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Un fiu credincios Necrologul consacrat
al clasei muncitoare, 
al poporului german

memoriei
lui Wilhelm Pieck

-

Cu un simțămînt de profundă durere 
tineretul din patria noastră. întregul 
nostru popor, a aflat de încetarea din 
viață a tovarășului Wilhelm Pieck pre
ședintele Republicii Democrate Germa
ne, luptător neînfricat pentru pace și 
socialism, fiu credincios al pcpcrului 
german, eminent militant a! mișcării 
comuniste și muncitorești .ttemațio- 
nale. Prin moartea tovarăș-- - Wil
helm Pieck. Republica Democrată Ger
mană, întregul pepor german suferă o 
grea pierdere.

întreaga sa viață tovarășul W.lbelm 
Pieck ș -a inchinat-o slujir i ptine de 
devotament a clasei muncitoare^ cauzei 

’ comunismului.
Alături de Karl Liebknecht și Roza 

Luxemburg. Franz Mehring șt Clara 
Zetkin, Wilhelm Pieck s-a alarmat ca 
un luptător hotărît împotriva războiu
lui imperialist, împotriva noimii șj 
militarismului, pentru zdrobirea opor
tunismului și șovinismului d_n rr_tc * - 
rea muncitorească germană. In 1918 
cînd a luat naștere Partidul Comunist 
din Germania, tovarășul Pieck a fost 
unul dintre întemeietorii $i orgar. dato
rii săi, luptind neobosit pentru triumful 
ideilor marxism-leninismului in mișca
rea muncitorească germană. însuflețit 
de mărețul exemplu al Mar.. Revoluții 
Socialiste din Octombrie. Wilhelm 
Pieck a fost un vestitor al adevărul-1 
desore Uniunea Sovietică, proclamînd 
cu energie Ș: consecvesuă ?dcea necesi
tății prieteniei dintre popoarele ger
man și sovietic.

Partidul Comunist din Germania. în 
frunte cu Ernst Thălmann, Wilhelm 
Pieck și alți conducători de seamă a 
luptat hotărît împotriva fascismului, 
pentru apărarea intereselor vitale ale 
clasei muncitoare și ale întregului po
por. El a demascat primejdia hitleristâ 
și a luptat neobosit pentru unitatea tu
turor forțelor antifasciste și în primul 
rînd ale clasei muncitoare, spre a bara 
drumul lui Hitler către 
feri astfel popoarele de 
care fasciștii îl plănuiau.

După venirea la putere
regim hitlerist și după arestarea 
Ernst Thălmann. conducerea partidului 
i-a încredințat lui Wilhelm Pieck sar
cina de președinte al Partidului Comu
nist din Germania. Silit să plece în 
emigrație, Pieck a păstrat trainice le
gături cu mișcarea antifascistă și revo
luționară din țară pe care o îndruma 
continuu. Tovarășul Pieck a avut sar
cini de seamă în cadrul Internaționa
lei Comuniste.

Cînd datorită luptei eroice, plină de 
abnegație, a armatelor sovietice fascis
mul a fost zdrobit, Wilhelm Pieck s-a 
reîntors în patria sa eliberată. Deși 
aflat în virstă de 70 ani el nu $i-a cru
țat forțele spre a sluji clasa munci
toare, poporul german. Tovarășul Wil
helm Pieck a adus o deosebită contri
buție la unificarea politico-organizato- 
rică a clasei muncitoare germane. El a

putere și a 
războiul pe

a bestialului 
lui

fost unul dintre întemeietorii Partidu
lui Socialist Unit din Germania. Tova
rășul Pieck a muncit neobosit pentru 
unitatea forțelor antifasciste ale po-; 
porului german, pentru vindecarea ră^ 
nilor lăsate de fascism, pentru ca Ger
mania să pășească definitiv pe calea 
democrației și păcii, spre a deverr un 
factor al bunei ințeîegeri între popoa
rele continentului nostru.

La 7 octombrie 1949 in viața ponru- 
lui german se petrece un evatenent 
de însemnătate istorică : crearea Repu
blicii Democrate Germane, xtmul Stat 
munctoresc-țărănesc din istoria po
porului semăn. Ca președinte al Re
publicii Democ?a-e Germane a ales 
Wilhelm Pieck în această funcție to
varășul Pieck a muncit cu xxate for- 
t^e sa’e pentru întărirea puteri pob’i- 
!are. pentru victona soria' smului ia 
Republica Democrată Germana. Scb 
conducerea PS.UG.. intro peroadâ de 
timp scurtă.- Republica Democrată Ger
mană a obținut uriașe succese in con
struirea bazelor socialismului. La con
solidarea R. D Germane, la creșterea 
prestigiului ei pe plan mondial, la lupta 
pentru reglementarea pașnică a proble
mei germane și pentru reur.ificarea 
Germaniei intr-un stat unitar, democra 
tic șj iubitor de pace. W.lhelm Pieck a 
adus importanta sa contribuție. Tova
rășul Pieck a chema: poporul germa- 
să Lapte împotriva primejdiei renașterii 
militarism^.-: in Germana occidenta
lă. împotriva politicii aventuriste șî re
vanșarde a guveraanțilcr de Ia Bonn 
Numele și acțiunile președintelui Wil
helm Pieck au devenit in lumea întrea
gă simbolul unei Germanii noi, demo
cratice care nu are nimic comun cu 
fasciștii, militariștii, iunkerii și proprie
tarii de concerne.

Credincios măreței învățături marx- 
ist-leniniste, Wilhelm Pieck a luptat 
neabătut pentru întărirea unității la
gărului socialist, pentru victoria luptei 
forțelor iubitoare de pace.

întreaga viață a lui Wi!he£m Pleck 
este un exemplu luminos d« luptă re
voluționară închinată clase: muncitoa
re. invincibilelor idei marxist-leniniste 
E‘ a fost un înflăcărat prieten și îndru
mător al generației tinere pe care a 
îndemnat-o permanent să-Șj dăruiască 
toată energia cauzei socialismului și 
păcii, pe care a educat-o în spiritul 
marxism-leninismului. Prin încetarea 
din viață a tovarășului Wilhelm Pleck 
poporul german suferă o pierdere grea, 
dureroasă. în aceste clipe triste, po
porul nostru împărtășește durerea po
porului german și ii transmite cele mai 
sincere condoleanțe.

Figura luminoasă a tovarășului Wil- 
conducător al 

luptător neobosit 
unită, pașnică și 
victoria păcii și

helm Pieck, încercat 
poporului german, 
pentru o Germanie 
democratică, pentru
socialismului, va rămine neștearsâ in 
memoria tineretului, a întregului popor 
romin.

Delegația de partid și guvernamentală 
a Republicii Populare Romîne 

care va participa la funeraliile 
președintelui R. D. Germane, Wilhelm Pieck

Comitetul Central al Partidului Munci
toresc Romin, Prezidiul Marii Adunări 
Naționale a Republicii Populare Romine 
și Consiliul de Miniștri al Republicii 
Populare Romine au 
de partid și 
va participa la funeraliile președin
telui Republicii P 
ne, Wilhelm Pieck,

numit o delegație 
guvernamentală care

Democrate 
alcătuită din

Germa- 
to

varășii : Ion Gheorghe Maurer, președin
tele Prezidiului Marii Adunări Naționale, 
membru al Biroului Politic al C.C. al 
P.M.R., conducătorul delegației; Petre 
Borilă, membru al Biroului Politic al C.C. 
al P.M.R., vicepreședinte al Consiliului de 
Miniștri; Mihai Dalea, secretar al C.C. al 
P.M.R.

Comunicat cu privire 
a președintelui

la încetarea din viață 
Wilhelm Pieck

BERLIN 7 (Agerpres). — La Berlin 
a fost dat publicității un comunicat în 
care se anunță că președintele Republi
cii Democrate Germane, Wilhelm Pieck, 
a încetat din viață la 7 septembrie, ora 
8,55- La 4 septembrie se semnalase o 
slăbire bruscă a activității 
complicată 
pulmonară.

cardiace, 
ulterior de o congestie 
Cu toate că temperatura

șcă z u se, slăbirea activității cardiace nu 
a putut fi ,preîntîmpinată.

Moartea a survenit ca urmare a în
cetării activității cardiace și a circula
ției sîngelui.

Comunicatul cu privire la încetarea 
din viață a președintelui Wilhelm Pieck 
a fost semnat de prof. T. Brugsch. prof. 
H. Witbrodt, dr. E. Heinike și dr. 
Korner.

W.

De la Ambasada R. D. Germane
Republicii Democrate Ger.

” ' Romînă
Ambasada

mane în Republica Populară 
anunță cu adîncă durere că președintele 
Republicii Democrate Germane, tovarășul 
WiLhelm Pieck, a decedat în ziua de 7 
septembrie I960,

Vizite 
ziua de 
orele 9—17 și sâmbătă, IO septembrie 1960, 
intre orele 9—13, la sediul Ambasadei Re
publicii Democrate Germane din, Bucu
rești, str. Dumbrava Roșie nr. 6.

de condoleanțe se pot face 
vineri, 9 septembrie 1960,

in 
între

BERLIN 7 ;Agerpres). — AD5 trans
mite :

Comitetul Central al Partidu’.ui So- 
cialist Unit din Germania. Consiliu’ de 
Miniștri al R. D. Germane, Camera 
Populară a R^D.G. și Frontul Național 
al Germanic. Democrate au dat publi
cității necrologul consacra: memoriei 
președm-.elui Republicii Democrate 
Gximare. W.lhekn P.eck

RERUN. 7 septembrie.
Cel ma. scump fiu al națiunii ger

mane. președintele Wilhelm Pieck, a in- 
rhis och.i pentru totdeauna. Corni ierul 
Central al Partidului Socialist Unit din 
Germania, Cocslliul de Miniștri al 
R. D- Germane, Camera Populară a 
R. D. Germane și Consiliul Național al 
Frontului Napoeal al Germaniei De
mocrate ar.unță cu adîncă tristețe și du
rere acostă grea pierdere a poporului 
german. O v^țâ măreață pusă in sluj
ba clasei muncitoare. în serviciul Ger- 
maniei. al pârii și socialismului, viața 
uroria dintre cei mai de seamă oameni 
a. poporului german a luat sfirșit- Cu 
șase decern și jumătate in urmă, uce- 
zLcd de timplar Wilhelm Pieck s-a în
cadrat in mișcarea muncitorească or
ganizată șt s-a alăturat Partidului So
mai Democrat. Steagul roșu al socia
lismului pe care l-a ridicat încă la mij
locul ceru, deal X-’.ea deceniu al se- 
colului -.recut el nu l-a lăsat să coboa
re r codată. El a impărtâș.t greutățile 
cu frații săi de clasa in ale căror prime 
tinduri a luptat pină cînd In Germania 
răsâr.teanâ proletariatul oprimat a de 
veni: clasă muncitoare victorioasă 
șt pini cind din muncitor urmărit și 
hărțuit el a deveni: primul președinte 
al primului stat german pașnic al mun
citorilor și țăranilor. Multe generații de 
muncitori germani au luptat pentru eli
berarea oamenilor muncii fără a putea 
vedea înfăptuirea acestui țel. Lui Wil
helm Pieck cate a crescut în condițiile 
legii lui Bismark despre socialiști, i-a 
revenit sarcina de a conduce in primele 
rinduri lupta pentru cauza poporului, 
încă înainte de războiul mondial din 
1914—1918 Wilhelm Pieck a făcut parte 
d.ntre reprezentanții cei mai de frunte 
ai artpei sung: a social -democrației 
germane, care a luat neînfricat poziție 
împotriva imperialismului german și 
s-a opus forțelor celor mai întunecate 
care au tîrit poporul nostru in prăpas
tia războiului. Atunci cind a izbucnit 
cumplita nenoroc’re și cind milioane 
de muncitori au murit in tranșeele Eu
rope: pentru ca marii capitaliști să îm
partă din nou lumer. Karl Liebknecht, 
Roza Luxemburg. Franz Mehring. Kla
ra Zetkin. Wilhelm Pieck au rămas fi
deli cauzei internaționalismului prole
tar. în bezna primului război mondial, 
e! a fost unul dintre acei care au lu
minat calea clasei muncitoare germane. 
El a activat ca unul dintre cei mai 
capabili organizatori și agitatori ai 
Uniunii Spartakus și a început lupta 
împotriva bandelor militariștiior, profi
torilor de război și acolițilo? lor. acțio- 
nind ca un patriot in adevăratul înțe
les al cuvîntului. Urmăririle, arestările 
și închisoarea nu l-au putut infringe. 
Atit prin cuvîntul. cit și prin scrisul 
său. el a luptat pentru răsturnarea 
celor s-inovați de război, celor care au 
provocat nenorociri națiunii noastre. El 
a luptat pentru pacea popoarelor.

