 
la sate. Ne-ar interesa în ce 
măsură a fost promovat acest 
sport în rindurile tinerilor să
teni ?

— încă din anul trecut, am 
inițiat un concurs cu caracter 
republican, rezervat tinerilor 
țărani muncitori pasionați pentru 
acest sport; acest lucru ne-a 
oferit prilejul să recrutăm din 
rindurile lor o 
lemente talentate, Concursul 
avut un caracter 
putea spune.

seamă de e- 
a 

aplicativ, aș 
putea Spune. întrecerile preve
deau alergări pe teren plat sau 
variat, dar în mod special pro
be complexe: alergări cu căruțe, 
precum și efectuarea unor exer
ciții care reclamau multă dexte
ritate, îndemînare în înhămarea 
și deshămarea cailor, în condu
cerea lor, pe niște piste gen sla
lom. Acest concurs, care s-a 
bucurat de mult succes din par
tea tinerilor țărani muncitori, 
ne-a pus în față încă de pe a- 
tunci organizarea unui campio
nat republican, rezervat tinerilor 
Călăreți de la sate. încă de pe 
atunci am avut posibilitatea să 
semnalăm grija unor gospodării 
agricole de stat, ca cea din Se- 
garcea, precum și a unor aso
ciații sportive sătești cum este 
cea din comuna Brebeni, care 
dovedesc multă atenție pentru 
promovarea hipismului și care 
cresc astfel sportivi deosebit de 
dotați. S-ar cuveni aici să a- 
mintim pe sportivii din G.A.S. 
Slobozia, precum și pe repre
zentanții regiunii Suceava. In
tenționăm ca un asemenea cam
pionat să-l organizăm în anul 
1960, care alături de celelalte 
întreceri republicane în această 
disciplină vor demonstra cu pri
sosință că hipismul este astăzi 
un sport de masă la care este 
antrenat un număr din ce în ce 
mal mare de tineri din țara 
noastră.

VAL. PIETREANH

de cînd tînărul Nicolau 
purtătorul centurii de 

cu prețul 
După aceea

două luni 
a devenit 
campion, titlul cucerii 
unor mari eforturi. 
Nicolau a mai susținut citeva în
tîlniri peste hotare care i-au cerut 
eforturi și mai mari datorită lip
sei sale de experiență, de matu
ritate in ring. Aceste meciuri au 
contribuit la ridicarea pregătirii 
sale, la îmbogățirea experienței 
sale. De bunăseamă insă nu in 
măsura în care să îngăduie fede
rației de box selecționarea in lo
tul A, care avea să înfrunte pri
ma garnitură a Italiei.

Cît de „inspirată“ a fost această 
selecționare, s-au convins pină și 
antrenorii, obligați in ultimă in
stanță, prin aruncarea prosopului 
să-și scoată elevul de sub ploaia 
de lovituri a adversarului — un 
boxer bine pus la punct sub as
pect tehnic și tactic, bine pregă
tit fizicește, deosebit de rutinat, 
care a sezisat imediat după încru
cișarea mănușilor, lipsa de expe
riență a reprezentantului nostru.

Nu este atît de neplăcut faptul 
că Nicolau a fost învins, ci ma
niera în care a fost obligat un tî
năr boxer, realmente talentat, dar 
insuficient pregătit pentru o astfel 
de confruntare, să coboare trep
tele ringului.

Neîndoielnic nu așa se promo
vează elementele tinere. O aseme
nea „experiență” nu folosește ni
mănui, dar în primul rind tină- 
rului boxer, care părăsește ringul 
decimat după o astfel de luptă. 
Procedînd așa pe mai departe, 
Federația romînă de box, va avea 
surpriza să constate pierderea pe 
drum a elementelor tinere.

Elementul tînăr trebuie pregă
tit cu grijă, nu sufocat, iar con
sacrarea lui pe plan internațional, 
trebuie făcută după ce dovedește 
o pregătire fizică, tehnică, tactică, 
după ce dispune de cuvenita ex
periență în ring, în întîlnirile in
terne. Și pentru aceasta răspunde
rea revine în primul rînd colegiu
lui de antrenori și Federației ro
mîne de box.

R. VASILE

Duminica 
sportivă

reprezentativa

■k In seara zilei de duminică 
in sala Floreasca au luat sfîrșit în
tâlnirile de baschet din cadrul 
turneului internațional la care au 
luat parte reprezentativele R. P. 
Bulgaria, R.D. Germane și R.P. 
Romîne (senioare și de tineret). 
Pe primul loc s-a clasat forma
ția R. P. Bulgare, campioană a 
Europei, urmată în"* ordine de 
echipele reprezentative ale R.P. 
Romîne, R.D. Germane și R.P. 
Romine (tineret). Deși clasată 
pe locul doi, 
noastră a avut o comportare 
bună, lăsînd să se întrevadă fru
moasele ei perspective.

-k La Varșovia s-au încheiat 
campionatele mondiale de halte
re. întrecerea pe echipe a reve
nit formației sovietice urmată de 
cea a R.P. Polone. Dintre spor
tivii romîni prezenți la aceste 
campionate, eea mai bună com
portare a avut-o Lazăr Baroga. 
care a reușit să ocupe locul IV 
la categoria semi-grea.

-k Cea de a XIV-a ediție a tra
diționalei întreceri cicliste „Cursa 
Victoriei“ s-a încheiat duminică 
după-amiază. Locul intîi a reve
nit alergătorului Constantin Du- 
mi trescu de la C.C.A., urmat de 
Gh. Rădulescu și S. Ariton. în
trecerea pe echipe a fast cîști- 
gată de C.C.A. I urmată de Vic
toria și Dinamo.

-k Campionatul categoriei B la 
fotbal s-a soldat cu unele rezul
tate neașteptate care au influen
țat configurația clasamentelor,

în prima serie C.S.M.S. Iași 
a realizat scorul etapei în dauna 
formației C.S.M. Rădăuți (7—1), 
consolidîndu-și poziția de lider. 
Un rezultat oarecum neașteptat 
a obținut Rulmentul Birlad, care 
după ce duminica trecută pier
duse la un scor categoric cu 
Știința București, de data aceasta 
a reușit să întreacă S.N.M. Con
stanța, una din principalele pre
tendente la locul 1. In seria a /Z-a 
surpriza etapei a furnizat-o Me
talul Tirgoviște care a dispus în 
deplasare de Dinamo Pitești 
(2—1), fapt pentru care piteș- 
tenii au pierdut locul I, cedîndu-l 
Științei Timișoara.

In seria a IlI-a Recolta Cărei 
se menține pe primul loc.
-----------------__----------------

Plecarea delegației 
de activiști 

ai Partidului Comunist 
din Cehoslovacia

Delegația de activiști ai Par
tidului Comunist din Cehoslova
cia, condusă de tov. Petricek 
Karel, adjunct al șefului Secției 
Agrare a Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia, care la invitația Comi
tetului Central al Partidului 
Muncitoresc Romîn a făcut o 
vizită de trei săptămîni în țara 
noastră pentru a studia expe
riența muncii organizațiilor 
P.M.R. în domeniul agriculturii, 
a părăsit țara noastră întoreîn- 
du-se în patrie.

La aeroport delegația a fost 
condusă de activiști ai Comite
tului Central al Partidului Mun
citoresc Romîn.

