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MAREA
PRIETENIE
Acad. prof. P. Constantinescu-lați

vicepreședinte al Consiliului general AJLL.UJS.

Există în viața fiecărui 
popor tradiții care, statorni
cite dintr-o nevoie lăuntrică 
a sufletului oamenilor dornici 
să-și manifeste sentimentele, 
devin pe an ce trece mai pu
ternice, ciștigînd in conținut, 
in intensitate și in amploare. 
O asemenea tradiție este pen
tru poporul nostru Luna prie
teniei romino-sovietice, ce se 
desfășoară în fiecare an in 
zilele ce preced aniversarea 
glorioasă a Marelui Octom
brie. In această tradiție, ce 
devine Pe măsura trecerii 
vremii mai scumpă și mai 
apropiată inimii fiecărui ce
tățean al patriei noastre, își 
găsesc oglindirea veacurile de 
prietenie ce ne leagă de ma
rele popor vecin din răsărit, 
dragostea frățească pe care cei 
șaisprezece ani de viață libe
ră le-a crescut și cultivat ca 
pe o floare minunată. In ea 
se oglindește întreaga recu
noștință pe care poporul nos
tru o simte pentru cei care au 
contribuit din plin la liber
tatea ciștigatâ in August 1944. 
întreaga admirație 
constructorii dirzi ai 
mulul.

Poporul nostru 
prietenia cu Uniunea Sovie
tică un titlu de mindrie. iar 
succesele prietenilor sovietici 
— aceste succese care uluiesc 
lumea întreagă prin măreția 
lor — îi umplu sufletul de 
bucurie. Ca prieteni și tova
răși pe același drum luminos 
ce ne va duce spre comunism, 
sîntem mîndri de fiecare 
nouă victorie pe care oamenii 
sovietici o cuceresc pe frontul 
septenalului. Uriașe sînt suc
cesele Uniunii Sovietice pe 
drumul construcției desfășu
rate a comunismului. 1400 de 
întreprinderi noi înzestrate 
cu mijloace tehnice de cel 
mai nou tip construite 
numai 18 luni, 2300 de noi

față de 
comunis-

socotește

in

tipuri de mașini șj utilaje in
trate în producție în aceeași 
perioadă. întrecerea Statelor 
Tnite ale Americii într-o se
rie de domenii ale economiei 
și iu special in unele ramuri 
a>e agriculturii, superioritatea 
din ce in ce mai vădită și 
mai accentuată în creșterea 
cadrelor de specialiști nece
sare dezvoltării tuturor ramu
rilor economiei naționale pe 
calea introducerii tehnicii ce
lei maț înaintate — toate a- 
cestea sint victorii a căror 
semnificație istorică nu poate 
scăpa nici măcar celor care, 
neputind să le zădărnicească, 
ar voi măcar să le treacă sub 
tăcere. A trece astăzi sub tă
cere succesele Uniunii Sovie
tice este cu neputință. U.R.S.S. 
și victoriile sale sînt in cen
trul atenției întregii omeniri 
care recunoaște in ele supe
rioritatea orinduirii sociale șl 
de stat a U.R.S.S. Entuzias
mul cu care este primit fie
care nou pas întreprins siste
matic de Uniunea Sovietică 
Pe calea asaltului pornit în 
urmă cu trei ani pentru cu
cerirea Cosmosului, aplauzele 
pe care Ie stirnesc pretutin
deni solii artei sovietice sau 
chiar cele cu care au fost 
răsplătite in Roma olimpică 
victoriile sportivilor sovietici, 
recunoașterea îndrăzneață a 
măreției realității sovietice de 
către fiecare turist străin ce 
vizitează Uniunea Sovietică - 
ce altceva pot oare dovedi 
decît continua și indiscuta
bila creștere a prestigiului de 
care se bucură această țară 
pe arena internațională.

La acest prestigiu bineme
ritat și-a adus întotdeauna și 
își aduce azi mai mult decît 
oricînd contribuția, neabătu
ta politică de pace dusă cu 
consecvență de Uniunea So-

(Continuare in pag. a 3-a)

Sosirea unei delegații sovietice 
de culturăde oameni

Joi a sosit în Capitală dele
gația de oameni de cultură 
sovietici care va participa la 
manifestările din cadrul Lu
nii prieteniei romino-sovietice 
în țara noastră. Delegația so
vietică este compusă din : 
Nikolai Nikolaevici Meseațev, 
vicepreședinte al Asociației 
de prietenie soviete-romi ne, 
prim-vicepreședinte al Socie
tății unionale pentru răspân
direa cunoștințelor politice și 
științifice, candidat în științe 
juridice, conducătorul delega
ției ; prof. dr. Ekaterina A- 
lekseevna 
președinte al Asociației 
prietenie soviete-romîne. 
rector al Institutului unional 
de endocrinologie experimen
tală ; Aleksandr Alesksan- 
drovici Mihailov, membru co
respondent al Academiei de 
științe a Uniunii Sovietice, 
doctor în științe astronomi
ce, directorul Observatorului 
Pulkovo, președintele Comite
tului de astronautică ; Ivan 
Ivanovici Merjavin^ maistru 
petrolist din R.S.S.A. Tătară.

La sosirea pe aeroportul
-----•-----

Vasiukova. vice- 
de 
di-

aOtopeni, delegația sovietică 
fost salutată de tovarășii: 
acad. prof. P. Constanținescu- 
Iași și Marin Florea Ionescu, 
vicepreședinți ai Consiliului 
General A.R.L.U.S., acad. $t. 
Milcu, prim-secretar al Aca
demiei R. P. Romîne, acad. 
Gh. Demetrescu, directorul 
Observatorului astronomic din 
București al Academiei R.P. 
Romîne, dr. I. Bogdan, vice
președinte al S.R.S.C., E. Ro- 
dan și I. Moraru, secretari ai 
Consiliului General A.R.L.U.S., 
reprezentanți aj Ministerului 
Afacerilor Externe, oameni 
de știință, artă și cultură, ac
tiviști ai A.R.L.U.S.-ului, zia
riști.

Au fost de față V. A. Kar
pov, consilier al Ambasadei 
Uniunii Sovietice la Bucu
rești și alți membri ai Amba
sadei.

(Agerpres)

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej

în problema reprezentării Chinei în O.N.U.
Domnulc președinte. 
Domnilor delegați,

Tlneril muncitori Arcoși Va- 
sile, Szamolovits Tiberiu, 
fruntași In producție la Intre- 
prinderea „1 Septembrie" din 
Satu-Mare, lucrînd la monta

rea mașinilor de aragaz.
Foto : AGERPRES

Vineri 7 octombrie I960

Mecanizatorul Viorel Alba ds la S.M.T. Orțișoara, regiunea 
Ti.-nișoara, execută crâturi adina pe ogoareie colectiviștilor din 
Orțișoara. El acordă o atenție deosebită calității lucrărilor pe 

care le efectuează.
Fcto : AGERPRES

TELEGRAMA
Tovarășului WALTER ULBRICHT, 

Prim-secretar al Comitetului Central 
al Partidului Socialist Unit din Germania, 

Președintele Consiliului de Stat 
al Republicii Democrate Germane,

Tovarășului OTTO GROTEWOHL, 
Președintele Consiliului de Miniștri 
al Republicii Democrate Germane

Tovarășului dr. JOHANNES DIECKMANN, 
Președintele Camerei Populare 

a Republicii Democrate Germane.

Cu ocazia zilei naționale a Republicii Democrate Germane, 
vă transmitem un cald salut tovărășesc și cele mai bune urări 
din partea Comitetului Centrzl al Partidului Muncitoresc Ro- 
mîn. al Consiliului de Miniștri al Republicii Populare Romine, 
al Prezidiului Marii Adunări Naționale a Republicii Populare 
Romine și a întregului popor romîn.

In cei 11 ani de la proclamarea primului stat muncitoresc- 
țărănesc german, oamenii muncii din Republica Democrată Ger
mană. sub conducerea P.S.U.G., au obținut succese importante 
în opera de construire a socialismului. Poporul romîn se bucură 
sincer de aceste succese.

Republica Populară Romînă sprijină cu hotărîre politica 
dusă de Republica Democrată Germană alături de Uniunea So
vietică și de celelalte țări socialiste pentru înlăturarea urmă
rilor celui de al II-lea război mondial. încheierea tratatului de 
pace cu cele două state germane, lichidarea regimului de ocu
pație în Berlinul occidental, ca singură politică corespunzătoare 
intereselor vitale ale poporului german, cauzei menținerii păcii 
în Europa și in lumea întreagă.

Exprimîndu-ne convingerea că relațiile de prietenie șl co
laborare frățească statornicite între țările noastre se vor dez
volta necontenit în interesul ambelor popoare, vă urăm, dragi 
tovarăși, noi succese în activitatea neobosită pe care o desfă
șurat! pentru înflorirea Republicii Democrate Germane, pentru 
realizarea năzuințelor poporului german de reunificare a patriei 
sale, pentru victoria păcii și socialismului.

GHEORGHE 
GHEORGHIU-DEJ 

Prim-secretar al Comitetu
lui Central al Partidului 

Muncitoresc Romin

Numărul și însemnătatea 
statelor care s-au pronunțat de 
la această tribună pentru re
zolvarea neîntirziată a repre
zentării Chinei in O.N.U. de
monstrează că această proble
mă a devenit atit de vitală 
pentru organizație incit ea a- 
fectează înseși temeliile și ra
țiunea ei de a fi. A devenit 
clar că atitudinea față de re
cunoașterea dreptului legitim 
al marelui popor chinez de a 
fi reprezentat in O.N.U. reflec
tă, în ultimă analiză, sinceri
tatea și consecvența fiecărui 
stat față de înseși principiile 
și scopurile fundamentale ale 
Cartei O.N.U.

Așa se și explică de ce, in 
ciuda presiunilor ce se exer
cită asupra delegațiilor pentru 
ca ele să sprijine și de astă 
dată acțiunea arbitrară și ile
gală a S.U.A., foarte puțini 
sint acei care se încumetă să 
o facă de la această tribună.

Cum se poate să proclami 
în vorbe necesitatea ca aceas
tă organizație să fie universa
lă iar in fapt să împiedici par
ticiparea la activitatea ei a 
unui mare stat cu o populație 
cit un sfert din omenire ?

De altfel, in cazul de față 
nu se pune chestiunea de a 
primi în O.N.U. un stat, ci de 
a restabili in drepturile sale 
care au fost uzurpate și încăl
cate sistematic, una din pu
terile fondatoare ale acestei 
organizații, unul din membrii 
permanenți ai Consiliului de 
Securitate.

Ascuțimea și urgența pro
blemei este subliniată de pon
derea pe care o are in viața 
politică și economică interna
țională Republica Populară 
Chineză, mare putere mon
dială, țară vastă cit un conti
nent care cuprinde peste 650 
milioane de oameni.

Remarcabilele realizări ale 
poporului chinez in lichidarea 
vestigiilor colonialismului, în 
dezvoltarea economiei și cul
turii, ca și în apărarea păcii, 
în promovarea principiilor 
coexistenței pașnice și a co
laborării internaționale, se 
bucură de o largă recunoaș
tere internațională. A devenit 
de neconceput rezolvarea ma
rilor probleme internaționale 
fără participarea activă a Re
publicii Populare Chineze.

Cu toate acestea, tocmai in

inter-

aci la 
care

Organizația internațională care 
are menirea să asigure men
ținerea păcii și securității Și 
dezvoltarea colaborării intre 
state, s-a impus și sc tinde și 
acum să se impună o hotărîre 
care împiedică marele popor 
chinez de a-și spune cuvintul 
și de a-și aduce contribuția Ia 
rezolvarea marilor probleme 
ale păcii și colaborării 
naționale.

An de an am asistat 
acțiunea abuzivă prin
Statele Unite, folosindu-se de 
poziția pe care o ocupă in or
ganizație, împiedică lichidarea 
unei anomalii atit de dăună
toare O.N.U. și cauzei pentru 
care a fost creată.

Însuși conținutul și tonul 
proiectului de rezoluție ame
rican supus Adunării vorbeș
te despre caracterul acestei 
acțiuni. Citești acest text și te 
întrebi : reprezintă el oare cu 
adevărat un proiect de rezo
luție, sau o circulară prin care 
un organ administrativo-miii- 
tar transmite ordine forurilor 
aflate în subordinea sa ? Căci 
proiectul american cere tex
tual și pe un ton de comandă 
ca Adunarea Generală nici 
măcar să nu ia in discuție 
problemele reprezentării Chi
nei. Nu constituie oare proiec
tul american o încercare făți
șă de a pune căluș în gura 
Adunării Generale ? Aceasta 
reprezintă, domnilor delegați, 
uua din cele mai crase mani
festări ale „politicii de pe po
ziții de forță" și nu — in rela
țiile cu o țară sau alta, ci față 
da însăși Adunarea Generală 
a O.N.U.

Care este substratul poziției 
pe care se situează adversarii 
soluționării problemei repre
zentării Chinei ? Răspunsul e 
simplu, clar, cunoscut de toată 
lumea : Statelor Unite nu lc 
este pe plac regimul social pe 
care poporul chinez și l-a cu
cerit la capătul unei lupte de 
decenii și cu prețul unor uria
șe jertfe de singe. De aseme
nea, imperialismul american 
nu poate uita că victoria re
voluției chineze a dat între
gului sistem colonial una din 
cele mai grele lovituri, însu
flețind lupta pentru libertate 
și independență națională a 
celorlalte popoare asuprite.

Nu este o noutate că imen
sa forță vitală a socialismu
lui, puterea sa de atracție a- 
supra popoarelor, pricinuiește 
anumitor cercuri din Occident

cea mai adînca nemulțumire, 
și că această nemulțumire ia 
uneori formele cele mai vio
lente. Dar oricît do violentă 
ar fi reacția forțelor retro
grade, ea s-a dovedit, se do
vedește și se va dovedi inca
pabilă de a stăvili sau de a 
împinge înapoi noile idei so
ciale. Doar este știut că apa
riția orînduiriî socialiste este 
rezultatul unui proces istoric 
ireversibil și marchează o eta
pă nouă, superioară, in dez-. 
voltarea societății umane.