Atunci cind imperialismul german 
s-a prăbuși: din punct de vedere mili
tar și cînd muncitorii și soldații s-au 
ridicat în cadrul revoluției din noiem
brie 1918, Wilhelm Pieck, ca membru 
al conducerii Uniunii Spartakus a 
depus o muncă titanică pentru a salva 
Germania de rușine și nenorocire, pen
tru a o elibera de iunkeri, de capi
taliștii îmbogățiți în urma înarmării și 
de generalii lor. în momentul acela a- 
ceasta era cerința socială și națională. 
Ea nu a fost îndeplinită și de aceea 
Republica de la Weimar a deschis dru
mul fascismului. Trădarea socială și 
națională a repurtat o victorie asupra 
revoluției și Wilhelm Pieck a scăpat 
cu greu de la încercarea de asasinat, 
căreia i-au căzut jertfă Karl Liebknecht 
și Roza Luxemburg. De la crearea 
Partidului Comunist din Germania. 
Wilhelm Pieck a făcut parte din 
conducerea acestui partid. Partidul 
l-a trimis pe încercatul activist mun
citor — care încă in 1906 a fost deputat 
al Parlamentului din Bremen și secre
tar al Partidului soci al-democrat din 

orașul Hanse — în Consiliul municipal 
al Berlinului. în Landtagul prusac, în 
Consiliul de Stat, și în Reichstag. în 
cursul celor 14 ani de existență a Re
publicii de la Weimar. Wilhelm Pieck, 
ca membru al Comitetului Central al 
Partidului Comunist din Germania 
condus de Thălmann. și-a consa
crat toate forțele și tot talentul său 
pentru ca prin crearea Frontului 
unit al partidelor muncitorești din Ger
mania și al sindicatelor din Germania 
să întărească forțele antifasciste ale 
păcii și să împiedice venirea la putere 
a nazismului dornic de războaie. însu
flețit de mărețul exemplu al Marii Re
voluții Socialiste din Octombrie. Wil
helm Pieck a fost un vestitor al ade
vărului despre Rusia Sovietică, el și-a 
îmbogățit profundele cunoștințe mar
xiste prin studierea și aplicarea leni
nismului, a proclamat necesitatea prie
teniei dintre popoarele german și so
vietic- Internaționala comunistă l-a ales

pe Wilhelm Pieck in 1928 ca secretar 
și membru al Comitetului Executiv 
Ajutorul roșu internațional l-a ales pe 
neobositul luptător al proletariatului, 
pe organizatorul activității pentru spri
jinirea muncitorilor persecutați și a ru
delor lor. ca președinte de onoare.

Capitaliștii monopoiiști a; Germaniei, 
iunckerii și generalii, încurajați de po
litica de coaliț.e anticomunistă a con
ducătorilor Partidului social-dernecra;. 
i-au transmis puterea lui Hitler. în în
tunericul barbariei fasciste a răsunat 
avertismentul lui Ernst Thălmann t 
„Hitler — înseamnă război r în Pa
latul Sporturilor din Berlin. cu 72 
de ere înaintea incendierii Reichsta
gului. Wilhelm Pieck a lansat încă 
un apei, pentru 
fasciștilor. 
Thălmann 
ședințe al 
Partidului
Mergind pe drumul 
mann. el a luptat pentru unirea tutu
ror adversarilor lui Hitler și pentru 
salvgardarea păci;. Este una din tra
gediile poporului nostru că atunci nu 
s-a impus voința conducătorilor dezin
teresați ai muncitorimii, ci egoismul și 
necinstea imperialiștilor germani la
comi după pradă și cuceriri.

în perioada dezlănțuirii celui de-al 
doilea război mondial Wilhelm Pieck 
a condus din nou. neobosit ca și cu un 
sfert de secol in urmă, lupta Partidului 
Comunist din Germania împotriva răz
boiului imperialist întotdeauna și pre
tutindeni. în întrunirile cu activiștii 
social democrați sau cu scriitori renu- 
miți ai Germaniei, sau. mai tirziu, cu 
prizonierii foști soldați și ofițeri ai 
Wehrmarhtului. Wilhelm Pieck a pro
clamat principiul colaborării tuturor 
antifasciștilor in lupta împotriva regi
mului hitlerist, pentrj a preîntîmpina 
catastrofa Germaniei. In calitate de in
ternaționalist socialist el a luptat împo
triva incendiatorilor războiului agresiv, 
împotriva criminalilor din fruntea gu
vernului. împotriva statului major și 
concernelor. El a făcut apel la bărbații 
și femeile germane, la soldații din tran
șee și la prizonierii de război, să spri
jine poporul și patria.

După zdrobirea armatelor hitleriste 
de către glorioasa armată sovietică și 
aliații ei s-a realizat in răsăritul Ger
maniei mult rivnitul țel evocat in la
gărele de concentrare fasciste; a fost 
creat un partid marxist-leninist unit ca 
garanție pentru eliberarea clase; mun
citoare. a țărănimii și intelectualității, 
ca garanție pentru renașterea națiunii 
germane. Lui Wilhelm Pieck care în
truchipa bunele tradiții ale vechii miș
cări muncitorești germane a lui August 
Bebe!. împreună cu experiența revolu
ționară a stingii germane și a Parti
dului Comunist din Germania îi re
vine meritul nemuritor ce a-și fi dat o 
contribuție hotărîtoare la crearea. în 
1946. a partidului unit a! clasei mun
citoare germane. EI va intra pentru 
totdeauna in istoria germană ca omul 
care a învins in mod strălucit sciziu
nea provocată de conducătorii oportu
niști ai partidului social-democrat, ca 
făuritor al unității clasei muncitoare 
germane. Lui ii revine un rol de frun
te in crearea blocului partidelor 
antifasciste-democrate și în unirea tu
turor forțelor creatoare în Frontul 
Național al Germaniei Democrate.

Cînd. ca răspuns la crearea de că
tre puterile occidentale și a lacheilor 
lor de la Bonn a statului separat oc
cidental, a fost înființat primul stat 
german, iubitor de pace poporul nos
tru l-a ales pe Wilhelm Pieck încerca
tul și neobositul luptător, pe socialis
tul matur, ca președinte al Republicii 
Democrate Germane. Numele si activi
tatea președintelui Wilhelm Pieck au 
devenit în întreaga lume simbolul 
unei Germanii noi. mai bune, care nu 
mai are nimic comun cu fasciștii și 
militariștii, cu iunkerii și magnații 
concernelor, și cu tendințe expansio
niste nefaste. Datorită acestui 
publica Democrată Germană 
rit milioane de prieteni în 
lume.

Ca o realizare supremă a 
țelor vieții sale. Wilhelm Pieck a putut 
să joace un rol de frunte în înființa
rea și dezvoltarea Republicii Demo
crate Germane, intr-un moment de 
cotitură pentru istoria Europei și să 
participe la construirea socialismului 
in patria întemeietorilor acestuia.

Wilhelm Pieck a întruchipat în 
soana sa pe muncitorul german 
conștiință de clasă, pe socialistul, 
volutionarul și patriotul german. El a 
întruchipat lupta antiimpcrialistă în 
Germania secolului nostru. Cu boga
tele sale cunoștințe și elanul său re
voluționar. cu sfatul sau chibzuit și 
fapta sa eficace, Wilhelm Pieck s-a 
aflat întotdeauna acolo unde s-a dus 
lupta pentru o Germanie nouă. Virtu
tea și cinstea. înțelepciunea unei vieți 
îndelungate și înflăcărarea pentru ma
rile idei ale omenirii, pentru renaș
terea națională și socială a Germaniei, 
s-au unit în acest om care s-a ridicat 
din rîndurile poporului nostru munci
tor și care s-a aflat pe frontul luptei 
titanice dintre forțele războiului și 
forțele păcii, ca om de încredere al 
poporului nostru, la primul post al sta
tului german iubitor de pace. Activi
tatea lui Wilhelm Pieck a întruchipat

unirea tuturor anu
lui Ernst 

il_s pre- 
Cer.tral al 

Germania.
Ernst Thăi-

După arestarea 
el a fost 
Comitetului 

Comunist din 
lui

fapt Re- 
a cuce- 
întreaga

năzuin-

per- 
cu 
re

Comitetului Central
Socialist Unit din

■>

(Continuare in pag. 4-a}

al Partidului
Germania,

Consiliului de Miniștri
al Republicii Democrate Germane,

Camerei Populare
a Republicii Democrate Germane

Dragi tovarăși,

Comitetul Central al Partidului Muncitoresc Komin, Consiliul de Miniștri 
Republicii Populare Romine și Prezidiul Marii Adunări Naționale a Repu-al

blieii Populare Romine vă exprimă cele mai sincere condoleanțe și participă 
alături de dv. la profunda durere încercată prin pierderea marelui fiu al 
poporului german, al scumpului nostru prieten și tovarăș Wilhelm Pieck, 
președintele Republicii Democrate Germane, membru al Biroului Politic al 
Comitetului Central al Partidului Socialist Unit din Germania, eminent mili
tant al mișcării muncitorești internaționale.

în persoana tovarășului Wilhelm Pieck poporul german a avut un con
ducător încercat care și a închinat peste 60 de ani din viață activității revo
luționare, luptind cu fermitate și devotament fără de margini pentru 
cauza clasei muncitoare, pentru interesele vitale ale poporului german, pentru 
triumful nemuritoarelor idei ale marxism-leninismului. -

Numele lui Wilhelm Pieck, tovarășul de luptă a lui Ernst Thălmann, este 
indisolubil legat de făurirea Partidului Comunist German și a Partidului Șocia-, 
list Unit din Germania, de luptele clasei muncitoare din Germania împotriva 
militarismului și fascismului, pentru libertate, democrație și socialism. Tovară
șul Wilhelm Pieck este unul dintre întemeietorii primului stat muncitoresc* 
țărănesc din istoria Germaniei — Republica Democrată Germană, care piuă în 
ultima clipă a vieții sale și-a adus contribuția la lupta pentru crearea unei 
Germanii unite, democrate și iubitoare de pace.

încetarea din viață a tovarășului Wilhelm Pieck constituie o mare pierdere 
pentru întreaga mișcare muncitorească internațională. Figura luminoasă a tova
rășului Wilhelm Pieck — luptător neobosit pentru întărirea unității și coeziunii 
mișcării comuniste și muncitorești mondiale, pentru victoria păcii și socialis
mului — va râmi ne veșnic vie in amintirea poporului romin.

COMITETUL CENTRAL 
AL PARTIDULUI 

MUNCITORESC ROMÎN

CONSILIUL 
DE MINIȘTRI 

AL REPUBLICII 
POPULARE ROMINE

PREZIDIUL MARII 
adunări naționale 

A REPUBLICII 
POPULARE ROMINE

Telegrama de condoleanțe adresată de C. C. al P. C. U. S.,

în legătură cu încetarea

Comunist din Germania 
Germane — primul stat

MOSCOVA 7 (Agerpres). — TASS transmite :
Comitetul Central al P.C.U.S , Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.SJS. și 

Consiliul de Miniștri al U.R.S.S. au anunțat cu adîncă mîhnire partidului 
comunist și tuturor oamenilor muncii din Uniunea Sovietică încetarea din 
viață a lui Wilhelm Pieck, președintele R. D. Germane, unul din cminenții 
activiști ai mișcării comuniste internaționale.

C.C. al P C.U.S., Prezidiul Sovietului Suprem al U.R.S.S. și Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S. au adresat C.C. al P.S.U.G.. Prezidiului Camerei Populare 
și Consiliului de Miniștri al R D.G., Consiliului Național al Frontului Național 
al Germaniei Democrate o telegramă de condoleanțe 
din viață a Iui Wilhelm Pieck.

Wilhelm Pieck, unul din organizatorii Partidului 
și Partidului Socialist Unit din Germania, ai R. D.
al muncitorilor și țăranilor din istoria Germaniei, fiind un marxist leninist 
devotat, se subliniază în telegramă, a adus o mare contribuție la dezvoltarea 
și întărirea unității și coeziunii mișcării comuniste și muncitorești mondiale. 
Deținind tot timpul funcția de președinte al R.D.G.. el și-a consacrat toate 
forțele. întreaga sa energie clocotitoare luptei pentru transpunerea in viață a 
mărețelor idei ale lui Marx, Engels, Lenin, pentru construirea socialismului 
in R.D.G., pentru crearea unei Germanii unite, democrate și iubitoare de pace.

Ca revoluționar și antifascist, se arată în telegramă, Wilhelm Pieck a 
făcut totul pentru a apropia clipa victoriei împotriva tiraniei fasciste, consi- 
derind aceasta drept condiție hotărîtoare pentru dezvoltarea Germaniei pe o 
cale pașnică și democrată. El s a situat ferm pe pozițiile internaționalismului 
proletar, a fost un luptător neobosit pentru întărirea prieteniei între popoare, 
un prieten credincios și sincer al Uniunii Sovietice.

Ministrul Afacerilor Externe al U.R.S.S., Andrei Gromiko, a adresat 
lui Lothar Bolz, ministrul Afacerilor Externe a R.D.G., o telegramă de con
doleanțe in legătură cu încetarea din viață a Iui Wilhelm Pieck.