Cocktall oferit 
de atașatul militar 
al R. Cehoslovace 

la București
Atașatul militar al R. Ceho

slovace la București, colonelul 
Miloslav Hoppe, a oferit luni 
seara un cocktail în saloanele am
basadei, cu ocazia celei de-a 15-a 
aniversări a înființării Armatei 
Populare Cehoslovace.

Au luat parte general de Ar
mată Leontin Sălăjan, ministrul 
Forțelor Armate, general colonel 
Ion Tutoveanu, adjunct al mini
strului Forțelor Armate, general 
locotenent Gh. Pintilie, adjunct 
al ministrului Afacerilor Interne, 
Aurel Mălnășan, adjunct al mi
nistrului Afacerilor Externe, gene
rali și ofițeri superiori ai forțelor 
noastre armate, funcționari supe
riori din Ministerul Afacerilor 
Externe.

Au luat parte Ivan Rohal Ilkiv, 
ambasadorul R. Cehoslovace in 
R.P. Romînă, șefii unor misiuni 
diplomatice acreditați la Bucu
rești, atașați militari și alți mem
bri ai corpului diplomatic.

( Agerpres)

INFORMAȚII
Sîmbătă a sosit în Capitală 

o delegație a Academiei germa
ne de științe din Berlin în vede
rea semnării convenției de co
laborare pe următorii 3 ani din
tre Academia R.P. Romîne și A- 
cademia germană de științe.

în cadrul marilor aniversări 
culturale, inițiate de Consiliul 
Mondial al Păcii, luni după-amia. 
ză, în prezența unui numeros pu
blic, a avut loc la Casa oameni
lor de știință din Capitală, sub 
auspiciile Comitetului național pen
tru apărarea păcii din R. P. Ro
mînă și ale Uniunii Scriitorilor din 
R. P. Romînă, comemorarea a 50 
de ani de la moartea marelui scrii
tor brazilian Euclides da Cunha.

Despre personalitatea și opera 
literară a scriitorului brazilian au 
vorbit Genny Ferreira, profesoară, 
și scriitorul Jaymo Adour Da Ca- 
mara, directorul Pen.Clubului din 
Brazilia, oaspeți ai țării noastre, 
și scriitorul Demostene Botez.

Prima stație 
interplanetară automată 
in sistemul nostru solar

(Urmare din pag. l-a)

început a dezvoltării tehnicii zbo
rurilor cosmice.

Ge este o stație interplanetară?
Atunci cînd este vorba de a 

pleca de pe Păraînt și de a zbura 
țn spațiul cosmic, la bordul unei 
cosmonave, cu intenția de a a- 
junge nevătămat pe suprafața u- 
nui alt. astru ceresc, — de exem
plu, pe Lună — și apoi de a te 
reîntoarce la Pămînt, calculele 
arată că, intr-un astfel de caz, 
greutatea inițială a rachetei cos
mice ar trebui să fie de sute de 
milioane de tone, din care cea 
mai mare parte o reprezintă 
greutatea combustibilului. O ast
fel de rachetă gigant e6te impo
sibil de construit.

De aceea în faza actuală de 
construcție a rachetelor, trebuie 
să se recurgă la soluții și itine- 
rarii astronautice care să nu de
pășească posibilitățile actuale ale 
tehnicii.

încă de acum 50 de ani, G. E- 
Țiolkovski — genial precursor al 
științei astronautice mondiale — 
a propus să se împartă zborul 
cosmic în etape, în care scop să 
fie folosiți sateliții artificiali ai 
Pămîntului ca un fel de stație de 
transbordam. Astfel de sateliți 
artificiali se numesc în astronau- 
tică stații automate interplaneta
re și ele dau posibilitatea de a 
se executa zboruri interplanetare 
fără a fi nevoie să se construias
că rachete uriașe. Intr-adevăr, a- 
ceste stații interplanetare ar 
trebui să fie un fel de „halte cos
mice“, de unde rachetele cosmice 
se vor putea aproviziona cu com
bustibil, alimente, aer și alte 
mijloace necesare pentru conti
nuarea zborului.

Avantajul esențial al unei sta
ții interplanetare este faptul că 
ea se mișcă în permanență. Dato
rită acestei împrejurări, atunci 
cînd racheta vine și aterizează 
pe stație, racheta își păstrează 
viteza și o folosește ulterior pen
tru start în vederea continuării 
zborului cosmic.

Ce condiții trebuie să îndepli
nească o stație interplanetară î

In primul rind, stația automa
tă interplanetară trebuie să trea
că aproape de Pămînt, cel pu
țin pe o anumită porțiune a or
bitei. De aceea, dacă apogeul or
bitei stației — satelită a Pămîn
tului poate fi oricît de mare, pe-

„Tineretul poate să aducă 
o contribuție la apropierea 

balcanică“
— a declarat d. Leon Maccas, fost ministru 

în Grecia —
La Hotelul „Athenee Palace" 

am stat de vorbă cu dl. Leon 
Maccas, fost ministru în Grecia. 
Cu cîteva ore înainte l-am ascul
tat la o conferință de presă. 
Opiniile pe care le-a exprimat 
dovedeau interesul pe care îl 
manifestă centru înfăptuirea 
unei rodnice înțelegeri balcanice. 
De astă dată, solicităm părerile 
oaspetelui grec asupra întîlnirii 
tineretului și studenților din ță
rile regiunii Balcanilor și a Mă
rii Adriatice pe care o va găzdui 
Bucureștiul la începutul anului 
viitor.

— Sînt prea bătrîn pentru a 
mai participa, ne spune zîmbind 
dl. Maccas. Vă felicit însă din 
toată inima pe voi, tinerii ro- 
mîni, pentru această inițiativă. 
E o inițiativă valoroasă, evident 
utilă.

Interlocutorul nostru continuă:
— Sîntem plini de atenție 

față de tineret, generația de 
mîine care trebuie să primească 
de la noi flacăra marilor idealuri. 
Cum sînt pe deplin convins că 
înțelegerea balcanică este un 
ideal dintre cele mai importante, 
consider de datoria noastră să 
transmitem inimii și minții tine
retului năzuința spre prietenia 
celor ce trăiesc în peninsula 
noastră, a Balcanilor. Sînt sigur 
că toți tinerii ce vor participa 
la întîlnirea de la București vor 
păstra definitiv în sufletul lor 
convingerea că trebuie să rămînă 
uniți pentru că-i unește aceeași 
dorință de pace. Tineretul poate

Manifestări cultural-artistice 
consacrate aniversării R.0.6.

Duminică și luni au avut loc 
în Capitală manifestări cultural- 
artistice consacrate celei de-a 10-a 
aniversări a proclamării Republi
cii Democrate Germane.

La Clubul C.F.R. Grivița Roșie, 
președintele Comitetului de între
prindere al Atelierelor, Petre Ma
rin, a vorbit despre succesele ob
ținute de R.D. Germană în dez
voltarea economiei și culturii în 
ultimul deceniu, după care amba
sadorul R.D. Germane la Bucu
rești, Wilhelm Bick, a evocat prie
tenia ce leagă poporul R.D. Ger- 
nune de poporul romîn.

