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Proletari din toate țările, unlțl-vă!

Organ Central al Uniunii Tineretului Muncitor

Pentru triumful ideilor 
coexistenței pașnice

Sprijin deplin
politicii de pace
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încă două 
peste plan 
Aurica din

bobine! Ele se adaugă miilor de metri de fire 
date a'e tinerele Mihaîache Domnie a și Cioroiu
secția răsucit, Unitatea A a întreprinderii Textile 

Pitești.
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TELEGRAMA
Tovarășului

MAO ȚZE-DUN
Președintele Comitetu
lui Central al Partidului

Comunist Chinez

Tovarășului
LIU ȘAO-ȚI

Președintele Republicii
Populare Chineze

Ain

Tovarășului
CIU DE

Președintele Comitetu
lui Permanent al Adu
nării Reprezentanților 
populari din întreaga 

Chină

Tovarășului
CIU EN-LAI

Consiliului 
Republicii 

Chineze

Premierul 
de Stat al

Populare
Pekin

In numele Comitetului Central al Partidului Muncitoresc 
Romîn, al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Ro
mine, al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Popu
lare Romîne, și al poporului romîn, vă transmitem calde feli
citări cu ocazia celei de-a 11-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze.

Poporul romîn se bucură din toată inima de realizările 
remarcabile pe care harnicul popor chinez le-a obținut sub 
conducerea Partidului Comunist Chinez în dezvoltarea econo
miei și culturii, in făurirea vieții sale noi, socialiste și urează 
Republicii Populare Chineze noi și mari succese în construi
rea socialismului. Ne exprimăm convingerea că relațiile de 
prietenie, colaborare și întrajutorare frățească dintre țările 
noastre se vor dezvolta continuu, pe baza principiilor interna
ționalismului proletar, in interesul popoarelor noastre, al întă
ririi forței și unității lagărului socialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, ai triumfului principiilor coexistenței pașnice și al 
victoriei cauzei păcii în întreaga lume.

GHEORGHE GHEORGHIU-DEJ 
prim secretar al Comitetului Central 

al Partidului Muncitoresc Romîn
CHIVU STOICA 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Populare Romîne
ION GHEORGHE MAURER 

președintele Prezidiului Marii Adu
nări Naționale a Republicii Populare 

Romîne

Spor la muncă
noul an universitar!

a devenit ziua 
Începutului de 
în țara noastră.

1 octombrie 
tradițională a 
an universitar 
Se redeschid porțile facultăți
lor — prilej de sărbătoare pen
tru studențî și cadre didacti
ce. Pășesc in facultăți mii de 
tineri, fii de oameni ai muncii, 
absolvenți ai școlilor de cultu
ră generală, precum și munci
tori care au trecut prin școala 
producției și au învățat prin 
grija partidului și guvernului 
la școlile serale. La această 
sărbătoare participă întregul 
nostru popor, care manifestă 
profund interes pentru crește
rea și formarea noilor genera
ții de specialiști, dragoste și 
recunoștință nețărmurită față 
(fe. partid și guvern pentru 
grija ce o poartă pregătirii ti
neretului.

Acest an universitar se des
chide in condițiile unui puter
nic avint de muncă pentru 
realizarea mărețelor sarcini de 
dezvoltare a economiei națio
nale și culturii, sarcini reieșite 
din Hotărîrile Congresului al 
IlI-lea al Partidului Muncito
resc Romîn. înfăptuirea cu 
succes a programului de desă- 
vîrșire a construirii socialis
mului. program inițiat șî con
dus cu înțelepciune de Parti
dul Muncitoresc Romîn, nece
sită o susținută activitate pen
tru pregătirea cadrelor capabi
le să ducă înainte dezvoltarea 
economiei și culturii socialiste, 
învățămintul superior din pa
tria noastră a primit sarcina 
de a pregăti cadrele cerute de 
necesitățile construirii 
lismului.

Prin grija partidului v. 
vidului. învățămintul supe
rior a cunoscut mari transfor
mări, ridieîndu-se la culmi 
imposibil de atins in anii ve
chii orinduiri burgliezo-mo- 
șierești. Ce ne-a lăsat moște
nire. în domeniul învățămîn- 
tului superior, această orîndui- 
re de tristă amintire? 16 insti
tuții de învățămint superior 
cu 33 de facultăți repartizate 
in patru centre universitare; 
un învățămint rupt de intere
sele poporului, orientat către 
servirea intereselor claselor 
avute deschis pentru cei ce a- 
veau bani pentru taxele mari 
și cursurile scumpe Barie
rele numeroase pe care ve
chiul regim Ie ridica in 
fața fiilor oamenilor muncii 
împiedica accesul acestora în 
învățămintul superior. Toate 
aceste bariere au fost zdrobi
te. In aniî regimului demo- 
crat-populâr, tabloul învăță- 
mintului superior este cu totul 
altu’, de necomparat cu cel 
din trecut. A fost realizat în- 
vațămîntul superior realist- 
științific caro pregătește noua 
intelectualitate, cunoscătoare 
a celei mai înaintate științe, 
marxism-leninismul. intelec
tualitate strîns legată de po
por, devotată patriei, partidu-

prof. dr. Ștefan Bălan
adjunct al ministrului

Invățămintului și Culturii

socia-

și gu-

Ini. cauzei construirii socialis
mului.

Studențimea noastră de as
tăzi este ieșită din rinduri- 
le clasei muncitoare, țărănimii 
muncitoare și intelectualității 
devotate poporului. Pentru ea 
sînt deschise porțile a 41 de 
instituții de învățămint supe
rior cu 130 de facultăți, re
partizate în 9 centre universi
tare. Actuala rețea a institu
telor de învățămint superior 
este capabilă să satisfacă ce
rințele mereu creseinde de ca
dre cu calificare superioară 
necesare economiei și culturii 
socialiste în plin avînt. A spo
rit aproape de trei ori numă
rul studenților de astăzi față 
de acela din anul 1938.

Datorită grijii pe care parti
dul și guvernul o manifestă 
față de tînăra generație, s-au 
îmbunătățit mereu condițiile 
de trai ale studenților prin 
construirea de noi cămine și 
cantine studențești, prin acor
darea de burse și indemnizații 
de merit. In anul universitar 
1959—1960 peste 50 la sută din 
numărul total al studenților 
au primit burse de stat, circa 
60 Ia sută au locuit în cămi
ne și mai mult de 65 la sută 
au luat masa la cantinele stu
dențești.

Deosebit de important 
faptul că, pe linia legării 
mai strinse a invățămintului 
cu practica, partidul și guver- 
nul stimulează dorința de a 
învăța a tinerilor muncitori, 
tehnicieni etc. Aceștia au că
pătat posibilitatea, necunoscu
tă în trecut, de a urma cursu
rile institutelor superioare fă
ră să-și întrerupă munca în 
producție, în cadrul cursurilor 
serale șî fără frecvență ale în- 
vățămîntului superior. Hotărî- 
rea C.C. al P.M.R. și a Consi
liului de Miniștri cu privire la 
îmbunătățirea invățămintului 
seral și fără frecvență de cul
tură generală și superior do
vedește marea grijă a partidu
lui și guvernului pentru atra
gerea celor care lucrează di
rect în producție spre învăță- 
mintul superior, creîndu-le 
condițiile necesare pentru a-și 
putea însuși o calificare supe
rioară.

In instituțiile de învățămint 
superior din țara noastră, pre
gătirea studenților este asigu
rată de un corp didactic cu o 
înaltă calificare științifică. 
Vechi cadre didactice, care lu
crează cu devotament pentru 
regimul nostru democrat-popu
lar, alături de noi cadre di- 
dactice, formate în ultimii ani, 
se străduiesc să transmită vii
torilor specialiști cele mai te
meinice cunoștințe pentru vii
toarea lor meserie. în acest an

este 
tot

(Continuare în pag. 2-a)

— Știi ce e, dragă — îmi 
spunea, de 
ten — cu 
la sat, cu 
așează pe 
care 
piri 
slabă

curind, un prie- 
toate m-aș împăca 
praful care ți se 
haine, pe față și 
te lasă să res- 
voie, cu lumina 
lămpii de pe-

nu 
în

« .
Ir ol, dar cu un singur lucru 
nu : cu viața culturală. Dacă 
s-ar întîmpla cumva sa plec 
într-un sat, adio teatru, film, 
eteaetera...

Trecînd acum cîteva zile 
printr-unul din cele mai bă
tute de dumnezeu (citește : 
de crunta orînduire . burghe- 
zo-moșierească) sate de odi
nioară ale Dobrogei (Comana 
din raionul Negru-Vodă), mi- 
am amintit de această discu
ție, citind unul din afișele 
lipite frumos pe ușa căminu
lui cultural. Afișul, mare, 
alb, tipărit cu litere albastre 
de o șchioapă, anunța „pro
gramul manifestărilor cultu
ral-artist ice de la 19 IX. 1960 
la 25 IX. 1960". Iată-l :

Luni — liber.
Marți — orele 17 : „Lupii 

și cei șapte iezi" — basm.

Miercuri — orele 19 : Con
sfătuire cu activul cultural ; 
orele 20: Repetiția echipei de 
teatru.

Joi —• Joia tineretului : 
orele 17. recenzie : „Seceri
șul" de Galina Nikolaeva : 
orele 20 ; seară de dans, fii' 
mul „Stelele".

Vineri — orele 17 „Albă 
ca zăpada" — basme pentru

copii ; orele 19 : consfătuire 
cu responsabilii bibliotecilor 
de casă orele 20 : Repetiția 
echipei de teatru.

Sîmbătă — orele 20 : spec
tacol de teatru : „Postul de 
pe strada Rareș".

Duminică — orele 9 : 
, .Stelele" — matineu — 
film ; orele 11: conferință ; 
orele 20 „Stelele" — film.

Ceea ce nu e trecut în 
program este faptul că toate 
aceste manifestări au loc în
tr-un local nou, modern, uti-

Utemista Dumitra Năpădeanu 
de la Fabrica de tricotaje „Tî
năra Gardă“ din Capitală, reu
șește să tricoteze zilnic peste 
plan cite o jachetă de lînă.

-----•-----

Primirea ministrului 
Franței la București 

de către președintele 
Consiliului de Miniștri, 

Chivu Stoica
Vineri 30 septembrie 1960, 

președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne, Chivu Stoica, a 
primit în audiență pe 
trimis extraordinar și 
stru plenipotențiar ai 
ței la București, Pierre Paul 
Bouffanais.

La audiență a asistat mini
strul Afacerilor Externe, 
Avram Bunaciu.

Perfecționîndu.și necontenit 
uneltele. știința a creat, 
pe Ungă alte minuni, seis

mografele moderne, acele apara
te de o excepțională sensibilitate 
care înregistrează orice mișcare 
de oarecare amploare a scoarței 
pămîntești, din orice colț al glo
bului. Dar nu s-a inventat și nu 
se va putea inventa un aparat 
atît de sensibil cum e conștiința 
popoarelor lumii core înregis
trează azi evenimentele petrecute 
in cele mai îndepărtate regiuni 
ale pumîntului, lui nd de fiecare 
dată atitudine. Nu s-a inventat și 
nu se va putea inventa niciodată 
un aparat 'atît de sensibil cum 
este conștiința unui popor liber, 
unui popor dintr-o țară socialis
tă, care urmărește cu mîndrie și 
sprijină cu entuziasm mesajul de 
pace și prietenie pe care-l poartă 
solii săi peste mări și țări, la tri
buna celei mai maii adunări a rar 
prezentanților popoarelor lumii. 
De acest lucru poate să se con
vingă oricine ia parte la una din 
adunările in care oamenii mun
cii din patria noastră manifestă 
deplina lor adeziune față de po
litica de pace a partidului șî gu. 
ternului nostru, exprimată atît 
de limpede și hotărit de tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej la 
Adunarea Generală a O.N.U.

E după-amiază, o după-amiază 
obișnuită și totuși sala Casei de 
cultură a tinerelului din raionul 
„Grivița Roșie'* a devenit neincă. 
putoare pentru tinerii care au 
venit aici la adunare. Aproape 
1000 de tineri stau in sală iar 
unii care n-au încăput ascultă la 
megafoanele instalate afară ce 
transmit cuvîntările vorbitorilor. 
Cit de frumoasă și de încăpătoa
re este această sală, cit de mult 
incintă ochiul reușitele fresce de 
pe pereți. Iată aici, la înde mină, 
o dovadă vie a grijii și dragostei 
pe cure o poartă tineretului iu
bitul nostru partid. a condițiilor 
minunate de dezvoltare pe tare 
le pune la dispoziție. Iar de la 
tribuna aceleiași săLi. tinerii arată 
simplu, în cuvinte nemeșteșugite 
cită recunoștință poartă partidu. 
lui, cit de profund înțeleg juste
țea politicii externe de pace a 
guvernului nostru. ,.Pentru viito
rul fericit al tineretului este ne
voie de pace, de coexistență paș
nică, de dezarmare, o nevoie im
perioasă. urgentă. Tocmai aceasta 
a arătat tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej în numele poporu
lui nostru, că este meritul prin
cipal al propunerilor sovietice de 
dezarmare : faptul că traducerea 
lor în viață ar pune frînu ime
diat cursei înarmărilor", spune în 
cuvîntul său tov. Niță Grigore, 
prim-secretar al Comitetului ra
ional U.T.M. „Grivița Roșie". 
Dar puterile apusene au o atitu
dine lipsită de spirit constructiv. 
„Propunerile occidentale nu sint 
decît o încercare de a legaliza 
cursa înarmărilor și spionajul.

Vorbitorul a arătat de aseme
nea că reprezentanții țărilor so
cialiste au demascat manevrele de
legațiilor imperialiste' dovedind 
fără putință de tăgadă că colo
nialiștii n-au nici o „misiune ci
vilizatoare" ci nu fac decît să ex
ploateze cu cruzime popoarele 
subjugate, dovedind cine sint in
teresați în încordarea 
internaționale, cine sînt 
vor să întrețină în lume 
feri de nervozitate și 
ne, cine sînt cei (?are angajează 
cu ziua și cu ora huligani fas
ciști în scopul tulburării lucrări
lor O.N.U., a creării de condiții 
anormale de lucru delegațiilor sta. 
telor iubitoare de pace.

Cei care au vorbit la adunare 
au salutat cu entuziasm propune
rile 
ției

relațiilor 
cei care 
o atmos. 
suspteiu-

făcute de șeful delega- 
romîne, în numele gu-

noul 
mini- 
Fran-

BEN DUMITRESCU

lat cu toate cele necesare 
unei bogate activități cultu- 
ral-artistice. De asemenea nu 
este trecut faptul că sala 
este iluminată cu (citiți bine) 
neon și că are o capdcitate 
de 500 locuri.

Un fapt demn de notat 
pentru prietenul meu, care 
s-ar putea să treacă vreoda
tă prin Comana, este acela 
că de pe șoseaua din mijlo
cul satului a dispărut ca 
prin minune praful. Locul 
acestuia a fost luat nu de 
mult timp de luciul tuciuriu 
al asfaltului 
insistent, în 
pe 
Comana la
plăcere cu bicicletele sau cu 
motocicletele, care de mult 
nu mai sînt rarități pentru ei.

...Deasupra căminului cul
tural, zi și noapte, văzut 
din orice parte a satului ai 
veni, flutură un steag roșu : 
steagul partidului.

care îi cheamă 
orele lor libere, 

tinerii colectiviști din 
o plimbare de

PETRE GIIELMEZ

Tovarășii Gheorghe Gheorghiu-Dej, Ștefan Voitec șl Eduard Mezincescu, întrețlnindu-se cu 
delegația R.S.S. Ucrainene, înainte de începerea unei ședințe.