UNDE ■- tețr-.J AM
Institutul Pedagogic de 3 ani 

București
l. — FACULTATEA DE FILOLOGIE

1. Limb» *i literatura romină (cursuri de zi).
3 Limb» rusă și limbi modeme (la alegere : engleză, 

germană, franceză) (cursuri de zi).

II. — FACULTATEA DE MATEMATICĂ

1. Matematică (cursuri de zi).

HI. - FACULTATEA DE FIZICA «I CHIMIE

1. Fizjcă-chinue și cunoștințe industriale teoretice și 
practice (cursuri de zi).

IV. — FACULTATEA OE ȘTIINȚE NATURALE

1. Științe naturale și cunoștințe agricole teoretice și prac
tice (cursuri de zi).

V. — FACULTATEA DE ISTORIE Șl GEOGRAFIE

1. Istorie-geografie (cursuri de zi).

VI — FACULTATEA DE ASTE PLASTICE

1. Arte plastice (cursuri de zi).

Vn. — FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICA

1. Educație fizică (cursuri de zi).

Institutul Pedagogic de 3 ani

L — FACULTATEA BE FILOLOGIE

1. Limba și literatura rotnină (cursuri de zi).
2. Limba rusă si limbi modeme da alegere: engleză, 

germană franceză) (cursuri de zil-

II. — FACULTATEA DE MATEMATICA
1. Matematică (curauri de zi).

in. — FACULTATEA DE FIZICA ȘJ CHIMIE

1. Fizică — chimie și cunoștințe industriale teoretice și 
practice (cursuri ae zi).

IV. — FACULTATEA DE ȘTIINȚE NATURALE

1. Științe naturale și cunoștințe agricole teoretice și prac
tic» (cursuri de zi).

V. — FACULTATEA DE .ARTE PLASTICE

1. Arte plastice (cursuri de zi).

VL — FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICA

1. Educație fizică (cursuri de zi).

Institutul Podagogic de 3 ani Cluj
L — FACULTATEA DE FILOLOGIE

1. Limba si literatura romină (cursuri de ti).
2- Limba rusă f> limbi moderne, (la alegere : engleză, 

germană si francezii icursun de tu

tt — FACULTATEA DE MATEMATICA

L Matematică (cursuri de ziL

IU. — FACULTATEA DE FIZICA ȘI CHIMIE

1. Fizică, chimie și rvnnpmt* industriale teoretice ș: 1 
practice (cursuri de zi».

IV. — FACULTATEA DE ȘTUNTE NATUR ALE

1. Științe naturale și cunoștințe agr cnle teoretice și prac
tice (cursuri de zi).

V. — FACULTATEA BF STORS — GEOGRAFIE

1. Istorie și geografie tacturi de ns

VI. - FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

1. Arte plastice (cursuri de zi).

VII. - FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZIC A

L Educație fizică (cursuri de zi).

Institutul Pedagogic de 3 ani Timișoara
I. — FACULTATEA DE FILOLOGIE

1. Limba și literatura romină (cursuri de zi).
2. Limba rusă și limbi modeme (la alegere : engleză, 

germană, franceză) (cursuri de zi).

II. — FACULTATEA DE MATEMATICA

1. Matematică (cursuri de zi).
III. — FACULTATEA DE FIZICA ȘI CHIMIE

1. Fizică — chimie și cunoștințe industriale teoretice *> 
practice (cursuri de zi).

IV. — FACULTATEA DE ȘTIINȚE NATURALE

l. Științe naturale și cunoștințe agricole teoretice șl 
practice (cursuri de zi).

V. - FACULTATEA DE ISTORIE-GEOGRAFIE

1. Istorie și geografie (cursuri de zi).
VL - FACULTATEA DE ARTE PLASTICE

1. Arte plastice (cursuri de zi).
VII. - FACULTATEA DE EDUCAȚIE FIZICA

1. Educație fizică (cursuri de zi).

Institutul Pedagogic de 3 ani Galați
I. — FACULTATEA DE FILOLOGIE

L Limba și literatura pomină (cursuri de zi).

II. — FACULTATEA DE MATEMATICA
1. Matematică (cursuri de zi).

III. — FACULTATEA DE FIZICA ȘI CHIMIE
1. Fizică — chimie și cunoștințe industriale teoretice și 

practice (cursuri de zi).

IV. — FACULTATEA DE ȘTIINȚE NATURALE
1. Științe naturale și cunoștințe agricole teoretice și prac

tice (cursuri de zi).

Institutul Pedagogic de 3 ani Craiova
I. — FACULTATEA DE FILOLOGIE

1. Limba și literatura romină (cursuri de zi).

II. — FACULTATEA DE MATEMATICA
1. Matematică (cursuri de zi).

IIL — FACULTATEA DE FIZICA ȘI CHIMIE
1. Fizică — chimie și cunoștințe industriale teoretice și 

practice (cursuri de zi).

IV. — FACULTATEA DE ȘTIINȚE NATURALE

1. Științe naturale și cunoștințe agricole teoretice și prac
tice (cursuri de zi).

Institutul Pedagogi de 3 ani Orașul Sta’in
I. - FACULTATEA DE MATEMATICĂ

1. Matematică (cursuri de zi).
II. - FACULTATEA DE FIZICA ȘI CHIMIE

1. Fizică — chimie și cunoștințe industriale teoretice și 
practice (cursuri de zi).

III. - FACULTATEA DE ȘTIINȚE NATURALE
1. Științe naturale și cunoștințe agricole teoretice și 

practice (cursuri de zi).

Institutul Pedagogic de 3 ani Tg. Mureș
L — FACULTATEA DE FILOLOGIE

1. Limba romină și limba maghiară (cursuri de zi).

H. - FACULTATEA DE FIZICA șl CHIMIE
1. Fizică-chimie și cunoștințe industriale teoretice și prac

tice (cursuri de zi).

Institutul Med co-Farmaceutlc București
I. - FACULTATEA DE MEDICINĂ

1. Medicină generală (cursuri de zi)
2. Pediatrie (cursuri de zi)

II. - FACULTATEA DE STOMATOLOGIE
1. Stomatologie (cursuri de zi).

ni. - FACULTATEA DE FARMACIE
1. Farmacie (cursuri de zi).

Institutul Medico-farmaceutic Cluj
I. — FACULTATEA DE MEDICINA

1. Medicină generală (cursuri de zi).
2. Pediatrie (cursuri de zi).

n. — FACULTATEA DE STOMATOLOGIE

1. Stomatologie (cursuri de zi).

IU - FACULTATEA DE FARMACIE

1 Farmacie (cursuri de zi).

tastitetul de Med’cină lași
L — FACULTATEA DE MEDICINA

1 Medicină generală (cursuri de zi).
2. Pediatrie (cursuri de zi).
3. Stomatologie (cursuri de zi).

Institutul de P.edciră Timșoara
L — FACULTATEA DE MEDICINA

1 Medicină generală (cursuri de zi).
Z Peoiaîne (cursuri de zi).
1 Stomatologie (cursuri de zi).

Institutul Medico-Farmaceutic Tg. Mureș
L — FACULTATEA DE MEDICINA

1. Medicină generală (cursuri de zi).
2. Pediatrie (cursuri de zi).
3. Stomatologie (cursuri de zi).

H. — FACULTATEA DE FARMACIE

1 Farmacie (cursuri de zi).

Institutul de Artă Teatrală 
și Cinematografică 

.1. L. Caragiale" București
1. Facultatea de teatru (cursuri de zi).

Institutul de Teatru „Szerigyorgyi Istvan*4 
Tg. Mureș

L Facultatea de artă teatrală (cursuri de zi).

Institutul de Arte Plastice „N. Grigorescu, 
București

L Facultatea de arte plastice (cursuri de zi).
2. Facultatea de arte decorative (cursuri de zi).

Institutul de Arte Plastice „I. Andreescu" 
Cluj

L Facultatea de arte plastice și decorative (cursuri de zi).

Conservatorul „Ciprian Porumbescu“ 
București

1. Facultatea de instrumente și canto (cursuri de zi).
2. Facultatea de compoziție, dirijat, pedagogie (cursuri de 

zi, cursuri fără frecvență).

Conservatorul „Gti. Dima“ Cluj
1. Facultatea de instrumente și canto (cursuri de zi).

2- Facultatea de compoziție, dirijat, pedagogie (cursuri 
de zi, cursuri fără frecvență).

Conservatorul din lași
1. Instrumente de coarde, suflat, percuție și pian (cursuri 

de zi).
2. Canto (cursuri de zi).
3. Dirijat, cor și pedagogie (cursuri de zi și cursuri fără 

frecvență),.

Școli t
Metalurgie
satu-mare

Șcasia tehnică de metalurgie a Uzinelor ,.Unio“ str. M. 
Eminrscu nr 1, pregătește:

— frezori pentru roți dințate (muncitori calificați).
— strungari în metal (muncitori calificați)
— tehnicieni pentru lucrări de proiectare în industrie 

(personal tehnic)
BUCUREȘTI

Școala tehnică de metalurgie a Uzinelor „23 August 
B-dul Muncii nr. 47, pregătește ■

— sudori pentru lucrări speciale (muncitori calificați)
— strungari în metale (muncitori calificați)
Grupul școlar str. Zborului nr, 7—9 (Școala tehnică de me

talurgie) pregătește :
— frezori roți dințate (muncitori calificați)
— strungari în metal (muncitori calificați)
— tehnicieni pentru lucrări de proiectare în industrie 

(personal tehnic)
HUNEDOARA

Grupul școlar al Combinatului Siderurgic ,Gh. Gheor- 
ghiu-Dej” str. 23 August nr. 1

Școala tehnică pregătește •
— mecanici de macarale (muncitori calificați)
— tehnicieni pentru lucrări de proiectare in industrie 

(personal tehnic)

Industria construcțiilor de mașini 
și a prelucrării metalelor

SINAIA

Școala tehnică a Uzinelor „I. C. Frimu" pregătește :
— strungari în metal (muncitori calificați)

ORAȘUL STALIN
— Grupul școlar al Uzinelor ..Steagul Roșu" str. Poenelor 

nr. 5
Școala tehnică pregătește:
— frezori roți dințate (muncitori calificați)
— mecanici auto (muncitori calificați)
— strungari în metal (muncitori calificați)
— tehnicieni pentru lucrări de proiectare în industrie

(personal tehnic) '
ARAD

Școala tehnică pentru muncitori calificați a Uzinelor „Gh. 
Dimitrov" str Armata Poporului nr. 31 pregătește :

— strungari in metal
— frezori roți dințate

Industria eJectrotehntoă
CRAIOVA

Școala trimiră de electricitate a Uzinelor ,.Elec*roputereM 
Caka București «r. 294, pregătește :

— tehnicieni pentru lucrări de proiectare în industrie 
(personal tehnic)

— electricieni construcții pentru mașini electrice (munci
tori calificați)

— mecanici de precizie (muncitori calificați)
— electricieni pentru centrale, stații jși rețele (muncitori 

calificați)

CÎMPINA
Școala tehnică de electricitate str. Grfviței nr. 1 pregă- 

. tește:
— electricieni pentru centrale, stații și rețele (muncitori 

calificați)
— electricieni constructori de mașini electrice (muncitori 

calificați)
TIMIȘOARA

Școala tehnică pentru muncitori calificați. Pia|a Muncii 
or. X pregătește :

— electricieni construcții pentru mașini electrice
— electricieni pentru centrale, stații și rețele
— strungari in metal

Petrol-chimie
BACĂU

Crapul școlar petrol-chimie.
Școala tehnică pentru muncitori calificați pregătește:
— operatori la fabricarea celulozei, hîrtiei și cartonului

BORZEȘTI

Grupul școlar petrol-chimie pregătește :
— operatori la fabricarea și prelucrarea cauciucului sinte

tic.
— mecanici pentru aparate și instalații in industria chi

mică
— operatori la fabricarea și prelucrarea maselor plastice 

și a fibrelor sintetice

OCNA MUREȘULUI

Grupul școlar petrol-chimie.
Școala tehnică pentru muncitori calificați pregătește:
— mecanici pentru aparate și instalații în industria chi

mică

BRĂILA

Școala tehnică pentru muncitori calificați, str. I. V. Stalin 
nr. 165 pregătește :

— operatori la fabricarea celulozei, hîrtiei și cartonului.

BUȘTENI

Școala tehnică pentru muneitori calificați, str Caraiman 
nr. 40 pregătește :

— operatori la fabricarea celulozei, hîrtiei și a .cartonului.
— mecanici pentru aparate și instalații în industria chi

mică.

COPȘA MICA

Școala tehnică pentru muneitori calificați pregătește:
— operatori la chimizarea gazului metan
— mecanici pentru aparate și instalații în industria chi

mică.

Comerț-finanțe
TURNU MĂGURELE

Școala tehnică contabili agricoli (personal tehnic), str. 
Vasile Roaită nr. 11

CALAFAT
Școala tehnică de contabili agricoli (personal tehnic), str. 

