
Comunicat informativ cu privire 
la Consfătuirea reprezentanților

partidelor comuniste și muncitorești
In noiembrie 1960, la Moscova, a avut loc o Con

sfătuire a reprezentanților partidelor comuniste și 
muncitorești care au participat la cea de-a 43-a ani
versare a Marii Revoluții Socialiste din Octombrie.

La Consfătuire au participat delegații din partea 
a 81 de partide: Partidul Muncii din Albania, Par
tidul Comunist din Algeria, Partidul Comunist din 
Argentina, Partidul Comunist din Australia, Parti
dul Comunist din Austria, Partidul Comunist din 
Belgia, Partidul Comunist din Birmania, Partidul 
Comunist din Bolivia, Partidul Comunist din Bra
zilia, Partidul Comunist Bulgar. Partidul Comunist 
din Canada, Partidul Comunist din Cehoslovacia, 
Partidul Comunist din Ceylon, Partidul Comunist 
din Chile, Partidul Comunist Chinez, Partidul Pro
gresist al oamenilor muncii din Cipru, Partidul Co
munist din Columbia, Partidul Muncii din Coreea, 
Partidul Avangarda Populară din Costa Rica, 
Partidul Popular Socialist din Cuba, Partidul Co
munist din Danemarca, Partidul Socialist Popular 
Dominican, Partidul Comunist din Ecuador, Parti
dul Muncii din Elveția, Partidul Comunist din Fin
landa, Partidul Comunist Francez, Partidul Socia
list Unit din Germania, Partidul Comunist din Ger
mania. Partidul Comunist din Grecia, Partidul Co
munist din Guadelupa. Partidul Muncii din Gua
temala, Partidul Unității Poporului din Haiti, Parti
dul Comunist din Honduras, Partidul Comunist din 
India, Partidul Comunist din Indonezia, Partidul 
Comunist din Iordania, Partidul Comunist din Irak, 
Partidul Popular din Iran, Liga Muncitorească ir
landeză. Partidul Comunist din Irlanda de Nord. 
Partidul Comunist Italian, Partidul Comunist din 
Izrael, Partidul Comunist din Japonia. Partidul Co
munist din Liban. Partidul Comunist din Luxem
burg, Partidul Comunist din Malaia, Partidul Co-

munist din Marea Britanie, Partidul Comunist din 
Maroc, Partidul Comunist din Martinica, Partidul 
Comunist din Mexic, Partidul Popular Revoluționar 
Mongol, Partidul Comunist din Nepal, Partidul So
cialist din Nicaragua, Partidul Comunist din Nor
vegia, Partidul Comunist din Noua Zeelandă, Parti
dul Comunist din Olanda, Partidul Popular din Pa
nama, Partidul Comunist din Paraguay, Partidul 
Comunist din Peru, Partidul Muncitoresc Unit Po
lonez, Partidul Comunist din Portugalia, Partidul 
Comunist din Reunion, Partidul Muncitoresc Romin, 
Partidul Comunist din Salvador, Partidul Comunist 
din San Marino, Partidul Comunist din Siria, Parti
dul Comunist din Spania, Partidul Comunist din Su
dan, Partidul Comunist din Suedia. Partidul Comu
nist din Tailanda, Partidul Comunist din Tunisia, 
Partidul Comunist din Turcia, Partidul Muncitoresc 
Socialist Ungar. Partidui Comunist al Uniunii So
vietice. Partidul Comunist din Uniunea Sud-Afri- 
cană. Partidul Comunist din Uruguay, Partidul Co
munist din Venezuela. Partidul celor ce muncesc din 
Vietnam și alte partide.

Participanții la Consfătuire au făcut schimb de 
experiență și au luat cunoștință de părerile și pozi
țiile fiecăruia, au discutat problemele actuale ale 
dezvoltării internaționale contemporane și ale miș
cării comuniste, in interesul luptei comune pentru țe
lurile comune — pace, democrație, independență na
țională. socialism — și au adoptat în unanimitate 
Declarația partidelor comuniste și muncitorești, pre
cum și Apelul adresat popoarelor întregii lumi.

Discutarea tuturor problemelor s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă de prietenie frățească pe baza prin
cipiilor de nezdruncinat ale marxism-leninismulul, 
ale internaționalismului proletar.
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25 întreprinderi 
din regiunea Ploești

Colectivele de muncă din- 
tr-un număr de 25 de între
prinderi industriale și unități 
economice din cuprinsul re
giunii Ploești și-au realizat de 
pe acum sarcinile de plan Pe 
anul 1960. Printre acestea se 
numără întreprinderea de ca
rotaj perforări și de cimen
tări Ploești, 
forestiere din Sinaia, 
du Ungureni și

întreprinderile
Mine-

Tirgoviște,

fabridle „1 Mai"-Bucov, „Con- 
fecțiau-R. Sărat și „Vulturul"- 
Comarnic, întreprinderea re
gională de transporturi auto 
ți altele.

Ca urmare a reducerii con
sumurilor de materie primă 
și materiale auxiliare în în
treprinderile regiunii Ploești 
au fost obținute pină in pre
zent economii peste plan în 
valoare de 160.000.000 de lei.

Prin extinderea armării 
metalice și cu inele de bolțari 
din beton la încă 10 abataje 
frontale și la aproximativ 
14.000 m de galerii, minerii 
din ha rinul carbonifer Valea 
Jiului au redus în ultimele 
4 luni consumul planificat de 
lemn de mină cu 4,5 mc la 
mia de tone de cărbune extras.

Aceste realizări sînt rezul
tatul avîntului cu care mine
rii muncesc pentru îndepli
nirea sarcinii trasate de cel 
de-al III-lea Congres al 
P.M.R. de a reduce consumul 
specific de lemn de mină de 
la 53 mc pe mia de tone de 
cărbune extras în 1959, la cel 
mult 35 mc în 1965.

(Agerpres)

din
12 întreprinderi 
regiunea Timișoara

Ceferiștii din depourile Ti
mișoara, Caransebeș și Arad 
au remorcat anul acesta cu 
locomotivele pe care le con
duc aproape 1.000 de trenuri 
cu supratonaj. Acesta a fost 
unul din factorii principali 
care le-a permis unităților ce 
aparțin de Direcția 
C.F.R. Timișoara să 
nească planul anual

regională 
îndepli- 

cu 32 de

Fabrica

mo- 
Mu-

Conducerea Fabricii de 
bilă „23 August11 din Tg. 
reș a comunicat Ministerului 
Economiei Forestiere succesul 
obținut de constructorii de 
mobilă, îndeplinirea la 29 no
iembrie a planului anual la 
producția globală fi marfă.

Comparativ cu întregul an 
1959, colectivul întreprinderii 
a produs în plus, în numai 
11 luni din acest an, mobilă 
in valoare de 12.000.000 lei. 
îndeplinirea ritmică a planu
lui și reducerea consumurilor

i Regională I
•J^^a-Deva j

Proletari din toate țările, uniți-văl
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cea de-a treia navă-satelit
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Păreri ale cititorilor pe marginea articolului

tînără
ne cere sfatul**

Articolul „O tînără ne cere sfatul" publicat 
în nr. 3588 al ziarului nostru a stîrnit un 
mare interes în rindurile cititorilor. Ecoul 
acestui articol se explică prin aceea că, 
cele povestite de Margareta depășesc semni
ficațiile unei întimplări oarecare din viața 
unei fete, ridicînd numeroase probleme 
legate de sentimentul 
de dragoste, de atitu
dinea față de căsnicie? 
in zilele noastre, în o- 
poziție cu vechile con
cepții retrograde care 
mai răbufnesc uneori.

Eliberat pe vecie de 
zilei de miine, omul societății noastre își fău
rește singur soarta. In societatea noastră in 
care oamenii muncii au asigurată o 
viață demnă, calculele meschine, prejudecă
țile de castă în legătură cu căsătoria nu-și 
mai au locul. Sentimentele frumoase, dragos-

tea și prețuirea reciprocă stau Ia temelia că
sătoriei. Faptul că zeci și zeci de cititori con
damnă atitudinea inginerului cu care a fost 
căsătorită Margareta, precum și concepțiile 
părinților acesteia, dovedește că asemenea ră
bufniri ale moralei burgheze în zilele noas
tre sint condamnate

exploatare, de grija

de opinia publică.
Redăm mai jos cîteva 

din primele păreri 
ale cititorilor primite la 
redacție, Printre a- 
cestea redacția a so
cotit de cuviință să pu

blice și părerile cititoarei Lică Valeria, păreri 
pe care redacția nu le împărtășește. Aștep
tăm, draci cititori, să vă exprimați în conti
nuare opini? în legătură cu problemele ridi
cate de articolul .. ” 
să vă spuneți pă 
cititoarei amintită

.O tînără ne cere sfatul” și 
'crea și despre scrisoarea 
mai sus.

Intîmplarea 
Margaretei — 

un avertisment
Ce înseamnă „situație1'?

vederea unor cercetări medico-biologice 
în condițiile zborului cosmic

In U. R. S. S.
a fost lansată cu succes

• Pe bord se află ciinii „Pciolka" ți „Mușka* 
precum ți alte animale, insecte, plante.
• Greutatea navei-sateiit, excluzînd greu» 
tatea ultimei trepte a rachetei purtătoare 
este de 4.563 kg. • Observațiile asupra 
animalelor se efectuează cu ajutorul unei aparaturi

de radioteleviziune

întreprin- 
Timișoara

economii 
prețul de 
de peste

au permis realizarea

zile înainte de termen și să 
realizeze totodată 
suplimentare la 
cost în valoare
28.000.000 lei

Pînă acum, 12 
deri din regiunea 
printre care Fabrica „Cerami
ca” din Jimbolia și întreprin
derea forestieră din Bocșa 
Vasiovei și-au realizat planul 
anual de producție.

specifice 
de la începutul anului și pină 
la 1 noiembrie a 4.558.000 lei 
economii peste plan și r?nefi- 
cii în valoare de 5.474.000 lei.

Din luna noiembrie 1949, 
cînd a intrat in funcțiune, și 
pînă în prezent, această uni
tate a produs aproape 400.000 
de garnituri de mobilă. Acea
sta înseamnă că din produc
ția întreprinderii ar reveni 
cite o garnitură de mobilă la 
fiecare familie din regiunile 
Stalin și Constanța. I

Indeminare și gingășie iți 
cere munca într-o fabrică de 
porțelanuri, cum este cea 
din Turda. Tinăra Maria Ol- 
teanu de la oceastă între
prindere lucrează cu mult 
gust Obiectele produse de 
ea au întotdeauna un -as

pect plăcut, atrăgător.
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Nu știu unde lucrează, dar 
dacă tovarășa Margareta ar fi 
trăit în mijlocul unui colec
tiv, ar fi avut în tovarășii de 
muncă prieteni, prietene, 
dacă le-ar fi cerut un sfat, o 
părere în legătură cu necazul 
ei, tint sigur că ei ar fi aju
tat-o la timp. Și-apoi prin 
grija organizației U.T.M., a 
tovarășilor, dînsa ar fi putut 
să ocolească sau să înlăture 
această tristă întîmplare. Bă
nuiesc însă că tinăra Nicules- 
cu Margareta ori n-a trăit în 
mijlocul colectivului, ori s-a 
separat de dînsul (e același 
lucru!), ascunzîndu-și viața 
personală. Un moment deose
bit de important în viața tine
retului nostru cum este căsă
toria constituie, după părerea 
mea, o problemă care-i priveș
te nu numai pe „cei doi în
drăgostiți", d și pe cei în mij
locul cărora trăim, cu care 
împărtășim zi de zi, bucuriile

COSTEL HARABAGIU 
operator chimist 

Uzina de fibre sintetice 
Săvinești

(Continuare în pag. 3-a)

Vă povestesc 
caz pe care 
personal.

O studentă de la I.S.E. a cu
noscut la o reuniune un tînăr. 
Au dansat, au discutat, apoi 
el a condus-o acasă. Ea a ac- 

se mai întîlnească 
întâlnit de nenu- 

s-au cunoscut 
un băiat serios, 
curat, cinstit. A

pe scurt un 
l-am cunoscut

Și mama a înțeles. Cei doi 
s-au căsătorit, au întemeiat o 
familie cu adevărat .fericită.

Dacă vrei să fii
vrei sfi fii 
cu fruntea 
nu-ți fie ru

tine nicio-

mereu 
sus, să 
șine de 
dată, să nu-ți calci 
pe inimă, Margare
ta. Tu ai greșit oda
tă și n-ai dreptul sâ 
greșești șl a doua 
oară. Cei care dis
prețuiesc un tinăr 
muncitor pentru că 
n-are „situație” tră
iesc după părerea

ceptat să 
cu el. Și s-au 
mărate ori, 
bine. El era 
cu un suflet 
cunoscut și prieteni de-ai lui, 
oameni care spuneau numai 
lucruri frumoase despre el. A 
aflat de la ei că e un om apre
ciat de tovarășii săi din toate 
privințele, că n-a greșit ale- 
gîndu-și-1 ca prieten.