Foto ; A. PASAT.

Lupta popoarelor din colonii 
pentru libertate și independență 

se bucură de cea mai adincă simpatie 
a poporului și guvernului romîn

NEW YORK 30. - Cores
pondență specială :

Joi seara sediul misiunii 
permanente a R. P. Romîne a 
găzduit oaspeți remarcabili: 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, .șeful delegației 
R. P. Romîne la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a oferit un 
dineu în cinstea reprezentan
ților noilor state independente, 
care au devenit membre ale 
O.N.U. la actuala sesiune. La 
dineu au participat — Toura- 
gabșwministrul Afacerilor Ex
terne al Ciadului, Maurice De- 
jean, ministrul Afacerilor Ex
terne al Republicii Africa 
Centrală, Doudou Ihian, minis
trul Afacerilor Externe al Se
negalului, Paulin Freitas, mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Togoului, Francois Aplogan, 
ministrul de Finanțe al Daho- 
meyului, Mamadou Aw, minis
trul Economiei al Republicii 
Mali, Ilagi Farah Aii Omar, 
ministrul Economiei al Soma
liei, Zenon Rossides, ambasa
dor al Republicii Cipru, Louis 
Rakotomalala, ambasador al 
Republicii Malgașe.

- De asemenea au luat parte 
Ferdinand Oyono, reprezen
tantul permanent al Cameru
nului la O.N.U.; Mathieu Ekra, 
membru în parlamentul Coas
tei de Fildeș șț Albert Balima, 
director al Departamentului 
Politic din Ministerul Afaceri
lor Externe al Voltei Supe
rioare.

La dineu au participat tova
rășii: Ștefan Voitec, Leonte 
Răutu, Eduard Mezincescu, 
Silviu Brucan, precum și to
varășii Bazil Șerban, Mihai 
Magheru, Mircea Malița și 
Stanciu Stoian.

In cadrul întîlnirii, care s-a 
desfășurat într-o atmosferă 
cordială, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej și ceilalți 
membri ai delegației romîne 
s-au întreținut amical cu oas
peții.

In timpul dineului s-a toas
tat pentru prietenia dintre po
porul romîn și popoarele țări
lor noi membre ale O.N.U., 
pentru dezvoltarea relațiilor 
multilaterale intre Republica 
Populară Romină și aceste 
țări.

Dineul oferit de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în cinstea reprezentanților 

la 0. N. U. ai noilor 
stale independente

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a toastat, spunînd 
printre altele: „Permiteți-mi 
prieteni, ca în numele guver
nului romîn și in numele meu 
personal să adresez prin dv. 
guvernelor și popoarelor dv. 
cele mai bune urări de pros
peritate.

întrebuințez cuvîntul prie
ten pentru că noi considerăm 
că dv. sînteți mai mult decît 
invitații noștri, sînteți priete
nii noștri.

Țara noastră, poporul și gu
vernul romîn au urmărit cu 
multă simpatie și au sprijinit 
lupta popoarelor dv. pentru 
libertate și dreptul la o orga
nizare statală de sine stătătoa
re, și ne bucurăm din inimă 
de faptul că ați obținut, cu 
prețul luptei, independența. 
Lupta tuturor popoarelor din 
colonii pentru libertate și in
dependență s-a bucurat și se 
bucură de cea mai adincă sim
patie a poporului și guvernu
lui romîn,

în ceea ce privește relațiile 
de viitor între țările noastre, 
desigur, aceasta este o proble
mă care depinde de ambele 
părți.

Din partea Republicii Popu
lare Romîne există dorința de 
a stabili legături diplomatice 
cu țările dv. și de a dezvolta 
de asemenea relații economice 
și culturale.

închin acest toast pen
tru prietenia dintre popoarele 
noastre și pentru ca relațiile 
dintre țările noastre să se dez
volte.

Dorim guvernelor țărilor șl 
popoarelor dv. deplină înflori
re materială și spirituală și 
multă fericire".

Paulin Freitas, ministrul
Afacerilor Externe al Togo
ului, a mulțumit călduros
pentru cuvintele adresate de 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej guvernelor și po
poarelor țărilor africane, re
cent admise în O.N.U.

Această întâlnire nu este nu
mai o manifestare de priete
nie, ci totodată expresia unor 
relații frățești. Toți invitații 
se simt deosebit de bine in 
mijlocul delegației romîne, a 
spus Paulin Freitas.

El a comparat noile țări in
dependente cu un copil nou 
născut care are nevoie de 
sprijin. Vorbitorul a subliniat 
necesitatea unui sprijin fără 
condiții politice. Aceste țări 
— a spus el — își îndreaptă 
privirile spre toate țările lu
mii, inclusiv Republica Popu
lară Romînă și toate țările so
cialiste.

Noile țări independente sînt 
gata să colaboreze cu toate 
țările.

Paulin Freitas a toastat in 
sănătatea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, a guver-

(Continuare în pag, 3-a)

Convorbirea 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

cu Fidel Castro

(Continuare în pag. 3 a)

NEW YORK 30 (Agerpres) 
— De la trimisul special Al. 
Gheorghiu :

Ca niciodată în trecut ac
tuala sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. prilejuiește 
în afara lucrărilor propriu- 
zise și o serie de contacte 
rersonale, întîlniri între dele, 
gații din diferite țări, în 
cursul cărora au loc schim- 
buri de vederi, atît asupra 
problemelor sesiunii, cit și în 
legătură cu relațiile reciproce.

Faptul că la această sesiune 
participă numeroși oameni de 
stat cu cea mai mare răspun
dere și autoritate face ca ast
fel de contacte și întîlniri să 
capete o importanță mai ma
re, fiind urmărite cu interes 
de opinia publică.

în cursul acestei săptămîni 
tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a avut întrevederi 
cu N. S. Hrușciov și cu alți 
conducători ai țărilor socia
liste.

O îndelungată și amicală 
convorbire a avut tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
premierul cuban Fidel Castro 
în timpul dineului dat de 
premierul Nehru în cinstea 
șefilor delegațiilor participan
te la sesiune. în cursul con
vorbirii, Fidel Castro s-a in-

Lucrârile celei de a XV-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U. sînt in centrul aten
ției oamenilor muncii. Tinerii 
din brigada de dulgheri de 
pe șantierul nr. 1 din Piața 
Splaiului Unirii urmăresc cu 
viu interes presa cotidiană.
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teresat de evoluția dezvoltării 
economiei țării noastre. El a 
pus întrebări privind econo
mia forestieră, industria pe
troliferă, organizarea și rezul
tatele obținute în domeniul 
agriculturii.

Tovarășul Gheorghe Gheor
ghiu-Dej a răspuns pe larg la 
aceste întrebări și s-a referit 
la rezultatele obținute pînă in 
prezent și la prevederile pla
nului de șase ani în indu
striile siderurgică, petroliferă, 
chimică cit și în domeniul 
agriculturii.

Fidel Castro a subliniat că 
aceste realizări prezintă un 
mare interes.

La rîndul său, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej s-a 
interesat de lupta poporului 
cuban pentru apărarea inde
pendenței țării și dezvoltarea 
economiei.

Șeful delegației R.P. Romi
ne s-a ocupat de perspectivele 
dezvoltării schimburilor eco
nomice între cele două țări. 
Tovarășul Gheorghiu-Dej a 
arătat că la Havana vor sosi 
experți economici romîni, 
care vor discuta concret a- 
ceastă problemă. Premierul 
Fidel Castro a spus că 
a auzit despre frumusețile 
țării noastre și s-a inte
resat de diferitele aspec
te ale peisajului romînesc. 
El a declarat că acceptă 
invitația de a vizita în cursul 
anului viitor R.P. Romînă și 
l-a invitat pe tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej să 
viziteze Cuba.

în timpul convorbirii a 
avut loc un schimb de păreri 
în legătură cu stabilirea rela
țiilor diplomatice între cele 
două țări.



Spor la muncă Pe scena micâ

Ce urează studenților

în noul an universitar!
(Urmare din pag. l-a)

universitar, învățămîntul supe
rior cunoaște și mai mare 
dezvoltare. Incepind cu acest 
an Intră in facultăți promoția 
de tineri specialiști oare vor 
păși în producție in anul 1965. 
Astfel, in următorii șase ani 
vor absolvi facultatea cca. 
54.000 de cadre cu pregătire 
superioară. O mare dezvoltare 
va cunoaște învățămîntul su
perior tehnic și politehnic, un
de numărul celor admiși în a- 
nul I se va mări pînă in anul 
1965 de peste două ori față 
de anul 1959. Se va ajunge ca 
în anul 1905, numărul total al 
inginerilor în economia națio
nală să fie de peste 80.000 
față de cca. 59.000 existenți in 
anul 1959.

în vederea satisfacerii cît 
mai complete a cerințelor ac
tuale ale economiei naționale, 
învățămîntul superior, la in
dicațiile partidului, capătă pe 
zi ce trece un profil tot mai 
amplu. Astfel, și anul acesta 
au fost create noi specialități : 
Ia Institutul politehnic din 
Cluj s-a înființat secția elec
tromecanică, la Institutul po
litehnic din București s-a în
ființat secția de ingineri fizi
cieni. la institutele politehni
ce din Iași și Timișoara s-au 
înființat secțiile de eiectro- 
energ etică etc.

S-a acordat o deosebită a- 
tenție îmbunătățirii continuie 
a procesului de învățămînt. 
Au fost îmbunătățite progra
mele de curs, care asigură 
ridicarea nivelului învățămîn
tului superior în pas cu ulti
mele cuceriri ale științei și 
tehnicii și îl leagă tot mai 
strîns de practica construcției 
socialiste. S-a acordat mare 
atenție îmbunătățirii predării 
unor materii importante, cum 
ar fi matematicile. 
chimia, electronica, 
ne deosebită s-a 
pentru elaborarea 
manuale, cursuri ? 
care să asigure o 
formare, ajutînd î 
sură mai largă Ia pregătirea 
ideologică și profesională a 
studenților.

Studențimea noastră tre
buie să depună mari stră
duințe pentru a valorifica tot 
mai bine minunatele posibili
tăți care-i sint puse la dispo
ziție. Cuvintele tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, cu
prinse în Raportul prezen 
tai 
lea 
un 
tru 
vățătura : Datoria 
de a învăța cu perseverență, 
pregătindu-se să devină sluji
tori devotați ai poporului, 
gata să se ducă acolo unde 
este mai mare nevoie de ei, 
unde pot să-și valorifice cu
noștințele și aptitudinile cu 
cel mai mare folos pentru 
construcția socialismului 4. Ti
neretul studios nu trebuie să 
precupețească nici un efort 
pentru îndeplinirea acestor 
importante sarcini.

Invățați cu pasiune, dragi 
studenți, cu perseverență ; fie
care clipă din anii de studen
ție trebuie folosită pentru cu
noașterea aprofundată a marx- 
ism-lenlnismului și pentru în
sușirea minunatului tezaur 
al științei și tehnicii moderne, 
al culturii înaintate. Fiți har
nici ucenici Ia școala științei, 
lucrați cu sîrguință în labo
ratoare și cercuri științifice, 
mergeți în fabrici și uzine, in- 
vățînd neobosit în aceste fa
cultăți ale muncii practice — 
astfel ca să deveniți specia
liști de frunte în meseria 
voastră de mîine, cînd veți fi 
chemați să participați 
struirea socialismului 
a comunismului în 
noastră.

Aveți alături de voi 
didactic entuziast, care-și de
dică munca lui educării și in-

fizica, 
. O acțiu- 

desfășurat 
unor noi 

și tratate, 
bogată in- 
într-o mă-

la Congresul al III- 
al P.M.R., constituie 

minunat îndemn pen- 
cei care încep azi în- 

lor este

la con- 
și apoi 
patria

un corp
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lumea mare
struirii generației de tineri in
telectuali. Urmați-le sfatul și 
îndemnul .' Răspundeți cu ela
nul caracteristic vîrstei voas
tre la chemările organizațiilor 
U.T.M. și Asociațiilor studen
țești, care, sub conducerea 
organizațiilor de partid, vă 
sprijină în munca voastră.

Pășim in acest an universi
tar în condițiile 
Adunarea 
ganizațiel 
răsună 
glasul 
pace, 
te, în

in care la 
a Or- 

Unite 
puternic 

pentru 
social H- 

UR-SS 
iși afirma răspicat punctul de 
vedere în problemele de im
portanță vitali pentru ome
nire : dezarmarea generală și 
totală, coexistența pașnică, li
bertatea și bunăstarea tuturor 
popoarelor.

La această măreață luptă 
pentru fericirea popoarelor 
luinii. iși aduce contribuția sa 
constructivă, fermă, bogată in 
propuneri concrete, delegați* 
R.P.R., in frunte cu cel mai 
iubit fiu al poporului romin. 
tovarășul Gheorghe Gheor- 
ghiu-Dej. Cuvintul tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej

Generală 
Națiunilor 

tot mai 
popoarelor 

iar țările 
frunte cu

Acad. prof.
C. Doicoviciu

rectorul Universității ^Bebeț- 
Bflyai' Cluj

Voi, iubiți studer.ți, aveți nenu
mărate te-neiun de bucuri 
și satisfacții în noul on univer
sitar. Anul școlor 1960-61 vede 
întrupindu-se vostu' prog'O— c 
partidului in iegâturâ cj '*vățo- 
mintul superior, plan rtab t do 
Congresul ol lî-Jea o *M R. 
și care vă asigură opt me con
diții de învățătură 5 
intelectuală și mocc'â

E nodul vostru, exc student, 
de a vă folosi d■- p’ - ce aces
te mijlooce ce vi ie pun c o $- 
poziție partidul și guve-~*-

Amintiți-vo, și de astă dată, 
de îndemnul marelui Ler " :

„Invățați, invățați.
Voi știți că fără ști

cultură — nu există prog-es. tar 
progresul nestăvilit as gJ'ă bu
năstarea și viața fericită- Ei e 
chezășia viitorului vostru I

Voi, studenți și studente $»**- 
teți meniți să duceți moi oe- 
porte ocest progres.

invoțati f* 
nțo, fără

Acad. prof. dr. 
]. Nițulescu

Munca creatoare este o tră
sătură generală a vieții noas
tre socialiste, pe tot cuprin
sul țării, în toate domeniile de 
activitate.

Pentru o astfel de activitate 
trebuie să se pregătească cu 
grijă toți tinerii studenți.

In universități și politehnici 
viitoarele cadre ale industriei, 
economiei și științei trebuie 
să-și facă ucenicia de cerce
tători științifici. Institutele-de 
invățâmint superior oferă pen- 
tru aceasta minunate condiții 
și posibilități. Intre aceste 
mijloace, un rol mare II au 
cercurile științifice studențești. 
Conduși de îndrumători încer
cați, aici învață să-și pună în
trebări, să încerce rezolvarea 
unor probleme și să-și ascut* 
spiritul critic și inventiv.

De aceea, participarea acti
vă a studenților la activitatea 
cercurilor științifice. aceas:â 
minunată școală, la munca de 
cercetare mi se pare un ele-

a răsunat limpede la O.N.U., 
arătind calea pe care merge 
poporul romin împreună cu 
celelalte popoare din lagă
rul socialist, alături de popoa
rele iubitoare de pace din 
lumea Întreagă : calea liber
tății, a păcii, a bunăstării ce
lor ce muncesc. Totodată. în 
grija sa mare pentru tineret, 
delegația romină a propus să 
se dezbată la O.N.U. măsurile 
necesare pentru ca tineretul 
lumii să fie educat în spiritul 
înțelegerii între popoare, al 
respectului reciproc și al pă
cii.