30 Decembrie nr. 8.

ehnice
Industria min’eră

BAIA MARE

Grupul școlar al Trustului minier
a) Școala tehnică pentru personal tehnic pregătește :
— tehnicieni pentru exploatări miniere
— tehnicieni pentru prepararea minereurilor
— tehnicieni pentru topografie minieră

BRAD
Grupul școlar al Trustului Aurului-Brad
Școala tehnică pentru personal tehnic pregătește :
— tehnicieni pehtru exploatări minietșa
— tehnicieni pentru prepararea -minereurilor
— tehnicieni pentru topografie minieră

Industria ușoară
CLUJ

Grupul școlar — str. Einstein nr. 12—14
Școala tehnică de muncitori calificați pregătește :
— meeanici pentru utilaje .din industria bunurilor de con

sum.
SIBIU

Grupul școlar — str. Nikos Beloianis nr. 2—4
Școala tehnică pentru muncitori -calificați pregătește î
— preparatori de produse din lapte

Construcții <
BUCUREȘTI |

Grupul școlar al Tru&ttrtui nr. 1 Construcții, șos. Mihai
Bravu nr. 428

Școala tehnică pentru muncitori calificați pregătește ;
— mecanici pentru utilaj de construcții

■SACELE

Școala tehnică pentru muncitori calificați a Trustului nr
5 Construcții, str. 8 Mai nr. 9 pregătește :

— mecanici pentru utilaj de construcții

Silvicultură
PERIȘ

Școala tehnică de personal tehnic pregătește:
— silvicultori
— tehnicieni In construcții forestiere

ClMPULUNG

Grupul școlar silvic, str. 23 August nr. 32 
Școala tehnică de personal tehnic țregătește:
— silvicultori

GURGHIU

Școala tehnică de personal tehnic pregătește:
— silvicultori

Transporturi și telecomunicații
CRAIOVA

Școala tehnică pentru personal tehnic, -str. Al. Petofi 
«r. 14, pregătește :

— tehnicieni pentru drumuri și poduri.

Agricultură
LIPOVA

Școala tehnică de îmbunătățiri funciare (persoril

Industria poligrafică
BUCUREȘTI

Grupul școlar -de poligrafie, str. Argeș nr. 7
Școala tehnică pentru muncitori calificați pregătește:
— culegător manual
— culegător mecanic
— poligraf la pregătirea formei pentru ofset-tiefdruck
— poligraf 'la pregătirea formei pentru zinco-stevogalvano
— tipăritor pentru tipar înalt
— tipăritor pentru tipar plan
— legător-mașinist
— mecanic pentru -utilaj poligrafic

Asistență sanitară
SĂTU MARE

Școala tehnică sanitară pentru personal tehnic. Piața Cal
vin nr. 10 pregătește :

— asistente medicale
-- asistente medicale ,de ocrotire
— asistente medicale .de dbstetrică și ginecologie
— asistente medicale de pediatrie

BISTRIȚA

Școala tehnică sanitară pentru personal tehnic. B-dul 
Republicii nr. 20 pregătește:

— asistente medicaie
— asistente medicale de pediatrie
— asistente medicale de obstetrică și ginecologie
— asistente medicale de ocrotire
— asistente medicale de fizioterapie
— asistente medicale de laborator elinic
— asistente medicale de medicină generală

BOTOȘANI

Școala tehnică sanitară pentru personal tehnic, str. Ma
xim Gorki nr. 1 pregătește:

— asistente medicale
— asistente de pediatrie
— asistente medicale de laborator clinic
— asistente medicale .de ocrotire
— asistente medicale de obstetrică și ginecologie
— asistente medicale de medicină generală
— asistente de farmacie.



Plecarea delegației Republicii 
Populare Romîne la cea de-a 15-a 

sesiune a Adunării Generale 
a Organizației Națiunilor Unite

Oamenii muncii sprijină cu căldură 
politica de pace a partidului 

și guvernului
La Fabrica „Dorica Simo* La Uzinele „Republica**

Pe peronul Gării Bâneaso înainte de
In ziua de 1 septembrie a 

pftrăait Capitala delegația Re
publicii Populare Romîne la 
cea de a lS-a sesiune a Adu
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite.

Delegația -este condusă de 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej. Din delegație fac 
parte tovarășii Ștefan Voitec, 
I>eonte Rău tu, Eduard Mezin- 
ceseu Silviu Bruean.

La plecare în Gara Băneasa

Pregătiri in vederea 
deschiderii noului an școlar

Maî sint puține stile pînă la 
deschiderea noului an școlar. In 
întreaga țara, la orașe și sate, 
se fac ultimele pregătiri. Mii și 
mii de copii vor învăța, începînd 
din anul acesta, în școli noi, 
construite din fonduri alocate de 
stat sau prin contribuția volun
tară a părinților lor.

Prin grija sfaturilor populare 
S9 iau măsuri pentru îndeplini
rea sarcinilor de generalizare a 
învățămîntului de 7 ani, se asi
gură distribuirea în mod gratuit 
a manualelor școlare pentru ele
vii claselor I-VII.

In regiunea Timișoara rețeaua 
unităților de învățămînt s-a mă
rit anul acesta cu încă 20 de 
școli de 7 ani, 3 școli medii în 
localitățile Deta, Curtici și Pîn- 
cota și o școală de ■meserii în 
orașul Lugoj. Pe lîngă acestea, 
s-au mai construit încă 175 de 
săli de clasă și s-au amenajat 
alte 13 noi laboratoare școlare.

Odată cu înființarea de noi 
unități școlare și dezvoltarea ce
lor existente, iu noul an școlar 
numărul cadrelor didactice din 
această regiune va creșțe cu a- 
proape 700.

Peste 230 săli de clasă mai 
mult ca în anul trecut vor funo- 
fiona în acest an și în regiunea 
Suceava. Printre noile școli 
terminate zilele acestea sînt și 
cele din Carasa și Popeni.

Pentru asigurarea îndeplinirii

Vizitele delegației de senatori francezi
Miercuri dimineața senato

rii francezi, care ne vizitează 
țara la invitația grupului par
lamentar pentru relații de 
prietenie Romîn ia-Franța, au 
făcut vizite în Capitală.

Senatorul Jean Louis Vi- 
gier, însoțit de deputatul C. 
Paraschivescu-Bălăceanu, a a- 
vut o întrevedere cu Dumitru 
Diacon eseu. președintele Co
mitetului Executiv al Sfatului 
Popular al Capitalei; Andre 
Armengaud a fost primit de 
Gh. Gaston Marin, președin
tele Comitetului de Stat al 
Planificării, iar Marcel Pel- 
lenc a făcut o vizită la Co- 
mitetul pentru preturi. 

usrigada de tineret condusă de Marcel -Giucăl de la secția 
^jăcătușerie a Șantierelor Navale Oltenița se număra printre 

brigăzile -fruntașe în muncă.

au fast de față tovarășii 
Chivu Stoica, Gheorghe Apos
tol, Emil Bodnăraț, Petre 
Borilă, Nicolae Ceaușescu. 
Alexandru Drăghici, Ion 
Gheorghe Maurer, Alexandru 
Moghioroș, Dumitru doliu, ge
neral de armată Leontin Să- 
lăjan, Mihai Dalea, Alexan
dru Birlădeanu, membri ai 
C.C. al P.M.K., miniștri, mem
bri ai Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, deputați, con- 

sarcinilor privind generalizarea 
învățămîntului de 7 ani, în re
giunea Constanța încă 64 școli 
care au funcționat pînă acum cu 
4 clase vor funcționa, începînd 
din anul acesta, cu 7 clase. In 
numeroase localități se organi
zează cursuri serale pentru cla
sele 5-7 Prin construirea în a- 
cest an a unor noi școli cum 
sînt cele de la Constanța, Năvo
dari, Mihai Viteazu, Băneasa, 
Negru Vodă și altele și a încă 
68 săli de clasă, se asigură în-

$edinxa comemorativă a Academiei 
R. P. Romîne consacrată Centenarului 
înființării primei agenții diplomatice 

a Principatelor Unite, la Paris
Miercuri dimineața a avut loc 

la Institutul de Istorie al Acade
miei R. P. Romîne o ședință 
comemorativă consacrată Cente- 
norului înființării primei agenții 
diplomatice a Principatelor Uni
te, la Paris (7 septembrie 1860).

La ședință au fost de față aca. 
demicienii I. S. Gheorghiu, vice
președinte al Academiei R. P, 
Romîne, S. Stoilov, președintele 
grupului parlamentar -romîn pen-

în cursul aceleiași dimineți, 
oaspeții francezi, la invitația 
Academiei R. P. Romîne, au 
luat parte la comemorarea 
Centenarului înființării pri
mei agenții diplomatice a 
Principatelor Unite la Paris.

Seara a avut loc o întâlnire 
între oaspeți și tovarășii 
Gheorghe Vasilichi, Gh. Gas
ton Marin, Mihail Fior eseu, 
Sari Gruia și Pavel Crist.escu, 
participant la mișcarea de 
rezistență a poporului francez 
împotriva ocupanților hitle- 
riști în .cur&ul celui de-al doi
lea război mondial.

(Agerpres) 

piecare.
ducători ai instituțiilor cen
trale și ai organizațiilor oame
nilor muncii, oameni de știin
ță și cultură, ziariști.

Erau prezenți șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați la 
București și alți membri ai 
Corpului diplomatic.

Delegația își va continua 
drumul spre New York cu 
vaporul.

(Agerpres)

tr-o măsură tot mai mare spațiul 
de școlarizare necesar.

Acum, în preajma deschiderii 
anului de învățămînt, în regiu
nea Pitești au mai fost terminate 
încă 18 școli cu peste 100 săli 
de clasă.

în Regiunea Autonomă Ma
ghiară numărul școlilor elemen
tare și medii s-a mărit anul a- 
cesta cu încă 16, iar cel al unită* 
ților preșcolare cu 48.

(Agerpres)

tru relații de prietenie Romînia- 
Franța. A. Oțetea, directorul In. 
stitutului de Istorie al Academiei 
R. P. Romîne, și alți oameni de 
știință și cultură,

A asistat Vasile Dumitrescu, 
adjunct al ministrului Afacerilor 
Externe.

Au luat parte membrii grupu
lui de senatori francezi care ne 
vizitează țara, însoțiți de deputa
tul C. Paraschivescu-Bălăceanu.

Au fost de față dl. Pierre 
Paul Bouffanais, ministrul Fran
ței la București, și membri oi le
gației.

In cadrul ședinței a luat euvîn- 
tul acad. A. Oțetea, care rostind 
cuvîntul de deschidere, a adus 
un salut oaspeților francezi pen
tru prezența lor la comemorarea 
unui eveniment important din 
lupta poporului romîn pentru 
unitate și independență. Acad. A. 
Oțetea a vorbit în continuare 
despre legăturile istorice dintre 
poporul romîn și poporul fran
cez.

Tov. Dan Berindei, cercetător 
principal în Institutul de istorie, 
a prezentat apoi comunicarea 
,,îrtființarea agenției diplomatice 
a Principalelor Ronune la Paris, 
la 7 septembrie I860**,

Comunicările au fost urmărite 
cu viu interes de asistență.

(Agerpres)

Nu de mult am vizitat G.A.S.
Bucium, situată tn apropierea 

pe urmele 
în această 

prin munca 
în timp util

lașului. Pornisem 
elevilor care .și 
vacanță au ajutai, 
lor, la terminarea
a muncilor din gospodărie. Ele. 
vele Școlii medii nr. 6 „Vasile 
Alecsandri** din lași plecaseră de 
mult din gospodărie. Rămăse
seră însă în amintirea muncito
rilor de aici impresii frumoase 
despre munca lor sîrguincioasă și 
comportarea lor exemplară...

— In fiecare vară vin și lu
crează în gospodăria noastră e- 
levi ai școlilor medii din lași — 
ne spunea tovarășul Ungureanu 
Ștefan, inginerul șef al gospo
dăriei. în vara aceasta însă ele
vii parcă s.au întrecut pe ei în
șiși. Au fost 60 la număr, numai 
de la Școala medie nr. 6. Cei de 
la alte școli au lucrat în alte 
gospodării din regiune. La lega
tul și la copilitul viei ca și la 
alte munci în gospodărie, elevele 
Școlii medii „Vasile Alecsandri*

Adunarea textiliștilor de 
!a fabrica bucureșteană „Don- 
ca Simo" consacrată discutării 
«aportului prezentat de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej la recenta sesiune extra
ordinară a Marii Adunări 
Naționale a constituit un nou 
prilej de exprimare entu
ziastă a adeziunii lor totale 
la politica externă a statului 
nostru.

Deputatul în Marea Adu
nare Națională Ionel Rădu- 
can a prezentat cu acest pri
lej o dare de seamă asupra 
lucrărilor sesiunii.

Convocarea organului su
prem al puterii noastre de 
stat — a spus vorbitorul — 
subliniază marea însemnă
tate pe care partidul și gu
vernul o acordă situației in
ternaționale și îndeosebi pro
blemei ei centrale — dezar
marea. Este un izvor de for
ță a puterii noastre popu
lare, faptul că .politica noa
stră externă se identifică cu 
cerințele și aspirațiile po
porului, că ea se bucură de 
sprijinul activ al acestuia.