După o vreme, cei doi ti
neri au hotărît să se căsăto
rească. Mama fetei s-a opus 
însă vehement.

— Bine, a spus ea îngrijo
rată, dar între voi e o mare 
nepotrivire. El e muncitor, iar 
tu studentă.

— Asta n-are importanță, 
mamă. Mihai e un om foarte 
bun. Muncește bine, e apre
ciat de toți oamenii cu care 
lucrează. învață și la liceu. 
Noi ne iubim foarte sincer. 
Te rog să nu mă oprești să 
mă

ADRIAN VASILESCU 
student la Facultatea 

de științe juridice-București

(Continuare în pag. 3-a)

MOSCOVA 1 (Agerpres). - 
TASS transmite textul inte
gral al comunicatului cu pri
vire la lansarea celei de-a treia 
nave satelit sovietice.

„Potrivit planului de lucrări 
de cercetări științifice, la 1 de
cembrie 1960 in Uniunea So
vietică s-a efectuat lansarea 
celei de-a treia nave cosmice 
pe orbită de satelit al Pămîn-
tului. In vederea unor cerce
tări medico biologice în condi
țiile zborului cosmic, în cabi
na navei-sateiit se află ca a- 
nimale de experiență ciinii 
..Pciolka" și „Mușka”. în ca
bină se află și alte animale, 
insecte și plante.

Observațiile asupra anima
lelor de experiență se efectu
ează cu ajutorul unei apara
turi de radioteleviziune și a 
unui sistem telemetrie care 
transmit pe Pămînt indicii fi
ziologici obiectivi ai stării a- 
nimalelor.

Se prevede ca, cu ajutorul a- 
paratetar de măsurat, aflate 
la bordul navei-sateiit, să se 
efectueze cercetări științifice 
în domeniul fizicii spațiului 
cosmic.

GREUTATEA CELEI DE-A 
TREIA NAVE SATELIT SO
VIETICE EXCLUZÎND 
GREUTATEA ULTIMEI
TREPTE A RACHETEI PUR
TĂTOARE, ESTE DE 4.563 
KG. Ea evoluează pe o orbita 
eliptică. Potrivit datelor pre
liminare, perioada inițială de 
revoluție a navei-sateiit este 
de 88,6 minute, perigeul și a- 
pogeul orbitei sint de aproxi
mativ 187,3 și respectiv 265 km. 
Unghiul de înclinare al orbi
tei față de planul Ecuatorului 
este de 65 grade.

Pe bordul navei-sateiit este 
instalat un radio emițător 
„Signal" care lucrează pe frec
vența de 19,995 MHz în regi
mul telegrafic de emisiuni cu 
durată variabilă.

Aparatele de bord se alimen
tează cu energie electrică de 
la surse de curent chimice și 
solare.

Potrivit datelor preliminare, 
întreaga aparatură aflată pe 
bordul navei-sateiit funcțio
nează normal. Stațiile radio 
tehnice de pe sol efectuează 
regulat observații asupra celei 
de-a treia nave-satelit sovieti
ce".

în pag. 2-a:
Ing. D ST. ANDREESCU : 

0 nouă Yictorie 
a științei sovietice

în pag. 4-a:

Moi amănunte 
privind mișcarea 

navei-sateiit

de plecare ale 
ambasadorului

A. A. Epișev
La Comitetul Centrai 

al Partidului 
Muncitoresc Romin

căsătoresc cu el.

cu fruntea sus
pe

azi II 
simplu 
muncl-ris. Sint

și mă mindresc 
asta. Nu cunosc 
titlu mai de 
dealt acela

cin» 
de 

min- 
mîi-

mea cu capul 
altă planetă. Viața 
noastră de 
face pur și 
de 
tor 
cu 
un 
ste
muncitor. Sint 
dru că ajut cu 
nile mele la făurirea 
fericirii ceior ce 
muncesc din țara

mea - și nu știu ce 
l-aș face ă-luia care 
m-ar jigni spunîn- 
du-mi că n-am o 
„situație". Tot ce 
facem noi, toate 
bogățiile și frumuse
țile țării sint ale 
noastre, ale celor ce 
muncim - și asta e 
„situația" mea.

in

DUMITRU 
CARABULEA 

docher 
poriul Constanta

-- •-- -

MUȘKA :

Desen de V. VASILIU I

Joi 1 decembrie a.c. tov. 
A. A. Epișev. ambasadorul 
extraordinar și plenipotențiar 
al U.R.S.S. în R.P.R. a fost 
primit la Comitetul Central 
al P.M.R. de tovarășii : Chivu 
Stoica, Gheorghe Apostol, E- 
mil Bodnăraș, Nicolae Ceau- 
șescu, Ion Gh. Maurer, Ale
xandru Moghioroș, Dumitru 
Coliu, Leontin Sălăjan, Ște
fan Voitec, Mihai Dalea, Ja- 
noș Fazekaș și Alexandru 
Bîrlădeanu, în legătură cu 
plecarea sa definitivă din țara 
noastră.

La Prezidiul 
Marii Adunări 

Naționale
In legătură cu plecarea de

finitivă din Republica Popu
lară Romînă, ambasadorul U- 
niunii Sovietice la București 
A. A. Epișev a făcut o vizită 
la 1 decembrie președintelui 
Prezidiului Marii Adunări Na
ționale a R. P. Romine, Ion 
Gheorghe Maurer.

Au fost de față Anton Moi- 
sescu, vicepreședinte al Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale, șj Gheorghe Stoica, se
cretarul Prezidiului Marii A 
dunări Naționale.

(Agerpres)

*)
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O nouă victorie
a șiiin^ei sovietice

Noua reușită cosmonautică 
sovietică de la 1 decembrie 
a.c. ne umple inimile de bucu
rie, de mindrie. Sintem mîndri 
că aparținem generației de bi
ruitori ai Cosmosului și bucu
roși că marile biruințe asupra 
forțelor naturii au fost reali
zate de eroicii constructori ai 
comunismului, care își dăru
iesc toate eforturile pentru ca 
marile victorii ale geniului 
uman să fie îndreptate numai 
în scopul vieții, în scopul pă
cii.

Fiecare nouă etapă în stu
dierea Cosmosului cu ajutorul 
rachetelor (sateliților, navelor- 
satelit și navelor cosmice) re
prezintă — în cadrul progra
mului științific cosmonautic 
sovietic — un moment impor
tant în cadrul căruia sînt ur
mărite pe de o parte proble
mele noi, neexnerimentate 
încă, iar pe de altă parte, pro
blemele care au mai fost cer
cetate și cu prilejul altor lan
sări dar asupra cărora sînt ne
cesare precizări.

Care este însemnătatea teh- 
nlco-științifică a recentei lan
sări și ce perspective deschide 
efectuarea ei ?

Așa cum se menționează în 
comunicatul agenției TASS, 
lansarea celei de-a treia nave- 
satclit sovietice a fost efectu
ată în cadrul unui plan de lu
crări de cercetare științifică 
și urmărește desfășurarea u- 
nui program de studii medico- 
biologice în condițiile zborului 
cosmic. De aici, o primă sub
liniere : noua experiență so
vietică confirmă judiciozita
tea cu care a fost întocmit și 
mai ales cu care se îndepli
nește planul sistematic de cu
cerire a Cosmosului.

Cum știm, fiecare lansare 
de rachete geofizice, sateliți 
artificiali ai Pămîntului, nave 
cosmice sau nave-satelit au 
fost experiențe reușite în 
U.R.S.S.

La fel s-au petrecut lucru
rile și la 1 decembrie 1960. 
Organizarea temeinică a pro
iectului de tren cosmic purtă
tor și realizarea, lui practică în 
condiții excepționale au asigu
rat succesul deplin al acestei 
lansări. Cadrele de specialiști 
sovietici, colectivele institute
lor sovietice de proiectări, in
ginerii și tenicienii sovietici au 
confirmat și de astă dată, prin

ing. D. St. Andreescu

pregătirea lor, poziția înaltă 
pe care se situează știința și 
tehnica sovietică.

Uimitoarea precizie cu care 
s-a realizat șl de astădată lan
sarea uriașei rachete purtătoa
re confirmă gradul de perfec
ționare atins de toate ramu
rile științei, de toate domeni
ile tehnicii, de puternica in
dustrie grea sovietică.

Cea de-a treia navă-satelit 
sovietică a fost lansată cu suc
ces, pe o erbită a cărei para
metri au fost stabiliți cu mul
tă precizie în cadrul proiectu
lui navei (înălțimea perigeu- 
lui 18*7,3 km, apogeul situat la 
265 km depărtare de suprafața 
Pămîntului, înclinarea orbitei 
față de planul ecuatorial 65 
grade, perioada inițială orbita
lă 88,6 minute). Tehnica lan
sării navelor-satelit cu ființe 
vii Ia bord este deci bine pusă 
la punct în Uniunea Sovietică, 
astfel îneît din acest punct de 
vedere se poate trece la înfăp
tuirea următoarei etape cos
monautice : pătrunderea ne
mijlocită a omului în Cosmos.

Nava sovietică este pregăti
tă : sistemele de lansare oferă 
siguranță sută la sută în func
ționare, sistemele de comandă 
și de control (radioteievizîunea 
și radiotelemetrarea) asigură 
o ireproșabilă legătură perma
nentă între cabina-satelit și 
stațiile terestre special orga
nizate de pe teritoriul U.R.S S. 
Urmează așadar efectuarea pa
sului mult așteptat: zborul o- 
mului Ia bordul unui satelit 
artificial al Pămîntului. Intr- 
adevăr, strălucitul succes de la 
1 decembrie 1960 ne-a apro-

*----—

piat și mai mult de acest mo
ment epocal cosmonautic. Oa
menii de știință, specialiștii 
sovietici studiază în mod amă
nunțit influențele factorilor 
exteriori asupra organismului 
aflat în navă. Sc cercetează e- 
ficacitatea materialelor de pro
tecție împotriva radiației cos
mice și solare, se studiază 
comportarea animalelor de 
experiență in condițiile supra
sarcinilor de la decolare, în 
condițiile zgomotului și vibra
țiilor din timpul zborului ac
tiv (cu motoare puse in func
țiune) al trenului cosmic, sînt 
analizate, cu grijă răspunsurile 
an im alei or la condițiile cu to
tul noi creeaUe de starea de 
imponderabilitate.

Cu cit oamenii de știință vor 
cunoaște mai multe amănunte 
privitoare la influențele men
ționate. eu atit mai mie va fi 
riscul zborului cosmic efectuat 
de om. Tocmai de aceea spe
cialiștii sovietici fac mai multe 
experiențe in cadrul aceleiași 
etape

Profundul
se reflectă și in această grijă, 
cu care se organizează și se 
desfășoară programul „prelu
diului' cosmic al omenirii Sa- 
vanții sovietici sini unanimi in 
opinia eă trimiterea omului in 
Cosmos nu poate fi o expe
riență, o Încercare, că și acea
stă acțiune trebuie să fie o 
reușită. De aceea ei continuă 
cercetările biologice cu ajuto
rul ciinilor și al unei serii de 
alte viețuitoare deschizind 
astfel omului un drum larg in 
Cosmos, un drum in care pe
ricolele și riscul călătoriei să 
nu fie in nici un caz mai mari 
decît cele ale unui voiaj ae
rian intercontinental obișnuit.

sotî«ie
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Citește acesteV cărți 1
Substanțe care stimulează creșterea

Electroniștli Mihail Dumitres
cu și Elena Cazaciucu de la 
întreprinderea Optica Ro-mî- 
nâ lucrind la reglarea elec

trocardiografului.

plantelor
ne incon-

Foto : AGERPRES

microelementslor
De mii și mii de ani se luptă 

oamenii cu deșertul încins și 
uscat.

De multă vreme, specia
liștii și-au pus problema deose
bit de interesantă: nu s ar pu
tea spori în mod artificial re
zistența culturilor agricole față 
de arșiță silind plantele să for
meze substanțe care să anihileze 
amoniacul toxic? Profesorul so
vietic Nikolai Pekinov, a închi
nat mulți ani de muncă acestei 
probleme de o 
portanțâ pentru 
nire.

Recent omul
tic a declarat că a făcut 
riențe cu diferite plante 
suportă cu greu arșița, stropip- 
du-le cu acid citric și cu alți 
acizi organici. în urma acestui 
tratament rezistența plantelor la 
temperaturi ridicate a sporit 
considerabil. Din păcate însă, 
calculele âu dovedit că o ase
menea metodă rar putea fi fo. 
losită în practica agricolă ea 
fiind prea costisitoare. Trebuiau 
căutate alte căi și mijloace. Toc
mai aici au venit în ajutor mi- 
croedementele care s-au dovedit 
excepțional de „talentate".

Microelementele sînt elemen
tele chimice ce se află în sol, 
în organisme vegetale și anima.

covîtșitoare im- 
întreaga ume

de știință sovie. 
expe- 

câfe

rea lor în 
prezentînd 
dul de acțiune al lor, tehnica 
de aplicare a stimulatorilor 
artificiali.