Sînt mai mult decît absurde 
iluziile ce și le fac unii poli
ticieni că evoluția unui ase
menea proces ar putea fi 
oprită cu ajutorul forței — și 
cu atit mai puțin cu ajutorul 
unei mașini de vot. Realitățile 
contemporane trebuie privite 
în față. Trebuie să se recu
noască existența în lume a 
unor state cu orinduiri social- 
politice diferite și să se tragă 
concluzia înțeleaptă că, în con
dițiile date, numai conviețui
rea pașnică a celor două sis
teme poate feri omenirea de 
calamitățile celui mai pustiitor 
război.

Realitățile zilelor noastre 
trebuie să-și găsească o oglin
dire fidelă în activitatea 
O.N.U. care a și fost concepu
tă ca o organizație a tuturor 
statelor, indiferent de sistemul 
social-politic.

Adversarii reprezentării Chi
nei în O.N.U. încearcă să jus- 
tifico atitudinea lor inadmisi
bilă, recurgind adesea la ca
lomnia învechită < 
țară ar constitui un 
„neliniște" in lume, 
reprezintă o sfidare 
adevărului deoarece 
mea știa că tocmai S.U.A. au 
cotropit Tai vanul și alte insu
le chineze și desfășoară acțiuni 
agresive fățișe împotriva Chi
nei. Faptele arată că, în timp 
ce forțele armate ale Republi
cii Populare Chineze se 
află toate pe teritoriul 
propriu, Statele Unite au 
trimis forțe armate navale și 
aeriene. înzestrate cu arme a- 
tomice și rachete, departe de 
teritoriul propriu, ocupind o 
parte a Chinei, și împînzind 
regiunea din apropierea Chi
nei cu baze militare agresive 
îndreptate împotriva Republi
cii Populare Chineze. De cînd 
oare un stat care își ține for
țele armate Pe teritoriul pro
priu în vederea apărării su
veranității, independenței și

că această 
i factor de 

Aceasta 
crasă a 

toată lu-

integrității sale teritoriale 
pricinuiește ,.neliniște» și este 
considerat „agresiv", iar sta
tul care trimite forțe armato 
la mii de kilometri distanță, 
pe teritorii străine, asigură 
„liniștea" și este considerat 
„pașnic ?“ Este caracteristic 
că conducătorii remarcabili 
ai unor state asiatice din ve
cinătatea Republicii Populare 
Chineze, ca președintele înde-, 
neziei — Sukarno, primul mi-* 
nistru al Indiei — Nehru, 
primul ministru al Birmanieî 
— U Nu, primul ministru al 
Cambodgiei — prințul Sia-nufr* 
conducătorii de stat ai Afga
nistanului, Nepalului și alții 
se declară pentru recunoaște
rea dreptului legitim al Chi
nei în O.N.U. și considera a- 
c east a ca fiind indispensabilă 
pentru rezolvarea marilor pro
bleme internaționale. Nu este 
oare absurd ca guvernul de la 
Washington să impună in 
O.N.U. o hotărîre pe care sta
tele asiatice vecine cu China 
o consideră nejustă și dăună
toare ?

Injustețea și șubrezenia po
ziției americane sint atit do 
evidente, incit pînă și unii a- 
liați ai S.U.A, din ' *
N.A.T.O. o resping 
în evidență caracterul ei fali
mentar. Este instructivă în 
această privință declarația fă
cută in Adunarea Generală 
de ministrul Afacerilor Ex
terne al Danemarcei, care a 
conchis in mod cu totul jus
tificat că „mai devreme sau 
mai tirziu poporul chinez va 
fi reprezentat î.i această or
ganizație de guvernul caro 
exercită efectiv autoritatea".

Damnulc președinte,

cadrul 
seoținj

Reprezentantul S.U.A. a 
încercat aci să se erijeze în 
apărător al Organizației Na
țiunilor Unite. Poziția sa in 
problema reprezentării Chinei 
a constituit însă in fapt un 
rtae direct împotriva temeli
ilor O.N.U., a capacității or
ganizației de a aborda cu în
treaga autoritate și răspunde
re problemele majore ale vie
ții internaționale.

Este un fapt unanim recu
noscut că nu poate fi concepu
tă o soluționare radicală a ce
lor mai importante probleme, 
și în primul rînd a problemei 
dezarmării, fără participarea 
și contribuția R. P. Chineze.

Reprezentantul S.U.A. a 
căutat să se erijeze aici în ex
ponentul unei poziții de calm 
și de vorbe blînde. In lumina 
actelor săvîrșite de S.U.A., 
semenea vorbe nu 
terpretato decît în 
vechiului principiu 
externe americane, 
b’înd și mînuiește 
mare".

Realitatea este
S.U.A. față dc R. P. Chineză 
dovedește nu dorința de nego
cieri, ci tendința de învenina- 
re a relațiilor între state, in
tenția de a continua perimata 
politică „dc pe poziții de for
ță" și de a împiedica O.N.U. 
să-și îndeplinească rolul da 
instrument da însănătoșire a 
vieții internaționale și de crea
re a condițiilor necesare ne
gocierilor.

Se pune întrebarea : Vor iz
buti cercurile imperialiste să 
imprime Organizației Națiuni
lor Unite un asemenea curs 
sau se va crea posibilitatea ca 
această organizație să acțione
ze cu deplinătatea capacități
lor sale în sens'! dorit de po
poare, pentru a grăbi soluțio
narea marilor probleme ce no 
stau în față ?

Delegația romînă adresează 
participanților la sesiune ape
lul de a privi această proble
mă cu toată seriozitatea și 
răspunderea și de a contribui 
Ia soluționarea ei urgentă.

Acestea sînt temeiurile pen
tru care Republica Populară 
Romînă, alături de toate sta
tele iubitoare de pace, cere ca 
Adunarea Generală să hotă
rască excluderea din rîndurile 
ei a marionetelor ciankaișiste 
și să restabilească drepturile 
legitime ale marelui popor 
chinez în Organizația Națîu- 
nilcr Unite.

Berlin

pe ©crane...

CHIVU STOICA 
Președintele Consiliului de 
Miniștri al Republicii Popu

lare Romîne

ION GHEORGHE 
MAURER 

Președintele Prezidiului 
Marii Adunări Naționale 
a Republicii Populare Ro

mine

Am dori să
„Masa rotundă" organizată 

de tineri muncitori și ingineri 
ța Roșie" din Capitală a avut ca scop să pună in discuție 
unele aspecte legate de modul în care filmele romînești re
flectă viața și problemele tineretului de azi. Ea își propune 
in același timp să ofere cineaștilor noștri citeva sugestii pen
tru viitor, pornite de la spectatorii cărora aceste filme le 
sint adresate.

Discuția a fost deschisă de 
MIHAI OPRESCU, muncitor la 
secția I a vagoane :

— Sînt un pasionat al filmului 
artistic și ca inu/ți alți tovarăși 
de muncă și generație urmăresc 
cu mult interes realizările cine
matografiei noastre și, firește, cu 
deosebire pe acelea destinate 
anume tineretului. Cred că a- 
ceastă preferință e cu totul în
dreptățită, deoarece fiecare din
tre noi dorește, dueîndu-se la 
cinema, să-și recunoască, reflec
tate pe ecran propria sa 
existență și problemele care-1 
frămîntă. Din acest punct de 
vedere, cu toate că cinemato
grafia ne-a dat în ultima vre
me cîteva filme despi 
care s-au bucurat de 
popularitate, cum ar 
ați greșit numărul !", 
noștri", sau „Secretul 
ea răinîne încă datoare tinere
tului cu creații care să-i oglin-

•re tineret
o mare
ti „Allo,

Băieții 
cifrului“

de ziarul nostru cu un grup 
de Ia Atelierele C.F.R. „Grivi-

dească cit mai multilateral aspi
rațiile ț»i viața lui de zi eu zi.

— Și eu sînt de 
rere — intervine 
SBURLAN ȘTEF1 
de la turnătoria’ 
fontă. Viața însăși 
constituie o sursă 
inepuizabilă de in
spirație. Iată ‘ de 
pildă, o propunere 
pe care mi-o suge
rează activitatea atît 
de vie și bogată 
din uzina noastră 
dese, de exemplu, Ia tinerii din 
brigada ,,1 Mai" care, punîn- 
du-și la contribuție toată inven
tivitatea și spiritul gospodăresc 
au obținut economii însemnate 
prin recuperarea materialului 
topit care, în condițiile de altă 
dată, se pierdea. Mă gîndesc, de- 
asemenea, la pasiunea pentru 
tehnică a celor din brigada 
„23 August" — de la sec-

aceeași pă-
inginerul

vagoane — ca- 
, în marea lor 

inovatori. Viața 
tineri cu care ne
nu se rezumă în- 

numai la activitatea lor ne- 
în producție. Sînt cu 

idea- 
activează ca utemiști în sî- 

dez- 
probleme 

- la 
acțiuni cu caracter pa-

devenit,
majoritate,
acesor 
mîndrim 
să 
mijlocită 
toții animați de aceleași
Juri,
nul aceleiași organizații, 
bat propriile lor 
de viață, participă împreună 
diverse

viitor film al' studiourilor noastre 
cinematografice.

Propunerea cîștigă pe loc și 
alți aderenți. Tovarășii OPRE- 
SCU și APOSTOL întăresc și ei: 
un film care ar avea în centrul 
acțiunii o brigadă ca erou co
lectiv ar fi un foarte potrivit pri
lej pentru a oglindi, cu ajuto
rul aparatului de filmat, uni
versul sufletesc al tineretului de 
astăzi.

— Și eu

TINERI DE LA „GR1VIJA ROȘIE" 
CINEMATOGRAFIA 

ROMINEASCĂ
DESPRE

a tinerilor
Mă gîn-

triotic sau la manifestări cultura
le, avînd astfel posibilitatea să 
S3 cunoască bine între ei, să se 
ajute și să se întreacă, să se sti
meze reciproc. Așa dar, cu toa
te că fiecare dintre ei este o in
dividualitate distinctă, toți mem. 
brii unei brigăzi alcătuiesc 
lallă o unitate morală bine 
talizată. Tocmai membrii 
astfel de brigăzi, cu viața 
complexă și multilaterală 
preocupări ar putea fi eroii unui

lao- 
cris- 
unor 

lor 
ca

„Linii de aur" — ultima crea
ție a Secției de pictură de la 
Fabrica de sticlă din Turda 
executate pe vase, de Vio

rica Cenan.
Fcto : S. STEINER

a- 
pot fi in- 
contextul 

al politicii 
„Vorbește 

un ciomag

că poziția

sînt de aceeași păre
re — intră în discu
ție VASILE D\- 
MIAN, locțiitorul 
secretarului comite
tului U.T.M, dar 
socotesc că ar fi în 
egală măsură util și 
interesant, un film 
care să urmărească 
care un tînăr s.a 

pe toate planurile.
modul în 
dezvoltat 
cu sprijinul colectivului. Să iau 
ca exemplu evoluția lui Mareș 
Gheorghe: de la muncitorul ti
mid și încă stîngaci de ieri, pînă 
la responsabilul de azi al bri
găzii, bine pregătit profesional, 
ferm și întreprinzător. Sau sui- 
șui parcurs de electricianul 
Mihai Vusek. astăzi fruntaș în 
producție și în economii și mem. 
bru al „naționalei" de rugbi. Un 
astfel de film, axat pe ideca crej-

terii politice și profesionale 
imuj țînăr sub acțiunea modela
toare a colectivului și a organi
zației U.T.M., cred că va avea o 
deosebită valoare educativă.

— Vusek — spune DIMITRIU 
ALEXANDRU de Ia turnăto- 
rie-bronz îmi amintește prin 
contrast pe Almă°anu din „Bă
ieții noștri" și indirect de o de
ficiență care mai persistă încă îa 
unele filme romînești. Este ade
vărat că actorul lurie_ Darie a 
învățat să sudeze și să meargă 
corect pe motocicletă, este, ade
vărat că și-a dat silința să-și în
sușească felul de a fi al unui su
dor. însă nu a reușit să fie pe 
deplin un muncitor autentic, 
deoarece în mid te scene se miș
că cu slînjeneala cuiva care poar
tă o haină de împrumut. Este 
bine știut că dacă un actor nu 
intră in pielea” personajului pe 
c.are-1 interpretează, creația lui 
va fi neconvingătoare.

Dar pentru o 
a personajelor 
aceeași măsură, 
să pătrundă în 
care îi vor aduce pe

R. P. Romînă
Republica Mali

a recunoscut

bună 
este 
ca i 

viața

i realizare 
necesar în 

și regizorii 
eroilor pe 
ecran. Noi

MIHAI OPRIȘ

(Continuare in pag. a 3-a)

Tovarășul 
președintele 
Miniștri al 
lare Romîne 
Modibo Keita, 
guvernului Republicii Mali, o 
telegramă în care este repro
dusă declarația guvernului 
romîn cu privire la recunoaș
terea Republicii Mali ca stat 
independent și suveran. în a- 
ceeași telegramă se arată că 
guvernul romîn este gata să

Chivu Stoica, 
Consiliului de 

Republicii Popu- 
a trimis d-lui 

președintele

R. P. Romînă
Republica

Printr-o telegramă adresată 
d-lui Mamadou Dia, președin
tele guvernului Republicii Se
negal, tovarășul Chivu Stoica, 
președintele Consiliului du 
Miniștri al Republicii Popu
lare Romîne a adus la cuno
ștință holărîrea guvernului

stabilească relații diplomatice 
cu Republica Mali.

„Profit de acest prilej — se 
arată în încheierea telegramei 
— pentru a vă asigura din nou 
de sentimentele de sinceră 
prietenie pe care poporul ro- 
mîn le nu'.reșle față de po
porul Republicii Mali și a vă 
adresa cele mai bune urări de 
succes în activi:a ea dv. în
dreptată spre consolidarea și 
prosperarea Republicii Mali".

a recunoscut 
Senegal

nostru de a recunoaște Repu
blica Senegal ca stat indepen
dent și suveran. Tn aceeași te
legramă se afirmă că guver
nul Republicii Populare Ro
mîne este gata să stabilească 
relații diplomatice cu Repu
blica Senegal.



