
Școli noi
IAȘI. — In. cartierul Tată- 

roși din Iași a fost data în fo
losința o noua școală medie cu 
16 săli de clasă. în curînd ele
vii din cursul mediu, care lo
cuiesc în cartierul C. I. Parhon, 
vor învăța de asemenea în școa
la noua cu 16 clase care se ri
dica în cartierul lor. Construcția 
clădirii a și fost terminată, iar 
în prezent se execută instalațiile 
de încălzire centrală

Anul acesta, în diferite car
tiere ale orașului au mai fost 
date in folosință noi școli.

CLUJ. — Fiii țăranilor mun
citori din numeroase comune 
ale regiunii Cluj au început 
anul școlar în școli noi. în a- 
ceasta regiune au fosț construite 
și date în folosință anul acesta 
din fondurile de investiții și 
prin contribuția voluntară a ce
tățenilor . 138 săli de clasă și 
8 laboratoare.

La Cluj, Turda și Sărmxrș au 
fost construite noi școli medii.

GALAȚI. — In vederea asigu
rării spațiului necesar pentru 
terminarea generalizării învă- 
țămîntului de 7 ani și pentru 
dezvoltarea învățămîntxdui me
diu, tn regiunea Galați au fost 
construita și date în folosință la 
începutul noului an școlar 129 
săli de clasă. Cele mai multe 
școli noi au fost ridicate în sa
tele raioanelor Vrancea, Focșani 
și Tecuci.

Pe Ungă urvsle școli medii și 
elementare de 7 ani au fost con- 
struiee 12 laboratoare,
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Din viata culturala 
a tineretului

Salâ-club pentru tractoriști
înzestrată cu tele 
vizor, o masă de 
tenis, un aparat de 
proiecție, șahuri, 
etc. Totodată sala 
a mai fost dotată 
cu o bogată biblio
tecă și cu colecții 
de ziare și reviste 
dhl presa zilnică și 
periodică.

Seară de seară,

ROMANTISM

EI ADUC VIITORUL 
MAI APROAPE 

Au îndeplinit planul anual» 

Oțelarii din Hunedoara, de la „Oțelul Roșu*  
și .Industria Sîrmei**

Numeroase oțelârll ale Întreprinderilor siderurgice, printre 
care cele de la Combinatul siderurgic din Hunedoara, „Oțelul 
Roșu**  șl «Jndustria Sîrmei” din Cîmpia Târzii au vestit zilele 
trecute Îndeplinirea planului anual. La succesul oțelarilor din 
aceste unități a contribuit și întreprinderea de colectare a me
talelor, care prin măsurile luate și cu sprijinul maselor largi 
de oameni ai muncii și in deosebi al tineretului, a expediat oțe- 
lăriilor fierul vechi necesar elaborării metalului în cuptoare.

In ziua de 5 decembrie întreprinderea de colectare a meta
lelor a expediat siderurgiștilor ultimele cantități de metale 
vechi prevăzute în planul pe acest an.

Pentru a asigura creșterea continuă a producției de oțel» 
colectivul întreprinderii se preocupă acum de strîngerea și ex
pedierea în centrele siderurgice a unor cantități suplimentare 
de fier vechi.

Oamenii muncii din indusfria textilă

înainta de a porni la reali
zarea ©aiul de aJ 19-lea etaj 
al blocului turn din Piața 
Splalulul-București, Inginerul 
Rome© Vărzaru dă ultimele 
explicații echipei de zidari.

Foto : N. STELORIAN

In industria textilă planul 
anual al producției globale a 
fost îndeplinit cu 23 de zile 
înainte de termen. Potrivit 
calculelor, textiliștii vor da 
în plus pînă la sfîrșitul anului 
8.500.000 m.p. de țesături din 
bumbac, lînă, mătase, in și 
cînepă, precum și însemnate 
cantități de confecții.

în întrecerea pentru a rea
liza produse care să corespun
dă exigenței crescînde a 
populației,. ei au obținut re
zultate bune și în ceea ce pri
vește îmbogățirea sortimentu
lui și îmbunătățirea calității. 
In acest an se produc din fire 
sintetice cu 2.150.000 m.p. țe
sături și cu 1.347.000 articole 
tricotate mai mult decît în 
anul trecut. A început fabri
carea unor modele noi de tri
cotaje din fire sintetice, țesă
turi în culori și desene va
riate, imitații de blănuri, len
jerie și tricotaje din fire sin
tetice plușate și electroplu- 
șate.

Ca rezultat al preocupării 
pentru ridicarea nivelului teh
nic al întreprinderilor, mijloc 
important pentru reducerea 
prețului de cost, multe țesă
torii, filaturi și fabrici de con
fecții au fost înzestrate cu noi 
utilaje

Reutilarea și modernizarea 
în continuare a industriei 
textile, construirea de noi u- 
nități industriale, lărgirea

----©----

continuă a bazei de materii 
prime vor da posibilitatea co
lectivelor de muncă din acest 
sector, care încheie primul an 
al planului de șase ani cu re
zultate frumoase, să obțină în 
anul viitor — așa cum pre
vede planul — un spor de 
producție de peste 17 la sută 
la țesături, de 30 la sută la 
tricotaje și de 17 la sută la 
confecții.

Industria locală 
din R. A. M.

Industria locală din Regiunea 
Autonomă Maghiară a îndeplinii 
cu o lună de zile înainte de 
termen planul producției glo
bale pe anul I960' Pînă la sflr- 
șitul anului industria locală va 
pune în plus la dispoziția popu
lației produse în valoare de a- 
proximativ 35.000.000 lei.

In urma rezultatelor bune ob
ținute în creșterea productivității 
muncii cit și a reducerii siste
matice a prețului de cost, unită
țile industriei locale din Regiu
nea Autonomă Maghiară au ob
ținut pînă acum un 
peste plan de

beneficiu
9.000.000 de lei.

(A ger preș)

La operă, 
în Iclod

în fața intrării artiștilor 
de la Opera de Stat romî- 
nă din Cluj a poposit într-o 
zi de toamnă un... tractor. 
Anvelopele mari cu adînci- 
turile pline de glod, scur
ta mițoasă lăsată pe scau
nul tractoristului contras
tau puternic cu zidăria îm
podobită în stil clasic, cu 
tufișurile tunse foarte ur
banistic ale părculețului 
din preajma edificiului clu
jean. Un tractor în fața 
Operei...

E drept că astăzi imagi
nile pe care ni le trezesc 
în minte noțiunile de sat 
și oraș se confundă în 
multe puncte. Intelectua
lii de cele mai felurite 
preocupări au devenit fi
guri obișnuite astăzi ?i la 
sate. Căminul cultural și 
cinematograful fac în mul
te locuri un afișaj abun
dent și colorat. Basmalele 
țărănoilor în lojile de tea
tru nu mai sînt o noutate.

Și totuși, am rămas lo
cului să văd ce funcție 
poate îndeplini un tractor 
la intrarea artiștilor Ope
rei. Nu a trecut mult și în 
remorca lui au fost încăr
cate cu multă precauție un 
pian, un contrabas. înveli
te cu cea mai mare grijă, 
ele precedau transportul 
unui grup de artiști care 
urmau să cînte pentru lo
cuitorii Iclodului, o comu
nă din regiune. La Iclod 
nu există încă teatru de 
operă*  Dar aceasta nu în
seamnă că acolo nu se as
cultă muzică. Muzica ple
ca la Iclod.

S. VOINESOT

La S.M.T. Ul- 
muleț din ra
ionul Zimni- 

cea, regiunea Bucu
rești s-a amenajat, 
intr-o încăpere spa
țioasă, pentru re
crearea tractoriști
lor în timpul liber, 
o sală-club model 
în stațiune. De cu- 
rind sala-club a 
tractoriștilor a fost

Păpușarii

Cu câțiva ani în urmă cei 
mai mici locuitori ai co
munei Vedea lui Mihai 

din raionul Săcueni au fost 
martorii entuziaști ai unui spec
tacol neobișnuit. Cîțiva elevi au 
înjghebat intr-un șopron o scenă, 
un teatru, cu păpuși și decoruri 
viu colorate. Așa a fost începu
tul.

Azi, ttnârul zugrav Bircze Ște
fan, regizorul formației de tineri 
păpușari amatori de pe lingă Că
minul cultural, ar putea enu
mera etapele drumului lor as
cendent, de la șopron pînă la 
București, unde vor sosi peste 
citeva zile.

Din inițiativă proprie și-au 
confecționat decorurile, marione
tele. Astfel, tinerii păpușari au 
înregistrat o seamă de succese. 
Căminul cultural, Teatrul d# pă
puși din Oradea i-au sprijinit, 
i-au ajutat. Azi sînt apreciați în 
comună, tn raion, în regiune.

după muncile agri
cole, am întîlnit 
aici pe tinerii trac
toriști Ionel Rușa- 
nu, Neluță Rizescu, 
Soare Gheorghe și 
pe mulți alții citind 
sau participînd la 
alte activități cul
tural educative.

IONEL TRIFU 
profesor

amatori
Cu ocazia primului festival de 

teatru I. L. Caragiale s-au cla
sat pe locul I la fosa interregio
nală'

Nu de mult păpușarii au do- 
bîndit un nou succes. Au obținut 
locul 1 la faza interregională a 
celui de-al Il-lea Festival de 
teatru „I. L Caragiale1*,  care s-a 
desfășurat la Baia Mare. Tinerii 
păpușari a căror vîrstă nu depă
șește 20 de ani, s-au dovedit le 
înălțime.

In aceste zile ei foc din nou 
pregătiri febrile Se fac ultimele 
finisări piesei „Lucrează, pisi- 
cuțo !“ pe care o vor prezenta 
pe scenele Capitalei.

Tinerii păpușari nu sînt alții 
decît tractoriști, zugravi și zi
dari, colectiviști din comună, în
drăgostiți de artă, de propriile 
lor visuri, care se împlinesc vă- 
zind cu ochii.

VIORICA CLONDA 
corespodent voluntar

A visa cu ochii deschiși vii
torul, cu lumina, bogăția și 
frumusețea lui, a lupta cu 
bărbăție, cu întreaga putere 
a mîinilor și minții pentru a-1 
aduce tot mai aproape — a- 
cesta este romantismul tine
reții noastre ! Nu visarea 
stearpă, molatecă și melanco
lică ne stăpînește, ci fierbin
tea dorință de a lupta sub 
steagul partidului, de a în
făptui cuvîntul său înțelept și 
îndrăzneț, pentru fericirea 
poporului !

Pe marile șantiere ale pa
triei, în uzină, pe bărăganele 
țării, pe banca școlii sau fa
cultății — peste tot unde se 
muncește și se învață rodește 
visul și fapta noastră, se naș
te și se împlinește romantis
mul tineresc, romantismul re
voluționar.

Asemenea romantici sînt cu 
sutele și miile pe întinsul pa
triei noastre, oameni îndrăz
neți și entuziaști, curajoși în 
lupta cu greutățile, plini de 
optimism și încredere în vii
torul lor.

Iată cîțiva asemenea tineri, 
trei constructori de pe șantie
rele de la Roznov și Săvi- 
nești.

Șarrt ierul 
împlinește 

un vis
Vasile Teodorescu are 26 

de ani. A venit pe șantier ca 
oricare alt brigadier, hotărit 
să muncească ori unde va fi 
repartizat. Totuși cînd a in
trat într-o echipă care lucra

la o fundație nu prea i-a con
venit.

— Eu credeam că șantierul 
e altfel...

— Aici se ridică un turn 
de 70 de metri. Nu trebuie să 
pornim de la temelie ?

Turn-neturn, visul lui era 
să învețe aici o meserie. Cu-

se uita cînd la turn, cînd 
la cărțile din față. Rădeanu 
Dumitru, Răileanu Gheorghe
și alții îl ajutau la lecțiile
practice.

— Oare o să se termine
pînă termin eu de învățat

CE TIE

Gingașe sint florile, dar parcă 
mai multă gingășie este în gri
ja cu care le ocrotește munci
toarea Elisabeta Motolea de la 
serele Grozăvești ale întreprin
derii Horticole „1 Mai“ din 

Capitald.

O dispută de-a dreptul... 
spectaculoasă a avut loc zi
lele trecute în noul bloc 
de pe strada Vasile Pîrvan 
din București. Cinci familii 
venerabile au primit reparti
ție pentru a locui temporar în 
această clădire. Pe cărțile de 
vizită, fixate pe ușile aparta
mentelor lor, se puteau citi 
următoarele nume: inginer 
Angela Constantinescu, sala
riată la Institutul de Proiec
tări București, Gheorghe Ma- 
zilu, șeful șantierului de insta
latori, director Herșcovici de 
la întreprinderea 207 a Sfatu
lui popular al Capitalei (unde 
se fac, printre altele, uși și 
ferestre), Ion Baranga, con
structorul blocului, și inginer 
Ion Dimitroff, șeful comisiilor 
de recepție a noilor clădiri 
(Sfatul popular al Capitalei).

După cum povestesc vecinii, 
discordia a pornit de la o în- 
tîmplare măruntă și teribil de 
banală. Baranga, constructo
rul, tocmai cobora pe scara C, 
cînd s-a întîlnit cu inginera 
Constantinescu.

— Salut colega ! De ce ești 
supărată ?

— Păi cum să nu fiu ? Sînt 
sute de blocuri noi în Bucu
rești, care de care mai fru
moase, confortabile, cu grijă 
finisate, de ți-e mai mare 
dragul să stal în ele, cartiere

Moieteu și învățăcei.