▼La Fabrica de confecții „Gh. 
Gheorghiu-Dej“, în fața unui mare 
număr de muncitori, tov. Elena 
Pod, secretară a Comitetului de 
întreprindere, a vorbit despre ani
versarea proclamării R. D. Ger
mane.

în sala S.R.S.O. din strada Bi
serica Amzei a avut loc o seară 
tematică consacrat^ acestui eveni
ment. Academicienii G. Oprescu și 
Eugen Bădărău și prof. univ. Iosif 
Bogdan, vicepreședinte al S.R.S.C., 
și-au împărtășit din impresiile cu
lese în urma călătoriei lor în R.D.

rigeul orbitei trebuie neapărat să 
treacă prin apropierea Pămîntu
lui. Conform primelor informații, 
rezultă că prima stație interpla
netară din lume are un apogeu 
la 400.000 km. depărtare de Pă
mînt și un perigeu prin care sta
ția se apropie de Pămînt la nu
mai 2.000 km.

In al doilea rînd, trebuie să 
existe comunicații între stație și 
Pămînt (comunicații radio, ra
chete de transport etc.).

In al treilea rînd, stația inter
planetară trebuie să aibă dimen
siuni corespunzătoare pentru ca, 
în ea să se poată instala echipa
jul, să fie aduși carburanți, să 
fie depozitate alimente, să existe 
rezerve de aer etc. Acum se poa
te înțelege mai bine de ce în toa
te lansările de rachete sovietice 
de pînă acum, greutatea încărcă
turii cosmice a crescut mereu, 
fără nici o excepție: inițial 83,6 
kg., apoi s-a trecut la 508,3 kg. 
la 1.327 kg., la 1.472 kg. la 1.511 
kg. iar acum la 1.553 kg.

Perfecționînd continuu motorul 
rachetei și combustibilii folosiți, 
fiecare nouă lansare de rachete 
din Uniunea Sovietică ilustrează 
uriașele posibilități ale științei și 
tehnicii sovietice în domeniul a* 
saltului spațiului cosmic.

Firește în stadiul actual al 
dezvoltării tehnicii rachetelor sta-

Ritmul cuceririi Cosmosului 
depășește orice fantezie

(Urmare din pag. l-a)

recordul de precizie realizat prin 
zborul circumlunar. Posibilitatea 
zborului animalelor și apoi a 
omului spre Lună a devenit o 
certitudine tot mai apropiată.

— A început studiul sistema
tic al satelitului natural al plane
tei noastre, ne spune cercetătorul 
Croitoru Nathan. Oamenii vor ob
ține date despre partea Lunei pe 
care nici un om nu a văzut-o 
vreodată.

— Pentru noi, tineretul care 
desfășoară o muncă de cercetare 
științifică in excelente condiții, 
acest eveniment este un puternic 
stimulent — arată tov. Andrei De- 

să aducă o contribuție la apropi
erea balcanică. Cuvîntul lui cîn- 
tărește greu.

Dl. Maccas este de părere că 
prietenia tineretului balcanic tre
buie Să fie dezvoltată pe baza 
unei colaborări multilaterale ca
re să permită o bogată activi
tate comună pe plan sportiv, 
cultural, turistic ctc.

— Cred că spiritul întrecerii 
sportive creează un teren priel
nic, determină o emulație bine
făcătoare. Pe de altă parte, ma
nifestările artistice dau posibili
tate tinerilor să cunoască mai 
bine arta popoarelor balcanice, 
să constate elementele comune în 
dans, în muzica populară și mal 
ales în costumele țăranilor. Tu
rismul poate să ajute nu numai 
la cunoașterea frumuseților na
turii, ci și a vieții popoarelor din 
Balcani și astfel poate să-i apro
pie pe tineri. Cînd ești tînăr este 
firesc să te interesezi de ceea ce 
se întîmplă în lumea largă, dar 
mai ales de ceea ce se întîmplă 
în vecinătatea ta. fntîlnirile de 
toate felurile între tinerii din 
Balcani pot să devină o tradiție. 
Sper că tineretul grec, care 
iubește pacea, va aprecia va
loarea unor asemenea întîlnirj.

înainte de a încheia, dl. Mac
cas a ținut să transmită tine
retului romîn urările sale de 
muncă rodnică și bunăstare, de 
realizare a tuturor visurilor pe 
care generația tînără și le-ă 
făurit.

EUGENlU OBREA

Germană. Artistul poporului, Jules 
Cazaban a citit apoi din poezia 
germană contemporană. A urmat 
un program de cîntece revoluțio
nare din R.D. Germană, în inter
pretarea lui Octav Enigărescu, so
list al Teatrului de Operă și Ba
let al R.P. Romîne, și a fost pre
zentat filmul german „Ernst Thäl
mann“ seria L

La Casa artiștilor din Capitală, 
sub auspiciile Asociației oamenilor 
de artă din instituțiile teatrale și 
muzicale din R.P. Romînă, criti
cul de artă Horia Deleanu a ți
nut conferința intitulată „însem
nări teatrale dintr-o călătorie în 
R.D. Germană“. A urmat apoi un 
program de recitări din poezia 
clasică și contemporană germană, 
în interpretarea unor artiști ai 
teatrelor dramatice din Capitală.

La Teatrul Muncitoresc C.F.R. 
a avut loc un spectacol festiv cu 
piesa „Domnul Puntila și sluga 
sa Matti“ de Bertolt Brecht.

La manifestările 
loc au luat parte 
Ambasadei R. D. 
București.

care au avut 
și membri ai • 
Germane la

(Agerpres)

țiile automate interplanetare Vor 
putea folosi și pentru alte sco
puri ca de exemplu:

Stație automată de „observare“ 
științifică îndelungată.

Cîștigarea experienței tehnice 
în legătură cu realizarea unor 
astfel de stații interplanetare.

Acestor prime două scopuri e- 
nunțate corespunde stația inter
planetară automată lansată, la 4 
octombrie 1959, cu cea de a treia 
rachetă cosmică sovietică.

lată acum și alte scopuri:
— Folosirea stației ca bază de 

pe care să se însușească arta de 
a frîna vitezele cosmice în vede
rea revenirii nevătămate pe Pă
mînt.

— Folosirea stației ca baza de 
antrenament pentru viitorii astro- 
nauți care vor trebui să-și însu
șească practica complexă a Călă
toriei în spațiul cosmic, lipsit de 
aer și plin de multe pericole.

— Folosirea stației ca bază de 
studii pentru identificarea celei 
mai raționale construcții a unei 
nave cosmice de pasageri.