în 
de
in

unei importante .... inter- 
cel de al Xl-lea 

internațional de

Urmărirea balonului pilot cu teodolitul aerologic pentru măsurarea direcției și viteaei vintidui 
în atmosfera înaltă la Stația meteorologică din Cluj.

Foto : A V1ERU

cu avioane
beton ?

Stîînțo șî tehnica contem
porană se caracterizează 

ț printre altele pe de o 
parte prin apariția unui număr 
tot mai mare de materiale sin
tetice cu însușiri de-a dreptul 
fantastice, iar pe de altă parte 
prin uțilizările neașteptate pe 
care le cunos-c „materialele cla
sice** cunoscute de multe de
cenii,

5e considera pină de curind 
că pentru a prepara un beton 
durabil, cantitatea de ciment 
din amestec trebuie să fie cit 
mai mică, iar locul principal să 
fie ocupat de scheletul rigid 
din materiale pietroase dura
bile, rezistente la acțiunea agen- 
ților din r.atUfă.

Jar odată eu uriașele pro
grese ale științei au apărut 
schimbări deosebite și In pre
pararea betonului necesar con
strucțiilor. Intr-adevăr, oame
nii de știință și-au pus 
trebarec dacă nu s-ar putea ob
ține cu ajutorul nisipului 
beton de înaltă calitate.

Această problemă deosebit de 
dificilă a fost rezolvată in mod 
strălucit de savantul sovietic Ni
kolai Mihailov.

Tehnologia elaborată de Mi
hailov se bazează pe două fe
nomene fizice, extrem de inte
resante. In primul rînd tensiunea 
superficială, lată despre ce este 
vorba.

Ați contemplat fără îndoială 
de multe ori modul surprinzător 
In care se formează o picătură 
de apă la gura unui robinet.

în-

un

Aparataj de telecomandă 
pentru conductele magistrale de gaze

Inginerii din Ucraina au e- 
laborat primul sistem telemft- 
sură din Uniunea Sovietică 
pentru conducte magistrale de 
gase cu o lungime de peste 
3000 km.

Cu ajutorul aparatelor mon
tate Ia punctul central dispe
cerul poate efectua un control 
permanent asupra muncii sub- 
stațiilor intermediare și a altor 
obiecte. Aparatele cu semi
conductor! efectuează automat 
după un program stabilit, mă
surătorile și transmit la punc
tul central date despre pre
siune și consumul de gaz in

Intr-unui din laboratoarele Institutului de Cercetări Forestiere 
din Capitală.

foto ( V. ALEXANDRU

• z

unei picături este re- 
și privind-o avem im-

Coeziunea 
marcabilâ 
presio că stropul de apă se gă
sește închis intr-o pungă elastică 
care se deformează fără a se 
rupe. Această impresie nu este 
prea departe de realitatea fi
zică. Știința a dovedit că' supra
fața lichidelor se comportă ca 
adevărate membrane extrem de 
elastice și, in același timp, deo
sebit de trainice. Fenomenul 
care apare ca o urmare a atrac
ției moleculare poartă denumi
rea de tensiune superficială și 
joaca un rol esențial în tehno
logia savantului sovietic pentru 
elaborarea betonului cu nisip.

Al doilea fenomen fizic im
portant este vibrația produsă de 
vibratoare speciale care execută 
mii de oscilații De mHvt Sub 
acțiunea vibrației, amestecul 
de beton se compoctizeoză 
foarte repede. Din această 
cauză, tehnologia lui Mihailov 
prevede ca procesul de amestec 
al mortarului sâ fie făcut sub 
acțiunea 
preparării 
tecului in 
stanțe cu 
sporită. Zecile 
membrane 
formează in acest fel învăluiesc 
particulele de ciment cu un 
strat extrem de subțire dar deo
sebit de rezistent.

Academicianul Piotr Rebinder 
a declarat de curind că dato 
ritâ noii tehnologii, din aceeași 
cantitate de ciment pe care o 
produc astăzi uzinele din Unî- 

vibrației și in timpul 
să se adauge omes- 

mici cantități sub- 
tensiunea superficială 

de miliarde de 
minuscule care se

magistrală, despre regimul de 
lucru al compresoarelor.

Există posibilitatea de a ana
liza munca întregii conducte 
într-o perioadă scurtă de timp. 
Pentru obținerea tuturor indi
cațiilor nu sint necesare mai 
mult de 2 minute în timp ce 
în prezent sint necesare cite
va ore.

Uzina de releuri și automate 
din Kiev a început producerea 
acestor sisteme pentru con
ductele de gaze Saratov-Mos- 
cova, Dașava-Kiev și Serpu- 
hov-Leningrad.

(Agerpres) 

unea Sovietică se va putea ob 
ține de două ori mai multe pro 
duse de beton ormat și de o 
calitate muft mai bună decit in 
prezent. Cu alte cuvinte, din a- 
celeași materiale se vor putea 
construi de doua ori mai multe 
cose decit in prezent

Viitorul betonului este nemâr 
ginit - o subliniat omul de știin
ță sovietic. Hu este exclus eu 
in viitonrf apropiat, m focul a- 
liajefor ușoare de aluminiu, a- 
vicrtxj să folosească construcții 
subțiri de beton armat Este 
deosebit de interesant că axioo 
nele betonate nu vor fi mai 
grele decit cele metoike si, in 
consecință, "u vor împăca to- 
zestrareo toc cu motoare mo*, 
puter-'toe.

In 5C*-’*e etoere'e de be
ton vor prezenta tese «-
vârtej» d -’tre cete —po
tente. In primu rind. bete^nri 
supertens’cnat va cs-gu*a nave
lor oeriene o rigiditate și O tră:- 
nicte care vor exclude orce pe
ricol de ruptură cc-zctă de vi
brații. In felul acesta se va re
zolva una dintre cete moi grele 
probleme ale industriei con
structoare de avioane.

Pe de oîtă parte, betonul re
fractar va putea .rezista C mari 
temperaturi. Asemenea betoane 
nu se vor mai teme de bariera 
termică care este unu! din cei 
mai temuți dușmani ai aroc-ne- 
lor rapide, deoarece k> bc-e-a 
termică nu rezistă nici aliajele 
ușoare și nici ote - re speciale.

Dacă ținem seama cc potrivit 
declarației omu'uî de șbință so
vietic B. Parahonski, în viitorul 
apropiat se așteaptă apariția 
unor avioane core vor zbura in
tre cete mai îndepărtate puncte 
ale globului in numai două-treî 
ore, viteza lor atingând 3500 km 
pe oră, odică de aproape trei 
ori moi mare decit viteza sune
tului, r< dom seama că betonul 
„inoripet-* poate avea perspec
tive1» cele mai fantastice mai 
ales acum cîn<j am intrat în cel 
de-ol patrulea on al ere; cos
mice.

Ing. ION SUCEVEANU

,,Medicul cibernetic" consultă...
...DupJ ee m-a ascultat, medi. 

cui mi-a răspuns zimbind :
Vom cere „părerea” mașinii 

electronice de diagnosticat.
Apoi m-a poftit să iau loc in. 

tr-un fotoliu obișnuit (doar că 
avea citeva butoane sidefii pe 
spătar) și mi-a pus pe cep o 
cască din material transparent și 
extrem de subțire, iar pe picioa
re, miini și git mi-a fixat niște 
contoare — brățară. Becurile in
dicatoare de pe pupitrul de co
mandă au început să pilpiie și 
releurile-comutatori au pornit să 
facă ne.

După mai puțin de 30 de se
cunde. medicul a exclamat:

— Cala Ai fost cintărit și 
măsurat, li s-au făcut absolut 
toate analizele singelui toate ra. 
diografiile inclusiv ale dinților și 
înregistrarea tuturor biocurenți
lor.

— Nu prea înțeleg. Cine și 
cînd a făcut toate aceste opera
țiuni ? — am întrebat eu uluit.

— Mașina electronică bineîn
țeles. în timp ce erai așezat în 
fotoliu, corpul ți-d fost străbătut 
de tot felul de raze, de neutroni 
„blinzi" și de impulsuri ultra, 
sonore. După modul lor de pro
pagare prin sîngele, oasele și 
mușchii pacientului mașina elec
tronică stabilește în citeva secun
de toate datele de mai sus. Cu 
ajutorul acestor date, calculatorii 
electronici determină acum com
plet automat diagnosticul, consul, 
tind în acest scop cele mai noi 
lucrări din literatura medicală. 
De altfel, iată că s-a și aprins 
beculețul roșu de control; diag
nosticul a fost ștabilit.^

Știința romînească peste hotare
Acad. prof. Em. Condurachi:

La al Xl-lea Congres 
international de științe istorice

C. Consfanfinescu :

La conferința internațională 
de fizica semiconductorilor

Stockholmul a fost de cu
rind sediul 
consfătuiri științifice 
naționale : 
Congres 
științe istorice.

Varietatea și însemnătatea 
deosebită a problemelor 
dezbătute la acest Congres in
ternațional. au oferit celor a- 
proape 2.000 de participanți 
din 56 țări, prilejul unei rod
nice confruntări — a declarat 
acad. prof. Em. Condurachi, 
unui redactor al îiarului nos
tru.

Lucrările acestei întruniri 
științifice au cuprins in 
afară de ședințele congresului 
propriu-zis. ședințele de lu
cru ale celor două colocvii 
(„Universitățile europene în 
evul mediu* și ..Istoria prețu
rilor înainte de 1750“). ale ce
lor opt comisii internaționale, 
ale celor două asociații inter
naționale (de Studii și cerce
tări asupra presei și de Studii 
bizantine), precum și a Fede
rației internaționale a insti
tutelor de Istorie a Renașterii. 
Lucrările Congresului propr.u- 
zis s-au desfășurat in cadrul 
a 5 secții (Metodologie. Anti
chitate. Evul Mediu. Istoria 
modernă. Istoria contempora
nă) care au dezbătut o serie 
ce probleme de specialitate.

Cei 17 istOTCi ronin: care 
au parucipat la «ce«sîă iatre- 
nire științifică, au preaer.tat o 
serie de comunxări importan
te ce dovedesc marile rea
lizări pe care scoaba roma
nească de istorie le a obcjsut 
in ultimi: an Iswno. ro- 
mini au prerenta: astfel 
in cadrul acerxr hxrăr. 
două rapoarte • «Populați 
de ia Dunărea de Jos In 
perioada de dinainte șz de 
după cucerirea romană- a

Sonde petrolifere 
idinci de 7-10 kilometri

Pa^jul de wrai sus constituie 
partea esențială dintr-un repor
taj științifico^ antastic intitulat 
sugestiv „La medic in anul 2010”.

O consultație asemănătoare 
efectuată de o mașină electronică 
de diagnosticat este descrisă și in 
cunoscuta lucrare sovietica „Re
portaj din secolul al XXI-lea”.

Uluitoarele victorii ale știin
ței sovietice depășesc insă pină 
fi cele mai îndrăznețe visuri. In. 
tr-adevâr. după cum s-a anunțat 
recent, la Laboratorul mașinilor 
electronice de calcul al Institu
tului de chirurgie de pe lingă 
Academia de științe medicale a 
Uniunii Sovietice a și fost dat în 
exploatare primul agregat ciber
netic. Primul medic electronic 
din lume și'a început așadar 
consultațiile cu mult înaintea se
colului XXI și nu încape îndoia
lă ci acest eveniment va deschide 
o nouă eră în medicină.

Ce înseamnă de fapt un diag
nostic exact ?

in primul rind culegerea unui 
număr maxim de informații o- 
biective cu privire la starea bol
navului. Cu alte cuvinte, medicul 
nu se mai poate mulțumi cu răs
punsul bolnavului la obișnuita 
întrebare: „Cum vă simțiți?" ci 
sint necesare în primul rind me
tode de cercetare obiectivă a 
activității organelor. în direcția 
aceasta. electronica dispune de 
posibilități uriașe. înregistrarea 
funcționării inimii, creierului, 
stomacului, mușchilor și a altor 
organe «le omului, înregistrarea 
vibrațiilor sonore și a impulsuri
lor mecanice produse de inimă 
fi organele interne constituie un 

Dîmbovița) ; patru rapoarte 
parțiale și 39 de intervenții în 
toate problemele luate în dis
cuția acestei reuniuni știin
țifice.

Numai această succintă tre
cere în revistă este Pe deplin 
edificatoare asupra contribu
ției deosebite pe care istoricii 
romîni au adus-o în cadrul 
lucrărilor congresului.

Atît în dezbaterea unor 
probleme de metodologie, de 
filozofie a istoriei, cit și 
tratarea unor alte serii 
probleme (sclavagismul 
lumea greco-romană, viața 
orașelor italiene în Evul Me
diu. problema națională în 
fostul imperiu habsburgic, 
at itudinea social-democrației 
in primul război mondial, ma
rile întreprinderi din secolul 
ai XlX-lea, . * .
tribuțiile istoricilor noștri 
au dovedit un înalt nivel 
științific, infirmînd cu tărie 
punctele de vedere antiștiinți- 
f -ce. reaction are ale unor
istorici din Occident, au dove
di: că numai 
știință înarmați 
iismul istoric 

și altele), con- 
istoricilor

un înalt

oamenii de 
cu materia- 

pot da un 
răspuns științific la probleme
le zur.damentale ale științelor 
sociale.