NU-ȚI PLACE...
O ingenloaid hotârir*  a „maial rotunda a produselor*  

in legătură cu calitatea finisajului unor locuințe
întregi — Floreasca, Feren
tari, Vatra Luminoasă, Gri- 
vița — cu blocuri ca niște 
flori, o minunăție, nu alta... 
Și noi... Noi ce ghinion am 
avut! Âsta-î bloc ?

— Nu înțeleg. Ai 
ceva să-mi repro
șezi, de pildă, mie, 
ca constructor ?

—- Am. Nu mai 
departe uite ce urît 
miros au aceste 
gunoaie ! Obligația 
constructorului este 
ca la predarea blo
cului totul să fie 
în ordine, curățenia 
făcută. Negii jen- 
tule !

— Și cu ce te de
ranjează asta ? Și 
te rog să nu mă 
faci neglijent! Pen. 
tru că aș putea să-ți spun 
și eu unele... chestii de 
amănunt, care te privesc 
personal. Ia uită-te la ușa de 
la intrare : ai prevăzut numai 
6 cm pentru fixarea tocului în 
zid. Eu, constructorul, am res
pectat proiectul. Și, uite, ușa 
cade. E bine așa ? Cine-i ne
glijent ?

Dar tocmai atunci, în cadrul 
geamului de la ușă a apărut 
figura grăbită a directorului 
Herșcovici. Pune el mîna pe 
clanță și dă s-o deschidă. 
Clanț, clanț 1... Degeaba !

— Ptiu, afurisită ușă, bleste
mă el. Lovește cu pum
nii, cu bocancii, dă și cu ser
vieta, dar ușa nu se deschide. 
Grăbit cum e, se întoarce cu 
spatele și, adunîndu-și toate 
forțele, izbește cu atîta pute
re, îneît trece prin ușă peste

scări, de-a dura șl nu se mai 
oprește decît Jos, pe trotuar.

Ion Baranga și Angela Con
stantinescu să se sufoce de 
rîs, nu alta.

— întreprinderea dumitale, 
tovarășe Herșco
vici, a construit și 
montat această ușă 
din materiale verzi.
De aceea ușa s a 
umflat și s-a defor
mat. Niște negli
jențe, ce să-i faci !... 
Și rîd și rid cei 
doi, de nu se mai 
opresc.

— Rldeți, hai ? le 
spune Herșcovici. 
Ia vino tovarășe 
Baranga să-ți arăt 
curtea interioară... 
Poftim ! Privește ! 
O sumedenie de 

gropi. Trebuie să treci peste 
ele cu punți de scânduri !

— Ca să amenajez curtea 
trebuia să am un proiect, se a- 
pără constructorul Baranga. 
Proiectul trebuia să-1 facă 
dumneaei, inginera Angela 
Constantinescu, odată cu pro
iectul întregii clădiri. Nu l-a 
făcut I Ea e neglijentă, nu eu...

Inginera Constanttneacu m 
înfurie însă pe loc.
- Să mai rîzi d« alții ! își 

freacă mîinile bucuros Herșco
vici. Și adresîndu-se lui Ba
ranga : închipule-ți, am vă
zut-o ieri pe dumneaei urcân- 
du-se pe terasă. Ghici pe 
unde? Pe fereastra de la us- 
cătoria de rufe ! S-a urcat pe 
calorifer și s-a vîrît prin fe
restruica cea mică să-și bată 
niște covoare. Să fi văzut-o, 
era gata să-și rupă picioarele I 
O priveam și mă întrebam: 
cum a proiectat ea două te
rase deasupra clădirii, fără 
să proiecteze și... ușile nece
sare ieșirii pe aceste terase ?

— N-a proiectat uși spre te
rase ? Ha, ha, ha !...

Vocea venea de undeva de 
la primele etaje. Era Gheor
ghe Mazilu, șeful instalatori
lor.

— Mă mir că ai curajul să 
mai apari în fața noastră, in
giner Mazilu, strigă inginera 
Constantinescu. Uiți că lo
cuiesc la etajul opt ? De trei 
etaje ți-ai bătut joc, negiijen-

EUGEN FLORES CU

(Continuare tn pag. 3-a)

rînd a început turnarea be
tonului. Teodorescu a trecut 
să ajute betonlștii la cele mai 
grele munci. Era ceva nou 
și-1 plăcea. „Se cheamă că 
acum sînt brigadier, mamă — 
scria el acasă. Torn betonul, 
în ziare scrie că echipele au 
turnat mai devreme cu 10 
zile. Și eu lucrez într-o echipă 
de-asta. Toți băieții îmi sînt 
prieteni".

Pe urmă au început zidarii. 
Etaj după etaj echipele se 
urcau tot mai sus spre cei 70 
de metri. Teodorescu iar în
cepuse să fie nemulțumit.

— Eu, ce să fac, frate ? Zi
darii au macarale, își aduc 
lingă ei cărămizile. Nici la 
cărat mortar nu prea au ne
voie de mine.

Ar fi plecat ta alt loc de 
muncă, dar turnul se născuse 
odată cu venirea sa aici, îi 
devenise un lucru apropiat, 
care creștea aevea șl în închi
puirea Iul romantică și nu 
voia să-1 părăsească. Biogra
fia sa de ctad venise pe șan
tier șl a turnului se iden
tificau.

într-o bună zi secretarul 
comitetului U.T.M. l-a între
bat, socotind că acum Vasile 
este legat de șantier :

— N-ai vrea să te faci zi
dar ? Șantierul are nevoie de 
zidari. E o meserie frumoasă, 
o să-ți placă.

Asta aștepta 1 Șl a început 
să învețe cu tadîrjlre, cu am
biție. Nu prea avusese de-a 
face pînă atunci prea mult 
cu cartea și-i venea destul de 
greu. La unele materii tre
buia s-o ia de la „a“, lucru 
pe care alții nu-1 făceau. Se 
lua la întrecere cu el însuși și

meseria ?
A terminat școala de call- 

.ficare la vreme și a intrat 
în echipa de zidari a lui Răi
leanu Gheorghe. „Mamă —• 
scrise el din nou acasă — sînt 
constructor. Zidesc la turnul 
de granulare".

Am urcat împreună cu el 
prin turnul de granulare, la 
cota 62. M-a tras de mînecă 
să-mi arate ceva. Era emoțio
nat.

— Aici a lucrat echipa noas
tră. Asta e fereastra mea. Eu 
am zidit-o! Se vede prin ea 
tot șantierul.

Sus pe platformă ml-a spus 
că In curînd se duce acasă 
să îndemne și pe alțl tineri 
să vină pe șantier. E nevoie 
de oameni aici.

— O să stau de vorbă cu 
frații mei. Am cinci.

— Șl-1 aduci pe toțlT
— Nu, cred că numai pa 

Nicolae. El e cel mal bun.

Răspunderi
Inginerul Ilea Ion este de-o 

seamă cu Teodorescu și sea- 
mănă bine cu el — seamănă 
foarte bine cu mulți construc
tori de la Roznov-Săvinești. El 
a venit aici cum a terminat fa
cultatea. Lui Ilea 1 s-a încre
dințat la început conducerea

unui lot. Apoi a trecut să con
ducă un sector mai mare. Aici 
a început să lucreze ajutat de 
colegi, de inginerii Ion Moca- 
nu, Pavel Jugănaru, Constan*  
tin Băicuș. Comunistul Ilea 
s-a dovedit a fi un conducă
tor bun. Pe oameni îl însufle
țea totdeauna cu exemplul

V. OONSTANTINESCT

(Continuare tn pag. 3-a)

Sosirea unei delegații a C.C. al U.T.C.L 
și a unei delegații 

a Uniunii Tineretului Cehoslovae
Joi dimineața a sosit In Ca

pitală delegația C.C. al U.T.C.L 
din U.R.S.S., care la Invitația 
CC al U.T.M. va vizita țara 
noastră. Delegația este condu
să de tov. N. 1. Mahotenco, 
prl-m secretar al Comitetului de 
ținut Stavropol al Comsomolu- 
iul.

Tot In cursul zHel de Joi, a so
lit In Capitală delegația Uniunii

Tineretului Cehoslovac din R.S. 
Cehoslovacă, ©are va face o vi
zită în țara noastră la invitația 
C.C. al U.T.M. Delegația este 
condusă de tov. L. Metllaky, se
cretar al C.C. al Uniunii Tinere
tului Cehoslovac.

La sosire, delegațiile ou fort 
Intim pi na te de membri al birou
lui și activiști al C.C. al U.T.M.

Recreație I
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Marile descoperiri
ale veacului

A *

apei, adică marele conținut de 
săruri, constituiau pînă de 
curînd un mare inconvenient 
pentru cazanele generatoare 
de aburi. La temperatura de 
fierbere a apei, aceste săruri 
rele conducătoare de căldură 
se depuneau pe pereții caza
nului formînd cruste „indezi
rabile". S-a pus de aceea pro
blema îndepărtării lor din 
apele care alimentează gene
ratorii de vapori. Una din me
todele cele mai bune este a- 
cum purificarea prin interme 
diul schimbătorilor de ioni.

★
Medicina a beneficiat și e< 

'e proprietățile acestor rășini 
ninunate. Există de pildă bol
navi care suferă de o creștere 
a acidității gastrice. Acest 
simptom supărător survine 
foarte frecvent în ulcer, gas- 
trită și alte boli ale stomacu
lui. împotriva acidității mări
te profesorul sovietic I. M. 
Flekel folosește cu mult suc
ces rășinile schimbătoare de 
ioni (anioni). Substanțele a- 
cestea acționează ca niște tam
poane antiacide.

în Uniunea Sovietică și în 
alte țări schimbătorii de ioni 
sînt din ce în ce mai prezenți

1Ș1

Energia atomică cunoaște 
o dezvoltare prodigioa
să. După cum se știe, in 

Uniunea Sovietică se efectuea
ză in prezent lucrări vaste de 
construcție a unor centrale 
atomo-electrice gigantice. Dar 
m* *l  mult, în 
tehnica sovietică, utilizarea 
energiei nucleare 
industrială se lărgește 
mai 
cerit de pe acum un loc sigur 
tn transportul maritim. Pri
mul spărgător de gheață ato
mic din lume * navigat in 
«unul acestui an aproape 4 
luni In ghețurile arctice, fără 
a-șl completa vreodată rezerva 
de combustibil.

In momentul de față, nume
roși oameni de știință oovietlci 
studiază in mod ooncret una 
din eele mai interesante pro
bleme ale tehnicii actuale: 
folosirea energiei atomice in 
aviație, transportul feroviar și 
auto.

Reactoare... de buzunar
finind seama de succesele 

uluitoare ale energiei atomice 
In Uniunea Sovietică, se naș
te întrebarea firească: de ce 
nu gonesc oare pe șine loco
motive atomice gigantice, de 
ce nu au apărut pe șosele au
tomobile atomice ușoare și e- 
legante care să „facă plinul" 
odată ia cițiva ani ?

După cum arată în această 
privință inginerul sovietic Iuri 
Moralevici, pină nu de mult, 
reactoarele atomice au fost 
niște construcții uriașe și gre
le. Din această cauză nici nu 
putea fi vorba de folosirea lor 
pe locomotive de cale ferată, 
nici pentru automobile și cu 
atlt mai puțin in aviație. In 
prezent insă, oamenii de ști- 

$TIINTA ROMINEASCA
PESTE HOTARE

Interviul nostru eu 
prof. dr. Th. Ilea

Prorector al
Festivitățile core ou avut loc 

recent Io Berlin - eu prilejul 
aniversării Universității „Al. 
Humboldt" - ne-o declarat prof, 
dr. Th. Ilea, — au prilejuit o pu- 

științifică 
s-a bucu-
unor oa-

ternfcâ manifestare 
internațională care 
rat de participarea 
meni de știință de seamă din 
diferite țări.

Oamenii de știință din țara 
noastră prezenți la festivitățile 
organizate Io Berlin cu prilejul 
aniversării a 150 de ani de la 
înființarea Universității „AI. 
Humboldt", și a 250 ani de la 
înființarea spitalului berlinez 
Charită (profesorii S. Țițeica, Al. 
Graur, Al. Rosetti, M. Pippidi, 
Stanciu Stoian, Al. Baloci, M. 
Neculce, C. Gh. Dumitriu, G. 
Codariu, N. Bucur, dr. G. Jele- 
zov, director în Ministerul Sănă
tății și Prevederilor Sociale, au 
prezentat în cadrul simpozioa
nelor ce au avut loc ou acest 
prilej, o serie de comunicări 
subliniind unele realizări ale 
oamenilor de știință din țara 
noastră in cele «nai diverse 
domenii ale cercetării știin
țifice contemporane. In oodrul 
simpozionului „Prietenie, de
mocrație și libertate" la oare 
au participat oameni de știin
ță de cele «nai diverse spe
cialități, prof. univ. Stanciu 
Stoian a prezentat In legătură 
cu această problemă o comu
nicare care a trezit interesul 
tuturor partieiponților. 

asile Dinulescu, calculator la sectorul solar de la Observe 
torul astronomic din Capitală efectuează diagrama petele 

solare.
Foto : AGERPRES

ință au realizat reactoare ulu
itoare a căror capacitate este 
de numai 10—15 litri, adică 
puțin mai mari deeft o călda
re obișnuită.

Nu ar putea constitui aceste 
adevărate „reactoare de buzu
nar” baza transportului ato
mic ?

Din păcate, la nivelul ac
tual al tehnicii, pină și aceste 
reactoare atomice toarte mici 
ar conduce la mașini 
mari și toarte greu de 
vrat.

