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Știința

Expresia năzuințelor de pace 
ale poporului nostru t

Întregul nostru popor, ca 
și opinia publică inter
națională, urmărește cu 
deosebită atenție lucrările ce

lei de-a XV-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U., eve
niment de însemnătate isto
rică in viața internațională. 
Popoarele lumii speră că a- 
ceastă sesiune va contribui la 
îmbunătățirea atmosferei in
ternaționale prin abordarea 
realistă a celor mai de seamă 
probleme ale contemporanei
tății.

in ședința din dimineața zi
lei de 27 septembrie a Adună
rii Generale a O.N.U. a luat 
cuvîntul tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, conducătorul 
delegației romine, care a fă
cut o cuprinzătoare expunere 
& politicii externe a statului 
nostru, politică consecventă de 
promovare a principiilor co
existenței pașnice, de dezvol
tare a relațiilor de colaborare 
prietenească dintre toate țările 
și de demascare și zădărnicire 
& uneltirilor cercurilor agresi
ve imperialiste.

Cuvintarea șefului delegației 
romine a produs o vie impre
sie* datorită spiritului realist 
și constructiv, profunzimii cu 
care abordează principalele 
probleme ale vieții internațio
nale.

în cuvintare se subliniază 
că ..importanța pe care gu
vernul romin 
lei sesiuni a 
rale decurge, 
din faptul că 
mează să fie dezbătută proble
ma centrală a vieții interna
ționale contemporane — pro
blema dezarmării". Din prin
cipiile coexistenței pașnice, 
care prevăd renunțarea la răz
boi ca mijloc de rezolvare a 
problemelor litigioase, de
curge in mod direct necesita-

o acordă actua- 
Adunârii Gene- 
în primul rind, 
in codrul ei ur-

tea dezarmării, căreia statul 
nostru ii acordă o deosebită 
însemnătate. Statul nostru, ca 
unul din membrii Comitetului 
celor zece state pentru dezar
mare se ridică împotriva 
cursei nebunești a înarmării 
atomice, a stocării de arme 
nucleare, a irosirii de uriașe 
fonduri in scopuri războinice, 
tn ciuda eforturilor statelor 
socialiste de a angaja nego
cieri pe o linie constructivă 
pentru realizarea dezarmării 
generale și complete, propu
nere făcută de Uniunea Sovie
tică in cadrul O.N.U. și apro
bată unanim de Adunarea Ge
nerală a O.N.U., puterile occi
dentale manifestă o atitudine 
negativă, obstrucționistă folo
sind tratativele doar ca un 
paravan pentru intensificarea 
cursei înarmărilor. Atitudinea 
puterilor occidentale este de 
natură să împiedice orice pro
gres pe calea dezarmării. 
Dealtfel, este limpede că pro
fitorii cursei înarmărilor din 
occident fac tot ce le stă in 
putin(ă spre a împiedica un 
acord de dezarmare. Sublini
ind hotărirea cu care tara 
noastră se pronunță pentru în
făptuirea dezarmării generale 
și complete, tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej a exprimat 
asentimentul deplin la preve
derile fundamentale a’e Trata
tului pentru dezarmare gene
rală și completă propus de șe
ful guvernului sovietic. Meri
tul principal al propunerilor 
sovietice de dezarmare constă 
tocmai în faptul că traducerea 
lor in viață ar pune frină ime
diat cursei înarmărilor și ar 
îndrepta lucrurile spre redu-
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NEW YORK 29. — Corespondentul Agerpres transmite : In 
legătură cu editarea unei a doua cărți ,.O zi în lume", cores
pondenții din New York ai ziarului „.Izvestia" s-au adresat 
conducătorilor unor delegații care participă la lucrările celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării Generale a O.N.U. cu rugămintea 
de a le împărtăși gindurile și impresiile despre această zi.

Prima ediție a acestei cărți a apărut în urmă cu un sfert 
de veac din inițiativa lui Maxim Gorki și a cuprins relatări 
asupra evenimentelor și faptelor din viața oamenilor și a sta
telor petrecute în ziua de 27 septembrie 1935.

In declarația făcută corespondenților ziarului „Izvestia" 
tovarășul GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ a spus :

Astăzi ruinele acestei închisori 
sint prefăcute in muzeu iar in 
împrejurimile Doftanei, ca și in 
întreaga țară, clocotește munca 
creatoare a poporului nostru 
liber. La 27 septembrie 1960 
noi ne afîăm la New-York unde 
delegația Republicii Populare 
Romine, alături de delegația 
Uniunii Soyietice și ale altor 
țâri socialiste, face să răsune 
chemarea la pace, la înfăptui
rea dezarmării generale și to
tale, la abolirea rușinii secolu
lui nostru - sistemul colonial.

Acum un sfert de veac 
U.R.S.S. era singura țară socia
listă. Azi în lume ființează pu
ternicul lagăr socialist a cărui 
existență exercită o înrîurire 
determinantă asupra evoluției 
contemporane. Omenirea nu 
stă pe loc, ea merge înainte, 
spre socialism spre bunăstare, 
spre pace și nu există forță în 
lume care să poată opri acest 
mers irezistibil înainte.

Un sfert de veac constituie 
o epocă întreagă în viața ome
nirii. Aceasta a fost o perioadă 
furtunoasă. In acest răstimp 
țara noastră ș?-a schimbat com
plet înfățișarea : a fost lichidat 
regimul burghezo-moșieresc, s-a 
instaurat puterea populară, so
cialismul triumfă în toate sectoa
rele economiei și vieții sociale.

Rominia anului 1935 a fost o 
țară a înapoierii economice și 
culturale ; comuniștii și ceilalți 
luptători pentru democrație, 
pentru progres, pentru indepen
dența națională și prietenie cu 
Uniunea Sovietică erau supuși 
unor represiuni sălbatice. Pen
tru mine personal anul acela 
este legat de amintirea anilor 
îndelungați petrecuți la în
chisoare împreună cu alți parti
cipant! la mișcarea muncito
reasca. La 27 septembr'e 1935 
nă aflam intre zidurile Doftanei 
pe care poporul nostru o pore
clise „bastilia romînească’.

La școală. în G. A, So

i

Delegația R.P. Romine întreținîndu-se cu dr. Guncpola P Molclose’xera. 
și ministru plenipotențiar ol

Spiritul

, trimis extraordinar
Ceylonului la București, membru al delegației Ceylonului 

la O.N.U..

trebuie să
5 ala mare a Casei de 

cultură a tineretului 
din raionul Gheorghe

Gheorghiu-Dej din Capitală 
a găzduit ieri după amiază o 
manifestare plină de entu
ziasm. Peste o mie de tineri 
și tinere din cuprinsul raio
nului, muncitori și ingineri, 
tineri cercetători, studenți, 
elevi, au venit aici, in lăca
șul lor de cultură., să-și ma
nifeste deplina lor adeziune 
față de politica de pace 
a partidului și guvernului 
exprimată recent, la tribuna 
O.N.U., prin glasul celui mai 
bun fiu al poporului nostru, 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej.

La tribună ia cuvîntul to
varășul Alexandru Stoicule- 
scu, prim-secretar al comite
tului raional U.T.M. Expune
rea prezentată pe marginea 
cuvîntării tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej este sub
liniată de puternice ovații 
care exprimă aprobarea față 
de politica guvernului nostru 
și încrederea participanților 
în triumful cauzei păcii.

Au luat apoi cuvîntul nu
meroși tineri printre care 

. turnătorul Păun Pîrlog de la 
Uzinele „Semănătoarea", in
ginerul Gheorghe Mure șan, 
cercetător la I.C.E.M., Dumi
tra Zaica, croitoreasă la Fa
brica de confecții „Gheorghe 
Gheorghiu-Dej", Vladimir 
Răzvan, elev la Școala me
die nr. 1 etc.

Vorbitorii au relevat în cu
vîntul lor aprobarea față de 
poziția țării noastre la O.N.U. 
exprimată prin cerința de a 
se realiza dezarmarea gene
rală și totală, de a se lichida 
colonialismul. Ei au condamnat 
atitudinea lipsită de spirit

rațiunii
învingă!

Cuvîntul 
oamenilor 
de știință

un măreț
- spunea 
Occidentul 

Continuarea 
perpetua-

constructiv a puterilor occi
dentale. atitudine ce contras
tează puternic cu eforturile 
permanente ale țărilor socia
liste in frunte cu Uniunea So
vietică. „Propunerile sovietice 
sint cu adevărat 
program al păcii 
Dumitra Zaica. 
ce a oferit ?
cursei înarmărilor, 
rea războiului rece, păstrarea 
colonialismului. Această poli
tică toate popoarele o resping".

„Mă bucuram din toată ini
ma — spunea turnătorul Păun 
Pîrlog — ascultîndu-l pe to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej vorbind la tribuna O.N.U. 
despre realizările poporului 
nostru în construirea societă
ții socialiste. Noi tinerii sin- 
tem educați de partid în spi
ritul păcii. Consider că pro
punerea făcută de delegația 
țării noastre ca Adunarea Ge
nerală O.N.U. să discute și 
să adopte măsuri pentru pro
movarea în rîndurile tinere
tului a ideilor păcii și respec
tului între popoare are o deo
sebită importanță. Noi știm 
că în lume există cercuri in
teresate în dezlănțuirea unui 
nou război și care fac totul 
să inoculeze în conștiința ti
neretului din acele țări ura 
față de popoare. Nu vrem ca 
rodul muncii noastre să fie 
distrus de război. Noi dorim 
fierbinte să fim prieteni cu 
toți tinerii din lume, să ne 
întrecem în munca pe mari 
șantiere, în artă, în sport, și 
nu să fim dușmani. Să facem 
din planeta noastră — locuin
ța comună a întregii omeniri 
— tin vast șantier al muncii 
pașnice. Dar această năzuin
ță nu se poate îndeplini de- 
cît prin dezarmarea generală 
și completă".

în încheierea adunării, tine
retul din raionul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a adoptat o 
moțiune prin care aprobă cu 
căldură efortul depus de de
legația țării noastre la O.N.U. 
pentru triumful cauzei păcii 
în lumea întreagă.

V. BARAN

Alăturî de întregul popor 
tinerii din patria ncastrâ au 
primit cu deosebită căl
dura cuvintarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
O N.U. Aspect de la aduna
rea tineretului din raionul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej din 

Capitală.

/’ aima școlii medicale romi- 
i nești a trecut de mult 

granițele țării. Cele mai 
luminoase figuri ale medicinii 
noastre și-au închinat întreaga 
viață nobilei lupte pentru viața 
și sănătatea omului, pentru 
pacea și fericirea umanității. 
Tocmai năzuința fierbinte spre 
pace i-a îndemnat ieri pe re
prezentanții prezentului și viito
rului medicinei rominești, pe 
medici de renume mondial, ca
drele didactice, studenții și per
sonalul tehnico-administrativ al 
In stiiutului Medico-Farniaceu’.ic 
din București să se adune în 
marele amfiteatru al institutului 
pentru a discuta despre cele mai 

■ acu!e probleme care frămîntă 
azi omenirea — problemele pă
cii, ale dezarmării și al& 
dării colonialismului.

Profesorii și studenții 
exprimat in cuvîntul lor 
adeziune la propunerile 
zeniate de delegația țării 
tre la O.N.U., la poziția princi
pială, constructivă pe care se 
situează delegația noastră con
dusă de cel mai bun fiu al 
poporului romin tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, Refe- 
rindu-se la cuvîntul rostit la 27 
septembrie în fața Adunării Ge
nerale a O.N.U. de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, aca
demicianul prof. tir. C. Ionescu 
Mihăiești a spus : „Rareori în 
viața mea — și a fost destul de 
lungă — am avut prilejul să 
aud exprimate cu atîta precizie, 
claritate și elocvență aspira
țiile patriei, noastre și năzuin
țele ei sincere de a trăi în pace 
și înțelegere, cu toate popoarele 
spre binele și progresul ome
nirii".

„Pentru noi medicii, profeso
rii, oamenii de știință, — a spus 
prof. dr. Th. Burghele în cuvîn
tul său — eventualitatea izbuc
nirii unui război ar fi o oroare 
fără seamăn. Noi creștem 
educăm generații întregi și 
înțelegem să le vedem transfor
mate in carne de tun. Noi apă
răm viața, sănătatea oamenilor 
și nu putem tolera ca viața să 
fie distrusă din dorința nebu
nească a unora de u-și- apăra și 
mări cu orice preț profiturile. 
Noi creăm, avem nevoie de bi
blioteci, dar bibliotecile și ope
rele noastre nu trebuie trans
formate în flăcări și cenușă. în
treaga noastră viață și capacita
te o punem. în slujba omului și 
a umanității. De aceea sîntern 
recunoscători tovarășului N, S. 
Hrușciov, conducătorul delega
ției Uniunii Sovietice la O.N.U. 
pentru marile inițiative menite 
să îndepărteze tot mai mult pe
ricolul unui nou război. Sîntern 
recunoscători guvernului nos
tru, care alături de toate sta
tele iubitoare de pace din lume, 
depune eforturi susținute 
tru a apăra pacea'.

Profesorii E. Repciuc, 
Burghele și alți vorbita) 
exprimat satisfacția și l 
pentru cuvintele pline de uma-

După cum se știe. Ia înce
putul anului acesta or
ganizația de bază U.T.M. 

din G.A.C. Scînteia", raionul 
Filimon Sirbu, îndrumată de 
organizația de partid, a ho- 
tărit să sporească contribuția 
tinerilor colectiviști Ia dezvol
tarea economică a gospodăriei 
colective și îndeosebi a șep- 
telului proprietate obștească- 
Pentru aceasta, printre alte 
măsuri, au fost recomandați 
conducerii gospodăriei cei mai 
buni tineri care să lucreze ca 
îngrijitori de animale. Cu a- 
jutorui organizației de partid 
și al consiliului de conducere 
al G.A.C.. s-au luat măsuri 
pentru calificarea acestora in- 
tr-o gospodărie de stat cu ex
periență bună în creșterea a- 
nimalelor.

Experiența dobindită de ti
nerii din această gospodărie 
a fost apoi răspindită in 72 
de gospodării colective din re
giune. Pină acum organizațiile 
de bază U.T.M. au recoman
dat consiliilor de 
ale acestor unități 
de tineri care să 
lucreze ca îngriji
tori de animale. 
Dar acesta a fost 
numai începutul. 
Urma de aeum să 
ne ocupăm de 
școlarizarea aces
tor tineri in gos
podăriile de stat 
și în stațiunea experimentală 
zootehnică Rușețu. Comitetul 
regional de partid, ne-a trasat 
sarcina să ne ocupăm de șco
larizarea, pină Ia sfirșitul a- 
nului, a unui număr de 800 dc 
tineri colectiviști. Ne-am în
dreptat, deci, toată atenția în 
această direcție. Prin școlari
zarea tinerilor colectiviști noi 
am urmărit îmbogățirea cu
noștințelor profesionale 
celor care 
dorința să îmbrățișeze această 
meserie, înarmarea lor cu no
țiunile științifice necesare 
unui bun crescător de ani
male.

Am indicat comitetelor ra
ionale U.T.M. să îndrume și 
să ajute organizațiile dc bază 
U.T.M. din gospodăriile co
lective ca să recomande con
ducerilor acestor unități pe 
cei mai buni tineri, absolvenți 
a 5-7 clase elementare. Am 
considerat că este necesar să 
procedăm așa pentru că a- 
cești tineri au mai multe po
sibilități să acumuleze cunoș
tințele științifice, pot înțelege 
și apoi aplica mai ușor ceea 
ce citesc in cărțile de specia, 
litate.