Acad. Jukov (Moscova), 
prof. R. Syn (Oxford), prof. 
H_«a (Praga). prof. Dem arg ne 
»Paris\ acad. Molnar (Buda- 
pes:a). prof. Mazzarino (Italia), 
prof. Momigliano (Londra), 
prof. Dupont (Paris), iată nu- 
—.ai citeva nume de prim or. 
<ta din științele istorice con- 
:enqxrane, care au apreciat 
«OBtribuția Școlii rom în ești de 
inerte ’.a acest congres, carac- 
•er.. combativitatea
cccsjTTxârikg și intervențiilor 
âe ega:2or noștri, aportul 
©eoeeoc: pe care l-au adus oa- 

de rlință din țara noas
tră la rezolvarea unor pro- 
Uerne imporaate a> științei
Kxx~jce ©cc^spcraae-

La Uz no Sel-.ozmașțepi- din Krasnodar a început verificarea primului sector al secției auto- 
mate p2"~j producerea lanțurilor cu role pentru combinele autopropulsate. Aici s-au instalat 

șapte Hni» automate. Secția este deservită de numai șase oomenl.
Foto : TASS-Moscova

izvor nesecat de informare cu 
privire la starea organelor și ele 
dau medicilor posibilitatea de a 
arunca o privire in ungherele 
cele mai îndepărtate ale corpu
lui omenesc.

Diagnosticul precis nu înseam
nă, desigur, ine» vindecarea, dar 
este o chezășie temeinică a vic
toriei asupra bolii. Dacă toți me
dicii ar putea 
corecte, lumea 
multe tragedii.

pune diagnostice 
ar fi ferită de

♦
în fiecare clinică se păstrează 

mii de dosare sau fișe cu isto

ricul sănătății pacienților. Aces
te documente cuprind rezultatele 
analizelor și însemnări ale medi. 
cilor. Cine ar putea generaliza 
acest vast material documentar, 
cine ar putea elimina miile de 
simplome accidentale și cine ar 
putea schița tabloul precis al 
maladiei cu toate manifestările 
ei ?

Aceste întrebări s-au impus de 
mult in practica medicală.

Tocmai aici intervin uriașele 
posibilități ale mașinilor ciber
netice care posedă o „memorie” 
titanică și facultatea de a efectua 
cu o viteză fulgerătoare cele mai 
profunde analize statistice pentru 
« sintetiza fi generaliza vastul

— Problema semiconductorilor, 
ne-a declarat tovarășul Cristian 
Constantinescu, cercetător prin
cipal la secția de semiconductori 
a Institutului de fizică a? Aca
demiei R.P.R este una dintre 
cele mai pasionante probleme ale 
științei și tehnicii actuale. Nu 
există domeniu al tehnicii zile
lor noastre în care folosirea 
semiconductorilor să nu fi dus 
la găsirea unor căi noi, la re
zolvarea unor probleme esenția
le ale științei contemporane. 
Radiotehnica electronica, auto
matica și astronautica, medicina 
și chimia au cunoscut un nou 
avînt prin folosirea semiconduc
torilor.

Aceste noi materiale, cu uimi
toare proprietăți fizice, se folo
sesc cu succes în construcția ce
lor mai importante dispozitive 
de automatizare, reglare și con
trol a proceselor de producție, 
în construcția dispozitivelor de 
transformare a energiei, în rea
lizarea unor aparate speciale 
electronice, în construcția celor 
mai moderne aparate medicale. 
Tocmai de aici rezultă atenția 
deosebită pe care oamenii de 
știință o acordă studiului semi- 
cOnduclorilor Obținerea ternii- 
storilor, care se folosesc în dis
pozitive de măsurare și reglare 
automată a temperaturii într-o 
serie întreagă de industrii, reali
zarea fotodiodelor și fotoclemen- 
telor care găsesc o largă între
buințare în transformarea ener
giei, automatizare etc. — iată 
unele din domeniile în care lu
crează specialiștii noștri în semi
conductori.

Recenta conferință internațio
nală de fizica semiconductori
lor, a întrunit personalități de 
seamă din acest domeniu cum 
ar fi profesorii Ioffe, Kalașnicov 
(U.R.S.S.), Shockley, Brattain 
(S.U.A.), Tauc. Troussil (R. S. 
Cehoslovacă), Ai grain (Franța) 
etc. în fața acestei importante 
conferințe internaționale au fost 
Mnurite peste 29t de lucrări 

material clinic de care dispun 
medicii.

In ultimii ani au fost făcute 
diverse încercări pentru realiza
rea unei asemenea mașini. Astfel 
sint cunoscute experiențele deose
bit de prețioase întreprinse de 
oamenii de știință sovietici cu 
agregatele pentru diagnosticarea 
bolilor de ochi și de cord. Dar 
prima mașină cu caracter gene, 
ral, capabilă să dea un ajutor 
imediat și deosebit de prețios 
pină și in timpul operațiilor chi
rurgicale este cea realizată recent 
la Institutul de chirurgie de pe 
lingă Academia de științe medi
cale a Uniunii Sovietice. Deo
camdată în acest laborator a fost 
instalat primul agregat cibernetic, 
dar in curind se vor mai instala 
citeva mașini electronice de acest 
fel.

în mașina electronică se intro
duc fișe pe care medicii au in
dicat toate observațiile lor cu pri
vire la bolnavi, în afară de a- 
cestea. mașina mai conține în 
„memoria” ei și fișe cu simpto- 
mele generale ale diferitelor ma
ladii. Comparind aceste simpto- 
me cu indicațiile medicului refe
ritoare la bolnav, mașina stabi
lește diagnosticul precis și fulge
rător de repede. Mașina nu uită 
nimic și mai ales, nu obosește 
niciodată. De asemenea este foar
te important faptul că mașina 
posedă facultatea extrem de pre. 
țioasă de a efectua cele mai 
vaste comparații. Ea analizează 
cu rapiditate imensul material 
statistic care trece prin acest a- 
gregat, Deci, in felul acesta se

recombinare

comunicări 
a prezenta! 

asupra

ce sintetizau cele mai importante 
cercetări în domeniul fizicii 
semiconductorilor.

Delegația noastră a prezentat 
două comunicări, una a cerce
tătorilor Gh. Ciobanu și M. 
Croitoru cu privire la conducti- 
bilitatea electrică a stratelor 
subțiri semiconductoare, și cea
laltă, prezentată de mine asupra 
determinării secțiunilor de captu- 
ră a centrelor dc 
în semiconductori.

în cadrul primei 
tov. Gh. Ciobanu 
un studiu interesant 
conductibilității stratelor subțiri 
semiconductoare. Pe baza cerce
tărilor sale, el a arătat cum se 
modifică proprietățile fizice ale 
stratelor subțiri față de proprietă
țile corpurilor masive. De altfel 
trebuie să subliniem că rezultatele 
cercetătorilor noștri prezentate 
la conferința de Ia Praga, vor 
găsi aplicare în realizarea unor 
diapozitive cu semiconductori 
cum ar fi fotorezistențele.

în comunicarea mea am pre
zentat rezultatele unor cerce
tări asupra recombinării în 
semiconductori, fenomen care 
determină funcționarea tuturor 
dispozitivelor ce folosesc aceste 
noi materiale Pe baza acestor 
cercetări se vor putea îmbună
tăți coeficientul de amplificare 
al tranzistorilor, sensibilitatea 
fotodiodelor, fotoelenientelor etc.

O scrie de participanți la a- 
ceastă conferință printre care 
cercetători cehoslovaci, ameri
cani. polonezi, bulgari, au cerut 
detalii asupra studiilor noastre, 
au apreciat contribuția cercetă
torilor noștri în aceste domenii.

Conferința de fizică a semi
conductorilor de la Praga — im
portantă consfătuire științifică 
internațională a avut meritul de 
a scoate în evidență realizările 
cercetătorilor din ultimii ani în 
acest domeniu, arătînd căile 
spre care trebuie să fie îndrep
tate cercetările în fizica semi- 
conductorilor.

poate stabili precis îns-emnătateia 
fiecărui simptom al maladiei.

Mașina electronică va da me
dicilor un ajutor deosebit de 
prețios în timpul operațiilor chi
rurgicale. Aparatajul modern 
controlează funcționarea inimii, 
înregistrează biocurenții acesteia, 
frecvența respirației. tensiunea 
bolnavului aflat pe masa de 
operație. Toate aceste date 
trebuie să fie analizate cit mai 
repede. Or, medicului ocupat cu 
pacientul său, îi este foarte greu 
s-o facă, chiar dacă are asistenți 
suficienți. Numai mașina electro
nică instalată în laborator poate 
analiza aproape instantaneu toate 
datele furnizate de aparatajul me
dical.

Perspectivele deschise de noua 
realizare a oamenilor de știință 
sovietici sînt de-a dreptul fantas
tice. Diagnosticele exacte vor sal
va viețile unui număr impresio
nant de oameni în fiecare an. 
Avînd sisteme electronice de ..me- 
morizare“ mașinile „digeră” în
treaga literatură medicală din lu
me. ținînd seama la stabilirea 
diagnosticului de 'absolut toate 
elementele noi ce vor fi consta
tate sau descoperite odată cu tre
cerea timpului.

Diagnosticele electronice vor 
putea fi date prin telefon sau 
radio și acest fapt deschide alte 
perspective de îngrijire a sănă
tății locuitorilor din ținuturile 
îndepărtate, de pe insule mici 
swu, poate astronauților care vor 
porni mîine să cucerească cosmo
sul.

Ing. I. IONESCU

Pe teritoriul zăcămintelor de 
cupru de la Gaisk se lu
crează la construirea Com
binatului de înobilare a mi
nereului de cupru. Extracția 
minereului de cupru se face 
prin metoda de exploatare 
la zi și prin metoda subte
rană. Pe șantier sînt folosite 
cele mai puternice mașini 

moderne.
Foto : TASS—Moscova

aceste cărți!
„Marxism-leninism ul 

despre religie"
„Opoziția dintre concepția 

științifică despre lume și cea 
religioasă", ^Materialismul 
dialectic — baza teoretică a 
ateismului consecvent"^ „Cau* 
zele apariției religiei și rolul 
ei reacționar", „Prejudecă
țile religioase — o rămășiță 
a trecutului in conștiința oa
menilor", „Căile pentru învin
gerea religiei" — iată cîteva 
dintre capitolele lucrării can
didatului în științe filozofice 
P. F. Kolonițki — ,fMarxism- 
leninismul despre religie" — 
care.și propune drept scop 
expunerea principalelor teze 
ale concepției marxrii-lcru- 
n:sie despre religie fi a căilor 
inxMgerti ei.

Subliniind substratul reac
ționar, antiștiințific, al orică
rei religii, dovedindu.ne pe 
baza unor exemple concluden
te cum întreaga istorie a cu. 
noașterii omenești este istoria 
luptei neîmpăcate dintre ma
terialism și idealism, dintre 
concepția științifică despre 
lume și cea religioasă, autorul 
demonstrează pe înțelesul ma
sei largi de cititori, cum ma
terialismul dialectic și istoric, 
explică consecvent, materialist 
toate fenomenele lumii încon
jurătoare, izgonind cu hotă- 
rîre misticismul din toate do
meniile cunoașterii, nelăsînd 
în nici un punct al explicării 
lumii tireo portiță deschisă 
pentru religie.

Autorul acordă o atenție 
deosebită în cuprinsul expune, 
rii problemei rădăcinilor reli
giei, rolului reacționar pe care 
l-a jucat misticismul de-a lun
gul întregii istorii.

Autorul dovedește cum în. 
treaga istorie a religiei de 
după împărțirea societății în 
clase a fost și este istoria înro
birii spirituale a oamenilor 
muncii, istoria apărării și jus
tificării dominației exploata
torilor, a servirii cauzei ruși
noase a permanentizării scla
viei și exploatării.

Prin varietatea tematică, 
prin claritatea și simplitatea 
expunerii cartea candidatului 
în științe filozofice P. F. Ko
lonițki este o lucrare merito. 
rie, servind din plin tinerilor 
noștri propagandiști, maselor 
largi ale tineretului nostru în 
lupta pentru promovarea ști
inței, pentru combaterea mis
ticismului.

TR. POTERAȘ

„Albert Einjtein"
Publicistul sovietic VI- 

Lvov a creat o remarcabilă 
carte de literatură științi- 
fico beletristică despre via
ța și activitatea savantului 
Albert Einștein.

Viața lui Albert Einstein 
și chiar teoriile sale au 
fost obiectul multor răstăl
măciri. Meritul lui VI. 
Lvov este acela că bazîn- 
du-și cartea Pe o solidă 
documentație istorică și 
științifică, înlesnește citito
rului cunoașterea profundă 
a omului și savantului care 
a revoluționat fizica mo
dernă...

Redînd în pagini de o 
rară frumusețe beletristică 
viața tumultuoasă a savan
tului, autorul reușește să 
dea totodată o explicație 
pe înțelesul maselor largi 
de cititori a uriașelor sale 
descoperiri.'

Cartea lui VI. Lvov ne 
face apropiată figura unui 
genial om de știință al 
secolului nostru, ale cărui 
descoperiri au stat la baza 
multora dintre marile rea
lizări științifico.tehnice ale 
veacului nostru.

A. NICHITA



Marea prietenie
(Urmare din pag., l-a)

vietică. Atenția întregii lumi 
este azi concentrată asupra 
desfășurării lucrărilor celei 
de-a XV-a sesiuni a Adunării 
Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, de la tribuna 
căreia N. S. Hrușciov își 
spune răspicat cuvîntul -- 
cuvîntul statului sovietic iu
bitor de pace, gata să între
prindă orice acțiune necesară 
cauzei întăririi păcii în lume. 
In numele guvernului sovietic 
N. S. Hrușciov a propus să 
se dea orientare concretă tra
tativelor cu privire la dezar
mare, punînd în discuție în 
acest scop „principalele pre
vederi ale Tratatului cu pri
vire Ia dezarmarea generală 
și totală" —- expresie a faptu
lui că guvernul sovietic este 

k convins că în zilele noastre 
' dezarmarea este nu numai ne-
* cesară, ci șj posibilă cu con

diția ca pentru înfăptuirea sa 
popoarele să nu-și cruțe nici 
un efort

Ridicîndu-se cu tărie împo
triva colonialismului, N. S. 
Hrușciov a prezentat spre c- 
xaminare celei de-a XV-a se
siuni a Adunării Generale a 
Organizației Națiunilor Unite 
declarația cu privire la acor
darea independenței țărilor și 
popoarelor coloniale, propu- 
nînd să se desființeze complet 
și definitiv regimul colonial 
și administrația colonială sub 
toate formele sale.

