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Pentru triumful ideilor 
coexistenței pașnice

Cuvinte izvorîte
din inima 

și gindurile 
noastre

Prin munca patriotică 
a tineretului

Perie 48.000 de tineri din în
treprinderi industriale și institu
ții colectiviști. mecanizatori din 
S.M.T.-uri și lucratori ai gospo
dăriilor de ftat din regiunea 
Constanța, organizați în 1.400 bri
găzi de manca patriotică parti
cipi cu arînt la numeroase ac
țiuni in vederea înfăptuirii sar
cinilor trasate de Congresul al 
Ill lea al U.T.M, Astfel, nume 
roși tineri participa la lucrările 
de întreținere și modernizare a 
drumurilor. Brigăzi de muncă 
patriotica ale tineretului lucrează 
în cariere la scoaterea pietrei și 
ll transportarea ei pe șantiere. 
Cele mai bune realizări le.au ob
ținut tinerii colectiviști din ra
ioanele Negru Vodă și Hîrșova. 
Alte brigâri lucrează pe șantiere 
la demolări la transportarea ma
terialelor și la alte lucrări de

construcții. Ei au realizat ast
fel, numai în prima jumătate a 
anului economii echivalente cu 
prețul de co«t a • 35 de aparta
mente.

în agricultură, tineretul obține 
de asemenea realizări importan. 
te. Ei au curățit și întreținut 
pînă acum peste 50.000 de hec
tare pășuni au transportat pe 
ogoare aproape 120 tone îngră
șăminte naturale și au plantat 
peste 60.000 de pomi. Echipe de 
tineri au efectuat numeroase lu-' 
crări pe șantierele de îmbunătă
țiri funciare.

De la începutul anului, prin 
munca patriotici a tineretului 
din industria și agricultura regiu. 
nii Constanța au fost realizate e- 
conomii în valoare de peste 
12.000.000 lei

(Agerpre.)

Medalia de aur decernată 
pavilionului R. P. Romîne la Tîrgul 

internațional de la Milnchen

1 
Cclitatea pieselor preocupă in cea mei mare măsură pe tinerii 
muncitori de la Uzina ..Metrom- c'n Orașul Stain, lată ! pe 
tehnicianul Nicolae Despa discuți nd cj tnărul Dumitru Chi- 
rtac despre felul in care trebuie făcută șlefuirea cilindrică a 

pieselor.
Foto : N. STELOR1AN

Brigăzi de tineret 
în construcții

De ce e necesară organizarea tineretului 
în brigăzi de producjie pe șantierul de locuințe 

din Bacău

în centrul orașului Bacău 
s-a deschis nu de mult un 
vast șantier: au început 
lucrările de construcție a ce
lor 2.300 apartamente prevă
zute în planul de stat a fi con
struite în anii următori. Pină 
la 30 decembrie a.c. trebuie să 
dăm în folosință 120 de apar
tamente. Acest lucru impune 
în primul rind o cît mai seri
oasă organizare a muncii pen
tru a nu pierde niciun minut, 
pentru a realiza apartamente 
frumoase și trainice la un 
preț de cost cît mai scăzut.

Pe șantierul nostru lucrează 
un mare număr de mun
citori tineri. Din numărul to
tal de muncitori care lucrează 
la cele 6 blocuri începute, care 
însumează aproape 300 de a- 
parlamente și numeroase ma
gazine, 60 ia sută , sînt tineri. 
In ultimeie luni, șantierul și-a 
realizat sarcinile de plan zil
nic, obținînd economii care re
prezintă valoarea a două a- 
partamente La depășirea pla
nului și realizarea acestor e- 
conomii, tineretul a adus o 
contribuție importantă. In 
mod deosebit trebuie să sub
liniez contribuția importantă 
adusă de tinerii din cadrul 
brigăzilor de producție ale 
tineretului. Pînă în prezent, 
pe șantier au fost create două 
brigăzi de tineret: cea de in
stalatori sanitari, condusă de 
Popescu Nicolae, și cea de zi
dari condusă de Hodea Pavel. 
Rezultatele obținute în pro* 

» ducție de aceste două brigăzi 
au arătat că ele constituie un 
bun exemplu pentru ceilalți ti
neri de pe șantier. Față de 
sarcinile șantierului, de rit
mul lucrărilor noastre, nu
mărul brigăzilor de tineret 
este cu totul insuficient și 
consider că este neapărat ne
voie ca organizația U.T.M. de 
pe șantierul nostru, sprijini
tă de comitetul orășenesc 
U.T.M. să ia de urgență mă
surile cuvenite pentru orga
nizarea tinerilor de pe șantier 
în brigăzi.

De ce consider acest lucru 
ca neapărat necesar ? Iată:

Rezultatele concrete obținute 
de cele două brigăzi arată cit 
de eficiente sînt ele în pro
ducție, ce sprijin valoros con
stituie ele pentru conducerea 
șantierului. Un exemplu : în 
sectorul în care muncește to
varășul Carmil Ion, deși ma
joritatea tinerilor lucrează 
bine, își îndeplinesc sarcinile, 
mai sînt totuși cazuri cînd 
tinerii fac risipă ae ma
teriale, dau lucrări nu de 
cea mai bună calitate. Am a- 
nalizat să vedem care sînt 
cauzele și am constatat că în

acest sector ca și în altele, spre 
deosebire de brigada de tine
ret de zidari, tinerii nu se a- 
provizionează la timp cu ma
teriale ceea ce face să aibă 
goluri în producție, fac tencu
ieli necorespunzătoare. Mulți 
tineri care lucrează individual 
după ce aruncă mortarul cu 
canciokul partea care cade pe 
pardoseală nu o mai ridică. 
Uneori iau mai mult mortar 
pe targă decît trebuie și a- 
cesta se întărește nemaipu- 
tînd fi folosit imediat. Randa
mentul la tencuieli este aici 
destul de mic — de 7. m. p. 
de tencuială pe zi de om, în 
timp ce brigada de tineret de 
zidari condusă de Hodea Pa
vel tencuiește și 16 m. p. de 
om pe zi. Atît în ceea ce pri
vește productivitatea muncii, 
cît și a calității lucrărilor, sau 
a economiilor realizate, rezul
tatele tinerilor din cele două 
brigăzi sînt superioare rezul
tatelor celorlalți tineri Și asta 
socotesc că este firesc. Tinerii 
din brigăzi au ajuns la aceste 
frumoase rezultate fiindcă își 
organizează sistematic locul

Ing. ACIOBANIȚEI CON
STANTIN

șeful șantierului blocuri-centru 
Bacău

MONCHEN 1 (Agerpres). m 
Pentru c doua oară consecutiv 
pavilionului R.P. Romine la Tîr
gul internațional de la Mun- 
chen i s-a decernat Medalia de 
our. Acest succes se datorește 
modului cum a fost proiectat și 
organizat pavilionul, precum și 
bogatei game de exponate, 
produse ale industriei noastre 
alimentare. S-cu prezentat, in
tre altele, conse-ve de carne, 
fructe și legume, mezeluri, vi
nuri și alte băuturi, brinzeturi, 
produse zaharoase și din cioco
lată, paste făinoase și alte 
mărfuri de export ale întreprin
derii de comerț exterior „Prod- 
export". Calitatea produselor 
expuse și interesul manifestat

--- --------

Tineri 
inovatori

La Uzinele metalurgice „Vasile 
Boaită" din Capitală tot mai 
mulți muncitori, îndeosebi tineri, 
s-au încadrat în mișcarea de ino
vații, contribuind astfel la ridica
rea nivelului tehnic al producției. 
Numai tinerii de aici au propus 
în acest an peste 50 de inovații 
față de 35 cite au făcut în întreg 
anul trecut. Printre inovațiile cele 
mai importante se numără și cea 
a tînărului lăcătuș Dumitru C. Ion 
privind înlocuirea bucșei excen. 
trice de la semănătoarea univer
sala. Prin aplicarea acestei ino
vații sa îmbunătățește calitatea 
semănătorii și se realizează im
portante economii. La perfecțio
narea mașinilor și utilajelor agri, 
colo au adus o contribuție intern' 
nată și lăcătușii Nicolae Arici an 
și Stoian Florea, din sect oul 
montaj, care au propus mai mul
te inovații, muncitorul Bindea 
Gheorghe, care sa numără prin
tre cei mai destoinici inovatori 
ai sectorului pompe ți alții,

(Agerpre.)

de cercurile economice vest- 
germane in dezvoltarea relații
lor comerciale cu țara noastră 
ou făcut ca volumul tranzac
țiilor încheiate în cadrul pavi
lionului romînesc de la Tîrgul 
internațional din Munchen, să 
fie important
------------------ •-----

Instalație modernă 
da centralizare 
electro-dinamică 

pentru căile ferate
La stația C.F.R. Simeria a 

fost dată în exploatare o in
stalație de centralizare elec- 
trodinamică, proiectată și 
construită în țară după docu
mentație sovietică.

Prin darea în exploatare a 
noii instalații de centralizare 
electrodinamică deservită de 
un singur om, capacitatea de 
lucru a stației C.F.R. Simeria 
sporește simțitor, realizîndu- 
se totodată o bună regularita
te a circulației.

e etnd a plecat delega
ția noastră la New 
York, la sesiunea 

O.N.U. seară de seară colec
tiviștii se adună la colțul ro
șu al gospodăriei agricole co
lective „Cel de-al II1-lea 
Congres al partidului" din 
comuna Amara, raionul Slo
bozia, scot ziarul, citesc, co
mentează iar la ora radio
jurnalului deschid aparatul 
de radio și ascultă.

Sînt tineri și vîrstnid. Sînt 
femei cu copii în brațe și 
fete tinere. Sînt oameni pe 
care-i preocupă Ceea ce se în- 
timplă pe glob Au ascultat 
la radio cuvintele tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
spuse de la înalta tribună a 
Adunării Generale a O.N.U., 
rupte parcă din inima și 
gîndurile lor, și fețele li s-au 
luminat ; au ascultat cuvântă- 
rile unora dintre reprezen
tanții țarilor occidentale și 
indignarea a pus stăplnire 
pe ei.

— Nu, asta nu poate fi de- 
ctt rea voința, spunea tînărul 
colectivist Olteanu Ion, refe- 
rindu-se la cuvântarea preșe
dintelui S.U.A. El nu-și dă 
seama că este limpede pentru 
toți oamenii că cioara nu 
poate fi dată drept porum
bel, că nu poți să declari 
mereu că vrei pace dar să 
faci totul pentru a înrăutăți 
atmosfera internațională. Da
că dl. Eisenhower e grijuliu 
pentru soarta păcii de ce a 
trimis asupra Uniunii Sovie
tice avionul de. spionaj U-2 ?

— For să legalizeze spio
najul sub forma ața-zisului 
control — continuă aceeași 
idee Chiriei Zeca, secretarul 
comitetului U.T.M, pe comu
nă. Dar ce fel de control ? 
Fără dezarmare.. Și in 
timpul acesta cursa înarmă
rilor să continue tot mai in
tens. miliarde și miliarde de 
dolari care ar putea îmbună
tăți viața oamenilor să fie 
îngrămădite în armament că 
să se bucure fabricanții de 
arme... Astea-s propunerile 
Occidentului. Și noi, țările 
socialiste, vrem control. Dar 
control asupra dezarmării, nu 
control fără dezarmare...

Tînărul colectivist A. Ma
rin, intervine :

— Minunate sînt propu
nerile sovietice de dezar
mare prezentate de tova
rășul Hrușciov. Clare, pe înțe
lesul tuturor... De aceea toate 
popoarele le sprijină Făd în 
ele calea unei păci trainice...

...Și discuțiile continuă pî
nă seara tîrziu, oamenii ară- 
tîndu-și deplinul lor acord cu 
poziția delegațiilor țărilor so
cialiste la O.N.U.

I. PETRU

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej șl ministru! Economiei al Somaliei., Hogi Farch AII Omor,

Convorbirea
tovarășului Gheorghe Gheorghiu-Dej 

cu corespondentul ziarului „New York Times", 
Harrison E. Salisbury

NEW YORK 1 (Agerpres).
Le 30 septembrie 1960, tovară
șul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
primit pe corespondentul ziaru
lui „New Yprk Times”, Harrison 
E. Salisbury, la cererea ace
stuia, și a avut cu el o convor
bire. In cursul convorbirii tova
rășul Gheorghe Gheorghiu-Dej 
a răspuns la o serie de între
bări ale corespondentului pri
vind propuneri'e guvernului ro- 
mîn pentru înfăptuirea unei în
țelegeri multilaterale interbalca- 
nice, relațiile romîno-americane» 
precum și unele dintre proble
mele principale ale sesiunii A- 
dunării Generale.

în numărul din 1 octombrie 
ziarul „New York Times** publică 
o amplă relatare a acestei 
convorbiri. ,,Gheorghe Gheor
ghiu-Dej, scrie ziarul, a spus 
ieri că o înțelegere interbalca- 
nică ar putea fi înfăptuită fără 
ca statele participante să re
nunțe la legăturile lor. cu 
N.A.T.O. sau cu pactul de la 
Varșovia

•Reamintind conținutul propu
nerilor romîne din 1957 și fap
tul că ele se bucură de spriji
nul majorității statelor balca
nice, ziarul scrie în continuare : 
„Gheorghe Gheorghiu-Dej con
sideră că posibilitățile de cîș- 
tigare a adeziunii Greciei și 
Turciei la propunerile sale au 
sporit datorită unei îmbunată-

{Continuare în pag. 3-a)
------- -------•——

La cules de struguri în
__ _ G.A.S. Săhătenl.

Eevete Stefonescu Florina șl 
Rizoiu Moria de la Școala de 
7 ani din comuna Găvana, re- 

* giunea Pitești, învață împreună.

In Editura politică a apărui:

GH. GHEORGHIU-DEJ 
Cuvîntare rostită Ia a XV-a sesiune 

a Adunării Generale a O. N. U.
Lucrarea a fost tipărită înfr-un tiraj de masă ‘

Ritm susținut lucrărilor 
agricole de toamnă!

Peste 30.000 tone 
îngrășăminte naturale

BACÂU — de la corespon
dentul nostru.
. Brigăzile utemiste de mun

că patriotică din raionul Ba
cău mobilizate de organiza
țiile de bază U.T.M. la lucră
rile campaniei agricole din 
toamna aceasta au transportat 
pe cîmp peste 30.000 tone în
grășăminte naturale. Aceas! ă 
cantitate a fost împrăștiată 
pe o suprafață de 1.409 ha. 
pe care s-au făcut arături a- 
dînci pentru însămințări. S-au 
evidențiat brigăzile utemiste 
de mupcă patriotică din co
muna Buhoci care au trans
portat și împrăștiat pe 
suprafața de 50 de ha. 
1.060 tone, tinerii din co
muna Odobești. care au îm
prăștiat pe 85 ha 2300 tone 
gunoi de grajd și cei din Colo- 
nești care au cărat la cîmp 
3080 tone. Tinerii din cele 6 
brigăzi utemiste de muncă pa
triotică din comuna Plopana 
au transportat pe cîmp 3.300 
tone. Acțiunea continuă în 
tot raionul.