Ne revine sarcina de onoare 
c< școala noastră să fie la 
înălțimea inițiativei pe care 
statul nostru a luat-o pe plan 
internațional.

La ineeput de an universi
tar. urăm tineretului studios 
sănătate și spor la muncă, 
succese tot mai mari la învă
ță tară pentru a deveni spe
cialiști la nivelul epocii pe ca. 
re o trăim, eptxa desăvirsirii 
construcției socialiste pentru 
a răspunde încrederii 
care le-o acordă partidul

irent esential pentru pregăti
rea lor. și ce! mai potrivit răs
puns la întrebarea : „Cum tre
buie să ne conducem munca 
per ru ca să o facem cit mai 
rodn.ci și ma: eficace-, pe 
care ir. mod firesc și-a pus-o 
la începerea noului an univer
sitar fiecare student.

1

IN 1960-61 
VOR FUNCȚIONA1

C. Dinculescu
«•roti eeresponderU al Ace- 
derat R.PR. rector al In- 
stttunhu politehnic din Bucu

rești

cei virstnici, nici nu le puteam 
visg în vremea studenției* noa
stre.

Planul măreț de desăvir^ire a 
construcției socialiste și de tre
cere treptată spre romunisin. de
finitivat prin hotărârile celui 
de-al IlI-lea Congres al P M.R , 
deschide în vă ti min tu lui superior 
din țara noastră mari per»p*ctive 
de dezvoltare, lnvălzmintul uni 
versitar. are ca sarcină de prim 
•rdm pregătirea eadrrlor didac
tico pentru învătămintul de cul
tură generală. Pentru a răs
punde acestei înalte inerederi 
pe care am primit-o de la po
porul muncitor, de a-i creste ca
drele de profesori de activiști pe 
tărâmul social și cercetător, este 
eeccsar ea noi toți, cadre didac
tice șa atudenți, «ă ne intensfi- 
eăm eforturile, să ne ridicăm 
continuu nivelul ideologie fi pm- 
f*monai. m muncim teoetrie și 
organizat, să dovedim astfel ata
șamentul nostru de neclintit pen
tru socialism și pace. Est* cea 
mai bună arare pentru iarepwtr: 
noului an univenitar.

Prof. univ. 
Caiui lacob

multe și maidre mai
pregătite — este legătura strîn- 
să. permanentă șț solidă cu 
producția, cu industria și a- 
gricultura noastră socialistă.

S-au utilizat variate forme 
și căi numeroase de îmbinare 
a învățăturii cu munca în 
producție și pe parcursul anu
lui universitar. Unele au de
venit tradiționale. Printre a- 
cestea se numără și inițiativa 
pornită de institutul nostru, 
răspîndită șț în alte institute, 
ca studenții să 
pe săptîmănă _ ._____ _
Să folosim mai intens mijloa
cele existente, “ - - -
descoperim și sâ creăm și al
tele noi, mai rodnice și mai 
eficace prin care să dăm posi
bilitate studenților să trăiască 
mai mult in miezul produc
ției. alături de muncitori, aco
lo unde vor munci in viitor.

Cei de al doilea Festival in
ternațional al teatrelor de pă
puși și marionete a constituit o 
confruntare artistică de o am
ploare elocventă pentru succese
le și dezvoltarea acestui gen 
teatral. Angrenînd artiști păpu
șari din cele mai diverse colțuri 
ale lumii, din depărtata Africă 
pînă în Scandinavia, din Cana
da pînă în Argentina, această 
întîlnire internațională confrun
tă realizări diverse și e totoda
tă un însemnat schimb de expe
riență artistică.

Artiștii păpușari s-au străduit 
să pornească, în realizarea spec
tacolelor, de la asigurarea unui 
puternic conținut al textului 
dramatic

Astfel, Teatrul mare de păpuși 
din Leningrad a prezentai spec
tacolul „în paradisul de aur“ — 
comedie satirică, adaptare după 
frații Ceapek. E vorba de călă
toria utopică a unui om, a unui 
șomer, în lumea fluturilor, a gîn- 
dacilor și apoi a furnicilor. Pe 
planul piesei se desfășoară o 
suită de fapte care sugerează 
racilele lumii capitaliste, des- 
frîul, goana după profituri și, 
mai ales isteria războinica. Fi
nalul spectacolului — tonic, op
timist. realizat cu o surprin
zătoare tehnică cinematografică — 
e un imn închinat oamenilor a- 
devărați, fericirii lor. Din reper
toriul acestui mare teatru de 
păpuși fac parte și alte piese 
cu un profund conținui e- 
ducativ ca ,,Timur și băie
ții lui", ,,Ciuk și Ghek*, „Două
sprezece scaune", ,,Vițelul de 
aur“ etc.

Una dintre cele mai remarca
bile apariții ale festivalului a 
constituit-o prezența Teatrului 
de păpuși din Sofia. Se poate a- 
firma pe bună dreptate că. specta. 
colul „Școala iepurașilor", piesă 
muzicală de Pancio Mancev, e 
unul din cele mai inspirate, de-

dicate preșcolarilor în scopul în
sușirii bunelor deprinderi. Umo
rul, fantezia, ingeniozitatea ți 
bucuria pe care ne-au făcut-o 
păpușarii bulgari de a prezenta o 
parte din spectacol 
mină au cucerit pe 
tate spectatorii.

Mult 
nică a 
lor am 
pușarul 
din al cărui spectacol nu lipsește 
nota de satiră la adresa așa 
ziselor ,.dansuri moderne".

O problemă specific contem
porană — realizarea călătoriilor 
interplanetare — a fost reflec
tată de tînărul colectiv al Tea
trului din Magdeburg (R. D. 
Germană) în ,,Călătoria pe

in limba ro- 
bună drep-

bogății teh- 
marionete-

umor și o
mînuirii

putut constata la pă- 
englez John W right,

Al doilea Festival 
internațional al 

teatrelor de păpuși 
fi marionete

lui Trombi" care 
peripețiile unui băie- 
planeta Marte, ca- 

~ multe

lucreze o zi 
în producție.

să căutăm, să

Nicolae Gleja
prorector ol 1S.E. București

Prof. univ. 
]oon Livetcu 

rector sl lnuerr.tițsi
JC. I. Parhon^-Bvcurerti

bunico.

Cerința fundamentală pen
tru îndeplinirea cu succes a 
sarcinii pe care partidul a 
pua-o ta fața învățămîntului 
superior — aceea de a da ca-

G. Nițescu
»nndtdat îr științe tehnice 

rector al Institutului politeh
nic, Orașul Stalin

plec la facultate. 
Desen de TIA PELTZ

Aș vrea m atrag atentia studen
ților arupea necesității însușirii 
tusei alete mituri generale. Le 
rirria lor. rtndeutu re alli ia fete 
de tnaxinti rereotiritate. Asimila, 
rec nutoffințelor de strictă tpe- 
cielitate le poate Ura «w/î-
riente clipe de retez și e*te !»:■« 
ea timpul Uter din afara erelor 
de studiu si fie at:lizat cig mai 
retiooal Studenții m *u negli
jeze lectura raoodoperrlor 
trrttani universale. Este bine
ea ei si profite de posibilitățile 
ofente manie centre urbane 
î« care *tudiexă pentru freecen- 
tarea biUioterilor și pentru rid- 
terea comorilor de artă ut
musee, m andine concerte,
și asiste la spectacole tea. 
mie și de aperi. <4 învețe limbi 
strane utile consultării literatu
rii de specialitate. însușirea unei 
culturi generale ți a unei bune 
P’egâtiri filosofice le va permite 
o mai intensă trăire lăuntrică, le 
ca da o mai justa perspectivă a- 
supra spedalitâții alese ți o mai 
buni sesizare a sensului evoluției 
umanității, îi ea face cetățeni 
cenștienți ai patriei noastre ți ai 
lumii, in epoca celor mai adinei 
transformări pe carf le-a înregis
trat istoria omenirii.

economist, medic 
sau agro-

T’jturor acelora care încep 
asăr. un nou an jnrversi-.ar. 
tuturor aretara care se pregă
tesc «ă •Befntxrî ai de-
tasacnentuhti de specialiști ai 
patriei noastre aș vrea să le 
adresez citeva cuvinte.

Viața arată oricăruia din
tre noi că nu poți deveni in
giner gau
sau jurist, istoric 
nom. chimist sau biolog, fi
zician sau matematician, nu 
poți desfășura nici un fel de 
activitate științifică, pedago. 
gică profundă, rodnică dacă 
nu îțj însușești bazele filozo
fiei marxist leniniste.

Filozofia este absolut indis
pensabilă cercetătorului știin
țific. pedagogului, economis
tului in orientarea sa. în se
lecționarea direcțiilor de cer
ce are. în interpretarea rezul
tatelor activității sale științi
fice. pedagogice. Fără o con
cepție generală despre lume 
oricare cercetător științific, 
oricare om de știință, oricare 
lucrător Pe țărimul culturii 
devine un empiric al științei, 
devine un diletant incapabil 
să vadă esența lucrurilor, 
incapabil să desfășoare o ac
tivitate rodnică.

însușindu-vă bazele filozo
fiei marxist-leniniste veți fi 
călăuziți în muncă de o bu
solă sigură, care vă va permi
te să biruiți în lupta împotri
va oricăror influențe ale ideo
logiei burgheze, împotriva ori
căror încercări ale elemente
lor dușmănoase de a vă abate 
de Pe drumul minunat al slu
jirii intereselor poporului.

Pămînt a 
istorisește 
țel de pe 
lâtor pe Pămînt. După 
greutăți și piedici, după ce cu
noaște feluriți reprezentanți ai 
unei lumi în descompunere care 
vor să pună tehnica in slujba 
distrugerii, micul Trombi își 
găsește prietenii sub semnul 
porumbelului alb al păcii

Deși fără a poseda încă sufi
ciente resurse artistice. în re
pertoriul teatrului argentinian 
„La Pareja" se reflectă agitato
ric unele aspecte ale vieții poli’ 
tice din această țară, fie că e 
vorba de pamfletul la adresa 
,.bunului rege", fie că e vorba 
de cel la adresa demagogului.

Cele citeva reprezentații ale 
teatrelor rominești de păpuși au 
fost o dovadă elocventă a stră
daniilor păpușarilor noștri de a 
face din arta lor un mijloc de 
educație. Ferindu-se de a face

simple demonstrații de virtuozi
tate sau tehnică „pură", colecti
vele noastre au privit textul dra. 
matic în coordonatele ce-i lumi» 
nau mai bine conținutul de idei. 
„Cinci săptămîni în balon", 
(Teatrul de păpuși din Craiova), 
dramatizare inspirată 'a Andei Bol" 
dur după Jules Verne, nu e doar 
o simplă relatare a călătoriilor 
doctorului Ferguson. Aspecte ale 
exploatării și robiei capitaliste, 
umanismul unor oameni de 
știință, invincibilitatea progresu
lui răzbat evident din spectacol.

Teatrul de păpuși din Oradea 
a reușit să sugereze noile aspec
te ale basmului în cadrul reali
tăților noastre ; ficțiunea bas
mului e mult depășită de puțil i- 
litățile științei și tehnicii, de 'for
ța creatoare a omului. Acesta e 
„Covorul1 fermecat" de Valentin 
Silvestru, realizat cu mult gust 
artistic de pictorul Paul Fux în 
cadrul unui decor conceput ca un 
luminos covor oltenesc.

Publieul nostru a avut prilejul 
nu numai de a urmări demons
trații de măiestrie, ci de a în
țelege mai bine sensurile acestei 
mișcări teatrale care dă roade 
bogate numai atunci cînd por» 
nește de la un înalt mesaj con
temporan. de la un valoros con
ținut de idei. Simpla demons
trație de tehnică păpușerească, 
chiar virtuoasă, negrefată pe un 
fond de idei, rămîne stearpă și 
fără vlugă. Festivalul a prilejuit 
păpușarilor și un schimb de 
opinii teoretice, confruntări in
teresante privind problemele ma~ 
jore ale teatrului de păpuși, cum 
e, de pildă, consfătuirea organi
zată de Asociația oamenilor1): de 
artă din instituțiile teatrale ^'și 
muzicale, pentru discutarea spe
cificului dramaturgiei păpușerești.

Și dacă se poate să se caute o 
definire a sensului Festivalului, 
aceea poate fi numai interesul 
păpușarilor de a fi prezenți la 
marile probleme ale contempo
raneității. Pe scena mică, lumea 
mare !

AL. POPOVICI

Selecționabilii
din lotul de tineret n-au corespuns

Noi aparate în laboratoare
In vederea deschiderii anu

lui universitar, laboratoarele 
Institutului politehnic din 
București au fost înzestra
te eu o serie de mașini și 
aparate modeme pe care in
stitutul nu le-a avut pînă 
acum, ca de pildă, mașina uni
versală electronică de calcul 
de tip analog, un microscop 
electronic, un defectoscop 
pentru linii electrice aeriene, 
o mașină de rectificat.

Asemenea pregătiri intense 
s-au făcut și la Institutul de 
construcții și la Institutul de 
petrol și gaze.

Anul acesta studenții Insti
tutului de petrol și gaze, vor

avea în laboratoare o instala
ție Rontgen pentru studiul 
structurii materialelor, un os
cilograf testoscop. un mi
croscop Poladun pentru mine
ralogie și alte piese și mașini 
noi. Cei de la Institutul de 
construcții vor avea o insta
lație pentru măsurători de 
nivel fonic, un aparat foto 
pentru reproducerea desene
lor, accesorii pentru un aero- 
proector multiplex etc. Toate 
aceste aparate și mașini mo
derne, cu care au fost înze
strate anul acesta laboratoa
rele institutelor tehnice, vor 
înlesni însușirea de către stu. 
denți a materiilor predate.

La 
ria 
se

Fabrice de jucării „Bucu-
Copiilor" din Capitală 

face controlul calității 
noilor jucări produse.

Foto : AGERPRES

LA ODOBEȘTI

A început 
vinificația 
strugurilor

La
stat Odobești a început vinifi- 
carea strugurilor. In gospodă
rie funcționează 26 de centre 
mecanizate de vinificație. în 
cîteva zile au fost vinificate 
peste 1000 tone de struguri, 
iar mai mult de 1000 tone de 
struguri de masă au fost tri
mise pe piețe pentru consu
mul oamenilor muncii.

Executînd la timp lucrările 
de îngrijire a viei, muncitorii 
acestei gospodării obțin o 
producție medie de peste 
9000 kg. de struguri la hectar.

(Agerpres)

gospodăria agricolă de

0 echipă din categoria B de 
fotbal „Dinamo“ Pitești, a reu
șit «a dispună de formația bo<9- 
trâ de tineret, cu scorul de 2—0 
(2—0). Evident, și de astă data, 
o nouă surpriză la fotbal. Sur
priza aceasta însă a nemulțumit 
pînă și pe spectatorii piteșteni. 
Și nu pentru că echipa lor pre
ferată s-ar fi comportat neco
respunzător. Dimpotrivă, dina- 
moviștii din localitate au fost 
aplaudați pentru că au evoluat 
interesant, au prestat un joc 
clar, frumos, eficace. Ei au fost 
un partener ideal pentru o în
tîlnire de verificare și selecțio
nare Dintre ei, Radu și Sălăjan 
s-au impus în fața specialiștilor 
federației prezenți pe stadion. 
Formația tinerilor selecționa- 
bili. în schimb, a jucat slab. 
Fiecare component în parte — 
excepție făcînd doar arădanul 
Czako, pentru prima oară pro
movat în lot — s-a comportat 
mult sub posibilități. Și printre 
selecțiouabili nu erau nume 
prea noi: Pîrcălab, Varga, Niin- 
weiller IV, Ioniță, Straton, jucă
tori de categoria A, Mureșanu, 
Popeăcu, Toma, Crăciun, lacob, 
Costin, Florea, Datcu — nume 
de asemenea cunoscute în 
fotbalul nostru. Atunci care este 
cauza acestei comportări nesa
tisfăcătoare ?