Lucrarea prof. unlv. H. 
Chiriei ..Substanțe care sti
mulează creșterea plantelor” 
apărută în colecția S.R.S.C.j 
dezvăluie marile perspective 
ale stimulatorilor sintetici în 
agricultura modernă.

cultura plantelor, 
printre altele mo-

AL. N’ICHITA

Robofii și viata
Colecția „Știința învinge** 

s-a fmbogdțit de curînd cu o 
■nouă ți valoroasă lucrare. 
-Roboții ți viața* de prof. 
wkxv. Edmond Nicolau.

Lncmrea abordează o serie 
de probleme tehnico-științi- 
fiee de primă actualitate în 
cibernetică.

Famt-îd de la nivelul celor 
autorul oferă citi- 

tcrrzlor treptat cunoștințele 
weeessre ixțelegerii dberne- 

teoriei imfer^nației ri
c

Foto : V. ALEXANDRU

lrrtr-u'*J din IcboratooreJe Institutului de Endocrinologie.

Nou sistem de irigare

le. dar în doze infime, micro'* 
scopice. Savantul sovietic a tra
tat plantele cu soluții extrem de 
slabe de ziac, bor, molibden 
fete, și atunci s-a produs un fe
nomen. dintre cele mai sutprin- 
zătoare: plantele au început să 
formeze singure și intens acizi 
organici atît de prețioși pentru 
creșterea rezistenței lor la tem. 
peraturile ridicate. Aceasta are 
o mate importanță practică, dat 
fiind că preparatele amintite mai 
sus sînt foarte ieftine.

Au urmat cercetări sistematice 
efectuate pe scară tot mai mare. 
La început, experiențele au fost 
urmărite la Centrul experimen
tal de ameliorații într-Unu! din 
orașele de pe malul Volgăi. 
Tratarea de două ori a bostă- 
năriei cu o soluție de zinc a 
avut drept urmare formarea în 
vrejurile de pepene verde a 
unor cantități mari de acizi or
ganici și recolța de pepeni a 
sporit cu 50 la sută față de alte 
loturi netratate ! Experiențele 
au fost efectuate în continuare 
în gospodăriile din Kirghizia, cu 
cele mai diferite culturi agricole. 
In toate aceste cazuri, a arătat 
omul de știința sovietic, a fost 
obținut unul și același rezultat: 
microelementele au ridicat în. 
totdeauna rezistența plantelor la 
temperaturile înalte și duc la 
sporirea recoltelor.

★
Știința ultimilor ani a ajuns 

la concluzia că înțelegerea pro
fundă a fenomenelor și a pro
ceselor complexe din natura 
este cu neputință fără a cu
noaște exact baza lor atomică. 
In acest fel, s-a ajuns la recu
noașterea rolului covîrșitor pe 
eare.l joacă elementele chimice 
chiar în cantități microscopice. 
Dar mai mult, prin intermediul 
solului și al apei, microelemen
tele trec din subsol în plante 
iar de aici în țesuturile anima
lelor și ale omului. Iată cum a 
fost aruncată dintr-o dată pun
tea care leagă diversele regiuni 
și cu ajutorul căreia au putut fi 
explicate numeroase fenomene 
care în trecut păreau Cu totul 
de neînțettes. Aceste lucrări, 
s-au desfășurat în zona 
„frontieră" a biologiei cu 
chimia, au dat naștere în 
mul timp unei științe
Iată doar cîteva spicuiri din re
zultatele obținute de această 
tînără știință pînă în prezent.

S-a constatat că lipsa cîtorva 
miligrame de cupru din sol 
duce la căderea cerealelor în 
special a ovăzului și a orzului. 
Calea de combatere a apărut 
de îndată: intrdducînd cantități 
infim© de cupru în sol, biologii 
au salvat cantități imense de 
cereale de la cădere.

După o veche legendă care 
părea a nu avea vreo legătură 
cu realitatea, prezența în ano. 
mite regiuni a unor plante în 
special a caprifoiului, indica 
existența aurului. Cercefîndu se 
această plantă cu ajutorul tehni
cii specifice microelementelor, 
oamenii de știință au ajuns de 
curînd la o constatare deosebită. 
După cum a arătat recent omul 
de știință sovietic, prof. V. Y. 
Kovalski, analiza spectroscopiei 
a caprifoiului poate stîrni ui
mirea oricui, deoarece cenușa 
acestei plante, cînd e culeasă 
din locuri în care există zăcă
minte aurifere, 
tr.o cantitate mult mai 
decît în mod obișnuit ! 
despre mac, se poate spune 
mătoarele : acolo unde 
pămînt există zăcăminte 
plumb și zinc, floarea lui 
de obicei bătută. Cu ajutorul 
acestui criteriu a și fost preci
zată existența unor zăcăminte 
industriale de plumb.

Iată dar că botaniștii pot 
contribui într-o anumită măsură 
la descoperirea zăcămintelor de 
minerale utile. între plante și 
microelemente există unele afi
nități care nu au fost încă pe 
deplin lămurite de oamenii} de 
știință. Nu încape însă îndoială 
că biogoochimia va rezolva și a. 
ceasta enigmă pentru a ne duce 
la descoperiri din ce în ce mai 
surprinzătoare spre binele și fe
ricirea omului.

Ing. O. POROSTRĂU

care
de

noij

Metalele 
prețioase 
din apă

Este cunoscut faptul că 
oceanele, mările și lacurile 
reprezintă adevărate depo
zite gigantice de săruri ale 
aproape tuturor metalelor 
existente în natură — aur, 
argint, platină, paladiu, ra- 
diu, uraniu, titan etc. Dar 
cum pot fi extrase metalele 
din apă dacă acestea sînt 
dizolvate în ea sub formă 
de săruri, iar parțial sub 
formă de suspensii laolaltă 
cu nămolul și planctoa- 
nele?

In acest caz ta ajutorul 
omului vin așa-numițl io- 
nlți, sau rășine schimbă
toare de ioni — compuși 
macromoleculari sintetici, 
insolubili în apă și în alte 
lichide, care se obțin din 
aceleași materiale ca și 
masele plastice, fibrele sin
tetice șl cauciucul sintetic. 
Printre ioniți se numără 
de asemenea și cîteva mi
nerale naturale (zeoliți) și 
cărbunii bituminoși sulfo- 
nați.

Partea principală a mo
leculei de ionit este un ion 
insolubi și imobil, cu un 
mare număr de sarcini po
zitive sau negative. în so
luție, în jurul acestor ioni 
se așează un „nor“ de ioni 
mici, cu sarcină contrară, 
mobili și solubili. Aceștia 
sînt atrași de rășinile 
schimbătoare de ioni care 
pot fi comparate cu un fel 
de burete, posedînd capa
citatea de a absoarbe ioni 
prețioșl din punct de vede
re tehnic.

La Institutul de chimie 
tehnologică „Mendeleev" 
din Moscova s-au făcut 
experiențe de extragere a 
aurului și argintului din 
soluții slabe preparate ar
tificial și de extragere a 
aurului din apa de mare. 
Experiențele au dat rezul
tate pozitive.

Folosirea, paralel cu ab
sorbția, și a altor procese 
chimice a permis să se con
centreze la fiecare gram 
de rășină schimbătoare de 
ioni pînă la 2 grame de 
aur sau 3—4 grame de ar
gint. Din apa Oceanului 
Atlantic s-au obținut mici 
cantități de uraniu.

Continentele se..
La recentul Congres Oceano

grafie Internațional de la Nete 
York, cunoscutul geolog sovie
tic acad. D. I. Șcerbakor spunea 
în glumă : oamenii de știință 
din Răsărit și din Apus se de
părtează din ce în ce mai mult ! 
Este vorba nu de o îndepărtare 
politică ci de una... geografică. 
Această anecdotă reflectă una 
din problemele cele mai dezbă
tute de sacanții din toata țările 
care se preocupă de istoria for
mării zbuciumatei noastre pla
nete : „deplasarea continente
lor^.

Europa și America
au fost un continent ?

Priviți puțin un planiglob și 
veți fi surprinși de un fapt izbi
tor Configurația coastelor euro
pene, alg Africei și celor două 
Americi par „desprinse” dintr un 
bloc comun. Intr-adevăr nordul 
Americii de Sud se îmbină a- 
proape perfect în marea cavitate 
a Africii care este golful Guineii. 
dai mult încă : orientarea mun
ților din Africa și America de 
Sud. din nordul Europei și A- 
meri ca de Nord, munții din Ter
ra Nova și peninsula Scandina- 
viei arată o continuitate desă
vârșită.

Încă în 1877 savantul rus E. 
Bihanov observa pentru prima 
oară că dînd Eurasiei (Blocului 
Europa — Asia) o mișcare de 
translație pe o direcție anumită,

coastele coariaaOelt estice s 
«MMT fcperue de Ocewiil 
Atlantic te uzbinâ eproepe 
firesc. Ipoteza ei cele două 
mari bîacssri eoatineiUale de 
o paria Eurasia și Africa 
de cealaltă perie America de 
Sud fi America de Nard, au for
mat inițial un singur bloc, poate 
•părea astfel ecidentâ.

Mai tirziu. geologul german 
Alfred Wegener a emis teoria 
^derivei" continentelor, aducind 
o serie de argumente științifice. 
In aiara asemănării contururilor 
Wegener a demonstrat că atit 
conformația rocilor cit și epoca 
in care s-au format ele sini 
identice la periferia blocurilor 

rc ț inentaje
După părerea omului de știin 

ți german, imensele bucăți de 
pămint. considerate fixe, se de
plasează încet dar permanent de 
la răsărit la apus și de la pol 
spre ecuator. Savantul german 
explica mișcarea continentelor 
prin existența unor mase fluide 
in interiorul pămîntului, lucru 
admis de toți geologii. Sprijinite 
de aceste mase fluide, continen
tele alunecă în mod firesc, așa 
cum ghețarii plutesc pe apă. A- 
ceasta alunecare, care a început 
în vremuri preistorice continuă 
și astăzi.

Contracjia
și „dilatarea" Pămîntului

Ipoteza lui Wegener a jucat 
un rol pozitiv în dezvoltarea

științelor geologice. deoarece a 
explicat in mod judtciof o serie 
de fenomene naturale, Astfel, 
după cum antă geologul sovietic 
V. Obrucev, teoria Iui Wegener 
explică formarea lanțurilor de 
munți, Ansi și Cardilieri, care 
mărginesc coastele celor două A- 
merici. Deplasarea acestui con
tinent spre Vest a declanșat o 
comprimare puternici a stratu
rilor de pămint sedimentare de 
pe coasta occidentală, antrenînd 
o increțire la suprafață.

Concomitent cu Wegener, însă 
independent de acesta, ideea de
plasării în sens orizontal a con
tinentelor a fost dezvoltată la în
ceputul secolului nostru de sa
vantul rus prof. M. Bogolepov.

Ulterior, cercetării? oamenilor 
de știință sovietici Usov, Tetiaev 
și Obrucev au precizat cu noi 
date esența fenomenului depla
sării continentelor. După păre
rea acestor savanți, Pămîntul se 
dezvoltă printr-o permanentă 
luptă dintre „contracție” și „di
latare”. In cadrul acestei lupte 
continue există perioade de in
tensificare și d^ slăbire, cunos
cute sub numele de cicluri. Ro
lul principal îl joacă însă dila
tarea, care predomină și care 

deci, duce la mișcări continen
tale.

Mai recent geotectonistul so
vietic V, V. Belousov, a emis 
o interesantă teorie care consi
deră că mobilitatea maselor con. 
tinentale este legată de mișcările 
magnetice din interiorul globu-

A CHH C

Pentru irigarea rimpului se 
sapă de obicei un mare nu
măr de carale provizorii. A- 
cesî proces necesită un volum 
mare de muncă și «ete extrem 
de complicat

Plecfnd de la aceste consi
derente. oamenii de știință 
din R P. Bulgaria au elabo
ra: ur nou «steni de infare. 
Niște tuburi elast.ee confec- 
pccase <La poiîetSer.ă se am-

plasează pe cîmp la distanțe 
egale unul de altul. Din 60 în 
60 cm. în aceste tuburi sînt 
făcute niște orificii pentru 
apă.

S-a constatat că prin acest 
sistem productivitatea muncii 
crește de 10-15 la sută, într-0 
singură a doi oameni pot iri
ga in jurul a 100 ha.

D. C.

Dolomita înlocuiește magnezitul

. plimbă?

în fundul oceanului

La ultimul Congres oceanogra 
fie internațional teoria „derivei 
continentelor^ a fost confirmată 
cu unde modificări neesențiale 
de un mare 
în frunte cu 
sovietici.

Continentul 
rica de Nord 
calculele specialiștilor cu o vite
ză de aproximativ un metru in
tr-o mie de ani. Oceane noi ar 
fi în curs de formare (intr-un 
viitor neprecizat)' în Marea Ro
șie și în Golful Californiei, cu 
alte cuvinte Africa ar avea ten
dința să se despartă de Asia, iar 
peninsula californiană ar deriva 
în timp in largul Oceanului Pa
cific.