Noua uriașă cucerire a științei 
sovietice dovedește din nou că 
epoca aceasta, în care trăim noi, 
epoca de înflorire a geniului o- 
menesc, în care cele mai nedes
lușite taine ale sale sînt desco
perite, cele mai puternice forțe 
ale sale sînt puse treptat în stă- 
pînirea omului, poate și trebuie 
să devină epoca păcii și progre
sului.

venyi. Tindem să atingem un 
nivel inolt de cunoștințe, să apro- 
fundărn -neîncetat cercetarea știin
țifică. Dorim să ducem mai de
parte contribuția științei romi- 
nești la efortul savanților lumii. 
Pentru noi, lansarea stației cos
mice automate — această epo
cală victorie a oamenilor so
vietici în lanțul realizărilor în cu
cerirea spațiului cosmic — este 
o dovadă elocventă a posibilită
ților nelimitate ale științei ji 
tehnicii contemporane, ale geniu
lui omenesc. Salutul și felicitările 
noastre tinerești realizatorilot 
zborului cosmic, admirație și mîn- 
drie pentru înfăptuirea oameni
lor sovietici I



Omenirea salută mărețul triumf
a! științei sovietice

Noi amănunte 
transmise de Agenția

TASS privind 
deplasarea celei de-a 
treia rachete cosmice

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
,TASS transmite:

La 5 octombrie ora 12 (ora 
Moscovei), cea de-a treia rachetă 
cosmică sovietică s-a depărtat la 
248.000 km. de Pămînt și se afla 
deasupra unui punct de pe supra
fața terestră situat în partea de 
est a Oceanului Indian, avînd 
coordonatele de 14 grade 20 mi
nute latitudine sudică și 98 grade 
00 minute longitudine estică.

Continuă fără întrerupere pre- 
Hucrarea rezultatelor măsurării 
parametrilor efectivi ai deplasării 
rachetei cu ajutorul mașinilor e- 
lectronice rapide de calculat. RE
ZULTATELE PRELUCRĂRII 
CONFIRMĂ ÎNALTA PRECIZIE 
A PLASĂRII RACHETEI PE 
ORBITA STABILITA.

Prima și cea de-a doua rachetă 
Cosmica sovietică după cum se 
știe au avut in momentul plasării 
pe orbită o viteză depășind cea 
de-a doua viteză cosmică. Pentru 
a asigura zborul circumiunar și 
revenirea ulterioară a stației au
tomate interplanetare spre Pă
mînt, celei de-a treia rachete cos
mice sovietice i-a fost imprimată 
o viteză inițială de orbită mai 
mică decît cea de-a doua viteză 
cosmică. In legătură cu aceasta, 
deplasarea celei de-a treia ra
chete cosmice în direcția Lunei, 
în comparație cu deplasarea pri
mei și celei de-a doua rachete 
cosmice sovietice, are loc mai 
încet.

STAȚIUNEA AUTOMATĂ IN
TERPLANETARA, ------- “ ‘
DESPRINS 
TREAPTĂ 
TRECE LA 
DE LUNA 
ORA 17,
TANȚA PAMINT-LUNA IN 60 
DE ORE. IN ACEL MOMENT 
STAȚIUNEA AUTOMATA IN
TERPLANETARA SE VA AFLA 
LA APROXIMATIV 7.000 KM. 
DE SUPRAFAȚA LUNEI.

Aparatura instalată pe stațiu
nea automată interplanetară func
ționează în conformitate cu pro
gramul de măsurători științifice 
stabilit.

După cum s-a mai anunțat, a 
doua emisiune a rezultatelor mă
surătorilor de pe bordul stațiunii 
automate interplanetare va avea 
loc la 5 octombrie intre orele 15 
și 17.

Comunicatul următor va fl a- 
nunțat in seara de 5 octombrie.

★
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite: Continujndu-și 
traiectoria spre Lună, cea de-a 
treia rachetă cosmică sovietică se 
afla la 5 octombrie, ora 20 (ora 
Moscovei) deasupra Oceanului A- 
tlantic într.un punct avînd coordo
natele 20 grade 40 minute latitu
dine sudică și 21 grade 30 minute

CARE S-A 
DE ULTIMA 

A RACHETEI, VA 
DISTANTA MINIMA 
LA 6 OCTOMBRIE, 
STRABAT1ND D1S-

Puternic
S. U. A.:

„Sintern încă cu mult 
în urma 

Uniunii Sovietice“
NEW YORK 5 (Agerpres). — 

Comentind lansarea noii rachete 
sovietice, ziarul „New York Ti- 
mes" srrie : „...Este neîndoielnic 
că ultimele rachete sovietice do
vedesc că în domeniul explorării 
spațiului și al forței rachetelor 
siritem incă cu mult in urma Uniu. 
nii Sovietice.

Toți cei care au urmărit pro
gresele noastre in domeniul spa
țial și al rachetelor, știu că în a- 
farâ de lipsa de fonduri există și 
alte obstacole ; lipsă de savanți și 
ingineri de înalta calificare, lipsă 
de inventivitate in elaborarea unei 
politici, concurențe intre diferite 
firme care lucrează in diferite 
muri ale acestui domeniu...“.

la

FRANȚA :

„Un eveniment 
cu totul senzațional“

PARIS 5. — Corespondentul 
Agerpres transmite : Vestea lansă
rii cu succes a celei de-a treia ra
chete cosmice sovietice se află pe 
primul plan în comentariile presei 
franceze din 5 octombrie.

Calificînd acest nou succes al 
științei sovietice drept „Cel mai 
strălucitor succes tehnic“ ziarul 
„Le Parisien Libéré“ scrie în co
mentariul său că „cucerirea spa
țiului cosmic de către Uniunea So
vietică se desfășoară pe baza unui 
plan logic și perfect“.

Ziarul „Combat" în comentariul 
său, scrie că „savanții sovietici au 
dovedit o dată mai mult că ei se 
află cu mult înaintea progresului 
repurtat în acest domeniu în cele
lalte țări. Savanții sovietici, arată 
ziarul, au demonstrat încă o dată

longitudine vestică, fiind în acel 
moment la o depărtare de 284.000 
km. de Pămînt.

Cea de-a treia rachetă cosmică 
sovietică continuă să se deplaseze 
cu precizie pe orbita stabilită.

Conform rezultatelor prelucrării 
preliminare a datelor măsurători, 
lor telemetrice obținute la 4 oc
tombrie în cursul celei de-a doua 
etape a măsurătorilor, s-a stabilit 
că sistemele de reglare a regimu
lui termic de alimentare cu euer, 
gie electrică și aparatajul științific 
aflate, pe stația automată inter
planetară. funcționează normal. La 
5 octombrie intre ora 15 și ora 17 
(ora Moscovei) in urma comenzii 
transmise de pe Pămînt, de pe 
bordul stației automate interplane. 
tare au fost transmise și înregis
trate pe bandă de stațiile terestre 
noi date ale măsurătorilor teleme- 
trice. Următoarea transmitere pe 
Pămînt a datelor măsurătorilor 
științifice de pe bordul stațiunii au
tomate interplanetare va avea loc 
la 6 octombrie între orele 17 și 19 
(ora Moscovei).

Ca pretutindeni, și la Uzinele „Grigore Preoteasa", vestea epocalei Izbînzl a științei și tehnice! sovie- 
x x interes. In clișeu : brigada de tineret a secției bobinaj citind comunicatul outice a stîrnit entuziasm și a________________....

privire la lansarea în Uniunea So’vietică a celei de-a treia rachete cosmice.
Foto: P. PAVEL

- Declarații - 
ale savanților

Date comparative referitoare 
la cele trei rachete cosmice 

sovietice

eosmice sovietice are

doua racheta cosmica

la 2 ianuarie 1959 în

MOSCOVA 5 (Agerpres). — TASS transmite :
Greutatea totală a stației automate interplanetare lansate la 4 

octombrie în Uniunea Sovietică este 278,5 kg. In afară de aceasta, 
pe ultima treaptă a rachetei cosmice se află aparataj de masurat 
cu sursele de alimentare în greutate de 156,5 kg. Astfel, greutatea 
totală a sarcinii utile este de 435 kg.