Pe oamenii de știință 
tici insă nu-i satisfac aseme
nea sisteme și ei lucrează in 
prezent Ia alte proiecte care 
să facă ca transportul atomic 
să devină mal ușor și mai 

prea 
mane

aovie-

perfect. Care ar ft calea de 
urmat in acest scop î

Soluția preconizată este cu 
adevărat genială: cele două 
mari descoperiri ale secolu
lui nostru — energia atomică 
și posibilitățile nelimitate 
ale semiconductorilor - tre
buie să-și dea mina. Unite, 
aceste două forțe pot realiza 
in viitorul cel mai apropiat 
transportul atomic Ia inde- 
mina tuturor.

Lampa... minune

Coliba singuratică a unui 
vinător, intr o pădure deasă 
din taiga... Seara, vinătorul 
iși aprinde lampa ca petrol 
și peste citeva clipe, odată 
cu lumina prietenoasă, in eo- 
libă răsună acordurile so
lemne ale unei simfonii tru» 
mise pe calea undelor.

I.M.F. București
Aș vrea să subliniez aci opor- 

tuf cîtorva dintre delegații no
ștri in cadrul discuțiilor legate 
de problemele de medicină ta 
care am participat.

Interesant a fost din acest 
punct de vedere simpozionul a- 
supra problemelor de filozofie 
in medicină, unde prof. dr. G 
Gh. Dumitriu a prezentat o in
teresantă comunicare cu pri
vire Io rolul modelului experi
mental in medicină.

Cu atenție au fost primite 
și comunicările cu privire ta 
problemele ocrotirii sănătății.

Comunicarea noastră „Bazele 
științifice ale ocrotirii sănătății 
in R.P.R.", în core s-o făcut o 
trecere in revistă o modalității 
în care statul democrat-popu
lar a creat condițiile pentru 
dezvoltarea științei, sănătății 
publice șl a metodelor sole de 
lucru, studiul stării de sănă
tate ol populației in corelație 
cu factorii cere o influențează, 
o fost urmărită cu interes.

Cu deosebit interes a fost 
primit șl roportui prof. G. Co
da .-iu și dr. G. leiezov cu privire 
la „Dezvoltarea ocrotirii sănă
tății in anii regimului democrct- 
poputar" in core ou o-ătat prin
cipiile generale de orgenizore 
a ocrotirii sănătății in țarc noa
stră, cum s-o dezvoltat ccntz- 
tativ și calitativ rețeaua me- 
dico-sanitorâ pentru deservirea 
populației.

Pare uluitor dar sursa 
energie electrică este pur 
simplu... lampa cu petrol, 
într adevăr, la partea ei su
perioară lampa este prevă
zută cu numeroase plăci me
talice așezate în formă de 
care înconjoară cilindrul 
tocmai ca un guler. De 
acest guler pleacă două 
spre aparatul de radio.

Secretul acestui generator 
electric in miniatură este ur
mătorul : gulerul este format 
dintr-o serie de semiconduc 
tori care transformă căldura 
emanată de lampa cu petrol 
direct tn energie electrică 
Această lampă reprezintă rea
lizarea unui via vechi al fi
zicienilor : transformare® di. 
rectă a căldurii în energie 
electrică. Acum vom putea 
înțelege foarte ușor principiul 
recomanda: de marele savant 
sovietic A. F. lotfe.

Locomotivă atomică 
cu semiconductor!

înspre riee- 
trarțiene. 

produce o 
de căldură 
muta de 

i cazai ciad 
a mantalei

In loc de motor
pile atomice

In». V. FITABU

Un mare transatlantic pără
sește portul Călătoria va dura 
o sâptâmină. Magaziile vasu
lui au fost aprovizionate din 

, belșug cu tot felul ce produse 
! alimentare. Un singur lucru, 

poate cel mai prețios în ali
mentație, nu a fost luat pe 

, bord : apa. Ce vor face atunci 
I pasagerii I Foarte simplu: 
| vor bea apă de mare! Vi se 

pare curios ? Ați auzit desi- 
j gur despre naufragiații siliți 
I să plutească in voia valurilor, 
j suferind de o sete cumplită. 
I cu toate că in jur apa măr.: 
| cuprindea tot orizontul

Aceste întimplări erau 
frecvente altădată. Astăzi 
însă există metode simple 

I care permit utilizarea apei de 
j mare în alimentație. „Minu- 
I nea- este produsă de așa 
, numitele rășini schimbătoare 

de ioni. Apa circulă prin vase 
: cu două deschideri. Pe de o 

parte vine apa de mare pe de 
alta iese apă dulce, bună de 
băut Transformarea se ope
rează tn vas datorită schimbă
torilor de ioni.

Dar ce sînt de fapt acești 
schimbători de ioni ? Denumi
rea de „ion" în traducerea din 
limba greacă înseamnă „călă
tor". Acest lucru ne spune 
multe. Prin Ioni se înțeleg a- 
tomii diferitelor elemente, 
încărcați cu electricitate pozi
tivă sau negativă. Schimbăto
rii de ioni, datorită ionilor 
„călători" au deci proprieta
tea de a scoate dintr-o solu-

Cerretări egc» o*  p-oe«ete de orders o combustibilului in motoore, In laboratorul de mo
toare ol Academiei de Științe a U.R.S.S.

Foto i TASS-MOSCOVA
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Un telescop gigant

Cea mai mare oglindă de 
telescop din Europa pentru 
un telescop reflector a fost 
construită la uzina optico- 
meeanied din Leningrad. Dia
metru! oglinzii este de 2,« m, 
iar greutatea da 4 tone.

Telescopul cu oglindă ela
bora: de un grup de construc
tori sovietici sub conducerea 
lui Bagrat Zoanisiani, laureat 
ai Premiului Lenin, va fi 
montez la Observatorul astro- 
ftnc din Crimeea.

Telescopul va fi dirijat prin 
mijloace complet autom.at-.zz-

Acooemie meceore din 
Bialystok.

Foto : C-A.F.-VARȘOV1A 

Vitamine din petrol
de dezvoltare a ani
malelor. In prezent, 
noul p-epa-zt este 
folosit eu succes in 
fermele avicole din 
Baku Adăugat in 
hrana pdtnilo-, el 
activează conside
rabil metabolismul 
acestora și contri
buie ta dezvoltarea 
organismului lor. 
Toate păsările, in
diferent de virstă, 
eu crescut in greu-

Schimbătorii de ioni
• Substanțe noi care concurează cu maiele plastice o Se poate bea 
apă de mare? e O prețioasă metodă de analiză, diagnostic și 

tratament medical

ție un ion în schimbul altuia. 
Din apa de mare se pot scoa
te astfel ionii de clor și sodiu 
(care alcătuiesc sarea") înlo- 
cuindu-i eu ioni de oxigen și 
hidrogen eliberați de rășină. 
Din punct de vedere chimic 
aceste rășini schimbătoare 
de ioni sînt substanțe insolu
bile, cu greutate moleculară 
mare, naturale sau sintetice 
obținute prin polimerizare. 
Ele se aseamănă în unele pri
vințe cu masele plastice, fiind 
alături de acestea una din 
marile realizări ale chimiei 
modeme.

★
Deocamdată, rășinile schim

bătoare de ioni dobîndesc în 
fiecare an o utilizare din ce în 
ce mai largă în energetică, în 
industria chimică. în indus
tria alimentară, farmaceutică 
sau metalurgică.

Ei sînt folosiți pentru extra
gerea ionilor metalici din ape
le naturale, din apele rezidua
le precum și la separarea me
talelor.

Schimbătorii de ioni sînt 
utilizați în industria chimică 
pentru simplificarea unor me
tode de preparare a acizilor, 
bazelor și sărurilor. Cu ajuto

O u
te spre corpurile cerești, tn 
scopul efectuării observațiilor, 
Astfel se va asigura o cit mai 
precisă și uniformi mișcare a 
instrumentului de observație 
astronomică conformă cu miș
carea bolții cerești. Oglinda 
are asigurată o temperatură 
constantă, ceea ce înlătură 
posibilitatea deformării ima
ginilor obținute.

în prezent, la aceeași uzi
nă se efectuează lucrări pre
gătitoare pentru construirea 
unei noi oglinzi de telescop, 
cea mai mare din lume, care 
va cîntări 40 de tone.

Echilibrul electronic 
al moleculelor 

și cancerul
Dr. Albert Szentgy&rgy, lau

reat ai Premiului Nobel, a de
clarat că este posibil ca boala 
cancerului să nu tie o mala
die grea, ci poate numai un 
gen de fenomen electronic. El 
a arătat că în ultimul timp 
s-au descoperit molecule de 

cancengeae care au

tate. depășind in 
două luni cu 20 Ia 
sută greutatea nor
mală. Aproape tn 
aceeași măsură a 
crescut și producti
vitatea păsărilor 
ouătoare.

Noul stimulent 
este folosit tn can
tități infime, 4—10 
mg. tn 24 de ore. 
Prepararea lui este 
extrem de simplă 
fi foarte ieftină.

rul lor se pot obține cele mai 
pure substanțe de natură or
ganică (aminoacizii, alcaloizii. 
vitaminele, hormonii etc.) din 
amestecuri complexe. Schim
bătorii de ioni intervin prompt 
pentru eliminarea oricăror 
musafiri nepoftiți (ioni anor
ganici) din substanțele orga 
nice.

Chimia analitică folosește 
schimbătorii de ioni la anali
za apei, metalelor și aliajelor, 
a produselor alimentare etc. 
Analiza cromatografică pro
pusă de savantul rus M. S. 
Tvelt, analiză cu aplicații nu
meroase, se efectuează în pre
zent cu rășini sintetice schim
bătoare de ioni. Prin analiza 
cromatografică se pot separa 
amestecuri de compoziții foar
te complicate. Astfel trecînd 
soluția de analizat printr-o 
coloană de ioniți, se produce 
separarea diferiților compo
nent în mai multe zone.

★

în ultimul timp schimbăto
rii de ioni au început să fie 
întrebuințați la separarea ele
mentelor din grupa pămîntu- 
rilor rare sau la extragerea și 
separarea atomilor radioactivi.

în unele industrii duritatea

Cabluri electrice 
fără conductor metalic

Specialiștii ucrainieni lu
crează la proiectarea unei linii 
automate pentru producerea 
cablurilor de înaltă tensiune 
fără conductor metalic. Drept 
conductor va servi un miez 
special confecționat dlntr-un 
amestec de pofielorură de vi
nii, grafit șt din alți compo
nent. Asemenea cabluri pose
dă excelente proprietăți die- 
lectrice, nu sînt expuse coro
ziunii, rezistă la temperaturi 
înalte Și «int insensibile la 
variațiile brusce ale condiții
lor atmosferice.

Capacitatea de producție a 
liniei este de aproximativ 10 
metri de cablu finit pe minut

Inrtoicroo ueui furncl pe șantierul Fabricii de nichel din 
R.S. Cehoslovacă.

Foto : C.T.K.-PRAGA

„EFECTUL
Televiziunea mondială va 

putea fi realizată tn curînd 
prin retransmisia emisiunilor 
cu ajutorul sateliților artifi
ciali staționari „suspendați” la 
peste 30.000 km înălțime...

S-ar putea crede că cele de 
mai sus reprezintă ultimul 
cuvint al tehnicii moderne. 
Nimic mat greșit. Viteza fan
tastică cu care înaintează as
tăzi progresele științei și teh
nicii au făcut ca afirmațiile 
de mai sus, să devină perima
te. Ideea sateliților artificiali 
staționari de retransmisie a 
devenit perimată înainte de a 
fi fost realizată măcar.

Răsturnarea din domeniul 
radiotehnteii la care am făcut 
aluzie aici, a fost provocată de 
către o descoperire deosebit de 
importantă făcută de către un 
tlnăr om de știință sovietic, 
Nikolai Kabanov.

Descoperirea lui N. Kaba
nov se referă la propagarea 
radioundelor. Această desco
perire dovedește, contrar pă
rerii încetățenite pină acum, 
că șl radioundele cu lungime 
mică, de ordinul centimetrilor, 
pot să urmeze curbura Pă- 
mlntului. Pină acum se credea 
că ele se propagă numai 
linie dreaptă, pierztndu-se 
spațiu.

Este cazul să amintim 
aceeași părere exista înainte 
cu patru decenii și despre 
propagarea „undelor scurte" 
cu lungimea de undă de ordi
nul zecilor de metri. Deoarece 
aceste unde păreau a nu fi 
utilizabile pentru comunicații 
la distanțe mari, ele au fost 
lăsate pe seama radioamatori
lor. Aceștia au descoperit în 
curînd că undele scurte nil 
numai că pot străbate distan
țe foarte mari în jurul glo
bului, ci mai mult, șl anume 
aparatele de emtsie pe unde 
scurte pot fi mai ușoare și de 
puteri mult mai mici pentru 
a da performanțe egale cu 
greoaiele și puternicele stații 
de emisie pe unde lungi. Re
zultatul acestei descoperiri a 
fost adoptarea undelor scurte 
pe scară mondială.

Care este motivul că de fie
care dată oamenii de știință 
au fost surprinși de propaga
rea tn jurul globului terestru 
a unor radiounde care ar fi 
trebuit să se propage doar în 
linie dreaptă?

Ca și toate radiațiile elec- 

în 
in

că

în clinici și spitale. Se știe, 
de pildă, că există afecțiuni 
în care pacientul n-are voie 
să mănînce alimente cu sare. 
Acest regim chinuitor poate 
fi înlocuit cu substanțe schim
bătoare de ioni. Acesta îm
piedică absorbția clorurii de 
sodiu (sarea) consumată, rea
lizează un original „regim 
fără sare“ în boli diverse. 
Bolnavul poate astfel consu
ma sare fără nici o grijă, ea 
nu va dăuna organismului.

De asemenea, rășinile se 
pot utiliza în diagnosticare în
locuind incomodul „tubaj 
gastric" pentru analiza chi
mismului stomacal și alte me
tode vechi de cercetare.