Fenomene asemănătoare au 
loc și în alte regiuni ale glo
bului. Contururile insulelor 
N oua-Zeeland ă repetă, de pildă, 
aproape cu precizie direcția țăr
mului de sud-est al continentului 
Australiei. In prezent, aceste pă- 
mînturi sînt despărțite printr o 
strimtoare largă, Marea Tasma.

număr de savanți 
oamenii de știință

european și Ame- 
s-ar depărta după

niei, dar se pare ci n-a fost în
totdeauna asîf el

in urma unor cercetări nunu. 
rioese geologii a ajuns la con
cluzia ci ut frerztf Australia ri 
Notsa Zeelendâ ferme* 

pledează «tic caracterele 
t urilor rocilor at și a 
existente in pâmint. Stud 
moluștele dezgropate pe litoralul 
acestor țâri, s-a dovedit că cele 
120 de specii existent^ sînt intru 
totul la fel. Ele s-au putut de
plasa numai de-a lungul țărmu
lui în vremuri îndepărtate și nu 
ar fi putut străbate strîmtoarea 
daci ea ar fi existat atunci.

Bacă se admite in general că 
există o mobilitate a maselor 
continentale, cauzele acestui fe
nomen. nu sînt încă îndeajuns 
de cunoscute Cercetările efec
tuate asupra structurii fundului 
Oceanului Atlantic, au arătat că 
există acolo o regiune muntoasă 
cu relief foarte variat format prin 
increțire care ar constitui „veri
ga de legătură” dintre cele două 
mase continentale și ar explica 
în parte dizlocarea lor. Cheia 
pentru rezolvarea problemei, se 
găsește însă după concluzia tu
turor savanților în fundul Ocea
nului Atlantic. Studierea în 
continuare a reliefului fundului 
oceanic și a structurii lui geolo
gice . va aduce noi date impor
tante cu privire la mecanismul 
intim al acestui fenomen intere
sant.

găsește în cantități mari în Un
garia fi care este mult mai ief
tin.

Pentru a se asigura folosirea 
pe scară largi a noii metode de 
eâptușire a cuptoarelor Martin, 
la Fabrica de ciment ți var de 
U Helyocsaba se amenajează o 
secție pentru prelucrarea dolo- 
mztel In 1962 după intrarea în 
funcțiune a acestei secții toate 
întreprinderile siderurgice din 
Ungaria vor folosi la căptuși rea 
cuptoarelor Martin dolomita de 
producție internă. Prin reduce
rea importului de magnezit se 
vor realiza anual economii în 
valoare de peste 10.000.000 fo-

conține aur în- 
mare 

Cit
Uf 
sub 
de 

este

Nou tip de microscop elec
tronic de mic gabarit con

struit în R. D. Germana.

EM. ROMAN

Foto : ZENTRALBILD Berlin
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Păreri ale cititorilor pe marginea articolului i

„0 tînără ne cere sfatuF

Intîmplarea Margaretei 
un avertisment

(Urmare din pag. l-a) 

și greutățile care se mai ivesc. 
Un colectiv unit, socialist, se 
realizează cu oameni tineri 
și optimiști, iar forța de mun
că și dragostea de viață a 
fiecărui om sint în funcție de 
starea lui sufletească, de fe
lul cum trăiește, cum gîndește.

Cred că tntîmplarea Mar
garetei poate fi un avertis
ment și pentru acei părinți 
care mai gîndesc că fericirea 
copiilor depinde de felul cum

Ce înseamnă „sifuafie" ?
(Urmare din pag. l-a)

Azi, Mihai este și el student 
la Facultatea de mecanică, 
locuiesc intr-un apartament 
dintr-un bloc nou construit.

Ce-am vrut să subliniez 
prin asta ? Că prejudecățile 
mic burgheze, înapoiate fac 
pe unii să fie orbi. Părinții 
Margaretei spuneau că ingi

Părerea mea este cu totul alta...
Părerea mea, dragă Marga

reta, este că nu trebuia să 
ceri sfatul opiniei publice, 
pentru că dacă o să afli prea 
multe păreri poate vei face o 
greșeală mai mare ca prima. 
Părerea mea este cu totul alta. 
Eu cred că faptul că l-ai cu
noscut pe acel tînăr inginer 
numai două luni de zile, nu 
înseamnă nimic. Asemenea 
căsătorii au loc foarte des. 
Dacă nu l-ai iubit înainte de 
căsătorie, puteai să te îndră
gostești de el după căsătorie. 
Eu cred că trebuie să te recă
sătorești cu dînsul pentru că 
eu nu-1 găsesc de loc vinovat 
pentru fapta lui cu acea cole
gă. La drept vorbind, de ce

Nu șovăi, Margareta!
„Ce să fac? Ca 

cine să-mi unesc 
viața. Cu muncito
rul carc-i un om 
cinstit și pe care-1 
iubesc sau cu ingi
nerul care are o 
„situație" ? Aceste 
întrebări dovedesc 
șovăiala Margaretei, 
faptul că și in

conștiința ei mai 
dăinuiesc unele in
fluențe ale menta
lității învechite pe 
care i-au insuflat-o 
părinții. Viața i-« 
dat o lecție dure
roasă dar plină de 
Învățăminte. Cel 
puțin aram <1 nu 
mai grecească ®u-

Căsătoria nu e o loterie
„Făcînd pasul nefericit al că

sătoriei cu licheaua cu titlul de 
inginer, Margareta a comis gre. 
șal a de a se lăsa ușor influența
tă, lip»indu-i acea tărie de ca
racter ca «ă se împotrivea* ! 
concepțiilor retrograde ale pă
rinților «âi. Dar rădăcina gre
șelii apare — dopa părerea mea
— în faptul de a fi foot și ea. 
probabil, tratata, de „titlul de in
giner". 3 au manifestat și la ea
— se pare — așa cum »e mai 
manifestă și la alte fete nade 
tendințe dc a căuta prin căsăto
rie ..un lot norocos", • „partidă 
bună”. Mergînd mai departe, îmi 
iau permisiunea sâ apun eă de 
aici pot trage înrițaminte și alte 
fete care nu sînt convinse de un 
fapt, și anume câ la alegerea so
țului nu trebuie sâ te câlâuaeșU 
după concepțiile burgheae care
mi-și mai au rațiunea în zilele 
noastre, nu trebuie sâ cauți „tit
lu**, ci sâ prețuiești omul pentru

Margareta, nu sta 
nici o clipă 
pe gînduri!

Sînt profesoară, am aceeași 
virstă ca a Margaretei. Un 
lucru nu înțeleg : de ce 
mai stă ea pe gînduri ? Știe 
că inginerul e un ticălos, 
atunci cum o să-l mai ia de 
soț ? Sint de acord că părin
ții trebuie respectați, trebuie 
sa ascultăm sfaturile lor. Dar 
atunci cind apar concepții 
vechi, perimate, care dăunea
ză fericirii noastre, care con
travin convingerilor noastre, 
nu trebuie să le facem nici 
un fel de concesii, să luptăm 
cu hotărîre împotriva lor.

îți spun din propria mea 
experiență, Margareta. Nici să 
nu te gîndești să-l mai iei de 
soț pe acel ticălos. Clădește*ți 
fericirea cu omul pe care-l 
iubești și-l prețuiești. Nu sta 
nici o clipă pe gînduri.

ECATERINA ROTARU 
profesoară, Suceava 

str. Ștefan cel Mare nr. 11
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le creează dinșii, „partidele 
bune", care gîndesc că chiar 
dacă tinerii nu se iubesc „dra
gostea vine cu timpul..."

Noi, tinerii constructori ai 
socialismului de azi, și ai co
munismului de mîine, trebuie 
să contribuim la lupta pentru 
stîrpirea pentru totdeauna a 
reminiscențelor trecutului, să 
facem să piară din vocabu
larul nostru expresiile înjosi
toare : „Căsătorie de probă", 
„căsătoria e o loterie", „parti
dă bună" etc.

nerul are o „situație*4. Dar 
muncitorul, omul cel mai 
prețuit în societatea noastră, 
n-are o situație ? El e cel care 
construiește, care face tot ce 
e mai de preț în zilele noa
stre. A spune că un tînâr care 
e muncitor nu are o situație, 
înseamnă să meriți tot dispre
țul celorlalți oameni.

trebuia să tragă el consecin
țele pentru o simplă aventu
ră de tinerețe ? Sînt convinsă 
că dacă acest tânăr ar fi 
iubit-o pe acea colegă nu o 
părăsea. Eu cred că fostul du- 
mi tale soț te iubește din mo
ment ce insistă. El nu ' are 
nici o vină dacă i-a promis 
acelei fete c-o va lua de so
ție și s-a căsătorit cu dumnea
ta. Gîndește-te mai bine și nu 
fii prea sigură pe acel tînăr 
muncitor, cu care, deși îl cu
noști de doi ani, poți să ai 
surprize neplăcute.

LICA VALERIA
str. lancu Jia nu nr, 69, 
raionul Lemn București 

punindu-se orbește 
celor ce sint sclavii 
unor prejudecăți 
înapoiate.

FLORIN 
MANOLESCC 
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concepțiile lui «ânătoase despre 
viață, pentru caracterul său“,

IONITA GHEORGHE 
student — București

NICOLA E AURELIA 
jrrunertoere /e Febriea de eon/ertu 

„Gheorghe Gheorghit^Def

„OBSESIA": de loan Grigorescu
Avînd prilejul să viziteze 

lagărele morții de la Aus
chwitz — Birkenau Șt cutremu
rat in fața relicvelor, dovezi 
încăpățînate ale crimei odioa- 
se săvîrșite de fascism, loan 
Grigorescu a scris o carte 
„Obsesia" al cărui mesaj 
poate fi exprimat lapidar 
printr-un imperativ: „Oa
meni, nu uitări r

Scriitorul a căutat toate ur
mele, fiecare semn al tragicei 
existențe din lagărele fascis
te. A stat de vorbă cu supra
viețuitorii, a citit scrisorile 
expediate în preziua execu
țiilor, a descifrat însemnările 
in nenumărate limbi zgîriate 
pe pereții barăcilor, a cercetat 
fotografii, documente și mai 
ales a înțeles lucruri pentru 
care nu a găsit nici un fel de 
urmă. A căutat-o pe Ana 
Frank, un semn doar lăsat de 
trecerea ei prin lagăr, șt a în
cercat sd-i cunoască pe fie
care din cei peste patru mi
lioane de oameni uciși. I a 
căutat și i-a regăsit chiar și 
intr-un bulgăre de beton de 
a cărui fațetă ușor lustruită 
poate se sprijiniseră sau poa
te se crispaseră în clipa mor
ții mîinile lor înfrigurate.

Perceperea cu sensibilitate 
și inteligență a semnelor lă
sate de scurta și tragica exis
tență a victimelor fascismului, 
a permis scriitorului să re
constituie artistic dramele, să 
refacă tablourile zgudiiitoare 
cu atîta plasticitate, putere de 
szigestie, veridicitate, îneît să 
confere povestirilor sale, si
tuațiilor și caracterelor gindi- 
te artistic, valoare de auten
tice documente. Creația artis
tică se integrează, continuă și 
confirmă datele extrase din 
documente.

Aceasta a determinat ca 
aprecierile criticii literare să 
insiste aproape exclusiv asu
pra valorii documentare a 
cărții „Obsesia", identificarea 
creației literare cu viața în
săși, confirmînd în mod con

în Editura politică 
a apărut:

V. I. 1E N I N: 
Marxismul 

despre stat

In Editura „Meridiane*1
A apărut ediția a Il-a a lu

crării cu caracter monogra
fic „Republica Populară Ro
mînă" realizată în colaborare 
cu Societatea pentru răspân
direa științei și culturii. Volu
mul, de 870 de pagini, cu
prinde un vast material do
cumentar cu privire la con
dițiile naturale ale țării, dez
voltarea societății omenești pe 
teritoriul R.P. Romîne, popu
lația și orînduirea de stat, 
politica externă a țării, eco
nomia, arta, cultura, știința 
etc. Capitole speciale sîrrt 
consacrate Capitalei și regiu
nilor administrative.