Ultima treapta a celei de-a treia rachete 
o greutate de 1.553 kg. (fără combustibil).

Iată datele privitoare la prima și cea de-a 
sovietică :

Prima rachetă cosmică lansată în U.R.S.S.
direcția Lunei și care a devenit planeta artificială a sistemului so
lar, are instalat Ia bordul ei aparataj științific și de măsurat cu sur
sele de alimentare și cu conteinerul în greutate totală de 361,3 kg. 
Greutatea ultimei trepte a acestei rachete cosmice (fără combustibil) 
este de 1.472 kg.

Ultima treaptă a celei de-a doua rachete cosmice lansate în 
U.R.S.S. în direcția Lunei la 12 septembrie 1959 are o greutate de 
1.511 kg. (fără combustibil). Greutatea aparatajului științific aluni- 
zat este de 390,2 kg.

De la 4 octombrie 1957 pînă în prezent în U.R.S.S. au fost lan
sați trei sateliți artificiali ai Pamintului.

Primul satelit artificial al Pamîntului a existat 92 de zile, a în
conjurat Pămintul de 1.400 de ori, parcurgind o distanță de 60 mi
lioane km. Cel de-al doilea satelit, care a avut o existența de 163 
zile, a efectuat 2.370 de rotații în jurul Pamîntului și a străbătut o 
distanța de peste 100 milioane km. Pina in prezent, cel de-al treilea 
satelit a înconjurat Pămintul de aproximativ 7 200 de ori și a par
curs o cale de peste 300 milioane km. — distanță de doua ori mai 
mare decit distanța de la Pămînt la Soare. El își continua zborul.

Prima rachetă cosmică sovietică, care s-a transformat într-un 
satelit al Soarelui, a parcurs circa 640 milioane km. — drum mai lung 
decît cel parcurs pînă în prezent de vreun corp creat în mod arti
ficial Cea de-a doua rachetă cosmică a străbătut 379.000 km. și a 
atins Luna.

IN DECURS DE DOI ANI AU FOST REPURTATE ȘASE VIC
TORII REMARCABILE ÎN SPAȚIUL INTERPLANETAR.

ecou în toate țările
întregii lumi ce înseamnă 

rilor științei și tehnicii.

....._ * 1 folo
sirea” în scopuri pașnice a cuceri
rilor științei și tehnicii. Sintem 
bucuroși, scrie în încheiere „Com
bat“, că asistăm astăzi la experien
țe care sînt puse nu in slujba dis
trugerii omului, ci în slujba cu
noașterii spațiului cosmic".

La rîndul său ziarul cercurilor 
financiare franceze „Les Echcs" 
scrie că „Noua victorie repurtată 
de Uniunea Sovietică este cel mai 
remarcabil succes din domeniul 
tehnicii, mai ales dacă se ține cont 
de eșecurile înregistrate de S.U.A. 
acum cîteva zile în lansarea unei 
rachete cosmice spre Lună".

Comentatorul științific al ziaru
lui „Le Figaro“ menționează in 
comentariul său că „Lansarea ce
lei de a treia rachete cosmice so
viet, e reprezintă un mare succes 
al științei și tehnicii sovietice. Vic
toria Uniunii Sovietice in ceea ce 
privește tehnica rachetelor poate fi 
considerată ca definitivă“.

Ziarul „France Soir“ califică 
lansarea noii rachete sovietice 
drept „Un eveniment cu totul sen
zațional". e- —*- "" —
titudine 
propiat 
miterea

. „Se poate spune cu cer
că într-un viitor foarte a- 
va putea fi realizată 
unui om în Cosmos“.

tri-

R. P. POLONA

„O inițiativă 
fără precedent“

în
VARȘOVIA 5 (Agerpres). 

Știrea cu privire ia lansarea 
cosmos de către Uniunea Sovie
tică a stației automate interpla
netare a avut un puternic ecou 
în întreaga Polonie. Presa polo, 
neză denumește această realizare 
a oamenilor de știință sovietici 
în domeniul cuceririi universului 
un eveniment de o importanță ex
cepțională.

Trebuie să ne dăm limpede sea
ma, scrie ziarul „Tribuna Ludu“, 
că lansarea precisă a acestui corp 
ceresc artificial pe orbita corespun
zătoare este o inițiativă fără pre. 
cedent care dovedește dezvolta

rea neobișnuit de mare a științei 
și tehnicii în Uniunea Sovietică.

Astronomii știu prea bine, scrie 
în continuare ziarul, că numai 
calcularea traiectoriei unui astfel 
de obiect ca stația cosmică so
vietică este o adevărată capodo
peră.

ANGLIA:

„Daily Express“ scrie :

„Trebuie să-i felicităm 
pe sovietici 

fără ezitare“
LONDRA 5 (Agerpres). — Zia

rele britanice consacră comentarii 
ample lansării rachetei cosmice 
sovietice.

Ziarul
„încă o minunată realizare a sa- 
vanțiior sovietici. Care este reac
ția Marii Britanii după lansarea 
satelitului lunar sovietic? Admira
ție amestecată, poate cu puțină in
vidia".

Ziarul „Daily Telegraph“ scrie: 
„Această știre dovedește, dacă mat 
era încă nevoie de o dovadă, că 
savanții sovietici și-au menținut și 
chiar sporit avansul lor față da 
americani care sînt singurii lor ri
vali însemnați în acest domeniu. 
Trebuie să-i felicităm pe sovietici 
fără ezitare sau resentiment“.

JAPONIA:

„O stațiune de cercetări 
științifice în Cosmos"
TOKIO 5 (Agerpres). — Ști- 

rea lansării cu sir es de către U- 
niunea Sovietică a celei de-a treia 
rachete cosmice s-a răspîndit 1 •!- 
gerător în întreaga Japonie. ,.O 
stațiune de cercetări științifice în 
Cosmos", „Un nou succes al Uniu
nii Sovietice“, „Un laborator de o 
greutate de o tonă și jumătate se 
îndreaptă spre Lună" — sub a 
ceste titluri toate ziarele din To
kio au publicat duminică șt;ri cu 
privire la noua realizare a Uniunii 
Sovietice.
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Prof. N. Barabașov
HARKOV 5 (Agerpres). — 

Cea de-a treia rachetă cosmică 
trasează calea viitoarelor nave 
interplanetare care vor putea 
fi plasate cu precizie pe orbită 
și dirijate de pe Pămînt, a de
clarat unui corespondent al 
agenției TASS astrofizicianul 
sovietic, prof. NIKOLAI BA- 
RABASOV, președintele Comi
siei pentru cercetarea condiți
ilor fizice pe Lună și planete 
de pe lîngă Consiliul astrono- 

a

a
o
a

mic al Academiei de Științe 
U.R.S.S.

Cea mai mare importantă 
noii rachete înzestrată cu 
stație cosmică automată, 
spus prof. Barabașov, constă 
în faptul că cu ajutorul ei vom 
obține noi date despre proprie
tățile fizice a acelei jumătăți a 
Lunei care, nu se vede de pe 
Pămînt.