Mulți dintre ei solicitați pen
tru această verificare se și so- 
cot de acum „senatori de drept" 
ai lotului de tineret și în con
secință n-au... motiv să se rnai 
afirme. Cu această concluzie au 
intrat blazați pe teren, au jucat 
fără a arunca în luptă pricepe
rea. cunoștințele tehnico-tactice, 
pregătirea lor multilaterală. Au 
fost oare obosiți ? Nicidecum. 
După ee i-a controlat la sfîrșitul 
meciului, medicul lotului a afir
mat că mai toți jucătorii aveau 
pulsul unui om care a făcut • 
mică plimbare.

Lipsa de dorință pentru a

practica un fotbal de calitate, 
eficace a reeșit și din citeva 
eoBStatârț de ordin tehnic. In 
prima repriză un singur înain
taș — Csako — a tras la poartă, 
înaintașii an așteptat balonul de 
la interi, care au desfășurat un 
joc aproape numai distructiv. 
Cît privește apărarea. ea s-a 
dovedit deseori penetrabilă. Nu 
s-au marcat mai multe goluri 
pentru că au ratat adversarii.

Cei ce se consideră „senatori 
de drept" scapă din vedere un 
aw ' -unt: avem mulți jucători 
(mai ales juniori) talentați. dor
nici de afirmare Federația de 
specialitate iși îndreaptă din ce 
în ce mai mult atenția spre ti
nerii sîrguincioși, talentați. Nu 
avem timp de pierdut pentru 
cei cu ifose de vedetă. Este insă 
de datoria cluburilor, a federa
ției de fotbal ca, odată cu pro
movarea elementelor tinere, sâ 
găsească soluții și pentru stîrpi- 
rea atitudinii de vedetism, a 
spiritului de automulțumire și 
suficiență ai căror purtători sînt 
unii dintre fotbaliști.

V. RANGA

știri

Foto : AGERPRES

® Tradiționala competiție 
de box „Turneul celor 4“ în
cepe astă-seară în sala spor* 
turilor de la Floreasca de la 
ora 19. în fruntea programu
lui, care cuprinde 10 întâlniri, 
sînt meciurile : N. Mîndreanu 
(București) — A. Verdeș 
(Cluj) ; P. Zâinescu (Cîmpina) 
— V. Czekeli (București) ; 1. 
Simonca (Cluj) — A. Farcaș 
(Craiova) ; A. Gâneșcu (Bucu. 
rești) — D- Enuț (București) șj 
V. Netea (București) — M. 
Ghiorghioni (Hunedoara).

® Astăzi cu începere de Ia 
ora 17,30 în sala de sporturi 
Dinamo din Capitală va avea 
loc dubla întîlnire internațio
nală de tenis de masă dintre 
echipele selecționate alefîfne- 
retului din R. P. Romină și 
U.B.S.S. Echipele oaspete cu
prind o serie de jucători cu- 
noseuți ca Averin, Lisinas, 
Balaisite, Lukina și alții. Echi
pele R. P. Romine pentru a- 
ceste două intîlniri au fost al* 
cătuite astfel : A. Rethi, M. 
Bodea. C. Anghelescu (mascu
lin), Mariana Jandrescu. Vic
toria Jandrescu și Eleonora 
Mihalca (femenin).

Jucătorii șj jucătoarele ce
lor două echipe se vor întîlni 
duminică într-un turneu de 
simplu. Meciurile vor avea 
Ioc intre orele 9—13 și 17-22.

(Agerpres)

Bumbu ilie, țârcn muncitor 
din satul Chirii, raionul Va
tra Dornei, este un pasio
nat și talentat crescător de 
albine. Prisaca pe care o 
întreține are 30 de stupi. In 
fiecare an el vinde statului 
pe bază de contract însem 

note cantități de miere.
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Pentru triumful ideilor
coexistenței pașnice

Dined oferit de tovarășul Gheorghe Gheorgbiu-Dej 
in cinstea reprezentanților la 0, N. U. 

ai noilor state independente

A Xl-a aniversare a R. P. Chineze

Propuneri 
istorice 
acad. prof. 

Miron Nicoletcu
T 7 r măresc cu emoție marea 
(J dezbatere de la cea de e 

XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U. Acolo a ră
sunat viguros glasul popoarelor 
iubitoare de pace fi în primul 
rînd al țarilor socialiste printre 
care ți al scumpei noastre pa
trii.

Am citit eu nespusă bucurie 
cuvîntarea rostită de N. S. 
Hrușciov conducătorul delega
ției marelui stat sovietic la o- 
ceasta importantă sesiune a Adu- 
nării Generale a Organizației 
Națiunilor Unite.

Propunerile de dezarmare ge
nerală și totala făcute de N. S. 
Hrușciov la tribuna acestui im
portant for internațional, pro
puneri pe care țara noastră le 
sprijină cu fermitate, reflectă 
aspirațiile cele mai profunde 
ale întregii omeniri care vrea să 
fie izbăvită de calamitățile unui 
război nuclear, care vrea ca 
imensele descoperiri științifice 
ale contemporaneității, să fie 
îndreptate spre fericirea omului 
fi nu spre moartea lui.

Traducerea în viață a propu
nerilor guvernului sovietic ar 
frîna imediat periculoasa cursă 
a înarmărilor, ar face orice efort 
de înarmare ilegal și lipsit de 
sens, ar duce în mod practic la 
eliberarea omenirii de coșmarul 
războaielor. Exprimînd voința 
poporului romin, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a apro
bat cu căldură istoricele propu
neri sovietice de dezarmare ge
nerală și completă.

Din păcate însă mai auzim de 
la tribuna O.N.U. glasuri apar- 
ținînd reprezentanților unor sta
te occidentala care într-o formă 
mai mult sau mai puțin voalată 
cer continuarea cursei înarmări
lor. Cuvîntările conducătorilor 
blocului apusean și în special 
a lui Eisenhower s-au caracteri
zat prin lipsă de spirit construc
tiv, prin absența oricăror pro
puneri realiste, rezonabile. Di- 
plomaților occidentali le vine 
insă tot mai greu să manevreze.

Dușmanii păcii și libertății 
popoarelor se împotrivesc mer
sului înainte al istoriei. Bene- ' 
ficiorii cursei înarmărilor și ai . 
jefuirii coloniilor ar dori să per
manentizeze războiul rece și o- 
diosul colonialism. Ei uneltesc 
în acest scop. Voința popoarelor 
nu mai poate fi însă ignorată în 
silele noastre.

Ca om de știință, conștient de 
faptul că numai pacea lumii 
poate asigura viitorul omenirii, 
necontenitul progres al științei și 
tehnicii contemporane, susțin din 
toată inima istoricele propuneri 
făcute de delegațiile țârilor so
cialiste la tribuna O.N.U.

în Editura politică 
a apărut:

K. Marx — F. Engels
Opere, voi. 8

728 pag. 15 lei

Volumul 8 al Operelor lui 
Marx și Engels cuprinde 
lucrările scrise de întemeie
torii socialismului științific 
în perioada august 1851 — 
martie 1853 dintre care a- 
mintim : „Optsprezece bru
mar al lui Ludovic Bona
parte” de K Marx, „Revo
luție și contrarevoluție** de 
F. Engels și pamfletul 

„Marii bărbați ai emi
grației" scris în comun de 
Marx și Engels.

InSormațU
Vineri 30 septembrie a.c. a 

avut loc la Ministerul Comer
țului semnarea documentelor 
parafate la 9 septembrie 
a. c. privind schimburile de 
mărfuri între Republica Popu
lară Romînă și țările Bene- 
lux, cît și problemele finan
ciare în suspensie.

Din partea romină a sem
nat Ana Toma. adjunct al 
ministrului Comerțului ; din 
partea Uniunii Economice Bel- 
go-Luxemburgheze. Marcel de 
Vlieger. ministrul Belgiei la 
București și din partea Olan
dei W. V. Cohen Stuart, În
sărcinatul cu Afaceri al Olan
dei în R.P. Romînă.

*
Comisia tehnico-artistică <je 

jucării din Ministerul tnvățâ- 
mlntului și Cuiturii anunță că 
termenul de predare a mode
lelor pentru concursul de 
jocuri și jucării sa prelungit 
pini la 15 octombrie inclusiv.

(Agerpres)

Sesiunea 
Cemisîai mixte 

romino-iugoslave

BELGRAD 30 (Agerpres). — 
între 26 și 29 septembrie 1960 
a avut loc la Belgrad sesiu
nea anuală ordinară a Comi
siei mixte romîno-iugoslave 
pentru cercetarea și rezolva
rea problemelor de frontieră.

Sesiunea s-a desfășurat în
tr-o atmosferă de deplină în
țelegere și prietenie.

(Urmare din pag. l-o) 

nulul și poporului romin ți 
pentru dezvoltarea prieteniei 
dintre Republica Populară 
Romină și țările africane.

Șeful delegației Republicii 
Cipru. Zenon Roszidos, a vor
bit despre prietenia dintre 
poporul cipriot și poporul ro
min, spre binele ambelor po
poare. Ca ți statele africane 
- a spus el - Ciprul ți-a cițti- 
gat recent independența cu

Sprijin deplin politicii de pace 
a țării noastre

(Urmare din pag. l-a)

: ternului nostru, propuneri care 
; reprezintă o însemnată contribu
ție a Republicii Populare Romi
ne la întărirea picii și triumful 
ideilor coexistenței pașnice in re
lațiile intre popoare. „Propune
rea cu privire la organizarea de 
acțiuni pe plan regional in vede
rea îmbunătățirii relațiilor de 
bună vecinătate intre state euro
pene. a par ți ni nd unor sisteme so
cial politice diferite, exprimi nă
zuința de colaborare pașnică fi 
progres a poporului nostru și de 
aceea o sprijinim din țoală ini
ma, a spus Iov. Stancu llie de la 
Atelierele C.F.R. „Gntița Roșie*. 
Prin munca noastră prin cei 
20.000 lei economii pe care ne 
angajăm sâ-i realizăm vom spri
jini eforturile de pace ale guver
nului nostru", a mai spus el.

„Dorim ca planeta noastră m 
fie un vast șantier al muncii par 
nico și nu un cimitir atomic. De 
aceea, a spus tov. Dima Andrei 
de la Atelierele C.F.R. „Constan
tin David", sesiunea O.N.U. tre
buie să adopte măsuri eficiente în 
așa fel incit să fie tradusă in via
ță propunerea țării noastre pri
vind promovarea in rindul tine
retului a ideilor păcii, respectului

Premiile decernate de juriul celui de-al II-lea 
Festival internațional al teatrelor de păpuși 

și marionete
In urma vizionării spectacole

lor prezentate la concurs, juriul 
celui de al 11-lea Festival inter
național al teatrelor de păpuși 
fi marionete a acordat numeroa
se premii.

„Premiul Festiva?ului“ — pen
tru originalitate și fantezie a 
fost decernat Teatrului de păpuși 
din Sofia (R. P Bulgaria), iar 
..Premiul Festivalului" — pentru 
interpretare colectivă. Teatrului 
Mure de păpuși din Leningrad 
(VMS.).

Premiul al II-lea a acor
dat Teatrului de păpuși din 
R. P. Chineză, iar premiul al 
lll-lea Teatrului de păpuși din 
Karl Marxstadt (R. D, Germa
nă) ți Teatrului de păpuși din 
Cluj (R P, Romînă).

Pentru regir s-eu atribuit ur
mătoarele premii : Premiul I 
Teatrului de păpuși din Buda
pesta (R P. Ungară) ; premiul 
al Il-lea Teatrului de păpuși 
din Liberec (R. S. Cehoslovacă)

Filmele premiate la Festivalul 
internațional al filmului de păpuși 

și marionete
Juriul celui de-al II-lea Festi

val internațional al filmului de 
păpuși și marionete a botărît 
acordarea următoarelor premii 
celor mai valoroase producții 
cinematograficp prezentate :

— diploma de onoare pentru 
cea mai bună selecție de filme 
prezentate la Festival a fost a- 
cordată selecției de filme din 
R. S Cehoslovaca :

— premiul l a fost decernat 
filmului cehoslovac ..Visul unei 
nopți de vară", realizat de Jiri 
Trnka : premiul al II-lea a re-

Festivitatea de închidere a Festivalului 
international al teatrelor de păpuși 

și marionete și a Festivalului international 
al filmului de păpuși și marionete

în sala Teatrului C.C.S. a 
avut loc vineri seara festivi
tatea de închidere a celui 
de-al II-lea Festival interna
țional al teatrelor de păpuși 
și marionete și celui de-al 
II-lea Festival-internațional al 
filmului de păpuși și mario 
nete.

La masa prezidiului au luat 
loc membrii juriilor Festiva
lului internațional al teatre
lor de păpuși și marionete și 
ai Festivalului internațional 
al filmului de păpuși și ma
rionete. Au fost de față mem
bri ai corpului diplomatic.

După ce a mulțumit tuturor

Electrificarea satelor
Anul acesta. în regiunea Cra

iova au fosț electrificate 37 de 
sate prin contribuție voluntară și 
sume alocate din bugetul sfatu* 

I lui popular regional Numărul 
j satelor care au fost electrificate 
I în anii puterii populare în re

giune a ajuns astfel la 205. față 
de numai 11 cîte erau electrifi. 
cate în 1945.

în regiune a fost terminată re- 

prețul unei lupte grele ți do
rește să dezvolte relații de 
prietenie cu toate țările lumii. 

în legătură cu spusele oas
petelui, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej a amintit că in 
momentele cînd in Cipru 
curgea singe pentru indepen
dență, poporul romin și-a ma
nifestat sprijinul și solidarita
tea cu lupta poporului ci
priot.

în tot timpul dineului a 
domn:: o atmosferă foarte
cordială.

cel mai bun fiu al 
nostru".

„Dorința noastră a 
Onuț lull ane, este ca 
XV^ sesiune a O.NJC.

reciproc fi înțelegerii intre po. 
poare, propunere despre care a 
corbii in Adunarea Generală to
varășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, 

poporului 

spus toc. 
cea de-a 
să fie nu 

numai o sesiune a speranțelor de 
pace ale popoarelor ci fi a înde
plinirii acestora. De aceea expri
măm aici cu tărie adeziunea to
tală față de poziție țârii noastre 
la ON.L\ față de eforturile de. 
legațiilor celorlalte țări socialiste 
pentru îmbunătățirea atmosferei 
internaționale prin rezolvarea con
structivă a celor mai importante 
probleme internaționale*.

Nu există om cinstit care să 
nu salute propunerile sovietice, 
lupta țărilor socialiste la OJi.U. 
pentru viitorul omenirii, pentru 
viitorul tineretului de azi — iată 
idaea pe care o scot in evidență 
toți vorbitorii la adunare.

Da înlrjidetâr nici cel mai 
sensibil seismograf n-ar fi putut 
înregistra cu otita fidelitate ecoul 
acțiunii nobile pentru pace a de
legației noastre la O.N.U. în 
frunte cu tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, cum o face ini
ma poporului nostru.

și premiul al IIl-lea Teatrului 
,,Miniatura" din Gdansk (R P. 
Poloni ).

Pentru scenografie s-a acordat 
premiul I Teatrului de păpuși 
din Craiova (R. P. Romînă) și 
premiul al II-lea Teatrului de 
păpuși din Cairo (R.A.U.).