Rapid București — 
Empor Rostock 

2-1 (1-1)
Peste 10.000 de spectatori aa 

urmărit joi pe stadionul Giu- 
lești întîlnirea internațională 
de fotbal dintre echipele Ra
pid București și Empor Ros

Un talent al sportului cu motor
în luptă cu cei mai valoroși 

alergători ai țării — maeștri 
ai sportului și sportivi cu în
delungată activitate interna
țională — Traian Macarte (Di
namo) a cucerit titlul de cam
pion republican de mctoctos. 
Utemiszul Traian Macarie, un 
talent al sportului nostru cu 
motor, a realizai splendida 
performanță de a cuceri titlul 
de campion al țării datorita 
perseverenței cu care s-a pre
gătit și txxmței eu care a lup
tat. luvâțind din experiența 
colegilor xh de club maeștrii 
sportului Ludovic Szabo, Con

vingător valoarea artistică a 
lucrării.

loan Grigorescu reconsti
tuie in „Obsesia" chipul mon
struos al fascismului folosin- 
duse de o galerie de perso
naje. Bun psiholog, el reali
zează portretele relatind la
pidar diverse intimplări. Frâu 
Hedwig, soția comandantu
lui lagărului, ea însăși 
mamă, face pe mărinimoa- 
sa și aprobă servitoarei 
sale poloneze să trimită scri
sori și pachete celor patru 
copii de care a fost despărțită 
in lagăr. De unsprezece ori 
biata mamă scrie scrisori 
lungi și cirpește lucrușoare pe 
care le scaldă în lacrimi și in 
sărutări spre a le trimite co
piilor săi uciși încă din pri
mele zile. Sărmana femeie da 
unor morți sfaturi firești în 
viața cotidiană, pașnică, a 
unei familii: „Aveți grijă să nu 
răciți, nu ieșiți afară dezbră- 
cați, nu beți apă prea rece, 
dormiți alături și încălziți-vă 
unul pe altul". Asemenea a- 
mănunte luminează și mai 
tare fața hidoasă a acelora 
care mimînd omenia batjoco
reau cele mai sfinte și elemen
tare sentimente.
— Doctorul. îmbrăcat cu un 
halat alb imaculat și cu ciz
me curățate, ce strălucesc 
oglindă, după ce injectează 
fenol în inima deținuților le 
recomandă politicos să iasă 
pe prima ușă din dreapta (dis
tanța era calculată la precizie, 
după ușa respectivă omul că
dea mort). — Se ordonă deți
nuților să scrie familiilor că 
sînt sănătoși și să dateze scri
sorile cu 25 martie ca la 15 
martie să fie executați. — Un 
ofițer S.S. cere să se aducă 
lapte unui copil al cărui plîns 
îl impresiona, ca la primul 
transport spre gazare să apu 
ce de picioare același copil și 
să-l arunce în camion. — „Un 
savant" autor al unor aplau
date prelegeri recită versuri 
din Goethe în timp ce experi
mentează metoda de răcire a

„Tinere balerine" din cercul de balet al Casei de cultură 
a tineretului din raionul T. Vladimirescu din Capitală.

Foto : S. N-ICULESCU

tock (R. D. Germană). Fotba
liștii romini au obținut o fru 
moașă victorie eu scorul de 
t-l (1-1).

stantin Nedelcu, Mihai Pop 
ș.o, el a muncit eu couștiir.- 
cîczitate Ia pregătirea marinii 
de concurs și a ascultat cu a- 
tenție sfaturile pe care i le-a 
dat antrenorul. Traian Maca- 
rie constituie in același timp 
un exempt» de perseverență 
pentru tinerii sportivi care as
piră la cucerirea măiestriei 
sportive.

Ca o răsplată a muncii des
fășurate Federația de motoci- 
clism l-a selecționat pe tină- 
rul Troian Mecarie in lotul re- 
pub liceu.

corpului omenesc pînâ la mi
nus 24 de grade prorocind 
mcc-tea a tute de oameni.

Un S^. ist „băxit de viață", 
fiind obligat să-și întrerupă 
o petrecere pentru a face se
lecționarea unui nou transport 
de deținuți trecind in stingă 
pe cei apți de muncă iar in 
dreapta pe cei condamnați la 
moarte, ațipește în mașină i- 
mediat după ce rostise cuvîn- 
tul „dreapta" adică „moarte**. 
Ei se trezește abia după ce 
peste două mii de oameni fu
seseră trecuți numai la dreap
ta, adică spre gazare.

Cronică literară

Sondajele psihologice făcute 
de scriitor dezvăluie sărăcia 
vieții sufletești a acestor per
sonaje care acționează doar 
sub imperiul fricii și al de
menții.

Folosind cu pricepere o se
rie de amănunte, scriitorul 
relevă reacția mecanică, oar
bă, și prin asta periculoasă, a 
acestor personaje.

Rostul mașinii infernale de 
intimidare condusă de aseme
nea executanți era de a zdrobi 
rezistența morală a deținuți
lor. Și tocmai lucrul acesta nu 
le-a reușit. Principalul factor 
a fost mișcarea de rezistență 
din lagăr, condusă de comu
niști pentru care stau mărtu
rie nenumăratele scrisori lapi
dare, în care oamenii atît de 
aproape de moarte aveau mo
ralul puternic și în permanen
ță găseau forța să se îngri
jească de soarta colectivului.

Scrisorilor pe care le repro
duce, scriitorul le-a adăugat 
o serie de portrete literare ale 
unor eroi întrutotul înrudiți 
și asemănători celor ce au 
gîndit și acționat după cum 
o confirmă documentele.

Cu mijloace artistice diver
se se dezvăluie în carte fru-

Sărbătorirea maestrului 
Gheorghe Storin, 

artist al poporului
în sala Comedia a Teatru

lui Național J. L. Caragiale" 
a avut ioc joi seara o festi
vitate prilejuită de împlini
rea a 55 de ani de activitate 
artistică a maestrului Gheor- 
ghe Storin, artist al poporu
lui.

A fost prezentat un specta
col cu piesa „Regele Lear“ de 
Shakespeare: in rolul titular 
a apărut sărbătoritul.

După actul I, au luat cuvîn- 
tul acad. Zaharia Stanca, In 
numele Teatrului Național și 
al Ministerului înroțomin- 
tului și Culturii, artista po
porului Lucia Sturza Bulan- 
dra, în numele Asociației oa
menilor de artă din institu

Vizitele delegației culturale 
birmane în Capitală

Delegația culturală birmană 
alcătuita din U Than Sein, se
cretar parlamentar în Mini
sterul Culturii al Uniunii 
Birmane. U Tin Oo. adjunct 
al secretarul u: permanent în 
Ministerul Culturii și U Tha 
Myat, directorul Institutului 
pentru cultura unională, a vi
zitat în dimineața zilei de joi 
diferite instituții culturale 
din București.

Oaspeții birmani au făcut 
o vizită la Muzeul de artă al 
R.P. Romîne. oprindu-se în
delung în Galeria Națională 
în fața lucrărilor lui Aman, 
Grigorescu. Andreescu. Lu- 
ehian, cărora le-au dat o 
înaltă apreciere.

La școala tehnică specială 
de coregrafie cu durata de 
studii de 9 ani delegația cul
turală birmană a asistat la 
o lecție practică a anului III- 
balet clasic, manifestând un 
interes deosebit față de meto
dele de studiu.

După ce au vizitat Muzeul 
satului, oaspeții birmani au 
notat !n cartea de impresii > 

. rAm aEat lucruri interesanta 
din viața poporului romîn.

I Vă felicităm pentru organi

mnsetea morali a cilor pes:c 
4.^'ÂlJOQg de vicrima.

L’nal dintre portretele cela 
mai reușite ale cărți: este al 
mamei. Alina Kovalschi.

Ce valori omenești au dis
trus fasciștii putem înțelege 
chiar numai parcurgînd una 
din cele unsprezece scrisori 
reconstituită artistic de scrii
tor care a cunoscut-o pe Ali
ne Kovalschi, pe mama căreia 
i-au fost uciși cei patru copii 
și soțul și care după elibera
rea din lagăr in loc să se in» 
ierneze intr-un sanatoriu, 
străbate pe jos, luni de zile 
Germania, în căutarea asasi
nilor, ca să-și facă drep
tate. Femeia aceasta nu 
putea să fi trimis copiilor, 
morților ei dragi, altfel de 
scrisori, mai puțin zguduitoa
re decît cea pe care o creează 
scriitorul. Fiecărui copil, mama 
ti vorbește la nivelul înțele
gerii lui și-i cere să facă efor
turi după puterile lui spre a 
fi de folos celorlalți.

Femeia victimă a nedreptă
ții, iși sfătuiește băiatul cel 
mai mare de 12 ani : „Fii om 
drept, săritor, fii pentru frații 
tăi mai mici, acum cind tre
buie să stăm despărțiți, bun 
și puternic ca tatăl și mama 
lor la un loc". Celui mai mic 
de cinci ani îi spune : „Nu 
plînge, fii vesel și jucăuș ca 
acasă, ajută-i pe frații tăi prin 
veselia ta nevinovată, să trea
că cu bine prin ceasurile 
acestea grele". Această scri
soare, prin elementele ei pro
fund veridice, prin simplitatea 
expresiei și concizie nu numai 
că definește în linii esențiale 
profilul moral al unui perso
naj, dar constituie un mo
ment de mare tensiune lirică 
a cărții.

Portretele victimelor, fie
care subliniază ideea că în 
ciuda sîrmelor ghimpate, a 
haitelor de cîini polițiști și 
S.S.-iști, a crematoriilor care 
funcționau zi și noapte, fas
cismul nu a reușit să terje
lească demnitatea umană. 

țiile teatrale și muzicale, acad. 
Victor Eftimiu, artistul po
porului Sică Ălexandrescu și 
Marin Negrea, președintele 
Comitetului Sindical al Tea
trului Național, care au adus 
un călduros omagiu sărbăto
ritului, scoțînd in evidență 
meritele sale de artist și ce
tățean.

Răspunzînd, artistul po
porului Gheorghe Storin, și-a 
exprimat recunoștința fața de 
partid și guvern pentru pre
țuirea și cinstirea adusă mun
cii sale desfășurate pe tăfî- 
mul artei timp de peste o 
jumătate de veac, și a mulțu
mit pentru cuvintele și ură
rile ce i-au fost adresate.

zarea acestui muzeu origi
nal”.

La Conservatorul „Ciprian 
Porumbescu- oaspeții birmani 
au fost întîmpinați de artis
tul emerit D.D. Botez, recto
rul acestui institut și de Pe
tre Dumitrescu, rectorul In
stitutului de artă plastică 
„Nicolae Grigorescu** care 
i-au informat despre organi
zarea învățămîntului superior 
artistic în țara noastră.

în cursul după amiezii de
legația culturală birmană a 
vizionat un spectacol la Tea
trul de păpuși și marionete 
^Țăndărică*4.

Oaspeții birmani au vizitat 
apoi construcțiile din noul 
cartier Floreasca și au făcut 
o vizită la Biblioteca centrală 
de stat

Seara delegația culturală 
birmană a luat parte la un 
spectacol la Teatrul de Operă 
și Balet al R.P. Romîne.

★
Joi, Ministerul învățămân

tului și Culturii a oferit în 
saloanele hotelului Atfienee 
Palace o masă în cinstea de
legației culturale birmane.

(Agerpres)

Deținutul inteligent, curajos, 
care încerca să stabilească 
printr-un soldat o legătură cu 
exteriorul spre a și salva uh 
grup de tovarăși, dă o pildă 
de un înalt umanism. El scrie 
un bilet: „Prietene care vei 
lisa pe pâmint trupul meu, 
coboară-mi pleoapele peste 
ochi, că știu că voi muri cu ei 
deschiși, prea puțin am văzut 
lumea pe care atît de mult 
am tubit-o. Drept mulțumire, 
primește cămașa pe care Gm 
imbricat-o cu ocazia acestei 
zile. O am de la o ființă 
dragă".

Iată ce oameni a distrui 
fascismul, ne reamintește au- 
toruL

loan Grigorescu realizează 
sinteze și pe alte planuri de- 
cît portretele celor două 
lumi.

Concentrat, eu plasticitate, 
cu forță generalizatoare, el 
creează cîteva tablouri zgudui
toare exprimi nd setea de via
ță a celor uciși de fascism.

Cină S.S.-istul Karl Fritsch, 
nerăbdător, privește prin vi
zetă cit de rapid, poate ucide 
oamenii „Ciclonul B" vede o 
imagine pe care la început 
n o înțelege : acolo era încleș
tată o gură dilatată imens ca 
să soarbă firul subțire de aer 
strecurat prin vizetă. Acestei 
guri el H trimite un glonț.

Intenția autorului de a crea 
imagini cu valoare simbolică 
(capabile să rămînă întipă
rite în memoria și conștiința 
cititorilor) este exprimată cel 
mai clar în povestirea ce a 
dat numele volumului; ta
bloul tinerei fete ucise poate 
exprima singur, ca un strigăt, 
drama petrecută în lagărele 
morții.

„Obsesia" este o carte va
loroasă care reamintește arsu
ra unor răni adinei lăsate de 
fascism în inima popoarelor. 
Cartea aceasta trebuie citită.

LUCIA OLTEANU •

In legătură cu turneul grupului 
folcloric al Ansamblului artistic 

al U. T. M. în Cipru
Relatările artistului emerit Marin Constantin, 

conducătorul ansamblului
„Cîntăreții și dansatorii ro

mâni au cucerit inimile pu
blicului cipriot. Spectatorii au 
rămas îneîntați de acest exce
lent ansamblu de cîntece și 
dansuri*4, scria, nu de mult, 
ziarul „Cyprus Mail", despre 
un grup -de tineri artiști din 
țara noastră. Este vorba de 
grupul folcloric al Ansamblu
lui artistic al U.T.M., care a 
făcut un turneu în Cipru, la 
invitația Uniunii Tineretului 
Democrat Unit — E.D.O.N.

Artistul emerit Marin Con
stantin,. conducătorul ansam
blului a împărtășit unui re
dactor al Agenției „Agerpres*4 
unele impresii în legătură cu 
acest turneu. Timp de două 
săptămîni, cît am stat în Ci
pru — a spus el — am dat 15 
spectacole în 8 localități prin
tre care Nicosia, Famagusta și 
Limassol. Repertoriul a cu
prins cîntece și dansuri popu
lare romînești, precum și me
lodii și dansuri cipriote.