Rășinile schimbătoare de 
ioni au contribuit mult și la 
studierea lumii vegetale. La 
Institutul de fiziologie a plan
telor al Academiei de Științe 
a U.R.S.S., aceste rășini au 
permis studierea plantelor 
bolnave, a circulației substan
țelor nutritive în plante și 
alte probleme de fiziologie 
egetală.
Din cele arătate se poate 

edea că schimbătorii de ioni 
reprezintă un ajutor prețios 
în cercetarea științifică și in
dustria modernă iar în viitor 
aplicarea lor pe scară largă 
va deschide perspective inte
resante în știință și tehnică.

Dr. GH. VOINESCU

KABANOV*
tromagnetice cum este lumina^ 
de pildă, radioundele se pro
pagă în linie dreaptă, dar a- 
ceasta numai în vid sau în 
medii cu densitate constantă. 
Ca și lumina, radioundele se 
pot reflecta, refracta, disper
sa. Aceasta înseamnă că și 
pentru radiounde eiistd „o- 
glinzi", „prisme” și suprafețe 
„albe” mate. Datorită lungi
mii de undă mai mari, radio
undele se reflectă, se refractă 
și se dispersează mai lesne 
decît lumina. Pentru radioun
de și o plasă metalică face 
efect de oglindă. Mai mult, 
chiar și rarii electroni liberi 
ai păturilor extrem de rare
fiate ale atmosferei superioa
re reflectă radioundele.

Astfel radioundele reușesc 
să ocolească globul, ajungînd, 
de pildă, de la Moscova la sta
țiunea Mirnîi din Antarctica 
prin reflexii repetate între 
ionosferă și suprafața globu
lui, în mod asemănător cu o 
rază de lumină care este 
„prinsă" intr-un jet de apă ți 
a cărei curbură este silită s-o 
urmeze.

S-a crezut totuși că acest 
lucru este imposibil pentru 
undele decimetrice și centi
metrice ale televiziunii șl ra- 
dlolocației. Se părea că pen
tru aceste realizări ale tehni
cii moderne există „limite 
naturale" de nestrăbătut.

După ani de cercetare a 
fenomenelor radiolocațiel, N. 
Kabanov a reușit insă să de
monstreze ci pe un ecran de 
radar putem si observăm ori
ce parte a globului pâmîntesc. 
Orizontul nu mai este o limi
tă pentru radiolocafie. De la 
Ode,a, radiolocatoarele vor 
putea urmări activitatea floti
lei „Slava" care vînează bale
ne în mările Antarcticei.

„Efectul Kabanov” va per
mite construirea unor stații de 
radiolocație, care vor putea 
cuprinde pe ecranele lor în
tregul glob terestru. Cu 
ajutorul radiolocatoarelor ba
zate pe „efectul Kabanov" 
se va putea supraveghea 
și dirija mersul navelor 
maritime și aeriene cunoș- 
cînd în orice moment poziția 
lor. Astfel, de la o singură cen
trală de coordonare, dispece
rii vor putea conduce în mod 
eficient cu ajutorul mașinilor 
de calcul electronice, rețele de 
navigație maritimă și aeriană 
împînzind întregul glob. Re
gularitatea, punctualitatea și 
siguranța de funcționare a li
niilor aeriene și maritime va 
putea, întrece chiar și pe aceea 
a căilor ferate de astăzi.

„Efectul Kabanov*  va per
mite de asemenea organizarea 
în curînd a unei rețele mon- 
diale de televiziune realizată 
cu mijloace relativ ieftine, fără 
a mai fi nevoie de extrem de 
costisitoarele stații de retrans
misie instalate pe sateliți ar
tificiali-

în afara acestor aplicații, 
„efectul Kabanov" va duce și 
la îmbunătățirea comunicații
lor radio la distanțe mari, care 
astăzi nu funcționează încă 
destul de satisfăcător. Stațiile 
de radio vor fi mai puțin pu
ternice și vor întrebuința an
tene mai simple. Cu toate a- 
cestea, recepția va fi mai bu
nă. deoarece condițiile de 
propagare vor fi folosite in
tr-un mod nou.

Descoperirea lui N. Kaba
nov a deschis un imens cîmp 
de dezvoltare radiocomunica- 
țiilor.

Ing. A NEGREA

Descoperiri arheologice 
în țara noastră

Există în fața „Muzeului de 
istorie a orașului București**  o 
mică vitrină cu piese arheolo
gice care atrage atenția oricăruia 
dintre vizitatori. Oamenii privesc 
cu atenție relicvele unor vremuri 
trecute, imaginile unor obiecte 
care reflectă viața și obiceiurile 
populațiilor ce au trăit cu mi
lenii în urmă pe teritoriul țării 
noastre.

Lucrarea academicianului Emil 
Condurachi „Descoperiri arheo
logice în Republica Populară 
Romînă”, recent apărută în co. 
lecția Societății pentru Răspîn- 
direa Științei și Culturii vine să 
prezinte maselor largi de citi 
tori cîteva probleme pe care le 
ridica recentele descoperiri ar
heologice din țara noastră.

Făcînd o amplă și detailată 
analiză a cercetărilor arheolo-

CE SĂ CITIM

gice asupra culturii materiale 
din timpurile orînduirii comunei 
primitive, orînduirii sclavagis
te și feudale, lucrarea academi 
cianului Emil Condurachi ne 
poartă în lumea trecutului su
bliniind importanța fiecărei des
coperiri arheologice în parte.

Subliniind faptul că săpăturile 
arheologice efectuate în ultimii 
12 ani au dat la iveală un nu 
măr însemnat de documente ar
heologice și au permis formu
larea unor concluzii de o deose. 
hită importanță cu ajutorul că
rora s a putut redacta primul 
volum îmbrățișînd istoria stră
veche și veche din Tratatul de 
istorie a Romiîniei — prima mare 
sinteză realizată de istoricii ro- 
mîni de pe pozițiile materials, 
mului dialectic și istoric — au
torul se oprește asupra cîtorva 
dintre descoperirile mai impor 
tante.

O serie de planșe, un intere
sant tablou sinoptic, o harta a 
des» eririlor arheo’ '.’.ice din 
țara noastră întregesc paginile 
unei binevenite cărți de popu
larizare a științei.

TR. POTERAȘ



Adunări de dări de seamă ți alegeri în organizațiile de bază U.T.M.

In perioada de iarnă - 
o bogată activitate culturală

numeroși 
astfel că 
colectivă 
dezvoltat 
an de an 
mai mari

Zilele trecute la colțul roșu 
al gospodăriei agricole colec
tive „7 Noiembrie" din Codlea, 
a avut loc adunarea generală 
a organizației de bază U.T.M. 
pentru darea de seamă și 
alegeri. Adunarea a făcut 
o analiză temeinică, multi
laterală a muncii desfășura
te de organizația U.T.M. pen
tru mobilizarea activă a tine
rilor colectiviști tn lupta pen
tru întărirea economico-orga- 
nizatorică a gospodăriei colec
tive. în darea de seamă și în 
discuțiile purtate de 
vorbitori, s-a arătat 
gospodăria agricolă 
din Codlea s-a 
necontenit, obținînd 
succese din ce în ce 
In sporirea producției agrico
le la hectar, în creșterea sec
torului zootehnic, în dezvol
tarea ramurilor de producție 
anexe. In anul acesta, de 
exemplu, gospodăria agricolă 
colectivă a obținut la griu 
1.849 kg. la ha., iar la cartofi 
20.900 kg. la ha.

La obținerea acestor succe
se, o contribuție importantă 
au adus-o alături de vîrstnlci, 
și tinerii colectiviști. Faptul 
că anul acesta toți tinerii co
lectiviști au participat activ 
la munca în gospodărie, efec- 
tutnd fetele peste 150 iar bă
ieții peste 300 zile mun
că, (norme anuale stabili
te de adunarea generală a 
colectiviștilor) a fost conside
rat de adunarea generală 
drept cel mai important re
zultat al muncii politice des
fășurate de organizația U.T.M.

Pe lîngă celelalte probleme 
ale muncii de organizație ana
lizate în adunarea de dare de 
seamă și alegeri, un loc im
portant l-a ocupat activitatea 
cultural-educativă desfășura
tă în rîndul tineretului.

Referindu-se la activitatea 
de pînă acum, adunarea gene
rală a scos în evidență expe
riența acumulată de organiza
ția U.T.M. mai ales în ce pri
vește organizarea joilor tine
retului. Dacă la început joile 
tineretului se rezumau numai 
la dans, treptat, ele au 
început să capete un conținut 
mai bogat. In cadrul unor joi 
ale tineretului s-a vorbit des
pre importanța zilei-muncă 
în gospodărie, despre metode
le înaintate folosite în cultura 
cartofilor și a sfeclei de za
hăr, despre porumbul-siloz și 
importanta lui pentru crește
rea producției de lapte etc.

Formarea la tineri a unei 
concepții materiallst-științifice 
despre viață și societate a 
stat de asemenea la baza or
ganizării 
retului.
Apariția vieții pe pămînt, 
Știință '
în slujba păcii, 
teliților sovietici în jurul 
pămîntulul etc., întîlnirile ti
nerilor colectiviști cu brigada 
științifică a Casei de cultură 
din orașul Codlea s-au bucu
rat de un binemeritat succes 
în rîndurile tineretului.

Pentru educarea oomunistă 
a tinerilor colectiviști, pentru 
Organizarea în mod plăcut și 
educativ a timpului lor liber, 
organizația de bază U.T.M. 
a inițiat și alte acțiuni cultu
ral-educative interesante. Ti
nerii colectiviști din Codlea, 
de exemplu, își amintesc și 
astăzi cu plăcere de vizita or
ganizată la G.A.C. Ghimbav, 
de seara petrecută împreună 
cu băieții și fetele din aceas
tă gospodărie. Au dansat îm
preună, au discutat despre

multor joi ale tine- 
Conferințele despre

și religie. Atomul 
Zborul sa- 

în

Colocviu de analiză numerică
Joi, la Casa Universitarilor 

din Cluj s-au deschis lucră
rile colocviului de analiză nu
merică, organizat de Institu
tul de calcul al filialei din 
Cluj a Academiei R.P. Ro- 
mîne și Societatea de științe 
matematice și fizice din R.P. 
Romînă. La lucrări participă 
oameni de știință romîni și 

In biblioteca comunală din Buftea, raionul Răcori. 
Foto : M. ISTRATE

munca și viața din gospodă
riile lor colective, au organi
zat jocuri distractive, intr-un 
cuvînt au petrecut minunat.

Dar munca culturală nu tre
buie să se rezume numai la 
organizarea joilor tineretului, 
chiar dacă acestea au un bo
gat conținut politico-educativ, 
au spus în adunare mai mulți 
vorbitori printre care G. Du
mitru, C. Nicolae și alții. 
Se apropie iarna, au conti
nuat vorbitorii. Organizarea 
petrecerii în mod plăcut și 
educativ a timpului liber 
al tinerilor, educarea lor co
lectivistă trebuie să consti
tuie în perioada de iarnă o 
preocupare de frunte a orga
nizației de bază U.T.M. Ce 
s-ar putea întreprinde In acest 
sens ? Sînt în gospodăria noa
stră băieți și fete, care cîndva 
au format o echipă de dansuri 
populare romînești și ger
mane. Noul comitet va trebui 
să ia măsuri pentru reorga
nizarea ei. Apoi, interesul ti
nerilor pentru știință ar pu
tea fi mai bine satisfăcut in- 
tr-un cerc al naturaliștilor. 
Se pot organiza de asemenea, 
în continuare joi ale tineretu
lui, seri literare, șezători, 
excursii și alte acțiuni cultu
rale și sportive, cu un bogat 
conținut politic educativ.

Pe baza hotăxîrilor adunării 
de dare de seamă șl alegeri 
noul organ ales a întocmit 
un plan de muncă pentru or
ganizarea activității culturale 
pe perioada de iarnă în care 
sînt prevăzute printre altele 
următoarele acțiuni :

— Pentru îmbunătățirea 
muncii de educare științifică 
a tineretului, la colțul roșu al 
G.A.C. se va organiza o expo
ziție cu planșe privind apari
ția și evoluția vieții pe pă- 
mint, iar cu sprijinul profeso 
rilor de la Școala medie din 
oraș se va organiza un ciclu 
de conferințe explicative la 
care vor participa toți tinerii 
din gospodărie.

— Cu sprijinul inginerului 
agronom se va organiza in 
gospodărie un cerc al natura
liștilor ; majoritatea lecțiilor 
și discuțiilor în cadrul cercu
lui vor avea loc la casa-labo- 
rator a gospodăriei colective. 
Intr-o adunare generală a or
ganizației U.T.M. și periodic 
In ședințele comitetului U.T.M. 
se va analiza felul in care 
își desfășoară activitatea cer
cul naturaliștilor și cum ișl 
însușesc tinerii cunoștințele 
in acest cerc.

— Cu sprijinul brigăzii știin
țifice de pe lingă Casa de 
cultură din orașul Codlea se 
va organiza in cadrul joilor 
tineretului un ciclu de Între
bări și răspunsuri pe tema: 
Știința și religia, caracterul 
mistic al sărbătorilor reli
gioase. în această perioadă se 
va organiza învățarea de 
către tineri a noilor colinde și 
urări in vedere» sărbătoririi 
Anului Nou, iar in luna de
cembrie se va organiza sărbă
toarea majoratului.

— In fiecare duminică se 
vor organiza concursuri spor
tive. Pentru aceasta se va în
ființa o echipă de schiori for
mată din băieți și fete, o e- 
chipă de șab și una de tenis 
de masă. De asemenea, orga
nizația U.T.M. va mobiliza 30 
de tineri să participe la Spar- 
tachiada de iarnă a tineretu
lui.