Glasul poporului romîn, iu
bitor de pace a răsunat limpe
de și puternic de la tribuna 
Adunării Generale a O.N.U. 
Politica externă a statului 
nostru este o politică con
secventă de promovare a 
^principiilor coexistenței paș- 

^rnice, de dezvoltare a relațiilor 
de colaborare prietenească 
dintre toate țările și de de
mascare și zădărnicire a unel
tirilor cercurilor agresive im
perialiste.

Poporul romîn este întruto- 
tui de acord cu politica exter
nă promovată de guvernul 
sovietic. Cuvlntarea rostită la 
cea de-a XV-a sesiune a Adu
nării Generale a O.N.U. de 
către tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu-Dej, șeful delegației 
romîne. demonstrează acordul 
deplin al poporului nostru cu 
propunerile prezentate de că
tre șeful delegației sovietice 
și aduce totodată noi propu. 
neri menite să ducă Ia întă
rirea păcii.

La cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
ca în toate evenimentele de 
seamă, ca în toate domeniile 
de activitate, s-a dovedit încă 
o dată comunitatea de vederi 
a țărilor ce fac parte din 
sistemul mondial al socialis
mului. în frunte cu 
Sovietică.
unitatea 
poporul 
ducerea Partidului Muncito
resc Romîn, pășește cu încre
dere pe calea desăvîrșirii con-

struirii socialismului. Cel de 
al IlI-lea Congres al Parti
dului Muncitoresc 
trasat sarcini 
llzare 
lui popor 
demne de epoca socialismului 
victorios și a construcției co
munismului. In îndeplinirea 
acestor sarcini ne sprijinim 
pe colaborarea cu țările lagă
rului socialist și, în primul 
j-înd, pe colaborarea cu Uni
unea Sovietică. Cu ajutorul 
marei noastre prietene vom 
construi in regiunea Galați 
un nou combinat siderurgic 
care va produce in 1970 circa 
4 milioane tone de oțel anual. 
Alături de celelalte întreprin
deri construite sau in con
strucție cu sprijinul U.R.S.S., 
această 
îȘi 
la 
lui 
ce 
tru 
trecerii 
struirea comunismului.

Luna prieteniei romînoso- 
vietice din acest an constituie 
pentru poporul nostru un nou 
prilej de a-și manifesta prie
tenia cu Uniunea Sovietică. 
Mergind ferm alături de 
marea Uniune Sovietică, po
porul nostru este profund 
convins că acesta este sin- 

. gurul drum just și sigur care 
chezășuiește victoria socialis
mului în patria noastră.

Manifestările numeroase și 
felurite ce se vor organiza în 
cadrul Lunii prieteniei romî- 
no-sovietice vor constitui, 
fără indoială. contribuții la 
întărirea acestei prietenii de
venită astăzi pentru fiecare 
om al muncii din țara noastră 
un bun pe care-1 construiește 
și apără cu dragoste. Fie ca 
această prietenie să se întă
rească și să devină tot mai 
puternică I

Romîn a 
a căror rea- 

va asigura întregu- 
condițij de viață

întreprindere 
contribuția 
grandiosu- 

perspectivă

nouă
va aduce 
îndeplinirea 
plan de _ _

deschide poporului nos- 
orizontu! luminos al 

treptate la con-

Uniunea
întărind neîncetat 
lagărului socialist, 
nostru, sub con

Primirea la C. C. al 
P. M. R. a tovarășilor

A. Korneiciuk și 
Vanda Vasilievskaia

de 6 octombrie a.c. 
Emil Bodnăraș a 
C.C. al P.M.R. pe 
Alexandr Kornei-

în ziua 
tovarășul 
primit la 
tovarășii 
ciuk șj . Vanda Vasilievskaia,
care își petrec vacanța în țara 
noastră. A fost de față to
varășul P. Niculescu Mizil.

întîlnirea a decurs într-o 
atmosferă cordială.

★
Alexandr Korneiciuc 

jVanZ..
^R.L.U.S?

Oaspeții au fost primiți de 
tovarășii acad. Petre Constan- 
tinescu-Iași și Marin Florea 
lonescu, vicepreședinți ai 
Consiliului general A.R.L.U.S., 
Eugen Rodan și I. Moraru, 
secretari, precum și de acti
viști ai Consiliului general 
A.R.L.U.S. A font de față tov. 
Sanda Rangheț, secretară a 
Comitetului național pentru 
apărarea păcii din R.P.R.

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

9i 
ganda Vasilievskaia au făcut 

^vizită la Consiliul general

Spectacolul de gală prezentat 
de Teatrul academic de dramă A XI-a aniversare

„A. S. Pușkin tt

Teatrului de Ope- 
al R. P. Romine, 
avut loc un spec-

Pe scena 
ră și Balet 
joi seara a 
tacol de gală cu piesa ..Trage
dia optimistă" de V. Vișnevski, 
prezentată de colectivul Tea
trului academic de dramă 
„A. S. Pușkin" din Leningrad.

La spectacol au asistat to
varăși Chivu Stoica, Gheor- 
ghe Apostol, Emil Bodnăraș. 
Nicolae Ceaușescu. Alexan
dru Drăghici, Ion Gheorghe 
Maurer, Alexandru Moghio- 
roș, Dumitru Coliu, general 
de armată Leontin Sălaj an, 
Mihai Dalea, Ilie Murgulescu. 
ministrul învățămîntului și 
Culturii, membri ai C.C. 
al P.M.R., miniștri, conducă
tori ai instituțiilor centrale și 
ai organizațiilor obștești, oa
meni de artă, un numeros 
public.

Au asistat reprezentanți ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
Ja București.

La sfîrșitu] spectacolului, 
solilor artei sovietice le-au 
fost oferite flori din partea 
C.C. al P.M.R. și Consiliului 
de Miniștri.

Conducătorii de partid și de 
stat ai R. P. Romîne s-au în
treținut amical cu conducerea 
și membri ai colectivului 
Teatrului „A. S. Pușkin*, fe- 
licitîndu-i pentru măiestria 
cu care au interpretat această 
epopee a furtunoaselor 
ale Marelui Octombrie și 
lelalte piese prezentate 
cadrul turneului.

Spectatorii bucureșteni, 
rora le este cunoscută 
loarea deosebită a școlii 
vietice de teatru, au primit cu

Am dori să vedem
pe ecrane...

(Urmare din pag. l-a)

sîntem dispuși să-i primim 
cînd, cu dragă inimă, în 
locul nostru, și pe unii și 
alții.

— Doresc să mai ridic o 
blemă 
nil SBURLAN — o problemă a- 
parent secundară, ce e drept, dar 
care cred câ ar putea interesa pe 
cineaști. Avem o patrie frumoasă, 
fapt subliniat de toți turiștii ce 
ne vizitează. Și e păcat că fil
mele noastre artistice valorifică 
prea puțin splendorile peisajului 
romînesc. Am dori ca regizorii 
și operatorii să integreze mai or
ganic acțiunea în frumusețile pei
sajului, iar aparatele de filmat 
sa fixeze cu mai multă grija poe
zia neîntrecutelor priveliști ale 
patriei noastre

— în țara noastră se publică 
o bogată literatură științifico- 
fantasticâ care se vinde „ca pli
nea caldă- — intervine maga 
zionera CONSTANȚA PAVE- 
LESCU. E și firesc acest lucru, 
deoarece orice tînăr e atras de 
problemele ciberneticii și cos- 
monavigației; mai ales azi, cînd, 
prin remarcabilele realizări ale 
șavanților sovietici, zborul omului 
în Univers va deveni în curînd o 
realitate. Eu cred că cinemato
grafia noastră trebuie să creeze 
și filme care să glorifice geniul, 
curajul și uimitoarele realizări 
tehnice ale omului comunist de 
mîine. Noi le așteptăm cu a- 
ceeași înfrigurare cu care pîndim 
în librării apariția unui nou ro
man științifico-fantastic.

— Relev și eu un important 
sector tematic neglijat pînă acum 
de cinematografie — completează 
ION APOSTOL. Este vorba de 
filmele biografice care au 
foarte mare rol educativ, 
gîndesc în primul rînd ce minu
nată pildă pentru tineret ar ofe
ri ecranizarea vieții de ruptă 
jertfă a unor eroi uteciști ca 
sile Roaită, Filimon Sîrbu 
Olga Bancic.

ori- 
mi j- 

pe

pro-
cere cuvîntul ingine-

un 
Mă

Ș* 
Va
sali

făcute

din Leningrad
căldură r 
colectivi, 
grădean, răsplătindu-i pe ac
tori, regizori, scenografi, cu în. 
delungi și puternice aplauze.

★
După spectacol, tovarășul 

Ilie Murgulescu. ministrul In- 
vățămîntului și Culturii, a ofe
rit o masă în saloanele restau
rantului Athenee Palace în 
cinstea colectivului Teatrului 
academic de dramă „A. S. 
Pușkin" din Leningrad.

Au participat tovarășii Ni- 
colae Ceaușescu, Mihai Dalea, 
Constanța Crăciun, P. Nicu- 
lescu-Mizil, Marin Florea Io- 
nescu, vicepreședinte al Con
siliului General A.R.L.U.S., 
funcționari superiori din Mi
nisterul Afacerilor Externe și 
Ministerul Invățămîntului și 
Culturii, artiști ai poporului, 
și alți oameni de artă și cul
tură.

Au luat parte membri ai 
Ambasadei Uniunii Sovietice 
la Eucurești.

Masa s-a desfășurat într-o 
atmosferă caldă, prietenească.

r~est nou spectacol al 
. i teatrului lenin-

(Agerpres)

TELEGRAMĂ

Ministrului Afacerilor Externe 
al Republicii Democrate Germane 

Dr. LOTHAR BOLZ

Cu prilejul celei de-a 11-a aniversări a proclamării Republi
cii Democrate Germane, vă felicit călduros și vă urez succes 
deplin in activitatea dv. consacrată cauzei păcii și colaborării 
internaționale.

AVRAM BUNACIU
Ministrul Afacerilor Externe 

al Republicii Populare Romine

Adunarea festivă 
de la Uzinele „Wilhelm Pieck“

hală a sectoi*ului 
grea a Uzinelor 

Pieck" din Brăila a 
joi după-amiază o 
festivă consacrată

zile
ce-
în

că- 
va- 
so-

se piardă din 
fundamental 

unui tînăr — 
STANILA

— Nu trebuie să 
vedere un aspect 
din viața socială a 
își spune părerea 
CLAUDIU, trasator la strungă- 
rie-tendere . Cinematografia ar 
puîea aduce un aport serios în 
educarea tinerilor dacă le-ar o- 
feri teme legate de problema fa
miliei socialiste, a relațiilor pure 
și trainice ce trebuie să se înfi- 
ripe între tinerii soți, a respec
tului reciproc. a țelului unic ca
re trebuie să-i lege, a seriozită
ții și simțului de răspundere cu 
care ei trebuie să privească viața, 
îmi amintesc de cazul unui tî. 
năr de la atelierele noastre, 
dezbătut de altfel și în organi
zația U.T.M. Acest tînăr, după 
ce s-a căsătorit cu o femeie 
a divorțat pentru a ?e recăsători 
cu o alta în timp ce aș
tepta un copil, a reluat însă le- 
gâturile cu prima soție, ceea ce 
demonstrează neseriozitate» cu 
care a privit el problemele căs
niciei. Sînt convins câ pentru a- 
semenea 
de teme 
minte.
- Mâ 

interveni 
Numai 
peste 400 de tineri înscriși 
învățămîntul seral și fără

oameni filmele cu astfel 
ar fi pline de învăța

frămîntă o problema — 
tovarășul DAMIAN, 

la noi în ateliere sînt 
la 

frec
vență. Chiar marea majoritate 
a celor ce participă la acea«tâ 
discuție rint în această situație. 
Cred că estP necesar să se închi
ne un film setei de cunoaștere a 
muncitorilor participării masive 
a tineretului nostru la învăță- 
mînt, grijii partidului pentru ri
dicarea nivelului no«*ru cultural, 
profesional, ca un fenomen ca
racteristic al societății noastre 
socialiste. Un astfel de film 
putea urmări în ce măsură 
bogățirea cunoștințelor — ca 
creșterea conștiinței comuniste — 
se reflectă în procesul de produc
ție, în izbînda noului asupra ve
chiului.

ar 
î in

și

au semnificația unor calde che-Sugestiile și propunerile 
mări, adresate cineaștilor noștri, de a veni să cunoască mai pro

fund munca, preocupările și profilul moral a! tinerei generații. 
La sfîrșitul discuțiilor participau ții la masa rotundă și-au expri
mat convingerea că vor vedea pe ecranele noastre, in cel mai 
scurt timp, filme despre tineret : cit mai numeroase, cit mai 
riate ca gen și cit mai desăvîrșite artistic.

Construcții 
social-cuiturale 

pentru petroliști
Condițiile de muncă și viață 

mereu mai bune de care se bucu
ră astăzi petroliștii se oglindesc 
și în numărul mare de locuințe 
și construcții social culturale ri
dicate pentru ei în ultimii ani 
prin grija partidului și guvernu
lui.

în anii puterii populare, petro, 
liștii au primit în folosință peste 
3.000 de apartamente, precum și 
cămine pentru nefamiliști care 
însumează aproape 30.000 de 
locuri. Au fost construite mari 
cvartale de locuințe la Lucăcești, 
Bîlteni. Dragomirești, Valea Ca
selor, Țicleni etc.

în primele 8 luni ale acestui 
an, petroliștii au mai primit în 
folosință 160 de apartamente, iar 
multe altele se găsesc în curs de 
construcție.

Numeroși muncitori, ingineri și 
tehnicieni din industria petrolu. 
lui și-au construit de asemenea în 
ultimii ani numeroase locuințe 
individuale cu ajutorul credite
lor aedrdate de stat.

Pentru petroliștii din țara 
noastră s-au ridicat și numeroase 
construcții social eulturale. Ei au 
la dispoziție 47 de cluburi și săli 
de spectacole. 11 creșo și grădi
nițe, 128 de cantine, 16 spitale 
și policlinici, 45 sanatorii și al
tele.