Ne-am. bucurat de un suc
ces deosebit. Peste tot publi
cul, foarte numeros, ne-a 
întîmpinat cu multă căldură, 
răsplătindu-ne cu aplauze în
delungate la scenă deschisă, 
cu flori și nenumărate daruri. 
Sfîrșițul fiecărui spectacol s-a 
transformat într-o manifesta
re de caldă simpatie față de 
țara noastră.

Președintele Republicii Ci
pru, arhiepiscopul Makarios, 
care ne-a primit, a dat o înal
tă apreciere activității 'desfă
șurate de artiștii romîni. Nu
meroase ziare, de toate orien
tările politice, au acordat un

Lucrările secției C. A. E. R. 
pentru construcții nava'e

între 15 și 25 noiembrie au 
avut loc la București lucră
rile secției C.A.E.R. pentru 
construcții navale. La această 
consfătuire au participat spe
cialiști din : R.P. Bulgaria, R.S. 
Cehoslovacă. R.D. Germană, 
R.P. Polonă, R.P. Romînă, 
R.P. Ungară și U.R.S.S.

In urma lucrărilor — care 
s-au desfășurat într-un spirit 
de colaborare și ajutor reci

Ion Vasilescu
In dimineața zilei de 1 de

cembrie I960 a încetat din 
viață în plină putere creatoa
re, Ion Vasilescu, compozitor 
eminent șj dirijor, Maestru 
emerit al Artei din R.P.R.r 
Laureat’ al Premiului de Stat, 
membru în ComiitetuU de con
ducere și secretar al Secției de 
muzică ușoară a Uniunii Com
pozitorilor din R.P.R.

Născut la 4 noiembrie 1903, 
el și-a început studiile muzi
cale în București, desăvîrșîn- 
du-le apoi la Paris. După ce 
un timp a funcționat ca pro
fesor de muzică la Craiova* 
s-a stabilit în Capitală, ală- 
turindu-se cu toată însufleți
rea efortului comun al celor 
mai de seamă muzicieni ro
mîni pentru promovarea crea
ției și vieții muzicale din țara 
noastră. Ion Vasilescu s-a aflat 
printre acei muzicieni care au 
luptat pentru promovarea 
unei arte romînești cu conți-

★
Corpul neînsuflețit se află 

depus la sediul Uniunii Com
pozitorilor, Calea Victoriei nr. 
141. Accesul publicului este 
permis vineri 2 decembrie în
tre orele 10 — 19 și sâmbătă 

O plăcere pentru cei ce oferă 
și o bucurie pentru cei ce primesc

Oferiți tuturor celor dragi 

Cadouri frumoase și utile
LUNA CADOURILOR

1-31 decembrie

organizată de Ministerul Comerțului

spațiu larg turneului nostru 
și au scris elogios despre suc
cesul repurtat. „Prin frumoa
sele dansuri și cîntece popu
lare prezentate — scria, prin
tre altele, ziarul „Efniki“ — 
Ansamblul ne-a arătat cît de 
bogat și interesant este fol
clorul poporului romîn și cît 
de mult poate cîștiga arta 
națională a unui popor atunci 
cînd se cultivă sistematic și 
cu pricepere tezaurul folclo
ric44.

Turneul acesta, a spus în în
cheiere tov. Marin Constantin, 
organizat ca urmare a con
tactelor și înțelegerii reali
zate cu reprezentanții tine
retului cipriot care au parti
cipat la întîlnirea tinere
tului și studenților din re
giunea Balcanilor și a Mării 
Adriatice, a adus o contribu
ție la dezvoltarea relațiilor 
între cele două țări.

Turneul a constituit un pri
lej de a face cunoscute, într-o 
țară care ne-a primit cu mul
tă ospitalitate și prietenie* 
bogăția și frumusețea tezauru- 
lui folcloric al poporului nos
tru, viața nouă a oamenilor 
muncii din patria noastră* 
condițiile minunate create de 
statul nostru democrat-popu
lar dezvoltării multilaterale a 
tinerei generații. în același 
timp el reprezintă o acțiune 
în spiritul politicii statului 
nostru de creare a unui cli
mat de înțelegere și colabo
rare pe plan regional între 
state cu sisteme social-politice 
diferite.

proc — s-a stabilit tipizarea 
și specializarea în execuția 
principalelor mecanisme și 
utilaje navale.

Cu această ocazie, partici- 
panțiî au vizitat o serie de 
șantiere și întreprinderi, luînd 
cunoștință astfel de nivelul 
de dezvoltare al industriei 
construcțiilor navale și al in
dustriei constructoare de ma
șini din R.P. Romînă.

nut democratic, o muzică de 
largă accesibilitate.

După eliberarea țării de : 
sub jugul fascist, el a militat 
prin creația și activitatea sa 
pentru o arta care să exprime 
într-o formă națională conți
nutul vieții noi, socialiste.

Pînă în ultima clipă d a 
participat cu devotament la 
activitatea Uniunii Compozi
torilor.

Ion Vasilescu Iasă în inimile 
noastre regrete profunde și a- 
mintire neștearsă. Melodist 
prin excelență, Ion Vasilescu 
a creat o muzică frumoasă și 
generoasă, înnobilând genul 
muzicii ușoare. Creația lui a 
devenit încă din timipul vieții 
sale un bun al poporului.

MINISTERUL 
ÎNVĂȚĂMÎNTULUI 

ȘI CtJLTURn 
UNIUNEA 

COMPOZITORILOR 
DIN R.P.R.

★
3 decembrie între orele 9 — 11. 
Ceremonia funebră va avea 
loc la sediul Uniunii Compo
zitorilor sîmbătă 3 decembrie 
orele 13. înhumarea la Cimi
tirul Bellu ora 15.

i



Știința sovietică deschide
drum omului în Cosmos

Puternicul răsunet internațional al lansării 
celei de-a treia nave-satelit sovietice

S. U. Â.
NEW YORK 1 (Agerpres). 

— TASS transmite:
De îndată ce a sosit la New 

York informația din Moscova 
cu privire la noua mare vic
torie a științei sovietice în 
Cosmos, ea a fost imediat di
fuzată de toate marile posturi 
de radio din S.U.A. Această 
veste a împins pe planul al 
doilea toate celelalte știri atît 
interne cit și externe.

Agenția U.P.I. subliniază că 
nava sovietică „întrece sub 
raportul greutății toți sputni
cii lansați pînă în prezent in 
Cosmos".

După cum transmite din 
Fort Monmouth coresponden
ții agențiilor de presă, la cen
trul de observații astronomice 
din această localitate, aparți- 
nînd corpului de transmisiuni 
al armatei americane, la ora 
8,16 ora New Yorkului, au 
fost recepționate primele sem
nale ale navei cosmice sovie
tice.

Anglia
LONDRA 1 (Agerpres). 

încă un pas important pe ca.

Noi amănunte despre mișcarea 
navei-satelit

MOSCOVA 1 (Agerpres). — TASS transmite: Cea de-a treia 
navă-satelit sovietică își continuă mișcarea Pe o orbită în ju 
rul Pămîntului.

Informațiile telemetrice primite de pe nava-satelit arată 
că la bordul navei temperatura și presiunea aerului se mențin 
la nivelul normal.

Datele culese în urma descifrării măsurătorilor telemetrice 
asupra i/ndicîlor fiziologici referitori la starea animalelor de 
experiență, precum și observațiile asupra comportării lor, 
făcute cu ajutorul sistemului d? radioteleviziune, arată că ani
malele au suportat în mod satisfăcător faza de plasare a navei- 
satelit pe orbită.

Radi «emițătorul „Signal" care emite pe frecvența de 19.995 
Mhz continuă să funcționeze normal.

Elementele orbitei navei-satelit, precizate pe baza rezulta
telor măsurătorilor, sînt următoarele: perioada de revoluție 
88,47 minute. înălțimea perigeului - 180 km. înălțimea apogeu- 
lui — 249 km, înclinarea orbitei față de planul ecuatorului — 
64 grade 58’.

C. EATON: O nouă dovadă 
a geniului poporului sovietic
MOSCOVA 1 (A- 

gerpres). - TASS 
transmite : Aceasta 
este o nouă minune 
pe care întreaga 
lume o va a pic uda 
fără doar și f 
Este o știre 
emoționantă, a 
clarat Cyrus

unui corespondent c! 
agenției TASS. in 
legătură eu lansa
rea celei de-a treia 
nave cosmice sovie
tice. Ne-am deprins 
deja cu minunile 
realizate de știința 
sovietică. Lansarea 
navei cosmice, a

poct-e. 
foarte 

i de-
Ecton

Eșecul lansării a di sate'iți anericani
NEW YORK

La 30 noiembrie la Cape Ca
naveral (statul Florida) s-a fă
cut o încercare de a lansa si
multan pe orbită doi sateliți. 
Potrivit planurilor, cu ajuto
rul unei singure rachete tre
buia să fie lansați pe o orbi-

1 (Agerpres). —

In U. R. S. S.

Un furnal gigant 
complet automatizat și mecanizat

Utilajele lui sînt 
exemplu, meca. 

buncâre 
®i expe- 
de ore 

aglome- 
mii de

KRIVOI ROG 1 (Ager
pres). TASS transmite : La 
uzina siderurgică din orașul 
Krivoi Rog (Ucraina) s-a 
construit cel mai mare furnal 
din lume. Toate procesele de 
elaborare la acest furnal sint 
complet automatizate și me* 
canizate. 
unicale. De 
nismele estacadei cu 
pot recepționa, sorta 
dia Ia furnal în 24 
cîteva garnituri de 
rat. minereu, calcar, 
tone de combustibil.

Furnalul de la Krivoi Rog 
este primul dintr-o serie de 
furnale gigantice cu care vor 
fi înzestrate în viitor între-

SITUAȚIA

sprijinul 
Unite, au 
împotriva 
în scopul

VIENTIANE 1 (Agerpres). — 
Din Laos sosesc știri alarman
te. Trupele generalului rebel 
Fumi Nosavan, cu 
direct al Statelor 
început ofensiva 
capitalei Laosului 
răsturnării guvernului Suvan
na Fumma. După cum se a- 
nunță, la această ofensivă 
participă patru batalioane de 
infanterie, sprijinite de arti
lerie și tancuri. între rebeli și 
trupele guvernamentale au 
avut loc lupte înverșunate. 
Potrivit ultimelor știri, după 
o luptă care a durat șase ore, 
trupele guvernamentale au 
reușit să-i respingă pe rebeli.

Totodată rebelii exercită 
presiuni asupra regelui care, 
după răscoala care a avut loc 
la Luang Prabang, a devenit 
de fapt prizonierul lor.

A devenit de asemenea cu
noscut că Statele Unite șan
tajează din nou guvernul Lao
sului amenințînd că va sista 

lea spre cucerirea Cosmosului-— 
astfel este apreciată în Anglia 
lansarea cu succes a celei de-a 
treia nave cosmice sovietice pe 
o orbită de satelit al Pămîntu- 
lui.

într-o convorbire cu un co
respondent al Agenției TASS, 
Kenneth W. Gatâand, vicepre-. 
ședințe al Societății interplane
tare britanice, a declarat că lan
sarea celei de-a treia nave cos
mice dovedește că Uniunea So
vietică nu intenționează să pună 
în primejdie viața unui om fără 
pregătiri prealabile minuțioase 
și că ea va trimite un om în 
Cosmos abia după ce securita. 
tea lui va fi asigurată.★

După cum transmite cores
pondentul din Londra al a- 
gențiej United Press Interna
tional, un reprezentant al 
Observatorului astronomic de 
la Jodrell Bank a declarat că 
prin lansarea celei de-a treia 
nave-satelit „rușii au demon
strat că sînt în prezent capa
bili să trimită un om in spa
țiu și să-1 aducă nevătămat 
înapoi pe Pămint. Ne aștep
tăm la lansarea unei rachete 
cu un om pe bord în fiecare 
zi de acum înainte" — a 
adăugat el.

spus Ecton în conti
nuare. este o nouă 
do*odâ c gen -lui 
poporului soriebe. a 
uriașei lui ccpod- 
toți ce muncă. Toți 
oamenii de bună- 
credintâ vor saluta 
noua performanță a 
Uniunii Sovietice.

tă în jurul Pămintului doi sa
teliți cu o greutate de 203 și 
respectiv 40 de livre. Această 
încercare s-a soldat cu un in
succes. Aproximativ la o oră 
după lansare Ministerul de 
Război al S.U-A. a anunțat câ 
sateliții nu s-au plasat pe or
bită.

f Tinderile ciderurgic< din
ni unea Sori etică. Acest fur

nal ra putea funcționa cu o 
presiune sporită sub gura de 
alimentare — pini la 2.5 at. 
mosfere In încălzitoarele de 
aer eăpturite cu eârămidă re
fractari de bauxită aerul in
suflat va fi încălzit la 1200 
grade.