Situația 
recoltării

în ultima săptămînă recol
tarea culturilor de toamnă s-a 
desfășurat mai intens. Potri
vit datelor primite de Minis
terul Agriculturii, pînă la 29 
septembrie floarea-soarelui a 
fost recoltată de pe 8* la sută 
din suprafața cultivată, carto
fii de Pe 61 la sută, iar po
rumbul și sfecla de zahăr în 
proporție de peste 35 la sută.

Lucrările de pregătire a te
renului pentru însămințări] e 
de toamnă au fost executate 
pe mai mult de 1.500.000 hec- 
ta-e și au fost însămințate 
peste 537.000 hectare.

în această perioadă porum
bul a fost cules d® pe supra
fețe mai mari în regiunile 
București, Craiova. Pitești, 
Iași, iar floarea-soarelui în re
giunile Craiova. Ploiești și Pi
tești. unde această lucrare se 
apropie de sfîrșit. Recoltarea 
sfeclei de zahăr și a cartofilor 
se desfășoară normal în toate 
regiunile.
i In unele regiuni însă, prin

tre care Stalin, Cluj, Baia Ma
re. Hunedoara • și Regiunea 
Autonomă Maghiară unde, 
deși culturile de porumb au 
ajuns la maturitate pe mari 
suprafețe, culesul se desfășoa
ră nesatisfăcător, be aseme
nea suprafețele pe care au 
fost executate pînă acum ară
turi și însămințări de toamnă 
nu corespund posibilităților de 
care dispun, îndeosebi în re
giunile Pitești. Bacău, Ploești, 
Craiova și Iași .

în săptămînă viitoare recol
tarea culturilor de toamnă 
trebuie mult intensificată 
pentru eliberarea cit nai 
grabnică a terenurilor, urgen. 
tarea arăturilor și însămînța- 
rea cu toate forțele a griului, 
în acest scop lucrările trebuie 
în așa fel organizate în cit Să 
se realizeze viteza zilnică pla- 
nificată. Strîngerea cocenilor, 
arăturile și transportul recol
tei de pe cîmp în gospodării 
să se continue și în schimbul 
doi.

i 
(Agerpres) ,

In brigada 
producțiilor mari

Brigada de cîmp condusă de 
comunistul, Gheorghe Badea, se. 
cretarul 'organizației U.T.M, din 
G.A.C. Mai** Corboanca. re- 
giunefl Bu^ureșit. este fruntașă în 
privința- obținerii unor recolte 
mun. Față de producțiile plani
ficate pe gospodărie, brigada a 
obținut anul acesta. în medie cu 
320 kg griu cu 700 kg orz și cu 
3.000 kg sfeclă de zahăr ■ mai 
mult ln hectar.

Însuflețiți de aceste succese, 
tinerii din brigadă s'au angajat 
ca in anul viitor să smulgă pă- 
mintubii roade și mai bogate. In 
acest scop, nu luat din vreme o 
serie de măsuri Imediat după ce 
au eliberat terenurile de t-jlturi 
ți după ce s au făcut arăturile 
adinei de toamnă tinerii au cărat 
pe fiecare hectar cite 20-22 tone 
de gunoi d- grajd. De ademenea, 
pe fiecare semănătoare cure ittsa- 
mințează griul de toamnă au fost 
numiți cite doi dintre cei mai 
buni minuitori ai mașinilor. A- 
cum. pe ogoarele gospodăriei co
lective se desfășoură o insulleliță 
întrecere pentru terminarea însă, 
mințărilor de toamnă

B. NICOLAE

țirl generale a relațiilor In re
giunea balcanică.

El a spus că relațiile Romi- 
niei cu Grecia sînt în prezent 
bune. Recent, cele două țări 
au semnat un acord care re
glementează toate problemele 
financiare pendinte și Romînia 
ajută acum Grecia în explora
rea zăcămintelor petrolifere. 
Relațiile cu Turcia, de aseme
nea, cu luat un curs spre mal 
bine.

D-l Gheorghiu-Dej speră sa 
discute planul său la Națiunile 
Unite cu reprezentanții grec și 
turc”.

După ce amintește remarca 
tovarășului Gheorghe Gheor
ghiu-Dej că Uniunea Sovietică 
s-a arătat gata să garanteze 
respectarea angajamentelor lua
te de țările balcanice în ca
drul unei eventuale înțelegeri, 
dacă și celelalte mari puteri 
sînt gata să procedeze la fel, 
ziarul continuă :

„Potrivit propunerilor d-lui 
Gheorghiu-Dej, statele balca
nice s-ar obliga să nu admită 
ir» această zonă arme nucleare, 
platforme de lansare de rachete 
sau baze străine transformînd 
regiunea, după cum a spus, 
„într-o zonă balcanică a păcii”. 
El a admis că există unele di
ferende in regiune in relațiile 
dintre unele țări, însă crede că 
pactul ar ajuta la înlăturarea 
acestora".

„D-l Gheorghiu-Dej — erată 
mai departe ziarul - și-a ex- 
primat speranța că restricțiile 
în comerțul dintre Romînia șl 
S.U.A. vor fi ridicate, permi- 
țînd dezvoltarea schimburilor 
dintre cele două țări.

D-l Gheorghiu-Dej a mențio
nat că în luna martie a acestui 
an Romînia și S.U.A. au sem
nat un acord prin care se re
glementează chestiunile finan
ciare pendinte, afirmîndu-se 
totodată dorința reciprocă de a 
lărgi relațiile comerciale'1.

După aceea, autorul se refe
ră la cele spuse de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
privire la dezvoltarea in interes 
reciproc a telbțiiior comerciale

romîno-americane care este 
împiedicată de S.U.A. prin res
tricții la articole de export șl 
de proceduri greoaie și biro
cratice.

Ziarul amintește datele pe 
care le-a dat tovarășul Gheor
ghe Gheorghiu-Dej și care a- 
rată că 60 la sută din comer
țul exterior cl Romîniei este a- 
coperit de schimburile cu țările 
socialiste. S-au dezvoltat tot
odată rapid în ultimii ani rela\ 
țiile cu Franța, Anglia și Ger
mania de vest.

Intr-un comentariu publicat in 
același număr al ziarului și con
sacrat problemelor sesiunii Adu
nării Generale a O.N.U., Har
rison E.^-SaIisbury relatează de
clarațiile tovarășului Gheorghiu- 
Dej în legătură cu poziția față 
de dezarmare a primului mini
stru englez Macmillan, așa cum 
a reieșit din cuvîntarea acestuia 
în fața Adunării Generale.

Salisbury scrie în această pri
vință : „Gheorghiu-Dej a califi
cat cuvîntarea lui Macmillan 
ca un pas înapoi. El a spus că 
propunerile primului ministru 
privind un studiu al experților 
asupra dezarmării reprezintă o 
măsură retrogradă și ar amîna 
orice dezarmare reală pînă la 
pastile cailor.

Domnul Gheorghiu-Dej a rea
mintit că experții Ligii Națiu- 
nilor erau încă in curs de a 
elabora listele de armament 
cînd a izbucnit al doilea război 
mondial. Nu ne putem permit» 
să pierdem atîta timp, mai ales 
în zilele noastre cînd tehnica 
militară a ajuns într-o faza așa 
de avansată.

Esența poziției lui Macmillan, 
a spus d-sa este de a se eschiva 
de la dezarmare si de a amîna 
orice măsură efectivă după 
cum se spune, pînă la calen
dele grecești. In realitate ea ar 
îngropa întreaga problemă”.

★

Convorbirea care a apărut 
în „New York Times" a fost 
însoțită de o hartă a regiunii 
balcanice.

Aspect de’la adunarea de la Uzinele „Timpuri Noi“ din Ca
pitală in core muncitorii și-au exprimat deplina odeziune față 

de politica de pace a statului nostru.
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Trei tineri ciobani din comuna Broștenl, colonul Vatra Dornei.
Foto : AGERPRES

Solul —
„sursă

Antibioticele nu mai sînt 
astăzi medicamente noi. Apa
riția lor a revoluționat medi
cina modernă, cum nu a mai 
făcut-o nici un alt medica
ment în trecut, devenind una 
dintre cele mai bune arme 
împotriva bolilor infecțioase.

Mucegaiurile 
pămînfului...

Izolarea penicilinei din mu
cegaiul PeniciUium notâtum 
și crisogenum — care a des
chis „era antibioticelor" a pus 
încă de acum 25—30 de ani, 
problema găsirii și a altor 
antibiotice în microorganis
mele din sol.

Probe de pămînt din toate 
regiunile globului au fost cer
cetate cu atenție de oamenii 
de știință spre a găsi în ele 
noi mucegaiuri din care se 
pot prepara antibiotice. Din 
cele peste 20-000 de mucega
iuri și ciuperci studiate pînă 
în prezent în acest scop, apro
ximativ 2.000 au fost dovedite 
că posedă proprietatea de a 
„fabrica antibiotice". Dar nu
mai 100, din cele 2.000 de mu
cegaiuri și ciuperci pot pro
duce substanțe chimice active 
care pot fi extrase în canti
tăți apreciabile.

Antibiotice extrem de preți
oase, cum sînt streptomicina. 
cloromicetina, aureomicina, 
feramicina, au fost preparate 
din ciupercile găsite în sol. 
Alte antibiotice au fost izo
late din bacterii care trăiesc 
în pămînt. Astfel este grami- 
cidina, o substanță cu acțiune 
bactericidă descoperită de că
tre G. F. Garize și N. G. 
Biajnikova în Uniunea So
vietică printre microorganis
mele care trăiesc în solul te
renurilor cultivabile din sub
urbiile Moscovei. Tot savanții 
sovietici au obținut și alte 
antibiotice prețioase din mu
cegaiuri ; Krasilnicov și Ko- 
reneako au extras din mu
cegaiul negru Aspergilina. iar 
dintr-o ciupercă din sol Mice- 
tina.

Antibiotice 
„cultivate* în sol

în ultimii ani s-au făcut 
numeroase studii pentru a 
descoperi în sol noi tipuri de 
antibiotice. Cercetările au

Franz Liszt la Arad
Vizitele marelui muzician 

al veacului trecut Franz Liszt 
în orașele Europei au fost în
totdeauna un eveniment de 
mare însemnătate culturală. 
Franz Liszt a concertat în 
veacul trecut Ia București și 
la Iași, la Cluj și la Sibiu, 
și în multe alte orașe de pe 
meleagurile țării noastre.

Dintr-un studiu publicat în 
revista de specialitate „Studii 
muzicologice" reiese o serie 
de amănunte în legătură cu 
vizitele pe care marele com
pozitor maghiar Ie-a făcut la 
Arad.

Liszt a fost la Arad prima 
oară în luna februarie 1823, 
în virată de 12 ani. cînd își 
etalează marea virtuozitate. 
Liszt vine la Arad a doua

Chirurgie estetică în antichitate
Chirurgia estetică era cunosc- 

cutâ încă în antichitate. Cu 
3.000 de ani î.e.n, se mențio
nează intr-una din legendele an
tice, în cursul unui război între 
egipteni și libieni, o lovitură 
de sabie a retezat nasul fiului 
faraonului Sutaro. Un „medic

de antibiotice4*
fost extinse de astă dată și 
asupra rolului pe care U joa
că antibioticele în „viața" so
lului, respectiv în ceea ce pri
vește productivitatea lui.

Experiențele efectuate de 
oamenii de știință sovietici 
Koroneako, Astamanova și 
Letunova, au dovedit că prin 
adăugarea de substanțe ener
getice în sol, toate tulpinile 
microorganismelor din genul 
actinomicetelor dobîndesc ca
pacitatea de a forma substan
țe antibiotice.

Deșj în pămînt există în 
mod natural substanțe speci
fice necesare creșterii și dez
voltării organismelor produ
cătoare de antibiotice. în ur
ma îngrășării solului cu hra
nă suplimentară acestea se 
înmulțesc foarte mult Activi
tatea „antibiotică” a ciuper
cilor se mărește în urma ad
ministrării substanțelor nutri
tive pe baza compușilor car
bonului, a actinomicetelor în 
urma administrări: compuși
lor azotați ș.ajn.d.

Agrob’.o’.ogii sovietici au de
monstrat că substanțele anti
biotice create pe această caie, 
sînt capabile să pătrundă în 
plantele cultivate în solul res
pectiv. rămînînd acolo mult 
timp și mărind rezistența a- 
cestora la boli.

Antibioticele care se pro
duc din ciupercile ce se află 
în sol. distrug multe bacterii 
patogene, apără viața altor 
microbi folositori și în anu
mite cazuri stimulează chiar 
creșterea plantelor. Astfel 
Cloromicetina și alte antibio
tice, pe lingă acțiunea lor 
bactericidă au avut și un sti
mulator asupra plantelor cul
tivate.

Cură de fructe 
în loc de injecții I

Problema care a preocupat 
pe mulți oameni de știință a 
fost aceea de a putea extrage 
aceste multiple specii de an
tibiotice „direct" din sol. Du
pă cum se știe pînă în pre
zent antibioticele n-au putut 
fi obținute decît prin culturi 
pe medii nutritive artificiale.

Primele încercări de a cul
tiva microorganisme producă
toare de antibiotice direct 
în sol sînt promițătoare.

oară în 1816. în cadrul unui 
turneu pe care l-a întreprins 
în Europa. La 8 noiembrie a 
dat un concert in care a cintat 
uvertura la Wilhelm Tell. „Pă
străvul" de Schubert, variațiu- 
nile din opera „Puritanii" de 
Bellini. Mazurka lui Chopin. 
„Tarantella44 de Rossini și 
cîntece maghiare.

La 10 noiembrie a dat al 
doilea concert în care a cin. 
tai Andante din „Lucia de 
Lammermoor", „Iluzia" din 
Norma, „Ave Maria", „Regele 
groazei» și „Vis“.

Primit cu ovații deosebite, 
vizitele Iui Liszt au însemnat 
evenimente deosebite pentru 
viața muzicală a Aradului din 
prima jumătate a veacului 
trecut.

P. TRAIAN

de la curtea faraonului a reușit 
însă sa aplice un nas nou moș
tenitorului tronului pe calea 
transplantării pielii de pe unul 
din omoplații acestuia. Metodele 
folosite de el au rămas înjâ ne- 
cunoscute piuă ta tilde noastre. 

Multe antibiotice au fost ast
fel izolate mult mai comod 
și economic.

S-au făcut de asemenea, în 
Uniunea Sovietică, studii pen
tru cercetarea înmagazinării 
antibioticelor în plante în 
pămîntui cultivat concomi
tent cu microorganisme anti- 
bioformatoare. Experiențele 
au arătat că cele mai multe 
antibiotice sint absorbite de 
plante prin rădăcini și circulă 
în țesuturile plantelor. în fe
lul acesta plantele respective, 
sau fructele lor, pot fi utili
zate ca atare în terapeutica 
internă a unor boli infecți
oase. Ar fi, de pildă, mult mai 
comod să consumăm cîteva 
zile cîte un kilogram de căp
șuni sau roșii conținînd peni
cilină decît să facem injecții 
din 6 în 6 ore cu acest me
dicament.