— Prin O.N.T. Carpați se 
va organiza o excursie de 2 
zile la București și alta la 
Muzeul Doftana.

— Se vor organiza trei con

de peste hotare, tehnicieni 
din întreprinderile industriale, 
studenți.

Prima ședință a colocviului 
a fost deschisă de acad. prof. 
Raluca Ripan, 
filialei din Cluj 
R.P. Romîne.

președintele 
a Academiei

(Agerpres) 

cursuri „Cine știe cîștigă". 
Primul concurs va avea ca te
mă „Metodele înaintate de 
muncă la cultura mare”. Pen
tru aceasta se vor difuza 
în rîndul tineretului cele mai 
hol cărți agrotehnice, ingi
nerul agronom al G.A.C. 
va ține o conferință pe 
această temă și se vor or
ganiza consultații pentru ti' 
nerii participant! la concurs. 
Cei de-al doilea concurs cu 
tema : „Apariția și evoluția 
vieții pe pămint", se va ține 
în urma ciclului de conferințe 
care vor avea loc cu ocazia 
organizării expoziției amintite 
mai sus. Cea de a treia temă 
a concursului este „Gospo
dăria noastră și perspectivele 
ei de viitor ; cum poate con
tribui tineretul la întărirea 
economico-organizatorică a 
gospodăriei".

— Pentru dezvoltarea activi
tății artistice de amatori în 
rindui tineretului, cu sprijinul 
Casei de cultură din orașul 
Codlea va lua ființă în gospo 
dărie plnă la 30 decembrie, o 
brigadă artistică de agitație 
care, cu ocazia Anului Nou va 
da și primul său spectacol. Se 
va reorganiza de asemenea, 
echipa de dansuri, iar 20 de 
tineri vor fi mobilizați să 
participe Ia corul casei de 
cultură. Se va organiza învă
țarea cintecelor patriotice și 
revoluționare publicate in ca
ietul de dntcce pentru tineret, 
editat de C.C. al U.T.M.

— Pînă la data de 15 ianua
rie 1961, membrii comitetului 
organizației de bază a U.T.M. 
vor deveni purtători ai insig
nei „Prieten al cărții". In iar
na aceasta toți tinerii din gos 
podărie vor fi mobilizați să se 
înscrie la concursul „Iubiți 
cartea”, iar 20 dintre ei vor 
deveni purtători ai insignei 
„Prieten al cărții". In acest 
scop se va organiza o adunare 
generală a U.T.M. cu tema 
„Lectura este o sarcină de or
ganizație", iar în cadrul joi
lor tineretului și cu alte oca
zii se vor face recenzii la 
unele cărți obligatorii din 
concursul „Iubiți cartea", se 
vor organiza seri literare, ghi
citori literare și alte acțiuni, 
menite să dezvolte gustul ti
nerilor colectiviști pentru citi 
rea literaturii politice și bele
tristice.

P. ISPAS

Studenții străini ©are studiază în patria noastră au legat trainice prietenii cu colegii lor 
romîni. Foto : AGERPRES

Noile construcții ridicate în piața Kogălnlceanu din Capitală.

INFORMAȚII
Joi dimineața a sosit în Ca

pitală, într-un schimb de ex
periență, o delegație sindica
lă sovietică condusă de tova
rășa O. A. Iaroș, secretar al 
C.C. al Sindicatelor muncito
rilor din Flota maritimă și 
fluvială.

La sosire, în Gara de Nord, 
delegația’ a fost întâmpinată 
de tov. Alexandru Grecu, 
președintele Prezidiului C C. 
al Uniunii sindicatelor din 
întreprinderile de transpor
turi și telecomunicații, de 
activiști sindicali.

Joi la amiaza la Ministerul 
InvățâmîntuJui și Culturii a avut 
loc semnarea Acordului între gu
vernul R.P. Romîne și guvernul 
U.R.S.S. privind condițiile reci
proce de studii ale studenților 
și aspiranților în institutele de 
învățămînt superior și în institu
țiile de cercetări științifice.

Acordul a fost semnat, din 
partea R.P. Romîne de Ștefan 
Balan, adjunct al ministrului In- 
vățămintului și Culturii, iar din 

R O M A N TISM
nii s-au cam împotrivit. „Noi 
am venit pe șantier într-o sin
gură echipă, nu ne amestecăm 
cu alții".

Ilea a început să le explice 
calm, convingător, sincer: 
„Uite ce se construiește aici, ce 
vom produce, cîtă încredere 
are partidul în noi. Mai avem 
încă greutăți, se cheltuiesc 
bani..." A ridicat în fața lor 
probleme mari ale șantierului, 
le-a cerut să fie părtași la re
zolvarea lor și astfel dulgheri
lor le-a fost rușine că se gîn- 
diseră să nu se mute într-o 
altă echipă.

...Astăzi îl ascultă, îl stimea
ză și-i apreciază munca nu nu
mai dulgherii, betoniștii, zida
rii și montorii' din sectorul Fa
bricii de amoniac, ci toți con
structorii din Roznov și Săvi- 
nești. Inginerul Ilea Ion este 
directorul Complexului de șan
tiere Roznov-Săvinești. Vîrsta 
lui ? 26 de ani.

IJn căutător 

îndrăzneț
Ca unul care a lucrat pe 

multe șantiere, venirea sa 
la Roznov-Săvinești a fost 
ceva firesc. Ion Chibeleanu 
are o meserie grea, care cere 
curaj. E sudor. Se cațără la 
zeci de metri pe tronsoane 
metalice și sudează în bătaia 
vîntului, a ploii sau a nin
sorii. El a îmbinat duritatea 
meseriei cu pasiunea pentru 
tehnică, pentru supunerea ma
șinilor. Mînuiește aparatul de

Foto s AGERPRES

moartea marelui scrii-

A cade mia R. P. Romîne și 
Uniunea Scriitorilor au orga
nizat joi după-amiază o șe
dință comemorativă cu prile
jul împlinirii a 50 de ani de 
la 
tor rus Lev Nikolaevici Tol
stoi.

Au participat numeroși aca
demicieni și membri cores
pondenți ai Academiei 
Romîne, scriitori, critici lite
rari, cercetători științifici, 
studenți.

R.P.

(Agerpres)

partea U.R.S.S. de A. A. Epișev, 
ambasadorul Uniunii Sovietice 
la București.

La semnare au fost prezenți 
Ilie Murgulescu, ministrul Invă- 
țâmîntului și Culturii, și funcțio
nari superiori din Ministerul In- 
vățămîntului și Culturii și Mi
nisterul Afacerilor Externe.

Au asistat membri ai Amba
sadei Uniunii Sovietice la Bucu
rești.

(Agerpres)

sudat și cartea tehnică, foaia 
de desen și creionul cu 
aceeași pasiune. Lucrînd la 
construcții nenumărate (la 
Copșa Mică, la Turda, la 
Bicaz) el a înțeles că pri
ma forță pe șantier este 
omul, dar că el nu poate 
face prea multe lucruri dacă 
nu va învăța să strunească 
bine tehnica modernă. Și în 
dorința lui de a stăpini totul, 
de a munci mal repede și mai 

bine, l-a cuprins febra sănă
toasă, romantică, a căutări
lor. Totdeauna caută cîte ceva. 
Constructorii, oamenii din jur 
îl ajută, îl stimulează. Comu
nistul Dumitru Ciobanu îi este 
un bun prieten și sfătuitor.

Odată, echipei lui i-a fost 
încredințată sarcina montării 
unei instalații pentru azota
tul de amoniu. Țevile insta
lației erau din oțel inoxida
bil. Cele drepte se montau 
ușor — se sudau la capete și

Ce tie nu
fVrman din pag, l-a)

tule I Știi bine că la ultimele 
etaje apa nu ajunge pentru 
că nu are presiunea necesară. 
Eu am prevăzut în proiect in
stalarea unui hidrofor...

— Iar eu l-am instalat! ho
hoti Mazilu.

— Dar de la darea în func
țiune și fină azi hidroforul 
nu funcționează pentru că 
dumneata și instalatorii dumi- 
tale ați binevoit să asamblați 
motoarele electrice din piese 
de diferite tipuri, pentru mo
toare diferite.

Acuzația era prea... „tare". 
Neștlind pe unde să scoată că
mașa, Mazilu a întors vorba. 
S-a adresat lui Baranga.

—A ! salve constructore I 
Știi că tocmai voiam să-mi 
usuc niște rufe la uscătoria 
blocului. Cînd am intrat am 
privit pereții: păreau din pie
le de șarpe I Crăpați, cons
tructore I

— Te rog să nu jignești un 
constructor conștiincios I a ri
postat Baranga. Acolo s-a fă
cut o tencuială cu ciment scli- 
visit..

— Curat... sclivisit! Iar 
dacă vrei să vorbim despre 
conștiință, se auzi din nou de 
la fereastra lui Mazilu, pof
tește la mine în apartament, 
constructor Baranga, să vezi 
parchetul fixat de echipele pe 
care le conduci dumneata !... 
Te dai huța pe el, așa se lea
gănă I

— Dușumeaua oarbă e de 
vină, a încercat să se scuze 
Baranga.

— Nu știu cine și cum, dar 
cred că cineva a fost cu ade
vărat orb. De pildă cînd a re
cepționat blocul cu atîtea de
fecțiuni de construcție...

— Dimitroff ! exclamară toți 
deodată. Oamenii conduși de 
el l-au recepționat. El e de 
vină ! Și și-au aruncat cu to
ții ochii la etajul al șaptelea, 
unde locuia Dimitroff.

Cu coatele pe fereastră, calm 
șl Imperturbabil. Dimitroff 
mînca semințe. Prindea între 
dinți cîte una, îi scotea sîm- 
burele uleios, apoi sufla din
tre buze cojile.

— De cîtă vreme vă pri
vesc ! s-a adresat el ironic ce
lor ce se sfădeau. Mi-e impo
sibil să vă înțeleg, dragii mei. 
Nici la mine nu curge apa la 
baie. Și la mine parchetul 
sdrțSie... Și totuși eu nu zic 
nimic, tac. Suport totul cu o 
răbdare îngerească. Ce vreți ? 
Ascund lipsurile voastre, (vo
cea lui Dimitroff a devenit 
deodată tunătoare) neglijenți 
ce sinteți!

Moment de dezorientare ge
nerală.

— Asta așa-i, zice pocăit 
«instructorul.

— N-are rost să ne certăm, 
• de acord și proiectanta.

gata. Existau însă porțiuni 
unde țevile trebuiau să fie 
îndoite. în proiect se spunea 
așa : se taie țevile în seg- 
menți mici și apoi se sudea
ză dînd cotul respectiv.

Procedeul era anevoios, 
lua mult timp. Mă rog, nu 
se depășea termenul de exe
cuție, dar toți știau ce în
semnătate are lucrarea lor 
și, mai ales, nu erau oameni 
care să se mulțumească cu 
rezultate mediocre.

Chibeleanu a conceput a- 
tunci o mașină de îndoit țe
vile la rece. Postolache, Opri- 
șan și alții din echipă l-au 
ajutat să o realizeze practic.

Auzind de mașină, mulți 
constructori de pe șantier au 
venit s-o vadă. Au venit și 
cîțiva constructori de la O- 
nești.

— Minune, nu alta ! Gro
zavă nevoie aveam de așa 
ceva !

Dar cîte asemenea „minuni" 
n-a mai făcut Chibeleanu. în 
ultimele patru luni el a rea
lizat patru dispozitive. Expri
mat aici lapidar „un dispozi
tiv, o inovație", s-ar părea că 
aceste lucruri sînt pentru 
Chibeleanu ceva obișnuit. Și 
de fapt chiar așa și este. El 
este convins că nu poate fi 
altfel munca lui. Toate aces
te căutări fac parte din ros
tul lui pe șantier, al muncii 
’i vieții lui de constructor.

★
Romantism — entuziasm, dă

ruire, optimism, eroism, hărni
cie I Chipul luminos al acestor 
adevărați romantici vă chea
mă, vă îndeamnă, tineri citi
tori, să le fiți asemeni,

-ți place...
— De fapt, ee căutăm noi 

aici, în blocul ăsta ? Cine ne-a 
trimis pe noi aici să suferim 
atîta ?

— „Masa rotundă a produ
selor" I răspunde Dimitroff. A 
hotărît să ne pedepsească...

— Să facem o plîngere I Să 
protestăm! E nemaipomenit. 
Auzi, să fim pedepsiți să lo
cuim într-o clădire realizată 
de noi înșine ? E un abuz i 
Cu a cui aprobare?

Cel cinci au pornit hotă- 
rîți spre „masa rotundă a pro
duselor".

— Nu admitem I...
— Protestăm !...
— Fiți calmi, fraților. De ce 

vă enervați ? Ce s-a întîm- 
plat?

— Nu vrem să mai stăm în 
blocu-ăsta ! în București sînt 
atîtea blocuri noi, frumoase, 
adevărate bijuterii. De ce 
ne-ați trimis tocmai în ăsta, 
care s-a nimerit să fie așa... 
cum este, adică... așa cum 
l am realizat noi ?

— Hm, ciudată întrebare ! 
Păi de ce să suporte alții ne
glijențele voastre ?

Cei cinci începură să se fo- 
iască, să tușească încurcați.

— Și... cît o să ne mai țineți 
acolo ? Doar n-o să ne lăsați 
toată viața.

— Nu, vă ținem pînă vă ho- 
tărîțl să refaceți tot ce-ați fă
cut în grabă, să puneți la 
punct tot ce-ați neglijat în 
perioada proiectării și con
struirii blocului.

★
Foarte justă hotărîre a luat 

„masa rotundă a produselor" ! 
Păcat că toate acestea nu s-au 
întîmplat și în... realitate!