Și iată că primele serii,' cu- 
prinztud aproximativ 350 
de tineri au fost dc acum 
in gospodăriile de stat, au 
fost școlarizați aco’o timp 
de 15 zile și s-au întors 
în unitățile de unde au plecat 
ca să pună în practică cele 
învățate. Planul școlarizării 
lor a fost întocmit din vreme 
de comitetul regional U.T.M. 
in colaborare cu specialiști de 
la secțiunea agricolă regiona
lă si de la 
GOSTAT. El 
du

conducere 
peste 2000

liclii—

și-au 
totala

pre-
noas-

și 
nu

pen-

Th. 
și-au
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de lecții

Avram Lăptoiu
al Comitetuluiprim-secretar

regional Galați al U.T.M.

re au fost desemnați să le țină 
inginerii și cei mai buni teh
nicieni zootehniști din G.A.S., 
seminarii și lecții practice la 
grajduri. Un accent deoscb’t 
am pus pe acestea din urmă. 
Am să exemplific, pe scurt, 
cum se desfășoară procesul 
acesta de școlarizare într-una 
din gospodăriile de stat. în 
prima zi, tinerii colectiviști 
vizitează gospodăria, oprindu- 
se mai mult la sectorul 
zootehnic, stau de vorbă cu 
muncitorii, asistă Ia desfășu
rarea procesului de producție 
de aici. Toate acestea, 
scopul familiarizării lor 
„școala", cu ..profesorii". Ur
mează apoi citeva zile în care 
le sînt predate de către spe
cialiști o serie de lecții teo
retice ca : Importanța econo
mică a creșterii animalelor, in

in 
cu

neața și pînă seara, 
de muncitorii din G.A.S A',c , 
sub îndrumarea maiștrilor ‘■i 
a îngrijitorilor fruntași, pn 1 
in practică cele învățate și 
însușesc disciplina de produc
ție din gospodărie.

Acest program de școlari
zare a dat rezultate bune.

Gospodăriile de stat au a- 
corelat un mare sprijin acestei 
acțiuni. Organizatorii de par
tid. impreună cu conducerile 
G.A.S. i-au primit cu căldură 
pe tinerii colectiviști, s-au 
preocupat zilnic de condițiile 
lor de trai și învățătură, au 
s at de vorbă cu ei. Organiza
țiile U.T.M. din G.A.S. s-au 
pregătit din vreme de primi
rea oaspeților, de asigurarea 
unor condiții bune de învăță
tură, cazare și hrană pentru 
„elevi".

Ceea ce este însă foarte im
portant, este faptul că consi
liile de conducere ale gospo
dăriilor colective, colectiviș
tii au ajuns la convingerea că 
această metodă 
a tinerilor

Din experiența Comitetului regional 
Galați cl U. T. M. în activitatea 
de pregătire profesională a tinerilor 
îngrijitori de animale din G. A. C.

lumina Directivelor celui de 
al III-lea Congres al Partidu
lui. îngrijirea și întreținerea 
animalelor de producție 
categorii de vîrstă (ciclu 
patru lecții), Importanța 
căile creșterii sporului

de pregătire 
îngrijitori de ani
male este bună, 
este utilă și nece
sară. Colectiviștii 
nu numai că au 
privit cu interes 
trimiterea tineri
lor la școlarizare 
în G.A.S., dar an 
creat toate condi
țiile pentru ca.a- 

poată pleca să înve-

ale
și-au manifestat

trustul regional 
cuprinde un ci- 
tcoretice Pe ca-

PC 
de 
șl 
în 

greutate la animale. Alcătui
rea rațiilor științifice de hra
nă, Organizarea muncii în sec
torul zootehnic etc. Fiecare 
lecție este urmată de 
diu individual, 
și de demonstrații 
Aceste demonstrații au loc in 
primele zile dimineața, apoi 
după-amiaza și au scopul de 
a da posibilitatea tinerilor co
lectiviști să-și însușească 
practic cele predate la lecțiile 
teoretice și să se familiarizeze 
cu programul de grajd. Ulti
mele patru, cinci zile dc școa
lă sînt consacrate exclusiv 
lucrului la grajd, de dimi-

stu- 
de seminarii 

practice.

ceștia să . __
țe. în locul lor. pe timpul du
ratei școlii, deservirea secto
rului zootehnic a fost asigura
tă prin alți oameni. Pentru 
perioada celor 15 zile cit du
rează școlarizarea, consiliile 
de conducere ale G.A.C. au 
hotărît să Ie plătească acesto
ra 50 la sută din valoarea zf- 
lei-muncă. așa cum prevede 
Statutul. Cheltuielile care se 
fac cu cazarea șt masa „elevi
lor" în G.A.S. sint acoperite 
prin ce^a ce produc tinerii 
colectiviști atunci cînd lucrea
ză la grajd alături de munci
torii din aceste unități.

Interesul manifestat de co
lectiviști față de felul cum se 
pregătesc tinerii pe care Leu 
trimis in G.A.S. să se calif’- 
ce in meseria de îngrijitori de 
animale a mers și mai depar-

(Continuare in pag. 3-a)

Tinerii din Capitală au efectuat în acest an

10.000.000 ore muncă patriotică
Tineretul din Capitală se 

străduiește să obțină tot mai 
multe succese în muncă și in 
activitatea patriotică.

Un număr din ce în ce mai 
mare de tineri muheitori' lu
crează în cadrul brigăzilor de 
producție ale tineretului. In 
prezent, majoritatea celor 
peste 2.500 de asemenea bri
găzi din întreprinderile bucu- 
reștene sînt colective fruntașe 
în muncă, obținînd zi de zi 
noi succese. Organizațiile

U.T.M.
Capitalei

din întreprinderile 
acordă o atenție 

deosebită ridicării continue a 
calificării tineretului. în dife
rite forme ca : cercuri de mi
nim economic, cercuri de citi
re a literaturii tehnice Si a 
desenului tehnic, cursuri de 
ridicare a calificării etc. sint 
cuprinși peste 20.000 de tineri.

Succese însemnate obține 
tineretul Capitalei și în activi
tatea obștească. Tinerii briga
dieri muncitori, intelectuali, 
studenți și elevi, constitui ți în 
cele peste ,3.300 brigăzi ute- 
miste de muncă, patriotică, au 
efectuat anul acesta mai mult
de 10 milioane ore de muncă 

’ patriotică, lucrînd po șantie- 
i rele de construcții de locuințe 

și școli, la înfrumusețarea 
orașului și la alte acțiuni de 
folos obștesc. Ei au strîns de 
asemenea. în cursul acestui 

' an, peste 30.000 tone de metale 
' vechi.

(Agerpres)

Pentru dezvoltarea 
patrimoniului forestier

Maistrul Nedelcu Nicolae și 
strungarul Ene Gheorghe de la 
atelierul de întreținere al Fabri
cii de tananți ,,Argeșul" din 
Pitești discută asupra felului în 
care trebuie executate unele

operații.
Foto : N. STELORIAN 

---- e-----

De la Ministerul 
învdțămintului 

și Culturii
La școlile tehnice care pre

gătesc personal tehnic șj la 
școlile tehnice care pregătesc 
muncitori calificați se primesc 
și absolvenți ai școlii medii 
de cultură generală fără di
plomă de maturitate.

Primirea acestora se va face 
în baza prezentării certifica
tului de absolvire a școlii me
dii.

Examenul de admitere la 
școlile tehnice de personal 
tehnic se va ține intre 1—6 
octombrie I960 . .

Se

De curînd a început cam- 
I pania de strîngere a semințe

lor de foioase și rășinoase ne
cesare împăduririlor.

Ca și in alți ani, mii de ti
neri din orașe și sate, elevi 
și pionieri, mobilizați de or
ganizațiile U.T.M., participă 
la această acțiune patriotică 
menită să contribuie la dez
voltarea patrimoniului fores
tier. La ocoalele silvice din 

' regiunile Bacău, Timișoara, 
Cluj. Hunedoara. Stalin, Su
ceava și altele, unde pădurile 
ocupă mari suprafețe, tinerii 
au și predat primele cantități 
de ghindă, precum și însem
nate cantități de semințe de 

I pin, salcîm, paltin, frasin, 
i arțar, jugastru. dud. car

pen etc. Concomitent, ei adu
nă semințe de arbuști cum ar 
fi sîngerul, cornul, salba moa
le. alunul, măcieșul etc. care.

1 pe lingă lemn, dau fructe
1 pot fi industrializate.

extinde întrecerea pe profesii
întrecerea pentru cîștigarea 

titlului de cel mai bun strun
gar, lăcătuș, turnător, croitor 
etc. a cuprins mii de munci
tori din întreprinderile Capi
talei. La Uzinele metalurgice 
„Tudor Vladimirescu“, de e- 
xemplu, numărul muncitorilor 
dornici să-și afirme hărnicia 
și priceperea în meserie și să 
cîștige astfel titlul de „cel mai 
bun“ este în continuă creș
tere. în prezent aproape 200 
de constructori de autobuze, 
troleibuze, concură pentru 
primul loc în această en
tuziastă întrecere. Ei au 
adus o contribuție importantă 
la realizările obținute pe în
treaga uzină în primele opt 
luni din acest an, cînd planul 
de producție a fost depășit cu

5,6 la sută și s-au economisit 
totodată 95 tone de metal.

întrecerea pe profesii a dus 
la obținerea unor sporuri im
portante de producție și la Fa
brica de încălțăminte „Flacăra 
Roșie". în primele opt luni 
din acest an muncitorii de aici 
au realizat peste plan 17.000 
perechi încălțăminte, 4.500 
m. p. piei fețe și însemnate 
cantități de articole de maro- 
chinărie.

Și în alte întreprinderi bucu- 
reștene — Uzinele „Vasile 
Roaită“, Fabrica de confecții 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej» etc. 
întrecerea pe profesii stimu
lează lupta muncitorilor pen
tru realizări cît mai mari în 
producție.

(Agerpres)
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Kristonul

In laboratorul de semiconductor! al Institutului de Fizico a Accoe-^e R.r.R

de
electrice

Pămîntul
miez“ de fier ?

Semiconductorii
în agricultură

in 
de

Semiconductorii se află 
centrul atenției oamenilor 
știință și aparatele construite 
cu ajutorul lor au „talente" 
din ce în ce mai uluitoare. 
Domeniile in care au pătruns 
de pe acum aceste aparate 
sînt dintre cele mai diverse. 
Astfel, oamenii de știință so
vietici au realizat de curind o 
serie de dispozitive 
de semiconductori 
agriculturii, a căror 
este considerată ca 
cepțională.

Să trecem în revistă doar 
dteva din aceste realizări.

pe bază 
destinate 

valoare 
fiind ex-

Termistoarele 
dau alarma».

Semiconductorii au o pro
prietate extrem de valoroasă i 
conductibilitatea lor electrică 
crește foarte repede atunci 
cînd sînt încălziți. Această 
prețioasă însușire a lor a fost 
folosită pentru măsurarea 
toarte exactă a temperaturii. 
Realizarea termometrelor e- 
lectrice cu semiconductori — 
numite termorezistențe sau 
termistoare — este destul de 
simplă. Un asemenea semi
conductor este montat într-un 
circuit electric împreună cu 
un galvanometru sensibil și o 
baterie de buzunar. Se înțele
ge că intensitatea curentului 
care va trece prin circuit va 
fi cu atît mai mare, cu cit 
temperatura va fi mai ridica
tă, deoarece rezistența semi
conductorului scade la încăl
zire. La aceste aparate, ca
dranul galvanometrului este 
etalonat în grade Celsius și a- 
cul indică 
temperaturii 
cepțională.

După cum 
timp în urmă omul de știință 
sovietic G. Anfilov, la Expozi
ția Agricolă Unională s-a 
bucurat de un uriaș succes 
standul Institutului de agro- 
fizică din Leningrad al Aca-

direct creșterea 
cu o precizie ex-

arăta cu puțin

La Observatorul Astronomic 
din Capitala o tînărâ cerce
tătoare pregătește luneta 

pentru observare.
Foto : V. ALEXANDRU 

■

demiei unionale de șttințe a- 
gricole „V. I. Lenin*.

In acest stand au fost ex
puse cele mai neobișnuite ter- 
mistoare, în forma unor ver
gele lungi de citiră metri!

Aceste termometre electrice 
se introduc in grămezile de 
cereale și se controlează in a- 
cest fel intr-o clipă dacă 
grăunțele nu s-au încins și 
dacă nu există pericolul să se 
strice 
sine.

Tot 
menii 
grad au nun realizat termistoa- 
re avind forma unor pt.-nrx.» 
foarte ascuțite. Infingindu-le 
în pămint, agronomii stabilesc 
de îndată și cu maxim de u- 
șurință pină la ce adîncime 
s-a încălzit solul, lucru extrem 
de important pentru diverse 
munci agricole.

<au «d se aprindă de la

pe același principiu, oc- 
de știință din Lemn-

In 2 minute 
in loc de 2 zile

De curînd prof. Gracia Var
tanian a experimentat in 
Colhozul „Avantoard" inven
ția sa deosebit de prețioasă : 
un analizator agricol univer
sal în greutate de numai 200 
de grame care funcționează cu 
ajutorul semiconduaorilor.

Se știe că una din cele mai 
delicate probleme In tehnica 
agricolă constă In determina
rea exactă a umidității semin
țelor. Dacă la semănătul 
griului, de pildă, semințele 
sînt mai umede decit s-ar cu
veni, producția de cereale la 
hectar poate să scadă consi
derabil. De obicei aceste ana
lize se fac doar in laboratoa
rele bine utilate din centrele 
raionale și pinâ la obținerea 
rezultatului trec de obicei 
două zile. Or, deseori semă
natul nu poate aștepta nici 
măcar o oră.

Aparatul realizat de savan
tul sovietic rezolvă 
timp record această

intr-un 
problemd

sini ex-Organismele vii 
puse cîteodată unor condiții 
de mediu nefavorabile, care 
le pot modifica profund com
portarea biologică. Ce feno
mene se produc în asemenea 
cazuri în corpul viețuitoare
lor? Cum pot ele rezista situa
țiilor „extreme- în care se 
află la un moment dat ? Care 
este limita de supraviețuire a 
organismelor supuse la grele 
încercări ?

Studierea acestor probleme 
a preocupat în ultimul timp, 
din ce în ce mai mult pe oa
menii de știință. Concluziile 
cercetărilor întreprinse de 
biologi au fost dintre cele 
mai surprinzătoare, iar con
secințele lor practice prezintă 
un deosebit interes.

Car» este ultima 
rezervă a vieții ?

Ce se intîmplă, de pildă, in 
perioada care precede ime
diat moartea unei ființe ? In 
asemenea caz, apariția morții 
este consecința celor mai ne
prielnice condiții de existență 
a corpului. Cercetările savan- 
ților sovietici in frunte cu 
Filatov au arătat că în acea
stă fază, procesele vitale din 
celule se transformă, depu- 
nînd cele mai mari eforturi 
pentru a supraviețui. Aceste 
eforturi au drept urmare a-

Foto : A. VIER'J

atit de delicată. La experien
ța care a amt loc de curînd, 
prof. Vartanian a scos din 
buzunar o cutiuță cu două 
tije metalice. Pe capacul cu
tiuței se afla un cadran cu 
indicatori. El a introdus tijele 
aparatului in griul de semânct 
ți în mai puțin de 2 minute 
a aflat care este umiditatea 
exactă a semințelor.

Dar aceasta încă nu este 
totuL Cu ajutorul acestui apa
rat ingenios care funcționează 
tot pe bază de termistori se 
pet determina rapid lucruri 
ext-m de importante pentru 
e^ncui^ri. ea de exemplu 
umiât'.szee eoiuiuL c scw.rje- 
ipr șa < iugrășimnSelc^. pro- 
centul de timn in cpc p in 
ooL. gradul de afectare al 
plantelor in vm«a inphețshu, 
a arșiței ri a diferiteloc boit 
Cu alte cuvinte, acest spa-et 
umvmal constituie pn adevă
rat laborator usăversaL 

La limitele extreme ale vieții..
pariția unor xubsîanțe spe
ciale denumite de Filatov 
„stimulatori biogeni". Produ
cerea stimulatorilor biogeni — 
ultima rezervă a vieții - 
poate fi deseori un aliat ne
așteptat al organismului. Da
torită acestui fenomen are 
loc de multe ori vindecarea.

Se manifestă oare acest fe
nomen biologic, la orice ființă 
vie ? Iată o întrebare la care 
oamenii de știință dau un 
răspuns afirmativ.