Pentru recitalele prezentate 
s-a acordat premiul 1 artistului 
John IF right (Anglia), premiul 
al ll-lea artiștilor Jean Loup 
Temporal și Daniel Bazilier 
(Franța) și premiul al III-lea 
artistului Kiss Istvan (R. P. Un
gară).

Pentru interpretare s-au atri
buit următoarele f premii : Pre
miul I — artiștilor Ian Sîn, 
Cien Nan-tien și Li Po-fîn 
(R. P Chineză) ; premiul al 
II-lea artistei Birgit Strom 
(Norvegia) și premiul al III- 
lea artiștilor Hector și Eduar
do Di Mauro (Argentina) 
și Hilde Fey (R F. Germană).

Juriul nu a acordat Marele 
Premiu al Festivalului.

venit filmelor „Norul îndrăgos
tit1. (U.R.S.S.), regizori A. Ka- 
ranoviei fi R. Kacianov și ,,Dra- 
gonul sculptat**, (R. P. Chineză), 
realizatori Yueh Lu, Chang 
Chao-Chun și Ten Chao-Chen, 
iar premiul al lll-lea a fost de
cernat filmului „Snip și Snap" 
(Anglia), o producție a studiou
lui de filme „Halas și Batchelor 
Ltd“, Londra, producător John 
Halas și filmului romînesc 
..Rapsodie în lemn", realizator 
Bob Călinescu.

participanților la festival pen
tru contribuția adusă la a- 
ceastă manifestare artistică 
internațională, scriitorul Mar
cel Breslașu. președintele ju
riului celui de-al II-lea Festi
val internațional al teatrelor 
de păpuși și marionete a dat 
citire numelor laureaților Fes
tivalului internațional al tea
trelor de păpuși și marionete, 
inmînîndu-le premiile.

în încheiere au fost pre
zentate fragmente din cîteva 
spectacole premiate și au fost 
vizionate filme distinse cu 
premii la festival.

(Agerpres)

din regiunea Craiova
cent linia de 15 kW care leagă, 
pe o lungime de 29 km, Segar- 
cea de termocentrala de la Li. 
vezi linie de la care se vor aii* 
menta cu energie electrică mai 
multe comune. în curs de mon
tare este și o altă linie de 15 kW 
pe o distanță de 15 km care va 
face legătura între Segarcea și 
Horezu Poenari.

(Agerpres)

Pe harta 
unei provincii
Liaoninul este denumirea 

unei provincii situată 
în nordul R. P. Chineze. 

Să parcurgem puțin harta a- 
cestei provincii. In anii pu
terii populare, această provin
cie a fost transformată în- 
tr-una din putemicile baze 
industriale ale țării. în ora
șele provinciei Liaonin au fost 
construite numeroase uzine, 
fabrici care produc oțel) căr
bune, mașini, produse chimi
ce, vase de sticlă, conserve 
etc

în fruntea orașelor indus
triale din provincia Liaonin 
se află renumitul Anșan. Aci 
se găsesc cele mai mari și 
cele mai modeme cuptoare 
Martin și furnale înalte din 
R. P. Chineză. Cu ajutorul 
multilateral al Uniunii Sovie
tice. muncitorii, inginerii și 
tehnicienii din Anșan au 
reușit intr-un timp scurt 
să pună in funcțiune acești 
.^iganți" ai metalurgiei, dînd 
patriei milioane de tone de 
oțel. Numai in anul 1958 
Anșanul a produs o jumătate 
din întreaga producție side
rurgică a R. P. Chineze. El 
ocupă în prezent primul loc 
și are un rol hotărî tor în pro
ducția siderurgică a R. P. Chi
neze.

Muncitorii Anșanului își a- 
duc o contribuție prețioasă la 
opera construcției socialiste. 
Ei sint oameni harnici, care la 
arșița dogoritoare a cuptoare
lor Martin muncesc neobosit 
pentru a da țării cît mai mult 
oțel.

Un alt oraș industrial al 
provinciei Liaonin este Șe- 
nianul. Aci se găsesc nume
roase uzine constructoare de 
mașini, producătoare de uti
laje variate. Uzina de con
strucții a mașinilor grele de 
la Șenian este o uzină de 
mare capacitate care produce 
utilaj greu. La Șenian s-au 
ridicat de asemenea uzine de 
transformatori, de cabluri, de 
aparate electrice de mare 
voltaj. Aceste unități indus
triale constituie mîndria in
dustriei energetice a R. P. 
Chineze. Tot la Șenian s-au 
construit uzine producătoare 
de diferite tipuri de mașini- 
unelte, de precizie, mașini de 
găurit și strunguri automate 
care constituie la un loc baza 
producției mașinilor-unelte 
moderne din țară.

Uzina constructoare de ma- 
șini-unelte din Șenian este o 
întreprindere în întregime 
nouă. Ea a fost construită cu 
ajutorul tehnicii sovietice. în 
prezent această uzină produce 
motoare Diesel, strunguri au
tomate de prim rang, echipa
mente complecte pentru la
minate de oțel, bluminguri, 
utilaje pentru prelucrarea mi
nereului etc.

Dalien este în provincia 
Liaonin centrul de construc
ție a vaselor. Șantierele na
vale de la Dalien sînt cele 
mai mari din nordul R. P. 
Chineze. Constructorii navali 
au dat patriei vase cu un de
plasament de peste 10 mii 
tone. Tot aci se construiesc 
laminoare grele și genera
toare.

Am enumerat aci doar cî
teva din realizările care au 
dus faima provinciei Liao
nin.

Prin hărnicia muncitorilor 
chinezi această provincie se 
află în continuă dezvoltare.

Manifestări
în cadrul acțiunilor organi

zate în țara noastră cu prile
jul celei de-a Xl-a aniversări 
a proclamării R.P. Chineze, 
vineri la amiază a avut loc 
în sala „Nicolae Cristea" din 
Capitală deschiderea expozi
ției de pictură a oamenilor 
muncii din R.P. Chineză, or-

La Institutul Agronomic din 
Șanhai se pregătesc cadre 

necesare agriculturi.

Cocteil oferit de însărcinatul cu afaceri ad-interim 
al R. P. Chineze

însărcinatul cu afaceri ad- 
interim al R.P. Chineze la 
București, Van Lu-min, a o- 
ferit vineri șeăra un cocteil 
cu prilejul celei de-a Xl-a 
aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze.

Au luat parte tovarășii 
Chivu Stoica, Emil Bodnăraș.

Cuvîntul însărcinatului 
cu afaceri ad-interim 

al R. P. Chineze, Van Lu-min
Salutînd cu căldură p? oas

peții la cocteilul Închinat ma
rii sărbători a poporului chi
nez, a Xl-a aniversare a pro
clamării R. P. Chineze, vorbi
torul a spus :

Sub conducerea justă a 
Partidului Comunist Chinez și 
a tovarășului Mao Țze-dun, 
ținind sus cele trei steaguri 
roșii — linia generală de con
struire a socialismului, marele 
salt înainte și comuna 
populară — poporul chinez a 
obținut marele salt înainte 
continuu în economia naționa
lă în anii 1958—1959, l'ăcînd 
astfel ca construcția socialistă 
a țării noastre șă pășească în. 
tr-o etapă nouă, etapa de dez
voltare intr-un ritm înalt. 
Ritmul mediu de creștere a- 
nuală a producției globale in
dustriale și agricole în cei doi 
ani a fost de 39,6 la suia. în- 
cepînd din primăvara acestui 
an — a arătat vorbitorul — 
mișcarea de masă in construc
ția economică a R. P. Chine
ze a intrat într-o nouă etapă 
— aceea a mișcării de ino
vații tehnice, care deschide 
un drum nou pentru dezvol
tarea științei și tehnicii după 
principiul „mai mult, mai re
pede, mai bine și mai econo
mic". In mersul nostru îna
inte. a spus el, vom intîmpi- 
na desigur unele greutăți, dar 
poporul chinez are deplina 
încredere că le va învinge și 
va continua să meargă victo
rios înainte.

Transformările și victoriile 
obținute de poporul chinez — 
a arătat în continuare Van 
Lu-min — au fost obținute în 
lumina liniei generale a parii, 
(iului de construire a socia
lismului, dovedesc pe deplin 
justețea și marea vitalitate a 
acestei linii care este linia 
îmbinării adevărului univer
sal al marxismului cu practi
ca concretă din China.

Ajutorul popoarelor țărilor 
socialiste și sprijinul popoare
lor țărilor întregii lumi — a 
spus vorbitorul — constituie 
un factor important pentru 
victoriile obținute în construc
ția socialistă din țara noastră. 
Dezvoltarea construcției so
cialiste din țara noastră întă
rește forțele lagărului socia
list, întărește forțele popoare
lor oprimate din intreaga lu
me în lupta pentru eliberarea 
socială șj națională. întărește 
forțele popoarelor întregii lu
mi pentru apărarea păcii. 
Fiecare din succesele noastre 
se bucură de încurajare din 
partea popoarelor țărilor so- . 
cialiste și a popoarelor țări
lor întregii lumi. Profitînd de 
acest prilej, vreau să exprim 
mulțumiri cordiale poporului 
romin și popoarelor celorlalte 
țări socialiste pentru ajutorul 
și sprijinul pe care le-au a- 
cordat poporului nostru.

Poporul chinez — a spus 
Van Lu-min — a dus și duce 
o luptă consecventă și dîrză 
împotriva agresiunii imperia
liștilor americani, pentru apă-

în Capitală
ganizată de Ministerul Invă- 
țămîntului și Culturii.

★
Cu prilejul celei de-a Xl-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Populare Chineze, vi
neri a avut loc o seară ar
tistică, organizată de Comi
tetul sindical al Direcției 
P.T.T.R. a Capitalei și regiu
nii București în sala de fes
tivități a Palatului Poștelor.

Au fost de față membri ai 
Ambasadei R.P. Chineze la 
București.

(Agerpres) 

Nicolae Ceaușescu, Alexan
dru Drăghici, general de ar
mată Leontin Sălăjan. Mihai 
Dalea, Alexandru Bîrlădeanu, 
Anton Moisescu, Avram Bu- 
naciu, membri ai C.C. al 
P.M.R., membri ai guvernu
lui, conducători ai instituții
lor centrale și ai organizații
lor obștești, oameni de știin- 

rarea păcii in lumea Întreagă, 
nutrește o simpatie adîncă 
față de mișcarea național-de
mocratică din Asia, Africa și 
America Latină și sprijină cu 
toate forțele această mișcare. 
Guvernul chinez a dus și du
ce întotdeauna o politică ex
ternă de pace. se pronunță 
pentru coexistența pașnică 
dintre țările cu sisteme socia
le diferite depunînd pentru 
aceasta eforturi sincere ?i 
neobosite. Subliniind că gu
vernul R. P. Chineze a fost 
unul din inițiatorii celor cinci 
principii ale coexistenței paș
nice, vorbitorul a amintit a. 
cordurile și tratatele de prie
tenie încheiate de China cu 
Uniunea Birmană, Nepal, Af
ganistan. Guineea. China, a 
spus el, dorește nu numai să 
trăiască in pace și prietenie 
cu toate țările vecine. Ea do
rește totodată ca pacea în A- 
sia și in întreaga lume să fie 
asigurată. în acest scop gu
vernul chinez a sprijinit și 
sprijină întotdeauna Inițiati
vele și acțiunile Uniunii So
vietice cu privire la dezarma
re, Ia interzicerea armelor nu
cleare, și alte inițiative și ac
țiuni ale Uniunii Sovietice 
menite să contribuie la slăbi
rea încordării internaționale. 
Guvernul chinez a propus în 
repetate rînduri încheierea de 
către țările asiatice și din zo
na Pacificului, inclusiv S.U.A.. 
a unui pact al păcii, de 
neagresiune reciprocă și de 
transformare a acestei regiuni 
intr-o zonă fără arme nu
cleare. Poporul chinez, a spus 
el. este ferm convins că pa
cea lumii va fi obținută nu
mai dacă popoarele din toate 
țările își vor păstra vigilența 
și vor duce o luptă perseve
rentă.

Poporul chinez, a spus Van 
Lu-min, a prețuit și prețuieș
te dintotdeauna prietenia și 
unitatea cu poporul romin, cu 
popoarele celorlalte țări ale 
lagărului socialist. Tovarășul 
Mao Țze-dun a spus : „întă
rirea unității cu toate țările 
socialiste este orientarea noas
tră de bază. în ea rezidă inte
resele noastre fundamentale". 
Poporul chinez se călăuzește 
întotdeauna după această in
dicație a tovarășului Mao Țre- 
dun șj luptă pentru întărirea 
necontenită a prieteniei dintre 
poporul chinez și poporul ro
min. pentru întărirea și dez
voltarea marii unități a lagă
rului socialist. Marea unitate 
a popoarelor țărilor lagărului 
socialist, care are ca temelie 
marxism-]eninismul. nu poate 
fi zdruncinată de nici o forță. 
Această unitate este veșnică, 
indestructibilă. Sintem ferm 
convinși că întărirea și dez
voltarea pe zi ce treoe a prie
teniei frățești și a relațiilor 
de întrajutorare și de cola
borare dintre poporul chinez 
și poporul romin vor contri
bui in mod sigur la înflorirea 
operei de construire a socia
lismului In țările noastre și la 
întărirea forțelor lagărului so
cialist in frunte cu Uniunea 
Sovietică.

în încheiere, însărcinatul 
cu afaceri ad-interim al R- P. 
Chineze a toastat pentru prie
tenia frățească, de nezdrunci
nat. dintre poporul chinez și 
poporul romin, pentru marea 
unitate a țărilor lagărului so
cialist în frunte cu Uniunea 
Sovietică, pentru pace în Iu- 
mea întreagă, pentru sănăta
tea tovarășilor Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, Chivu Stoica, 
Ion Gheorghe Maurer și a tu
turor tovarășilor din condu
cerea Partidului Muncitoresc 
Romin și a guvernului R. P. 
Romîne, pentru sănătatea tu 
turor oaspeților. 

ță și cultură, funcționari su
periori din Ministerul Aface
rilor Externe, ziariști romîni 
și corespondenți ai presei 
străine.

Au participat șefi ai misiu
nilor diplomatice acreditați 
la București și alți membri 
ai corpului diplomatic.

însărcinatul cu afaceri ad-

Cuvîntul tovarășului
Chivu Stoica

Arătînd că poporul chinez 
sărbătorește în aceste zile îm
plinirea a 11 ani de la procla
marea Republicii Populare 
Chineze, tovarășul Chivu Stoi
ca a transmis cu acest prilej 
din partea Comitetului Cen
tral al Partidului Muncitoresc 
Romin, a Consiliului de Miniș
tri, a Prezidiului Marii Adu
nări Naționale, precum și din 
partea întregului popor romin 
un salut frățesc și calde feli
citări Comitetului Central al 
Partidului Comunist Chinez, 
Președintelui Republicii Popu
lare Chineze, Consiliului de 
Stat, Comitetului Permanent 
al Adunării Reprezentanților 
Populari și poporului chinez.

în continuare tovarășul 
Chivu Stoica a spus :

Prin munca sa neobosită, 
desfășurată sub conducerea 
Partidului Comunist Chinez, cu 
sprijinul frățesc, internaționa
list al Uniunii Sovietice și în 
colaborare cu celelalte țări so
cialiste, harnicul popor chinez 
a înfăptuit profunde transfor
mări revoluționare în toate do
meniile vieții sociale și a 
obținut succese de seamă în 
construirea socialismului. Po
porul romin se bucură din 
toată inima de aceste succese.