Oamenii muncii din întrea
ga țară — a spus în încheiere 
vorbitorul — aprobă pe de
plin și din toată inima poli
tica de pace a țării noastre 
și cu prilejul discuțiilor pe 
marginea raportului și-au ex
primat încă o dată atașamen
tul lor profund față de 
partid și guvern, entuziasta 
bucurie pentru faptul că to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, fiu încercat al poporului 
nostru, -exponentul cel mai 
autorizat al năzuințelor sale 
de pace este în fruntea dele
gației R. P. Romîne la cea

Adunări în
In cadrul a numeroase 

adunări ale oamenilor mun
cii. care au loc în întrea
ga țară, deputați ai Marii 
Adunări Naționale au pre
zentat dări de seamă asu
pra lucrărilor recentei se
siuni extraordinare a Marii 
Adunări Naționale.

IAȘI. — La adunarea oameni
lor muncii ieșeni, care a avut loc 
la cinematograful „Radina**, de
putatul Constantin Nistor, preșe
dintele Comitetului executiv al 
sfatului popular regional Iași, a 
prezentat o dare de seamă asu. 
pra recentei sesiuni extraordina
re a Marii Adunări Naționale.

DEVA. — Peste “800 de ingi. 
neri, medici, cadre didactice, ju
riști și funcționari din Deva au 
ascultat cu viu interes darea de 
seamă expusă de deputatul dr. 
Ioan Moza.

Aspect de Iu adune rea cadrelor didactice din învățământul mediu și elementar ce a avut 
loc la Casa de cultură a studenților din Capitală,

adie rele
lucrat sîrguincios și au adus 

însemnate economii gospodăriei 
noastre. Dar nu asta ni se pare 
faptul cel mai important, ci pen
tru ceea ce ne-a impresionat pe 
toți: dragostea față de mun
că, conștiința necesității mun
cii, vădite în atitudinea fie
cărei eleve. Faptul că ne-au pu
tut ajuta, că munca lor ne.a fo
losit le-a mărit entuziasmul. 
Veneau zilnic la muncă cu dra
pelele roșii ale brigăzilor flutu- 
.rînd, cîntau, erau voioase. Nici 
în timpul lucrului, nu conteneau 
cîniecele, veselia. Seara cînd 
plecau din gospodărie, în pofida 
oboselii, cîniecele lor răsunau 
mai puternic Este o dovadă că 
munca le-a adus bucurie...

Despre felul cum au lucrat, 
cum s-au comportat elevele Șco
lii medii nr. 6 în gospodăria a- 
gricolă de stat Bucium a ținut să 
ne vorbească și brigadierul Va. 
sile Bulichi, șeful brigăzii de ti- 
nent. De Ja «Z cm aflat 

de-a 15-a sesiune a adunării 
Generale a O.N.U.

A luat apoi cuvîntul mun
citoarea Ioana Bunescu. Lup
tăm cu toate forțele — a spus 
ea — pentru ca să nu mai 
vorbească niciodată armele ; 
luptăm pe frontul nostru, al 
muncii creatoare. Noi urim 
războiul și pe cei care îl pre
gătesc nu pentjru că sîntem 
slabi, ci pentru faptul că 
dorim să clădim cu brațele 
și mintea noastră o lume 
nouă, în care fiecăruia să-i 
fie asigurată liniștea zilei 
de mîine.

Ca tânără muncitoare — a 
spus țesătoarea Ioana Coteanu 
— mă bucur că țara noastră 
a propus ca la apropiata a- 
dunare generală a O.N.U. să 
fie discutată și problema edu
cării tineretului în spiritul 
ideilor păcii, respectului re
ciproc și înțelegerii între po
poare. Tineretului patriei 
noastre îi este deschis astăzi 
drumul spre treptele cele 
mai înalte ale științei, artei 
și culturii. ’Pentru el sînt 
astăzi create condițiile cele 
mai prielnice de dezvoltare 
multilaterală în toate dome
niile de activitate. Noi vrem 
să trăim în înțelegere depli
nă cu întreg tineretul lumii, 
să luptăm umăr Ia umăr 
pentru triumful nobilei idei 
a păcii și prieteniei între 
popoare.

In încheiere, în aplauzele 
puternice ale celor prezenți 
a fost adoptată o moțiune 
către C.C. al P.M.R., Consi
liul de Miniștri și Prezidiul 
Marii Adunări Naționale.

(Agerpres)

întreaga țară
CONSTANȚA. — în fața a nu

meroși muncitori din orașul Con
stanța, precum și colectiviști și 
lucrători din S.M.T. și G.A.S. din 
regiune a vorbit deputatul Gheor. 
ghe Hossu.

★
în moțiunile trimise de 

participant» la adunări Comi
tetului Central ai Partidului 
Muncitoresc Romîn, Consiliu
lui de Miniștri și Prezidiului 
Marii Adunări Naționale es'.e 
exprimată adeziunea unanimă 
a oamenilor muncii din țara 
noastră la politica de pace și 
coexistență pașnică promovată 
cu fermitate de către partid 
și .guvern. Ei și-au exprimat 
totodată hotărirea de a susți
ne politica statului nostru prin 
noi și importante realizări, 
prin traducerea în viață a ho- 
tăririlor Congresului al TH-lea 
al P.M.R.

că la început, cînd au venit 
elevele în gospodărie, munca fl 
mers mai greu, elevele nu puteau 
lucra prea repede, nu cunoșteau 
metodele de lucru folosite aici. 
Le-au venit în ajutor, cu drag, 
tinerii din gospodărie. „încă din 
primele zile elevele au fost în
cadrate în brigăzile de tineret ale 
gospodăriei — spunea Vasile Bu
lichi. Li s-a explicat, li s.a ară
tat în mod practic cum se lucrea
ză. Și astfel greutățile începu
tului au fost depășite. Apoi, cele 
60 de eleve au constituit două 
brigăzi de muncă asemănătoare 
brigăzilor de tineret din gospo
dărie. Acestea s-au luat la între
cere cu brigăzile tinerilor mun. 
citori în ce privește îndeplinirea 
normei zilnice, la copilitul, le
gatul și plivitul viei. Florea An- 
toneta, Galearschi Adriana, Bra- 
du Elena, Crîșmaru Cecilia, Ma
xim Rodica au fost exemple 
demne de urmat pentru cole
gele lor fi s-au bucurat de pre.

Recenta sesiune ă organu
lui suprem al puterii noe- 
stre de stat .și hotărîrile a- 
doptate cu acest prilej pri
vind situația internațională 
actuală și politica externă a 
statului nostru au avut un 
larg răsunet Și în rîndul colec
tivului Uzinelor „Republica" 
din Capitală. In numeroase 
întîlniri organizate pe locul 
de muncă, întruniri pe schim
buri etc., muncitorii din a- 
ceastă importantă unitate a 
industriei metalurgice bucu- 
reștene au discutat cu mult 
interes pe marginea raportu
lui prezentat sesiunii de 
către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

în dorința de a analiza și 
mai amănunțit importantele 
probleme dezbătute în ra
port, de a cunoaște și mai 
bine activitatea desfășurată 
pe plan internațional de sta
tul nostru, numeroși munci
tori, tehnicieni și ingineri din 
toate sectoarele de muncă ale 
întreprinderii s-au întrunit 
miercuri după-amiază, odată 
cu terminarea lucrului, la 
clubul uzinelor.

Mulți din cei prezenți, a- 
dresîndu-se unui colectiv al
cătuit din tovarășii lor de 
muncă, care în prealabil au 
studiat cu atenție documen
tele recentei sesiuni a Marii 
Adunări Naționale, au pus 
numeroase întrebări în legă
tură cu poziția țării noastre 
în problemele internaționale 
cele mai arzătoare.

La Casa de cultură 
a studenților din Capitală
Peste 800 de cadre didac

tice din învățămîntul mediu 
și elementar s-au adunat ieri 
după-amiază la Casa de cul
tură a studenților „Grigore 
Preoteasa" din Capitală pen
tru a-și exprima adeziunea 
deplină față de politica, exter
nă a partidului și guvernului 
nostru.

Participanta la adunare au 
ascultat cu mult interes da
rea de seamă a deputatei în 
Marea Adunare Națională 
Elena Livezeanu despre re
centa sesiune extraordinară a 
Marii Adunări Naționale.

După ce a trecut în revistă 
principalele realizări obținute 
de poporul nostru sub con
ducerea înțeleaptă a partidu
lui în construirea socialismu
lui, vorbitoarea a spus: Parti
dul și guvernul nostru sînt 
hotărîte să-și aducă și pe vii
tor contribuția sa în lupta 
pentru triumful principiilor 
coexistenței pașnice, pentru 
statornicirea unei păci trai- 

țuirea întregului colectiv al gos^ 
podăriei noastre".

N-a existat tovarăș din gos
podărie cu care să fi discutat, și 
care să nu fi adăugat acestor cu
vinte, alte cuvinte de prețuire : 
„elevele merită toată lauda noas
tră, au muncit, s.au purtat exem
plar**.

Ma[ tirziu, la Școala medie nr. 
6 din lași, am discutat cu două 
din elevele care au lucrat în 
gospodăria de stat Bucium. Este 
vorba de elevele Săfbușea Adria
na și Maxim Lenuța din clasa a 
IX-a A. „Am căutat să muncim 
în așa fel ca munca noastră să 
fie de folos gospodăriei *. Cuvin
tele acestea simple, rostite cu 
ușoară emoție și totuși cu vădita 
mîndrie de Maxim Lenuța, dove
desc sensul întregii atitudini o 
elevelor care au lucrat în aceas- 
ta vară în gospodăria de la Bu
cium. Elevele ne-au vorbit despre 
bucuria de a fi căpătat încrederea 
muncitorilor, respectul și prețui, 
rea lor. „Munceam de di

Maistrul Octavian George
scu, de exemplu, a cerut une
le amănunte în legătură cu 
propunerile guvernului R. P. 
Romîne' în vederea promovă
rii între statele din sud-estul 
european a unor relații de 
bunăveoinătate și de colabo
rare multilaterală, pentru a 
se crea astfel în regiunea -Bal
canilor și Mării Adriati-ce o 
zonă a păcii în care să nu 
existe arme de distrugere în 
masă, rampe de lansare a ra
chetelor și baze militare 
străine. Sudorul Alexandru 
Sandu și lăcătușul Nicolae 
Bucaru s-au interesat în amă
nunt despre poziția noului 
guvern al Turciei față de a- 
ceste inițiative ale guvernu
lui romîn, față de problema 
colaborării interbalcanice în 
general.

Numeroase întrebări au 
fost legate de apropiata A- 
dunare Generală a O.N.U., 
care, după cum se știe, va 
lua în discuție una dintre 
cele mai importante proble
me ale politicii internaționale 
contemporane : dezarmarea
generală și totală.

Răspunsurile au contribuit 
la lămurirea problemelor ri
dicate, oglindind politica con
secventă de pace și coexisten
ță pașnică dusă de țara noa
stră, profund absorbită de 
mărețele ei construcții desti
nate ridicării nivelului de 
trai al oamenilor.

(Agerpres)

nice în întreaga lume. în 
epoca noastră forțele care 
lupta pentru pace au cres
cut atit de puternic îneît s a 
creat posibilitatea deplină a 
preîntâmpinării războaielor. 
Relatând atmosfera plină de 
entuziasm în care s-a desfă
șurat sesiunea extraordinară 
a Marii Adunări Naționale, 
vorbitoarea a scos în evi
dență importanța hotăririi 
luate de aleșii poporului nos- 
stru, ca la sesiunea Adunării 
Generale a O<NtU„ care are 
pe ordinea de zi problema 
cheie a epocii noastre — de
zarmarea generală și totală, 
delegația noastră să fie con
dusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul 
iubit al poporului nostru, ex
ponentul cel mai autorizat al 
năzuințelor sale de pace.

A luat apoi cuvîntul Ion 
Dragomirescu, directorul șco
lii medii „Dimitrie Cantemir". • 
Principiile coexistenței paș
nice — a spus el + promovate 
cu multă fermitate de parti
dul și guvernul nostru, de în
tregul lagăr socialist, cores
pund pe deplin aspirațiilor 
și voinței întregului nostru 
popor. Prezența tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej în 
fruntea delegației noastre la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U. va aduce o contribuție 
activă la soluționarea proble
melor care frămintă întreaga 
omenire — dezarmarea gene
rală și totală.

Ca femeie și pedagogă — a 
spus apoi Maria Leca, direc
toarea școlii medii „I. L. Ca- 
ragiale* — susțin intru totul 
propunerea guvernului romîu 
de a înscrie pe ordinea de 
zi a celei de-a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U. 
problema educării tinerei ge
nerații în spiritul păcii, res
pectului reciproc și înțelege- > 
rii între popoare. >

Participanta la consfătuire 
au adoptat o moțiune in care '■ 
își exprimă adeziunea deplină 
față de politica externă de 
pace a partidului și guvernu
lui.