Există o plantă tropicală 
numită „aloes" căreia ti pla
ce, soarele arzător. Pusă să 
trăiască în întuneric, cu alte 
cuvinte in condiții ’ nepriel
nice pentru ea, planta produ
ce in frunze stimulatori bio
geni. Dovada? Dacă din frun
zele acestei plante se pre
pară un extract și se injec
tează unei ramuri de liliac, 
acesta iși accelerează brusc 
creșterea. Același extract Pre
parat din frunzele unui a- 
loes crescut în condiții nor
male, nu are nici un efect 
stimulator.

Prima aplicație practică in 
medidnă a acestui fenomen 
biologic a constituit-o trans
plantarea corneei preluată de 
la cadavre, pentru vindecarea 
unor boli de ochi. Ea a trecut 
apoi dincolo de domeniul a- 
fecțiunilor oculare și a pă
truns în cele maț variate do
menii ale medidnii. Trans-

Sîrmă su un diametru 
de 1 mieron

Institutul Metalurgic al Aca
demiei de Științe a U.R.S.S. a 
elaborat tehnologia de produc
ție a unei sîrme deosebit
subțiri cu un diametru de 1 mi
cron necesară la producția 
piese și ansambluri 
miniaturale.

Metalul din care se produce 
sirma este topit și introdus apoi 
într-o cameră ermetică conți- 
rund azot sub presiune înaltă. Cu 
o scinteie electrică se perforea
ză un orificiu de mărime mi- 
cronică prin care, sub presiunea 
azotului, începe să curgă o șu
viță mică de metal topit care se 
preface apoi, după răcire, 
sîrmă.

ET.pă experiențe îndelun
gate cercetătorii Institutului 
industriei sticlei din Hradec 
Kralove (R. S. Cehoslovacă) 
au reușit să obțină kristonul 
— o varietate de sticlă care 
nu se deformează și nu crapă 
pină la temperatura de 800°C, 
nici măcar la o răcire bruscă.

Kristonul mai are însușirea 
de a fi de șase ori mai puțin 
fragil ca sticla obișnuită.

Robot de sudct
Constructorii de la Institu

tul central de tehnica sudurii 
din Halle (R. D. Germana) 
au construit un robot de su
dat adapta: pentru lucrările 
de reparații in reactoarele *- 
tomice, centralele atom o-elec
trice și alte instalații in care 
există radiații nocive. Robotul 
de sudat realizat de oamenii 
de știință și tehnicienii ger
mani, est; dotat cu 11 motoa
re. care i» permit să efectue
ze 22 de mișcări și operații 
diferite, conduse de • mașină 
efectrusricA de ealeuL

T BOL

marile 
marine

Ud iparat hidrostatic 
pentru 

adincimi
Scafandrul Vasile Chr 

taev ■ cobori! recent in mă. 
rile Barents și Groenlandei 
m un nou aparat hidrostatic 
de fabricație sovietică pentru 
narile adincimi pină la 620 
de metri.

Aparatul hidrostatic este 
echipat eu proiectoare «i dis- 
poritive de luat vederi. Pen
tru legăturile telefonice apa. 
râtul este dotat cu o instala
ție telefonica, cu ajutorul că
reia scafandrul poate transmi
te observațiile la bordul na 
vei aflate la suprafață.

Prunele încercări efectuate 
au fost foarte concludente. 
Noul aparat hidrostatic sovie. 
tic va permite efectuarea de 
obsrrvatiuni privind migrarea 
pesruitulwi marin «i evoluția 
lui în marile adincimi. El s*a 
dovedit a fi foarte util des
fășurării normale a activității 
pescarilor de la Murmansk,

Ing. D. Tr.

plantarea țesuturilor conser
vate a deschis noi posibilități 
de vindecare a unor boli 
grave ca astmul, ulcerul, ec
zema și multe altele.

Frigul ți singele 
.pudră"

Temperaturile extreme, con
stituie alte condiții de mediu 
defavorabile la care pot fi 
supuse organismele vii. Pină 
de curind se credea că frigul

J--------------------------- ................................................................... ■■ ■■■--

Cronica științifică

este fatal pentru cele mai 
multe ființe. Cercetările re
cente au arătat însă că și în 
asemenea caz viața triumfă! 
Anul trecut, în Antarctica, 
exploratorii sovietici au găsit 
în straturile de gheață bacte
rii înghețate la o adîncime 
de 30 m. de la suprafață. 
Microbiologii au reușit să le 
readucă la viață activă, cu 
toate că bacteriile se aflau în 
stare de congelare de cel 
puțin 800 de ani.

Pămîntul este o planetă... ne
cunoscută 1

Această afirmație pare oare
cum curioasă, mai ales acum la 
începutul’ erei cosmice, cînd 
primii columbi interastrali se 
pregătesc să descifreze ,,la fața 
locului" tainele altor planete. 
Dar cu toate acestea, afirmația 
este în mare măsură adevărată. 
Gîndiți-vă : cunoaștem destul 
de bine Universul pînă la o 
depărtare de aproximativ două 
miliarde de ani ’umină, dar în 
schimb cunoștințele noastre a- 
supra celor ce se petrec în in
teriorul globului terestru se o- 
presc la numai cîțiva kilometri 
sub picioarele noastre.

Se poate împăca știința cu a- 
ceastă stare de lucruri ? Hotărît 
că nu ! Și aceasta cu 
mult, cu cît în ulti
mii ani omul a ob
ținut succeso excep
ționale în privința 
cunoașterii planetei 
sale. Au fost cuce, 
rite cele mai înalte 
piscuri ale Pămîn
tului și batisferele 
au cercetat nume
roase abisuri de pe 
fundul oceanelor.
Antarctica a fost străbătută de 
la un capăt la celălalt, iar 
sateliții artificiali și rachetele 
cosmice au brăzdat nemărgini
tele căi ale cosmosului.

Iată de ce oamenii de știință 
sovietici au pornit în ultima 
vreme la o adevărată ofensivă 
pentru destrămarea tainelor din 
adîncurile globului terestru. Stu
diul structurii interne a pămîn
tului prezintă un excepțional in
teres teoretic dar și o deosebită 
importanță economică practică 
deoarece ne ajută la localizarea 
diverselor zăcăminte de mine
rale, ne ușurează înțelegerea re- 
liefuhii Pămîntului, legătura a- 
cestuia cu structura adîneurilor, 
ca și a proceselor vulcanice și 
seismice.

înainte de toate, o întrebare 
extrem de importantă pentru 
cunoașterea structurii globului 
terestru : ce vîrsta are Pămîn
tul ?

Se știe că de la sfîrșitul seco
lului trecut, din clipa descope
ririi radioactivității, pietrele în
seși au început să „vorbească**, 
îetr-adevăr. rocile ce conțin e- 
lemente radioactive — radiu. 
uraniu, thoriu — povestesc sin- 
zure unele date despre vîrsta 
lor și implicit și despre vîrsta 
Pămîntului.

Aceasta, deoarece într-un anu
mit timp, un element radioac
tiv pierde o cantitate determina
tă de particule, transformindu-«e 
rutr-o anumita cantitate de 
plumb. Cercetări minuțioase e- 

assapra mcî’or radioac
tive ia diferite părți ale g’oh»- 
Ini. a-j arătat eă scoarța solidă 
a Pămîntului datează cam de 
4 miliarde de ani.

Recent, un grup de oameni 
de știință din Leningrad, sub 
îndrumarea acad, A. Polkanov, 
au alcătuit o scală cronologică 
absoluta a istoriei geologice a 
rocilor din nordul Europei. Con
cluzia: vîrsta Pămîntului este de 
4.5 miliarde de ani.

Aceste lucrări deosebit de in- 
folosit o cale cu 
metoda eu argon, 
constă în extrage, 
de mică din roci

terenante, au 
totul diferita: 
Determinarea 
rea de probe

Efectele tiroxinei...
Zootehnicienii so

vietici au experimen
tat pe oi preparatul 
chimie cu efecte sti. 
mulatorii denumit ti- 
roxinâ. S-a consta
tat ci preparatul, sti- 
mulind activitatea 
hormonali, provoacă 
o creștere mai inten
să a linii. După o in. 
jecție de 75 mii i gr a 
me din această sub
stanță, făcută la sfîr- 
șitul verii sau la în-

ceputul toamnei creș. 
terea cantității de lină 
înregistrată în anul 
următor este de apro
ximativ 200—300 gra
me de fiecare oaie.

O mai mare pro
ductivitate de lînă a- 
trage după sine o 
scădere a greutății a. 
nimalului care atin
ge în unele cazuri 
aproape 4 kg. S-a 
constatat însă că oile

animale su- 
șoareci) au 
timp de cî- 
acest timp

par 
ace-

Dar nu numai organismele 
inferioare supraviețuiesc fri
gului. O serie de 
perioare (cobai, 
fost răcite sub 0° 
teva minute. In 
corpul lor s-a congelat 
țial. După reîncălzire 
ste animale, nu numai că nu 
prezentau nici un fel de tul
burări, dar au devenit chiar 
mai rezistente la efort.

Congelarea organelor izo
late, s-a dovedit de asemenea 

posibilă, metoda deschizind 
mari posibilități în domeniul 
chirurgiei. Experimental, ini
mile unor embrioni de găină 
izolate de corp, introduse în 
aer lichid la temperatura de 
— 190 °C și apoi lăsate cî- 
teva luni la — 80 °C au conti
nuat să funcționeze după reîn- 
călzirea lor.

Cercetători sovietici au a- 
rătat că răcirea bruscă a sîn- 
gelui la — 195 °C îl trans
formă într-o ..pudră" roșia
tică. La încălzire sîngele re
vine la starea lui normală, 
dacă i se adaugă lichid, Glo- 

și extragerea argonului prin to
pirea acestora Concomitent, se 
dozează conținutul de potasiu în 
mică printr-un procedeu chimic. 
Corelația dintre potasiu și ar
gon stabilește vîrsta absolută a 
rocii respective.

Lucrarea oamenilor de știință 
din Leningrad deschide noi po
sibilități pentru descoperirea 
zăcămintelor de fier, cupru și 
alte minerale utile, constituind 
în același timp o însemnată 
lizare a științei sovietice.

Adîncurile Pămîntului 
caracterizate prin marea
densitate, prin presiuni și tem
peraturi gigantice. S-a calculat 
că presiunea în interiorul glo
bului terestru crește de la 270 

rea-

sînt 
lor

• In centrul Pămîntului presi
unea: 3.059.700 atmosfere,

temperatura: 12.000a C.
• O sferă din fier de dimen

siunile planetei Marte

de atmosfere, cît este după pri
mul' kilometru, pină la 3.059.700 
de atmosfere în centrul Pămîn
tului.

La adîncimea de 2.900 km. 
începe ,,miezul’ Pământului4* o 
sferă cu raza de 3.500 km., a că
rui masă reprezintă o treime din 
cea a planetei întregi Tocmai 
despre alcătuirea acestui miez 
nu existau date științifice pînă 
de curînd. După unii savanți, 
partea interioară a miezului ar 
avea forma unui disc (din cauza 
uriașei presiuni care domnește 
acolo) și materia care formează 
discul ar fi în stare solidă, 
avînd totuși însușirile unui li
chid. După cei mai. mulți cerce
tători. miezul ar fi format din 
aliaje de fier și nichel sau în- 
sfîrșit, după geologul sovietic 
N Lodocinikov. miezul1 ar avea 
o compoziție chimică omogenă 
ca și tot restul Pămîntului, nu
mai că în urma presiunii de 
milioane de atmosfere din miez, 
materia trece acolo într-o fază 
de densitate metalică formînd 
un fel de silirăți metalizați.

Pentru a stabilj care din a- 
ceste teorii se apropie cel mai 
mult dc adevăr, cercetătorii tre
buiau să reproducă în laborator 
presiunea uriașă care domnește 
în centrul Pămîntului și să su
pună diferite substanțe acestei 
apăsări.

Datorită realizării de către 
savanții sovietici pentru pri
ma oară în istoria științei a unei 
presiuni de 5 milioane de at
mosfere (eu aproape 2 milioane 
mai mare decit cea existenta în 
centrul Pămîntului), a devenit de 
curind posibili, dezlegarea 
uneia din cele maț mari 
taine ale naturii: structura in
terioară a planetei

Pe baza experiențelor între" 
prinse recent de un grup de oa
meni de știință sovietici, sub în
drumarea prof. Lev Altșuler în 

. domeniul comprimării fierului 
pînă la 5.000.000 de atmosfere, a 
fost confirmată ipoteza că nu
cleul Pămîntului se compune din 
fier pur și nu din aliaje de fier 
sau din silicați metalizați așa 
cum o credeau majoritatea cer
cetătorilor. De aici rezultă. Că în 

își revin 
normal și 

i nu pro- 
un fel de 
în func- 

organismu. 
Calitatea

sănătoase 
repede, la 
că tiroxina 
voacă nici 
complicații 
ționarea 
lui. Calitatea linii 
obținută în acest fel 
este foarte bună, în- 
trucît firul, stimulat 
să 
mai 
ți re

crească, devine 
lung și mai sub* 
decît cel normal.

R. TEOFIL

for- 
pe 
de 

via- 
120 de

bulele roșii pot trăi sub 
mă congelată peste 1 an, 
cînd în condiții obișnuite 
temperatură a corpului, 
ța lor nu depășește 
zile. Conservarea îndelungată 
a sîngelui poate fi deci rea
lizată prin congelare.

Primele operații cu organe 
conservate prin congelare, au 
fost realizate. Medicii sovie
tici au reușit să coasă la loc 
piciorul unui dine după 25 
ore de la separarea de corp. 
După încălzire, el a fost su
dat, pielea, oasele, mușchii și 
nervii și-au recăpătat funcțiu
nile. Foarte curînd clinele 
mișca piciorul „operat1* la 
fel ca pe cel sănătos. La fel, 
transplantarea 
congelate de la un dine 
altul, a reușit pe deplin.

unei inimi
la

Se poate trăi 
fără oxigen ?

cosmice, au pus 
vreme problema 
unor noi condiții

Zborurile 
in ultima 
examinării 
grele pentru organism. In le
gătură cu existența vieții pe 
alte planete, s-a studiat de 
pildă faptul dacă organismele

problemă mult dispu-

interiorul globului terestru se 
află miezul" de fier care are 
aproximativ dimensiunile plane
tei Marte.

Dar aceasta încă nu este totul.
Căldura adîneurilor incandes

cente ale Pămîntului reprezintă 
o uriașă bogăție. Știința contem
porană proiectează de pe acum 
utilizarea ei. Astfel se folosesc 
în mare măsură izvoarele terma
le pentru încălzirea orașelor, ac
ționării turbinelor cu aburi ale 
centralelor electrice etck

Dar ce 
de fapt 
noastre ?

Iată o 
tată.

Măsurătorile efectuate în mine 
și săpăturile adînci 

-au arătat că tempe
ratura crește cu 1 
grad la fiecare 33 m. 
adîncime. Exact la 
3 km, adîncime se 
atinge punctul de 
fierbere a apei, iar 
la 50 km. adîncime, 
încep să se topească 
pietrele (12000C). 
Aici se află li

mita zonei unde se formea
ză lava vulcanilor, de aici se ri
dică bucăți de piatră topită și 
spartă. La adincimi mai mari, 
temperatura crește mai încet a8t- 
fel că în centrul Pămîntului ar 
domni, se credea pînă de curînd, 
o temperatură de 6009^C

Cercetătorul Vladimir Jarkov 
de la Institutul de geofizică al 
Academiei de științe a ll.R.S.S. 
a declarat recent că există în 
prezent temeiuri să se creadă că 
la adîncimea de 2.900 km tem
peratura trebuie să fie de ordi
nul a 6000 grade sporind la 
12.000 grade în.centrul Pămîn
tului !

Aceasta este o concepție cu to
tul nouă asupra regimului ter. 
mio din interiorul Pămîntului. 
Sporirea preciziei datelor experi
mentale obținute atît prin 
de de laborator cît și prin 
de geofizice va permite, 
toate probabilitățile, să se 
deze problema repartiției 
peraturilor în interiorul plane
tei noastre. Cercetările în această 
direcție continuă.

Iată doar cîteva aspecte din 
ingenioasa acțiune a savanților 
sovietici pentru destrămarea tai. 
nelor din străfundurile globului 
terestru planeta noastră natală.