Furnalul poate lucra de a- 
temenea «i cu raze naturale. 
Se prevede câ la acesț furnal 
va putea fi realizat un co
eficient de folosire a volumu
lui util de 0.495 mc. Un a- 
semenea indice este o cifră 
record pe plan mondial. Fon
ta elaborată în acest furnal 
va fi cea mai ieftini din U* 
niunea Sovietică.

DIS' LAOS
,.ajutorul** pe care-1 acordă 
Laosului. A fost din nou dez
gropată gogorița ..primejdiei 
comuniste”. încâlcind în mod 
grosolan normele elementare 
ale dreptului internațional. 
Departamentul de Stat a a- 
dresat un apel tuturor porte
lor necomuniste" din Laos de 
a se uni în lupta împotriva 
„primejdiei comunismului”.

Este semnificativ faptul că 
operațiunile militare ale re
belilor și acțiunile provoca
toare ale Departamentului de 
Stat au început imediat după 
anunțarea hotărîrii guvernu
lui Suvanna Fumma de a sta
bili relații de prietenie cu 
Republica Populară Chineză 
și Republica Democrată Viet
nam și de a trimite în aceste 
țări o misiune de prietenie. A- 
ceasta practic demonstrează 
încercările S-U-A. de a intimi
da guvernul Suvanna Fumma 
și de a-1 împiedica să înfăp
tuiască politica de pace șimidăLd pviiuiua UC pate gi ' VCOV va «’-ci > i .a pi
neutralitate promovată de el. / a partizanilor trădătorului Mo-

Franța
PARIS 1 (Agerpres). — în 

Franța s-a răspîndit cu iu
țeala fulgerului știrea despre 
realizarea strălucită a oame
nilor de știință și inginerilor 
sovietici — lansarea celei de-a 
treia nave cosmice. Agenția 
France Presse a întrerupt di
fuzarea știrilor curente pentru 
întreaga presă mondială pen
tru a anunța cu prioritate 
plasarea pe orbită a giganticei 
nave cosmice.

La filiala din Paris a agen
ției TASS zbîrnîie în perma
nență telefonul: redacțiile 
ziarelor și numeroși parizieni 
doresc să afle amănunte des
pre noul pas important 
de Uniunea Sovietică în 
rirea Cosmosului.

★
La 1 decembrie ora 

ora locală, Observatorul din 
Meudon de lingă Paris a re
cepționat semnalele celei de-a 
treia nave cosmice satelit so
vietice.

făcut
cuce-

11,34,

R. P. Chineză
PEKIN 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 1 decem
brie. mii de locuitori ai Peki
nului au urmărit cea de-a 
treia navă cosmică satelit so
vietică care a trecut deasupra 
orașului. Nava cosmică a pu
tut fi văzută deasupra capita
lei chineze la timpul stabilit 
cu precizie in comunicatul a- 
genției TASS.

Adunarea Generală a O. N. II.

Dezbateri în probiema 
lichidării sistemului colonial

NEW YORK 1 (Agerpres). 
— In ședința plenară din 
după-amiaza zilei de 30 no
iembrie, Adunarea Generală a 
O N U. a continuat discutarea 
problemei lichidării sistemului 
colonial. S-a anunțat că s-au 
înscris Ia discuții &4 de dele
gații.

Reprezentantul Libiei, care 
a luat primul cuvîntul, și-a 
exp—rr-a: sincera recunoștință 
frță de Uniunea Sovietică care 
a prepus ca pe ordinea de zi 
a sesiuni; să fie indusă pro
blema coCoclahsERihii și a -- 
sistat ca această problemă să 
fie dezbătută în ședințele Ple
nare ale adunării.

Organizația Națiunilor Unite 
trebuie să ia măsuri pentru 
ca in colonii puterea să trea
că in mi inii e poporului fi pen
tru ca menținerea ei să fie a- 
sigurată prin garanții inter 
naționale.

Delegatul Bulgariei, M. Ta- 
rabanov. a demascat afirma
țiile delegatului Angliei că 
colonial iști: englezi ar acorda 
de bur.â vote. independența 
coloniilor lor. Nu se poate a- 
vea încredere în bună-credin- 
ta sau sinceritatea colonialiș
tilor. a subliniat d

Adu; 1950, a declara: repre-

După plecarea lui Lumumba

Congo: Crește îngrijorarea
Ia cartierul trupelor O.N.U.

• Panică in tabăra marionetelor Kasavubu*Mobutu • Noi 
samavolnicii ale rebelilor lui Mobutu

LDOPOLDVILLZ 1 (Ager
pres) — Refer_-.-d--s< > efec
tul produ* de plecarea hii 
Lzirr_:;mha dir. Leopoldville, 
agerea Associated Press re 
!a*^azâ că La cartâerul tru
pelor O.N U. dm Leopoldville 
crește îngrijorarea in legătu
ră cu fapml câ Lumumba 
poate întruni intr-unui din 
centrele provuxraie pe mem
bri: guvernului său și pe de- 
putațîi care ii credin
ciofi’' și poate trece în felul 
acesta Ia exercitarea funcțiu
nilor sale legala de prim mi
nistru al Republicii Congo, 
„în acest caz, relatează Asso
ciated Press. va fi nevoie de 
noi dezbateri in Adunarea 
Ger.eralâ a O.N.U. pentru a 
se determina poziția misiunii 
O-N.U. din Congo”. în știrea 
transmisă de agenția Associa
ted Press se recunoaște că. 
in interiorul țării. Lumumba 
poate conta pe sprijinul popu
lației Și al guvernelor din 
patru din cele șase provincii 
ale Congo ului și anume din 
orovinciile Leopoldville, Pro
vincia de Est, Kivu și Kasai. 
Singurii care vor refuza să 
se supună puterii guvernului 
legal al lui Lumumba vor fi 
puciștii lui Mobutu și condu
cătorii marionetă de tipul Iui

Declarația
DELHI 1 (Agerpres). — La 

ședința din 30 noiembrie a Con
siliului statelor primul ministru 
Nehrti a făcut o declarație în le
gătură cu recentele evenimente 
din Congo. Primul ministru a 
citat numeroase fapte care dove

desc că activitatea provocatoare

Popoarele sînt 
capabile să pună frîu 
forfelor imperialiste
Cuvîntarea Iui N. S. Hrușciov la recepția 

oferită în cinstea lui Norodom Sianuk

oferit o recep- 
prințului No-

Nikita 
că ac- 

a vizita

MOSCOVA 1 (Agerpres). - 
TASS transmite : La 1 de
cembrie Prezidiul Sovietului 
Suprem al U.R.S.S. și guver
nul U.R.S.S. a 
ție în cinstea 
rodom Sianuk, șeful statului 
Cambodgia.

Din partea sovietică la re
cepție au participat Nikita 
Hrușciov. Leonid Brejnev, A- 
nastas Mikoian și alți condu
cători ai Partidului Comunist 
și guvernului sovietic.

Luînd cuvîntul, 
Hrușciov a declarat 
ceptă invitația de 
Cambodgia.

N. S. Hrușciov a 
că după prima vizită 
Norodom Sianuk 
(în 1956) relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Cam
bodgia s-au întărit și continuă 
să se dezvolte cu succes spre 
binele celor două popoare, că 
cele două state promovează o 
politică de menținere și con
solidare a păcii.

Șeful guvernului sovietic a 
spus că un nou război mon
dial poate și 
preîntâmpinat 
sînt capabile 
sînt câpabile 
forțelor imperialiste. Un mij
loc eficace pentru realizarea 

subliniat 
a lui 

în U.R.S.S.

trebuie să fie 
și că popoarele 
să facă aceasta, 

să pună frîu

zentantul Tunisiei, este numit 
pe bună dreptate anul Africii, 
înrobirea colonială a unui po
por de către alt popor trece 
în domeniul trecutului. Nici 
încăpățînarea Franței care 
continuă războiul absurd și 
irațional din Algeria, nici în
căpățînarea Portugaliei care 
se cramponează de o ficțiune 
absurdă, nici încăpățînarea 
Uniunii Sud-Africane care se 
sprijină pe o politică rasistă, 
nimic nu poate opri mersul 
istoriei.

Reprezentantul R.A.U. a a- 
dus mulțumiri lui N. S. Hruș- 
ciov. președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S-. pentru 
includerea problemei lichidă
rii colonialismului pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a A- 
dunării Generale.

Referindu-se la declarațiile 
cu privire la acordarea inde
pendenței popoarelor colonia
le, prezentate spre examina
rea Adunării Generale de de
legația U.RS.S. și de delega
țiile țărilor afro-asiatice, re- 
prezer.;an:ul RA.U. a spus că 
aceste documente urmăresc 
unul și același scop — dezră- 
dâcinarea imediată a colonia- 
lisnmhii sub toate formele și 
manifestările hiL

Chocnbe și Kalonji. Președin
tele Kasavubu, care sprijină 
regimul lui Mobutu, a hotărit 
să trimită trupe la Stanley
ville, oraș spre care, conform 
știrilor existente, se îndreap
tă Lumumba

în aceiași timp, puciștii co
lonelului Mobutu continuă să 

dedea Ia samavolnicii îm
potriva reprezentanților diplo
matici străini din Congo.

Agenția United Press Inter
national anunță că rebelii au 
arestat din ordinul lui Mo
butu șase diplomați ghanezi 
care au sosit la 29 noiembrie 
la Leopoldville pentru a res
tabili activitatea reprezen
tanței Ghanei din Congo.

LEOPOLDVILLE 1 (Ager
pres). — Corespondentul din 
Leopoldville al agenției Ta- 
niug relatează că plecarea lui 
Lumumba a provocat o ade
vărată panică în tabăra Ka- 
savubu-Mobutu și a zădărni
cit înfăptuirea planului lor 
de convocare a unei conferin
țe a „mesei rotunde* care are 
drept scop să accelereze „li
chidarea lui Lumumba și a 
politicii lui*.

LEOPOLDVILLE 1 (Ager
pres). — Corespondentul din 
Leopoldville al agenției Reu
ter anunță că Mobutu a dez-

lui Nehru
butu se intensifică. Noi nu-1 re
cunoaștem pe colonelul Mobutu 
și «armata sa, a spus Nehru. El 
a relevat că de mai multe ori 
Kasavubu a aprobat și _-a spriji
nit direct sau indirect acțiunile 
lui Mobutu și ale așa numitului 
,,Consiliu al comisarilor gene
ra liiar în unele cazuri și-a 
depășit împuternicirile.

acordat 
poziției 

în

acestui țel este dezarmarea 
generală și totală.

Dar în calea spre 
mare, a subliniat 
Hrușciov, există un 
serios — lipsa de dorință 
puterilor occidentale 
dezarma.

N. S. Hrușciov a 
o înaltă apreciere 
guvernului Cambodgiei 
problema dezarmării și a sub
liniat că prințul Norodom 
Sianuk, guvernul Cambodgiei, 
promovînd politica de coexis
tență pașnică, contribuie ast
fel la înlăturarea pericolului 
unui război mondial.

Președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. a spus că 
dacă Organizația Națiunilor 
Unite nu va putea contribui 
la rezolvarea în cel mai scurt 
timp a problemei dezarmării, 
ea va pierde respectul po
poarelor.

O altă problemă foarte im
portantă, pe care trebuie s-o 
rezolve O.N.U., a spus N. S. 
Hrușciov, este problema res
tabilirii drepturilor legitime 
ale Chinei populare la O.N.U.

N. S. Hrușciov și-a exprimat 
convingerea că nu mai este 
departe vremea cînd China 
populară va ocupa locul ce i 
se cuvine la O.N.U.

★
Luînd cuvîntul la recepția 

oferită în cinstea sa la Mos
cova, prințul Norodom Sia
nuk, șeful statului Cambod
gia, a mulțumit lui Nikita 
Hrușciov pentru faptul că a 
acceptat invitația de a vizita 
Cambodgia. Sîntem convinși, 
a declarat el. că poporul cam
bodgian va primi cu o mare 
însuflețire această veste îm
bucurătoare. Vizita lui N. S. 
Hrușciov în Cambodgia va fi 
o dovadă a respectului său 
față de lupta poporului nos
tru pentru independență și 
rezolvarea rezonabilă a pro
blemelor internaționale.

Prințul Sianuk și-a exprimat 
convingerea că vizita sa de 
prietenie la Moscova va con
tribui la întărirea legăturilor 
dintre cele două țări care, a 
spus el. ..am dori foarte mult 
să fie foarte strinse".

Uniunea Sovietică se află 
în avangarda progresului ma
terial și științific. Ne-am con
vins din nou de acest lucru 
cu prilejul lansării la 1 de
cembrie de către Uniunea 
Sovietică a unei noi nave 
cosmice uriașe. In domeniul 
cuceririi spațiului cosmic, a 
spus Norodom Sianuk, Uniu
nea Sovietică se află pe pri
mul loc.