Durata de funcționare a a- 
cestei stații ale cărei aparate 
sînt dirijate de pe Pămînt de 
la un centru special de coordo
nare și calcul nu va fi proba
bil mai mică decît a stației ce
lui de-al treilea satelit artifi
cial al Pămîntului care a fost 
lansat în U.R.S.S. la 15 mai 
1958,. a afirmat prof. Baraba
șov. Există toate temeiurile să se 
creadă că recepționarea semna
lelor trimise de stație va fi po- 
sib'lă de-a lungul întregii tra
iectorii de zbor a rachetei, 
spus prof. Barabașov.

--------•---------

a

K. Glennan
WASHINGTON 5 (Ager

pres). — După cum relatează 
ageiiția France Presse, KEITH 
GLENNAN, administratorul A- 
genției naționale pentru aero
nautica și spații interplanetare 
(N.A.S.A.) din S.U.A., a decla
rat că felicită pe oamenii de 
știință sovietici din partea oa
menilor de știință americani 
pentru noua lor performanță. 
Glennan a subliniat de aseme
nea că știrea transmisă de po
stul de radio Moscova, despre 
reușita lansării în spațiu a celei 
de-a treia rachete cosmice so
vietice, a fost primită cu un in
teres considerabil în S.U.A. Noi, 
a declarat Glennan, ne dăm 
seama de efortul pe care-l ne
cesită lansarea unei rachete în 
jurul Lunei și prezentăm savan
ții or sovietici felicitările noastre 
alături de toți oamenii de ști
ință din lumea întreagă“.

IN PRIMA ETAPA 
A ÎNCERCĂRILOR IN LARG

Toate mecanisme’e 
navei atomice „Lenin“ 
funcționează perfect

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite : După cum rela
tează ziarul „Sovetski Flol“, ex
periența primei etape a încercă
rilor în larg ale spărgătorului de 
gheață atomic „Lenin" a arătat că 
toate mecanismele, sistemele și 
dispozitivele lui. dintre care unele 
sînt utilizate pentru prima oară 
în practica construcțiilor navale 
mondiale, funcționează țâră greș.

încercarea navei atomice in ape
le Mării Baltice continuă. Mari
narii sovietici și-au însușit tehnica 
complexă bazată pe generarea e- 
nergiei nucleare. încercările reac
toarelor au dovedit deplina lor 
securitate.

Se efectuează un control dozi- 
metric permanent pentru asigura
rea securității complete în toate 
zonele navei.

Prof. Watenberg
BERLIN, 5 (Agerpres). - 

Pro;. WATENBERG, directorul 
observatorului din raionul Trep- 
tov al Berlinului, a caracterizat 
lansarea cu succes a rachetei 
ca o dovadă că oamenii de 
știință sovietici au rezolvat cele 
mai complicate probleme ale 
astronauticii. El a arătat că 
lansarea celei de-a treia ra
chete cosmice reprezintă un fapt 
important pe calea rezolvării 
problemei extrem de complicate 
a reîntoarcerii rachetelor cos
mice pe Pămînt.

Alexander Ànanov
PARIS 5 (Agerpres). — 

Omul de știință francez ALE- 
XANDER ANANOV, membru 
fondator al Federației Inter
naționale de astronautică, a 
declarat corespondentului a- 
genției United Press Interna
țional ; „Cînd oamenii de 
știință sovietici au atins Luna 
cu Lunik-2, acum trei săptă- 
mîni, am considerat că ei sînt 
cu 6—8 luni înaintea america
nilor. Ceea ce au realizat so
vieticii atunci era destul de 
dificil — ei au ghidat racheta 
exact în direcția indicată la 
timpul indicat, astfel încit 
conteinerul s-a îndreptat spre 
Lună și a atins-o. Dar atunci, 
ținta pe care trebuiau s-o ni
merească era de aproximativ 
80.000 de km., țlnînd seama 
de diametrul Lunei și de forța 
ei de gravitație. De astă dată 
ținta este cu mult mai mică 
— un punct în spațiu la apro
ximativ 10.000 km. depărtare 
de Lună. A plasa racheta pe 
orbita Lunei este de 100 de 
ori mai greu decît atinge 
Luna“.

Ananov a declarat că acum 
consideră că sovieticii sînt cu 
2—3 ani înaintea americanilor.De-o vîrstă cu Republica
Dimineața zilei de 1 octom

brie 1949 el a salutat-o cu su
nete de o vibrație deosebită ce 
vesteau că pe lume a sosit un 
om nou. Erau ale micului Die
ter Briiggemann. Faptul in sine 
nu prezintă nimic senzațional. 
Oră de oră se nasc în lume mii 
și mii de copii. Cu toate a- 
cestea...
Dieter și Republica au sărbăto
rit ziua lor de naștere în aceeași 
zi.

Șapte luni mai tîrziu, micul 
Dieter stă în pătucul său cu pla
să și după alte patru luni ținîn- 
du-și echilibrul pe micile sa'e 
piciorușe face primii pași. In 
același timp pe buze apar pri
mele cuvinte. Visele, planurile 
părinților iau forme tot mai pre
cise.

lată și prima aniversare a lui 
Dieter. Micuțul este sărbătorit 
modest, după puterile părinților. 
(Urmele războiului se simțeau 
încă în casa fiecărei familii de 
muncitor).

Cea de-a șasea aniversare a lui 
Dieter este sărbătorită într-o lo
cuință nouă. Familia Briigge
mann s-a mutat. Pe locul unde a 
căzut în timpul războiului o 
bombă s-a construit în 1955 un 
bloc nou, modern, luminos fzț 
care pătrunde din abundență 
soarele și aerul. Și, pentru că

întrevederea 
dintre tovarășii 

Ciu En-lai 
și Emil Bodnăraș

PEKIN 5 (Agerpres). — China 
Nouă transmite: In seara de 5 
octombrie, Ciu En-lai, vicepreșe
dinte al Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, pre
mierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, a avut o întreve
dere cu tovarășul Emil Bodnăraș, 
membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidu
lui Muncitoresc Romîn, vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
ai Republicii Populare Romîne, 
conducătorul delegației de partid 
și guvernamentale a R. P. Ro
mîne.

Au fost de fată ceilalți membri 
ai delegației romîne : Dumitru 
Coliu, membru supleant al Bi
roului Politic al C.C. al P.M.R., 
președintele Comisiei Controlului 
de stat; Paul Niculescu-Mizil, 
membru al C.C. al P.M.R., șeful 
Secției de propagandă și agitație 
a C.C. al P.M.R., Ludovic Csu- 
por, membru al C.C. al P.M.R., 
prim-secretar al Comitetului re
gional ai P.M.R. din Regiunea 
Autonomă Maghiară și
Zaharescu, membru supleant 
C.C. al P.M.R., ambasadorul 
Romîne la Pekin.

Din partea chineză au 
ticipat: Lu Din-i, membru 
pleant în Biroul Politic al 
al P. C. Chinez și vicepremier al 
Consiliului de Stat, și Liu Jui-lun, 
locțiitor al ministrului Agricul
turii.

După întrevedere a urmat un 
dineu.

întrevederea și dineul s-au des
fășurat 
dială.

Barbu 
al 

R.P.

par- 
su- 

C.C.