Cultivarea antibioticelor în 
sol. care mai tirziu vor trece 
în compoziția plantelor de pe 
solul respectiv, va putea ast
fel transforma tratamentul 
medicamer:os al unor boli, 
înkjcuindu-1 prin consumare 
de fructe și legume ’ în ace- 
lași timp, pe această cale vor 
mai putea fi utilizate și alte 
noi antibiotice din cele peste 
2.000 izolate din pămînt.

Dr. L ROMAN

Dupâ • strașnică tfnâtoore, puți nd.„ odihnă pe maxilarul unei balene—
Foto : TASS

Teribilă șt tnspăimtntătoarp 
este marea înfuriată. Dar in
finit mai îngrozitoare tini 
zvîcnirile pâmîntului in 
timpul cutremurelor, cînd so
lul se nvșcă deodată sub pi
cioarele omului asemenea un
delor oceanului. Cutremurele 
de pămînt sint extrem de 
frecvente mai ales de-a lun
gul zonelor unde se petrec 
mari deplasări de scoarță. In
tre anii 1885 și 1903, numai in 
Japonia au fost înregistrate 
27.485 de cutremure adică în 
medie 1447 pe an sau 4 cu
tremure zilnic I Sint bine 
cunoscute urmările catastro
fale ale recentelor cutremure 
care au avut loc în Chile.

In schimb, sint unele regiuni 
pe glob unde cutremurele au 
o frecvență mult mai mică. A- 
proape întreaga Uniune Sovie
tică (cu excepția peninsulei 
Kamceatka, a Asiei Centrale 
șt a Trans caucaziei) face 
parte dintr-o asemenea re
giune. Cu toate acestea, nu
mai în ultimul secol, la Alma- 
Ata s-au întregistrat aproxi
mativ 1 000 de cutremure mai 
Importantă.

*) Constructor de 
▼iori.

VIORILE
MARELUI ARTIST

Care dintre acei 
care au privit intr-un 
album fotografiile 
genialului Enescu, 
fie alături de vioara 
cu care reproducea 
la virsta de 5 ani 
toate melodiile pe 
care le auzea, fie ală
turi de Louis Four
nier și Alfredo Ca
sella interpretând 
muzici de cameră, 
fie cu Jacques Thi
bet ud și George Geor
gescu interpreting 
dublul concert de 
Back, nu s-au între
bat, pe coardele că
ror instrumente mîi- 
nile lui Enescu vră
jeau miile de ascul
tători ?

Un recent studiu 
al lui C. Constanți» 
nide, publicat în re
vista „Muzica" pre
zintă ci teta din vio
rile marelui nostru 
compozitor ți inter» 
preț.

Vizitatorii muzeu* 
lui ,,G Enescu" pot

vedea astfel într-una 
din vitrine prima 
vioară „jumătate* 
semnată Gebruder 
Platt, cu care micul 
virtuos a cintat la 
Iași în fața compo
zitorului Caudella, 
primul muzician care 
și-a dat seama de 
geniul copilului.

In tot cursul stu
diilor sale, Enescu n 
cintat pe o vioară 
semnată de un cele
bru lutier *) din se
colul al XVII-lea, 
Sancto-Serafino. La 
terminarea Conser
vatorului din Paris 
primește £n dar o 
vioară construită de 
lutierul Benardel, 
furnizorul Conser
vatorului.

în 1899, in plina 
glorie, Enescu dnti 
la Paris concertul 
lui Beethoven pe un 
Stradivarius. Mai tir»

lin schelet de strămoș 
al elefantului descoperit 

în regiunea Craiova
De curind. muncitorii care lucrează la modernizarea și as

faltarea drumului național București—Craiova, au scos la ivea
lă cu ocazia lucrărilor de excavare în pădurea Șarului. cîteva 
oase fosile. Organele Sfatului Popular raional și conducerea 
Muzeului regional au luat de îndată măsuri pentru executarea 
lucrărilor de săpături în vederea dezvelirii și consolidării fo
silelor, 
o falcă 
schelet 
a trăit

Această însemnată descope-^re constituie un document de 
mare valoare științifică, ajutind la studierea istoriei îndepăr
tate a teritoriului regiunii.

În urma muncii deduse s-a dezvelit craniul și fildeșii, 
și oase lungi, reconstiîuindu-se aproape în întregime un 
de Elephas Meridional îs -strămoș al elefantului, care 
pe la începutul erei cuatemare.

Un crafer lunar pe Pămînt
Lanțu’ sdncos 5: circular 

Kocdier dm raionul Ucturo- 
Maisk din regiunea Habarovsk 
(C.RXS.) este deosebit de a- 
semăr.ător cu craterele <5e pe 
Lună. □ are forma unui cerc 
aproape perfect al cărui dia
metru interior atinge 8—10 
kilometri. înălțimea medie a 
lanțului este de 1-300—1 350 
metri. Cel mai jos punct din

CDsis©»®®
Cum ar putea fi ferită popu

lația de urmările cutremure
lor ?

Această problemă de impor
tanță excepționali pentru în
treaga dmenire, problemă 
care frămintă de multe de
cenii pe numeroși oameni de 
știință, este pe cale de a fi re
zolvată datorită unor lucrări 
deosebit de importante efec
tuate de savanții sovietici.

Studiile efectuate in ultimii 
ani au arătat că se pot pre
veni în mare măsură catastro
fele, dacă se acordă întreaga 
atenție clădirilor rezistente la 
cutremure.

Intrucît regiunile de cutre
mure frecvente sint bine cu
noscute, oamenii de știință 
sovietici au stabilit în aceste 
regiuni reguli speciale pentru 
construirea caselor; clădirile 
nu trebuie să aibă mai mult 
de 4-5 etaje; temelia lor e 
construită, la o mare adîn- 
eime; zidurile se întăresc și 
M prind între ele printr-o ar- 

ziu, Enescu a schim
bat aceastți vioară cu 
un Guarneri (Stradi
varius și Guarneri 
sint nume ale unor 
mari meșteri italieni 
din urmă cu cîteva 
veacuri care au lă
sat câteva viori de 
mare preț). Guarne- 
riul, i.mpregnîndu-se 
cu apă în timpul u- 
nei călătorii spre A- 
merica, marele vio
lonist l-a schimbat 
mai tirziu ou 2 vi
ori construite de lu
tierul parizian Paid 
Kaul.

C. Constantinide ne 
informează cum cite
va din aceste viori 
sînt in prezent în 
țeră, trei fiind în 
posesia violoniștilor 
Ștefan Gheorghiu, Ni- 
colae Iliescu și Con
stantin Costache, iar 
alte trei găsindu-se în 
muzeele din Bucu
rești, Liveni, Do- 
rohoi.

TR. P.

interiorul cercului se află la 
altriudinea de 700 m. întrucît 
despre mecanismul apariției

prezent nici un fel d« date, 
rezultatele cercetărilor care 
se efectuează acum în regiu
nea lanțului Kondier. pot să 
se dovedească a fl deosebit 
de utile.

T. MATELIN

„suspendate84
mdturd de fier, iar clădirile 
mai lungi se construiesc ca ți 
cum s-ar compune dintr-un 
șir de secțiuni nelegate între 
ele. Tencuiala este făcută cu 
un liant special, ca să nu se 
surpe; ferestrele se fac bol
tite, ca să au se dărîme. Ast
fel de construcții se numesc 
antiseismice și ele au dat re
zultate excepționale, puțind 
rezista fără stricăciuni la cu
tremure foarte puternice.

Cercetări de acest fel, au 
fost efectuate tot timpul și re
cent s-a obținut un progres 
extrem de important în aceas
tă direcție.

La Așhabad s-a construit o 
clădire „suspendată" din cără
midă cu parter și două etaje.

Această clădire nu se rea
zemă pe o fundație obișnuită, 
ci asemenea unui uriaș pen
dul, este suspendată deasu
pra pâmîntului. Clădirea în
săși servește ca greutate a 
acestui pendul puțin obișnuit.

Artist amator.
Foto: S. STEINER

De la scribi 
la magnetofon

„Sînt înfometat, trimiteți- 
mi griu și susan". Ce dramă 
s-a ascuns îndărătul acestor 
rinduri gravate cu cuțitul de 
un scrib în urmă cu aproape 
4,000 de ani ? Scrisoarea a- 
zeasta, scrisă pe două table 
de argilă adresate unor desti
natari diferiți, la care proba- 
bti că nu a ajuns niciodată, 
a fost pdsi:â in ruinele fostu
lui oraș Babilon. De <a simpla 
bucată de os pe care omul a 
gravat un semn de recunoaș
tere menit să identifice pe 
mesager pînă la microfilme 
și benzile de magnetofon din 
timpurile noastre, istoria co
respondenței a străbătut un 
drum lung.

Posibilitățile de comunicații 
între oameni au crescut mult 
odată cu descoperirea scrierii 
ideografict, silabice și apoi 
alfabetice. Primele corespon
dențe de acest fel au fost rea
lizate cu ajutorul papirusului 
în Egiptul antic, a tablelor de 
argilă în Mesopotamia și a 
sulului de mătase în China.

Pentru vechii locuitori ai 
Egiptului, papirusul era un 
mijloc larg folosit de trans
mitere a corespondenței. Pe 
foile de papirus, confecțio
nate în urma unei prelucrări 
îndelungate și migăloase a 
măduvei trestiei purtînd de
numirea de Cyprus papyrus, 
care crește în Delta Nilului, 
ieribii aștemeau semne cu a- 
jutorul culorilor diluate in 
apd.

Mesopotamia a fost țara 
unde tablele de argilă au fost 
cel mai mult folosite pentru 
corespondență. Textul era 
gravat de un scrib pe supra
fața netedă și umezită a unei 
asemenea table care era apoi 
uscată la soare sau arsă la o 
flacără.

Intr-o altă regiune a lumii 
antice, cam în aceeași pe
rioadă cunoștea o largă dez
voltare corespondența pe foile 
de plumb sau pe tablele aco
perite cu ceară. Aceasta se 
petrecea în Grecia și Roma

Punctul de aplicație al greu
tății se află la capătul infe
rior al unei bare de oțel cu 
arcuri la capete. In felul a- 
cesta se obține un rezultat 
de-a dreptul uluitor: șocurile 
undelor provocate de cutre
mure nu acționează asupra 
pendulului (adică asupra clă
dirii) ci numai asupra punc
tului lui de suspensie.

Restul este lesne de înțeles; 
numai punctul de suspensie 
este supus oscilațiilor seismice, 
în timp ce, datorită marei 
forțe de inerție, clădirea fa
mine imobilă.

Datorită acestei fundații an
tiseismice, rigiditatea legăturii 
clădirii cu solul este de 13.000 
de ori mai mică decît în ca
zul unei fundații obișnuite 1 
Din această cauză se reduce 
extraordinar de mult energia 
undelor seismice transmise clă
dirii de la pămînt.

Rezultatele obținute au de
pășit toate așteptările : funda
ția antiseismică asigură posi

antică. Ceara avînd o culoare 
închisă era întinsă pe o bu
cată de lemn. Autorul scri
sorii imprima literele în cea
ră cu ajutorul unui virf as
cuțit, iar destinatarul nu 
avea decît să netezească din 
nou ceara pentru a scrie răs- 
punsuL La fel de ușor erau 
gravate scrisorile și pe f°il9 
de plumb.

Dezvoltarea tot mai mare a 
corespondenței in timpul im
periului Roman a creiat ne
cesitatea introducerii perga
mentului. Acesta era dealt
fel larg folosit și mai înainte, 
în Grecia șt Sparta antică.

Descoperită de chinezi, hir- 
tia a ajuns în mîinile arabi
lor în anul 751. Cuceririle 
arabe au răspîndit hîrtia în 
întreaga lume cunoscută pe 
atunci.

In secolul al XI-lea, în Spa
nia, aproape de Valencia, a 
luat ființă o fabrică de Mr- 
tie. Două secole mai tirziu 
hîrtia pătrundea in Franța și 
Italia, dar era întrebuințată 
numai pentru acte de mare 
importanță. Secolele al XVII- 
lea și al XVlII-lea cunosc 
o puternică dezvoltare a co
respondenței. îmbunătățirea 
comunicațiilor și a mijloa
celor de transport permite 
acum transportarea scrisori
lor intr-un timp destul de 
scurt.

Țara noastră este una din
tre primele din lume unde au 
fost introduse timbrele pen
tru francarea corespondenței, 
lucrul acesta s-a petrecut în 
anul 1858.

In zilele noastre scrisorile 
au luat forme diferite. Oame
nii pot trimite mesaje prin 
intermediul poștei, al discu
rilor din material plastic sau 
al benzilor de magnetofon. 
Astfel aceste scrisori cuprind 
mesajul expeditorului, expus 
de vocea lui, ceea ce bineînțe
les n-a putut fi realizat decît 
în epoca noastră, epoca unor 
mari descoperiri științifice.

I. RETEGAN

bilitatea mișcării libere a 
scoarței pâmîntului în raport 
cu clădirea în toate direcțiile 
și clădirea nu poate fi scoasă 
din starea de repaus, nu poate 
fi distrusă.

Cum arată o asemenea clă
dire ?

Dacă vă imaginați cumva o 
casa de formă puțin obișnuită 
vă înșelați. Oamenii care lo
cuiesc într-o clădire de acest 
tip nici nu observă măcar că 
locuința lor Constituie un pen
dul sau că este suspendată, 
deoarece în exterior ea nu se 
deosebește cu nimic de clădi
rile construite cu fundații 
obișnuite.

Specialiștii sovietici consi
deră că realizarea clădirilor 
de acest tip este deosebit de 
importantă pentru zonele de 
activitate seismică intensă. Nu 
încape îndoială că stabilirea 
metodei de construire a case- 
lor-pendul constituie un mo
ment important în istoria 
construcțiilor și o dopadă în 
plus că puterea omului asupra 
naturii se lărgește neîncetat.

Ing. I. IONESCU

Sportivi 
și artiști 
pasionați

Cer ui mohorît ds toamnă, I
gheața ța de zăpadă a * pat.- I 
nourului din parcul sportiv I 
„25 August", luau la ,,rost’ I 
parcă j)£ cei ce au apărut in... I 
talie în acest clasic decor de I 
iarnă Oaspeții care, inaugu- I 
reazd sezonul bucureștean de I 
patinaj. erau eroii poveștii I 
„Așa s-a născut dragostea". 
Ansamblul maghiar de patinaj 
artistic face așa dar prima 
cunoștință cu patinoarul nos
tru, primul anfenament' 
n-au zăbovit prea mult In ca
bine pentru. , deghizare, căci 
aveau deja primii spectatori : 
cei mal nerăbdători bucur eș- . 
teni, ziariști șl fotoreporteri, 
ca să nu mal vorbim de ne- , 
răbdarea firească fiecărui , 
sportiv artist. ■

„Costumați", ca de antrena
ment au și apărut la numai 
cîteva minute pe ghlață. Șirap 
început „încălzirea** fără'., 
antrenor, șfîfiind în lung și-rt 
lat pînza de ghiață a patinoa
rului, execuiînd din cînd în 
cînd scurte . viraje și pir liste. 
Antrenament Dar flecarg e- 
xercițiii este executat cu mi
gală, cu voința și răbdarea 
unui sportiv consacrat.