Ing. ION SUCEVEANU

meto- 
meto- 
după 
el’ici- 
tem-

i

Cupe de șase metri pentru 
excavatoare, produse la în
treprinderea „Uralmașzavod"

Fote: TASS-MOSCOVA 
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vii pot trăi fără oxigen. Sa
vantul sovietic G. A. Tihov 
susținea astfel, că pe Marte, 
ar putea exista și plante, chiar 
în lipsa oxigenului sau în pre
zența unei cantități mici de 
oxigen. Experiențele sale au 
arătat că „aclimatizate artifi
cial*1. plantele pot crește și în 
asemenea condiții.

La Institutul de medicină 
aviatică „Pavlov" din Mos
cova, cercetătorii sovietici au 
reușit să crească rezistența la 
lipsa de oxigen, chiar a orga
nismului uman. După 9 as
censiuni artificiale în camere 
ermetice, la înălțimi de 
5-6 km. (cite 1—2 ore de fie
care dată) se mărește rezis
tența la presiuni scăzute ale 
aerului.

Am trecut în revistă, cîte- 
va exemple din care rezultă 
clar cît de mare este puterea 
de adaptare a vieții la condi
ții de mediu dificile. Specia
liștii afirmă pe drept cuvînt, 
că viața triumfă deseori chiar 
in cazurile în care 
aștepta mai puțin, 
concluzii, contribuie 
acum la rezolvarea 
a multor probleme de biolo
gie și medicină.

ne-am
Aceste 

de pe 
practică

DR. E. ROȘ1ANU

temperaturi domnesc 
în interiorul planetei

In laboratorul întreprinderii 
de instrumente din Praga a 
fost creat prototipul primului 

metanometru cehoslovac.

r

Foto : C.T.K.-PRAGA

Miniaturizare
Laboratul central de acumu

latori și elemente electrice din 
Poznan (R. P. Polonă) a elabo
rat construcția unei baterii elec
trice pe bază de
cărei dimensiuni nu 
cele ale unei monezi 
bani. Bateriile vor 
surse de alimentare

ale
pe
de 
ca <

mercur, 
întrec 
de 25 
servi 

a unor 
radioreceptori de dimensiunile 
unei cutii de chibrituri, dotați 
cu doi tranzistor!, antenă feriti- 
că și un microdifuzor ce poate 
fi instalat în pavilionul urechii.

Un vas amfibiu
Pentru transporturile mărfuri

lor direct din cargouri tn docuri, 
inginerii din Leningrad au con
struit un vas amfibiu. Vasul are 
o lungime de 19 m. ,,navigînd“ 
atît pe apă cît șl pe uscat, cu o 
viteză de 13 kfn. pe oră.

De la silex 
la diamante sintetice

Printre cărțile apărute în Co
lecția „Știința învinge'1, tinerii 
cititori pat găsi interesanta lu
crare de popularizare a științei: 
„De la silex la diamante sinte
tice" de ing. Galia Gruder.

După cum arată și titlul car
tea tratează etapele cele maț im
portante din istorio descopertni 
materialelor dure naturale și 
sintetice Din paginile acestei in
teresante cărți, tinerii 
vor avea prilejul 
felul

cititori 
să cunoascăr 

cum omul a reușit să des-

Ce să citim ?

intr-un stil 
multă vioi- 
etape ale 

materialelor

copere prețioasele însușiri ale 
materialeloi cu mare duritate 
din natură și cum a-a luat la 
întrecere cu natura in crearea 
unor materiale sintetice cu pro
prietăți noi, inexistente in na
tură.

Autoarea prezintă 
foarte plăcut și cu 
ciune principalei? 
dezvoltării tehnicei 
dure sintetice Citind această Lu
crare tinerii cititori vor avea 
prilejul să cunoască munco di. 
ficilă dar plină de satisfacții a 
cercetătorilor din laboratoare și 
a muncitorilor din domeniul 
producerii materialelor care iși 
aduc si de ti aportul la lupta 
pentru progresul științei și teh
nicii.

Ing. N. DIACON ESCU



Expresia năzuințelor de pace 
ale poporului nostru

Concurs internațional de notație
La Ștrandul Tineretului din 

Capitală au început joi între
cerile din cadrul concursului 
international de natație, sări
turi șj polo Pe apă la care 
participă sportivi reprezen
tând cluburile Dinamo- 
Moscova, Gwardia-Varșovia. 
Dozsa-Btida.pesta, Dinamo- 
Berlin și Dinamo-București. în 
prima zi au fost cunoscuți 
cîștigătorii la 6 probe. Cu un 
rezultat excelent a luat sfârșit 
proba de 200 m bras bărbați 
în care învingătorul G. Pro
kopenko (Dinamo-Moscova) a 
realizat timpul de 2’39 ”9/10. 
Pe locurile următoare s au 
clasat Messner (Dinamo-Ber
lin) - 2’43”3/10 și Al.
Schmaltzer (Dinamo-Bucu- 
rești) — 2’48”7/10. Proba de 
100 m liber femei s-a încheiat 
cu victoria înotătoarei ma-

PE SCURT
Turul ciclist internațional al 

R. P. Bulgaria a continuat cu 
desfășurarea etapei a 6-a Bur
gas — Vama (140 km). Victo
ria a revenit ciclistului bulgar 
Dimiter Koțev în 3h32’40“ 
urmat de Dumez (Belgia) și 
Ampler (R. D. Germană) cu 
același timp. în clasamentul 
general individual conduce 
acum Ampler (R. D. Germa
nă) 21h09’07’’. El este urmat la 
1’01“ de Jarzembski (R. P. Po
lonă) și la 2’14“ de Lebout 
(Belgia) la 3’19“ Stoian Gheor- 
ghev — (R. P. Bulgaria) etc. 
Pe echipe conduce R. P. Bul
garia urmată de R. D. Germa
nă la 1’45“ și la 5’43“ de Bel
gia.

★
Miercuri s-au desfășurat ul

timele jocuri din cadrul sfer
turilor de finală ale „Cupei 
U.R.S.S.“ la fotbal. Echipa 
Șahtior Stalino a dispus cu 
scorul de 2—1 de Spartak Vil
nius, Torpedo Moscova a în
trecut cu 2—0 pe Dinamo Mos
cova, iar Dinamo Tbilisi a în
vins cu 5—1 pe Sirak Lenina
kan.

Pentru semifinale s-au cali
ficat echipele Șahtior Stalino, 
Torpedo Moscova. Dinamo 
Tbilisi și S.K.A. Odesa. Semi-

La școală, în G. A. S.
(Urmare din pag. l-a)

te. A avut Ioc un permanent 
schimb dc scrisori între con
ducerile G.A.C. și G.A.S. in 
legătură cu acest fapt.

Acum pleacă spre gospodă
riile de stat o altă serie de ti
neri colectiviști îngrijitori de 
animale Comitetul regional 
de partid ne-a învățat să pri
vim însă mai departe. Intr-a
devăr trebuie să vedem : știu 
tinerii aceștia să aplice in 
gospodăriile lor tot ceea ce au 
învățat ? Dacă nu, atunci să-i 
ajutăm. In acest scop, am in
dicat comitetelor raionale 
U.T.M. să îndrume organiza
țiile de bază U.T.M, din gos
podăriile de stat ca, cu spriji
nul organizațiilor de partid și 
al conducerilor acestor uni
tăți, să trimită periodic pe 
foștii „profesori" din G.A.S. 
Pe acasă pe la foștii lor „e- 
levi", pe la gospodăriile colec
tive unde lucrează aceștia, 
să-i vadă cum se descurcă la 
treabă, cum aplică cele învă
țate și să-i ajute să lucreze 
bine. Nu ne oprim insă nici 
aici. Ne-am propus să-i aju
tăm pe toți tinerii îngrijitori 
de animale care nu au ter- 
minat cursul elementar să 
termine cele 7 clase, urmînd 
ca cei mai buni să fie reco
mandați de către organizațiile 
de bază U.T.M. conducerilor 
gospodăriilor colective pentru 
a fi trimiși mai departe Ia 
școlile profesionale zootehnice. 
Dintre aceștia vor fi recrutați 
viitorii elevi ai școlilor de 
maiștri și, desigur mulți au 
posibilitatea să ajungă tehni
cieni și ingineri zootehniști.

Congresul al III-1 ea al 
Uniunii Tineretului Munci

ghi are Ratal in Boroș (Dozsa- 
Budapesta) cronometrată în 
1’06’’2/10. Alte rezultate în
registrate : 100 m spate (băr
bați) : Gyorghi Muller (Dozsa- 
Budapesta) 1’06 ’3/10 ; 100 m 
bras (femei) : Ursula Kuper 
(Dinamo Berlin) l’23”3/10 ; 
1500 m liber : Ghenadie An
drosov (Dinamo-Moscova) 18’ 
56’’4/10 ; ștafeta 4 X 100 mixt 
(femei) : Dinamo-Moscova 5’ 
09”9/10, Dinamo-București 5’ 
19 ”4/10.

în primul meci al competi
ției de polo pe apă combinata 
Dozsa-Budapesta a învins cu 
scorul de 8—0 (5—0) echipa 
Gwardia-Varșovia. Dinamo- 
București a cîștigat cu scorul 
de 7—4 (4—2) întâlnirea cu 
Dinamo-Berlin.

Astăzi întrecerile continuă 
de la ora 11 și 17.

finalele vor avea loc la 26 și 
27 octombrie, iar finala este 
programată pentru 30 octom
brie.

★
Prima reuniune a competi

ției de box „Turneul celor 4“ 
va avea loc sîmbătă la ora 19 
în sala sporturilor de la Flo- 
reasca. Programul cuprinde 
zece întîlniri, dintre care, cele 
mai interesante se anunță a fi 
cele dintre P. Zăinescu — V. 
Czekeli; G. Simonka — A. Far- 
caș; A. Gănescu — D. Enuț și 
V. Netea — M. Ghiorghioni. 
Cea de-a doua reuniune este 
programată duminică diminea
ța de la ora 9,30 tot în sala 
sporturilor de la Floreasca.

★
După 12 runde în turneul 

internațional de șah de la Ma- 
rianske Lazne pe primul loc 
se află marele maestru ceho
slovac Pachman cu 7 ’/î punc
te. Cîte 7 puncte totalizează 
Trifunovici (Iugoslavia), Filip 
(R. S. Cehoslovacă), Lehmar 
(R. F. Germană) și Eisinger 
(R. F. Germană). Șahistul ro- 
mîn T. Ghițescu are 6 V2 
puncte și o partidă întreruptă 
pentru a doua oară cu șahis- 
tul iugoslav Jansa.

(Agerpres)

tor urmărind creșterea con
tribuției noastre Ia îndeplini- 1 
rea sarcinilor trasate de cel 
de-ai III-Iea Congres al parti- I 
durui, ne-a cerut, printre alte
le să ne ocupăm cu grijă de ri
dicarea calificării tinerilor. 
Ajutate de organizațiile de 
partid, de comuniști, organiza
țiile de bază U.T.M. din 
G.A.C. se străduiesc să se a-* 1 
chite conștiincios de această 
importantă sarcină.

II privesc pe tînârul cu pri 
viri blînde și cu un suris ce-i Iu 
minează chipul, alături de care, 
la această oră matinala, stau 
pe o comodă banchetă. E venit 
de pe pămîntul zbuciumatului 
continent negru, dintr-o țară pe 
care odinioară — nu-i mult de 
atunci - manualele de geogra
fie o catalogau la capitolul co
lonii franceze. în cuvintele pe 
oare le rostește cu o grabă in
voluntară, agitînd uneori mina, 
simți răzbătînd vintul de liber
tate ce răscolește Africa.

Facem cunoștință cu interlo
cutorul nostru : Diop M‘Baye 
Jacques, comisar pentru pro
blemele tineretului și sportului 
din Senegal și secretar al 
Uniunii Tineretului Senegalez. 
Discuția noastră are ca punct 
de pornire Africa și marile ei 
probleme actuale.

- Țările africane - îmi spune 
Diop M’Baye Jacques — sînt și 
țări tinere și țâri bâtrine. Bă- 
trîne, dacă ținem seama de 
vîrsta civilizației ce s-a născut 
pe continentul nostru. Tinere 
deoarece numai țle cîtva timp 
s-a produs o trezire a conștiin
ței popoarelor africane și unele 
din ele numai de cîteva luni au 
devenit independente. Proble
mele Africii le poți sintetiza în 
trei puncte : cîștigorea indepen
denței și consolidarea ei în 
statele ce s-au eliberat de sub 
jugul colonial ; apărarea păcii; 
lichidarea consecințelor slabei

Plute pe lacul de acumulare al Hidrocentralei „V. I. Lenin44-Bicaz.
Foto : AGERPRES

„Ceasul din urmă 
al colonialismului a sosit“

Ne vorbește Diop M’Saye Jacques, comisar pentru problemele tineretului 
și sportului din Senegal și secretar al Uniunii Tineretului Senegalez

dezvoltări economice a țărilor 
din Africa. Drumul independen
ței nu este un drum ușor. Po
poarele Africii trebuie să mai 
biruie multe dificultăți. Ne este 
insă un sprijin puternic atitu
dinea pe care țările socialiste, 
printre care și Romînia, o au în 
problema colonialismului. Vă 
mărturisesc că intr-un fel îmi 
pare rău că în aceste clipe nu 
mă aflu în Africa. Nu de alt
ceva, dar aș vrea sâ înregistrez 
nemijlocit reacția tineretului și 
a popoarelor față de propune
rea de însemnătate istorică pe 
care dl. Hrușciov a făcut-o ia 
O.N.U. : lichidarea definitivă și 
imediată a colonialismului. Pen
tru africanii ce trăiesc sub asu
prirea coloniala această pro
punere este ca speranța eliberă 
rii imediate pentru un om întem
nițat pe nedrept vreme îndelun

(Urmare din pag. l-a)

cerea armamentelor și forțelor 
aim at e, spre eliminarea lor. 
Eliberarea omenirii de povara 
tot mai apăsătoare a cheltuie
lilor militare și a cursei inar- 

' mărilor ar deschide calea spre 
valorificarea într-o măsură tot 

1 mai mare a imenselor posibili
tăți pe care le-au deschis în 

i fața lumii mijloacele tehnice 
perfecționate, capabile să asi- 

■ gure condiții mai bune de via
ță întregii populații a globu- 

I lui.
Trăim în epoca cind regimul 

. colonial trebuie să fie lichidat 
definitiv și în întregime. A so
sit timpul să fie dărimat edi- 

i ficiul monstruos al colonialis- 
! mului, clădit pe exploatarea și 

jefuirea nemiloasă a popoare- 
I lor. Orice încercare a colonia- 
! liștilor de a împiedica prin 

sălbatice represiuni sau perfi
de diversiuni acordarea inde
pendenței popoarelor asuprite 
este sortită eșecului. Nu există 
forță în lume în stare să o- 
prească marșul impetuos al 
mișcării de eliberare a popoa
relor de sub jugul colonialis
mului. Poporul nostru care 
prețuiește ca lumina ochilor 
libertatea și independența cu
cerite prin jertfe grele în lup
ta pentru înlăturarea domina
ției imperialiste manifestă o 
caldă simpatie, un puternic 
spirit de solidaritate față de 
cauza dreaptă a popoarelor co
loniale. Aceste sentimente 
și-au găsit o nouă expresie în 
cuvîntarea tovarășului Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej rostită la 
tribuna Organizației Națiuni
lor Unite : „Poporul romîn se 
pronunță cu hotărîre pentru 
abolirea definitivă și neintir- 
ziată a acestui sistem bleste
mat care face să se cutremure 
de rușine pe oricine se simte 
om. Guvernul Republicii Popu
lare Romine salută și sprijină 
Declarația cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, propusă 
de U.R.S.S...."

Pornind de la convinge
rea că fiecare stat mem
bru al O.N.U., fie el mare 
sau mic, are îndatorirea să 
aducă o contribuție proprie, 
activă, la afirmarea concretă 
a principiilor coexistenței paș
nice in relațiile internaționale, 
guvernul romîn a propus în
scrierea pe ordinea de zi a ac
tualei sesiuni a Adunării Ge
nerale a punctului intitulat : 
„ACȚIUNI PE PLAN REGIO
NAL ÎN VEDEREA ÎMBUNĂ
TĂȚIRII RELAȚIILOR DE 
BUNA VECINĂTATE INTRE 
STATE EUROPENE APARȚI- 
NÎND UNOR SISTEME SO- 
CIAI-POLITICE DIFERITE44.