O plăcere pentru cei ee oferă 
și o bucurie pentru cei ce primeso

Oferiți tuturor celor dragi

Cadouri frumoase și utile
LUNĂ CADOURILOR

1 — 31 decembrie
organizată de Ministerul Comerțului

ÎHîmpărațitMJ încredere

C octeil 
oferit de

A. A. Epișev
Joi seara A. A. Epișev, am

basadorul Uniunii Sovietice la 
București, a oferit un cocteil 
în saloanele Ambasadei cu pri
lejul apropiatei plecări defi
nitive din țara noastră.

Au participat Avram Bu- 
naciu, Gheorghe Diaconescu, 
Voinea Marinescu, Ilie Mur- 
gulescu, Constantin Tuzu, 
Aurel Vijoli miniștri, mem
bri al C.C. al P.M.R., repre
zentanți ai conducerii unor 
ministere și organizații ob
ștești, oameni de artă și cul
tură.

Au luat parte șefi al unor 
misiuni diplomatice acreditați 
la București și alți membri ai 
corpului diplomatic.

Cocteilul s-a desfășurat in
tr-o atmosferă de caldă prie
tenie.

(Agerpres)

Vacanța de iarnă 
a elevilor

Vacanța de iarnă pentru ele
vii din școlile de cultură gene
rală, pedagogice de învățători 
și educatoare, profesionale, de 
meserii, agricole, tehnice și teh
nice de maiștri, precum și pen
tru copiii din grădinițele de 
copii cu orar redus începe in 
siua de vineri 23 decembrie
1960, după ultima oră de acti
vitate școlară și durează plnă 
In ziua de marți 10 ianuarie
1961, inclusiv.

Cursurile trimestrului al doi
lea vor incepe In dimineața 
zilei de miercuri, 11 ianuarie 
1961.

>—-i

Premiera piesei 
„Judecătorul 

din Zaiameea*

(Urmare din pag. l-a) 

personal, arătînd că totul se 
poate.

Începînd fundațiile la Fabri
ca de amoniac, betonul trebuia 
turnat continuu. Echipele se 
organizau pe schimburi, dar el 
rămînea continuu la betonare.

— De ce nu pleci, tovarășe 
inginer ? E noapte !

— Fixăm în beton stîlpii me
talici și n-avem voie să greșim 
nici măcar cu un singur mili
metru. Vă dați seama ce grijă 
trebuie să avem ?

Și nu s-a greșit nimic. Cînd 
fundația a fost gata, fermele 
s-au îmbinat pe stîlpi cu ușu
rința cu care închizi o cutie de 
chibrituri. S-au turnat apoi 
fundațiile compresoarelor. Era 
iarnă, ger, betonul îngheța. 
Ilea a venit cu o soluție :

— Să închidem totul de jur 
împrejur și să încălzim beto
nul cu aburi.

— Dar cine o să lucreze în 
aburi ? a întrebat un oarecare.

— Chiar și eu, mă înscriu în 
orice echipă.

De fapt n-a fost nevoie să 
se înscrie în vreo echipă, pen
tru că oamenii l-au înțeles. Le 
plăcea curajul, îndrăzneala cu 
care se lupta cu greutățile de 
tot soiul.

Odată, pe șantier, s-a sim
țit nevoia unor forțe mai mari. 
Inginerul Ilea s-a gîndit să co
maseze cîteva echipe. La dul
gheri s-a ivit o dificultate. E- 
chipele veniseră pe șantier 
deja formate. Cea a lui Kovaci 
Cornel era de undeva de prin 
Regiunea Autonomă Maghiară, 
iar cea a lui Ștefan Dumitru 
venise dinspre Bicaz. Și oame

în sala Studio a Teatrului 
Național „I. L. Caragiale" s-a 
prezentat joi seara, ~ în pre- 
mieră*  piesa „Judecătorul din 
Zaiameea" de Calderon de la 
Barca.

In programul con
cursului Pronosport 

de duminică 
3 meciuri 

internaționale. 
Depuneți cît mai multe 
buletine pentru acest 

jnteresant concurs
Sîmbătă ultima zi



Puternicul răsunet mondial 
al Declarației partidelor comuniste 

și muncitorești
R. S. CEHOSLOVACĂ R. P. ALBANIA

PRAGA 8 (Agerpres). — De
clarația reprezentanților par
tidelor comuniste și muncito
rești continuă să fie tema 
principală a comentatorilor 
presei cehoslovace. In artico
lele de fond și redacționale 
ale ziarelor, precum și in nu
meroase ecouri publicate se 
subliniază importanța istorică 
a acestei declarații pentru 
soarta omenirii.

Consfătuirea reprezentanți
lor partidelor comuniste și 
muncitorești, scrie ziarul „Ru
de Pravo" intr-un articol de 
fond, a demonstrat din nou in 
mod convingător întregii lumi 
coeziunea indestructibilă și u-

R. P. POLONĂ
VARȘOVIA 8 (Agerpres).— 

Oamenii muncii polonezi a- 
preciază Declarația Consfătui
rii partidelor comuniste și 
muncitorești ca un document 
de mare însemnătate istorică, 
un program de luptă al miș
cării comuniste internaționale, 
elaborat pe temeiul unei ana
lize multilaterale a situației 
contemporane, pe baza prin
cipiilor imuabile ale marxism- 
leninismului. Presa poloneză 
numește această Declarație 
marea cartă a mișcării munci
torești internaționale și a tu
turor forțelor socialiste.

Intr-un editorial, intitulat 
„Glasul comuniștilor", ziarul 
„Trybuna Ludu" scrie că De
clarația Consfătuirii reprezen
tanților partidelor comuniste

ANGLIA
LONDRA 8 (Agerpres) _ — 

Ziarul burghez „Times" a publi
cat o expunere a textului De
clarației Consfătuirii reprezen
tanților partidelor comuniste fi 
muncitorești sub titlurile: ..în 
dezvoltarea crizei generale a 
capitalismului a început o nouă 
etapă". „0 chemare la pace pe 
plan mondial. Eliminarea răz
boiului, deși există capitalis
mul".

Zvarul relevă acele pasagii din 
Declarație în care te sptuiț că 
partidele comuniste consideră

GRECIA
Atena 8 (Agerpres). — Toate 

ziarele din Atena publica la loc 
de frunte sub titluri mari o ex
punere a Declarației Consfătuirii 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești, precum 
și comentarii pe marginea De
clarației.

Ziarul ,,Avghi“ scrie câ De
clarația proclamă fidelitatea țâ*  
rilor socialiste și a întregii miș
cări comuniste mondiale fața de 
politica de pace și coexistența 
pașnică.

MOSCOVA. - La 8 decem
brie N. S. Hrușciov l-a primit 
pe conducătorul delegației 
guvernamentale a Republicii 
Arabe Unite, vicepreședintele 
R.A.U., mareșalul Abdel Ha
kim Amer.

PARIS. — Agenția France 
Presse anunță că în cursul șe
dinței Consiliului de Miniștri 
al Franței, care a avut loc la 
8 decembrie s-a hotărît ca re
ferendumul cu privire la or
ganizarea conducerii Algeriei 
să aibă loc la 8 ianuarie 1961.

LEOPOLDVILLE. — După 
cum anunță corespondentul 
din Leopoldville al agenției 
Reuter, președintele Kasavubu 
a emis un decret cu privire la 
introducerea stării excepțio

„Avghi“ scoate în evidența 
marea însemnătate a Declarației

FRANȚA
PARIS 8 (Agerpres). — Zia. 

rele pariziene continuă să acor
de o deosebită atenție Declara
ției Consfătuirii reprezentanți
lor partidelor comuniste și mun
citorești.

în Declarația partidelor co. 
muniste și muncitorești, scrie 
ziarul „Liberation" se subli
niază că lumea a intrat într-o 
fază nouă de dezvoltare. Ziarul 
relevă că în Declarație se acordă 
o deosebită atenție următoarelor 
probleme: lupta pentru pace, 
lichidarea sistemului colonial, 
fidelitatea față de principiile 
marxism-leninismului.

R. F. GERMANĂ
BONN 8 (Agerpres). — Opi

nia publica, cercurile politice și 
presa din R. F, Germană ma
nifesta un deosebit interes față 
de Declarația Consfătuirii repre
zentanților partidelor comuniste 
și muncitorești. Cele mai impor
tante ziare vest-germane — 
„Frankfurter Allegemeine" ți 
„Die Welt" — publică extrase 
amănunțite din Declarație.

Ziarele relevă în primul rind 
teza cuprinsă în Declarație că 
in condițiile actuale războiul 
poate fi exclus din viața oame
nilor. Ziarul „Neue Rhein-Zei’ 
tung" scrie că „lumea occiden
tală trebuie să-și dea seama că 
este vorba de un document co
munist de luptă cit se poate de

SUEDIA
STOCKHOLM S (Agerpres). 

— Declarația Consfătuirii par
tidelor comuniste și muncito
rești se află în centrul aten
ției ziarelor suedeze de toate 
orientările. Cele mai influien- 
te ziare din capitala suedeză 
și din provincie au publicat 
tezele fundamentale ale De
clarației. Presa subliniază 
importanța documentului a- 
doptat. Declarația Consfătui
rii arată ziarul „Svenska Dag
bladet", reafirmă linia coexis
tenței pașnice drept principiu 
fundamental al relațiilor in
ternaționale în condițiile ac

R. P. MONGOLĂ
ULAN BATOR 8 (Ager

pres). — în articolul de fond 
al ziarului „Unen" din 7 de
cembrie se arată că „Decla
rația Consfătuirii reprezen
tanților partidelor comuniste 
și muncitorești constituie un 
document remarcabil al marx
ism-leninismului creator, care 
definește sarcinile luptei con
tinue pentru pace, indepen

nitatea ideologică a mișcării 
comuniste internaționale care 
se bazează pe lupta comună 
pentru țeluri comune, pe prin
cipiile internaționalismului 
proletar și ale fidelității de 
nezdruncinat față de marxism
leninism.

Unitatea deplină de vederi 
a participanților la consfătui
re, a cărei urmare a fost a- 
doptarea în unanimitate a De
clarației și a Apelului, consti
tuie o dovadă și o chezășie a 
faptului că în întreaga sa ac
tivitate mișcarea comunistă 
mondială se călăuzește după 
principiile internaționalismu
lui proletar.

și muncitorești cuprinde a- 
precieri și concluzii privitoa
re la problemele importante 
ale luptei împotriva imperia
lismului, pentru pace și socia
lism.

Călăuzindu-se după princi
piile generale ale leninismu
lui, scrie „Trybuna Ludu", 
partidele comuniste și munci
torești iși stabilesc politica 
pornind de la nevoile țărilor 
lor, își acordă reciproc sprijin 
călăuzindu-se după principiile 
internaționalismului. în miș
carea comunistă mondială ti
ran garda recunoscută pretu
tindeni este Partidul Comu
nist al Uniunii Sorieîiee — 
detașamentul ce’, mai experi
mentat și călit.

lupta pentru pace MrtXM lor 
primordiali n subliniază necr- 
ntaîee coexistentei pașnice a țâ
rilor cu sisteme sociale dJerUe 

„Times*  cJează de «seatetea 
tezele din. Declarație ia care se 
relevă necesitatea dexraâru, fg 
respinge ideea ei războiul este 
inevitabil ți se subliniază de 
asemenea issxiaeibilitaiea so- 
eiallsmului, Ziarul menționează 
amp.e fragmente dui «*s  psrte 
a Declarației ia care se vorbește 
despre ccrscterjl agresiv ai ia- 
perinlismuliu american.

pentru mișcarea democratică 
mondiala. întru cit ea cuprinde 
o apreciere a principalelor pro
bleme ale xilelor noastre.

Comentatorii de la tiarele 
bnrzh-ae relevi deosebita înses*  
nătaîe a Declarației pe piaa i»' 
tern a ți on al, subliniind marea 
forță de convingere a argumen. 
tel or ei în favoarea coexistenței 
pașnice. Linia spre coexistența 
pașnica și întrecerea pașnică, 
scrie ,.To Vima“, va aduce ome
nirii numai avantaje, deoarece 
va duce la preîntâmpinarea răz
boiului

Ziarul „L'Humanite" care 
a publicat la 6 decembrie textul 
integral al Declarației, inserea
ză la " decembrie o expunere 
mănunțitâ a articolului de fond 
din riiral ..Pravda- con«acrat 
rezultatelor Consfătuirii celor 81 
de partide eomuniste și munci
torești.

Zizrnl ..Combat- subliniară 
importanța Declarației Consfă
tuirii partidelor eomuniste fi 
muncitorești

Ziarul subliniară ci Declara*  
ția „reafirmi în mod solemn 
principiul coexistentei pașnice".

actual pentru noastre
ți pentru p-oblemeig actuale*.

OUenhauer, președintele 
PB.D.G„ a făcut o declarație 
cu privire la necesitatea studie
rii amănunțite a Declarației 
Consfătuirii reprezentanților par. 
Udelor comuniste ți muncito
rești. El a subliniat câ ar fi 
neserios să se considere tezele 
acestei Declarații cu privire la 
victoria socialismului asupra 
sistemului capitalist „numai 
ca un vis utopic sau romantic". 
Totuși Olienhauer se situează de 
partea lumii capitaliste ți o în
deamnă „sg împiedice prin toate 
mijloacele răspindirea continuă 
a comunismului*.

tuale. Comentatorul de politi
că externă al ziarului „Da- 
gens Nyheter", consideră că 
acum se deschid perspective 
noi pentru tratative cu privi
re la cele mai importante 
probleme internaționale.