în decursul anilor, intre Re
publica Populară Romînă și 
Republica Populară Chineză 
s-au statornicit și dezvoltat re
lații de prietenie și întrajuto
rare frățească. îmi exprim 
convingerea că aceste relații, 
bazate pe principiile de nebi
ruit ale marxism-leninismulul 
și internaționalismului prole
tar, se vor dezvolta și mai mult 
în interesul operei de construc
ție socialistă din țările noas
tre, al întăririi unității și for- 
ței puternicului lagăr socialist, 
în interesul cauzei socialismu
lui și păcii în lumea întreagă.

în prezent atenția și efortu
rile popoarelor lumii sînt con
centrate ■ spre menținerea și 
consolidarea păcii — sarcina 
principală a zilelor noastre, 
Poporul romin alături de po
poarele Uniunii Sovietice și ale 
celorlalte țări ale lagărului 
socialist, de toate forțele iubi
toare de pace, sporindu-și vi
gilența fată de uneltirile agre
sive ale cercurilor imperialis
te, militează cu hotărîre pen-

TELEGRAMĂ
Tovarășului CEN I

ministrul Afacerilor Externe
al Republicii Populare Chineze

Pekin

Cu prilejul celei de-a Xl-a aniversări a proclamării Repu
blicii Populare Chineze, vă transmit dumneavoastră și între
gului popor chinez cele mai calde felicitări șl vă urez noi 
succese in opera de construire a socialismului in Republica 
Populară Chineză.

AVRAM BUNACIU 
ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romine

Recepția de
MOSCOVA 30 (Agerpres).

— TASS transmite :
Ambasadorul R. P. Chineze 

la Moscova, Liu Siao. a orga
nizat la 30 septembrie o mare 
recepție cu prilejul celei de a 
Xl.a aniversări a proclamării 
Republicii Populare Chineze.

La recepție au participat 
Ekaterina Furțeva. Aleksei 
Kosighin, Frol Kozlov, Mihail 
Suslov, Ian Kalnberzin, mi
niștri. mareșali ai Uniunii So
vietice șj ai genurilor de ar
me, deputați în sovietele su
preme ale U.R.SJS. și 
R.S.F.S.R.

Printre oaspeți s-au aflat și 
diplomat! străini.

Luînd cuvîntul la recepție, 
ambasadorul Liu Siao a de
clarat că succesele Chinei „nu 
pot fi despărțite de ajutorul 
uriaș acordat de Uniunea So
vietică".

Ambasadorul R.P. Chineze 
a subliniat că marea priete
nie și unitate dintre China 
și Uniunea Sovietică, bazate 
pe principiile marxism-leni- 
nismului. ale internaționalis
mului proletar și ale Decla
rației de la Moscova — sînt 
de nezdruncinat, veșnice și 
indestructibile. Ambasadorul 
a declarat de asemenea ță 
sînt sortite eșecului complo
turile dușmănoase ale impe
rialiștilor și revizioniștilor 
contemporani care încearcă 
să defăimeze și să submineze 
relațiile frățești dintre aceste 
două țări.

Liu Siao a declarat că po
porul chinez se pronunță nea
bătut pentru coexistența paș- 

interim al R.P. Chineze. 
Van Lu-min, și tovarășul 
Chivu Stoica, președintele 
Consiliului de Miniștri al R.P. 
Romîne, au rostit toasturi.

Cocteilul s-a desfășurat în- 
tr-o atmosferă prietenească.

(Agerpres)

tru infăptuirea dezarmării ge
nerale și totale, pentru stator
nicirea relațiilor dintre state 
pe baza principiilor coexisten
tei pașnice.

Exprimînd voința de pace a 
Întregului nostru popor, tava* 
rășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej, in cuvintarea rostită la 
actuala sesiune a Adunării Ge
nerale a Organizației Națiuni
lor Unite, s-a pronunțat cu 
fermitate pentru infăptuirea 
dezarmării generale și totale, 
pentru abolirea rușinosului 
sistem colonialist, pentru dez
voltarea colaborării internațio
nale in interesul păcii și secu
rității generale. Tara noastră 
sprijină in întregime inițiati
vele de pace ale Uniunii So
vietice. propunerile făcute de 
către șeful guvernului sovietic 
tovarășul N. S Hrușciov la 
Organizația Națiunilor Unite, 
care corespund intereselor în
tregii omeniri Subliniind im
portanta Organizației Națiuni
lor Unite, care pentru a-șj în
deplini misiunea ei istorica tre
buie să devină o organizație ou 
adevărat universală, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a ce
rut recunoașterea drepturilor 
legitime ale Republicii Popu
lare Chineze de a fi reprezen
tată în această organizație in
ternațională.

Tovarăși.
Cu prilejul sărbătorii de as

tăzi. urăm poporului chinez 
noi succese în lupta pentru 
construirea socialismului, pen
tru înflorirea și prosperitatea 
Republicii Populare Chineze.

In încheiere, tovarășul Chivu 
Stoica a ridicat un toast in să
nătatea tovarășului Mao Tze- 
dun, președintele Partidului 
Comunist Chinez, a tovarășu
lui Liu Șao-ți, președintele Re
publicii Populare Chineze, a 
tovarășului Ciu De, președin
tele Comitetului Permanent al 
Adunării Reprezentanților 
Populari din intreaga Chină, a 
tovarășului Ciu En-lai, premie
rul Consiliului de Stat ; pen
tru prietenia între poporul ro
min și poporul chinez ; pentru 
întărirea continuă a unității de 
nezdruncinat a marelui lagăr 
al socialismului; pentru tri
umful cauzei păcii in intreaga 
lume.

la Moscova
nieă a statelor cu ortnduiri 
de stat diferite EI a declarat 
că guvernul chinez sprijină cu 
consecvență propunerile gu
vernului sovietic cu privire la 
dezarmare și celelalte propu
neri și acțiuni îndreptate spre 
destinderea încordării interna
ționale, precum și inițiativa cu 
privire la lichidarea totală și 
definitivă a regimului colo
nial.

în cuvîntarea de răspuns, 
Frol Kozlov, membru al Pre
zidiului și secretar al C.C. al 
P.C.U.S., a declarat că consti
tuirea Republicii Populare 
Chineze și intrarea ei in fa
milia țărilor socialiste „a fost 
o dovadă grăitoare a trium
fului învățăturii marxist- 
leniniste, o nouă lovitură pu
ternică dată sistemului în 
descompunere al imperialis
mului",

Relevind legăturile trainice 
de prietenie și comunita’ea 
de țeluri a popoarelor chinez 
și sovietic, Kozlov a subliniat 
că emditia primordială a vie- 
țorie-, mărețelor idei ale co- 
mur.iemului, a invincibil-'*ții 
cauzei păcii, democrației și 
socialismului, este unitatea 
de granit a țărilor socialiste.

„Politica coexistentei paș
nic». al cărei părinte a fost 
marele Lemn, stă 1» bata 
luptej țărilor socialiste - a- 
probată și sprijinită de toate 
popoarele — pentru destinde
rea încordării internaționale, 
pentru dezarmarea generală 
și completă, pentru exclude
rea războiului din viața P' 
poarelor, pentru pace în 
mea întreagă", a d- 
Frol Kozlov.



Ecoul internațional al cuvîntării 
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej

MOSCOVA 30 (Agerpres). - 
„PRAVDA" din 30 septembrie 
publică textul integral al cu- 
vintării rostite de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, la 
sesiunea Adunării Generale a 
O.N.U.

Cuba

HAVANA 30 (Agerpres). — 
Ziarele cubane „EL MUNDO” 
și ,.HOY" au publicat largi ex
trase din cuvîntarea tovarășu
lui Gh. Gheorghiu-Dej rostită 
la Adunarea Generală a 
O.N.U.

Organul Mișcării din 26 iu- 
lia - „REVOLUCION” - a

In aceste zile 
la New York ♦♦♦

INTÎLNIRE
INTRE N. S. HRUȘCIOV 

Șl H. MACMILLAN

NEW YORK 30 (Agerpres). - 
TASS transmite î

In seara zilei de 29 septem
brie Ia reprezentanța sovietică 
de pe lingă O.N.U. din Park 
Avenue a avut loc o intîlnire 
între N. S. Hrușciov. președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și H. Macmillan, pri
mul ministru al Marii Brita
nii.

In timpul schimbului de pă
reri care a avut loc cu acest 
prilej au fost abordate impor
tante probleme internaționale, 
printre care probleme care se 
află in discuția celei de-a XV-a 
sesiuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

La intîlnire au participat A. 
Gromîko, A. Home și alte per
soane oficiale.

CONVORBIRE
N. S. HRUȘCIOV-W.GOMULKA

NEW YORK 3J (Agerpres). - 
TASS transmite :

Grupul de presă de pe Lrcâ 
președintele Consiliului de 
niștrl al U.R.S.S. conjur: a :

La 29 septembrie Ia sec _ re
prezentanței sovietice de pe il-.îă
O. N.U. din Park Avenue a av_'. 
loc o întîlnire între N. S. Hru<- 
ciov. șeful delegatei sovet::* : 
cea de-a XV^a sesiune a Adunări: 
Generale a O.X U., și W. G> 
mulka, șeful delegație; R. P. Po
lone.

In cursul convorbirii care a 
decurs într-o «atmosferă ce sin
ceră prietenie a o -ut ioc _~ 
schimb de păreri asupra lucră
rilor Adunării Generale și asupra 
unor altor probleme internațio
nale.

LA RECEPȚIILE 
OFERITE DE DELEGAȚIILE 

NEPALULUI Șl MAROCULUI

NEW YORK 30 (Agerpres). 
La recepțiile oferite de șe

fii delegațiilor Nepalului și 
Marocului la O.N.U., din 
partea delegației R. P. Romi
ne a participat tovarășul Ște
fan Voitec.

SOSIREA PRIMULUI MINISTRU 
AL AUSTRALIEI

A’£IV YORK 36 (Agerpres). — 
în dimineața de 30 septembrie a 
sosit la New York primul minis
tru al Australiei, Robert Menzies, 
care conduce delegația Australiei 
ta cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

Ne vorbește Ousmane Diop. secretar general 
al Ligii Tineretului African din Coasta de Fildeș

țară 
hi 

pri-

Ousmane Diop, secretar ge
neral cl Ligii Tineretului Afri
can din Coasta de Fildeș, a cu
noscut intiia oară Rominio din 
paginile unei reviste. Citea 
mereu cu interes reportaje și 
privea fotografii din aceasta 
țară situată pe un alt continent, 
departe. La un moment dat 
Ousmane Diop a participat 
chior și la un concurs ce punea 
la încercare cunoștințele despre 
Romînia. Și iată-l acum m 
București văzînd cu proprii săi 
ochi lucrurile despre care îna
inte doar citise.

— Sînt fericit că am putut să 
vizitez frumoasa voastră 
~ ne spune el. Impresiile ? 
dai seama lesne câ in ce . 
vește condițiile de viață ale 
populației, țara voastră 
află intr-un progres continuu. 
Cetățenii Romîniei muncesc cu 
multă tragere de inimă, cu o 
impresionantă încredere in rea
lizarea țelului lor socialist. Ti
neretul romin se dovedește pă
truns de sentimente patriotice 
și manifestă un elan ce stâr
nește admirația. Poporul romin 
este un popor iubitor de pace 
și în zilele pe care le-am pe
trecut pe acest pămînt am sim
țit mereu calda sa prietenie 
față de popoarele africane care 
și-au ciștigat independența sau 
care luptă pentru a o obține.

In legătură cu aceasta Ous
mane Diop ne subliniază : 

se

publicat extrase din cuvînta
rea tovarășului Gheorghiu-Dej 
sub titlul : „Romînia in fața 
O.N.U.'. Ziarul subliniază i- 
deea : „Colonialismul este si
nonim cu opresiunea naționa
lă și socială . Ziarele de seară 
„LA CALLE” și „PRENSA LI
BRE” subliniază poziția dele
gație; romîne de sprijinire a 
dezarmării generale și totale.

R. P. Chineză

canti- 
dezar-

relevă 
romin

PEKIN 30 (Agerpres). — Pu- 
blicînd extrase din cuvin tarea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
rostită la Adunarea Generală a 
O.N U., ziarul „JENMINJI- 
BAO“ subliniază faptul că po
porul romîn se pronunță cu 
hotărîre pentru abolirea defi
nitivă și neîntîrziată a siste
mului colonialist și sprijină 
declarația cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale propusă 
de U.R.S.S.. și pentru 
nuarea tratativelor de 
mare.

„JfiNMINJIBAO” 
propunerea guvernului 
privind înscrierea pe ordinea 
de zi a actualei sesiuni a A- 
dunării Generale a punctului : 
„Acțiuni pe plan regional în 
vederea îmbunătățirii relații
lor de bună vecinătate între 
state europene aparțini nd unor 
sisteme social-poiitice diferite” 
și propunerea cu privire la 
transformarea regiunii balca
nice intr-o zonă a păcii, fără 
armament atomic, rampe de 
lansare a rachetelor și baze 
militare străine. Ziarul arată 
că tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej s-a pronunțat pentru re
cunoașterea drepturilor legiti
me ale Chinei la 
pentru admiterea 
Populare Mongole

ONU și
Republică 

in OJi.U.

Irak
L

BAGDAD 30 (Agerpres). - 
Agenția irakiană de știri și zia
rele ..ITTIHAD AȘ ȘAAB* 
AL BILAD- și ..IRAK TI
MES' au publicat expuneri ale 
crjvîntării tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la O-N.U., 
scoțind in evidență propune
rea romină cu privire la rea- 
Lzarea unei înțelegeri a țărilor

Delegați ai statelor africane 
se pronunță pentru mutarea 

0. N. Usediului
NEW YORK 30 <Agerpres). 

în corespondența „Africanii în 
Organizația Națiunilor Unite” 
apărută in „New York Herald 
Tribune44, Margueritte Higgins 
scrie că reprezentanții la 
O.N.U. ai statelor africane sînt 
indignați de discriminările ce 
li se aplică la New York și se 
pronunță pentru mutarea se
diului O.N.U. de la New York 
în altă parte. Okala, ministrul 
Afacerilor Externe al Came
runului, a declarat în legă
tură cu aceasta în cadrul unui 
interviu următoarele : ..Am a- 
plaudat declarația d-lui Hruș- 
ciov cu privire la discrimi
nări... Am aplaudat din toată

„Poziția guvernului
romin la 0. N. U. 

vine in sprijinul 
aspirațiilor de liberiatc 

ale Africii” l

de 
core

- Sintem foarte satisfâcuți 
interesul prietenesc pe 
țara voastră il arată probleme
lor africane. Poziția guvernului 
romin la O.N.U. vine in spriji
nul aspirațiilor de libertate ale 
Africii. Cred de asemenea că 
propunerea rominecscă privind 
educarea intr-un spirit 
a tineretului are

pașnic 
__________ _ un caracter 
constructiv și este bine venită. 
Sint convins că tineretul din 
Coasta de Fildes va avea o a- 
titudine aprobativă față de a- 
ceastă inițiativă de natură să 
faciliteze contactele intre cei 
tineri, să promoveze in rindu- 
rile tineretului ideile înțelegerii 
între popoare. Tineretul african 
dorește libertate, pace și bună
stare, El salută de aceea toate 
eforturile sincere făcute in a- 
ceastâ direcție. Propunerea 
prezentata la O.N.U. de către 
Uniunea Sovietică in legătura 
cu lichidarea colonialismului va 
stirni un puternic răsunet prin
tre tinerii din țara mea și din 
întreaga

înainte 
tele din 
rește să 
întors pe 
se va strădui să dezvolte trai
nice legături între tineretul din 
țara sa și cel romin.