Este cunoscut că țările so
cialiste din Balcani și-au ex
primat în repetate rinduri do
rința de a rezolva pe cale de 
tratative problemele litigioase 
cu alte țări și au făcut propu
neri în acest sens. După cum 

gată. Sint convins că tineretul 
din Senegal a primit cu sinceră 
bucurie propunerea făcută de 
Uniunea Sovietică și pe care 
țara dumneavoastră a sprijinit-o 
în mod călduros.

Diop M’Baye Jacques conti
nuă :

- Problema păcii preocupă 
Africa in cel mai înalt grad. 
Dar popoarele continentului no
stru constata că de cind a- 
ceastâ problemă se află pe or
dinea de zi a vieții internațio
nale doar țările socialiste au 
avut o atitudine constructivă, 
inițiind propuneri valoroase. 
Ideea dezarmării generale și 
totale corespunde pe deplin do
rinței de pace a popoarelor 
Africii. Ea este îmbrățișată cu 
multă căldură de tinerii noștri. 
Reînoirea de către țările so
cialiste a propunerilor privind 

se știe guvernul romîn a pro
pus încă în 1957 o astfel de în
țelegere intre statele regiunii 
balcanice și a reînnoit propu
nerile sale in anul 1959. Reali
zarea unei astfel de înțelegeri 
ar crea condiții din cele »nai 
favorabile pentru intensifica
rea schimburilor economice, a 
colaborării multilaterale și a- 
jutorului reciproc, in folosul 
tuturor popoarelor acestei re
giuni. Guvernul romîn a reîn
noit de la tribuna O.N.U. pro
punerea cu privire la încheie
rea unui tratat de înțelegere 
și securitate colectivă, avînd 
drept scop să consolideze pa
cea în regiunea balcano-adria- 
tică și s-o transforme într-o 
zonă din care să fie eliminate 
bazele militare străine, ram
pele de lansare a rachetelor și 
armele nucleare.

Pornind de la ideea că tînă- 
ra generație poate și trebuie 
să joace un rol important, un 
rol activ în favorizarea țeluri
lor păcii și coexistenței paș
nice, guvernul romîn a pro
pus înscrierea pe ordinea de 
zi a actualei sesiuni a 
punctului intitulat: „MA
SURI PENTRU PROMO
VAREA ÎN RÎNDURILE 
TINERETULUI A IDEI
LOR PĂCII, RESPECTULUI 
RECIPROC ȘI ÎNȚELEGERII 
INTRE POPOARE44. Educarea 
tineretului în spiritul păcii re
prezintă o problemă de o deo
sebită răspundere, deoareee 
de educația care se dă 
tineretului de astăzi, chemat 
intr-un viitor apropiat să con
ducă societatea, depinde în 
mare măsură dacă eforturile 
depuse pentru a apăra gene
rațiile viitoare de ororile răz
boiului vor fi încununate de 
succes.

Pe bună dreptate guvernul 
nostru consideră că Adunarea 
Generală a O.N.U. ar aduce 
un real serviciu cauzei păcii 
dacă ar recomanda guvernelor 
și organizațiilor specializate 
să acorde o atenție sporită pro
blemelor legate de promova
rea în rîndurile tineretului a 
ideilor păcii, respectului reci-

Cu v înt ui 
oamenilor ele știinfă

(Uruzare din pag. l-a) 

nism și forță de convingere pe 
care tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej le-a rostit de la tri
buna O.N.U. chenund marele 
for internațional să adopte mă
suri pentru promovarea in rîn
durile tineretului a ideilor păcii, 
respectului reciproc și înțelege
rii între popoare. Tineretul pa
triei, noastre este educat cu con
secvență în spiritul acestor idei. 
Ca dascăli și oameni de știință 
ei au condamnat cu hotărîre fap
tul că cercuri conducătoare din 
țările capitaliste încearcă să 
inoculeze tinerei generații veni- 

dezarmarea cu ocazia sesiunii 
O.N.U. dovedește desigur ata
șamentul acestor țări față de 
pace. In legătură cu aceasta 
vreau sâ adaug că realizarea 
dezarmării ar avea o influență 
binefăcătoare asupra țărilor 
Africii, țări slab dezvoltate din 
punct de vedere economic.

Interlocutorul nostru, în con
tinuare, își exprimă părerea în 
legătu-ră cu propunerea guver
nului R. P. Romîne, făcută în 
cadrul O.N.U., de a se promova 
în rîndurile tineretului ideile
păcii.
- Propunerea romînească este 

bine venită și răspunde cerințe
lor situației internaționale. A 
educa tineretul în spiritul păcii 
este o necesitate urgentă. Tine
retul întruchipează ziua de 
mîine a omenirii. Tocmai de a- 
ceea el trebuie educat cu grijă 

proc șî înțelegerii între popoa
re și ar iniția elaborarea unei 
convenții internaționale în a- 
cest sens.

Țara noastră acordă o în
semnătate deosebită Organiza
ției Națiunilor Unite ca mijloc 
de întărire a păcii în lumea 
întreagă. De aceea, O.N.U. tre- 
buio să devină o organizație 
universală prin încetarea dis
criminărilor Ia adresa R. P. 
Chineze, împiedicată să-și ocu
pe locul legitim în O.N.U. și 
prin admiterea R. P. Mongole, 
în același timp, guvernul ro
mîn consideră necesară îmbu
nătățirea structurii aparatului 
executiv al O.N.U. astfel incit 
secretariatul general să fie 
compus nu dintr-o persoană ci 
din trei reprezentanți — ai sta
telor aparținînd alianțelor oc
cidentale, statelor socialiste și 
celor neutre. Totodată, ținînd 
seama de acțiunile provoca
toare ale autorităților ameri
cane, guvernul nostru conside
ră justificată părerea că tre
buie examinată problema gă
sirii unui alt sediu pentru 
O.N.U. intr-o țară care să poa
tă asigura desfășurarea norma
lă a lucrărilor organizației.

Glasul poporului romîn, iu
bitor de pace a răsunat limpe
de și puternic de la tribuna 
Adunării Generale a O.N.U. 
în întreaga țară oamenii mun
cii au ascultat cu emoție și 
bucurie la radio și au citit în 
ziare mesajul de pace pe care 
conducătorul delegației romî- 
ne l-a transmis în numele în
tregului nostru popor Adunării 
Generale a O.N.U. Cuvintele 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej au făcut să creas
că în inimile oamenilor 
muncii sentimentul de le
gitimă mîndrie pentru 
prestigiul crescînd de care 
R. P. Romînă se bucură pe a- 
rena internațională, pentru 
contribuția activă pe care țara 
noastră, împreună cu Uniunea 
Sovietică, celelalte țări socia
liste și toate țările iubitoare de 
pace, o aduce la rezolvarea 
problemelor vitale ale epocii 
contemporane.

nul urii șovine și ideile odioase 
ale militarismului și revanșiz- 
mului.

Studenta Pap Petruța din anul 
V Medicină generală a arătat că 
studenții institutului sînt ani
mați de un puternic, sentiment 
de mîndrie pentru activitatea 
constructivă desfășurată de dele
gația țării .noastre la cea de a 
Xy-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. și sprijină cu 
căldură propunerile concrete ale 
Uniunii Sovietice cu privire la 
dezarmarea generală și la lichi
darea colonialismului.

în încheierea adunării a fost 
adopt :tă o moțiune adresată 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, conducătorul delegației 
R.P.R. la cea de a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
în care se exprimă sprijin de
plin față de poziția țării noastre 
in problemele importante ale 
contemporaneității.----•----  

informații
La invitația Institutului ro

mîn pjntru relații culturale cu 
stră'nătatea, marți a sosit în 
Capitală pentru a-și petrece 
concediul de odihnă în țara 
noastră. G. A. Jukov. preșe
dintele Comitetului de Stat al 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., pentru legături cul
turale cu țările străine, îm
preună cu soția.

★
Joi la amiază, la Consiliul 

General A.R.L.U.S., numeroși 
oameni de teatru și ziariști 
din Capitală au participat la 
o conferință de presă cu re
prezentanți ai Teatrului aca
demic de dramă „A. S. Puș- 
kin“ din Leningrad, care se 
află în turneu în țara noastră.

Acad. P. Constantinescu- 
Iași, vicepreședinte al Consi
liului General A.R.L.U.S., a 
adresat oaspeților un călduros 
salut.

(Agerpres)

intr-un spirit pașnic, care să ex
cludă colonialismul și ațițarea 
la război. Cred câ toți oamenii 
ce iubesc sincer pacea vor găsi 
cuyinte de aprobare pentru pro
punerea guvernului romîn.

Tînârul senegalez revine la 
problemele Africii :
- Domnii colonialiști la ora 

aceasta varsă lacrimi de cro
codil afirmind că n-ar voi decit 
fericirea popoarelor ce trăiesc 
sub jugul lor. Noi cei din Se
negal cunoaștem bine „binefa
cerile4 colonialiste. Se spune 
despre țara noastră că ar avea 
ce! mai mare număr de titrați 
universitari din Africa. Și totuși 
pe aceștia ii poți număra pe 
degete. 98 la sută din locuitorii 
țârii sint analfabeți. lată bilan
țul... In momentul de față cercu
rile colonialiste vor sâ frîneze 
mișcarea de eliberare națională 
a popoarelor africane. Ceea ce 
se petrece in Congo este du
reros și inadmisibil.

Diop M’Baye Jacques tace 
cîteva clipe. Am senzația că 
gîndurile îi zboară spre melea
gurile natale, spre continentul 
african aflat în efervescență.

- Africa s-a trezit... Nimic nu 
mai poate zăgăzui marșul spre 
libertate al popoarelor conti
nentului nostru. Ceasul din urmă 
ai colonialismului a sosit I

EUGENIU OBREA

TELEGRAME EXTERNE

N. S. Hrușciov: „Sîntem ferm convinși 
că popoarele vor salvgarda pacea 

pe pămînt"
MOSCOVA 29 (Agerpres). 

- TASS transmite : Ziarul 
„Izvestia" din 29 septembrie 
a publicat interviul acordat 
corespondenților săi la 27 
septembrie de N. S. Hrușciov 
la New York.

Această declarație, împreu
nă cu evenimentele și faptele 
din viața oamenilor de pe în
tregul glob vor figura în car
tea „O zi în lume" — ediția 
a doua, întocmită din iniția
tiva ziarului „Izvestia11.

in convorbirea cu corespon
denții „Izvestiei" N. S. Hruș
ciov a spus :

Am ascultat cu atenție pe 
vorbitorii care au urcat la tri
buna acestei înalte adunări, 
am cîntărit și am comparat 
punctele lor de vedere. Acum 
majoritatea covirșitoare a re
prezentanților vieții publice 
și politice și a oamenilor de 
stat din lumea întreagă au 
recunoscut deja căt sesiunea 
Adunării Generale' a O.N.U, 
poate și trebuie să examineze 
cele mai importante și com
plicate probleme care stau in 
fața omenirii.

Provocările imperialiste nu pot intimida 

eroicul popor al Cubei

Cuvîntarea lui Fidel Castro 
la înapoierea sa la Havana
HAVANA 29 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 28 septem
brie s-a înapoiat la Havana pri’ 
mul ministru al Cubei, Fidel Cos’ 
tro, care a condus delegația cu- 
bană la cea de.a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. îm
preună cu el la Havana s-a îna
poiat o parte din membrii dele
gației cub ane.

Primul ministru și persoanele 
care îl însoțesc au sosit la Ha. 
vana pe bordul unui avion sovie
tic JL-HT.

Curind după înapoierea lui Fi’ 
del Castro la Havana, în uriașa 
piața din fața Palatului preziden
țial a avut loc un grandios mi 
ting al oamenilor muncii cubani 
care au salutat cu căldură pe li
derul revoluției.

La mitingul la care au parti
cipat sute de mii de cubani, Dor. 
ticos, președintele republicii, și 
primul ministru Fidel Castra au 
rostit cuvînturi.

Pe cind Fidel Castro biciuia cu 
mînie imperialismul american, in 
parcul din apropierea palatului 
prezidențial s-a produs o puter
nică explozie. Din fericire nici o 
persoană nu a avut de suferit de 
pe urma bombei aruncate de o 
mină criminală.

Timp de cîteva minute cubanii 
și-au exprimat indignarea față de 
uneltirile murdare ale dușmani
lor revoluției.

Continuîndu-și cuvîntarea care 
fusese întreruptă, Fidel Castro a 
declarat : Oricine știe cine plă 
tește aceste bombițe. Sînt bombi- 
țele imperialismului. Observați că 
explozia s-a produs tocmai in cli
pa în care vorbeam despre impe
rialism.

Nu au putut să ne ingenun- 
gheze nici cind au aruncat bom
be asuprn noastră, nici cind au 
trimis aviația împotriva noastră, 
a spus in continuare Castro, Cît 
de neputincioși sînt acei care cred 
că putem fi intimidați cu aseme
nea bombițe !

Fidel Castro a chemat poporul 
cuban sâ creeze un sistem de vi‘ 
gilență revoluționară colectivă. A’ 
cei care se joacă cu poporul, a 
declarat el, nu știu ce înseamnă 
poporul, nu cunosc ce forța re
voluționară posedă el.

-----

Al 26-lea stat 
independent al Africii- 

Federația Nigeriei
La 1 octombrie deasupra ora

șului Lagos, capitala fostei co
lonii engleze Nigeria, se vc 
înălța steagul independenței. 
Va lua ființă un nou stat afri
can - Federația Nigeriei.

Proclamarea independenței 
Nigeriei - al 26-lea stat din 
Africa - este încă o lovitură 
dată rușinosului sistem colo
nial.

Nigeria este situată pe lito
ralul golfului Guineea și se 

învecinează cu Republicile afri
cane Niger, Ciad și Dahomey 
și cu teritoriul englez sub tu
telă Camerun.

Suprafața Nigeriei este de 
960 mii km.p. adică de 4 ori 
mai mare decit teritoriul Marii 
Britanii. Populația este de 36 
milioane oameni. Din 1954 Ni
geria este o federație alcătuită 
din regiunile de nord, de est 
și de vest, fiecare eu parla
mentul și cu guvernul el.

N. S. Hrușciov a spus că 
aceste probleme sînt : dezar
marea, acordarea neîntârziată 
a libertății Și independenței 
tuturor țărilor și popoarelor 
coloniale, condamnarea și 
curmarea zborurilor agresive 
ale aviației americane deasu
pra teritoriilor străine, orga
nizarea intr-un mod mai con
structiv și mai just a activi
tății aparatului executiv al 
Organizației Națiunilor Unite.

N. S. Hrușciov a declarat 
că delegația sovietică a făcut 
un drum lung pină la New 
York tocmai pentru ca aceste 
probleme și multe altele să 
fie rezolvate în mod pozitiv.

„Pentru rezolvarea litigiilor 
internaționale este nevoie de 
calm și înțelepciune. Sperăm 
că de aceste calități vor da 
dovadă toate delegațiile la 
sesiunea. Adunării Generale", 
a declarat N. S. Hrușciov.

Referindu-se la primirea în 
O.N.U. a unor noi state afri
cane N. S. Hrușciov a spus : 
„Acest lucru a făcut ca acea
sta să devină o organizație și 
mai reprezentativă. Salutăm

Cuvîntarea lui Fidel Castro a 
fost întreruptă de încă o explozie 
care a răbufnit in același parc, 
lingă palatul prezidențial. Din fe’ 
ricire nici această explozie n-a 
provocat victime.

Aceste explozii n-au decit să 
răbufnească, a răspuns ba aceasta 
Fidel Castro. Ele întăresc forțele 
poporului nostru, îl pregătesc 
pentru luptă.

In încheierea cuvintărîi sale. 
Fidel Castro a subliniat că fie
care cuban trebuie să priceapă 
cit se poate de bine problemele 
internaționale pentru a fi corn, 
plet pregătit să apere revoluția 
cubană care este cauza nu numai 
a poporului Cubei, dar și cauza 
tuturor popoarelor țărilor slab 
dezvoltate.