Un moment de răgaz ng în
găduie sd-i cunoaștem mai de 
aproape. ...Mariana Nagy, du
blă campioană europeană, este 
0 Vtche cunoștință de-a noas
tră. „Multe și frumoase amin
tiri mă leagă de Rominia — 
ne destăjnuește dîjisa. La Po
iana Stalin am cucerit în 4950 
împreună ca fratele meu, dr. 
Laszlo Nagy, primul meu ti
tlu de campioană mondială 
universitară la patinaj. în
ceputul acesta ml-a fost de 
bun augur, căci. în 1952, la 
Oslo și 1956 fa Cortina d'Am
pezzo am cucerit două medalii 
olimpice la Jocurile de iarnă. 
Cu anii am ■ renunțat la pati
najul sportiv cpmpetițlonal, 
deoarece în suflet mi-a pă
truns chemarea cătrg patina
jul artistic**

In ultima vreme pati
najul artistic a răpii' nu nu
mai patinatori sportivi, dar 
pthă și v .atleți și fotbaliști. 
Gyula I elf y era prin barili 1955- 
1956 un talentat junior In 
echipa de fotbal. Vctsas Șl de 
bună sedm.fi, știți ce,,j pasiuni 
naște, fotbalul. Acum. tnsă: 
Gyula este marea speranță a 
ansamblului, care va cuceri 
prin arta sa și pe bucureșteni.

L-am rugat Pe Gyula să n« 
mărturisească cum a fost... 
corupt de patinaj și ne-a răs
puns cu amabilitate,

— De cînd mă știu m-am 
simțit atras de artă și sport. 
Și-am găsit in patinajul artis
tic calea de a îmbina acest» 
două chemări.

Și Gyula Jelfy le-a îmbinat 
de minune.

Nașterea acestui ansamblu 
artistic a mal făcut... victime 
printre sportivi : lmr9 Ne
meth, fost campion european, 
la aruncarea ciocanului, lanoș 
ICrajcovits. fost internațional 
de fotbal, carg fac parte din 
conducerea ansamblului. Este 
nevoie oare de alte dovezi că 
sportul șl arta fl-au dat mina 
ou prietenie ? Evident, nu. 
Avem plnă acum suficiente 
dovezi. Și vom căpăta cu pri
sosință o mai grăitoare ima
ging a legăturii dintre sport 
și arid după premiera an
samblului maghiar de patinaj 
artiștii.

V RANGA

400 da ani de la 
înființarea colecției 
do artă din Drosda
La mijlocul lunii octom- 

brie se va sărbători cea de-a 
400 a aniversare a întemeierii 
colecției de artă din Dresda.

Locul principal în progra
mul aniversării îl va deține 
prezentarea istoriei colecției 
de artă și reorganizarea ga
leriei de pictură din bTesda, 
ale cărei comori includ capo
doperele picturii olandeze din 
veacul al XVII-lea și a celei 
italiene din veacul al XVI-lea 
și al XVII-lea.

(Agerpres) -----e-----

Gimnastica la aparate ? Nu I 
Săritorii de pe trambulină se 
pregătesc la sol cu ajutorul 

unei saltele elastice.

Foto : R. VALERIU
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porțile facultăților

L» lațl

Mii țl mii da tineri 1-au adunat stai bit* in aulele fl 
amfiteatrele taatitațlllor de învățămînt euperlor din tar*. 
S-au aflat alături tineri care abia au părăsit bănelle școli
lor ori s-au despărțit pentru o perioadă do timp de 
strung, furnal mu tractor, cu cel care peste puțin timp 
vor pleca să lncrese, ca specialiști <m o Înaltă calificare, in 
fabrici, urine, pe șantiere, in școli sau pe ogoare. Cu to
ții, împreună ou profesorii lor an trăit emoțiile Începerii 
noului an universitar.

La București

Ca ta fiecare an, ta această 
zi de sărbătoare, studenții și 
profesorii Universității „C. I. 
Parhon" din Capitală sau a- 
dunat în aula Facultății de 
științe juridice.

Luînd cuvîntul la festivita
tea de deschidere a cursurilor, 
prof. univ. Gh. Mihoc, a sub- 

. liniat importantele sarcini ca
re revin acestei universități 
de a pregăti cadre cu o înaltă 
calificare, destinate să oontri. 
buie la avântul continuu al e- 
conomiei și culturii noastre 
socialiste.

Au luat apoi cuvîntul acad, 
praf. Al. Rosetti, ta numele 
cadrelor didactice, ing. Ștefan 
Țicnescu de la Uzinele „Mao 
Tze-dun1* din Capitală, în nu
mele muncitorilor, inginerilor 
și tehnicienilor de la aceste 
uzine, și prof. Al. Iordache, 
directorul școlii medii nr. 17 
,,Matei Basarab", care au feli
citat Pe studenții și profesorii 
universității bucureștene cu 
prilejul începerii noului an de 
învățămînt, precum și studen
ta Maria Nardin, din anul IV 
al Facultății de Geologie.G eo- 
grafie care. în numele colegi
lor săi, a mulțumit Partidului 
și Guvernului pentru grija 
deosebită pe care o poartă ti
neretului universitar.

A vorbit apoi tov. Ilie Mur- 
gulescu, ministrul învățămin- 
tului și Culturii. După ce a 
trecut în revistă dezvoltarea 
fără precedent a învățămîn- 
tului superior din țara noas. 
tră, vorbitorul a spus: „In- 
trînd în noul an universitar, 
avem datoria să acordăm toa
tă grija sarcinii principale ca
re ne stă în față, de a ridica 
Pe o treaptă mai înaltă con
ținutul teoretie-științific al 
învățămîntului superior. Tra. 
ducînd ta viață sarcina trasa
tă de Congresul al IlI-lea al

Partidulul Muncitoresc Hernia 
de a lega cit mal string tavă, 
țămtntul cu producția, cu via
ța instituțiile de învățământ 
superior stat chemate să a- 
corde o atenție sporită îmbi
nării cunoștințelor teoretice 
ale studenților cu practica, cu 
nevoile industriei, agriculturi, 
transporturilor activității so
cial-culturale.

Odată cu pregătirea de spe. 
cialitate, tineretul nostru stu
dios trebuie să fie educat ta 
spiritul nobilelor idealuri ale 
clasei muncitoare, în spiritul 
dragostei pentru patria socia
listă și cauza poporului mun. 
citor, al devotamentului ne
mărginit pentru politica parti
dului nostru, în spiritul păcii, 
respectului reciproc și înțele
gerii între popoare. Această 
cerință corespunde întrutotul 
aspirațiilor de pace ale po
porului romîn, exprimate lim
pede și cu fermitate în ca. 
drul actualei sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. de 
conducătorul delegației noas
tre, tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej.

La Cluj

La festivitatea care a avut 
loc la „Casa Universitarilor" 
din Cluj cu prilejul deschide
rii noului an de învățămînt, 
a luat cuvîntul acad. prof. 
C. Daicoviciu, rectorul Uni
versității Babeș-Bolyai, care a 
vorbit despre succesele obți
nute in procesul de învăță- 
mint, in activitatea de cerce
tare științifică și în munca 
patriotică de cadrele di
dactice și studenții universi
tății. Vorbitorul a arătat apoi 
că pentru tineretul studios din 
centrul universitar Cluj au 
fost date în folosință noi con
strucții social-culturnle prin
tre care Casa de cultură fi 
sala sporturilor. In eurs de

Cu prilejul aniversării 
proclamării independentei 

Republicii
Cu ocazia celei de-a doua 

aniversări a proclamării in
dependenței Republicii Gui
neea, tovarășul Ion Gheorghe 
Maurer^ președintele Prezidiu
lui Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Romîne 
a trimis domnului Seku Ture, 
președintele Republicii Gui
neea, o telegramă de felicita
re și urări de succes poporu-

Guineea
iul Guineei In eforturile Mie 
pentru construirea unei vieți 
prospere la țara aa.

tn telegramă este reafirma
tă convingerea că Intre Repu
blica Populară Romînă și Re
publica Guineea se vor dez
volta relații de colaborare, ta 
folosul ambelor popoare șt al 
păcii ta lumea Întreagă.

Prezentarea scrisorilor de acreditare 
de către noul ambasador al Greciei 

în R. P. Romînă
La 1 octombrie, Președinte

le Prezidiului Marii Adunări 
Naționale a R.P. Romîne, Ion 
Gheorghe Maurer, a primit pe 
Alexandre C. Arghiropoulo, 
ambasador extraordinar și 
plenipotențiar al Greciei în 
R.P. Romînă, -care a prezentat 
scrisorile de acreditare.

La solemnitate au luat par
te Gheorghe Stoica, secreta
rul Prezidiului Marii Adunări 
Naționale,' Aurel Mălnășan, 
adjunct al ministrului Aface
rilor Externe, Ion Drînceanu, 
director în Ministerul Aface
rilor Externe, Nicu Șerban, 
director ad-interim ai Proto
colului Ministerului Afaceri
lor Externe, Ion Vrabie, di
rectorul Cancelariei Prezidiu
lui Mării Adunări Naționale.

Ambasadorul Greciei a fost 
însoțit de Dimitri S. Petrouna- 
kos, secretar, Constantinos G. 
Gherolymatos, Theodoros N. 
Couyoumdjelis, Georges Bou- 
douris, atașați.

Cu acest prilej, ambasado
rul Greciei și Președintele 
Prezidiului Marii Adunări 
Naționale au rostit cuvîntări.

Exprimîndu-și profunda 
bucurie pentru misiunea în
credințată și speranța că în 
cursul șederii sale la Bucu
rești relațiile între R.P. Romî-

Di ți Grecia vor deveni mal 
cordiale și mai strlnse, amba
sadorul Greciei a declarat 
printre altele :

„Voi face tot ce depinde de 
mine pentru a contribui la 
dezvoltarea contactelor multi
laterale între Romînia și Gre
cia și voi urmări acest țel 
întotdeauna animat de bună
voință și de sentimentele cele 
mai prietenești".

Salutînd pe noul ambasador 
al Greciei în țara noastră, Ion 
Gheorghe Maurer, Președin
tele Prezidiului Marii Adunări 
Naționale, a arătat că poporul 
nostru nutrește sentimente de 
caldă simpatie pentru poporul 
grec, iar guvernul romîn acor
dă o înaltă prețuire colaboră
rii între cele două țări și l-a 
asigurat că în activitatea sa 
se va bucura de sprijinul Pre
zidiului Marii Adunări Națio
nale și al Guvernului R. P 
Romine.

După ceremonia prezentării 
scrisorilor de acreditare, to
varășul Ion Gheorghe Maurer 
a avut o convorbire amicală 
cu dl. Alexandre C. Arghiro- 
poulo, la care au asistat tova
rășii Gheorghe Stoica și Aurel 
Mălnășan.

(Agerpres)

Brigăzi de tineret 
in construcții

(Urmare din pag. l-a)

de muncă pe baza planului 
săptămânal de lucru, fiindcă 
se ajută reciproc, fiindcă se 
ocupă permanent de ridicarea 
calificării lor profesionale, fi
indcă în brigadă s-a dezvoltat 
un puternic spirit critic și au
tocritic., o atmosferă exigentă 
de muncă.

Avem pe șantierul nostru 
mulți tineri constructori har
nici și pricepuți. Cred că or
ganizația U.T.M. ar trebui 
să-i organizeze în brigăzi de 
tineret pe care să le antre
neze în lupta pentru econo
mii, în lupta pentru a da îna
inte de termen în folosință cît 
mai multe apartamente. în .a- 
celași timp cred că este nece
sar ca organizația U.T.M. să 
organizeze prin mijloacele cu
noscute și adecvate, popularl-

zarea în rîndurile noilor bri
găzi a rezultatelor obținute de 
cele două brigăzi. Brigăzile de 
tineret ce vor fi create pe 
șantier trebuie să devină în 
cel mai scurt timp colective 
bine închegate care să consti
tuie și pentru ceilalți munci
tori un exemplu. Incepînd de 
la realizarea și depășirea sar
cinilor de plan, și pînă la eco
nomisirea de materiale, de la 
lupta împotriva risipei, pînă 
la curățenia la locul de mun
că. brigăzile de tineret tre
buie să se situeze în frunte 
în toate acțiunile de produc
ție ce se desfășoară pe șan
tier. Astfel ele își vor cîștiga 
un prestigiu binemeritat în 
rîndul muncitorilor, vor con
tribui din plin la înfăptuirea 
mai devreme a sarcinilor ce 
ne revin nouă, constructori
lor, în anii șesanalului.

TELEGRAMĂ

construcție «tnt de asemenea 7 
cămine studențești, o moder
ni cantină și noi blocuri de 
locuințe pentru cadrele didac
tice. In facultăți s-a îmbună
tățit baza materiali a tnvdțd- 
mintului, iar pe lingi univer
sitate a luat ființă un Institut 
pedagogic de 3 ani cu 7 secții.

Porțile Universității „Al. I. 
Cuza" din Iași s-au deschis în 
preajma sărbătoririi centena
rului acestei universități.

La festivitatea ce a avut loc 
cu acest prilej au luat parte 
numeroși studenți, cadre di
dactice, academicieni. Luînd 
cuvîntul prof. univ. Ion 
Creangă, rectorul universită
ții, prof. Mircea Savul, mem
bru corespondent al Acade
miei R.P. Romîne și studentul 
Laurențiu Stoica au subliniat 
condițiile tot mai bune de via
ță și învățătură ce le sînt a- 
sigurate de partid și guvern, 
precum și contribuția adusă 
de oamenii de cultură și de 
știință din cadrul universită
ții ieșene la dezvoltarea cultu
rii și științei din țara noastră.

La Orașul Stalin

La teatrul de stat din Ora
șul Stalin a avut loc simbătă 
dimineața festivitatea de des
chidere a cursurilor Institutu
lui politehnic și ale noului In
stitut pedagogic care a luat 
ființă anul acesta.

Cu acest prilej, tov. Gheor- 
ghe Nițescu, rectorul Institu
tului politehnic, a a ratat că 
in noul an de învățămînt nu
mărul studenților din anul I 
a crescut de trei ori ți jumă
tate față de anul trecut, iar 
63 la sutd dintre studenți pri
mesc burse de stat, burse ale 
întreprinderilor socialiste șt 
ale sfaturilor populare.

Ol

Recent « fort dctâ In folosință Caso de cultura a tineretului din Cluj. Noua construcție are 
o sala de spectacole, biblioteca, soia de gimnastica etc.