Ziarul burghez „Guells- 
Posten" care apare in orașul 
Malmo și este larg răspindit 
în sudul Suediei, comentează 
Declarația și cere în mod ho- 
tărît să fie revizuită atitudi
nea S.U.A. față de Republica 
Populară Chineză. Trebuie să 
înțelegem, scrie ziarul, că 
China este un mare stat su
veran.

dență națională, democrație și 
socialism*.

In declarația adoptată la 
consfătuire, scrie ziarul, se 
face o profundă analiză știin
țifică a actualei situații inter
naționale, precum și o carac
terizare vie a mișcării comu
niste internaționale, un bilanț 
al victoriilor ei istorice.

TIRANA 8 (Agerpres)' — 
Presa și posturile de radio al
baneze comentează pe larg De
clarația Consfătuirii de la Mos
cova' a reprezentanților partide
lor comuniste și muncitorești. 
Acestui document de mare im
portanți îi sint consacrate arti
colele de fond ale ziarelor din 7 
decembrie.

„Document program al mișcă
rii comuniste internaționale" — 
astfel este intitulat articolul de 
fond al ziarului „Zeri i Po pull it". 
Această Declarație, subliniază 
ziarul, reprezintă un document 
program marxist-leninist al 
mișcării eomuniste internaționale 
care determină poziția princi
pială ți sarcinii*  partidelor co
muniste și muncitorești din toate 
țările, decurgând din problemele 
fundamentale ale luptei lor pen

FINLANDA
HELSINKI 8 (Agerpres). — 

Presa finlandeză acordă o 
mare atenție rezultatelor Con
sfătuirii de la Moscova a re
prezentanților partidelor co
muniste și muncitorești. Nu
meroase ziare burgheze publi
că expuneri ale Declarației 
Consfătuirii și ecouri din alte 
țâri. „Hurudstadsbladet" pu
blică materiale sub un titlu 
mare : JLinia coexistenței paș

R. P. BULGARIA
SOFIA 8 i Agerpres i. — De

clarați» CoMtâtxru repre
zentanților partidelor comu
niste ș: muncitorești se afli in 
centrul atenției opiniei publi
ce cin Bulgaria

In articolul său de food, in
titulat : .Un nou triumf al 
cauzei pici; 51 comunismului*,  
ziarul Jiabotnicesko Delo*  
scr-.e: Declarația din 1960 va 
mtra in istor.e ca un docu
ment care dezvoltă in med 
creator marxism-iemnismul. 
inarmeazâ pe comuniști »: pe 
toți oameni: muncii cu o per
spectivi clară a viitorului.
Ea ii însuflețește la o luptă r- 
mai energică r consecventă

JAPONIA
TOKIO 8 (Agerpres)-TASS 

avut Ioc -a sediul C C al 
Partâdnhu Comunist dm Ja
ponia o conferită de presă 
In legătură cu publicarea De
claratei Consfătuirii repre- 
zentanților parrideicr comu 
mste și munctoreșn.

Miamotc. secretar general 
a! Partidului Com un st din 
Japonia, roind cuvintul in 
numele Prezidiului C.C. al 
Partidului Comunist din Ja
ponia. a spus că Declarația 
Consfătuiri: de ia Moscova 
reprezintă in etapa actuală 
steagul de luptă al partidelor 
eomuniste și muncitorești.

El a arătat că. așa cum re
zultă din Declarație, coexis
tența pașnică constituie pro

R. P. D. COREEANĂ
PHENIAN 8 (Agerpres). — 

Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești și Declarația adopta
tă la consfătuire constituie un 
mare eveniment istoric in 
mișcarea comunistă interna
țională, scrie ziarul .Jiodon 
Sinmun*.  Această declarație 
subliniază ziarul, reprezintă

R. D. GERMANĂ
BERLIN 8 (Agerpres). Zia

rul „Neues Deutschland" a 
publicat interviul acordat de 
Max Reimann, prim-secretar 
al C.Q al Partidului Comunist 
din Germania, unui corespon
dent al postului de radio 
.JDeutscher Freiheitssender 
904", in care declară că Con
sfătuirea de la Moscova a fost 
un eveniment de uriașă im
portanță din punct de vedere 
al creșterii ideologice, politice 
și organizatorice a mișcării 
comuniste mondiale, o nouă 
dovadă a puterii crescînde a 
36 de milioane de comuniști 
organizați, care luptă pentru 
înaltele idealuri ale omenirii,

IRAN
TEHERAN 8 (Agerpres). — 

Presa iraniană comentează pe 
larg Declarația Consfătuirii 
reprezentanților partidelor co
muniste și muncitorești. „A- 
ceastă Declarație, subliniază 
ziarul „Sedae Mordom" are o 
importanță uriașă pentru re
lațiile internaționale". Ziarul 

tru pace, independență naționa
lă, democrație și socialism. în 
acest document se face o ana. 
liză profundă și o apreciere 
justă a problemelor actuale ale 
situației internaționale contem
porane care s-au petrecuț în lu
me în lunile precedente. Parti
dul Muncii din Albania, se arată 
in articol, aprobă întruiotul De
clarația, deoarece el vede in ea 
întruchiparea învățăturii marxist- 
leniniste.

în lupta pentru traducerea în 
viață a principiilor și tezelor 
Declarației de la Moscova parti, 
dele comuniste și muncitorești 
vor continua să-și întărească și 
de acum înainte unitatea indes
tructibilă, vor obține noi succe
se în lupte pentru pace, inde
pendență națională. democrație 
ți socialism.

nice a fost din nou confirma
tă in Declarația de la Mosco
va*.

Declarația Consfătuirii, ara
tă „Uusi Suomi", a confirmat 
că singurul principiu just și 
rațional in relațiile internațio
nale este coexistența pașnică 
a statelor care se deosebesc 
ca sisteme sociale și întrece
rea economică între țările ca
pitaliste și socialiste.

pentru triumful ideilor comu
niste pline de umanism.

In Declarație, subliniază 
ziarul, se face o profundă a- 
naliză marxist-leninistă a ac
tualei situații internaționale, 
o analiză a raportului de for
țe pe scară mondială, a gi
ganticelor succese și victorii 
ale lagărului socialist, se indi
că principalele sarcini ale 
partidelor comuniste și mun
citorești Declarația reprezin
tă o nouă dovadă a unității 
neclintite a mișcării comunis
te internaționale, a maturită
ții ei un nou triumf al marx
ism-leninismului 

gramul unic al partidelor co
muniste din toate țările.

Importanța deosebită a a 
ceste. Declarații, a spus Mia- 
moto. constă in aceea că in 
ea sint rezolvate problemele 
ccmplexe ale preintimpinării 
războiului in condițiile actuale 
și ale victoriei principiilor co
existenței pașnice.

In Declarație se arată că 
imperialismul american este 
dușmanul comun al popoare
lor din lumea întreagă care 
luptă pentru pace și indepen
dență Acest punct de vedere, 
a spus Miamoto. coincide in- 
trutotul cu poziția Partidului 
Comunist din Japonia, care 
desfășoară lupta împotriva 
„tratatului de securitate- ja 
pono-american.

pentru Partidul Muncii din 
Coreea un document progra
matic. o călăuză in acțiune. 
Consfătuirea reprezentanților 
partidelor comuniste și mun
citorești și Declarația au de
monstrat unitatea și coeziunea 
de neclintit ale lagărului so
cialist, ale partidelor comu
niste și muncitorești.

pentru pace, pentru elibe
rarea națională, democrație și 
progres sociai.

Partidul Comunist din Ger
mania — a arătat M Rei
mann — va rezista în fața 
imperialismului german agre
siv, care a devenit principa
lul pericol pentru cauza păcii 
în Europa. Forțele antiimpe- 
rialiste sînt însă mai puterni
ce decît forțele negre ale răz
boiului. Avem o reală posibi
litate, a spus M. Reimann în 
continuare, să punem frîu a- 
gresorului, să creăm bazele 
coexistenței pașnice și să îm
piedicăm înarmarea atomică 
a militariștilor.

arată că „toți oamenii iubitori 
de pace de pe glob doresc și 
speră că această Declarație va 
fi tradusă în viață și că în 
relațiile internaționale vor 
domni coexistența pașnică și 
prietenia în timp ce teama de 
un război atomic va fi înlătu
rată".

nale în provincia de Est a Re
publicii Congo. In conformita
te cu acest decret bandelor 
Iui Mobutu li se acordă împu
terniciri depline pentru repri
marea tuturor celor care „nu 
se supun ordinelor organelor 
militare".

ULAN-BATOR. - Guvernul 
R. P. Mongole cere, tn numele 
poporului tării sale admiterea în 
O.N.U. a Mongoliei, stat suveran 
și independent care merge pe ca. 
lea progresului și prosperității. 
In Declarația cu privire la pro
blema admiterii R. P, Mongole 
aa membră a Q.N.U., guvernul

A
întrevedere între 

N. S. Hrușciov 
și Liu Șao-fi

MOSCOVA 8 (Agerpres).
— TASS transmite î La 7 
decembrie a avut loc o 
întrevedere între Nikita 
Hrușciov, prim-secretar al 
C.C. al P.C.U.S., președin
tele Consiliului de Miniș
tri al U R.S.S., și Liu Șao- 
ți, președintele Republicii 
Populare Chineze, vicepre
ședinte al C.C. al Partidu
lui Comunist Chinez, con
ducătorul delegației de par
tid și guvernamentale a 
R P. Chineze care a vizi 
tat U.R.S S.

întrevederea s-a desfă
șurat într-o atmosferă cal
dă. tovărășească.

-----•-----

Delegația de partid 
și guvernamentală 

a R. P. Chineze 
a plecat din U.R.S.S.

MOSCOVA 8 (Agerpres). — 
TASS transmite: La 8 de
cembrie, delegația de partid 
și guvernamentală a R. P- 
Chineze în frunte cu Liu 
Șao-ți, președintele R. P. Chi
neze și vicepreședinte al C.C. 
al P. C. Chinez, a părăsit Mos
cova. Pe aeroportul Vnukovo 
ea a fost însoțită de condu- 

î cători ai Partidului comunist 
și ai Guvernului U.ILS.S., 
precum și de diplomați stră- 

j mi.
Zeci de mii de locuitori ai 

Moscovei au ieșit pe străzile 
orașului pentru a-și lua ră
mas bun de la delegația de 
partid și guvernamentală a 
R. P. Chineze.

Pe aeroport a fost aliniată 
o gardă de onoare. Au fost 
intonate imnurile de stat ale 
R. P. Chineze și Uniunii So
vietice.

Leonid Brejnev și Liu Șao-ți 
Iau rostit cuvîntări.

în cuvîntarea sa Leonid 
Brejnev a declarat că vizita 
delegației de partid și guver
namentale chineze a consti
tuit o nouă și mare contribu
ție la întărirea și dezvoltarea 
prieteniei veșnice și de nez
druncinat dintre popoarele 
celor două țări.

Această prietenie și strînsa 
colaborare a marilor state — 
Uniunea Sovietică și Republi
ca Populară Chineză — a 
spus Brejnev, au fost și sînt 
salutate de toți acei cărora le 
este scumpă cauza păcii și in- 
dependeTțței popoarelor, de
mocrației și socialismului.

în cuvintul său de răspuns 
Liu Șao-ți, președintele R. P. 
Chineze și vicepreședinte al 
C.C. al P C. Chinez, a arătat 
că in timpul șederii în Uniu
nea Sovietică membrii dele
gației au luat cunoștință de 
uriașele succese obținute de 
poporul sovietic în toate do
meniile vieții. Plecăm din țara 
dv. care este marea noastră 
aliată, a spus el, ducind cu 
noi sentimentele de prietenie 
frățească ale oamenilor sovie- 
tici.

Referindu-se la rezultatele 
Consfătuirii de la Moscova a 
reprezentanților partidelor 
comuniste și muncitorești, Liu 

I Șao-ți a declarat că ele vor 
; contribui la avintul luptei 

pentru pace in întreaga lume, 
la întărirea continuă a mare
lui lagăr al țărilor socialiste.

La ora 10 dimineața avionul 
i „TU-104“ a decolat de pe aero

portul Vnukovo. Pină la Ir
kutsk delegația R. P. Chineze 
este însoțită de Leonid Brej
nev și de alte persoane ofi
ciale.

---- •-----

Apariția unei cărți 
a lui N. S. Hrușciov
MOSCOVA 8 (Agerpres). — 

TASS transmite; A ieșit de 
sub tipar cartea lui N. S. Hruș
ciov „Pentru Pace, pentru de
zarmare, pentru libertatea po
poarelor !“ pregătită de Editu
ra de stat pentru literatură 
politică.

In carte sînt cuprinse tex
tele cuvintărilor rostite de 
conducătorul guvernului sovie
tic la New York, la cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiuni
lor Unite, precum și alte de
clarații și convorbiri ale lui 
N. S. Hrușciov.

R. P Mongole condamnă cu ho- 
tărîre politica discriminatorie a 
puterilor imperialiste coloniale și 
în primul rînd a S.U.A,, față de 
R. P. Mongolă.

BUDAPESTA 8 (Agerpres). 
In cadrul dezbaterilor care au 
avut loc la 7 decembrie la 
sesiunea Adunării de Stat a 
R.P. Ungare, pe marginea ra
portului cu privire la situa
ția internațională prezentat 
de ministrul Afacerilor Ex
terne, E. Sik, a luat cuvintul 
Gyula Kallai, prim-vicepre- 
ședinte al guvernului R.P. 
Ungare.

CAIRO. — La 7 decembrie s-a 
deschis la Cairo cea de-a VH^a 
sesiune a Consiliului economic al 
Ligii țărilor arabe.