în noua 
mecanică 
„Wilhelm 
avut loc 
adunare
celei de-a XI-a aniversări a 
R. D. Germane. Aproape 2.000 
constructori de mașini din a- 
ceastă mare întreprindere 
și-au manifestat cu acest pri
lej sentimentele lor de prie
tenie frățească față de oame
nii muncii din R. D. Germană.

La adunare au luat parte 
conducători ai organelor loca
le de partid și de stat.

Despre sărbătoarea naționa
lă a poporului german a vor
bit tovarășul Constantin .Mi- 
hăilă, președintele sindicatu
lui muncitorilor uzinei. „Fap
tul că uzina noastră, a subli
niat vorbitorul, poartă numele 
marelui fiu al poporului ger
man, Wilhelm Pieck, care și-a 
închinat întreaga sa viață 
luptei neobosite pentru cauza 
clasei muncitoare, constituie 
un simbol al țelului comun 
care unește pe oamenii muncii 
din R. P. Romînă și R. D. 
Germană in lupta pentru vic-

toria socialismului și apărarea 
păcii. Cu prilejul celei de-a 
XI-a aniversari a R. D. Ger
mane urăm harnicului ei po
por noi și mari succese în 
construirea socialismului, în 
lupta pentru o Germanie uni
tă și iubitoare de pace, pentru 
triumful păcii in lumea în
treagă*.

A luat apoi cuvîntul tovară
șul Herbert Bahr, secretar al 
Ambasadei R. D. Germane la 
București, care a vorbit des
pre succesele obținute de oa
menii muncii din R. D. Ger
mană și despre lupta lor per
severentă pentru unificarea pe 
cale pașnică a Germaniei, pen
tru instaurarea unei păci trai
nice in Europa și in întreaga 
lume, și despre legăturile de 
colaborare frățească dintre 
R. D. Germană și R. P. Ro- 
mînă.

A urmat apoi un program 
artistic prezentat de formațiile 
artistice ale Uzinelor „Wilhelm 
Pieck" șj atelierelor navale 
..Viitorul" din Brăila.

(Agerpres)

a R. D. Germane

Șantierul naval Warnow posedă -moderne instalații pentru con. 
strucția de vapoare. Pină în prezent, șase vapoare de transport, 
avînd o greutate brută de 10.000 de tone, au fost lansete Ia 

apă, iar patru cu fost complet terminate.

Cuvîntarea ambasadorului
R. D. Germane la posturile de radio 

și televiziune
Cu prilejul celei de-a 11-a 

aniversări a proclamării Re
publicii Democrate Germane, 
joi seara, ambasadorul R. D. 
Germane la București, Wil-

helm Bick, a vorbit la pos
turile noastre de radio și tele
viziune despre însemnătatea 
acestui eveniment.

(Agerpres)

unei expoziții

(Agerpres)

înapoierea in țară 
a colectivului 

Teatrului de Operă 
și Balet

După turneul întreprins în 
capitala Uniunii Sovietice, 

| colectivul Teatrului de Operă 
și Balet al “
înapoiat joi 
pitală.

Timp de _
tămîni artiștii romîni au pre
zentat pe scena Teatrului 
„Stanislavski Nemirovici Dan- 
cenko" din Moscova 13 spec
tacole și o serie de concerte. 
Cu prilejul acestui turneu, 
colectivul operei bucureștene 
a repurtat un frumos succes 
bucurîndu-se de mare atenție 

' din partea muzicienilor, pu
blicului larg și criticii tea
trale sovietice.

La sosire, artiștii Teatrului 
de Operă și Balet au fost 
întîmpinați de reprezentanți 
ai Ministerului învățămîntu
lui și Culturii, oameni 
artă și cultură, ziariști.

Au fost de față reprezen
tanți ai Ambasadei Uniunii 
Sovietice la București.

R.P. Romine s-a 
dimineața în Ca-

aproape trei săp-

de

de JOHANNES R. BECHER
Sub pămînt ne am dus viața. Azi trăim în casă nouă, 
Cu ferestrele cit zarea și cu zidul tencuit ;
Vuet vesel se revarsă. Și pe cîmpul plin de rouă, 
In torente trec vagoane uruind necontenit.

Ridicarăm vaste fluvii și pornirăm noi turbine ; 
Le-am strunit să ducă stele - satelor din depărtări. 
Și granitului poruncă ii dădurăm să se-ncline 
Și-am muiat și munți cit cerul și-am secat din cale mări,

Și de-a fost nevoie pieptul l-am schimbat în dinamită 
Și-am străpuns pămînt ca piatra și adîncul a gemut ; 
După pian clădim pe schele țară nouă însorită ; 
După plan în flori de aur preschimbarăm fier și lut I

Deschiderea
de instrumente muzicale

Joi dimineața s-a deschis in 
Capitală o expoziție de instru
mente muzicale produse în R.D. 
Germană, organizată de între
prinderea de comerț exterior 
„Kulturwaren".

Au participat reprezentanți 
ci M inisterului Comerțului, Mi
nisterului Invățămîntului și Cul
turii, Camerei de Comerț a 
R. P. Romîne, ai întreprinderii 
de stat pentru comerț exterior 
„Cartimex", artiști, ziariști.

Au fost de față Wilhelm Bkk, 
ambasadorul R. D. Germane ia 
București, membri ai ambasadei, 
precum și reprezentanți ai Între
prinderii de comerț exterior 
„Kulturwaren".

Atașatul comercial al Amba
sadei R. D. Germane, Ingeborg 
Plaschlce, a prezentat expoziția

core 
mai 
de instrumente 
țara prietena.

Expoziția organizata în B-dul 
Dacia nr. 28 este deschisă intre 
6 și 25 octombrie, între orele 
15 și 20.

cuprinde unele dintre cele 
noi produse ele industriei 

muzicale din

(Agerpres)

Adunarea
de la Palatul pionierilor

Joi dimineața a avut loc la 
Palatul pionierilor din Capi
tală o adunare consacrată ce
lei dea 11-a aniversări a 
R.D. Germane.

Cu acest prilej a 
tul artistul emerit 
Sincu, directorul 
Tineretului din 
care a vizitat recent R.D. Ger
mană. Pionieri din cercurile 
artistice ale Palatului au re
citat apoi versuri ale poeților 
germani contemporani. în în
cheierea adunării, pionierii 
au vizionat filme documen
tare inspirate din viața șco
larilor din R.D. Germană.

luat cuvin- 
Constantin 

Teatrului 
București,

Timpuri mari I Gindim cu toții, cot la cot visînd alături 
Și urcăm mai sus pe creste și simțim al vremii vînt 
Ca un fulger viu, deodată, cum din miaștini și omături 
Peste-o clipă — o uzină o înalță luminînd.

Ce mister purtați în inimi - ne întreabă unii-n șoaptă -
Că de voi ascultă gerul și oceanul nesfîrșit
Și spre noi privesc cu sete și răspunsul ni-l așteaptă, 
Minunîndu se ca pruncii ochișorii cînd deschid.

Le răspundem : „Nu-i minune ; nu-i nici taină precum pare 1 
Este forța clasei noastre, nesfîrșit izvor de jar,
E lumina ce-o revarsă zorii clasei muncitoare,
Cînd stâpîniî muncii - liberi — poarta steagul proletar J"

In romînește de MIHAIL COSMA

Tineri constructori ai socialismului
Partidul Socialist 

Germania și guvernul . 
Democrate Germane au 
dințat tineretului și organiza
ției sale, Tineretul Liber Ger
man, sarcini mari, de răspunde
re, în construcția socialismului 
în R.D.G. Și tineretul patriei 
noastre muncește cu entuziasm 
pentru îndeplinirea acestor sar
cini. In prezent 14.280 de bri
găzi de tineret lucrează în in
dustria și agricultura R. D. 
Germane.

Există numeroase exemple 
convingătoare care demonstrea
ză că tineretul Republicii De
mocrate Germane, sub con
ducerea comuniștilor, se află în 
primele rînduri ale constructo
rilor noii vieți, socialiste, in 
Republica Democrată Germană.

In urmă cu cițiva ani, multi 
ar fi rămas neîncrezători dacă 
li s-ar fi spus că in următorii 
ani, regiunea agrară înapoiată 
din districtul Cottbus va deveni 
un important centru carbonifer 
și energetic t' ~
Socialist Unit 
hotărît acest 
popor a primit 
ceasta veste.

Unit din 
Republicii 
.u încre-

—•—
Articol special pentru 
„Scînteia tineretului"

Organizația Tineretului Liber 
German s-a angajat ca un nu
măr mare de tineri să lucreze 
pe șantierul Centralei electrice 
Trattendorf, din districtul Cot
tbus. Acei ce știu cit de necesa
ră era atunci tinerei republici 
energia electrică pentru dezvol
tarea numeroaselor ramuri ale 
industriei și agriculturii pot 
să-și dea seama de întreaga în
semnătate a acestei sarcini. Din 
toate părțile R. D. Germane — 
din Schtcerin, Karl-Marx-Stadt, 
Riesa și Bautzen — au sosit ti
neri muncitori entuziaști, dornici 
să-și aducă aportul lor pe acest 
șantier al socialismului, La 30 
aprilie 1954, la Trattendorf 
fi aflau aproximativ 1.000 
tineri constructori.

Doi ani mai tîrziu — în apri
lie 1956 — ziarul „Junge Weltu 
— organul central al Tineretu
lui Liber German — a anunțat : 
„Astăzi funcționează deja pri
mele patru turbine*. Mai

se 
de

of R.D.G. Partidul 
din Germania a 

! hieru. întregul 
cu entuziasm a-

(Agerpres) (Agerpres)(Agerpres)

buie oare adăugat ceva ? Pen
tru tineri au vorbit faptele, iar 
datorită acestor fapte la 24 
martie 1960 Centrala electrică 
Trattendorf a fost terminată.

Astăzi peste 600 de tineri 
muncitori și constructori se ca
lifică ca mecanici și conduc 
centrala pe care au construit-o 
ei înșiși. De altfel trebuie men
ționat că vîrsta medie a munci
torilor din acest district este de 
23 de ani.

La fel de caracteristic pentru 
ritmul rapid de dezvoltare al 
R.D.G. și al participării tinere
tului la realizarea unor impor
tante construcții este activita
tea depusă pe șantierul combi
natului „Schwarze Pumpe“, cel 
mai tînăr combinat pentru îno- 
bilarea cărbunelui brun. La 31 
august 1955 aici s-a făcut pri
ma săpătură. 25 km. pătrați de 
terenuri nisipoase, iar altele a- 
coperite cu puduri de pini tre
buiau defrișate și nivelate. Acest 
lucru a fost realizat și prin 
munca însuflețită a 15.000 de 
tineri constructori.

La fel ca în industria socia
listă, tineretul își aduce contri
buția sa și în agricultură. Unul 
dintre cele mai mari obiective 
l-a constituit fertilizarea terenu
rilor denumite Wische din re
giunea Altmark.

în 1958, la chemarea P.S.U.G., 
conducerea regională din Magde
burg a Tineretului Liber Ger
man a hotărît ca la acest obiec
tiv să muncească 
mare de tineri, 
rezolvate sarcini 
în I960 trebuiau 
900 km. șanțuri 
400 km. drumuri, 
transforma aceste terenuri mlăș
tinoase în pămînt agricol. Din 
nou din toate colțurile R. D. 
Germane au sosit tineri dornici 
de a contribui prin munca bra
țelor lor la realizarea acestor 
importante lucrări. Tineri mun
citori și țărani — membri ai 
cooperativelor agricole, elevi și 
studenți — și-au manifestat dorin
ța de a presta muncă voluntară 
pe terenurile Wische. Și au urmat 
zile de muncă entuziastă. Tine
retul a participat cu toate for
țele sale atit la nivelarea șanțu
rilor cît și la consolidarea dru
murilor. în prezent lucrările sînt 
pe cale de a fi terminate.

Sînt doar cîteva exemple... 
Dar ele constituie, .neîndoios, o 
dovadă convingătoare că tînăra 
generație din Republica Demo- . 
erată Germană, sub conducerea 
P.S.U.G, este hotărîtă să mun
cească cu .entuziasm pentru 
construirea socialismului in 
R. D. Germană.

un număr 
Urmau să fie 
grele : pină 

să fie nivelate 
și consolidate 

pentru a

(
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Lucrările Adunării Generale a O.N.U
Recepția oferită de tovarășul

Gheorghe Gheorghiu-Dej

delegației romine 
XV-a sesiune a 
nerale a O.N.U., 
cepție la sediul 
Romine din New

La recepție au 
mătorii șefi de

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
Miercuri 5 octombrie tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, șeful' 
J_l “ ' * la cea de-a

Adunării Ge- 
a oferit o re- 
misiunii R. P, 

York.
participat ur- 
delegații, mi

niștri ai Afacerilor Externe și re
prezentanți permanenți la 
O.N.U. : Nikita Hrușciov și An
drei Gromîko (U.R.S.S.); Anto
nin Novotny și Vaclav David 
(R. S. Cehoslovacă); Wladyslaw 
Gomulka și Adam Rapacki (R.P. 
Polonă); Janos Kadar și Endre 
Sik (R. P. Ungară); Mehmet 
Shehu și Behar Shtylla (R. P. 
Albania); Nikolai Podgornîi și 
Luca Palamarciuk (R.S.S. Ucrai
neană); Kiril Mazurov și Kuzma 
Kiselev (R.S.S. Bielorusă); Karlo 
Lukanov (R. P. Bulgaria); Jamil 
Baroody (Arabia Saudită); dr. 
Mario Amadeo (Argentina); J. 
Plimsoll (Australia); dr. Franz 
Matsch (Austria); H. Steen (Ca-

Ședințele din după-amiaza și seara
zilei de 5 octombrie

NEW YORK 6 (Agerpres). — 
TASS transmite: La ora 15,25, 
ora New York-ului, a început 
ședința plenară de după-amia- 
ză a Adunării Generale a 
O.N.U. La această ședință a 
continuat discuția generală.