Ministerul Învâțâmîntului ți Culturii 
comunicâ :

I. — Luni 10 octombrie a c., 
ora 1,00 ve avea loc con- 
curs de admitere pentru 
cursurile de xi la următoarele 
facultăți :

a) . — Matematică-fizică : la 
Universitățile din București, 
Iași, Cluj și la Institutul pe-, 
dagogic de 5 ani din Timișoa
ra ; chimie : la Universitățile 
din București și Cluj ; filolo
gie : la Institutul pedagogic 
de 5 ani din Timișoara; 
comerț : la Institutul de știin
țe economice București ; con
strucții, drumuri, hidrotehni
că, instalații: la Institutul de 
construcții din București țj la 
institutele politehnice din Ti
mișoara și Iași : mine și elec
tromecanică minieră : la Insti
tutele de mine din Petroșani ; 
agricultură : la Institutul a- 
gronomic din Iași.

b) . — La institutele peda
gogice de 3 ani se țin, la ace
eași dată următoarele con
cursuri : Facultatea de fizică 
și chimie la: Iași, Cluj, Ga-

(Agerpres)

Din nou ta amfiteatre șl sâll de cursuri.

pentru a. 
stat sovie- 

s a adresat 
tribuna ce

ai 
chemare

Cu 4G de ani în urmă, în 
anul marei bătălii împotriva 
intervenționiștilor, împotriva 
lui Denikin, în anul în care 
revoluționarii își închinau e- 
forturile luptei 
pararea tânărului 
tic, marele Lenin 
tineretului de la
lui de-al IlI-lea Congres 
Comsoanolului cu o 
cu totul neașteptată. Unul din 
participanții la acel istoric 
congres A Bezîmenski, a în
scris în amintirile sale surpri
za și uimirea pe care le-au 
provocat în rîndul comsomo- 
liștilor cuvintele leniniste:

—„Tovarăși, aș vrea să stăm 
de vorbă astăzi pe tema: care 
sint sarcinile fundamentale 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist și, în legătură cu aceasta, 
cum trebuie să fie organiza
țiile de tineret într*o republi
că socialistă în general.

Delegații au zîmbit binevoi
tor. Lor li se părea că 
bine care sînt sarcinile 
nii tineretului: trebuie 
facă praf pe burghezi, 
bătut pe Krasnov, l-au 
pe Kolceak, pe Iudenici, 
Denikin. Acum Pe cine 
buie să mai bată?...

— Și iată că abordînd 
acest punct de vedere proble
ma sarcinilor tineretului, tre
buie să spun că aceste sarcini 
ale tineretului. în general, și 
ale Uniunii Tineretului Comu
nist și oricăror altor organiza
ții, în special, ar putea fi 
primate printr-un singur 
vînt: sarcina constă în a 
Văța"...

Congresul era zguduit. 
Nu te puteai abține să 

tresari la auzul acestui cuvînt. 
Bezîmenski redă mai departe 
puternica impresie și entuzias
mul pe care l-a stîmit în rîn. 
dul conwomoliștilar chemarea 
leninistă la învățătură.

Scrutând viitorul, marele 
învățător se gîndea chiar în 
acele clipe grele pentru tâ
năra republică sovietică la cei 
cărora le revenea măreața 
tartină da t făuri a sodatate

știu 
uniu- 

să-i 
l-au 

bătut 
pe 

tre-

din

ex- 
cu- 
în

nu

%

lăți, Orașul Stalin. Tg. Mureș 
și Timișoara ; Facultatea de 
matematică la : Cluj și Timi
șoara ; Facultatea de filologie 
la : Cluj ; Facultatea de arte 
plastice la : București, Iași, 
Cluj și Timișoara ; Facultatea 
de educație fizică ia: Iași, 
Cluj și Timișoara.

înscrierile (a și b) pentru 
concurs se vor face la secre
tariatul facultăților respective 
pînă în ziua de 9 octombrie 
inclusiv.

Candidațit reușiți vor începe 
cursurile luni 17 octom
brie a.c.

II. — Concursul de admite
re pentru învățămîntul supe
rior seral șj fără frecvență va 
avea loc la 12 octombrie a.c.

înscrierile se vor face pînă 
în ziua de 11 octombrie in
clusiv.

III. —'■Miercuri 16 octom
brie a.c. ora 9,00. se va ține 
concursul de admitere pentru 
cursurile de zi, cu durata de 
școlarizare de 4 ani, la Secția 
de mașini și aparate electrice 
(Facultatea de electrotehnică) 
și Secția de tehnologia con
strucției de mașini (Faculta
tea de mecanică) de la Institu
tul politehnic din București. 
La acest concurs se pot pre
zenta muncitori calificați, cu 
diplomă de maturitate și 
maiștri cu examenele de dife. 
rență pentru invățămintul su
perior, cu peste 2 ani vechi
me în producție. în speciali
tatea corespunzătoare.

înscrierile candidaților
vor face la secretariatele fa
cultăților pînă tn ziua de 18 
octombrie inclusiv.

se

Primul spectacol 
dat iu Capitală de Teatrul 

Academic de dramă 
„A. S. Pușkin“ 
din leningrad

Pe scena Teatrului de Operă 
și Balet al R.P. Romine a 
avut loc simbătă seara primul 
spectacol prezentat in Capi
tali de renumitul colectiv al 
Teatrului Academic de dra
mă „A S. Pușkin" din Lenin
grad. S-a prezentat una dintre 
lucrările de seamă ale litera
turii sovietice consacrate Ma
rii Revoluții Socialiste din 
Octombrie, piesa „Tragedia 
optimistă" de Vsevolod Viș- 
nevski.

Colectivul Teatrului Puș
kin, prin măiestria actorilor 
ce îl alcătuiesc, a dat piesei 
lui Vsevolod Vișnevskt o 
mare strălucire.

lntîlnirea publicului roml- 
neșc cu solii artei sovietice a 
fost emoționantă. Spectatorii 
bucureșteni cărora 
Teatrului Mic, 
MHAT „Mossoviet" 
tangou" le-au lăsat 
de neuitat — și-au manifestat 
călduros bucuria de a asista 
la spectacolele acestor noi 
mesageri ai artei teatrale so
vietice.

La sfirșitul spectacolului, 
artistul poporului Sică Ale- 
xandrescu, regizor principal 
al Teatrului Național „I. L. 
Caragiale" a salutat, in nu
mele publicului romînesc și 
al oamenilor de teatru, pe 
artiștii sovietici.

Din partea colectivului Tea
trului „A, S. Pușkin" a răs
puns L. S. Vivien, artist al 
poporului al U.R.S.S., regizor 
artistic principal al teatrului.

(Agerpres)

vizitele 
teatrelor 
și „Vah- 
impresii

Jurnal cinematografic despre lucrările 
sesiunii Adunării Generale a O. N. U.

Incepind de simbătă seara 
pe ecranele cinematografelor 
din Capitală rulează un jur
nal de actualități ce înfățișea
ză aspecte de la lucrările ce
lei de-a 18-a sesiuni a Adu
nării Generale a O.N.U. Spec
tatorii 11 pot vedea la tribuna 
înaltului for internațional pe 
tovarășii N. S. Hrușciov, Gh. 
Gheorghiu-Dej și pe alți con
ducători de delegații. Ince- 
ptnd de duminică 2 octombrie, 
acest jurnal de actualități ru-

lează ți la cinematografele din 
țară.

De asemenea, stmbătă sea
ra, în cadrul Jurnalului tele
viziunii, a fost prezentat un 
amplu reportaj filmat cu su
net sincron de la ședința 
Adunării Generale a O.N.U. 
la care a luat cuvîntul 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej. 
Acest reportaj filmat va fi 
transmis și tn emisiunea de 
duminică dimineața ora 10,30.

(Agerpres)

îndemnul leninist
adresat tineretului *’
40 de ani de cînd Lenin a rostit cuvîntarea 

la Congresul al 111-lea al Comsomolului

cu-

nouă și le atrăgea atenția a- 
supra celei mai esențiale da
torii, aceea de a învăța, de a 
învăța comunismul.

întreagă această minunată 
cuvântare leninistă lămurește 
cu simplitate și forță de con
vingere genială ce trebuie să 
învețe și cum să învețe tine
retul pentru a dobîndi 
noașterea comunismului.

De la bun început, Lenin , a 
atras atenția tineretului asu
pra’ faptului că fără muncă, 
fără luptă, cunoașterea din 
cărți a comunismului, cunoaș
terea lui din broșurile și din 

. operele comuniste nu are ab
solut nici o valoare, fiindcă ar 
continua acea veche ruptură 
dintre teorie și practică, care 
constituia cea 
toare 
vechi, 
căi al 
rească 
ce înțelegere greșită a sarcinii 
de a învăța comunismul. 
Combătând tendința unora de 
a crede că e de ajuns să în
vețe lozincile comuniste, con
cluziile științei comuniste, fă
ră a-și însuși acea sumă de 
cunoștințe a căror consecință 
este comunismul însuși, Lenin 
cerea tineretului să-și însu
șească în mod creator tezaurul 
cultural creat de întreaga dez
voltare a omenirii. Cît de con
vingător și de frumos argu
mentează Lenin faptul că tot 
ceea ce a creat omenirea mai 
valoros nu este decît o dezvol
tare creatoare a cuceririlor 
culturii anterioare! Cel mai 
ilustrativ exemplu citat de 
Lenin este acela al lui Man

mai dezgustă- 
trăsătură a societății 

burgheze. Marele das- 
tineretului căuta să fe- 
tînăra generație de ori-

care preluînd ta mod critic 
tot ceea ce mințile luminate 
ale înaintașilor săi creaseră, 

e- 
Și 
a- 
a 

inevitabilității pieirii societății 
capitaliste. Prin pilda pro
priei sale activități, Lenin 
a oferit încă un exemplu con. 
vingător în acest sens. Numai 
prin studierea aprofundată a 
cunoștințelor culturii anteri
oare și contemporane, prin 
analiza situației politice din 
timpul său, Lenin a reușit să 
ducă mai departe știința a 
cărei temelie au pus-o Marx 
și Engels, a putut contribui 
la dezvoltarea materialismului 
dialectic și istoric, a devenit 
învățătorul proletariatului in
ternațional contemporan. înte
meietorul și îndrumătorul 
P.C.U.S., creatorul primului 
stat socialist.

Dascălul proletariatului a 
lămurit cît se poate de lim
pede problema culturii pro-, 
letare. El a sfătuit tineretul 
să se adape zi de zi de la iz
vorul nemuritor al tezaurului 
literaturii și artei pe care min
țile luminate ale tuturor tim
purilor ni l-au lăsat moște
nire.

O atenție cu totul specială 
acorda Lenta rolului ce revi
ne tineretului de a participa 
la construirea noii societăți. 
In lumina acestei sarcini, el 
sfătuia tînăra generație să-și 
însușească cele mai noi cuce
riri ale științelor timpului său 
fără de care nu va putea con. 
tribul din plin la efortul una.

analizînd cu minuțiozitate 
voluția societății omenești 
situația din timpul său a 
juns la concluzia genială

nim de a spori productivitatea 
muncii, de a construi ta ritm 
rapid noua societate. Cunoaș
terea de către tineret a noi
lor realizări ale științei și 
tehnicii îi înaripează mintea, 
dă impuls inițiativei creatoare 
a tineretului în aplicarea a- 
cestora în producție. Referin. 
du.se tocmai la aceasta Le
nin spunea :

„Iată sarcina care stă in fa
ța...fiecărui tinăr care se con
sideră comunist și își dă sea
ma limpede că. intrind in 
Uniunea Tineretului Comunist, 
el și-a luat sarcina de a a- 
juta partidul la construirea 
comunismului și de a ajuta 
întreaga generație tinără să 
creeze societatea comunistă. 
El trebuie să înțeleagă că 
poate s-o creeze numai pe ba
za culturii moderne, iar dacă 
nu va poseda această cultură, 
comunismul va rămîne un 
simplu deziderat". în cuvinte 
înaripate care stîrneau un pu
ternic ecou în inimile tinere
tului, Lenin explica sarcinile 
care reveneau uniunii tinere
tului, generației tinere în o. 
pera construcției comuniste : 
„Uniunea Tineretului Comu 
nist trebuie să fie un grup de 
șoc care să-și aducă aportul, 
să dea dovadă de inițiativă in 
orice muncă".

în orice loc de muncă, 
oriunde era mai greu, tinere
tul era chemat să pună umă
rul, să dea aportul inițiativei 
și elanului său tineresc.

Vorbind despre noua orîn- 
duire la făurirea căreia tine
retul era chemat să-și aducă 
contribuția, Lenin s« referea
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Căire
Federația Sindicală Mondială ' ' ■ • *

Praga

Consiliul Central al Sindicatelor din Republica Populară 
Rocnână, în nUmele oamenilor muncii organizați în sindicate, 
adresează Federației Sindicale Mondiale — cu prilejul celei 
de-a XV-a aniversări -*- un fierbinte salut frățesc și celș^mai 
sincere felicitări.

Federația Sindicală Mondială se bucură de mare autoriy 
fate și prestigiu îp rîndul sindicatelor și oamenilor muncii 
din întreaga lume, care văd în ea singura organizație sindi
cală internațională ce militează cu fermitate pentru satisfa
cerea revendicărilor economice șl sociale ale celor Ce mun
cesc, respectarea drepturilor sindicale și libertăților demo- ’ 
cratice, pentru lichidarea sistemului colonial și asigurarea 
independenței naționale a popoarelor, pentru dezarmare ge- 
nerală șl totală, pace și colaborare între popoare.

Desfășurând o activitate rodnică. Federația Sindicală Mon
dială, care unește în rîndurile ei peste o sută de milioane 
de oameni ai muncii de diferite naționalități și rase, con
cepții politice sau religioase, pășește în cel de-al 16-lea an 
al existenței sale mai puternică ca oricând.

Sindicatele și oahlenii muncii din țara noastră, luptând % 
cu hotărâre pentru realizarea mărețelor sarcini trasate de 
cel de-al IlI-lea Congres al P.M.R. de desăvârșire a construe- 
ției socialismului, urează din toată inima Federației Sindicale 
Mondiale noi succese în întărirea unității de acțiune â celei’ 
ce muncesc, pentru bunăstare și democrație, independență na
țională a popoarelor, pentru dezarmare generală și toțală# 
pate și progres social.

CONSILIUL CENTRAL AL SINDICATELOR 
DIN REPUBLICA POPULARA ROMÎNĂ

TELEGRAME EXTERNE
A Xl-a aniversare a R. P. Chineze

Demonstrația de la Pekin
PEKIN 1 (Agerpres) — La 

1 octombrie la Pekin a avut 
loc o demonstrație festivă a 
oamenilor muncii consacrată 
celei dp-a 11-a aniversări a 
proclamării R. P. Chineze la 
care au participat peste 
500.000 de persoane.

In tribuna guvernamentală 
din piața Tiananmîn, au luat 
loc Mao Țzs-dun, președintele 
C.C. al P.C. Chinez, Liu Șao-ți, 
președintele R.P. Chineze, Ciu 
En-lai, premierul Consiliului 
de Stat al R.P. Chineze, con
ducători ai Partidului comu
nist și ai guvernului R.P. Chi
neze. precum și U Nu, primul 
ministru al Uniunii Birmane, 
și Ferhat Abbas, președintele 
Consiliului de Miniștri al gu
vernului provizoriu al Republi
cii Algeria. în tribunele pen
tru invitați au luat loc nume
roși oaspeți străini sosiți la 
Pekin pentru a participa la 
cea de-a 11-a aniversare a R.P. 
Chineze.