Primul minisfru al Greciei 
a primit pe ambasadorul R. P. Romîne

ATENA 29 (Agerpres). - La 
27 septembrie primul mini
stru al Greciei, Constantin 
Karamanlis, a primit pe am
basadorul R.P. Romine la 
Atena, Mircea Bălănescu.

în cursul convorbirii, care 
s-a desfășurat într-o atmos

Conferința Uniunii
TOKIO 29 (Agerpres). - 

TASS transmite : La 29 sep
tembrie, la Tokio a avut loc 
ceremonia deschiderii celei 
de-a 49-a conferințe a Uni
unii Interparlamentare.

La conferință participă 
parlamentari din 49 de state, 
printre care o delegație a gru
pului parlamentar al Uniunii 
Sovietice în frunte cu I. I. Pa- 
lețkis, vicepreședinte al Pre-

SITUAȚIA
PARIS 29 (Agerpres). - TASS 

transmite • După cum anunță 
corespondentul din Vientiane al 
agenției France Presse, primul 
ministru al Laosului prințul Su- 
vanna Fumma, a declarat că 
tntre guvernul său și grupul re
bel al generalului Fumi Nosavan 
s-<a ajuns la un acord cu privire 
la încetarea imediată a operațiu
nilor militare.

In ajunul marii sărbători 
a poporului chinez

MOSCOVA 29 (Agerpres), — 
TASS transmite : La 29 septem
brie, în Sala Coloanelor a Casei 
Sindicatelor din Moscova a avut 
ioc o adunare festivă consacrată 
cei ei de-a 11-a aniversări a pro
clamară Republicii Populare Chi
neze.

Raportul la adunarea festivă a 
fost prezentat de Veaceslav Eliu- 
tin, ministrul 1 nvățămîntului Su
perior A Mediu de specialitate 
al U.R.S.S., vicepreședinte al 
conducerii asociației pentru prie
tenia sovieto-chineză. El a vorbit 
despre succesele importante ob
ținute de poporul chinez in trans
formarea socialistă a patriei sale 
relevind că ajutorul acordat de 
Uniunea Sovietică și de celelalte 
țări socialiste a permis Republi
cii Populare Chineze să reducă 
considerabil durata parcurgerii 
unor etape ale construcției socia
liste.

Ambasadorul R. P. Chineze, 
Liu Siao, a relevat In cuvinta
rea sa că succesele R. P. Chine
ze nu pot fi separate de ajutp- 
rul Uniunii Sovietice. Poporul 
chinez, a spus el, nu va uita ni
ciodată acest ajutor. El va învăța 
întotdeauna de la poporul sovie
tic.

Prietenia noastră, a spus In 
continuare ambasadorul, bazată 
pe principiile marxism-leninis- 
mulul, ale Internaționalismului 
proletar și ale Declarației de la 
Moscova, se va dezvolta și pe vii
tor.

Cei prezenți au întâmpinat cu 
căldură cuvîntarea conducătoru
lui delegației chineze, Siul Guan- 
da. După ce a transmis un fier

cu căldură pe noii membri ai 
O.N.U".

Cind reprezinți interesele 
unui popor atît. de mare, ale 
unui stat atît de puternic ca 
Uniunea Sovietică, a spus 
N. S. Hrușciov, iți cresc pu
terile. Noi știm că delegația 
noastră este sprijinită de în
tregul popor sovietic, ferm, 
hotărît să apere cauza justă 
a păcii pe pămînt.

Poporul nostru, a remarcat
N. S. Hrușciov, a fost întot
deauna un popor mîndru și 
puternic. Acum 25 de ani, 
cind am fost singuri în mijlo
cul valurilor furioase ale ca
pitalismului, cind am avut 
mai puține uzine, fabrici, ora
șe, străzi, sovhozuri, și insti
tuții de învățămînt superior^ 
am privit și atunci cu încre
dere viitorul. Și noi am cîș
tigat lupta pentru viitor. Ce 
orizonturi nemărginite ne 
sînt deschise astăzi, cînd mai 
mult de o treime din omenire 
pășește înainte sub steagul 
socialismului!

în încheiere N. S. Hrușciov 
a spus : în zilele noastre 
Uniunea Sovietică, întregul 
lagăr socialist constituie o 
forță măreață de nebiruit, 
care dispune de un uriaș po
tențial economic. Țările fră
țești sînt legate prin înaltele 
idealuri comuniste. Ele luptă 
în numele fericirii pe pămînt, 
pentru înaltele lor idealuri, 
pentru coexistența pașnică. 
Sîntem ferm convinși că po
poarele vor salvgarda pacea 
pe pămînt.

Ce-i drept, pentru aceasta 
este nevoie de participarea 
tuturor popoarelor la lupta 
pentru pace. Această acțiune 
de răspundere nu poate fi 
exercitată numai de unul, 
sau chiar două, trei popoare. 
Unitatea forțelor populare din 
lumea întreagă este o fortă
reață pe care nu o vor cuceri 
dușmanii păcii.

★
Agenția TASS a transmis de 

asemenea răspunsurile date zia
rului „Izvestia" de tovarășii 
T odor Jivkov, conducătorul 
delegației R. P. Bulgare la
O. N.U. și Janos Kadar, condu
cătorul delegației R. P. Ungare 
la O.N.U.

feră cordială, primul ministru 
Karamanlis a subliniat că în
tre Grecia și Romînia există 
o veche prietenie și că în pre
zent nu există nici o piedică 
în calea dezvoltării relațiilor 
dintre cele două țări.

Interparlamentare
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S.

Delegația grupului național 
romîn al Uniunii interparla
mentare este alcătuită din 
deputății Gheorghe Vasilichi, 
vicepreședinte al Comitetului 
de conducere al grupului na
țional romîn al Uniunii inter
parlamentare și C. Paraschi- 
vescu-Bălăceanu, secretar.

DIN LAOS
Primul ministru a declarat că 

după aceasta va fi necesar să se 
ducă tratative politice. El a sub
liniat cs generalul Fu ml Nosa
van a fost de acord cu crearea 
unui guvern al frontului național 
în care trebuie să intre actualul 
premier Suvanna Fumma. con
ducătorul mișcării Patet Lao. 
prințul Sufanuvong și unul din 
liderii grupului rebel — prințul 
Boun Oum, 

binte salut oamenilor sovietici, 
subliniind importanța uriașă a 
ajutorului sovietic pentru trans
formarea socialistă a economiei 
R. P. Chineze, Siul Guan-da a 
arătat că poporul chinez spriji
nă politica coexistenței pașnice 
a statelor cu sisteme sociale di
ferite, propunerile sovietice cu 
privire la dezarmarea generală și 
completă, la lichidarea regimu
lui colonial. El a subliniat impor
tanța coeziunii dintre popoarele 
sovietic și chinez și a spus că 
încercările imperialiștilor de a 
submina această coeziune sînt 
sortite eșecului.

Spectacol de gală 
cu filmul 

„Fiicele Partidului"
Cu prilejul celei de-a 11-a 

aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, Minis
terul Invățămîntului și Cultu
rii a organizat joi seara la cine
matograful „Patria" din Capi
tala un spectacol de gală cu 
filmul „Fiicele Partidului". o 
producție a cinematografiei chi
neze.

Filmul „Fiicele Partidului" 
redă un episod din lupta eroică 
a tineretului chinez, în frunte cu 
comuniștii, pentru eliberarea 
țării.

Publicul a primit cu căldură 
noua realizare a cinematogra
fiei R. P. Chineze.

( Agerpres)



Răsunetul international 
al cuvîntării tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

P. Bulgaria

29 (Agerpres),SOFIA
Presa bulgară publică expuneri a. 
supra cuvîntării rostite de tova
rășul Gh. Gheorghiu-Dej în șe
dința din 27 septembrie la A- 
dunarea Generală a O.N.U. sub 
titlul* „Balcanii trebuie să de
vină o zonă a păcii in care să 
nu existe armament atomic și 
rachete", ziarul „Rabolnicesko 
Del o" subliniază în mod deose
bit faptul că șeful delegației ro
mîne a reînnoit în cadrul sesi
unii Adunării Generale propu
nerea ca statele din regiunea 
balcanică să încheie un tratat 
de înțelegere și securitate colec
tivă care, prin eliminarea baze
lor militare străine, a rampelpr 
de lansare a rachetelor și arma
mentului atomic, să transforme 
această regiune într-o zonă a 
păcii.

„Rabotnicesko De!o" expune 
de asemenea ideile formulate de 
șeful delegației romîne în legă
tură cu necesitatea urgentă de a 
se lichida rușinosul sistem colo
nial și cu problema cea mai im
portantă a contemporaneității, 
problema dezarmării.

în expunerea cuvîntării tova
rășului Gh. Gheorghiu Dej ziarul 
„Oteceslvent Front" reia idee a 
asigurării păcii în regiunea bal* 
cano-adrialică, subliniind la 
rîndul său importanța propune
rii făcute în aecst sens de gu
vernul romîn încă din 1957.

Ziarele „Narodna Mladej", 
t,Zemedelsko Zname" și „V e- 
cerni Novini" publică de aseme
nea expuneri ale cuvîntării 
rostite tie tovarășul Gh. Gheor
ghiu-Dej în Adunarea Generală 
a O.N.U.

R. P. Ungară

BUDAPESTA — 29. Corespon
dentul Agerpres transmite : Zia
rele maghiare din 28 și 29 sep. 
tembrie au publicat expuneri aie 
cuvîntării rostite de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
(J.N.U. hub titlurile „Gheorghiu- 
Dej : O.N.U. trebuie să devină o 
organizație care să cuprindă în
treaga lume" și „du transformăm 
peninsula Balcanică într-o zonă 
a păcii fără arme atomice", zia. 
rul ,,Nepszabadsag" publică ex
trase ale acestei cuvintări rele- 
vind ideile formulate de șeful de
legației romîne în legătură cu 
caracterul și sarcinile Urganizației 
Națiunilor Unite și cu necesita
tea unei noi structuri a secreta, 
riatului O.N.U. Ziarul trece în 
revistă ideile formulate de tova
rășul Gheorghe Gheorghiu Dej în 
legătură cu problema vitală a 
dezarmării generale și complete, 
subliniind că șeful delegației ro- 
xnîne a reîunoit propunerea fă
cută încă în 1957 statelor balca. 
nice de a încheia un tratat de 
înțelegere și securitate colectivă 
care să asigure transformarea re
giunii balcanoadrialice întro 
zonă a păcii și colaborării între 
popoare. „Nepszabadsag" relevă 
de asemenea poziția pe care s-a 
situat delegația romînă în pro. 
blema lichidării sistemului colo
nial și in alte probleme 
în centrul atenției 
O.N.U.

Grecia

care sînt 
sesiunii

ATENA 29 (Agerpres). — Pre
sa greacă dm 28 și 29 septembrie 
a publicat informații cu privire 
]a cuvîntarea rostită în Aduna
rea Generală a O.N.U. de către 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, Ziarele subliniază îndeosebi 
măsurile propuse de șeful dele
gației routine în vederea îmbuna, 
tățirii relațiilor între state euro
pene cu orînduiri social politice 
diferite.

Sub titlul pe șase coloane „Ră
sunetul larg al propunerilor făcute 
de Gheorghiu-Dej..", ziarul „A. 
nexartitos Typos’* publică o co
respondență în care scrie : „Pro
punerea Kominiei a fost înscrisă 
pe ordinea de zi fără opoziția 
vreunei țări balcanice și îndeosebi 
a Greciei, care a voțat in favoa
rea înscrierii ei pe ordinea de zi, 
ți de la .care se așteaptă un spri. 
jin substanțial cînd va fi dezbă
tută in Adunarea Generală". Zia
rul este de părere că „problema 
bulcanică va fi una din cele mai 
importante teme ce vor fi discu
tate la Adunarea Generală a 
O.N.U."

Ziarul „Vima“ publică cores
pondența trimisului său special 
la New York care, comentind eu. 
vîntarea tovarășului Gheorghiu- 
Dej, remarcă : „Conducătorul de
legației romîne a accentuat că 
guvernul său dorește să contri
buie ca regiunea balcanică să se 
transforme într.o zonă a păcii, li
beră de arme atomice, de baze 
de lansare de rachete și de baze 
militare străine".

Ziarul guvernamental „Kathi- 
rnerini" publică în prima pagină 
o relatare a cuvîntării rostite de 
tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej. Deși încearcă să micșoreze 
importanța propunerilor făcute 
de 
rul 
nic 
un 
mai 'ales Grecia a votat in favoa
rea înscrierii acestei probleme pe 
ordinea de zi..*ț

delegația R. P. Romîne, zia- 
nu poate ignora ecoul puter- 
al acestora scriind că „...Nici 
stat balcanic nu s.a opus și

,,Gheorghiu-Dej a invitat Gre
cia și Turcia să examineze mai 
favorabil propunerea decît la pri. 
ma ei formulare. scrie ziarul 
„Elefteria". care menționează în 
continuare că problemele expuse 
de șeful delegației romîne pri
vind peninsula Balcanică au fost 
susținute la O.N.U. și de dele
gațiile altor state.

Ziarul _,Akropolis“ scrie în co
mentariul său : „Cercurile ofi. 
dale grecești recunosc că dis
cursul d-lui Gheorghiu-Dej a fost 
rostit pe un ton calm și trebuie 
să recunoaștem că pactul balca- 
no.adriatic propus nu cere Gre
ciei să renunțe la alte obligații 
asemănătoare asumate". La rîndul 
lău ziarul „Apoghevmatini" scrie: 
,,D-l Averoff va expune punctul 
de vedere al Greciei față de dis
cursul conducătorului romîn, 
Gheorghiu-Dej, privind un pact 
balcano-adriahc. Se prevede că 
guvernele Greciei și Turciei vor 
reacționa favorabil,..**

Corespondentul din New York 
al ziarului „Avghi“, într-un co
mentariu intitulat „Impresii fa
vorabile la O.N.U", relatează :

„Prezența unor conducători 
bă căniei la O.N.U, și discursu
rile lor în Adunarea Generală, 
dar in special al lui Gheorghiu- 
Dej — prin propuneri realiste 
de colaborare balcanică, a creat 
o impresie puternică asupra 
auditoriului. După părerea dife
ritelor cercuri de la O.N.U., pre
zentarea pentru prima oară pe 
arena internațională a acestei 
probleme scoate în evidență im
portanța ei. Aceasta este conclu
zia la care am ajuns, scrie cores
pondentul, după convorbirile 
avute nu numai cu 
țărilor socialiste, ci și 
uiți delegați ai țărilor 
aici. Aceștia din urmă 
clarat că găsesc propunerile con
ducătorului delegației romîne 
conciliante, constructive și consi
deră că pot să aducă rezultate 
pozitive dacă toate părțile vor 
manifesta înțelegerea cuvenită, 
dat fiind că pentru colaborarea 
în Balcani nu se pun condiții 
politice sau de altă natură. Fap
tul că se propune ca regiunea 
balcanica să fie transformată in- 
tr-o zonă a păcii, fără baze stră
ine și fără rampe de lansare a 
rachetelor, nu poate constitui o 
piedică, ci dimpotrivă, vi fi uz 
pas pozitiv necesar consolidării 
calmului, siguranței și restabili
rii încrederii reciproce".

Ziarele „Ethnikos-KirixM și 
„Athinaiki“ au publicat relatări 
despre cuvîntarea tovarășului 
Gh. Gheorghiu-Dej însoțite de 
fotografia sa.

delegații 
cu multi 
prezente 

ne-au de-

GENEVA 29 (Agerpres). — 
Ziarele elvețiene publică infor
mații cu privire Ja cuvîntarea 
rostită de tovarășul Gh. Gheor- 
ghiu-Dej în ședința din 27 sep-

Puternicul
lui

ecou al propunerilor
N. S. Hrușciov»

„AKAHATA" ; Propunerile sovie
tice sînt constructive, rezonabile 

și pe deplin realizabile

de 
ros- 
Ge- 
gu- 
mi-

și propu- 
contribuie

care ur-

tembrie a Adunării Generale a 
O.N.U.