într-o atmosferă cor-

★
PEKIN 5 (Agerpres). — China 

Nouă transmite: In ziua de 5 
octombrie, tovarășul Emil Bod
năraș, membru în Biroul Politic 
al C.C. al Partidului Muncito
resc Romîn, și vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al Repu
blicii Populare Romîne și cei
lalți membri ai delegației de 
partid și guvernamentale a R. P. 
Romîne, care se află în R. P. 
Chineză cu prilejul celei de.a 
10-a aniversări a Republicii, au 
vizitat comuna populară Luku- 
ciao din apropierea orașului 
Pekin.

Oaspeții au fost însoțiți de 
Liu Jui-lun. locțiitor al ministru
lui Agriculturii și Cen Pen, se
cretar al Secretariatului Comite
tului orășenesc Pekin al P. C. 
Chinez.

Oaspeții romîni au vizitat de 
ase.menea o crescătorie de porci, 
o crescătorie de rate, o cantină, 
o grădiniță de copii, precum 
cunoscutul pod Marco Polo 
apropiere.

și 
din

frun- 
Mo.Alexandru 

Ia Berlin.
Schonefeld
fost întîmpina-ti

oas-

Delegația de pardd 
și guvernamentală 

a R. P. Romîne 
a sosit la Berlin

BERLIN 5. — Corespondentul 
Agerpres transmite:

Luni la amiază delegația de 
partid și guvernamentală a Re
publicii Populare Roajîne în 
te cu tovarășul 
ghioroș, a sosit

Pe aeroportul 
peții romîni au 
de tovarășii Erich Muckenberger, 
membru al Biroului Politic al 
C.C. al P.S.U.G., dr. Lothar Bolz, 
vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri, și ministrul Afacerilor 
Externe al R. D. Germane, pre
cum și de alte persoane oficiale.

De asemenea pe aeroport se 
aflau de față membrii ambasadei 
R. P. Romîne la Berlin.

Oaspeții s-au întrejinut priete
nește cu personalitățile venite în 
întîmpinarea lor.

Comandantul gărzii militare de 
onoare aliniate pe aeroport a dat 
raportul conducătorului delega
ției romîne.

După trecerea 
da de onoare a 
oaspeților și a 
nite în întîmpinarea lor.

în revistă, gar- 
defilat în fata 
persoanelor ve-

această clădire a fost creată in
tr-un stat al muncitorilor și ță
ranilor, in ea se mută bineînțe
les cei ce muncesc pentru înflo
rirea acestui stat : lăcătușul 
Briiggemann și alți șapte mun
citori, cure cu toții, la locul lor 
de muncă, depun toate forțele ca 
tînăra republică să devină an de 
an tot mai prosperă.

Timpul trece cu pași de uriaș.

Scrisoare 
din R. D. Germana

Dieter merge la școală. El scru
tează cu îndrăzneală viitorul și 
se gîndește să devină, ha arhi
tect, ca apoi să construiască 
multe case frumoase, aidoma ee- 
lor ce se află pe strada sa, și 
chiar mai frumoase ; ba șofer, 
și în acest caz va putea conduce 
unul din acele autobuse speciale, 
cu care elevii călătoresc spre ta
berele de vară. Este drept că 
nici profesiunea de medic nu e 
rea. Dar pentru aceasta Dieter 
mai are încă timp suficient de 
gîndit. Înainte de orice trebuie 
să învețe cu multă sîrguință.

Ultimul său carnet cu note i-a 
atras laudele tatălui său. De 
doi ani, Dieter poartă cravata al
bastră a pionierilor lui Thal-

Plecarea din Pekin 
a delegației de partid 

și guvernamentale a U.R.S.S

Chinez, Liu 
al C.C. al

PEKIN 4 (Agerpres). — TASS 
transmite : La 4 octombrie a pă
răsit Pekinul, plecînd spre patrie, 
delegația de partid și guvernamen
tală a Uniunii Sovietice în frunte 
cu N. S. Hrușciov, prim secretar 
al Comitetului Central al Partidu
lui Comunist al Uniunii Sovietice 
și președinte al Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S.

Dimineața pe aerodromul Șoudu 
din Pekin, pavoazat cu drapelele 
de stat ale U.R.S.S. și R. P. Chi
neze, s-au adunat numeroși repre
zentanți ai oamenilor muncii din 
capitala Chinei și oaspeți străini. 
N. S. Hrușciov și membrii delega
ției de partid și guvernamentale 
sovietice au fost conduși la aero
drom, de către Mao Țze-dun, pre
ședintele Comitetului Central al 
Partidului Comunist 
Șao-ți, vicepreședinte
P. C. Chinez, președinte al Repu
blicii Populare Chineze ; Ciu De, 
vicepreședinte al C.C. al P. C- Chi
nez, președinte al Comitetului Per
manent al Adunării Reprezentan
ților Populari din întreaga Chină ; 
Ciu En-lai, vicepreședinte al C. C. 
al P. C. Chinez, premierul Consi
liului de stat al R. P. Chineze, de 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al P. C. Chinez ; membri ai C.C. 
al P. C- Chinez și ai guvernului 
R. P. Chineze; reprezentanți ai 
partidelor democrate și organiza
țiilor obștești din China, generali 
ai Armatei populare de eliberare 
și alte oficialități.

Delegația de partid și guverna
mentală a Uniunii Sovietice a fost 
condusă de asemenea la aerodrom 
de delegațiile de partid și guverna
mentale ale R. D. Germane, în 
frunte cu H. Matern ; R. P. Ro
mîne, în frunte cu Emil Bodnăraș; 
R. P. Ungare, în frunte cu Istvan 
Dobi, de conducătorii delegațiilor 
partidelor comuniste și muncito
rești frățești, ai delegațiilor guver
namentale ale țărilor afro-asiatice 
și de membri ai corpului diploma
tic.

Cei prezenți au primit cu a- 
plauze prelungite sosirea pe aero
drom a lui N. S. Hrușciov, a mem
brilor delegației sovietice, a con
ducătorilor Partidului Comunist 
Chijiez și guvernului R. P. Chineze, 

însoțit de Mao Țze-dun, N. S. 
Hrușciov s-a urcat la tribună și a 
rostit o cuvîntare in care a epus 
printre altele.

Poporul sovietic privește poporul 
chinez ca pe un frate, prieten și 
aliat al său. Prietenia dintre po
poarele noastre «-a întărit în lupta 
comună pentru victoria socialismu
lui, pentru pace în lumea întreagă. 
Poporul sovietic. Partidul Comu
nist al Uniunii Sovietice vor face 
și de-acum înainte tot ce este ne
cesar pentru întărirea continuă a 
acestei prietenii, pentru consolida
rea unității și coeziunii întregului 
lagăr socialist. Prietenia sovieto- 
chineză corespunde intereselor vi
tale ale țărilor noastre, ale între
gului lagăr socialist« cauzei păcii în 
lumea întreagă. Prietenia frățească 
de nezdruncinat dintre marile noa-

Nota Ministerului Afacerilor Externe 
al U.R.S.S. adresată Marii Britanii

MOSCOVA 5 (Agerpres). — 
TASS transmite: Intr.o notă a- 
dresată la 30 septembrie de Minis- 
terul Afacerilor Externe al U R.S.S. 
Ambasadei Marii Britanii din Mos
cova ca răspuns Ia nota din 24 
septembrie a ambasadei, în care 
se cere amînarea reluării lucrări
lor conferinței celor trei puteri în 
problema încetării experiențelor cu 
arma nucleară pînă la 27 octom
brie, se spune că guvernul sovie
tic declară că nu va obiecta îm
potriva reluării la 27 octombrie a 
lucr,ărilor conferinței celor trei pu. 
teri în problema încetării expe
riențelor cu arma nucleară.