Festivitatea a fost deschisă 
de Liu Jen, al doilea secretar 
al Comitetului orășenesc Pe
kin al P.C. Chinez. A luat apoi 
cuvîntul Cen I, membru al 
Biroului Politic al C.C. al P.C. 
Chinez, vicepremier al Consi
liului de Stat al R.P. Chineze 
și ministru al Afacerilor Ex
terne. în cuvîntarea sa, Cen I 
s-a referit la problemele situ-

ației interne a Chinei și ale 
situației internaționale.

Demonstrații festive ale oa
menilor muncii au avut loc și 
în alte orașe ale Chinei.

PEKIN 1 (Agerpres). — 
TASS transmite : Luînd cu
vîntul la 30 septembrie la re
cepția care ă avut loc cu pri
lejul celei de-a 11-a aniver
sări a proclamării Republicii- 
Populare Chineze, premierul 
Consiliului de Stat al R.P. 
Chineze, Ciu En-lai, a subli-. 
niat că în ultimul an poporul 
chinez a obținut noi succese 
uriașe în toate ramurile con
strucției socialiste.

Poporul și guvernul R. P. 
Chineze, a declarat în conti
nuare Ciu En-lai, promovea
ză cu consecvență o politică 
externă de pace, se pronunță 
pentru coexistența pașnică a 
țărilor cu orînduiri sociale di
ferite, se pronunță pentru so
luționarea tuturor litigiilor 
internaționale pe calea trata
tivelor pașnice. Poporul și gu
vernul chinez apără cu fermi
tate și neabătut unitatea 
lagărului socialist în frunte 
cu Uniunea Sovietică spri
jină propunerile de pace ale 
Uniunii Sovietice și ale celor-' 
lalte țări socialiste cu privire 
la dezarmarea generală, in- 
terzicereâ armei nucleare și 
destinderea încordării inter
naționale.

Cu prilejul apropiatei plecări 
a ambasadorului R. P. R. din R. P. Ungara 

în R.P. Ungară a oferit o masă 
în cinstea ambasadorului R.P. 
Romîne la Budapesta cu prile
jul apropiatei sale reîntoarceri 
in țară.

BUDAPESTA 1 — Cores
pondentul Agerpres transmite: 
La 1 octombrie Gyorgy Ma- 
rosan, membru al Biroului 
Politic și secretar al Comite
tului Central al P.M.S.U., a 
primit pe Vasile Pogăceanu, 
ambasadorul R.P. Romîne la 
Budapesta, într-o vizită de 
rămas bun în vederea apro
piatei sale plecări din R.P. 
Ungară.

Corpul diplomatic acreditat

totodată la uriașa muncă edu
cativă pe care trebuie s-o des
fășoare organizația revoluțio
nară a tineretului, în vederea 
formarii unei generații cu o 
conștiință înaintată, care să-și 
însușească morala nouă co
munistă. „A fi membru al 
Uniunii Tineretului înseamnă 
a face în așa fel, incit să în
chini munca ta. forțele tale 
cauzei comune. Iată hi ce 
constă educația comunistă".

Cronica glorioaselor fapte 
făurite de generațiile de com. 
somolișîi în ultimii 40 de ani 
este o ilustrare elocventă a 
minunatelor roade pe care le-a 
dat transpunerea în viață a 
nemuritoarelor învățăminte 
leniniste. Activitatea educati
vă desfășurată în rîndurile 
tineretului de organizația co
munistă a tineretului sovietic, 
ale cărei baze organizatorice 
și teoretice le-a pus marele 
Lenin, oferă un model strălu
cit pentru organizațiile revo
luționare de tineret din toate 
țările.

Citind acum, după patru 
decenii de la rostirea ei, Cu
vîntarea leninistă la cel de-al 
IlI-lea Congres al Comsomolu
lui. sîntem profund mișcați 
de marea actualitate, de pros
pețimea și viabilitatea sfatu
rilor adresate de marele das
căl al proletariatului genera
țiilor tinere. Eterna valoare 
educativă, uriașa sursă de în
vățăminte pe care o constituie 
acest important document fac 
necesară recitirea și studierea 
lui de către fiecare tînăr. Să 
ne aplecăm cu grijă asupra 
slovelor lui, să le sorbim înțe
lesul și, ca un omagiu adus 
marelui Lenin, să ne stră
duim să traducem în fapte, să 
transpunem în viața și mun
ca noastră zilnică minunatele 
sale povețe.

M. POPESCU
V. I. Lenin —- Sarci

nile Uniunilor Tineretului — 
Cuvintare rostită la al Ill-lea 
Congres General al Uniunii 
Tineretului Comunist din 
Rusia,

Cîntăref romîni 
premiaji 

la Budapesta
BUDAPESTA 1 (Agerpres).

La 30 septembrie a luat afirmiI 
concursul internațional de canto 
„Erkel“ la care au participat 53 
de concurenți din numeroase țări. 
Solistul Pompei Hărastășeanu a 
fost distins cu premiul III. iar 
solista Agatha Druzescu a fost 
distinsă cu premiul IV.

Soliștii Elena Spătarn.Pattichi 
și Dumitru Constantin au fost me- 
daliați.

Congresul Federației 
Tineretului Comunist 

Italian
GENUA 1 (Agerpres). — 

Congresul Federației Tinere
tului Comunist Italian își con
tinuă lucrările.

La 30 septembrie a sosit la 
congres Palmiro Togliatti, se
cretarul general al Partidului 
Comunist Italian.

Luind cuvîntul în cadrul 
dezbaterilor pe marginea ra
portului despre sarcinile tine
retului progresist italian, 
Claudio Mili, delegatul Tine
retului Comunist din Salerno, 
a vorbit despre situația grea 
a tineretului din regiunile 
înapoiate din sudul Italiei. In' 
magazinele din Salemo există 
mărfuri; dar.ee pot cumpăra 
de pildă în aceste magazine 
tinerele de la Fabrica „Lam- 
berti", care lucrează cite 9 ore 
pe zi și cîștigă cel mult 10.000 
de lire pe lună, dacă un kilo
gram de carne costă 1.000 de 
lire ? In afară de aceasta, 
20.000 de tineri și tinere din' 
Salerno nu au de lucru !

Despre faptul că tinerele nu 
au drepturi egale în Italia au 
vorbit Caria Zgardi (Modena), 
Vilma Gasparetti (Vicenza) și1 
Paola Rasse (Regusa).

Augusto Illuminati, repre
zentantul Tineretului Comu
nist din Roma, a subliniat , ro
lul conducător al Partidului 
Comunist Italian în organiza
rea și dezvoltarea mișcării, 
democratice a tineretului.
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Lucrările Adunării Generale a O. N. U.
Dejunul oferit de N. S. Hrușciov 

in cinstea șefilor unor delegații
NEW YORK 1 (Agerpres). — 

TASS transmite: Grupul de 
presa de pe lingă președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. comunica :

La 30 septembrie N. S. Hruș
ciov, președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a oferit la 
reprezentanța sovietica din 
New York un dejun in cinstea 
conducătorilor unor delegații la 
cea de-a XV a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U.

La dejun au participat șefii 
delegațiilor Indiei - primul mi
nistru Nehru, Republicii Arabe 
Unite - președintele G. Nasser, 
Poloniei - W. Gomulka, Ceho
slovaciei - președintele A. No- 
votni, Rominiei - Gh, Gheorghiu- 
Dej, Ungariei - J. Kadar, Iugo
slaviei - președintele Tito,

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
a participat Ia recepția oferita 
de vicepremierul Afganistanului

MEV YORK 1 (Agerpres). 
Vineri 30 septembrie, tovarî* 
șui Gheorghe Gheorghiu-Dej, 
șeful delegației R. P. Romine 
Ia cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
participat la o recepție oferită 
la hotelul Waldorf Astoria de 
către Sardar Muhammed Na
im, vicepreședinte al Consiliu
lui de Miniștri și ministru al 

„CUMH(JRIET“:

Romînia a reînnoit propunerea 
cu privire la un pact balcanic

ANKARA 1 (Agerpres). — 
Ziarul „Cumhuriet" a publi
cat o relatare despre cu
vîntarea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej la O.N.U. 
sub titlul „Romînia a reînnoit 
propunerea cu privire la un 
pact balcanic".

Arătînd că această propu
nere a fost prezentată de la 
tribuna O.N.U., ziarul amin
tește că ea a fost făcută de 
guvernul romîn încă în anul 
19.J7.

In articol se menționează, 
de asemenea, că în cuvînta-

întrevederile lui N. S. Hrușciov cu Sukarno 
ți conducătorul delegației Etiopiei

NEW YORK 1 (Ager- 
pres). — TASS transmite : 
Grupul de presă de pe lin
gă președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S. a- 
nuntă : In dimineața zilei 
de 30 septembrie a avut 
loc o întrevedere între 
N. S. Hrușciov, conducăto
rul delegației sovietice la 
cea de-a 15-a sesiune a A- 
dunării Generale a O.N.U., 
și Aklilu Habți Void, con
ducătorul delegației Etio
piei.

în cursul convorbirii 
prietenești dintre N. S. 
Hrușciov și Aklilu Habti 
Void a avut loc un schimb 
de păreri în legătură cu o 
serie de probleme interna

S. Merkuris cere primului ministru 
al Greciei să plece la O. N. U.

ATENA 1 (Agerpres) La 
Atena a fost dată publicității 
o scrisoare,» deputatului Sta- 
matis Merkuris. fost ministru, 
președintele ..Mișcării pentru 
colaborare balcanică" din 
Grecia în care acesta cere 
primului ministru al Greciei, 
Karamanlis, să preia conduce
rea delegației grecești la cea 
de-a XV-a sesiune a Adună
rii Generale a O-N.U.

în scrisoare se spune că 
după hotărîrea guvernului 
grec de a vota pentru înscrie
rea pe ordinea de zi a propu
nerii guvernului R. P. Romi
ne, cu privire la acțiunile pe 
plan regional în vederea îm
bunătățirii relațiilor de bună 
vecinătate între state europe
ne aparțin în d unor sisteme 
sociale diferite și la îmbună

O cuvântare 
a lui Fidel Castro

HAVANA 1 (Agerpres). — 
Luînd cuvîntul la postul de 
televiziune din Havana, pri
mul ministru al Cubei, Fidel 
Castro, a vorbit despre lucră
rile celei de-a 15-a sesiuni a 
Adunării Generale. El a de
clarat că in Organizația Na
țiunilor Unite se duce lupta 
pentru pace, pentru dezar-* 
mare. După părerea mea, a 
declarat primul ministru al 
Cubei, ațițătorii la război sint 
nevoiți acolo să se apere. Ne
cesitatea asigurării păcii este 
evidentă pentru toate popoa
rele care înțeleg cit de catas
trofal ar fi un război atomic.

Cursa înarmărilor, a subli
niat Castro, duce întotdeauna 
la război, . iar soluționarea 
problemelor care stau în fața

Bulgariei — T. Jivkov, Albaniei
- M. Shehu, R.S.S. Ucrainene
— N. V. Podgornii, R.S.S. Bie
loruse - K. T. Mazurov, Cam- 
bodgiei - șeful statului, prințul 
Norodom Sianuk, Nepalului — 
primul ministru Koirala, Liba
nului - primul ministru Salam, 
Marocului - prințul Moulay 
Hassan, vicepreședinte al Con
siliului de Miniștri.

Din partea sovietică la dejun 
au participat membri și consi
lieri ai delegației.

In timpul întâlnirii, între șefii 
delegațiilor a avut loc un 
schimb de păreri asupra lucră
rilor sesiunii Adunării Generale 
a O.N.U.

Dejunul s-a desfășurat Intr-o 
atmosferă prieteneasca.

Afacerilor Externe al Afganis
tanului și șeful delegației af
gane la cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U. 
Tovarășul Gheorghiu-Dej și 
Sardar Muhammed Naim au 
discutat între altele despre ac
tivitatea expertilor și geologi
lor romini care lucrează în Af
ganistan la prospectarea tere
nurilor petrolifere.

rea tovarășului Gheorghe 
Gheorghiu-Dej este subliniată 
necesitatea înlăturării arme
lor atomice și a bazelor mili
tare din Balcani, precum și a 
transformării acestei regiuni 
într-o regiune a păcii.

Articolul se încheie cu cita
tul din cuvîntarea tovarășu
lui Gheorghe Gheorghiu-Dej 
în care se exprimă speranța 
că propunerile guvernului ro
mîn vor fi primite favorabil 
de către guvernul grec și 
noul guvern turc.

ționale importante, precum 
și cu lucrările actualei se
siuni a Adunării Generale 
a O.N.U.

★
La 30 septembrie la re

prezentanța sovietică din 
New York, N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., a avut 
o întrevedere cu Sukarno, 
președintele Republicii In
donezia.

în cursul acestei întreve
deri, N. S. Hrușciov și Su
karno au avut un schimb 
de păreri în problemele re
feritoare la lucrările se
siunii Adunării Generale a 
O.N.U. și la relațiile so- 
vieto-indoneziene.

tățirea situației în regiunea 
Balcanică, prezența lui Kara
manlis devine absolut necesa
ră șj hotărîtoare pentru discu
țiile care vor avea loc. precum 
și pentru eventualele hotărîri 
ce vor fi luate.

„înapoindu-mă dintr-o călă
torie în statele balcanice, ara
tă Merkuris în scrisoarea sa, 
șj constatând în măsura posi
bilităților mele, în urma con
tactelor oficiale, bunăvoința 
guvernelor balcanice în ce 
privește promovarea unei so
luționări pașnice a tuturor li
tigiilor existente în prezent și 
crearea unei atmosfere care 
să excludă viitoare războaie 
și folosirea unor noi. mijloace 
de distrugere, cred că prezen
ța dumneavoastră este nece
sară".

omenirii poate fi realizată nu
mai prin dezarmare și men
ținerea păcii.

Referindu-se la intîlnirile 
sale cu N. S. Hrușciov, Fidel 
Castro a declarat că premie
rul sovietic este un mare 
luptător, un om neobișnuit. 
N. S. Hrușciov, a declarat pri
mul ministru al Cubei, a ma
nifestat o uriașă simpatie față 
de revoluția cubană. El va sosi 
neapărat în Cuba, dar data 
nu a fost fixată incă.

Fidel Castro a demascat 
reacțiunea, discriminările ra
siale și corupția care domnesc 
în S.U.A. In continuare el a 
vorbit pe larg despre mane
vrele imperialiștilor ameri
cani împotriva revoluției cu- 
bane.

Sedinfa din dimineața zilei 
de 1 octombrie

NEW YORK 1 (Agerpres). 
TASS transmite : Cea de-a 
15-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. își continuă 
lucrările. în dimineața zilei 
de 1 octombrie a fost convo
cată o nouă ședință plenară a 
Adunării Generale în cadrul 
căreia trebuia să fie confir
mată ordinea de zi a sesiunii 
și să fie stabilită procedura și 
locul discutării punctelor de 
pe ordinea de zi.

La ora 11,00 președintele de
clară ședința deschisă.