în cadrul relatărilor asupra 
desfășurării acestei ședințe 
„Journal de Geneve" relevă fap
tul că tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej a reînnoit inițiativa guver
nului romîn din 1957, . „propu- 
nînd Greciei și Turciei un tra
tat de înțelegere, securitate și 
colaborare in Balcani, pentru a 
face din această parte a lumii o 
zonă fără baze militare străine 
și fără armament nuclear".

în informația asupra cuvîn
tării șefului delegației romîne, 
ziarul „Gazette de Lausanne'* 
reține ideile formulate în legă
tură cu necesitatea de a se rea
liza progrese în direcția dezar
mării și punctul de vedere ex
primat cu privire la sarcinile 
Organizației Națiunilor Unite ca 
factor al păcii și colaborării 
între popoare.

R. F. Germană

BERLIN 29 (Agerpres). - în 
cadrul corespondenței de la 
O.N.U., ziarul vest-german „Die 
IPelt" publică o informație des
pre cuvîntarea rostită de tovară. 
șui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
ședința din 27 septembrie a 
dunării Generale, subliniind 
ziția pe care s-a situat șeful 
legației romîne în problema 
zarmării. Ziarul reține de aseme. 
nea faptul că tovarășul Gheorghe 
GheorghiuDej a reînnoit cu a- 
cest prilej .,propunerea Romîniei 
de a se crea in Balcani o 
denuclearizatâ și lipsită de 
militare".

Ziarele vest-berlineze 
Tagesspiegel", ,,Telegraph" 
publicat de asemenea informații 
asupra cuvîntării rostite de șeful 
delegației

în 
A- 

po- 
de. 
de-

zonă 
baze

,Der 
au

romîne.

R. A. U.

29 (Agerpres). — înCAIRO
cadrul corespondențelor lor de 
la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U. ziarele egiptene pu- 
b’ică informații asupra cuvîn
tării rostite de tovarășul Gh. 
Gheorghiu-Dej. șeful delegației 
romîne. în ședința din 27 sep- 
tempbrie.

Ziarul „Gumhuria" reține în 
mod deosebit ideile expuse de 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej în 
legătură cy necesitatea soluțio
nării problemei dezarmării. Zia
rul se oprește de asemenea a- 
supra punctului de vedere ex
pus de conducătorul delegației 
romîne în legătură cu necesita
tea lichidării sistemului colo
nial și cu situația din Congo.

Ziarul- „Al-Ahbar" expune în 
informația asupra cuvîntării to
varășului Gh. Gheorghiu-Dej 
ideile formulate de acesta în le
gătură cu sarcinile Organizației 
Națiunilor Unite și cu necesita
tea ca secretariatul acestei orga
nizații să fie restructurat.

rirea păcii și 
poarelor, 
„Akahata", 
rezonabile 
zabile.

securității po- 
subliniază ziarul 

sînt constructive, 
și pe deplin reali-

HARIAN RAKJAF : Eșecul

propagandei imperialiste de a 

trece sub tăcere propunerile
sovietice

DJAKARTA 29 (Agerpres). — 
TASS transmite : in articolul 
său de fond din 28 septembrie 
intitulat „Spiritul colonialismului 
și spiritul anticolonialismului" 
ziarul „Harian Kakjat" comen
tează cuvîntarea rostită de N. S. 
Hrușciov la sesiunea Adunării 
Generale a O.N U. Ziarul scoate 
în evidență eșecul propagandei 
imperialiste de a trece sub tăcere 
propunerile Uniunii Sovietice cu 
privire la dezarmare și, cu atît 
mai mult, cele cu privire la li' 
chidarea sistemului colonial. Pro
punerile sovietice, scrie ziarul, 
pun următoarea întrebare fiecărui 
membru al O.N.U. : sinteți de 
partea popoarelor care luptă îm
potriva colonialismului sau nu ?

Sîntem 
rul, 
bre 
fără 
vire 
tem __
de idei, subliniază ziarul, trebuie 
să ținem minte cele afirmate în 
repetate rinduri de președintele 
Sukarno, și anume că în lupta 
dintre colonialism și anticolonia
lism, Republica Indonezia se pro
nunță în mod liotărit împotriva 
colonialismului.

5»

convinși scrie ziar 
multe țări — mein- 
O.N.U. vor sprijini

că
al6 . _
șovăire propunerea cu pri- 
la lichidarea întregului sis- 
colonial. în această ordine

S. MERKURIS : Toate popoarele
lumii doresc dezarmarea

ATENA 29 (Agerpres). — 
Luînd cunoștință de cuvînta
rea rostită de N. S. Hrușciov 
la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U., a declarat într-un 
interviu acordat unui cores
pondent al agenției TASS cu
noscutul fruntaș al vieții pu
blice din Grecia S. Merkuris, 
deputat și fost ministru, 
„vreau să subliniez că primul

In aceste zile 
la New York
DEMONSTRATIE DE SALUT 

IN FAȚA REȘEDINȚEI 
DELEGAȚIEI SOVIETICE

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— TASS transmit^: Comite
tul sindicatelor din New 
York care se pronunță pen
tru pace a declarat că inten
ționează să organizeze la 3 
octombrie „o demonstrație de 
salut" în fața reședinței re
prezentanței sovietice la 
O.N.U. din Park Avenue din 
New York.

Comitetul a dat publicității 
o declarație pentru presă în 
care se spune : „Noi, membrii 
de rînd ai sindicatelor care 
considerăm că sindicatele sînt 
interesate în lichidarea răz
boiului rece în comerțul din
tre Est și Vest și în dezar
mare, am fixat pentru 3 octom. 
brie ora 17,00 o demonstra
ție de salut în fața reprezen
tanței Uniunii Sovietice pe 
lingă O.N.U. de la intersecția 
străzii 68 cu Park Avenue.

Organizăm demonstrația de 
salut deoarece considerăm că 
propunerile lui Hrușciov 
privire la dezarmare și la li
bertatea coloniilor, propuneri 
sprijinite de Castro și de alții 
au o mare importanță pentru 
întreaga lume și merită să 
fie discutate într-o atmosferă 
prietenească*’.

cu

INT1LNIREA
DINTRE JANOS KADAR Șl 
REPREZENTANȚII CETĂȚENI

LOR UNGURI DIN S.U.A.

NEW YORK 29 (Agerpres). 
— După cum transmite Agen
ția Telegrafică Ungară, la 
New York a avut loc o întîl
nire cordială între reprezen
tanții cetățenilor unguri care 
trăiesc în Statele Unite 
conducătorul delegației 
gare 
Generale 
Kadar.

„Sîntem 
spus unul 
la această 
du-se lui 
după ani îndelungați 
în America, avem posibilita
tea să vă salutăm pe dv. și 
în persoana dv. întregul popor 
ungar“.

Apoi celor prezenți li s-a 
adresat J. Kadar.

A avut 
extrem de 
nos Kadar, 
ției ungare 
și cetățenii 
vizitat pe conducătorul dele
gației ungare.

Și 
un- 

la sesiunea Adunării 
O.N.U., Janos

foarte bucuroși, a 
din participanții 

întîlnire adresîn- 
Janos Kadar, că 

trăiți

loc o convorbire 
cordială între Ja- 
membrii delega
ta sesiunea O.N.U. 
unguri care l-au

SOSIREA 
PREȘEDINTELUI SUKARNO 

Șl A REGELUI HUSSEIN

NEJ7 YORK 29 (Agerpres).— 
La 28 septembrie a sosit la New 
York președintele Republicii In
donezia, Sukarno, pentru a parti
cipa la lucrările celei de~a I5‘a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

După cum anunță agenția 
United Press International, la 
28 septembrie regele Hussein al 
Iordaniei a sosit la New York 
pentru a conduce delegația 
Iordaniei la cea de-a 15-a se
siune a Adunării Generale a 
O.N.U.

ministru sovietic continuă cu 
entuziasm eforturile sale rod
nice îndreptate spre întărirea 
cauzei păcii. Toate popoarele 
lumii doresc dezarmarea. în 
Ce mă privește pot să adaug 
că sprijin planul sovietic de 
dezarmare generală și totală, 
precum și toate propunerile și 
eforturile îndreptate spre rea
lizarea acestui scop. în seco
lul nostru nu trebuie să exis
te popoare coloniale. Toate 
popoarele au dreptul la auto
determinare. Propunerile so
vietice cu privire la lichidarea 
sistemului colonial întimpină 
sprijinul nostru deplin".

Lucrările Comitetului General al O.N.U
NEW YORK 29 (Ager

pres). — în seara zilei de 28 
septembrie Comitetul General 
a continuat discutarea ordinei 
de zi a Adunării Generale. 
Comitetul a recomandat ca pe 
ordinea de zi a Adunării Ge
nerale să fie incluse următoa
rele probleme : situația din 
Republica Congo, declarația 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoare
lor coloniale, prezentată de 
delegația Uniunii Sovietice, 
precum și punctul denumit 
„Africa și programul O.N.U. 
de asigurare a independenței 
acestor țări", prezentat de de
legația americană.

Comitetul general a termi
nat repartizarea punctelor or
dinei de zi pentru a fi discu
tate în diferite comitete ale 
Adunării Generale și ședin
țele ei plenare.

Luînd cuvîntul în această 
problemă, reprezentantul Uni
unii Sovietice, V. A. Zorin, a 
declarat că problema dezar
mării. declarația cu privire la 
acordarea independenței țări
lor și popoarelor coloniale, 
problema primejdiei pentru 
întreaga lume creată de acțiu
nile agresive ale S.U.A., pre
cum și problema situației din

Lucrările Adunării Generale a O.N.U.
Cuvîntarea rostită de Todor Jivkov

NEW YORK 29 (Agerpres).- 
Luînd cuvîntul la sfîrșitul șe
dinței de miercuri dimineață 
a Adunării Generale a O.N.U., 
șeful delegației R.P. Bulgaria 
Todor Jivkov a subliniat că 
la lucrările Adunării Gene
rale a O.N.U. participă pen
tru prima oară conducătorii 
cu cea mai mare răspundere 
din multe țări*

Jivkov a subliniat că R. P. 
Bulgaria și guvernul ei pro
movează continuu o politică 
de coexistență pașnică a sta
telor cu orînduiri economice 
și sociale diferite.

Subliniind că Bulgaria a- 
cordă o importanță deosebit 
de mare relațiilor cu statele 
balcanice, T. Jivkov a decla
rat : Am sprijinit propunerea 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. 
Hrușciov, cu privire la trans
formarea Balcanilor și Adria- 
ticii într-o zonă în care să 
nu existe arme nucleare și 
arma rachetă. Am sprijinit 
de asemenea propunerea gu
vernului romîn cu privire la 
convocarea unei conferințe a 
conducătorilor statelor balca
nice.

Șeful 
amintit 
ample 
rinduri 
in vederea îmbunătățirii rela
țiilor de bună vecinătate între 
statele balcanice: încheierea 
unui pact de neagresiune, re-

delegației bulgar© a 
măsurile concrete și 
propuse în repetate 
de guvernul bulgar

Ședința din după=amiaza zilei de 28 septembrie
NEW YORK 29 (Agerpres). 

— In ședința din după-amiaza 
zilei de 28 septembrie a Adu
nării Generale a O.N.U. a 
continuat discuția politică ge
nerală.

Primul a luat cuvîntul re
prezentantul statului Panama, 
aorge Iliueca. El a consacrat o 
parte însemnată a cuvîntării 
sale problemei Canalului Pa
nama. El a recunoscut că Tra
tatul din 1903, care a instituit 
din punct de vedere juridic 
dominația S.U.A. asupra Ca
nalului Panama aduce preju
dicii suveranității țării șț im
pune o grea povară economică. 
Folosind expresii cît se poate 
de moderate, el a citat totu.și 
fapte care dovedesc amestecul 
S.U.A. în treburile interne ale 
statului Panama, discriminarea 
la care sînt supuși cetățenii 
din această mică țară 
americană.

A luat apoi cuvîntul 
trul Afacerilor Externe 
liei, Segni, care a încercat in 
fel și chip să justifice încer
cările puterilor coloniale de a 
folosi O.N.U. 
triva mișcării 
țională.

In ședința 
rale ultimul a luat 
Sardar Muhammed Naim, vi-

latino-

minis- 
al Ita-

în lupta împo- 
de eliberare na-

Adunării Gene- 
cuvîntul

Ședința
NEW YORK 29 (Agerpres). — 

I a 29 septembrie ora 10.51. ora 
locală s-a deschis ședința de di
mineață a celei dea XV.a sesi
uni a Adunării Generale a 
OJN.U.

Primul a luat cuvîntul Ia șe
dință prințul Norodom Sianuk, 
conducătorul Regatului Gambod» 
giei.

Prințul Norodom Sianuk a sub
liniat că Cambodgia promovează 
o politică cu totul independentă 
și refuză ru hotărîre să se alăture 
vreunui bloc. Poporul iubitor di» 
pace al Cambodgiei, a declarat 
elt ca și popoarele din lumea în 
treagă, este cel mai mult îngrijo
rat de rezolvarea problemei de
zarmării.

Atragem atenția acestei înalte 
Adunări, a spus în continuare 
Norodom Sianuk, asupra faptului 
că este inutil și absurd să se ig
norez» Republica Populară Chi 
neză și să se creadă că proble 
mele majore, în primul rînd pro
blemele războiului și păcii, pot 
fi rezolvate fără participarea la 
conferințele internaționale a re
prezentanților legali ai poporu
lui care numără aproape 700 mi

lioane de oameni, reprezentanți-

Republica Congo trebuie să 
fie discutate în ședințe ple
nare ale Adunării Generale, 
deoarece aceste probleme sînt 
cele mai importante și ele tre
buie să fie discutate în amă
nunțime, sub toate aspectele 
și în mod competent. Delega
ția sovietică a obiectat cu ho- 
tărîre împotriva discutării în 
general și într-o ședință ple
nară a Adunării Generale, în 
special a așa-ziselor probleme 
„ungară" și „tibetană" care 
împing Adunarea Generală pe 
calea războiului rece.

Luînd cuvîntul reprezentan
tul R. P. Romîne, Eduard 
Mezincescu, a relevat printre 
altele răspunderea care revine 
Comitetului General față de 
opinia publică în ce privește 
organizarea activității unei 
sesiuni de o importanță fără 
precedent în istoria Organiza
ției Națiunilor Unite.. Consi
der. a spus el, că opinia pu
blică nu se va putea convinge 
că Comitetul General sau că 
majoritatea Comitetului do
rește cu adevărat să contri
buie la soluționarea proble
melor, dacă problema acordă
rii independenței popoarelor 
coloniale și alte probleme ar fi 
trimise Comitetului nr. 1 în

colaborării economice 
această re- 

De la înalta tribună 
încă o dată 

în numele gu- 
nostru, guvernelor 

și îndeo- 
și

ducerea considerabilă a for
țelor armate ale statelor bal
canice, transformarea Balca
nilor într-o regiune de dezar
mare generală șț totală, lăr
girea 
între țările din 
giune. ~ 
a O.N.U. vreau 
să adresez 
vernului 
statelor balcanice 
sebi guvernelor Turciei 
Greciei, apelul de a între
prinde acțiuni comune și de 
a transforma prin eforturi co
mune Balcanii, care Pe vre
muri au fost butoiul cu 
pulbere al Europei. într-un 
colțișor pașnic și liniștit al 
lumii.

Jivkov a subliniat că astăzi 
se afirmă tot mai mult linia 
generală de coexistență paș
nică, promovată în domeniul 
relațiilor internaționale de 
Uniunea Sovietică șț celelalte 
țări socialiste. Dar ar fi naiv, 
a continuat el, să ne prefa
cem că nu vedem și să suba
preciem cealaltă linie în re
lațiile internaționale — linia 
cursei înarmărilor, a intensi
ficării politicii „războiului 
rece“ și a accentuării încordă
rii în relațiile internaționale, 
a subminării sub steagul anti
comunismului a înțelegerii în
tre popoare.

Problema lichidării totale 
și definitive a sistemului colo
nial, a continuat șeful delega- 

său legal, 
ședinței a avut 
în O.N.U. a Re- 
și a Republicii

cepreședinte al Consiliului de 
Miniștri și ministrul Afaceri
lor Externe al Afganistanului. 
Sîntem de părere, a spus el, 
că Republica Populară Chine
ză trebuie să-și ocupe neîntîr- 
ziat locul legal în Organizația 
Națiunilor Unite.