- Piec cu impresii plăcute 
din țara voastră. Mi-ar place 
sâ trăiesc in această țara...

E. O. 

Africa.
de a încheia oaspe- 

Coasta de Fildeș do
ne spună câ o dată 
meleagurile africane

balcanice, pentru transforma
rea acestei regiuni într-o zonă 
a păcii, în care să nu existe 
armament atomic, baze pen
tru lansarea rachetelor și alte 
baze militare străine.

Ziarul „ITTIHAD AȘ 
ȘAAB * se referă la declarația 
făcută de tovarășul Gheorghiu- 
Dej în legătură cu poziția se
cretarului general al O.N.U. 
în problema congoleză, precum 
și la propunerea de creare a 
unui secretariat general com
pus din trei persoane. Ziarul 
„IRAK TIMES’* subliniază pa
sajul din cuvîntarea tovarășu
lui Gheorghiu-Dej care se re
feră la măsurile discriminato
rii luate de Statele Unite față 
de o serie de delegații.

R. P. Polonă

VARȘOVIA 30 — Corespon
dentul Agerpres transmite :

Ziarele poloneze au publi
cat. in cadrul corespondențe
lor de la O.N.U.. relatări ale 
cuvîntării rostite de tovarășul 
Gh. Gheorghiu-Dej in Aduna
rea Generală a O.N.U.

Expunînd ideile principale 
cuprinse in această cuvîntare. 
ziarul ..TRIBUNA LUDU” 
subliniază câ șeful delegației 
romîne a definit cu claritate 
rolul Organizației Națiunilor 
Unite în general, și al sesiu
nii actuale în special, sesiune 
care are de luat hotăriri în 
probleme atît de importante 
ca cea a lichidării sistemului 
colonia] și a dezarmării gene
rale și complete. Gheorghiu- 
Dej. scrie ..Trybuna Ludu-, a 
subliniat că la mea are «xi 
nn singur drum și anume : 
drumul coexistenței pașnice.

„Trybuna Lude** reține de 
asemenea ideile formulate de 
șeful delegatei romîne in pro
blema germană. în -’nod spe
cial e^’-e lubliniată însemn â- 
ta.ea faprului că Gh. Ghecr- 
ghiu-Dej a reînnoit propu
nerea ce a se încheia un tra
ta: d« înțelegere și securitate 
colectivă intre statele balca
nice per.tru asigurarea păcii 
în aceasră regiune.

Zorele „ZY’CIE WARSZA- 
WY“. JSZTANDAR MLO- 
DYCH“. „DZIENN1K LUDO- 
WY* și ^SLOWO POWSZE- 
CHNE" publică de asemenea 
exhrase din cuvîntarea rostită 
la O.N.U. de tovarășul 
Gheorghiu Dej.

1

Gh.

■

inima: aceasta a fost o reacție 
spontană la lipsa de respect 
și jignirile la care sintem su
puși din momentul sosirii noa
stre aici. Majoritatea dintre 
noi cunosc bine Europa și sin
tem obîșnuiți să fim tratați in 
mod respectuos. Sint indignat 
de tratamentul la care am fost 
supuși aici. Am fost nevoit o- 
dată să mă culc nemincat, a 
declarat el. deoarece timp de 
două ore biroul de deservire 
al hotelului nu a primit co
menzi, iar cind a venit in sfir- 
șit un chelner, acesta a decla
rat că nu poate primi coman
da pentru că trebuie sâ plece 
acasă. Acesta nu este deeît li
nul din numeroasele incidente 
și el încă nu ne dă o imagine 
deplină asupra tratamentului 
înjositor ce ni se aplică aici”.

Maurice Dejean. ministrul 
Afacerilor Externe al Republi
cii Africa Centrală, a decla
rat : „Desigur eă am dori ca 
sediul O.N.U. să fie mutat in 
Europa. In felul acesta ar fi 
evitate jignirile la care sintem 
supuși. In Europa am fi res
pectați*.

Uneltirile colonialiste in Congo
PARI5 30 (Afexpxes). —
Ultimele telegrame transmise 

din Leopoldville de către agen
țiile <le pre«â Jemoartrează că 
anumite forțe apropiate de 
cercurile colonialiste inceanâ 
să izoîeze guscreol legal al Re
publicii Congo in frunte eu Pa
trice I umumba. care ae bucură 
de încrederea parlamentului.

După cum transmite cores
pondentul agenției F rance 
PreseC. Kiyavubu ignorind pe 
față suvernul Lumumba a pre
zentat la 29 «eptembrie membri- 
lor corpului diplomatic acredi
tați la LeopoldviEe. a«a-«i«ul 
„Consiliu al comisarilor gene
rali". La ceremonia oficiali care 
a avut ioc la reședința lui Kasa- 
vubu acesta a declarat că Consi
liul ..ia provizoriu asupra sa 
puterea executivă și administra
tivă in țară". Kasavubu a de
clarat de asemenea că aprobă 
hotărârea căpeteniei rebelilor, 
Mobutu, cu privire la retragerea 
trupelor ghaneze ?i guineze din 
Congo.

După cum rezultă din infor
mațiile agențiilor de presă; stea
gul albastru al Organizației Na
țiunilor Unite, in ciuda străduin
țelor reprezentanților ei în Con
go de a se înfățișa drept adepți 
..ai neamestecului" în eveni
mentele din Congo, e«t- folosit 
din non în scopul camuflării 
unor acțiuni separatiste care ur
măresc subminarea guvernului

REDACȚIA și ADMINISTRAȚIA: București, Piața ..Sclntei.", Tel. 17.60 10 Tiparul : Combinatul Poligralic „Casa Sdnteii". STAS 3452 52.

Ședința din după-amiaza zilei 
de 29 septembrie

pericolul răz- 
Ali Kh»n

NEW YORK 30 (Agerpres) - 
TASS transmite: în ședința ple
nara din după-amiaza zilei de 
29 septembrie a Adunării Gene
rale a O.N.U. primul a luat 
cuvîntul șeful delegației pakis
taneze. Zulfikar *” 
Bhutto. mini*trul 
lui, Energeticii și 
turale.

Vorbind despre 
boiului nuclear. 
Bhutto a subliniat uria»a impor
tanță a problemei dezarmării. 
Reprezentantul Pakistanului a 
comentat în spirit pozitiv prin
cipalele prevederi ale tratatului 
cu privire la dezarmarea ge
nerală «i totală, formulate de 
N. S. Hrușciov.

A. Bhutto a declarat câ eate 
de acord cu propunerile sovie
tice privitoare la lărgirea com
ponenței ro-nitrtului pentru de
zarmare prin includerea repre
zentanților unor țâri neutre.

Atît Pakistanul cit și celelalte 
țâri slab dezvoltate, a spus 
Bhutto, intîmpină greutăți uria- 
«e în dezvoltarea lor economică, 
în legătură cu aceasta el a re
levat câ condițiile in care Lni-

Ali-Khan 
Combustibilu- 

Resurselor Na-

NEW YORK 30 (Agepres). - 
Ședința din dimineața de 30 
septembrie a Adunării Gene
rale a început la ora 10,50 
(ora locală). Pe ordinea de zi 
se află continuarea discuției 
politice generale.

La începutul ședinței s-a 
dat cuvîntul pentru replică 
șefului delegației Republicii 
Populare Polone, Wladyslaw 
Gomulka.

Primul ministru al Marii 
Britanii, a spus W. Gomulka, 
referindu-se ieri la cuvînta
rea mea Ia sesiunea Adunării 
Generale, s-a pronunțat în a- 
pârarea Germaniei occiden
tale. Subliniind că Macmillan 
nu a putut sâ conteste nici 
unul din faptele militarizării 
Germaniei occidentale citate 
în cuvîntarea lui. șeful dele
gației polone a amintit de cu
vintele cancelarului Adenauer 
că pretențiile Germaniei oc
cidentale cu privire la terito
riile poloneae vor fi satisfă
cute dacă ea se va menține 
ferm de partea aLațîlor săi.

Asemenea fapte, a declarat 
Gomulka, sînt incompatibile 
cu negarea tendințelor revan
șarde existente în Germania 
occidentală. Bundeswehrul, a 
spus el în continuare, a ce
rut pe față să i se dea arma 
nucleară, iar Adenauer a de
clarat că cei care doresc să 
lipsească Republica Federală 
de arma atomică tactică, sînt 
pur și simplu absurzi. Guver
nul polonez și aliații săi. a 
spus în continuare Gomulka, 
a subliniat în repetate rînduri 
că frontierele Poloniei sînt 
definitive, și MacmiHan tre
buie să-și dea seama cît de 
grave sînt pretențiile de re
vizuire a acestor frontiere. 
Făcînd o comparație între ac
tuala politică a primului mi
nistru al Angliei și politica 
lui Chamberlain în timpul ce
lui de-al doilea război mon
dial Gomulka a declarat: 
Macmillan consideră Polonia 
drept o monedă de schimb 
în tocmeala pentru 
rea de către Germania 
cidentală a intereselor 
gliei pe „piața comună". Din 
fericire, a subliniat Gomulka, 
securitatea frontierelor Polo
niei nu depinde de intrigile 
N.AT.O. Frontierele noastre 
sînt apărate acum nu numai 
de armata poloneză ci și 
toate țările participante 
Tratatul de la Varșovia.

Respingind afirmațiile

sprijini- 
oc- 

An-

de 
la

ste-

O N U.
DF PABTEA 
CREAT NE- 

NF.PREZEN- 
ȘI NIMIC, 

CONDUCEREA

co- 
ra- 
Pa- 

în

legal al republicii. într-o tele
gramă transmisă din Leopold
ville de către atenția France 
PresSe sc spune : „Reprezen
tantul oficial al Națiunilor L ni
te a declarat că va duce tratati
ve cu -.Consiliul comisarilor ge
nerali". Poziția O.N.U. este sim
plă — ea duce tratative cu cei 
care ocupă de fapt fotoliile mi
nisteriale*

î\ FELUL ACESTA 
TRECE FĂȚIȘ 
CONSILIULUI 
LEGAL CARE. 
Ti ND PE NIMENI 
PRETINDE 
TREBURILOR STATULUI.

★
CAIRO 30 (Agerpres). — 
într-un interviu acordat 

respondentului postului de 
dio Cairo, primul ministru 
trice Lumumba a declarat 
legătură cu ultimele evenimente 
din țară că discursul colonelului 
Mobutu a fost pregătit de 
gieni precum și ..de către 
reprezentanți de răspundere 
O.N.U. la Leopoldville**

P. Lumumba a subliniat 
între guvernul pe care îl con
duce și reprezentanții O.N.U. în 
Congo «-a ajuns la relații proas
te ..deoarece reprezentanții 
O.N.U. depun toate eforturile
pentru a răsturna guvernul le
gal și a crea un guvern care să 
acționeze pe placul impcrlalis- 
mului**. 

bel- 
unii 

ai

că

unea Sovietică acordă ajutor e- 
conomic celorlalte țări „sînt ex
trem de atrăgătoare”.

Reprezentantul Ecuadorului, 
Jose Chiriboga, a subliniat că 
prezența la actuala sesiune a șe
filor unei serii de state și gu
verne întărește prestigiu] O.N.U., 
face să crească speranțele po
poarelor în obținerea păcii. El 
a adăugat că nu este just să se 
explice că prezența lor la sesi
une s-ar datora unor conside
rente de propagandă.

Delegatul Libiei, Moheddin 
Fekini, a exprimat solidaritatea 
poporului libian cu popoarele 
țârilor africane și -asiatice și a 
declarat că guvernul său dorește 
fâ meargă pe calea respectului 
reciproc și a înțelegerii cu ță
rile Occidentului și Orientului.

Apoi a luat cuvîntul B. P. 
Koirala, primul ministru al Ne
palului.

Primul ministru al Nepalului 
a subliniat că O.N.U, nu poate 
deveni o adevărată organizație 
universală atît timp cît Repu
blica Populară Chineză nu-și va 
ocupa locul ce-i revine de drept 
în această organizație. Republi-această organizație. Republi-

Ședința din dimineața zilei 
de 30 septembrie

rile ale lui Macmillan că 
Polonia nutrește sentimente 
dușmănoase față de poporul 
german, Gomulka și-a subli
niat convingerea că va sosi 
vremea cînd Polonia va trăi 
în pace și prietenie cu între
gul popor al Germaniei. Chiar 
și acum, a spus el, avem cele 
mai bune relații cu Repu
blica Democrată Germană, 
ur.de nu există militariști și 
revanșarzi.

In cadrul discuției generale 
a luat apoi cuvîntul Aklilu 
Habte Void, prim-vicepremier 
al guvernului și ministru al 
Afacerilor Externe al Etiopiei.

Referindu-se la istoricul 
luptei poporului său împotri
va subjugării străine, la isto
ria mișcării de eliberare na
țională din Africa, șeful dele
gației Etiopiei a arătat că mai 
sint multe de făcut înainte ca 
eliberarea totală a Africii să 
devină o realitate. Cel puțin 
45 de milioane de africani 
gem și acum sub jugul ra
mului colonial care in une’e 
regiuni există de peste 400 de 
ani.

Apoi a rostit o amplă cu
vîntare ministrul de stat al 
Arabiei Saudite pentru pro
blemele O.N.U., Ahmed El 
Shukeiry.

A. Shukeiry a atras atenția 
delegaților asupra atmosferei 
nefavorabile în care se desfă
șoară lucrările Adunării. New 
York-ul. a spus șeful delega
ției Arabiei Saudite. nu s-a 
dovedit a fi un loc ideal pen- 
tru sediul Organizației Națiu
nilor Unite. Vom căuta un 
adăpost unde să putem res
pira în voie, unde nu vom fi 
hărțurți. deranjați ș, literal, 
mente amenințați, unde ideile 
noastre nu vor fi interpretate 
în mod fals, iar cuvintările 
noastre — trecute sub tăcere 
sau denaturate.

Shukeiry a elogiat însușirile 
personale ale șefului delega
ției sovietice, președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S^ N. S. Hrușciov. Pre
mierul Hrușciov — mare 
maestru în arta politicii inter
naționale — a pus în fața A- 
dunării nu numai probleme 
arzătoare ci și soluții surprin
zătoare. a spuș Shukeiry. Nu 
mai trebuie să amintim că 
premierul Hrușciov apare nu 
numai în rolul de conducător 
de stat. Ei este mai mult de- 
cît un conducător. în fapt el 
este o întruchipare a unei 
orînduiri sociale, politice și 
economice mondiale. în lumea 
contemporană. Organizația 
Națiunilor Unite nu va putea 
să-și îndeplinească integral 
datoria dacă ea nu va veni în 
întâmpinarea lui Hrușciov pe 
calea spre pace.

Reprezentantul Arabiei Sau. 
dite s-a oprit asupra proble
mei Algeriei despre care a 
spus că este cea mai impor
tantă și mai arzătoare proble
mă a Africii. Războiul din 
geiia. a declarat el. este 
luptă eroică de eliberare.

Luind cuvîntul de la 
ceastă tribună, a spus în con
tinuare Shukeiry, președintele 
Eisenhower a proclamat prin
cipiile autodeterminării po
poarelor în condițiile echită
ții și respectării demnității 
umane. A sosit timpul pentru 
delegația S.U.A. și pentru toa-

Al-
o

a-

Congresul Federației 
Tineretului Comunist Italian
GENOVA 30 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 29 sep
tembrie la Genova s-a deschis 
cel de-al XVI-lea Congres na
țional al Federației Tineretu
lui Comunist Italian — cea 
mai mare organizație politică 
de tineret din Italia. La Con
gres participă peste 600 de 
delegați care reprezintă pe cei 
230.000 de membri ai Federa-

ca Populară 
niat Koirala

a

Mongolă, a «ubli- 
are și ea dreptul 

fi reprezentată la

Ia 
subliniat 

integrității

deplin de 
O.N.U.