Adunarea Generală trece la 
examinarea raportului Comi
tetului General, care cuprin
de recomandări cu privire la 
ordinea de zi a celei de-a 15-a 

I sesiuni a Adunării Generale a 
1 O.N.U. Adunarea Generală a 

aprobat fără să mai discute 
ordinea de zi a sesiunii. în a- 
celași timp Uniunea Sovietică 
a propus Adunării Generale 
spre examinare un proiect de 
rezoluție în care propune ca 
la ședințele plenare ale Adu
nării Generale să fie discu

N. S. Hrușciov ■ spiw că nu 
există nici cea mai mică îndo
ială asupra faptului că împiedi
carea în mod artificial a R. P. 
Chineze de a participa la acti
vitatea O.N.U. aduce un mare 
prejudiciu acestei organizații, 
reduce considerabil sfera activi
tății ei, îngreunează examinarea 
problemelor internaționale pen
tru rezolvarea cărora se cer 
eforturile colectîve ale tuturor 
statelor. Președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R S.S. amintește 
că R. P. Chineză s-a bucurat de 
o largă recunoaștere internațio
nală și a stabilit relații normale 
Cu 34 de state, că legăturile co
merciale și culturale ale Chinei 
populare încă de pe acum se 
extind în întreaga lume.

N, S. Hrușciov a spus că Chi
na a fost una din inițiatoarele 
proclamării celor cinci principii 
ale coexistenței pașnice, că gu
vernul R. P. Chineze a făcut în 
repetate rînduri propuneri în
dreptate spre slăbirea încordării 
internaționale în Extremul Ori
ent și în luinea întreagă. R. P. 
Chineză a adus un mare aport 

cauza reglementării pașnice a 
situației din Indochina. Coreea, 
și din alte regiuni ale Asiei. 
Guvernul chinez se pronunță în 
mod activ pentru crearea unei 
zone a păcii în Asia, precum și a 
unei zone lipsite de arma atomi, 
că în regiunea Oceanului Paci
fic. El propune încheierea 
unui pact al păcii și neagre
siunii între toate țările Asi
ei și litoralului Pacificu
lui, inclusiv S.U.A. Aceas
tă poziție a R P. Chineze
a fost reafirmată încă o dată de 
premierul Consiliului de Stat al 
R. P. Chineze, tovarășul Ciu 
En-lai, în cuvîntarea rostită la 
1 august a.c. ]a Pekin.

★

După ce președintele a a- 
cordat cuvîntul reprezentantu
lui Spaniei franchiste pentru 
„a răspunde'1. N. S. Hrușciov, 
șeful delegației sovietice, a pă
răsit sala de ședințe.

Reprezentantul Spaniei a în
cercat fără succes să conteste 
faptele citate de N. S. Hruș
ciov, care caracterizează regi
mul de teroare și violență in
staurat de Franco.

Reprezentantul Greciei a 
proslăvit în cuvîntarea sa da 
răspuns „avantajele** crîndui- 
rii capitaliste asupra orândui
rii socialiste.

După discursul lung și con
fuz al ciankaișistului, a luat 
cuvîntul pentru a răspunde, 
reprezentantul S.U.A., Wads
worth. Denaturînd sensul cu
vântării șefului delegației so
vietice. reprezentantul ameri
can a afirmat fără nici un te
mei că critica aspră adusă de
N. S. Hrușciov poziției S U.A. 
care dorește să mențină la
O. N.U. cadavrul ciankaișist și 
să împiedice restabilirea drep
turile legale ale poporului 
chinez, „pune sub semnul în-

Ședința din după-amiaza zilei 
de 30 septembrie

NEW YORK 1 (Agerpres).- 
TASS transmite : La 30 sep
tembrie, ora 15,16 (ora New 
York) s-a deschis ședința de 
după-amiază a celei de-a 

- XV-a sesiuni a Adunării Ge- 
î nerale a O.N.U., în cadrul că- 
| reia continuă discuția politică 

generală.
La începutul ședinței s-a 

i dat cuvîntul lui Vaclav David, 
■ ministrul Afacerilor Externe 
I al Cehoslovaciei pentru a răs

punde primului ministru al 
Angliei, Macmillan. El a cri
ticat vehement pasajul din 
discursul lui Macmillan î ' 
care acesta a apărat militaris- 

. mul și revanșismul vest-ger- 
man. V. David a subliniat că 
cu toata elocința sa, reprezen
tantul Angliei nu a putut 
desminți nici un fapt citat în 
cuvîntarea președintelui Ceho- 

s slovaciei..
Ne surprinde, a adăugat re

prezentantul Cehoslovaciei, că 
Macmillan a găsit atîtea cu
vinte prietenești pentru for

tate problema dezarmării, pro
blema acțiunilor agresive ale 
S.U.A. împotriva Uniunii So
vietice și Declarația cu pri
vire la acordarea independen
ței țărilor și popoarelor colo
niale.

La început a fost prezentat 
spre examinare proiectul ame
rican de rezoluție adoptat de 
Comitetul General sub presiu
nea S.U.A., în care se reco
mandă Adunării să se respingă 
propunerea UJLS.S. ca pe or
dinea de zi a sesiunii să fie in
clusă problema reprezentării 
Chinei in O.N.U.

în discursul său lipsit de 
orice argumente și absurd, re
prezentantul permanent al 
S.U.A. in O.N.U., Wadsworth, 
a încercat să demonstreze că 
China Populară este „nedem- 
nă“ de a fi membră a O.N.U. 
Wadsworth a cerut ședinței 
plenare a Adunării Generale 
să aprobe rezoluția impusă 
Comitetului General de 
S.U.A. și aliații lor.

Delegatul american nu a pu

Cuvîntarea rostită 
de N. S. Hrușciov

N. S. Hrușciov arată care aînt 
motivele pentru care pînâ in 
prezent nu a fost rezolvată încă 
problema importantă și extrem 
de clară a reprezentării Chinei 
populare in O.N.U. Acest lucru 
este împiedicat în special de po
litica S.U.A., ostilă guvernului 
Chinei. Săvîrșind un* act de a- 
gresiune. Statele Unite au ocupat 
cu forța insula chineză Taivau 
și continuă s-o folosească pen
tru provocări militare împotriva 
R. P. Chineze. De-a lungul fron
tierelor Chinei, S.U.A. au creat 
numeroase baze militare. în ace
lași timp, oamenii politici ame
ricani suspuși vorbesc în mod 
fățarnic despre o pretinsă „agre
sivitate" a R. P. Chineze. To
varășul N. S. Hrușciov a spus 
că atît timp cît R. P Chineză 
nu-și va ocupa locul legal in
O.N.U,, nu se vor putea crea 
condiții pentru tratative eficace 
intr-o serie de probleme inter
naționale foarte importante și, 
in primul rînd în problema de
zarmării.

Tovarășul N. S. Hrușciov de
mască absurditatea faimoasei 
idei a „două Chine", Această 
idee reprezintă de fapt o diver
siune prost mascată, care urmă
rește scindarea Chinei populare 
și smulgerea uneia din părțile ei 
— a provinciei Tai van. De mul
tă vreme este limpede pentru 
toți că planurile provocatoare 
in legătură cu „crearea a două 
Chine" sint sortite eșecului.

Propunînd izgonirea din 
O^N.U. a ciankaiși.știlor, care ac
ționează ca „reprezentanți" ai 
Chinei, și restabilirea în cadrul 
acestei organizații a drepturilor 
legitime ale Republicii Populare 
Chineze, tovarășul N. S Hruș
ciov arată că greșesc acei care 
consideră că de acest lucru are

{ *
trebării4 posibilitatea unor tra
tative serioase în cadrul Adu
nării Generale asupra dezar
mării și altor probleme.

Sukardjo Wirjopranoto, re
prezentantul permanent al In
doneziei la O.N.U., a declarat 
câ la fel ca și în anii prece
dent, delegația sa se pronun
ța pentru includerea pe ordi
nea de zi a sesiunii a proble
mei reprezentării Chinei în 
O.N.U. China, a spus el, este 
membră a O.N.U, Nu există 
decît o singură problemă — a- 
ceea a acordării locului în 
O.N.U. reprezentanților legali 
ai poporului chinez.

. Delegatul Indoneziei a subli
niat că absența reprezentantu
lui R. P. Chineze în O.N.U. 
împiedică rezolvarea unei pro
bleme atît de importante cum 
este dezarmarea. Hotărîrea Co
mitetului General propusă A- 
dunării în care se cere să nu 
fie admisă discutarea proble
mei reprezentării Chinei în 
O.N.U. constituie o încercare 
inadmisibilă de a limita liber
tatea cuvîntului în O.N.U, A- 
ceste încercări trebuie con- 

țele care în trecut au creat 
Wehrmachtul hitlerist și care 
creează astăzi Bundeswehrul. 
Considerăm că cuvintele spu
se de primul ministru al An
gliei la această adunare fac 
un deserviciu cauzei păcii și 
securități4 popoarelor.

Delegații întîmpină cu a- 
plauze furtunoase apariția la 
tribuna Adunării Generale a 
președintelui Indoneziei Su
karno. Vorbesc în fața dv., a 
decla-at Sukarno, în numele 
pope ului meu — al celor 
92.000.000 de locuitori ai înde
părtatului și vastului arhipe
lag. care au dus o viață de 
luptă și sacrificii, care au 
înălțat un stat pe ruinele unui 
imperiu.

Sukarno și-a exprimat re
gretul că în O.N.U. nu sînt 
reprezentate toate națiunile 
Asiei și Africii. Această orga
nizație, a spus el în. conti
nuare, este slăbită deoarece 
ea respinge reprezentarea u- 
nor anumite națiuni și îndeo-

. / 

tut să respingă teza delegației 
sovietice că guvernul S.U.A. 
împiedică rezolvarea acestei 
probleme de mult actuale, 
pentru că nu-i place orîndui- 
rea de stat și socială instau
rată de poporul chinez în țara 
lui.

Delegatul american a ca
lomniat de asemenea într-un 
mod grosolan rînduielile in
terne din R.P. Chineză. Dis
cursul absurd al delegatului 
S.U.A. a demonstrat o dată 
mai mult cît de lipsită de te
mei și cît de dăunătoare pen
tru cauza păcii este poziția 
guvernului S.U.A. care se o- 
pune, nu pentru prima oară, 
restabilirii drepturilor legiti
me ale poporului chinez de 
600 de milioane în Organiza
ția Națiunilor Unite.

Se dă apoi cuvîntul preșe
dintelui Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov. Apariția lui la tribuna 
Adunării este întîmpinată de 
aplauze furtunoase din partea 
asistenței.

nevoie în primul rind R. P. 
Chineză. Dacă ar fi să se înțe
leagă în mod just menirea 
O.N.U. ca organizație universală, 
care grupează toate națiunile, 
este greu de spus cine are mai 
mare nevoie de restabilirea drep
turilor Chinei în O.N.U. — în
săși China sau Organizația Na
țiunilor Unite. O.N.U. are ne
voie ca o națiune atît de mare, 
o țară atît de puternică ca R. P. 
Chineză să fie reprezentată în 
O.N.U. și să participe activ lâ 
activitatea ei.

Delegația sovietică a propus 
examinarea și rezolvarea proble
mei cu privire la restabilirea 
drepturilor legitime ale Chinei 
în O.N.U. ca problemă impor
tantă și urgentă la sesiunea A- 
dunării Generale.

în încheierea cuvîntării sale, 
șeful delegației sovietice a dat o 
ripostă nimicitoare discursului 
reprezentantului american Wad
sworth, care a calomniat cu în
verșunare Republica Populară 
Chineză și politica ei.

Președintele Adunării, repre
zentantul Irlandei, Boland, a 
recurs la o încercare grosolana 
de a întrerupe cuvîntarea șefu
lui guvernului sovietic. Tovară
șul N. S. Hrușciov a parat însă 
in mod hotărît acest atac și, în 
aulauzele întregii săli, a declarat 
că toate încercările de discrimi
nare față de China și față de 
celelalte țări socialiste sint sor
tite eșecului. Statele Unite și ce
lelalte țări occidentale, prin po
litica lor de discriminare ar dori 
să nimicească O.N.U. însă Uniu
nea Sovietică și celelalte țări do- 
r.‘se ca O.N.U. să grupeze intr-a
devăr toate țările și popoarele, 
ca ea să devină o armă eficien
tă pentru o viață fără războaie.

★

damnate in mod hotărît. Eu, a 
declarat Wirjopranoto, rog ca 
această hotărîre a Comitetu
lui General să fie respinsă.

Adunăru Generale i-au fost 
prezentate două amendamente 
la proiectul de rezoluție în 
problema reprezentării Chinei 
în O.N.U., propus în raportul 
Comitetului General. Primul 
amendament prezentat de de
legația Nepalului cere Adună
rii să accepte propunerea U- 
niunii Sovietice cu privire la 
includerea pe ordinea de zi a 
problemei reprezentării Chi
nei. Cel de-aJ doilea amenda
ment, prezentat de delegația 
Guineei, propune ca Aduna
rea Generală să includă în ho
tărîrea sa punctul cu privire 
la excluderea ciankaișistului 
din O.N.U. șț cu privire la a- 
cordarea locului în O.N U. re
prezentantului R. P. Chineze.

După cuvîntarea delegatului 
Indoneziei, ședința plenară de 
dimineață a Adunării Genera
le a O.N.U. a luat sfîrșit. Ur
mătoarea ședință plenară a A- 
dunării Generale va avea loc 
în dimineața zilei de 3 octom
brie.

sebi a unei națiuni străvechi* 
înțelepte și puternice. Mă re
fer la China, a spus președin
tele în continuare, mă refer la 
China care este denumită ade
sea China comunistă și care 
pentru noi reprezintă unica 
Chină.

Sukarno a cerut delegațiilor 
să nu aibă o atitudine ru
tinară față de problemele pe 
care trebuie să le rezolve. Nu 
uitați că nu este vorba de cu
vinte și că nu operați cu pioni 
pe tabla de șah. E vorba de 
oameni, de visele lor, de idea
lurile oamenilor și viitorul în
tregii omeniri.

Imperialismul, a subliniat 
Sukarno, și lupta pentru men
ținerea lui constituie cel mai 
mare rău al lumii.

Imperialismul nu a murit 
încă. Dă, el este pe moarte : 
Da, cursul istoriei dărîmă 
principiile lui și-i subminează 
bazele.

Conducătorul delegației in
doneziene a subliniat că, după 

părerea lui, numai o presiune 
din partea țărilor neutre poate 
avea în domeniul dezarmării 
rezultatele de care are nevoie 
lumea întreagă. In această or
dine de idei el a subliniat că 
problema încetării experien
țelor cu arme nucleare capătă 
o importanță deosebită nu 
numai pentru că aces' e expe
riențe ar putea avea conse
cințe nefaste ci și pentru că 
un acord în această problemă 
ar putea constitui un prim 
pas practic pe calea spre de
zarmare.

Acolo unde există imperia
lism, a declarat în continuare 
Sukarno, și acolo unde sînt 
prezente forțele sale armate 
se creează o situație cu adevă
rat primejdioasă. Aceasta este 
situația în Irianul de vest. A 
cincea parte a teritoriului no
stru național se mai află încă 
sub jugul imperialismului. 
Irianul de vest este o sabie 
colonialistă ridicată deasupra 
Indoneziei. Situația existentă 
acolo reprezintă o cauză de 
încordare și creează o primej
die pentru pace. Primejdia 
pentru pace pornește nemijlo
cit de la existența colonialis
mului și imperialismului.