Referindu-se la problema 
colonială, șeful delegației af
gane a atras atenția asupra 
situației intolerabile din Alge
ria. El și-a exprimat de a- 
6emenea speranța că po
porul congolez va avea în 
curînd în O.N.U. reprezentanți 
ai guvernului

La sfîrșitul 
loc admiterea 
publicii Mali 
Senegal.

Admiterea în O.N.U. a aces
tor doi noi membri a fost sa
lutată de delegații Franței, Tu
nisiei, Ceylonului, Afganista
nului, Statului Panama, Nige
riei, Ghanei, Indiei, Liberiei, 
Guineei, Etiopiei. In numele 
delegațiilor Albaniei, Bieloru- 
siei, Bulgariei, Ungariei, Polo
niei, Uniunii Sovietice, Ceho
slovaciei, Ucrainei și Romîniei 
noii membri ai Organizației 
Națiunilor Unite au fost salu
tați cu căldură de reprezen
tantul R. P. Romîne, Eduard 
Mezincescu.

din dimineața
lor națiunii a cărei putere con
tinuă să crească.

Conducătorul delegației Cam- 
bodgiei și-a exprimat neliniștea 
în legătură cu faptul că în Laos 
ies la iveală tot mai fățiș planu
rile străinilor de încurajare și 
chiar de sprijinire a rebeliunii 
împotriva guvernului legal din 
Vientiane. El s.a pronunțat pen
tru neutralizarea Laosului. șare 
să fie consfințită prin garanții in 
ternaționale în ceea ce, privește 
unitatea și integritatea lui teri
torială.

Norodom Sianuk s a pronunțat 
în favoarea creării în Asia do 
sud-est, în interesul asigurării pă. 
cii, a unei zone neutre alcătuite 
din Laos și Cambodgia.

Coexistența pașnică, a spus șe ■ 
ful delegației Cambodgiei se afla 
pe ordinea de zi. Coexistența 
pașnică trebuie să însemne re
nunțarea în mod oficial la încer
cările de a impune o anumită 
politică altor popoare.

Prințul Sianuk i.a felicitat pe 
oamenii sovietici, pe care i*a de
numit marii prieteni ai Cam- 
bodgiei. pentru progresul lor re
marcabil în domeniul științei și 
și.a exprimat speranța că parti-

ale

timp ce așazisele probleme 
„ungară" și „tibetană" ar l’i 
puse în discuția ședințelor 
plenare ale Adunării Genera
le. In acest caz s-ar crea im
presia câ Comitetul General 
al Adunării atribuie mai mul
tă importanță problemelor ca
re privesc războiul rece decît 
problemelor importante 
vieții internaționale.

A luat apoi cuvîntul delega
tul Bulgariei.

Folosindu-se de majoritatea 
mecanică, delegația americană 
a reușit să strecoare o hotă- 
rîre potrivit căreia problema 
dezarmării, declarația cu pri
vire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale și problema primejdiei 
pentru întreaga lume creată 
de acțiunile agresive ale 
S.U.A. împotriva U.R.S.S. nu 
vor fi examinate la ședințele 
plenare 
mitetul 
ordinea 
gramul 
a independenței acestor țări — 
va fi examinat în comitetul 
nr. 1. Așa-zisele probleme 
„ungară" și „tibetană4* vor fi 
puse în discuția ședințelor 
plenare ale Adunării Gene
rale. 

ale Adunării, ci în co- 
nr. 1. Punctul de pe 
de zi — Africa și pro- 
O.N.U. de asigurare

ției bulgare, este una din cele 
mai nevralgice probleme cru
ciale ale timpurilor noastre. 
Trebuie să declarăm că de
legația Republicii Populare 
Bulgaria sprijină fiecare 
cuvînt din declarația cu pri
vire la acordarea independen
ței țârilor și popoarelor colo
nia1 e. propusă de guvernul 
sovietic la actuala sesiune.

TOKIO 29 (Agerpres). - 
TASS transmite : Ziarul „Aka
hata" publică un articol 
fond consacrat cuvîntării 
tite la sesiunea Adunării 
nerale a O.N.U. de șeful 
vernului sovietic. „Primul 
nistru Hrușciov, scrie ziarul, 
a indicat în mod clar și con
cret calea pe care trebuie s-o 
urmeze O.N.U.“. „Oamenii din 
întreaga lume salută din tot 
sufletul cuvîntarea rostită de 
N. S. Hrușciov și propunerile 
pe care el le-a prezentat in 
cadrul sesiunii", arată ziarul.

Ziarul „Akahata" subliniază 
că O.N.U., care pînă în pre
zent a fost folosită de impe
rialiști pentru camuflarea pla
nurilor lor agresive, se apro
pie acum de o etapă hotărî- 
toare în care ea va putea fi 
folosită potrivit cu adevărata 
ei menire. La sesiunea Adu
nării Generale a O.N.U., la 
chemarea lui Hrușciov s-au 
întrunit șefii guvernelor țări
lor socialiste, participă pentru 
prima oară un mare număr 
de conducători ai țărilor Asiei, 
Africii și Americii Latine. Au 
fost admise in O.N.U. 13 state 
africane noi, subliniază ziarul. 
Astfel în raportul dintre for
țele imperialiste și anti impe
rialiste în O.N.U. se observă 
o schimbare radicală.

In cadrul actualei sesiuni 
istorice, scrie în continuare 
ziarul „Akahata", sînt abor
date probleme fundamentale 
ale contemporaneității, ca de 
pildă dezarmarea și interzice
rea armelor nucleare, elibe
rarea coloniilor, coexistența 
pașnică. In cuvîntarea pe care 
a rostit-o la ședința plenară 
din 23 septembrie, premierul 
Hrușciov a pus nu numai di
rect și fățiș toate aceste pro
bleme, dar a făcut 
neri de natură să 
la rezolvarea lor.

Aceste propuneri 
măresc îmbunătățirea radicală 
a situației internaționale, întă-

T. Jivkov a subliniat că 
acum este vorba de lichidarea 
deplină a colonialismului și 
nu de înlocuirea uneia din 
formele sale cu o altă formă. 
Secolul nostru, a contin,uat el, 
este secolul luptei pentru li
bertate, secolul descătușării 
forțelor poporului, secolul nă
ruirii sistemului colonial. Pro
punerea 
cu privire 
generală și 
tată acum 
de-a XlV-a sesiune a Adună
rii Generale a O.N.U., a spus 
în continuare T. Jivkov, ca și 
noua propunere a guvernului 
sovietic cu privire la dezar
mare are o importanță excep
țional de mare pentru dezvol
tarea relațiilor internaționa
le, pentru limpezirea orizon
tului internațional.

Șeful delegației bulgare a 
analizat cauzele zădărnicirii 
lucrărilor Comitetului celor 
zece state pentru dezarmare, 
în timp ce reprezentanții pu
terilor occidentale în Comite
tul celor zece rosteau cuvin-

Uniunii Sovietice 
la dezarmarea 
totală prezen- 

un an la cea

Țările socialiste, a spus E. 
Mezincescu, consideră că pri
mirea noilor state ca membre 
egale în drepturi ale comuni
tății internaționale întărește 
forțele care în zilele noastre 
acționează în favoarea menți
nerii păcii și consolidării secu
rității internaționale. Apropi- 
indu-se și mai mult de univer
salitate, O.N.U. cîștigă în pres
tigiu și autoritate.

Sîntem cu atît mai bucuroși 
să salutăm cele două noi state 
membre ale O.N.U., cu cît 
este vorba de două state afri
cane care și-au cucerit inde
pendența în cadrul luptei ge
nerale pentru lichidarea co- 
lonialismului urît de popoare.

Reprezentantul romîn a 
menționat că admiterea aces
tor două noi state africane la 
cîteva zile după primirea ce
lorlalte 13 state africane, pre
cum și a Republicii Cipru, co
incide cu sarcina nobilă de a 
adopta „Declarația cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale“ 
în scopul de a lichida ultime
le rămășițe ale odiosului sis
tem colonial.

El a exprimat dorința fier
binte ca acest an, care a fost

zilei de 29 septembrie
ciparea șefilor de state și de gu- 
verne la actuala sesiune va con
tribui la rezolvarea problemelor 
internaționale litigioase.

Primul ministru al Marii Bri 
tanii+ MactniJIan, care « luat apoi 
cuvîhttil, a declarat că cea de a 
XV.a sesiune a Adunării Gene
rale uu poate să nu aibă o uriașă 
importanță internațională. Nici
odată de la întemeierea O.N.U. 
la sesiunile acestei organizații nu 
a participat un număr atît de 
mare de oameni de stat și nici 
una din aceste,sesiuni nu a atras 
mea o atenție atît de mare din 
partea opiniei publice ca actuala 
sesiune.

Delegații Ia . Adunarea Genera
lă; a spus în continuare Macmil
lan. au de ales între un schimb 
steril de acuzații și contraacuza- 
ții și încercarea de a găsi pe ca
lea unor argumente raționale re
zolvarea practică a numeroaselor 
probleme care stau în fața noas
tră.

Trecînd însă la problemele 
concrete puse în discuția Adună
rii, primul ministru englez s.a si
tuat în mod vădit pe pozițiile 
Statelor Unite.

în continuare Macmillan a 
trecut la problema posibilității 
tratativelor între conducătorii 
marilor puteri. El a spus că a- 
ceastă sesiune poate însenina o 
cotitură spre mai bine. Decla- 
rînd că el este optimist, Mac
millan a amintit despre vizita sa 
la Moscova pentru a duce trata
tive cu șeful guvernului sovietic. 
Aceste tratative importante cil 
Hrușciov, a declarat el, au dus 
la o scrie de schimburi de vizite 
între liderii țărilor opuse. Se 
părea că aceste eforturi vor fi 
încununate de conferința la ni
vel- înalt de la Paris. „Știm cu 
toții ce s-a întîmplat la Paris. 
Acum nu are rost să ne aducem 
acuzații Dar popoarele lumii, 
care au fost dezamăgite de acest 
eșec, se așteaptă ca noi să tre
cem peste acest insucces și, la 
rîndul nostru, să luăm totul de 
la început" Exprimîndu-și spe
ranța că va fi întreprinsă o nouă 
încercare de a se convoca confe
rința la nivel înalt, Macmillan 
a început să citească un extras 
din declarația publicată la Paris 
de conducătorii marilor puteri, 
că aceștia sînt gata să reînceapă 
tratativele.

în acest 
ciov, șeful 
replicat de

— NU 
NU TOLERAȚI ACȚIUNI A- 
GRESIVE.

în continuare primul ministru 
al Angliei a vorbit în termeni 
destul de vagi despre faptul că 
este absurd că oamenii se răz
boiesc și se ceartă în loc să re- 

moment N. S. Hruș- 
delegației sovietice, a 
pe locul său :
TRIMITEȚI „U-2n,

țări despre dezarmare, guver
nele lor, și îndeosebi guver
nul S.U.A., luau mereu noi 
măsuri pentru intensificarea 
cursei înarmărilor, pentru 
sporirea stocurilor de arme 
nucleare, pentru extinderea 
bazelor pentru rachete.

După ce a subliniat în în
cheiere că este necesar ca prin 
eforturile comune ale mase
lor populare din toate țările 
și prin eforturile O.N.U., 
cercurile imperialiste război
nice să fie silite să renunțe la 
orientarea lor aventuristă pe
riculoasă, iar omenirea să fie 
salvată de o îngrozitoare ca
tastrofă mondială, T. Jivkov 
a spus : „Aici, în cel mai re
prezentativ for al popoarelor, 
nu putem să nu aducem un 
prinos de recunoștință ener
giei colosale a Uniunii Sovie
tice, îndreptate spre menține
rea păcii în lumea întreagă; 
propunerilor ei constructive 
cu privire la rezolvarea pro
blemelor fundamentale ale 
vremurilor noastre. Nu putem 
să nu aducem prinosul nostru 
de recunoștință și președinte
lui Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., Nikita Sergheevici 
Hrușciov, luptător neobosit 
pentru pace, înțelegere și 
colaborare între toate po- 
poarele.

Ultimele cuvinte ale lui T. 
Jivkov au fost primite cu apia* 
uze de către mulți delegați.

să fia 
pentru 
suferă

denumit Anul African 
ultimul an al sclaviei 
toate popoarele care 
jugul colonial.

Folosesc acest prilej — a 
subliniat vorbitorul — pentru 
a afirma din nou dorința ță
rilor socialiste de a stabili și 
dezvolta relații pr etenești cu 
Republica Mali și Republica 
Senegal, precum și cu toate ce
lelalte state noi de pe conti
nentul african.

Reprezentanții republicilor 
Senegal și Mali au rostit un 
cuvînt de răspuns. Delegatul 
senegalez a mulțumit delega- 
ților la sesiunea Adunării Ge
nerale pentru salutul lor.

Șeful delegației Republicii 
Mali a demascat acțiunile gu
vernului francez care au dus 
la scindarea Federației Mali în 
Republica Mali și Republica 
Senegal. El i-a avertizat pe de
legați că colonialiștii depun 
toate eforturile pentru a scin
da și a submina statele inde
pendente din Africa. Imperia
liștii, a spus el, nu tind spre 
menținerea integrității, ci spre 
scindarea tinerelor state din 
Africa. Reprezentantul Repu
blicii Mali a condamnat vehe
ment complotul imperialiștilor 
împotriva Congoului și războ
iul colonial dus de Franța în 
Algeria.

zolve problemele economice, so
ciale, medicale și agricole con
crete care stau în fața lor. E1‘ a 
afirmat ca toți oamenii simpli 
vor fi, chipurile, fericiți și toate 
problemele mondiale vor fi re
zolvate dacă „cel puțin ne vom 
elibera de vechile lozinci peri
mate". El a trecut în categoria 
unor astfel de lozinci acuzațiile 
de imperialism și colonialism. 
Macmillan a încercat să prezin
te în culori trandafirii relațiile 
dintre colonialiști și victimile 
lor de pe teritoriile africane ale 
Angliei. Primul ministru al Ma
rii Britanii s-a eschivat de fapt 
de la analiza propunerilor în 
problema colonială, cuprinse în 
cuvîntarea lui N. S. Hrușciov.

Macmillan și-a asumat rolul 
nedemn de apărător al pozițiilor 
revanșarzilor vest-germani.

Macmillan a apărat blocurile 
militare agresive N.A T.O. 
C.E.N.T.O., S.E.ATu. pre- 
tinzînd că ele nu ar urmări nici 
un fel de alte scopuri decît cele 
de apărare.

Ca și ceilalți reprezentanți ai 
puterilor occidentale, Macmillan 
a căutat să înlocuiască problema 
dezarmării cu problema contro
lului asupra dezarmării. „Tre
buie să recunoaștem, a spus el, 
că unele guverne consideră — și 
tocmai această obiecție a fost ri
dicată în trecut de reprezen
tanții Uniunii Sovietice — că in
specția și controlul vor fi un 
simplu camuflaj pentru spionaj".

In acest pasaj al cuvîntării, 
N S. Hrușciov, conducătorul 
delegației, sovietice, s-a ridicat 
de la locul său și a dat replica :

— ACCEPTAȚI DEZARMA* 
REA $1 NOI VOM ACCEPTA 
ORICE CONTROL.

Macmillan a încercat să nege 
faptul că discuțiile cu privire la 
control sînt folosite de guvernele 
puterilor occidentale pentru a-și 
ascunde lipsa de dorință de a 
întreprinde acțiuni concrete în 
domeniul dezarmării.

Premierul britanic nu a pre
zentat nici un fel de propuneri 
concrete cu privire la dezarma
re, încereînd să creeze impresia 
că guvernul englez tinde spre so
luționarea acestei importanta 
probleme a contemporaneității, 
el a vorbit despre necesitatea 
„reducerii treptate pînă la mi
nimum a tuturor tipurilor da 
arme" și s-a pronunțat pentru 
crearea unui comitet internațio
nal de experți care să hotărască 
Ce fel de măsuri privind inspec
ția și controlul internațional a- 
supra dezarmării sînt 
bile.

Apoi a luat cuvîntul 
Afacerilor Externe al 
B. Kreisky,
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accepta-

ministrul 
Austriei*