O. 
N. 
U.

Lucrările Adunării Generale

„Năruirea totală a sistemului 
de robie colonială este inevitabilă"

NEW YORK 8 (Agerpres). - TASS transmite : La 7 decem
brie la ședința plenară a Adunării Generale a O.N.U. care 
discută Declarația cu privire la acordarea imediată a indepen
denței țărilor și popoarelor coloniale, V. A. Zorin, șeful dele
gației U.R.S.S., a rostit o cuvintare.

Discuția în problema aboli
rii imediate și totale a siste
mului colonial, discuție care 
se desfășoară în Adunarea 
Generală, a declarat el, arată 
cît de oportună este însăși 
ridicarea acestei probleme în 
Organizația Națiunilor Unite. 
Trebuie să spunem că pu
terile coloniale nu au acceptat 
de bună voie o asemenea dis
cuție, ci au fost silite să o 
accepte sub presiunile puter
nice ale forțelor anticolonia
liste.

Există de asemenea un șir 
de delegații care din diferite 
cauze nu doresc sau nu pot 
pune problema abolirii colo
nialismului sub o formă ho
tărâtă, urmăresc un oarecare 
„compromis" cu puterile co
loniale. După cît se pare, a 
subliniat delegatul U.R.S.S., 
ele nu-și dau seama de fap
tul că într-o problemă de

NEW YORK 8 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In ședința din dimineața zi
lei de 7 decembrie, în urma 
adoptării propunerii Ceylonu
lui de către Consiliul de Secu
ritate pe ordinea de zi au fost 
incluse atît „problema Con- 
goului*  în ansamblu, cît și 
problema „Măsurile urgente 
în legătură cu ultimele eve

U.N.E.S.C.O.: Adoptarea 
proiectului de rezoluție 

al delegației R. P. Romine
PARIS 8. — Corespondentul Agerpres transmite : După cum 

s-a mai anunțat. Comisia de programe a U.N.E.S.C.O. a luat în 
discuție proiectul de rezoluție al delegației R. P. Romîne, pri
vind convocarea, in 1961, a unei conferințe mondiale pentru 
educarea tineretului in spiritul pâcii și coexistenței pașnice.

Luînd cuvintul în numele 
delegației romîne. Octav Live- 
zeanu, vicepreședinte al 
I.R.R.C.S., a subliniat că gu
vernul romîn a depus în fața 
Organizației Națiunilor Unite 
un proiect de rezoluție privind 
educarea tineretului în spiritul 
pâcii și coexistenței pașnice, 
proiect pe care Adunarea Ge
nerală a O.N.U., considerin- 
du-1 de o importantă deosebi
tă. l-a înscris pe ordinea de 
zi a celei de-a XV-a sesiuni 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Din acest proiect, a continuat 
vorbitorul, se inspiră și actua
la rezoluție prezentată de de
legația romînă.

In cursul perioadei dintre 
precedenta conferință genera
lă și cea actuală, U.N.E.S.C.O. 
a avut în două rînduri ocazia 
de a aborda această proble
mă, a spus delegatul romîn. 
Intrucît la conferința regiona
lă europeană de la Taormina, 
precum și la conferința de la 
Montreal nu s-a stabilit nimic 
concret în problema educării 
tineretului, prezentul proiect 
de rezoluție propune să se e- 
xamineze posibilitățile ca el 
să devină aplicabil în planul 
de lucru al acestei sesiuni.

„Ni se pare insuficient să 
ne limităm numai la cercetări 
și la studii", a subliniat Oc
tav Livezeanu, care a precizat 
apoi că lucrările experților 
care întreprind astfel de cer
cetări trebuie să fie susținute 
și prin măsuri concrete. Exis
tă un raport direct între de
zarmare, procesul de educare 
a tineretului și accesul mase
lor la cultură. Din aceasta de
curge datoria statelor mem
bre de a acorda o atenție deo
sebită educației tineretului, e- 
ducație care să fie făcută în 
spiritul păcii, cunoașterii și 
stimei reciproce. Aceasta cere 
măsuri concrete și din partea 
U.N.E.S.C.O.

Octav Livezeanu a atras a- 
tenția delegaților asupra pro
pagandei războinice și șovine 
care se mai desfășoară în u- 
nele țări și împotriva căreia 
nu se iau măsuri eficiente. 
O astfel de „educație" încura
jează ura, violența și imorali
tatea.

Ținînd seama de situația 
creata, a relevat în concluzie 
Octav Livezeanu, delegația 
romînă a prezentat acest pro
iect de rezoluție.

Rezoluția delegației romîne 
a fost susținută de delegațiile 
U.R.S.S., R. P. Ungare. R. S. 
Cehoslovace.

In cadrul dezbaterii Guit- 
ton, șeful departamentului e- 
ducației al U.N.E.S.C.O., a de
clarat că ideea conținută în a- 
ceastă rezoluție este bună și 
trebuie reținută. El a afirmat 
însă ca ar fi greu să se orga
nizeze o astfel de conferință 
mondială în cursul exercițiu
lui financiar U.N.E.S.C.O., pe 

principiu și de importanță vi
tală pentru milioane de oa
meni. cum este’ abolirea co
lonialismului, căutarea unui 
compromis cu colonialiștii nu 
poate decît să aducă preju
dicii luptei de eliberare, să 
fie în folosul asupritorilor 
străini. Acest lucru este dove
dit de actuala tragedie a 
poporului congolez,

Șeful delegației sovietice a 
expus istoricul cotropirilor co
loniale, demascînd încercările 
celor care, recurgînd la fel 
de fel de trucuri și manevre, 
se străduiesc să justifice men
ținerea dominației coloniale.

Reprezentantul sovietic a 
atras atenția delegațiilor asu
pra faptului câ așa-zisul co
lonialism „clasic- nu mai 
constituie principala formă 
de asuprire. Actualmente Sta
tele Unite ale Americii sînt 
cea mai mare putere imperia
listă. Colonialismul S.U.A. se 

In Consiliul de Securitate
Puterile occidentale incearcâ să tărăgăneze 

discutarea situației din Congo
nimente din Congo" prezenta
tă de delegația sovietică.

Delegatul american a încer
cat să lipsească pe reprezen
tantul sovietic de dreptul de 
a prezida Consiliul de Secu
ritate sub pretext că Uniunea 
Sovietică ar fi „amestecată în 
evenimentele din Congo".

Uniunea Sovietică, a decla
rat V. A. Zorin, are aceeași 
legătură cu evenimentele din 

anii 1961-1962, dat fiind u- 
nele dificultăți tehnice și fi
nanciare.

Delegații Franței, Angliei și 
Statelor Unite, invocînd o se
rie de motive artificiale, au 
încercat să susțină că o ast
fel de conferință mondială nu 
este oportună.

Reprezentantul U.R.S.S. răs- 
punzînd obiecțiilor ridicate de 
unele delegații occidentale a 
declarat că principiul coexis
tenței pașnice, al educării ti
neretului în spiritul păcii și 
coexistenței constituie un prin
cipiu fundamental al 
U.N.E.S.C.O. Delegatul sovie
tic a propus — ținînd cont de 
invocarea de către U.N.E.S.C.O. 
a unor dificultăți tehnice 
— să se studieze posibili
tatea convocării acestei confe
rințe în 1963.

In legătură cu dezbaterile 
din comisie și ținînd cont de 
sugestiile făcute, delegația ro
mi nă a prezentat spre apro
bare un nou text de rezoluție 
în care se arată : „Conferința 
generală invită pe directorul 
general să studieze oportuni
tatea și posibilitatea de a con
voca în 1963 o conferință mon
dială cu privire la educarea 
tineretului în spiritul favora
bil coexistenței pașnice".

în ciuda opoziției puterilor 
occidentale, pusă la vot rezo
luția delegației romîne a fost 
adoptată cu majoritate de vo
turi recunoscîndu-se astfel 
importanța deosebită a pro
blemei educării tinerei gene
rații în spiritul păcii și co
existenței pașnice.

★
PARIS 8 (Agerpres). — Con

ferința generală U.N.E.S.C.O. 
a trecut la discutarea proble
mei relațiilor internaționale și 
a schimburilor în domeniul 
învățămîntului, științei și cul
turii. Această problemă este 
indisolubil legată de sarcina 
întăririi păcii și securității, a 
dezvoltării înțelegerii și prie
teniei între popoare. Ea ca
pătă o deosebită importanță 
în lumina coexistenței pașnice 
a statelor cu sisteme sociale 
diferite.

Cea de-a 11-a sesiune a Con
ferinței Generale U.N.E.S.C.O. 
iși continuă lucrările.

★
PARIS 8 Corespondentul A- 

gerpres transmite : In cursul 
dezbaterilor din dimineața zi
lei de 7 decembrie a Comisiei 
pentru programe a UNESCO, 
acad. Tudor Vianu, secretar 
general al Comisiei naționale 
a R. P. Romîne pentru 
U.N.E.S.C.O., a propus ca în 
cea de a doua jumătate a a- 
nului 1961 să se țină la Bucu
rești un colocviu asupra „Ci
vilizațiilor popoarelor balca
nice*.

La 9 decembrie, delegațiile 
statelor balcanice vor stabili 
în comun detaliile reuniunii 
propuse de delegația romînă. 

aseamănă în multe privințe 
cu colonialismul vechilor pu
teri europene, dar el prezintă 
aspecte și mai primejdioase 
și mai sinistre.

Năruirea totală a sistemu
lui de robie colonială sub pre
siunea mișcării de eliberare 
națională este inevitabilă — 
a subliniat șeful delegației so
vietice. Dacă colonialiștii vor 
respinge calea acordării paș
nice a independenței popoare
lor coloniale și vor sili po
poarele asuprite să ia armele 
pentru a izgoni pe înrobitorii 
nepoftiți, o datorie a tuturor 
țărilor iubitoare de pace va 
fi sprijinirea pe toate căile a 
cauzei drepte a eliberării na
ționale a popoarelor coloniale.

In ședința de după-amiază 
a Adunării Generale a luat 
de asemenea cuvintul repre
zentantul Venezuelei, Rodri- 
guez. Vorbitorul a chemat Or
ganizația Națiunilor Unite să 
acorde ajutor țărilor care și-au 
dobîndit recent independența, 
astfel îneît ele să nu se pome
nească sub dominația econo
mică a fostelor puteri colo
niale.

Congo, ca și oricare membru 
al O.N.U., interesat tn întări
rea păcii. Evenimentele din 
Congo sînt rezultatul activită
ții altor guverne, inclusiv a 
guvernului S.U.A. Dacă ședin
ța noastră ar fi prezidată da 
reprezentantul S.U.A., pune
rea unei astfel de probleme 
ar fi pe deplin legitimă.

După închiderea ședinței de 
după-amiază a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Consiliul de 
Securitate s-a întrunit din 
nou.

La lucrările Consiliului au 
fosț invitați să participe re
prezentanți din Mali, Guineea, 
Indonezia, Camerun, Iugosla
via și Congo (cu capitala la 
Leopoldville). în legătură cu 
aceasta, delegații Poloniei și 
U.R.S.S. au menționat că gu
vernele lor nu consideră că 
persoanele invitate din Congo 
sint adevărații reprezentanți 
ai poporului congolez.

Cuvintul a fost acordat lui 
Hammarskjoeld, secretarul 
general al O.N.U. Hammarsk
joeld a încercat să prezinte 
critica la adresa sa și a 
comandamentului „trupelor 
O.N.U." ca o activitate în
dreptată spre „subminarea 
Organizației Națiunilor Uni
te". In fața faptelor îndeobște 
cunoscute Hammarskjoeld a 
rost nevoit să recunoască că 
în înfăptuirea hotărîrilor Con
siliului de Securitate și sesiu
nii extraordinare a Adunării 
Generale a O.N.U. cu privire la 
Congo, au fost comise „greșeli". 
Hammarskjoeld nu a rostit 
nici un cuvînt pentru a con
damna samavolniciile bande
lor lui Mobutu care l-au a- 
restat pe primul ministru Pa
trice Lumumba.

După cum au arătat ședin
țele din dimineața și după- 
amiaza zilei de 7 decembrie 
ale Consiliului de Securitate, 
puterile occidentale caută în 
fel și chip să tărăgăneze dis
cutarea problemei urgente a 
recentelor evenimente din 
Congo.

Proiectul 
de rezoluție 
al delegației 

sovietice 
în problema 

congoleză
NEW YORK 8 (Agerpres). 

— La 7 decembrie delegația 
sovietică a difuzat membrilor 
Consiliului de Securitate pro
iectul ei de rezoluție cu pri
vire la Congo. Proiectul de re
zoluție cere secretarului gene
ral al Organizației Națiunilor 
Unite să asigure eliberarea 
neîntârziată a primului minis
tru al Republicii Congo. Pa
trice Lumumba, a președinte
lui Senatului, Okito, a pre
ședintelui Camerei deputat!' 
lor, Kasongo, și a altor mi. 
niștri și deputați și să ia tot
odată toate măsurile necesare 
pentru reluarea activității gu
vernului legal și a Parlamen
tului Republicii Congo. Pe a- 
semenea, proiectul de rezolu
ție conține propunerea ca tru. 
pele trimise în Congo în urma 
hotăririi Consiliului de Secu
ritate să dezarmeze neîntîr- 
ziat bandele mobutiste tero
riste.

Proiectul de rezoluție so
vietic cere ca guvernul Bel
giei, în conformitate cu hotă, 
rîrile Consiliului de Securitate 
al Organizației Națiunilor U- 
nite și ale sesiunii extraordi
nare a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Uni
te, să retragă neîntîrziat din 
Congo personalul belgian mi
litar, militar auxiliar și civil.

REDACȚIA *1  ADMINISTRAȚIA: București, Plia ța „Sctnteil- Tel. 17.60.10 Tiparul : Combinatul Poligrafic „Casa Sctnteii*. STAS 3452 52.

I