în continuare conducătorul 
delegației indoneziene a tre
cut la situația din Congo. Con- 
goul. a spus el, este cuprins 
de flăcări deoarece imperia
lismul s-a străduit să-și men
țină acolo dominația, să sub
mineze acest stat nou. Proble
ma Congoului este problema 
colonialismului și imperialis
mului. Arătind că Congoul 
este un stat suveran, Sukarno 
a cerut tuturor țărilor să res
pecte această suveranitate, să 
nu se amestece în treburile 
sale interne și să nu acorde 
sprijin direct sau indirect for
țelor care se străduiesc să 
scindeze republica. Adresîn- 
du-se adunării, conducătorul 
delegației indoneziene a aver
tizat împotriva naturii perfide 
a colonialismului. Nu proce
dați ca o unealtă inocentă a 
imperialismului, a declarat el.

Subliniind că războiul din 
Algeria este o tragedie, pre
ședintele Indoneziei a arătat 
că setea de independență și 
hotărîrea de a obține această 
independență sînt factorii 
principali în problema alge
riană. Sukarno a sprijinit pro
punerile prezentate anterior 
cu privire la organizarea unui 
plebiscit în Algeria. Dar acest 
plebiscit nu trebuie să afec
teze problema independenței. 
Ea a și fost hotărîtă prin sînge 
și lacrimi și nu încape nici o 
îndoială că Algeria va fi inde
pendentă.

Conducătorul Indoneziei a 
expus apoi fondul politicii ce 
neutralitate preconizate de el. 
Noi, a spus el, am învățat de 
la Europa și America. Ne ins
piră Lincoln și Lenin, Crom
well și Garibaldi.

Cei dintre noi care luptă 
pentru construirea unui stat 
drept și înfloritor pe ruinele 
colonialismului nu pot să nu 
fie inspirați de idealurile co
laborării și eliberării econo
mice proclamate de Marx și 
Engels.

Sukarno a vorbit în mod a- 
mănunțit despre cele cinci 
principii „Pancea Șila“ care 
stau la baza politicii Indone
ziei. Acolo unde există săraci 
și bogați, exploatați și exploa
tatori, a declarat Sukarno, 
poate izbucni oricînd un con
flict înlăturați exploatarea și 
conflictul va dispare. Lichida
rea imperialismului și colo
nialismului înlătură exploata
rea unui stat de către alt stat.

Trecînd la caracterizarea 
metodelor de lucru ale O.N.U., 
Sukarno s-a referit la expe
riența conferinței de la Ban
dung.

Adoptarea principiului con
ferinței de la Bandung ar în
semna renunțarea la imperia
lism și la colonialism, a spus 
Sukamo. Steaua călăuzitoare 
a acestei organizații este 
Carta O.N.U.

Totuși, a subliniat Sukarno, 
această Cartă nu reflectă ac
tuala situație de fapt. El a 
spus că adoptarea celor cinci 
principii ar întări Carta 
O.N.U.

în continuare. Sukarno a 
trecut la problema utilității 
prezenței sediului O.N.U. în 
S.U.A. El a spus că Organi
zația Națiunilor Unite trebuie 
să fie mutată din atmosfera 
războiului rece. Ia. să vedem, 
a spus el nu ne-ar oferi oare 
Asia, Africa sau Geneva un 
loc permanent situat de
parte de războiul rece în
tr-o țară care nu a ade
rat la nici un bloc, un
de delegații s-ar putea de
plasa liberi și unde ar găsi 
poate o înțelegere mai largă a 
păcii și a problemelor sale ?

Sukarno a spus că în 15 ani 
lumea s-a schimbat iar cei care 
au elaborat Carta O.N.U. nu 
au putut să prevadă aceste 
schimbări. Probleme de impor
tanță vitală ca, de pildă, lupta 
pentru independența popoare
lor din colonii, dezvoltarea 
rapidă a țărilor încă slab dez
voltate din punct de vedere 
tehnic, dezarmarea, nu pot fi 
rezolvate in mod satisfăcător 
dată fiind actuala organizare 
a O.N.U. Organizarea Consi
liului de Securitate — organul 
cel mai important — și com
ponența sa reflectă harta lu
mii din perioada postbelică. 
Același lucru este valabil și 
pentru majoritatea organelor 

O.N.U. Ele nu oglindesc nici 
avântul țărilor socialiste, nici 
dezvoltarea independentei ță
rilor Africii și Asiei. După 
război, a spus în continual e 
Sukarno, am cunoscut trei.fe
nomene mari și permanente. 
Primul dintre ele este avintul 
țărilor socialiste, luciu care 
nu fusese prevăzut in anul 
1945. Al doilea fenomen este 
valul măreț al eliberării na
ționale și economice care a 
cuprins Asia, Africa și pe fra
ții noștri din America Latină. 
Al treilea fenomen îl consti
tuie realizările tehnice.

Subliniind necesitatea revi
zuirii Cartei O.N.U., Sukarno 
a spus că pentru O.N.U. aceasta 
este o problemă de viață și de 
moarte. Trebuie revizuită de 
asemenea repartiția locurilor 
în Consiliu] de Securitate și 
în celelalte organe ale O.N.U. 
Carta O.N.U., organele O.N.U., 
secretariatul ei- trebuie să o- 
glindească situația reală a lu
mii contemporane.

Sukarno și-a exprimat în 
continuare regretul față de 
faptul că O.N.U. nu a găsit o 
soiuție a problemei Irianului 
da vest. Imperialismul și co
lonialismul sint roadele siste
mului de stat occidental, a 
spus el. și eu împreună cu u- 
riașa majoritate a acestei or
ganizații urăsc imperialismul, 
disprețuiesc colonialismul.

In încheiere președintele Su
karno a prezentat în numele 
delegațiilor Ghanei, Indiei, 
Republicii Arabe Unite, iugo
slaviei și Indoneziei un proiect 
de rezoluție in care se _ pro- 
pune ca, in interesul slăbirii 
încordării internaționale și al 
rezoivării problemelor interna
ționale importante, Adunarea 
Generală să ceară ca prim pas 
președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. și preșe
dintelui Statelor Unite să reia 
contactele. Sukarno a cerut A- 
dunării Generale să adopte a- 
ceastă rezoluție cît mâi cu- 
rînd și și-a exprimat speranța 
că rezoluția comună va fi a- 
doptată de Adunarea Genera- 
lâ in unanimitate.

S-a dat apoi cuvîntul pri
mului ministru al Indiei, Ne
hru, pentru a face o declara
ția .specială. Adunarea Gene
rală, a spus ei, a ascultat chiar 
acum proiectul de rezoluție 
prezentat de prietenul meu Su
karno, președintele Indone
ziei. La rindul meu, prezint in 
mod , oficial această rezoluție 
spre examinare Adunării, tn- 
truclt, a Subliniat Nehru. Adu
narea este stăpină a procedu
rii sale, ea trebuie să hotă
rască cind va fi pusă la vot 
această rezoluție.

Nimeni nu a ridicat obiec- 
țiuni împotriva acestei propu
neri sî după citva timp secre
tariatul O.N.U. a anunțat câ 
după toate probabilitățile re
zoluția va fi examinată sâptâ- 
mina viitoare.

A luat apoi cuvintul Turbay 
Ayala, ministrul Afacerilor 
Exterpe al Columbiei, care s-a 
plins de situația economică 
grea a. țării sale, care, după 
cum a afirmat el, se datorează 
ajutorului insuficient și exis
tentei barierelor in domeniul 
comerțului exterior. El s-a 
străduit în fel și chip să po
negrească revoluția din Cuba.

Prevaiîndu-se de dreptul de 
replică delegatul Cubei, Ma
nuel Besbe, a dat o ripostă a- 
tacurilor.la care s-a dedat mi
nistrul Columbiei împotriva 
tării sale.

A urmat la cuvînt Schadss, 
reprezentantul Luxemburgului.

Luînd apoi cuvintul, condu
cătorul delegației belgiene, 
Wigny, a obiectat împotriva 
oricăror modificări în structu
ra Organizației Națiunilor U- 
nite și a elogiat de fapt acti
vitatea revanșarzilor din Ger
mania occidentală a căror în
armare se află, după părerea 
lui, sub controlul puterilor oc
cidentale șl nu reprezintă o 
primejdie pentru pace în Eu
ropa. Sprijinipd ideea dezar
mării în ansamblu el a decla
rat totodată că nu trebuie gră
bită rezolvarea acestei proble
me și că măsurile practice 
pentru realizarea ei trebuie să 
fie luate cu precauție atît 
timp cît popoarelor din lume 
nu le va fi inoculat definitiv 
„sentimentul securității".

Referindu-se la situația din 
Congo el a căutat să justifice 
acțiunile guvernului belgian.

Pe s
MOSCOVA 1 (Agerpres). — 

TASS transmite : La 30 septem
brie Nicolae Guină, ambasadorul 
Republicii Populare Romine. a 
făcut o vizită lui E, A. Furțeva, 
membru al Prezidiului C.C. al
P.C.U.S., ministrul Culturii al 
U.R.S.S. Intre E. A. Furțeva și 
N. Guină a avut loc o convorbire 
cordială prietenească.

BUDAPESTA. — La 1 octom
brie s-<a deschis la Budapesta în 
clădirea „Mucsarnok** o expozi
ție de lucrări ale ipictorului ro- 
n .n Brăduț Covaliu.

NEW YORK Agenția Reuter 
anunță că in urma g.-evei fero
viarilor de la două companii de 
cale.ferată din Statul New York, 
societatea „Betlehem Steel’* a 
hotărît închiderea tnareî sale uzi
ne siderurgice din Lackawanna, 
statul New York, concedilnd 3000 
de muncitori.

Ceremonia proclamării 
Federației Nigeria

LAGOS l (Agerpres). — TASS 
transmite : ’La 3J septembrie, 
hipodromul d:n Lagos a a*ut k>- 
cer.emonia iești, ă a proclamăr.i 
independenței Federației Nigeria.

Ceremonia, la care au partici
pat delegații străine din 6” —
state, deschis printr-o parală 
militară a forțelor terestr* ma
ritime ale Nigeriei care a durat 
peste două >re. La ora 23,35 
o tribună special amenajată a-* 
urcat Ba leva, primul ministru a* 
Nigeriei, și Robertson, guverna
torul general britanic. In su“ț> 
tele imnului britanic, o gardă ca 
onoare a marinarilor nigerieni a 
coborît drapelul britanic iar apoi, 
în aplauzele furtunoase a’e zeci
lor de mij de nigerieni, orchest a 
a intonat imnul național al nou
lui stat african. Deasupra hipo
dromului s-a înălțat drapelul ra
țional al Nigeriei independente. 
S-a pus capăt stăpînirii britanice 
în această țară, care a durat <a- 
pro.x' nativ 100 de ani.

In tot cursul nopții la Lagos 
au avut loc serbări populare.

★
MOSCOVA. - Nikita Hrușciov, 

președintele Consiliului de Miniș. 
tri al U R.S.S , a adresat iui 
Hagi Abubakar Tafava Baleva, 
orimul ministru al Federației Ni
geria, o telegramă >n care ara.d 
că Uniunea Sovietică declară in 
mod solemn că recunoaște Fede
rația Niger a ca stat independent, 
și suveran și estA gata să stabi
lească cu ea rela'.ii diplomatice 
și să procedeze la un schimb de 
reprezentanțe diplomatice.

Lucrările conferinței 
generale a Agenției 

Internaționale 
pentru energia atomică

VIENA 1 (Agerpres) - TASS 
transmite: La Viena se desfă
șoară în prezent conferința ge- 
nera.ă a Agenției Internaționa
le pentru energia atomică 
(A.I.E.A.). La conferința de 
presă, care a avut loc in sea
ra de 29 septembrie în Pala
tul Herfburg <țin Viena, Mel- 
ler, conducătorul delegației 
Republicii Populare Polone, a 
făcut in numele delegațiilor ță
rilor din lagărul socialist, re-, 
prezentate la conferință, o de
clarație în care Condamnă cu 
hotărîre propunerea puterilor* 
occidentale de alege în Con
siliul directorilor ăi A l.E.A, 
pe reprezentantul' R.F.G.

Meller a caracterizat aceas
tă propunere drept o provoca
re îndreptată împotriva inte
reselor țărilor socialiste, care 
urmărește să îngreuneze lucră
rile Consiliului directorilor al 
A.I.E.A. El a arătat că -inTpre- 
zent R.F.G. nu întreține rela
ții diplomatice cu un mate nu? 
măr de țări membre ale 
A.I.E.A Guvernul vest-german 
este singurul guvern din Euro
pa care formulează pretenții 
teritoriale față de alte state. 
Tendința guvernului Adenauer 
și a comandamentului armatei 
vest-germane de a înzestra 
Bundeswehrul cu bombe ato
mice și cu alte tipuri de arma 
de exterminare în masă a oa
menilor Contravine menirii 
A.I.E.A. de a contribui la folo
sirea energiei atomice in sco
puri pașnice.

Meller a subliniat caracterul 
inadmisibil al situației exis ten-, 
te în A.I.E.A. datorită faptu
lui , că în această organizație 
nu sînt reprezentate nici pină 
acum Republica Populară Chi
neză, Republica Democrată 
Germană și o serie de alte 
state.

Situația 
din Congo

LEOPOLDVILLE 1 (Ager-: 
preș). — După cum anunță a- 
gențiile de presă, căpetenia 
rebelilor congolezi, Mobutu, 
care acționează în cîrdășie cu 
Kasavubu, vrea să convoace 
o „conferință generală con
goleză a mesei rotunde" 
la care intenționează să 
invite pe toți complicii săi, 
inclusiv pe trădătorii Chom- 
be și Kaîonji și pe alții d« 
teapa lor.

Demascînd acest nou com
plot al colonialiștilor, primul 
ministru Lumumba a declarat 
la o conferință de presă că 
parlamentul congolez, care 
s-a întrunit la 30 septembrie 
într-o ședință specială la re
ședința sa, și-a exprimat din 
nou încrederea în guvernul 
central. La această ședință, a 
subliniat el, au participat 74 
de membri ai Camerei infe
rioare și 40 de senatori care 
reprezintă majoritatea celor 
două camere.

curt
NEW YORK. - Agenția Asso

ciated Press relatează că -sindi
catul electricienilor a hotărît să 
înceapă în noaptea de 1 spre 2 
octombrie o grevă generală la 
„General Electric Company". A- 
ceastă societate este cea mai 
mare producătoare d« a para ta j 
electric din America. In între
prinderile ei lucrează 70.000 de 
oameni.

HAGA. — G-uvernul olandez 
continuă să sporească efectivele 
trupelor coloniale din Irianul de 
vest intensificînd pericolul izbuc. 
nirii unui conflict militar în a- 

ceastă regiune. La 30 septembrie 
a fost trimis prin Canalul de 
Panama în Irian-ul de vest încă 
un transport militar de circa 800 
de infanteriști. Se așteaptă în cu- 
rînd trimiterea a 12 avioane de 
vînătoare cu reacție ,.Hunter", 
în afară de cele 12 avioane de 
același tip oare au fost deja tri
mise, ■ ■
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