(Agerpres)

mineața pînă seara. Atunci 
cînd o colegă răminea în urmă 
celelalte o ajutau, ne-am organi
zat tn așa fel munca incit nu 
pierdeam nici un minut fără să 
învățăm cite ceva din munca atît 
de interesantă care se desfășoară 
în gospodărie. Rezultatul a fost 
că în fiecare zi noi am depășit 
norma stabilită. După fiecare zi de 
muncă am simțit in privirea, în 
vorbele, în atitudinea muncitoa. 
relor Mălăucă Natalia, Măihaila 

‘Cezar și a multor altor munci’ 
tori că sînt mulțumiți de munca 
noastră. Acest lucru a fost de 
ajuns ca să răsplătească din 
plin strădaniile noastre" — spu
neau elevele.

Intr-adevăr prețuirea de care 
se bucură elevii din gospodărie, 
cuvintele frumoase prin care 
muncitorii apreciază munca și a- 
titudinea lor este cel mai frumos 
omagiu adus muncii elevelor-bri. 
gadiere.

DOINA NIȚESCU

Tînărul luliu Sondor, unul din 
fruntașii întreprinderii „Tehno- 

frig“ din Cluj.

Cu prilejul apropiatei 
sărbătoriri a celei de-î 

16-a aniversări 
a eliberării Bulgariei 
de sub jugul fascist 

Adunarea de la Uzinele 
de Ya^oane „Gheorghi 
DimitroY“ din Arad
Cu prilejul apropiatei sărbăto

riri a celei de-a 16-a aniversări 
a eliberării Bulgariei de sub ju. 
gul fascist, miercuri după-amiază, 
la "Uzinele d* vagoane „Gheor- 
ghi Dimitrov“ din Arad a avut 
loc o adunare consacrată sărbă
torii naționale a poporului bul
gar.

în numele colectivului de mun
citori, tehnicieni și ingineri de 
aici, ing. Gb Bolșnec, directorul 
uzinelor, a transmis poporului 
frate bulgar un călduros salut și 
urări de noi succese în lupta 
comună pentru construirea socia
lismului ;și apărarea păeji

Ambasadorul R P Bulgaria la 
București lvah Kinov a vorbit 
despre sărbătorirea celei de-a 
16-a aniversari a. eliberării Bul. 
gariei și despre realizările po
porului bulgar în opera de con
struire a socialismului.

Adunarea a prilejuit o caldă 
manifestare a prieteniei romîno. 
bulgaie.

Sosirea în Capitală 
a unor oaspeți 

greci
Miercuri seara au sosit in 

Capitală doi oaspeți din Gre
cia : dl. Stamatfs Merkuris. 
deputat, fost ministru, preșe
dintele Mișcării pentru înțele
gere balcanică din Grecia și 
loanis Evanghelidrs. deputat, 
cu soția

La sosire, oaspeții au
fost întîmprnati de prof univ.
M. Ghelmegeanu. președintele 
Cornitetuiui" romîn pentru 
colaborare șj înțelegere reci
procă între popoarele din Bal
cani și Octav Livezeanu, vi
cepreședinte al Institutului ro
mîn pentru relațiile culturale 
cu străinătatea.

(Agerpres)

168.000 ore muncă 
patriotică

în timpul vacanței de uară 43 
de brigăzi ale miște de muncă 
patriotică, euprinzînd peste 1260 
de studenți din centrul univer
sitar Cluj, au lucrat pe frontie
rele de construcție a căminelor 
studențești și blocurilor de lo
cuințe din Cluj presftnd mai 
mult de 168.000 ore de muncă 
patriotică V aloarea lucrărilor 
executate pe șantiere de membrii 
acestor brigăzi se ridică la peste 
288.000 lei.

( Agerpres)

Importante economii 
realizate de tinerii 

din regiunea Rloești

Jn urma ^extinderii inițiati
vei metalurgiștilar de la 
Uzinele „1 M.ci“, .„Nici un 
leu risipit, fiecare leu fructi
ficat", tinerii din regiunea 
Ploești au -economisit în .pri
mele 8 luni ale anului a- 
proape 1D;QOG.0OO lei.

Pentru a realiza obiectivul 
propus, ei s-au preocupat 
permanent de introducerea 
tehnicii noi în producție, a 
unor metode și procedee 
tehnologice avansate și au 
urmărit rezultatele obținute 
prin fișe de evidență pe a- 
teliere, secții, echipe și indi
vidual.

Tinerii de >!a Uzinele „I. C. 
Frimu" din Sinaia, de exem
plu, au început sâ confecțio
neze prima serie de pompe 
de injecție pentru tractor cu 
un nou tip de regulator. Prin 
această modificare se redu
ce consumul de metal cu cir
ca 4-5 -leg. pe pompă. La u- 
zinele constructoare de uti
laj petrolifer „1 Mai“ Pleoști 
și „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej" Tirgoviște, tinerii ou e- 
conomisit tn ultima lună rnai 
mult de 5.000 kg. metal, iar 
cei de la întreprinderile tex
tile „Dorobanțul" din Ploeștl, 
„Constantin Ivănuș" din 
Pucioasa și „Postov“ Azuga 
au redus consumurile speci
fice rea li zi nd economii de 
materii prime- din care se pot 
țese aproximativ 1.500 m. țe
sături.

(Agerpres)



j WILHELM PIECK"!
Necrologul consacrat memoriei

Wilhelm Pieck

Vizita lui Seku Ture în U.R.S.S.

Popoarele Africii 
nu sînt singure în lupta lor

(Urmare din pag. l-a)

clasei 
toate 
iubi-

forța și capacitatea 
muncitoare de a uni 
forțele democratice și 
toare de pace ale națiunii în 
lupta pentru pace și socialism.

S-a rupt firul unei vieți 
pline de luptă, persecuții și 
sacrificii, al unei vieți glorioa
se și pline de victorii. Dure
rea noastră se împletește cu 
mîndria de a fi avut în mij
locul nostru, în fruntea noas
tră’ tin asemenea om. Figura 
sa luminoasă, ideile și faptele 
sale fac. parte integrantă din 
istoria Germaniei și a mișcă
rii muncitorești internațio
nale.

•■Exemplul său va trăi și în
aripa poporul, și înainte de 
toate tineretul, care a dat 
prietenului și părintelui său 
întreaga sa dragoste, tineret

Profundă durere în R. D. Germană
BERLIN 7 (Agerpres). - 

ADN transmite : Populația 
R. D. Germane a primit cu 
profundă durere știrea înce
tării din viață a lui Wilhelm 
Pieck, președintele Republicii 
Democrate Germane, primul 
ștșt.'muncitoresc țărănesc din 
jstoria Germaniei. Numele lui 
Wilhelm Pieck este legat pen
tru ■ totdeauna de lupta de 
zeci de ani dusă de clasa 
muncitoare germană șj de de
săvârșirea acestei lupte prin 
formarea Republicii Demo
crate.

în uzinele și fabricile din 
capitala R. D. Germane Berli
nul Democrat, au loc adunări 
de doliu ale oamenilor muncii. 
Sînt lăsate în bernă drapelele 
deasupra reședinței președin
telui R.D.G., a sediului C.C. 
al P.S.U.G., a Casei ministe
relor, a primăriei din Ber
lin. P© străzile orașelor 
văd steaguri îndoliate.

După transmiterea știrii de 
către posturile de radio și te
leviziune. în întreaga republi
că s-a păstrat un minut de re
culegere. La șantierele navale 
de la Marea Baltică, la minele 
din regiunea' Zwickau și Cot
tbus, în satele șj orașele din 
întreaga republică au fost 
arborate drapele în bernă. La 
uzinele „Emst Thălmann- 
din Magdeburg — cea mai 
mare uzină metalurgică din 
R.D.G. — muncitorii, inginerii 
și tehnicienii au drapat tablo
urile lui Wilhelm Pieck cu 
panglici negre. Lecțiile care 
se desfășurau în școlile de la 
orașe și de la sate au fost în
trerupte. După păstrarea unui

se

Tratative polono-cehoslovace
VARȘOVIA 7 (Agerpres). - 

în Polonia se află într-o vizi
tă de prietenie delegația de 
partid și guvernamentală ce
hoslovacă condusă de A. No
votny, prim-secretar al C.C. al 
Partidului Comunist din Ceho
slovacia șî președinte al R. S. 
Cehoslovace.

La 6 septembrie la Varșovia 
au avut loc tratative între de
legațiile Partidului Muncito
resc Unit Polonez și Partidu
lui Comunist din Cehoslova
cia.

Din partea Poloniei la trata.

Dezvăluirile lui B. Mitchell și W. Martin 
au produs derută la Washington

WASHINGTON 7 (Ager
pres). — Știrile transmise de 
agențiile telegrafice în legă
tură cu conferința de presă 
de la Moscova a celor doi foști 
funcționari ai serviciului de 
spionaj american — B. Mit
chell și W. Martin au produs 
senzație la Washington. Ziarul 
„Daily News" de la Washing
ton a apărut cu următoarea 
manșetă : Doi colaboratori 
dispăruți ai Agenției naționa
le de securitate a S.U.A. se 
află in Rusia. Ei au hotărît 'să 
părăsească S.U.A. Manșeta 
ziarului „New York Journal 
American» cuprinde următoa
rele : „Yankeii dispăruți de
clară la Moscova că Statele 
Unite vor să conducă lumea".

Judecind după știrile trans
mise de agențiile telegrafice

La Universitatea 
prieteniei popoarelor

MOSCOVA 7 (Agerpres).
— TASS transmite : A luat 
sfîrșit selecționarea candi- 
daților pentru examenul 
de admitere Ia Universita
tea prieteniei popoarelor. 
Serghei Rumianțev, recto
rul universității, a comuni
cat unui corespondent al 
agenției TASS că pentru 
fiecare loc au fost 70 de 
candidați. Au fost exami
nate peste 35.000 de cereri 
venite din țările Asiei, 
Africii și Americii Latine. 
Au fost selecționate ele
mentele cele mai capabile 
provenite din familiile mai 
sărace. In universitate vor 
fi primiți 500 de studenți. 
La această universitate vor 
Studia de asemenea 61 de 
studenți sovietici care au 
trecut cel mai bine exame
nele de admitere în alte 
instituții de învățămint su
perior din Uniunea Sovie
tică. • 

căruia Wilhelm Pieck i-a dat 
marele exemplu al unei vieți 
de luptător, dedicată cu mo
destie și cinste, în mod dezin
teresat și intransigent păcii, 
socialismului și adevăratei 
prietenii cu poporul sovietic.

Poporul german se înclină 
în fața ta ; recunoștință, recu
noștință veșnică, dragă priete
ne și tovarășe Wilhelm Pieck, 
pentru viața ta eroică în sluj
ba poporului muncitor, în 
slujba socialismului și a între
gii națiuni germane. La sicriul 
tău, jurăm să păzim ca lumi-

Comitetul Central 
al Partidului Socialist 

Unit din Germania. 
WALTER ULBRICHT

Consiliul de Miniștri 
al Republicii Democrate 

Germane.
OTTO GROTEWOHL

cnsi

minut de reculegere, profeso
rii au vorbit elevilor despre 
lupta lui Wilhelm Pieck, de
spre minunata sa viață închi
nată fericirii poporului ger
man.

Walter Ulbricht. prim-secre- 
tar al C.C. al P.S.U.G., prim- 
vicepreședtate al Consiliulu: de 
Ministn. a exprima* rudel-cr 
defunctului condoleanțe perrru 
greaua pierdere suferită atît 
de familie cit și de întregul 
popor german.

♦
Toți germani: cinstiți din 

Germania occidentală stat de 
asemenea îndurerați de ma
rea pierdere. Paricipan;^ la 
cea de-a 6 a conferința pe 
întreaga German.e a mineri
lor, care se ține ta zi» a- 
cestea la Deutzen, saj ridi
cat in picioare pentru a cin
sti memoria vechiului lor to
varăș de luptă pentru tata- 
resele clasei munctcare și 
ale întregului poper german. 
Minerii au trimis guvernului 
R.D.G. o telegramă ta care 
declară: „Pentru o:., mmeru

Minisfn Afacerilor Externe al Recîâb 
Democrate Germane.
Dr. LOTHAR BOLZ

Bcllr.
Vă rog să primiți eeie mzi 

sincere condoleanțe ea prile
jul încetării din vUU i Pre
ședintelui Republicii Demo
crate Germane, tovarmi WB- 
heim Pieck, Fiu credincios al 
poporului german. eminent 
luptător pentru cauza păcii 
și socialismului.

five au participat Wladislaw 
Gomulka. prim-secretar al 
C.C. al P M.U.P., membri ai 
Biroului Politic, secretari și 
activiști cu munci de răspun
dere ai C.C. al P.M.U.P.; din 
partea Cehoslovaciei au parti
cipat membrii delegației de 
partid în frunte cu A. Novotny, 
prim-secretar ai C.C. al P. C- 
din Cehoslovacia.