Delegația de partid
și guvernamentală a U.R.S.S. 

a sosit la Berlin
BERLIN 5 (Agerpres). TASS 

transmite : La 5 octombrie a so. 
sit la Berlin cu un avion „IL-18" 
delegația de partid și guvernamen-

•I

acest

cîte 
dece-

mOnn și bine înțeles că 
lucru obligă.

...Ani) s-au scurs unul 
unul. Și iată-ne in ajunul 
niului glorios al Republicii De
mocrate Germane, tn ajunul lui 
7 octombrie, cea mai mare săr
bătoare națională a poporului 
german. Pentru familia Briigge
mann va fi de două ori sărbă
toare. Tatăl și mama lui Dieter 
s-au și gîndit să-i invite pe ^co
legii fiului lor pe care-i va servi, 
printre altele, cu cacao și frișca, 
struguri și suc de mere.

Și nu puține vor fi surprizele 
ceti vor aștepta pe tinărul Die
ter. Cadoul cel mai de preț — o 
bicicletă strălucitoare — se și 
află pregătit în pivnița bunici
lor. De la ceilalți bunici, Dieter 
va primi o pereche de schiuri. 
Mai urmează și darurile priete
nilor, mălușilor și unchilor.

Deceniul scurs de la proclama
rea R.D. Germane a adus în ca
sa muncitorului Briiggemann, a 
tuturor celor ce muncesc din re
publică belșug și fericire, 
fiul soților Briiggemann, 
fiii Germaniei democrate 
sănătoși, plini de voioșie, de op
timism, fiind înconjurați în per
manență de dragostea părinților 
lor, a statului muncitorilor și ță 
rănilor.

HANS-ALBRECHT LÜTKE 

Iar
toți 

cresc

stre popoare, dintre popoarele în
tregului lagăr socialist constituie 
bastionul neclintit al păcii și secu
rității popoarelor, chezășia victorii
lor viitoare ale socialismului și 
comunismului.

în prezent forțele păcii sînt mai 
puternice ca orieînd. Există o posi
bilitate întru totul 1—II ‘-----
calea războiului, 
din întreaga lume se 
mai mult că odată 
terii sistemului i 
se va reuși să se elimine pentru 
totdeauna războiul ca mijloc de re
zolvare a litigiilor internaționale. 
Iată de ce noi, comuniștii din 
Uniunea Sovietică, considerăm 
drept o datorie sfîntă, o sarcină 
primordială să folosim aceste con
diții prielnice, să folosim orice po
sibilitate pentru a lichida „războiul 
rece”, să asigurăm triumful cauzei 
păcii pe pămînt.

Sîntem profund încredințați că 
rațiunea popoarelor, voința lor 
fermă de a apăra ------  "—
triumfa.

reală de a bara 
Oamenii simpli 

conving tot 
i cu creșterea pu- 
mondial socialist

pacea vor

VLADIVOSTOK 4 (Agerpres).— 
TASS transmite : La 4 octombrie 
a sosit la Vladivostok, venind din 
Pekin, Nikita Hrușciov, prim-secre- 
tar al C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S.

VLADIVOSTOK 5 (Agernres).- 
TASS transmite: N. S. Hrușciov, 
prim-secretar al Comitetului Cen
tral al P.C.U.S. și președintele 
Consiliului de Miniștri al U.R.S.S., 
care a sosit la 4 octombrie la 
Vladivostok, venind din Pekin, a 
vizitat luni întreprinderea de re
parat nave „Dalzavod“.

Mii de muncitori de la această 
întreprindere l-au întîmpinat pe 
N. S. Hrușciov cu aplauze și ova
ții călduroase.

La mitingul care a avut loc în 
uzină N. S. Hrușciov a rostit o 
amplă cuvîntare î;i care s-a ocu
pat de cîteva probleme de politică 
internă și externă.

După aceea N. S. Hrușciov a 
vizitat uzina și docurile und: se 
afla un vas frigorifer oceanic.

Intr-o secție a uzinei N. S. 
Hrușciov a stat de vorbă cu mun
citorii. Un grup de tineri munci
tori i-a oferit în dar șefului gu
vernului sovietic o machetă din o- 
țel. inoxidabil și mase plastice în- 
fățișînd o rachetă cosmică sovie
tică.

N. S. Hrușciov a făcut apoi o 
plimbare cu o navă rapidă în gol- 
ful Cornul de Aur.

MOSCOVA 4 (Agerpres). — 
TASS transmite: Duminică s-au 
înapoiat la Moscova, venind de la 
Pekin, membrii delegației de partid 
și guvernamentale a U.R.S.S. care 
au participat la sărbătorirea celei 
de-a 10-a aniversări a Republicii 
Populare Chineze, Mihail Suslov, 
membru al Prezidiului C.C. al 
P.C.U.S., Andrei Gromîko, mi
nistrul Afacerilor Externe și ceL 
lai ți.

In nota Ministerului Afacerilor 
Externe al U.R.S.S. se arată că 
Uniunea Sovietică ar fi preferat 
ca, în conformitate cu înțelegerea 
realizată, lucrările conferinței să 
fie reluate la 12 octombrie. To
tuși, după cum se arată în notă, 
guvernul Uniunii Sovietice nu 
poate să nu țină seama de cere
rea guvernului Marii Britanii, a- 
vînd totodată în vedere că el do
rește ca atunci cînd vor fi reluate 
tratativele de la Geneva, să poată 
realiza un progres în direcția unei 
cît mai grabnice încheieri cu suc. 
ces a acestora.

Re-

fală a U.R.S.S. condusă de F. R. 
Kozlov, membru al Prezidiului 
C.C. al P.C.U.S., prim-vicepreșe- 
dinte al Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., care la invitația Comite- 
tțilui Central al Partidului Socia
list Unit din Germania și a Con
siliului de Miniștri al Republicii 
Democrate Germane, va participa 
la festivitățile cu prilejul celei de.a 
10-a aniversări a proclamării ~ 
pubiicii Democrate Germane.

Pe aeroportul Schunefeld 
Berlin, pentru a întîmpina 
oaspeții sovietici, au venit W. 
bricht, prim-secretar al C.C. 
P.S.U.G., O. Grotewohl, președin. 
tele Consiliului de Miniștri al R.D. 
Germane și alte personalități.

Pe aeroport O. Grotewohl și 
F. R. Kozlov au rostit cuvintări.

din 
pe

Ul-
al

Președintele Austriei 
a sosit la Moscova
MOSCOVA 5 (Agerpres). — 

TASS transmite: Adolf Schârf, 
președintele îederal al Republicii 
Austria, care a sosit luni la Mos
cova, a fost intîmpinat pe aeropor
tul Vnukovo de Kliment Voroșilov, 
președintele Prezidiului Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și de alte per
sonalități.

împreună cu președintele a so
sit ambasadorul U.R.S.S. în Aus
tria, Serghei Lapin, și un grup de 
ziariști austrieci.

Pe aeroport Kliment Voroșilov și 
Adolf Scharf au rostit cuvîntări.