Trecînd 
Koirala a 
asigurării 
și a independenței politice a a- 
cestui stat african.

în încheiere Koirala s-a ocu
pat de problema dezarmării. El 
a subliniat că rezolvarea acestei 
probleme este de importanță 
primordială. Noi considerăm, a 
declarat el, că este pe deplin 
posibilă dezarmarea generală și 
totală cu instituirea unui control 
eficient. Amintind de propune
rea lui N. S. Hrușciov ca o par
te din fondurile economisite de 
pe urma dezarmării să fie folo
site pentru acordarea de ajutor 
țărilor slab dezvoltate. Koirala 
a subliniat că aceasta este o mă
sură importantă și constructivă.

în ședința plenară din după- 
amiaza zilei de 29 septembrie 
ultimul a luat cuvîntul Rudolf 
Grimes, secretarul de stat al Li
beriei. El a subliniat necesitatea 
realizării unui acord cu privire 
la

situația din Congo, 
necesitatea 
teritoriale

dezarmare.

delegațiile țărilor occiden-te _ . .
tale să aplice aceste principii 
față de Algeria.

Shukeiry s-a ridicat cu ho- 
tărîre în sprijinul luptei eroi
ce pentru independență a po
porului din Oman. Englezii, a 
declarat el, nu-și precupețesc 
eforturile in încercarea de a 
înăbuși libertatea cu ajutorul 
tunurilor și tancurilor, al a- 
vioanelor cu reacție, prin bom
bardarea orașelor și satelor 
deschise, lipsite de apărare. 
Amintind faptul că primul mi
nistru al Marii Britanii, Mac
millan, a vorbit la 29 septem
brie în „termeni poetici’* des
pre libertate și autodetermi
nare, Shukeiry a spus ; prin
cipiile libertății și autodetermi
nării au valoare numai atunci 
cind sînt aplicate în practică 
in viața internațională. Pro
blema Omanului constituie o 
piatră de încercare. De patru 
ani poporul din Oman luptă 
împotriva englezilor pentru 
libertate. Pe cine trebuie să-1 
credem — pe Macmillan, care 
a luat cuvîntul de la această 
tribună, sau bubuitul tunuri
lor engleze pe pămintul Oma
nului ? Am dori ca Macmillan 
să readucă la tăcere tunurile 
engleze, să lichideze bazele 
militare engleze și să acorde 
poporului din Oman dreptul 
de a trăi în pace, libertate Și 
a fi independent.

în încheiere șeful delegației 
Arabiei Saudite a abordat pro
blema conferințe; la nivel 
înalt El și-a exprimat printre 
altele dorința ca la viitoarea 
conferință la nivel înalt să 
participe și acei oameni de 
stat ..care au proclamat și pro
movează o politică de neutra
litate pozitivă**.

Delegații la Adunarea Gene
rală au ascultat cu un viu in
teres strălucita cuvîntare anti- 
imperialiștă a conducătorului 
delegației Arabiei Saudite. De
mascarea curajoasă de către 
acesta a politicii colonialiste a 
puterilor occidentale, apelul 
său plin de indignare de a se 
pune capăt nu în vorbe, ci în 
fapte, colonialismului au stîrnit 
în repetate rînduri aplauzele 
furtunoase ale multor delega
ții.

Situația
NEW YORK 30 (Ageipres). — 

După cum anunță coresponden
tul din Vientiane al .agenției As
sociated Press, căpitanul trupelor 
de parașiitiști Kong Le, al cărui 
batalion a săvîrșît în urmă cu o 
lună și jumâzate lovitura de stat 
din Laos și l-a adus la putere 
pe prințul Suvanna Fumma, a 
declarat la 30 septembrie în ca
drul unei conferințe de presă că 
so’dații săi refuză recunoască 
ord'nul cu privire la încetarea 
operațiunilor militare împotriva 
generalului rebel Fumi Nosavan.

Ei a subliniat că soldații cer 
continuarea ofensivei asupra 
principalei baze a rebelilor — o- 
rașul Savannaket. In prezent ei 
au trecut deja rîu! Ka-Din și 
contifiui ofensiva împotriva ora
șelor Takek și Savannaket.

După cum se știe, la 29 sep
tembrie prințul Savanna Fumma 
a declarat că între guvernul său 
și generalul rebel Fumi Nosavan 
a fost încheiat un acord cu pri- 

ției Tineretului Comunist Ita
lian.

Pe ordinea de zi a Congre
sului figurează problemele 
luptei tineretului pentru pace, 
pentru reînnoirea democratică 
și transformarea socialistă a 
Italiei și alegerea organelor 
conducătoare ale Federației.

Raportul la Congres a fost 
prezentat de Renzo Trivelli, 
secretarul general al Federa
ției.

Largul răsunet 
al propunerilor 

lui N. S. Hrușciov
„AL-BILAD” : Propuneri dictate

de o necesitate istorică 
imperioasa

BAGDAD 30 (Agerpres). —
T4SS transmite :

Lucrările celei de-a XV-a se
siuni a Adunării Generale a 

’ O.N.U. continuă să fie în centrul 
' atenției presei irakiene. Ziarele 

salută și sprijină propunerile 
prezentate de N. S. Hrușciov în 
problema lichidării coloniali*, 
mului și în problema dezarmării.

Comentînd cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov, ziarul ,,AL’B1LAD<( 
scrie că „propunerile privitoare 
la lichidarea colonialismului și 
la dezarmare se completează re- 

, ciproc. Iată de ce ele au stîrnit 
o asemenea nemulțumire si 
atacuri din partea . imperialiști- 

I lor”.
La O.N U.. remarcă ziarul, 

' „are loc o luptă acerbă între 
: frontul păcii și libertății, pe de 
' o parte, și lagărul imperialismu.

lui. pe de altă parte“.
Referindu.se la propunerea fă

cută de N, S. Hrușciov în legă
tură cu postul secretarului gene
ral al O.N.U., ,fAL-BILAD‘* scrie 
că această propunere, „dictată de 
o necesitate istorică imperioasă, 
este rezonabilă și va permite ea 
activitatea O.N.U. să poată fi or* 
ganizată pe baze democratice*4.

„O lovitura dată colonialiștilor'4

MOSCOVA 30 (Agerpres). - 
TASS transmite :

La 29 septembrie, ziarul 
„Izvestia” a publicat un inter
viu acordat de membrii unor 
delegații ale țărilor africane 
la sesiunea Adunării Generale 
a O.N.U.

ROBA ȘI TESFON, mem
bri ai delegației Etiopiei, au 
declarat:

Este timpul ca colonialiștii 
să înțeleagă că vremurile lor

Scrisoarea 
lui Cyrus Eaton 

adresată 
lui Fulbright

NEW YORK 30 (Agerores).
— TASS transmite : Cyrus Ea
ton a adresat o scrisoare preșe
dintelui Comisiei senatoriale 
pentru Afacerile Externe a 
S.U.A., Fulbright, in care a* 
probă critica făcută de sena- 

! tor restricțiilor impuse de că- 
■ tre Departamentul de Stat al 

S.U.A. șefului delegației . 
U.R.S S. la Adunarea Genera- > 
lă a O.N.U.. N. S. Hrușciov, ■ 
în ce privește posibilitățile 
sale de deplasare.

Totodată, Eaton cere să se 
efectueze o anchetă în legă
tură cu demonstrațiile huliga
nice ale unui grup ’de indivizi 
năimiți împotriva conducăto
rilor unei serii de delegații.

-—•-----

O hofărîre arbitrară 
a guvernului 

R. F. Germane

BONN 30 (Agerpres). — La
30 septembrie guvernul R.F.G. 
a hotărit să anuleze de la 
1 ianuarie 1961 tratatul cu 
privire la comerțul interzonal 
încheiat cu R.D.G. în anul 
1951. După cum a declarat 
șeful departamentului presei 
și informațiilor al guvernului 
R.F.G., Eckardt, la o confe- 
rință de presă care a avut Ioc 
la Bonn, această hotărîre a 
fost adoptată în cadrul unei 
ședințe speciale a guvernului 
de la Bonn, la care au parti
cipat de asemenea președinții 
fracțiunilor Bundestagului și 
primarul Berlinului occiden
tal, Brandt.

din Laos
vire lta ‘încetarea operațiunilor 
militare Referindu-se La acest fl
cord, căpitanul Kong Le a decla
rat că, deocamdată, îl recunoaște 
pe Suvatina Fumma ca prim-mi
nistru și îl respectă, însă dacă 
acesta din urmă nu va conduce 
poporul pe drumul cel drept, po
porul îl va respinge.

Conferința Uniunii
TOKIO 30 (Agerpres). — TASS 

transmite :
După cum s-a mai an-unțat, la 

Tokio s-a deschis cea de-a 49-a 
conferință a Uniunii interparla
mentare. Lucrările conferinței, 
care s-a’u deschis în timp ce la 
New York se desfășoară cea de-a 
XV’-a sesiune a Adunării Generale 
0 O.N.U., au o maie importan
ță pentru întărirea înțelegerii 
între membrii parlamentelor di
feritelor țări. Reflectînd spiritul 
vremii, participanții la conferință 
au pus pe ordinea de zi a lucră
rilor ei ca punct principal pro
blema dezarmării. La conferință 
va fi examinată de asemenea 
problema primirii de noi mem
bri în Uniunea interparlamentară, 
problema dezvoltării comerțului 
internațional și o seri* de alte 
probleme,

în ședința din 29 septembrie a 
conferinței a luat cuvîntul I. Pa- 
lețkîs, șeful delegației sovietice. 
După ce a transmis participan- 
ților la conferință un salut fier
binte și urări de succes din par
tea popoarelor Uniunii Sovietice 
și a Sovietului Suprem al 
U.R.S S.. Palețkis a citit mesa- 
j'tl de salut, adresat conferinței 
de N. S. Hrușciov, președintele 

au apus. Din Voaie marile pa
teri care sînt membre ale 
O.NrU., numai Uniunea Sovie
tică simpatizează și ajută lup
ta popoarelor africane pentru 
libertate și independență. Toa
te popoarele sint recunoscă
toare lui N. S. Hrușciov pen
tru cuvîntarea sa la Adunarea 
Generală. Teza cu privire la 
acordarea neîntârziată a inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale constituie un ajutor 
colosal pentru noua Africă.

TIAM, ministrul Afacerilor 
Externe al Senegalului, a de
clarat :

Africa va fi liberă ! Salutăm 
din toată inima propunerea 
liderului țării dv., N. S. bruș- 
ciov, cu privire la acordarea 
neîntârziată a independenței 
țârilor coloniale.

Conducătorul delegației Gui
neei, ISMAEL TURE :

Declarația Uniunii Sovietice 
cu privire la acordarea inde
pendenței țărilor și popoarelor 
coloniale constituie o aseme
nea lovitură dată colonialiști
lor incit nu-și vor putea re
veni de pe urma ei.

„AMRITA__ BAZAR PATRIKA*4 ț.
Hrușciov dorește sincer pacea

DELHI 30 (Agerpres), — 
TASS transmite :

,,Hrușciov consideră că trebuie 
creată o atmosferă politică inter, 
națională favorabilă reglementării 
problemei păcii. Hrușciov acțio
nează cu o mare stăpinire de sine 
in pofida atmosferei extrem de 
nefavorabile ce i s-a creat in 
S.U.A., și acest lucru confirmă 
cit de ferm hotărit este să re
zolve problema păcii" — scrie 
ziarul „ARIAVATA“ referindu-sc 
la activitatea lui N. S. Hrușciov 
la sesiunea Adunării Generale.

,,Hrușciov, declară observato
rul politic al ziarului ,,AMRITA 
BAZAR PATR1KA“, a luat din 
nou inițiativa pentru a concen
tra atenția întregii lumi asupra 
problemei majore a dezarmării ri 
a salvării omenirii de războaie...'* 
„Hrușciov, scrie în continuare 
observatorul, dorește sincer pa- 
ova. El dorește într.adevăr să re
zolve problema coexisțenței paș
nice".

Menționînd că autorității© 
S.U.A. creează condiții nefavora-< 
bile pentru lucrările sesiunii A* 
dunării Generale, ziarul „SEAR
CHLIGHT44 scrie într.un articol 
de fond : „Dacă delegațiilor stră
ine nu li se pot asigura la New 
York o atmosferă liniștită și res
pectarea demnității lor. aceasta 
va fi un argument puternic în fa. 
voarea mutării sediului O,.\ .t • 
intr-o (ară neutră^.

ȘEDINȚA COMISIEI PERMA
NENTE C.A.E.R. PENTRU COLA
BORARE ECONOMICA Șl TEH- 
NICO ȘTIINȚIFICA IN DOME

NIUL CONSTRUCȚIILOR

BERLIN 30 (Agerpres). — 
între 19 și 22 septembrie a 

avut loc la Berlin ședința or
dinară a Comisiei permanen
te C.A.E.R. pentru colabora
re economică și tehnico-știin- 
țifică în domeniul construc
țiilor.

La lucrările Comisiei au 
luat parte toate țările membre 
ale C.A.E.R., precum și obser
vatori din partea Republicii 
Populare Chineze.

Comisia a discutat și adop
tat referatul în care se stabi
lesc seriile tip optime de ma- 
ștni și mecanisme de construc
ții principale Si a examinat 
necesarul de aceste mașini în 
țările membre ale C.A.E.R. 
pînă în 1965.

Comisia a examinat și a- 
probat referatul despre cola
borarea țărilor în domeniul 
proiectării tip.

La ședința Comisiei s-au a- 
probat măsurile ce urmează a 
fi luate în vederea ajutorării 
R. P. Albania de către țările 
membre ale C.A.E.R. pentru 
dezvoltarea producției mate
rialelor de construcții în pe
rioada celui de-al IlI-lea cin
cinal, conform cererii sale.

Comisia a aprobat planul de 
lucru pe 1961 și a stabilit di
recțiile principale ale activi
tății sale pe perioada pină în 
1965.

Ședința Comisiei s-a desfă
șurat în spiritul unei depline 
înțelegeri reciproce, prieteniei 
și colaborării frățești.

interparlamentare
Consiliului d© Miniștri al L’.R.S.S, 
Delegații au ascultat mesajul cu 
etenția încordată. In aplauzele 
furtunoase ale parh’cipanților la 
conferință. I. Palețkis a spus ca 
acest mesaj este pătruns de gri
ja pentru pace, de dorința Uniu
nii Sov’etice de a se rezolva pro
blemele arzătoare ale zilelor 
noastre.

în cuvîntarea sa delegatul 
Finlandei, Laine, a declarat că 
Finlanda respectă cu strictele 
principiile coexistenței pașnice. 
Un exemplu strălucit al triumfu
lui politicii, bazate pe aceste 
principii sînt relațiile dintre 
Uniunea Sovietică și Finlanda

Delegatul Romîniei, Gheorghe 
Vasitichl, a subliniat că poporul 
romîn tse pronunță pentru dezar
marea generală și completă, pen
tru lichidarea a* mei nucleare, 
pentru instaurarea între toate ță
rile a unor relații prietenești, ba. 
zate pe principiile coexistenței 
pașnice, pentru lichidarea totală 
a sistemului colonial.

Lucrările conferinței se află în 
centrul atenției opiniei publice 
japoneze care așteaptă ca mem
brii parlamentelor care s-au în
trunit la Tokio să-și aducă apor
tul la cauza întăririi păcii.

ur.de
Referindu.se