Uniunea Sovietică, a spus 
Sianuk, a avut și va continua 
să aibă un rol important în 
dezvoltarea micilor națiuni. 
In prezent nu există țară în 
Africa sau Asia care să nu 
studieze realizările Uniunii 
Sovietice și să nu încerce s-o 
imite.

dezar- 
N. S. 

obstacol 
a 

de a se

mințit la 1 decembrie știrea 
difuzată de agențiile america
ne cu privire la arestarea pri
mului ministru Lumumba. 
Conform informațiilor exis
tente, relatează agenția Reu
ter, Patrice Lumumba se află 
în prezent la circa 500 de 
mile sud-vest de Stanleyville, 
în regiunea Port-Franqui, în 
partea de nord a provinciei 
Kasai. El este însoțit de Ka- 
șamura. ministrul Educației, 
Culturii și Informațiilor.

LEOPOLDVILLE 1 (Agerpres). 
— Agenția Reuter anunță că pre
ședintele Kasavubu a anunțat la 
1 decembrie ruperea relațiilor di
plomatice cu Republica Arabă 
Unită. In scrisoarea adresată 
președintelui R.A.U.. Nasser, Ka
savubu a cerut rechemarea ime
diată a ambasadorului R.A.U. din 
Leopoldville și a personalului 
ambasadei.

MOSCOVA. La 1 decembrie 
Anasfas Mikoian, prim-vicepre
ședinte al Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. l-a primit la Krem
lin pe mareșalul Abdel Hakim 
Amer, vicepreședinte al Republi
cii Arabe Unite, și a avut cu a- 
cesta o convorbire care s-a des
fășurat într-o atmosferă priete
nească și cordială.

ROMA. La 30 noiembrie a.c. 
«academicianul Emil Condurach: 
care se ailă în Italia ca invitat 
al Institutului de arheologie din 
Napoli, a tinut o conferință la 
Universitatea din Padova despre 
..Recentele descoperiri arheolo
gice în Scitia Mică4*.

La conferință a participat un 
numeros auditoriu format din 
profesori, cercetători și studenți.

MOSCOVA. A Gromîko minis
tru! Afacerilor Externe al 
U.R.S.S., a primit la 1 decem
brie pe cunoscutul reprezentant 

întrevedere 
între conducători 

ai P. C. U. S. 
și ai P. C. Chinez
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: La 30 noiem
brie la C.C. al P.C.U.S.. Nikita 
Hrușciov, prim.secretar al C.C. 
al P.C.U.S., Frol Kozlov și 
Mihai Suslov, membri ai Pre
zidiului și Secretariatului C.C. 
al P.C.U.S. au avut o întreve
dere cu Liu Șao-ți, vicepreșe
dinte al C.C. aii Partidului Co
munist Chinez, Den Siao-pin, 
secretar general al C. C. al 
Partidului Comunist Chinez, și 
cu Pîn Cijen. membru al Bi
roului Politic al C.C. al Parti
dului Comunist Chinez.

Cu acest prilej a avut loc o 
convorbire care s-a desfășurat 
într-o atmosferă caldă, tovără
șească.

C.A.E.R. : Consfătuire

a conducătorilor 
organelor centrale 

de statistică
MOSCOVA 1 (Agerpres). 

— TASS transmite : La Mos
cova a avut loc o consfătuire 
a conducătorilor organelor 
centrale de statistică ale ță
rilor membre ale Consiliului 
de Ajutor Economic Reciproc.

Au fost analizate rezulta
tele activității comune a or
ganelor centrale de statistică 
ale țărilor membre ale Consi
liului și problemele dezvol
tării continue a colaborării în 
acest domeniu. Printre altele 
au fost examinate problemele 
activității în comun în vede
rea comparării datelor sta
tistice folosite în activitatea 
organelor Consiliului cu pri
vire la dezvoltarea economiei 
țărilor membre ale C.A.E.R.

Consfătuirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă de sinceră 
prietenie, deplină unanimitate 
și înțelegere reciprocă.

Aspect de la parada model oare *-a ținut la Moscova în 
cadrul Magazinului Universal. In fotografie : prezentarea unor 

modele rominești.

g.

BERLIN 1 (Agerpres). — Gu
vernul Republicii Democrate 
Germane a adresat un memo, 
randum celei de-a 11-a Confe
rințe generale a U.N.E.S.C.O., 
care își desfășoară lucrările la 
Paris.

In memorandum se subliniază 
că preocuparea permanentă pen
tru asigurarea viitorului fericit 
al copiilor și tineretului face 
parte integrantă din politica de 
pace a guvernului Republicii 
Democrate Germane.

De«i Germania occidentală, se 
atrage atenția în memorandum, 
este membră a U.N.E.S.C.O. și, 
în conformitate cu statutul aces
tei organizații, este obligată să 
facă totul pentru a salva gene, 
rațiile viitoare de grozăviile 
unui nou război și pentru a adu
ce o contribuție activă la cauza

al vieții publice din America, 
Cyrus Eaton, și a avut cu el o 
convorbire.

PARIS. Agenția France Presse 
relatează că in urma respingerii 
pentru a doua oară de către Se
natul francez a proiectului gu
vernamental de creare a „forței 
de șoc atomice franceze11, la 1 
decembrie primul ministru Debre 
a cerut pentru a dreia oară Adu
nării Naționale Franceze votul de 
încredere în guvern.

ATENA. Agenția France Presse 
anunță că Manolis Kefaloianis, 
ministru adjunct pentru proble
ma construcțiilor de locuințe, 
și-a prezentat demisia in urma

Semnarea Acordului 
comercial și de plăți 

romîno-japonez

semnat . din 
conducătorul 
Mihai Petri.

delegației japoneze,

de față P. Sila rd, mi- 
P. Rwnîne la Tokio și

TOKIO 1 (Agerpres). - In ur
ma tratativelor purtate la Tokio 
de delegația economică romînă, 
condusă de Mihai Petri, adjunct 
al 'ministrului Comerțului, la 30 
noiembrie s-a semnat primul 
Acord comercial 
postbelic între R. 
Japonia.

Acordul a fost 
partea romînă de 
delegației romîne, 
iar din partea japoneză de con
ducătorul 
Ushiba.

Au fost 
nistrul R. 
membrii celor două delegații.

Acordul, bazat pe egalitate și 
avantaje reciproce, este valabil 
pînă la sfîrșitul anului 1961, cu 
drept de prelungire. Acordul 
prevede plăți în devize conver
tibile.

R. P. Romînă va exporta uti
laj petrolier și produse petro
liere, tractoare, produse 
noase, chimicale, sare, 
cereale, oleaginoase

Japonia va exporta -mașini și 
instalații industriale complete 
pentru industria chimică, ali
mentară și textilă, aparatură și 
echipamente electronice, lami-

le ro
za hă-r, 

și altele.

Recepție în cinstea 
noului ambasador al R.P.R. 

la Atena
ATENA 1 (Agerpres). — Re

cent, Liga pentru prietenia 
greco-romînâ a oferit la sediul 
Ligii o recepție în cinstea noului 
ambasador ai R. P. Romine la 
Atena, Mircea Bălănescu.

La recepție au luat parte nu
meroase personalități din Gre
cia printre c'are generalul Leo-

O delegație a Combinatului 
„Casa Scînteii“, 

vizitează Italia
ROMA 1. — Corespondentul 

Agerpres transmite : La invi
tația Organizației sindicale din 
întreprinderea tipografică 
„Gate“ (unde se tipăresc ma- 

menținerii 
încrederii : 
nul acestei 
război revanșard pentru a înfăp
tui vechile planuri agresive ale 
militarismului german.

In memorandum sînt citate 
numeroase fapte care demon
strează că acestor scopuri le este 
subordonat întreg sistemul de 
educație și învățămînt din Ger
mania occidentală.

Guvernul R.D.G. recomandă 
să se creeze o comisie pentru an. 
chetarea actualei situații din 
Germania occidentală care repre. 
zintă o primejdie pentru cauza 
păcii ?i să fie adoptate măsuri 
pentru ca în Germania occiden
tală educarea tineretului să 
înfăptuită în spiritul păcii și 
crederii între popoare 

păcii și statornicirii 
între popoare, guver- 

țări pregătește un

fie 
în-

dezvăluirilor făcute în presă și 
parlament cu privire la faptul că, 
profitind de funcția deținută în 
guvern s-a ocupat cu traficul de 
narcotice.

ROMA. La 1 decembrie 1950 
și-a început lucrările la Roma 
plenara Comitetului Central al 
Partidului Comunist Italian. Ra
portul în legătură cu primul 
punct de pe ordinea de zi „Lupta 
pentru o orientare nouă, demo
cratică în dezvoltarea țării și sar. 
cinile partidului după alegerile 
din 6 noiembrie" a fost prezentat 
de Pietro Ingrao secretar al 
C.C. al P.C.I.

PHENIAN. La 1 decembrie a 
sosit la Phenian, venind pe ca
lea aerului de la Pekin, delega
ția economică a guvernului re- 
voluționar cuban condusă de 
Ernesto Guevara, președintele 
Băncii Naționale din Cuba. 

note, fibre și fire artificiale, 
cabluri, vase «ma-ritime și altele.

După semnarea acordului, 
Mihai Petri, adjunct al «ministru
lui Comerțului, a avut o între
vedere cu Yamada, priim adjunct 
la Ministerul Afacerilor Externe 
al Japoniei. Cu acest prilej au 
fost discutate perspectivele dez
voltării comerțului între cele 
două țări.

★
Solemnitatea semnării Acor-1 

dului comercial și de plăți ro- 
mîno-japonez s-a retransmis 
seara la televiziune și radio. In 
presa japoneza au apărut co
mentarii favorabile.

După cum transmite agenția 
japoneză Kiodo, cercurile Mi
nisterului de Externe și-au expri
mat părerea că Romînia va fi o 
piață bună pentru «mărfurile ja
poneze. Cercurile Ministerului de 
Externe au afirmat de asemenea 
că Romînia are numeroase 
mărfuri care pot fi importate de 
Japonia. Ele au arătat că de pe 
acum întreprinderile romînești 
de comerț exterior au semnat 
diferite contracte cu firme co
merciale japoneze. In prezent 
au loc tratative cu firme japo
neze în vederea importului de 
diferite utilaje.

nida Spais, președintele Ligii 
pentru prietenia greco-romină, 
Pericle Arghiropulos, Leon Mak- 
kas, general K. Manettas, foști 
miniștri, academicianul Orlando, 
industriașii Zolotas, Velissaropu- 
los și alții. Au fo§t prezenți de 
asemenea membri ai Ambasa
dei R. P. Romine la Atena.

rile cotidiene „Un,ita“, ,.Pae- 
se“, „Paese Sera" și săptămî- 
nalul „II Lavoro") la Roma a 
sosit o delegație a Comitetului 
sindicatului Combinatului Po
ligrafic „Casa Scînteii“ din 
București.

Delegația, compusă din 
muncitori și tehnicieni, va face 
un schimb de experiență. De
legația a făcut o serie de vi
zite la întreprinderea poligra
fică „Gate", s-a întâlnit cu 
membrii Comitetului sindica
tului și ai Comitetului P.C.I. 
din această întreprindere. Ea 
a vizitat de asemenea între
prinderile tipografice „Cono- 
graf“ unde se tipăresc reviste 
și publicații în culori.

Totodată delegația romînă 
a făcut o vizită la sediul Co
mitetului Central al Partidu
lui Comunist Italian.

în viitoarele zile delegația 
va vizita alte întreprinderi ti
pografice, sindicatul tipogra
filor din Roma, și Camera de 
muncă.

Membrii delegației romîne 
au invitat o delegație de mun
citori și tehnicieni de la în
treprinderea „Gate" să vizi
teze Republica Populară Ro
mînă.

Grevă generală 
la Atena

Reprimarea sălbatică 
de către poliție 

a muncitorilor greviști
ATENA 1 (Agerpres). — 

După cum anunță agențiile de 
presă, la 1 decembrie munci
torii constructori, lăcătuși, 
pietrari și din alte ramuri au 
declarat o grevă generală de 
24 de ore la care participă 
peste 100.000 de persoane. A- 
ceasta este cea mai mare gre
vă a oamenilor muncii din 
Grecia din ultimii 3 ani.

Dimineața, muncitorii con
structori au organizat un mi
ting de protest împotriva po
liticii guvernului și în apăra
rea revendicărilor lor. După 
aceea circa 3.000 de muncitori 
s-au îndreptat spre Ministerul 
Muncii pentru a prezenta re
vendicările lor.

într una din piețele centrale, 
împotriva participanților la 
demonstrația pașnică au fost 
trimise puternice forțe poliție
nești Muncitorii indignați au 
construit o baricadă și au în
ceput să arunce cu pietre în 
polițiști, care au fost puși pe 
fugă. Numai după ce împotri
va muncitorilor au fost arun
cați peste 1.500 polițiști din 
Atena, muncitorii greviști au 
putut fi imprăștiați.

Mai mulți muncitori au fost 
uciși. Au fost răniți 150 de 
muncitori, dintre care mulți 
se află în stare gravă. Apro
ximativ 80 de muncitori au 
fost arestați.

Passalidis, liderul Uniunii 
Democrate de Stingă, și alți 
oameni politici au protestat 
împotriva reprimării sălbatice 
de către poliție a muncitorilor 
greviști.
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