în aceeași zi au avut loc tra
tative între delegațiile guver
nelor R. P. Polone și R. S. Ce
hoslovace.

americane, Washingtonul ofi
cial a fost luat prin surprin
dere de dezvăluirile pe care 
le-au făcut în cadrul conferin
ței de presă Mitchell și Mar
tin, îndeosebi în partea referi
toare la activitatea de spionaj 
a S.U.A. împotriva propriilor 
lor aliați. După cum transmi
te agenția United Press Inter
national, Ministerul de Răz
boi și Agenția națională de 
securitate a S.U.A. au refuzat 
să comenteze declarațiile lui 
Mitchel și Martin. Exemplul 
lor a fost urmat de Biroul 
federal de investigații și de 
Departamentul de Stat.

Primele ecouri ale conferin
ței de presă denotă că cercu
rile guvernante din S.U.A. 
fac încercări disperate de a 
ascunde opiniei publice ame
ricane și mondiale adevărul 
în legătură cu activitatea ser
viciului de spionaj american. 
Un purtător de cuvînt al Co
misiei Camerei Reprezentan
ților pentru cercetarea activi
tății antiamericane, a declarat 
că Agenția națională de secu
ritate a S.U.A. a refuzat să 
pună la dispoziția anchetato
rilor comisiei dosarele perso
nale ale lui Mitchell și Martin.

Noi manevre ale forjelor reacjionare 
din Laos

VIENTIANE 7 (Agerpres). 
După cum anunță corespon
dentul din Vientiane al Agen
ției France Presse, în loc să 
se înapoieze la Vientiane și 
să îndeplinească funcțiile sale 
de ministru al Afacerilor In
terne în noul guvern condus 
de prințul Suvanna Fumma, 
generalul reacționar Nosavan 
a fugit din nou la Savannaket 
— cartierul său general — 
unde a reorganizat „Comite
tul contraloviturii de stat* 

na ochilor unitatea forțelor 
poporului și a clasei munci
toare, atît de deseori scindată 
de imperialism și reformism 
și cucerită în cele din urmă 
în Republica Democrată Ger
mană.

Steagul pe care moartea l-a 
smuls din mîinile încercatului 
muncitor președinte va fi pre
luat și purtat înainte de mili
oane de oameni, pentru tri
umful socialismului în Repu
blica Democrata Germană, 
pentru victoria păcii în în
treaga Germanie.

Camera Populară 
a Republicii Democrate 

Germane,
DR. JOHANNES DILCKMANN 

Frontul Xoțional 
al Germaniei Democrate. 
Prof. dr ERICH CORRENS 

din Germania occidentală și 
din R-D. Germană tovarășul 
Wilhelm Pieck a fost și 
rămine un exemplu în lup
ta întregii clase muncitoare 
germane pentru pace, demo
crate și socialism în aceste 
clipe jurăm să îndeplinim cu 
cinste poruncile Iui Wilhelm 
Pieck, să luptăm neobosit 

militarismului si 
pc.-ru pace s 

t pașnică a Ger-

împotriva i 
războiului, 
reuni fi car ea 
mamei”.

Doliu
BERLIN 7 

legătură cu i 
țâ a președlr 
Democrate G 
Pieek. Coesi'.

>taă 

regit_rea î desfl- 

sp:p_*.ă o cocrxe ce parr.d ș; 
guvernamentală ta frunte ca

se rcLancrare 
k RD.

I

III .ea al Pa:

Președintele Sukarno 
va participa 

Ia lucrările sesiunii 
O. N. U.

DJAKARTA 7 Agerpres — 
După cum anunță Agenția 
An tara, lutad euvtatal la o 
conferință de presă, fostul re
prezentant al tadonece-: la
O.N.U.. A. Sastroamidjo.o a 
declarat că hotărirea preșe
dintelui Sukamo de a partici
pa la apropiata sesiune a A- 
du nării Generale a OJLU. 
este deosebit de însemnată 
deoarece pe ordinea de zi a 
sesiunii vor figura problenae 
foarte importante.

Sastroamidjojo a declarat 
câ anul acesta una dintre pro
blemele cele mai importante 
care vor figura pe ordinea de 
zi a Adunării Generale a 
O.N.U. este problema dezar
mării care are o însemnătate 
uriașă în urma eșecului con
ferinței la nivel înalt de la 
Paris.

Participarea președir.telu; 
Sukamo la apropiata sesiune 
a Adunării Generale a O-N.U. 
va exercita, după părerea lui 
Sastroamidjojo. o influență 
deosebi*! asupra poziției gru
pării africano-asiatice din a- 
ceastă organizație interna
țională.

Delegația ghanezâ 
la sesiunea O. N. U. 

va fi condusă 
de K. Nkrumah

NEW YORK 7 (Agerpres). - 
Referindu-se la informații pro
venite din cercurile ghaneze 

la O.N.U., corespondentul 
New York al agenției Reu- 
anunță că primul minis- 
al Ghanei, Kwame Nkru- 

i

de 
din
ter 
tru
mah va conduce delegația ță
rii sale la 
a Adunării 

apropiata sesiune 
Generale-

care a fost dizolvat recent. A- 
cest comitet a declarat la 
postul de radio din Savanna- 
ket că cere anularea amnis
tiei acordate căpitanului Kong 
Le — conducătorul loviturii de 
stat care a dus la formarea 
guvernului Suvanna Fumma — 
și a declarat că a introdus un 
control sever asupra decolării 
și aterizării avioanelor comer
ciale pe toate aeroporturile 
Laosului.
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Lucrările celui de-al lll-lea Congres
al Partidului celor ce

, ft • • ■-

din Vietnam
muncesc

HANOI 7 (Agerpres). - La 
septembrie au continuat lu-6 

crările Congresului al III-lea 
al Partidului celor ce mun
cesc din Vietnam.

Le Duc Tho, membru al Bi
roului Politic al C.C. al Par
tidului, a prezentat raportul, 
cu privire la modificările in 
statutul partidului.

De la Congresul al II-lea al 
Partidului celor ce muncesc 
din Vietnam, a declarat Le 
Duc Tho, au avut loc în viața 
politică și socială a țării 
schimbări profunde. Țara și-a 
cucerit independența iar în 
prezent se apropie cu succes 
de construirea socialismului. 
Partidul, care a activat ani în
delungați in ilegalitate, se 
află acum la putere. Toate a- 
ceste schimbări ridică în fața 
partidului sarcini noi, mult 
mai complexe.

Modificările aduse statutu
lui partidului, a declarat în

Salutul €. C.

socialis
te

Adurind salutul frățesc al 
Corni ierului Central al Parti
dului Muncitoresc Romîn tov. 
N:c-xa« Giosan, membru al 
C.C. ai P.MJL. a spus printre 
altele :

Sub conducerea Partidului 
celor ce muncesc, poporul 
vietnamez a dus o luptă eroi
ca pentru scuturarea jugului 
colonial, a înfăptuit revoluția 
național -democratică și a pă
șit cu botărire pe drumul 

truiru orindun
3 Republica Democrată 
iam. El a obținut succese 
ircatile ta opera de refa

cere $ dezvoltare a economiei 
nsr.Toale. de transformare so- 
ral.stă a agriculturii, a pro- 
ducțieî meșteșugărești, a ta-

Realizâr.le RepubLcii De
mocrate Vietnam sin: un mi
nunat exempt pentru popu
lația din sudul țării care luptă 
împotriva dicta tur.; reacțiunii 
interne spr.jm.te de imperia- 
Lsmul amencan.

Poporul rotata se bucură 
din inimă de succesele obținu
te de poporul fra*e vietnamez 
și susrine cu căldură lupta sa 
dreaptă pertru rrumfxarea 
pas-_ră a sale. BeZațu-
> ie

LDOPOLDVILLZ 7 (Ager
pres). — După cum ammtă co- 
respendentui dm Leopoldrille 
al ager pe: Reuter ta comuni
cabil guvernului congelez dat 
publicații la 6 septembrie se 
spune printre altele *

^Kasavjbu cere armatei ță
rii să ir.ceteae lupta ș. sâ nu 
fie efectuate reforme ta ar
mată' pînă cind aceasta nu va 
trece printr-o pregătire. Gu
vernul consideră că prin a- 
ceasta Kasavubu urmărește 
ca Republica Congo sâ Ee 
ocupată de trupe străine, iar 
trupele arqaatei - naționale sâ 
nu poată intra în Katanga 
pentru a elibera pe frații asu
priți-.

După cum anunță agenția 
Reuter, la 6 septembrie pri
mul ministru al RepubUcii 

Unul din bulevardele orașului Dimitrovgrad. _

încheiere raportorul, consti
tuie un eveniment important 
în viața partidului. Ele reflec
tă forța crescîndă a partidului 
nostru. După aprobarea 'de 
către actualul Congres, ele vor 
fi o armă eficientă de întări
re a partidului pe plan ideolo
gic și organizatoric, de întă
rire a unității și coeziunii 
sale, vor ridica și mai mult 
puterea sa de luptă și rolul 
său organizatoric, îl vor ajuta 
să siringă și mai mult legătu
ra cu masele populare.

în cadrul ședințelor din di
mineața și după amiaza zilei 
de 6 septembrie, au luat cu
rtatul reprezentanții partide
lor comuniste și muncitorești 
frățești din R.P.D. Coreeană, 
Albania, Romînia, Bulgaria, 
Polonia, Mongolia, Maroc, 
Canada. Italia, Japonia, Ceho
slovacia, India, Indonezia și 
R-D.G.

al P. M. R
resc Romîn. care a avut loc 
în luna iunie a acestui an, a 
consimțit victoria deplină a so
cialismului în patria noastră.

în construirea socialismu
lui r.e-am bucurat de roadele 
colaborării frățești cu cele
lalte țâri socialiste și în pri
mul rind de ajutorul multila
teral al Uniunii Sovietice.

La temelia succeselor isto
rice obținute de poporul nos
tru ta construirea socialismu- 
lui stă faptul că partidul nos- 
stru se călăuzește în mod ferm 
după învățătura marxist-leni- 
r-.stă_ că învață permanent 
din inepuizabilul izvor al ex
perienței construirii socialis
mului și comunismului ia 
Uniunea Sovietică.

Peltica leninistă de coexis- 
tentâ pașnică, de apărare a 
pic., promovată cu perseve
rez.:! de Uniunea Sovietică și 
celelalte țări socialiste, duce 
la zarea forțelor păcii,
la demascarea și izolarea 
<—rarilor imperialiste agresi
ve. Propunerile Uniunii Sovie
tice cu privire la dezarmarea 
gesuen^ă și totală sint susținu
te ca căldură și îmbrățișate 
de tMfte popoarele lumii care 
vid în ele calea sigură de sal
vare a coendru de crorue 
cnut rfcrxr avxrrc

Plat-r-lx* mperal-ste a- 
gresiTe L se opun insă forțe 
ur^șe care au posibilitatea de 
a preîn timpma dezlănțuirea 
unu. nou război mondial și de 
a as-gura triumful politicii de 
czex^5ter.țâ pașnică.

Desfășurarea evenimentelor 
ional confir-

Congo. Lumumba, a declarat 
că a adresat un apel repre
zentantului special al O.N.U. 
cerfnd autorităților Organiza
ției Națiunilor Unite în
deplinească rezoluțiile Consi
liului de Securitateu. Am ce
rut de asemenea acestora să 
continue să-și îndeplinească 
misiunea și sâ facă acest lu
cru în strinsâ si sinceră cola
borare cu singurul guvern le
gal și central numit de parla
ment".

Agențiile de informații a- 
nunță că o serie de partide și 
organizară sociale din țară se 
pronunță in sprijinul guver
nului legal.

★
7 (Agerpres). — 

anunță agenția 
septembrie în ur

LONDRA 
După cum 
Reuter, la 6 
ma ordinului reprezentantului 
O.N.U. în Congo, a fost închis 
postul de radio Leopoldville. 
După cum a declarat repre
zentantul O.N.U., această hn- 
tărîre a fost adoptată „în in
teresele instaurării legalității 
și ordinii in țară-. Noaptea 
trecută un ofițer englez din 
subunitățile ghaneze ale tru
pelor O.N.U. a încercat să-1 
împiedice pe primul ministru 
Lumumba sâ vorbească la ra
dio. însă, subliniază corespon
dentul, această încercare a 
dat greș. 

mă pe deplin justețea tezelor 
Congreselor al XX și al XXI- 
lea ale Partidului Comunist al 
Uniunii Sovietice, ale Decla
rației de la Moscova din 1957 
și Manifestului Păcii cu privi
re la posibilitatea reală a 
preîntîmpinării războaielor, la 
necesitatea promovării con
secvente a politicii coexisten
ței pașnice, cu privire la căile 
de trecere c?e la capitalism la 
socialism. Consfătuirea de la 
București a partidelor comu
niste și muncitorești a consti
tuit o nouă confirmare a fide
lității acestora față de prin
cipiile Declarației și Manifes
tului Păcii, a arătat că mișca
rea comunistă internațională 
este unanimă în aprecierea si
tuației mondiale contempo
rane.