Luînd cuvîntul, Federico Al
varez Plata, conducătorul de
legației Boli viei, a declarat că, 
pentru țările Americii de sud, 
cele mai importante sînt pro
blemele asigurării dezvoltării 
lor economice.

Referindu-se la politica ex
ternă a țârii sale, conducăto
rul delegației boliviene a de
clarat că guvernul Boliviei 
sprijină lupta popoarelor pen
tru libertatea și independența 
lor. Cei care vorbesc despre 
lipsa de maturitate a popoare
le? coloniale, despre incapaci
tatea lor de a prelua puterea, 
insultă aceste popoare. în în
cheiere Alvarez Plata a sub
liniat că pentru întreaga ome
nire este imperios necesar să 
se realizeze dezarmarea.

Primul ministru al Austra
liei, Menzies, și-a asumat ro
lul nedemn de a apăra in mod 
fățiș „idealurile** imperialismu
lui.

In încheiere Menzies s-a re
ferit la problemele dezarmă
rii. El a declarat că inspecția 
și dezarmarea smt insepara
bile și că problemele armei 
nucleare și ale armamentelor 
clasice trebuie să fie rezolvate 
împreună. Totuși, căutînd in 
mod vădit să justifice cumva 
refuzul puterilor occidentale 
de a rezolva in mod serios, 
constructiv problemele dezar
mării, el a căutat să dovedea
scă că înarmările nu sint cau
za încordării internaționale.

Delgado, reprezentantul per
manent al Filipinelor la O.N.U. 
a acționat ca un apologet fă
țiș al politicii externe agresi
ve a S.U.A.

Ultimul a luat cuvîntul în 
ședința plenară de după-a- 
miază K. T. Mazurov, șeful de
legației R.S.S. Bieloruse.

Șeful delegației R.S.S. Bie
loruse a subliniat că o atenție 
deosebită trebuie să se acorde 
problemei celei mai actuale a 
contemporaneității — dezar
mării generale și totale.

Șeful delegației R.S.S. Bie
loruse și-a exprimat neliniș
tea în legătură cu faptul că 
forțe reacționare influente din 
țările occidentale caută să a- 
graveze relațiile internaționale^ 
duc politica războiului rece. 
In această ordine de idei șe
ful delegației R.S.S. Bieloruse 
a dat o ripostă meritată pri
mului ministru al Canadei care 
s-a dedat la calomnii grosola
ne la adresa Uniunii Sovietice.

Vorbind despre cuvîntarea 
rostită de președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov, la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale în problema dezarmă
rii, K. T. Mazurov a declarat 
că noua propunere a Uniunii 
Sovietice expusă în documen
tul „Prevederile fundamentale 
ale tratatului cu privire la de
zarmarea generală și totală", 
constituie nu numai un pro
gram elaborat în amănunți
me în vederea înfăptuirii de
zarmării generale și totale în 
trei etape, dar constituie și o 
garanție sigură că în nici una 
din aceste etape nici un stat 
nu va obține avantaje milita
re față de alte state.

K. T. Mazurov a subliniat 
că reorganizarea O.N.U. poate 
fi considerată drept o acțiune 
Importantă în ce privește cre-

Declarația Comitetului 
Executiv al E. D. A.

ATENA 6 (Agerpres). - 
Aprobînd poziția delegațiilor 
țărilor socialiste la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U., Comitetul 
Executiv al Uniunii Demo
crate de stîhga (E.D.A.) su
bliniază în declarația publi
cată în ziarul „Avghi** că pro
punerile sovietice cu privire 
la dezarmare, la lichidarea si
stemului colonialist și la co
existența pașnică dau posibi
litate să se rezolve problemele 
internaționale în conformitate 
<pu interesele și dorințele po- 

nada); Claude Corea și dr. G. 
P. Malalasekera (Ceylon); M. 
Imru și dr. T. Gebra Egzy (Etio
pia); Ralph Enckell (Finlanda); 
Jules Moch și Armand Berard 
(Franța); Evanghelos Averoff 
Tossizza și T. Tsatsos (Grecia); 
M. Caba Sori (Guineea); dr. 
Aurele Joseph (Haiti); Sukardjo 
Wirjopranoto (Indonezia); dr. 
Mehdi Vakil (Iran); Aii Haidar 
Sulaiman (Irak); Golda Meir(lz- 
rael); F. Cavalletti (Italia); 
Cocea Popovici (Iugoslavia); 
M. Kakitsubo (Japonia); Louis 
Rakotomalala (Madagascar); 
Rishikesh Sha'a (Nepal); Issuf 
Saidu Djermakoye (Niger); Said 
Hassan (Pakistan); dr. Jorge II- 
lueca (Panama); dr. Manuel Cox 
(Peru); dr. Vasco Garin (Portu
galia); Rafik El Asha (Republica 
Arabă Unită); Manuel Aznar 
(Spania); Agc'a Rossel (Suedia); 
Paulin Freitas (Togo); Turgut 
Me.nemencioglu, (Turcia); B. G. 
Fourie 
Bakery 
oară).

(Uniunea Sud-Afrconâ); 
Traore (Volta Superi-

area condițiilor pentru dezar
mare.

K. T. Mazurov a declarat că 
delegația Bieiorusiei sprijină 
întrutotul declarația cu privire 
la acordarea independenței ță
rilor și popoarelor coloniale, 
prezentată spre examinarea 
O.N.U. de către delegația so
vietică.

Apoi ministrul Afacerilor 
Externe al Indoneziei, Suban- 
drio, a răspuns la cuvîntarea 
din 4 octombrie a ministrului 
Afacerilor Externe al Olandei. 
El a demonstrat totala nete- 
meinicie a declarațiilor repre
zentantului Olandei cu privire 
la problema Irianului de vest.

★

NEW YORK 6 (Agerpres). 
- TASS transmite: In ca
drul ședinței plenare din sea
ra zilei de 5 octombrie a 
Adunării Generale a O.N.U. a 
continuat discutarea proiec
tului de rezoluție al celor 
cinci țări și a „amendamentu
lui “ Australiei.

Reprezentantul Cambodgiei, 
Son San, a declarat că dele
gația sa va vota pentru pro
iectul de rezoluție al celor 
cinci țări și împotriva amen
damentului Australiei. Cam- 
bodgia, a declarat el, se pro
nunță pentru reluarea cit 
mai grabnică a tratativelor 

indife- 
la ele participă 
a două sau patru 

dacă participă

Afacerilor Exter- 
Subandrio,

decovîrșitoare

vota supune la

pentru reluarea 
_ a

dintre marile puteri, 
rent dacă 
conducătorii 
puteri sau 
și China.

Ministrul 
ne al Indoneziei, 
a cerut Adunării Generale să 
adopte în unanimitate proiec
tul de rezoluție al celor cinci 
țări și să respingă amenda
mentul Australiei.

Apoi a fost pus la vot a- 
mendamentul Australiei. Pen
tru amendamentul Australiei 
au votat cinci delegații (Aus
tralia, S.U.A., Anglia, Franța, 
Canada), împotrivă — 45 de de
legații (autorii proiectului de 
rezoluție și majoritatea țări
lor din Asia și Africa), 44 de 
delegații, printre care și ță
rile socialiste, s-au abținut de 
la vot. Astfel amendamentul 
Australiei a fost respins cu o 
majoritate 
voturi.

înainte de 
proiectul de rezoluție al ce
lor cinci, state, președintele 
Adunării Generale a dat cu
vîntul reprezentantului Ar
gentinei. Delegatul argenti
nian a propus ca în proiectul 
de rezoluție să se voteze se
parat cuvintele „președinte'* 
și „președinte al Consiliului 
de Miniștri'*. Propunerea Ar
gentinei a fost sprijinită de 
secretarul de stat al S.U.A., 
Herter, care a declarat că de
legația sa preferă ca în rezo
luție să se facă referiri nu la 
persoane ci la guverne. Re
prezentanții Indiei, Afganis
tanului, Nepalului și ai altor 
state au subliniat în cuvîntă- 
rile lor că în cazul excluderii 
din rezoluție a cuvintelor 
„președinte** și „președinte al 
Consiliului de Miniștri** ea își 
va pierde sensul și va deveni 
absurdă întrucît ar constata 
încetarea contactelor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A. deși aceste 
țări mențin relații diploma
tice.

Pentru menținerea în pro
iectul de rezoluție a cuvinte
lor „președinte** și „președin
te al Consiliului de Miniștri** 
au votat 41 de delegații (In
dia, Indonezia, Afganistan, 
R.A.U., Guineea, Ghana, 
Cuba etc). Pentru excluderea 

poarelor lumii, exprimă nă
zuințele lor.

în rîndurile poporului grec, 
se spune în continuare în de
clarație, au avut un larg ecou 
propunerile privitoare la crea
rea în Balcani a unei zone de- 
nuclearizate și la organizarea 
unei consfătuiri a reprezen
tanților țărilor balcanice pen
tru rezolvarea problemelor li
tigioase, propuneri formulate 
de țările socialiste în cadrul 
luptei lor 
pace.

pentru

funcționari su-

cu luat parte 
viața politica 
S.U.A., precum 
ai ziarelor și

Din partea secretariatului ge
neral al O.N.U. au participat : 
G. P. Arkadiev, Chakravarthi Na- 
rasi’mhan și Ph. D. Seynes, ad- 
juncți ai secretarului general ; 
Jean de Noue, directorul Proto
colului, dr. R. L. Coigney, direc
tor al Organizației Mondiale a 
Sănătății, și a Iți 
perieri.

De asemenea 
personalități din 
și culturală din 
și corespondenți 
posturilor de radio și televiziune 
americane, corespondenți ai 
presei străine și ai agențiilor de 
presă internaționale.

Din partea romină au parti
cipat : Ștefan Voitec, Leonte 
Răutu, Eduard Mezincescu, Sil
viu Brucan, membri ai delega
ției R. P. Romine la cea de-a 
XV-a sesiune a Adunării Gene
rale a O.N.U. și George Maco- 
vescu, ministrul R. P. Romine in 
Statele Unite.

Recepția s-a desfășurat într-o 
atmosferă cordială.

de delegații
acestor cuvinte din rezoluție 
au votat 37
(S.U.A., Anglia, Franța, Spa
nia, Portugalia. Luxemburg 
și alte țări membre ale blocu
rilor agresive). 17 delegații 
(țările socialiste, Austria, Tu
nisia etc) s-au abținut de la 
vot

Interpreted foarte arbitrar 
regulile de procedură, pre
ședintele Adunării Generale a 
anunțat că referirile la pre
ședintele S.U.A. și președin
tele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. se exclud din pro
iectul de rezoluție întrucît 
pentru menținerea lor au vo
tat mai puțin de două treimi 
oin delegații

Atunci primul ministru 
Nehru, luînd cuvîntul în nu
mele celor cinci țări care au 
propus rezoluția, a declarat 
că proiectul de rezoluție în 
această formă își pierde com
plet sensul inițial. El a pro
testat împotriva interpretării 
de către președintele Adună
rii Generale a regulilor de 
procedură. Nu putem spriiini 
proiectul de rezoluție în acea
stă formă, a declarat Nenru, 
și îl retragem.

Cu aceasta ședința de seară 
a Adunării Generale a luat 
sGrșit

In aceste zile
la New York

PRIMIREA ȘEFULUI 
DELEGAȚIEI PAKISTANULUI 
DE CĂTRE N. S. HRUȘCIOV

NEW YORK 6 (Ager
pres). — TASS transmite : 
La 5 octombrie N. S. Hruș
ciov, șeful delegației sovieti
ce la cea de-a XV-a sesiune 
a Adunării Generale a O.N.U., 
l-a primit pe Z. Bhutto, șe
ful delegației Pakistanului, 
la cererea acestuia, și a avut 
o convorbire cu el.

N. S. HRUȘCIOV A PRIMIT 
O DELEGAȚIE A QUAKERI- 

LOR AMERICANI
NEW YORK 6 (Agerpres). 

— TASS transmite : In dimi
neața zilei de 6 octombrie,
N. S. Hrușciov, șeful delega
ției sovietice la cea de.a XV-a 
sesiune a Adunării Generale a
O. N.U. și președintele Consi
liului de Miniștri al U.R.S.S., 
a primit pe reprezentanții so
cietății americane a quakeri- 
lor — Fritz Aikenberg cu so-

Jackson, Callender, L.
— și a avut cu ei o 

convorbire prietenească.
Grupul de quakeri ameri. 

câni a dăruit lui N. S. Hruș
ciov cărți de scriitori ruși, 
editate în S.U.A, în limba 
engleză și ilustrate de Fritz 
Aikenberg.

CONVORBIREA 
TOVARĂȘULUI T. JIVKOV 
CU ZIARIȘTI DIN CUBA
NEW' YORK 6 (Ager- 

pres). — Agenția B.T.A. a- 
nunță că, la 4 octombrie, To
dor Jivkov, conducătorul 
delegației bulgare la cea de 
a XV-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U., a primit 
la New York pe ziariști din 
Republica Cuba și a avut o 
lungă convorbire cu ei. Răs- 
punzînd la o întrebare cu 
privire la legătura care exis
tă între problema dezarmării 
și necesitatea recunoașterii 
imediate a drepturilor legi
time ale Republicii Populare 
Chineze în O.N.U., T, Jivkov 
a răspuns că dezarmarea ge
nerală și totală nu poate fi 
înfăptuită fără participarea 
activă a R. P. Chineze.

PRIMUL MINISTRU 
AL NIGERIEI A SOSIT 

LA NEW YORK
NEW YORK 6 (Ager

pres). — TASS transmite : 
La 6 octombrie primul mi
nistru și ministrul Aface
rilor Externe al Nigeriei, 
Alhaji Abubakar Tafewa 
Balewa, a sosit la New 
York pentru a participa la 
lucrările celei de-a XV-a 
sesiuni a Adunării Gene
rale a O.N.U.