Plenara C.C. al P.M.R. din 
1 august 1960 care a aprobat 
în întregime activitatea dele
gației P.M.R, la consfătuirea 
de la București și Comunica
tul adoptat cu acest prilej — 
a subliniat câ succesul luptei 
pentru pace și socialism, îm
potriva imperialismului, con
stă în fidelitatea nestrămuta
ta față de învățătura marxist- 
leninistă și în capacitatea de 
a o aplica creator în condițiile 
dezvoltării sociale contempo
rane ; în combaterea consec
ventă a revizionismului ca și 
a sectarismului și dogmatis
mului stingist. .

Partidul nostru își va aduce 
și în viitor întreaga sa contri
buție la întărirea unității de 
nezdruncinat a lagărului so
cialist, a mișcării comuniste și 
muncitorești internaționale, 
chezășia sigură a victoriei 
cauzei păcii și socialismului.

Republica Populară Romî
nă militează consecvent, ală
turi de celelalte țări socialiste 
și de toate forțele iubitoare 
de pace, pentru destinderea 
situației internaționale, pentru 
asigurarea unei păci trainice 
între popoare.

La viitoarea sesiune a 
O.N.U. țara noastră ?e va pro
nunța cu hotărire pentru în
făptuirea dezarmării * generale 
și totale — problemă atît de 
arzătoare a actualității inter
naționale.

în încheiere, tov. Nicolae 
a urat sueees deplin ta 

rra'.zarea sarcinilor mărețe 
expuse în raportul prezentat 
de tovarășul Le Duan — desă- 
virșirea transformărilor socia
liste și construirea bazei ma
teriale a socialismului în Re
publica Democrată Vietnam, 
în lupta pentru reunificarea 
pașnică a țârii, pentru apă
rarea păcii in lumea întreagă.

LEOPOLDVILLE 7 (Ager- 
preș). — Primul ministru al 
Congoului, Lumumba și-a ex
primat indignarea împotriva 
interzicerii activității postului 
de radio de la Leopoldville 
de către trupele O.N.U., acți
une care reprezintă „un ames
tec al O.N.U. în treburile in
terne ale Congoului*4. Agenția 
Fsance Presse menționează că 
postul de radio Leopoldville 
constituia principalul mijloc 
de comunicație cu populația 
africană din Republica Congo.

în acest timp discursurile 
trădătorului poporului congo- 
lez Kasavubu sînt transmise 
de postul de radio din Brazza
ville (fostul Congo francez).

Noutăți din R.P. Bulgaria
NOI TIPURI 

DE PRODUSE
Anul acesta întreprinderile 

industriale din R. P. Bulga
ria au pus la punct produc
ția a peste 100 tipuri de ar
ticole electrotehnice, zeci de 
noi tipuri de mașini 
rate. Printre acestea 
mără remorci pentru 
tură, cazane cu abur,
pentru motorete, motoare elec
trice asincronice pentru sta
țiunile de pompare și altele.

ți apa- 
se nu- 
agricul. 
motoare

I

a declarat 
dovedit pe 
ca stat in-

a subliniat 
pace 
Re- 

împotriva 
ce- 
în 
li- 

na-

MOSCOVA 7 (Agerpres). - 
TASS transmite : Cu prilejul 
dejunului oferit de Prezidiul 
Sovietului Suprem al U.R.S.S. 
și de guvernul sovietic în 
cinstea lui Seku Ture, preșe
dintele Republicii Guineea, 
Nikita Hrușciov 
că Guineea „și-a 
deplin viabilitatea 
dependent-.

N. ,S. Hrușciov 
că politica externă de 
și lupta consecventă a 
publicii Guineea 
colonialismului însuflețesc 

x lelalte popoare africane 
lupta lor dreaptă pentru 
bertate și independentă 
țională.

Șeful guvernului sovietic a 
declarat: „Degeaba încearcă 
domnii imperialiști să pună 
în vina noastră faptul că 
popoarele continentului afri
can au hotărît ferm să go
nească de pe teritoriul lor 
pe colonialiștii străini. Des
trămarea sistemului colonial 
este un proces istoric inevi
tabil. Rușinosul sistem colo
nial se prăbușește sub ochit 
popoarelor din întreaga lume 
și nimic nu-1 poate salva de 
distrugerea totală".

Amintind că de pe acum 
aproape două treimi din 
populația Africii s-a eliberat 
de sub robia colonială, N. S. 
Hrușciov a subliniat: „Situa
ția din Africa se schimbă 
atît de rapid îneît trebuie să 
credem că în cel mai scurt 
timp popoarele Africii vor 
schimba radical și această ci
fră, vor lichida treimea de 
posesiuni coloniale care au 
mai rămas-.

N. S. Hrușciov a 
că colonialiștii nu-si 
pozițiile, fără luptă, 
exemplu agresiunea 
listă a Belgiei 
Congoului, N. S. Hrușciov a 
declarat : „Complotul impe
rialist împotriva Congoului 
este un complot împotriva 
tuturor popoarelor africane'*.

Dar, a adăugat N. S. Hruș
ciov. popoarele Africii nu 
sînt singure în lupta lor sfîn- 
tă. Ele se bucură de simpatia

a verii za t
i vor ceda. 

Dînd ca 
imperia- 

împotriva

Produsele romîneștî apreciate 
în mod deosebit de favorabil
LEIPZIG 7 (Agerpres). — Co

respondenți specială: Tîrgul de 
toamnă care se desfășoară în 
prezent la Leipzig este un minu- 
«et /•€ de ietilnirt el unor largi 
cercuri de alieri din Est și Vest, 
La Leipzig a sosit cu ocazia Tir- 
gu'.ui de toamnă o delegație gu. 
vernamentală a R. P. Romine, 
condusă de Alexandru Sencovici, 
ministrul Industriei Bunurilor de 
Consum. Delegația R.PJl. a vi
zitat pavilioanele Tîrgului, dife
rite întreprinderi etc. La 6 sep
tembrie, șeful delegației guver
namentale a R.P.R., însoțit de 
membri ai delegației și de în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R.P.R. in R. D. Germană a 
avut o convorbire prietenească 
cu H. Rau, vicepreședinte al 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
ministrul Comerțului Exterior și 
Intergerman.

Standurile R. P. Romîne la 
care .au prezentat mostr.e între
prinderile ,,Prodexport“, „Agro- 
export** și „Cartimex* se bucură 
de un interes deosebit printre 
vizitatorii Tîrgului.

La 5 septembrie, standurile 
R. P. Romîne au fost vizitate de 
o delegație oficială a R.D.G., in 
frunte cu W. Hiitenrauch, prim- 
adjunct al ministrului Comerțu
lui Exterior ți Intergerman, pre
cum și de delegații străine și de 
membri ai corpului diplomatic.

Vizitatorii au apreciat în mod 
deosebit de favorabil produsele 
rominețti agroalimentare ca:

De asemenea, se produc o- 
biecte din stidă spongioasă, 
tată de sticlă, piese pentru 
mașini din poliamide, obiecte 
din rășini neinflamabile, ciz
me dielectnce pentru înaltă 
tensiune.

S-au obținut succese și 
în industria chimică. A fost 
pusă la punct producția de 
noi coloranți cu anilină, ră- 
țini, carbamido-formaldehidi. 
re și alte rășini, preparate 
împotriva paraziților ca oxi- 
clorura de cupru, parationul 
etc. foarte eficiente pentru a. 
gricultură.

PRODUCȚIA 
DE ANTIBIOTICE

în anii puterii populare 
in Bulgaria s au produs a- 
proximativ 1.500 tipuri de 
medicamente, preparate far
maceutice și instrumente 
medicale. Printre acestea 
un loc de seamă îl ocupă 
antibioticele-

In apropiere de orașul 
Razgrad a fost construită 
și utilată cu ajutorul Uni
unii Sovietice prima fabri
că de penicilină din Bul
garia. Inițial ea producea 
numai penicilina pentru ne
voile interne ale țării. în 
prezent se fabrică aci a- 
proape toate tipurile prin
cipale de antibiotice — pe
nicilină (simplă și combina
tă). penicilină administra- 
bilă pe cale bucală, biomi- 
cină, tetraciclină, strepto- 
micină, streptopenicilină 
etc. Va începe și producția 
altor antibiotice ca eritro- 
micina, micerina etc. 

și sprijinul popoarelor Uniunii 
Sovietice, a popoarelor tutu
ror țărilor iubitoare de pace, 

în cuvîntul său, președin
tele Republicii Guineea, Seku 
Ture, a declarat că prietenia 
și încrederea manifestată de 
oamenii sovietici reprezintă 
un uriaș sprijin moral și po
litic în înfăptuirea sarcinilor 
pe care și le-a propus Gui
neea - lupta împreună cu 
forțele progresului împotriva 
forțelor răului.

Președintele Seku Ture a 
subliniat că populația din 
Africa remarcă uriașul pro
gres al țărilor socialiste. Ară- 
tînd că acest progres consti
tuie o contribuție istorică la 
modificarea raportului de for
țe, Seku Ture a subliniat că 
acest progres constituie un 
aport hotărîtor la cauza eli
berării popoarelor continen
tului african, la dezvoltarea 
economică, socială și cultu
rală a popoarelor africane 
care pînă acum au fost îna
poiate din vina exploatatori
lor și asupritorilor.

înaltul oaspete a declarat 
că Africa a pășit într-o pe
rioadă nouă, țările Africii 
încep adevărata luptă pentru 
eliberarea lor economică, po
litică. culturală. Aceste țări, 
a adăugat 
zădărnici 
liștilor.

Ajutorul 
cialiste îl 
Africii este deosebit de va
loros, deoarece dacă neocolo- 
nialiștilor li s-ar da posibili
tatea să acționeze liber, ei 
s-ar instala din nou în Afri
ca, sub o mască nouă, a spus 
Seku Ture.-

Președintele Guineei a mul
țumit Uniunii Sovietice pen
tru ajutorul acordat Repu
blicii Guineea și tuturor ță
rilor slab dezvoltate. Vrem 
să vă încredințăm că acest 
ajutor este justificat 
punct de vedere politic 
istoric, a adăugat el.

Seku Ture a declarat : 
rim întărirea relațiilor 
prietenie dintre cele < 
țări ale noastre.

președintele, pot 
calculele colonia-

pe care tarile so- 
acordă în prezent

din 
și

: Do- 
de 

două

fructe ți legume proaspete, con
serve, vinuri, brînzeturi ți altele. 
Numeroase firme comerciale din 
Franța, R F.G., Olanda, Malta 
precum ți reprezentanți ai unor 
întreprinderi de comerț exterior 
din RDG. au început discuții 
in legătură cu contractarea a. 
cestor mărfuri.

Cu interes este vizitat de ase
menea și standul de cărți al 
„Cartimex-ului" unde sint expu
se cărți tehnice și de specialitate, 
literatură beletristică și literatu
ră pentru copii.

Lucrările Congresului 
de logică, 

metodologie 
ți filozofia studiului
Participarea delegației 

R. P. R.

acad, 
comu- 
Ralea. 
meto- 

sociolo-

NEW YORK 7 (Agerpres). 
— Ședința din 1 septembrie 
a.c. a Congresului de logică, 
metodologie și filozofia stu
diului de la Stendfort (Cali
fornia) a fost prezidată de 
acad. Atanase Joja.

în cadrul ședinței, 
Gr. Moisil a prezentat 
nicarea acad. Mihail 
intitulată „Probleme și 
de în psihologia și 
gia succesului1*.

Delegația R.P. Romîne a 
vizitat Universitatea Barkley 
din California, orașul Los 
Angeles și studiourile cine
matografice de la Hollywood,

Turneul 
Teatrului Municipal 

din București 
la Budapesta

BUDAPESTA 7 — Corespon
dentul Agerpres transmite : 
Marți seara colectivul Teatru
lui Municipal din București, 
care se află în turneu Ia Bu
dapesta, a dat în sala Teatru
lui „Madach“ cel de-al treilea 
spectacol cu piesa lui Arthur 
Miller „Moartea unui comis- 
voiajor". Spectatorii au aplau
dat în repetate rînduri la sce
nă deschisă interpretarea ar
tistului poporului Jules Caza* 
ban și a artistei emerite Clody 
Bertoia.

în pauză, în holurile teatru
lui, spectatorii își exprimau 
entuziasmul pentru acest spec
tacol de înalt nivel artistic. 
Prodecanul Facultății de filo
logie din Budapesta, titularul 
catedrei de limbă și literatură 
romînă Palfi Endre, ne-a de
clarat: 
iar Cazaban ..“ 
gest 

minunată, 
urmat un 
super la tl-

„Regia este 
și a 

care exprima

7 septem- 
conducere

cursul zilei de 
colectivul debrie

al Teatrului Municipal a fost 
primit de către Atzel Gyorgy, 
prim-locțiitor al ministrului 
Culturii, Gyaros Laszlo, pre
ședintele Institutului Ungar 
pentru relații culturale cu 
străinătatea, și Meruk Vilmos, 
director general al artelor din 
Ministerul Culturii.