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA; București, P.ața „Scînteii", Tel. 17.6010 Tiparul: Combinatul Poligrafic „Casa Scînteil*. STAS 3452 52,

dimineață
Generale a O.N.U. 
a continuat discu- 
generală.
luat cuvîntul Has- 

, ministrul Aface- 
Irakului. în

Ședințele din
NEW YORK 6. - (Trimisul 

special Agerpres transmite) : 
Ședința de joi după-amiază a 
Adunării Generale a început 
cu cuvîntarea reprezentantu
lui Republicii Congo (cu ca
pitala Brazzaville) Tchitchelle, 
ministrul Afacerilor Externe, 
care a vorbit în cadrul dezba
terilor de politică generală. A 
luat apoi cuvîntul reprezen
tantul Ciprului, pentru a-și 
motiva votul în legătură cu 
rezoluția celor cinci state.

După o scurtă intervenție a 
reprezentantului Portugaliei, 
Vasco Garin în cadrul drep
tului de replică, s a hotărît 
ca dezbaterile de politică ge
nerală să continue în ședința 
de vineri.

Adunarea Generală a re
luat apoi discuțiile în legă
tură cu confirmarea ordinei 
de zi și cu stabilirea proce
durii și locului discutării 
punctelor de pe ordinea de zi. 
In legătură cu rezoluția ame-

★
NEW YORK 6 (Agerpres).- 

TASS transmite: La 10,58 (ora 
New Yorkului) s-a deschis șe
dința plenară de 
a Adunării 
La ședință i 
ția politică

Primul a 
him Jawad, 
rilor Externe al 
cuvîntarea sa el a acordat o 
deosebită atenție colonialis
mului.

Existența unor state depen
dente în lumea de astăzi, a 
adăugat el, și eforturile de a 
menține cu forța această si
tuație sînt și vor continua să 
fie o cauză primordială de 
conflicte internaționale.

Reprezentantul Irakului a 
subliniat că propunerea pre
ședintelui Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. cu privire la 
lichidarea colonialismului și 
acordarea imediată a indepen
denței țărilor și popoarelor 
colpniale are o importanță 
uriașă. în acest moment cri- 
t c al istoriei omenirii, a spus 
el, eliberarea țărilor și po
poarelor coloniale și semicolo
niale va constitui un aport 
uriaș la înlăturarea principa
lelor cauze de conflicte și di
vergențe din lume.

Șeful delegației irakiene a 
arătat că în fața sesiunii stau 
probleme care provoacă în
cordare internațională. Aces
te probleme sînt: lipsirea 
R. P. Chineze de dreptul de 
a fi reprezentată în O.N.U., 
menținerea ocupației Olandei 
în Irianul de vest, războiul 
din Algeria, lupta care se des
fășoară în Oman, problema 
palestiniană și situația din 
Congo.

Ministrul Afacerilor Ex
terne al Irakului a condamnat 
vehement agresiunea Belgiei 
în Congo, subliniind că Bel
gia poartă principala răspun
dere pentru înrăutățirea si
tuației din această țară.

Propunerea sovietică din 18

Prima ședința a Comitetului 
pentru problemele sociale, 

umanitare
NEW YORK 6 - Trimisul 

special Agerpres transmite : 
La 5 octombrie și-a început 
activitatea Comitetul nr. 3 
pentru problemele sociale, u- 
manitare și culturale. După 
cum se știe, Adunarea Gene
rală a ales în unanimitate ca 
președinte al acestui comitet 
pe tov. Eduard Mezincescu, 
reprezentantul R. P. Romine.

Deschizînd prima ședință a 
Comitetului, Eduard Mezinces- 
cu a adresat felicitările cele 
mai cordiale delegaților noilor 
state africane membre care au 
fost primite în rîndurile O.N.U. 
la începutul acestei sesiuni. El 
și-a exprimat convingerea că
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Emisarul lui Franco la tribuna O.N.U
urcat 

Dis-
misarul lui Franco s.a 

la tribuna O.N.U, 
creț și fără sacramentalul 

fier cu 
pieptul 
nu le-a

însoțea

„heil”. Nici crucile de 
care Hitler împodobise 
atitor mîndri falangiști 
arborat.

Tăcerea de gheață ce-i 
drumul spre tribună răscolea du
reros amintirile nedoritului ora
tor. Un gînd nostalgic îl purta pe 
vremea cînd „fuhrerul” cu mus- 
lăcioara-i celebră ți mintea-i de
mentă privea defilarea singeroa- 
sei „divizii albastre”, adunătură 
de asasini de profesie culeși prin 
strădania copios remunerată a lui 
Franco, îmbrăcați în uniforma 
Wehrmachtului hitlerist și expe- 
diați cu destinația Răsărit. Atunci 
Franco și ciracii lui se simțeau 
în voie. Crimele hitleriste erau 
sublima și mărturisită lor sursă 
de inspirație. Dar acum ? Acum 
admirația pentru hitleriști trebuie 
puțin voalată. Nu că s~ar supăra 
noii patroni americani. Nu, ei nu 
pot considera decît o virtute tre. 
cutul fascist. Dar in afară de pa- 
Ironii cu dolari mai trăiesc pe 
planeta noastră și popoarele. Ele 
nu au uitat de hitlerism și de 
ciracii lui spanioli ce au pătruns 
în O.N.U. prin bunăvoința De
partamentului de Stat al S.U.A.

La tribuna O.N.U. emisarul lui 
Franco pozează în oratorul cu
viincios și doct. Face incursiuni

6 octombrie

Bieloruse, 
reprezen- 

Claude

R. S. S.
Mazurov, 
Ceylonului, 

reprezentantul R. P.
Wladyslaw Gomulka, 

reprezentantul

(Cuvînta- 
Gheorghe

ricană adoptată de Comitetul 
general ca problema reprezen
tării Chinei la O.N.U. să nu 
fie discutată la această se
siune, au luat cuvîntul repre
zentantul “ 
K. T. 
tantul 
Corea, 
Polone, 
ciankaișistul, 
Irakului, Hasim Javad.

A urcat apoi la tribună to
varășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej conducătorul delegației 
Republicii Populare Romîne 
la cea de-a XV-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.U. 
care a expus punctul de ve
dere al delegației noastre în 
această problemă.
rea tovarășului 
Gheorghiu-Dej este publicată 
în pag. I a ziarului).

Cuvîntarea tovarășului 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
fost primită cu aplauze.

După aceasta, ședința a luat 
sfîrșit.

★
septembrie 1959 cu privire la 
dezarmarea generală și totală, 
a spus Jawad, s-a bucurat de 
un larg sprijin în multe părți 
ale lumii, întrucît dezarmarea 
completă a fost și rămîne 
singura soluție posibilă a cri
zei politice în era noastră.

Guvernul meu sprijină pro
punerea sovietică cu privire 
la dezarmarea generală și 
completă.

Problema principală a ac
tualei politici internaționale, 
a declarat în continuare Ja
wad, este apărarea păcii. Da
că lumea dorește să privească 
cu curaj problema păcii — ea 
trebuie să urmeze o politică 
de coexistență pașnică.

Aceasta nu este o politică 
temporară, în funcție de îm
prejurări, ci linia generală a 
dezvoltării relațiilor interna
ționale.

Reprezentantul Irakului a 
declarat că politica externă a 
Irakului este de fapt o poli
tică de coexistență pașnică.

Ministrul Afacerilor Exter
ne al Irlandei, Aiken, a pro
pus în cuvîntarea sa să se 
creeze în Europa Centrală și 
în Orientul Apropiat „zone ale 
păcii** în care state vecine să 
accepte să-și reducă înarmă
rile, să ceară retragerea tutu
ror trupelor străine de pe te
ritoriile lor și să accepte ob
servatori care să suprave
gheze îndeplinirea acestor 
condiții.

Ultimul a luat cuvîntul mi
nistrul Afacerilor Externe al 
Norvegiei. Lar.ge. El a su
bliniat că una din sarcinile 
importante care revin O.N.U. 
este contribuția, pe care o 
poate aduce la rezolvarea „si
tuației tragice din Algeria**. 
El a subliniat de asemenea 
„gravitatea conflictului rasial 
din Uniunea Sud-Africană“ și 
a declarat că guvernul norve
gian este tot mai îngrijorat 
de situația din această țară.

8U-

și culturale
prezența lor va aduce un 
fiu nou care va contribui la 
soluționarea problemelor ce 
figurează pe ordinea de zi a 
acestui Comitet.

Apoi delegatul Argentinei, 
susținut de deiegatul Iugosla
viei. a propus ca vicepreședin
te al Comitetului pe Abdul
G. Farhadi (Afganistan), iar 
delegații Australiei și Greciei 
au propus ca raportor pe re
prezentantul Noii Zeelande,
H. N. Hampton.

După alegerea care a avut 
loc, s-a adoptat ordinea de zi 
și s-au luat unele hotărîri cu 
privire la organizarea lucrări
lor Comitetului.

Africii după 
a lui N. S. 
la lichidarea 
colonialismu- 
în rolul de

istorice, evocă creștinismul în 
sprijinul lui Franco și aterizea
ză zgomotos în problemele pre
zentului. Dl. Felix Y Lecquerica 
nu consumă de pomană dolari — 
vrea să demonstreze oratorul cu 
același nume. Nesolicitiat, își ia 
de aceea rolul de sfătuitor al 
noilor țări africane. Dar ce le 
poți spune țărilor 
istorica propunere 
Hrușciov cu privire 
imediată și totală a 
lui cînd te erijezi 
apărător al putredului colonia
lism. Ce le poți spune ? Oratorul 
franchist nu cunoaște rușinea. Cu 
o falsă îngrijorare afirmă că pro
punerile sovietice ar fi destinate 
,,să incite aceste tinere țări la 
voluptățile revoluționare". Cira
cul asasinului de la Madrid se 
îngrozește la gîndul că stăpînii 
lui și partenerii lor din N.A.T.O. 
și-ar putea pierde rentabilele po
sesiuni coloniale. Nobila chema
re la libertatea tuturor popoare
lor coloniale o cataloghează drept 
o „incitare” după maniera ridi
colă a lui Herter iar aspirațiile 
de libertate ale popoarelor 
drept „voluptăți revoluționare” de 
care popoarele africane ar trebui 
să se ferească. Falimentară tre
buie să fie starea Washingtonului 
dacă « ajuns să se servească de 
avocați atît de discreditați...

Cunoscînd încurcătura în care 
se află patronii săi americani în

A 11-a aniversare a proclamării R. D. Germana

Ședința festivă de la Berlin
BERLIN 6 (Agerpres). — La 
octombrie a avut loc la Ber-6

lin o ședință festivă con*acraiă 
celei dc-a Xl-a aniversări a 
proclamării R. D. Germane.

La ședința festivă a participat 
W. L/bricht. prim-secretar al 
C.C. al P.S.U.G., președintele 
Consiliului de Stat al R.D.G

Ședința a fost deschisă de A. 
Correns, președintele Consiliu
lui Național a! Frontului Națio
nal al Germaniei Democrate, 
care a felicitat populația din 
R.D.G. cu prilejul acestei mari 
sărbători.

Otto Grotewohl', președintele 
Consiliului de Miniștri al R.D.G., 
a rostit un discurs.

Vorbitorul a subliniat rezul
tatele muncii pline de abnega
ție a muncitorilor, țăranilor «i 
intelectualilor dig R.D.G. El a 
arătat că Ia 31 august 1960 pro
ducția industrială globa’.ă a 
R.D.G. a fost cu 9,5 la sută mai 
mare decît în perioada cores
punzătoare din anul trecut.

LONDRA 6 (Agerpres). — 
înfrîngerea politicii conducerii 
de dreapta a Partidului labu
rist în problemele apărării, la 
conferința anuală a partidului 
de la Scarborough, a provocat 
o reacție furtunoasă în presa 
engleză. Rezoluțiile cu privire 
la respingerea politicii de par
ticipare a Angliei la blocul 
agresiv al N.A.T.O. a cursei 
înarmărilor nucleare, adoptate 
la conferință, au deprimat 
presa burgheză.

Ziarul conservator „Daily 
Telegraph" califică înfrîngerea 
suferită de politica conducerii 
de dreapta a Partidului labu
rist ca o dovadă că „Gaitskell 
a pierdut sprijinul laburiști
lor". Totuși acest ziar apropiat 
guvernului. își exprimă „ad-

Conferința generală 
a Agenției internaționale 
pentru energia atomică

VIENA 6 (Agerpres). — 
TASS transmite : Cea de-a 
IV-a conferință generală a 
Agenției internaționale pen
tru energia atomică A.I.E.A. 
și-a încheiat lucrările.

în cursul discutării proble
melor care s-au aflat pe ordi
nea de zi a lucrărilor ei, s-a 
desfășurat o luptă între ță
rile care se pronunță pentru 
destinderea încordării și co
laborarea pașnică a popoare
lor și țările din blocul nord- 
atlantic în frunte cu S.U.A.

Țările socialiste s-au bucu
rat la conferință de sprijinul 
statelor neutre din Africa și 
Asia, ale căror rînduri s-au 
complectat la conferință cu 
noi membri.

Din inițiativa delegației 
R. P. Polone, la conferință a 
fost prezentată o rezoluție 
care îndeamnă puterile ato
mice să încheie cit mai grab
nic un acord cu privire la in
terzicerea experiențelor cu 
arma nucleară. Proiectul a- 
cestei rezoluții a fost spriji
nit de reprezentanții țărilor 
neutre. Delegația S.U.A. a 
prezentat un contraproiect de 
rezoluție care pune accentul 
principal pe instaurarea unui 
sistem de garanții ale A.I.E.A.

împreună cu statele lagăru
lui socialist și țările din Asia 
și Africa împotriva propu
nerii S.U.A. s-au ridicat de 
asemenea delegații Suediei, 

legătură cu bazele militare din. 
străinătate, Fțlix Y Lecquerica a 
făcut o declarație de un cinism 
uluitor : „Preferăm să cedăm 
puterilor care luptă pentru bine 
decît neputinței neutraliste". 
Chestia cu cedatul e clară : Fran. 
co de cînd e la putere în Spania 
a tot ced'at baze — ieri hitle- 
riștilor, azi S.U.A.. în privința 
aceasta noțiunea „puteri care 
luptă pentru bine” are în viziu
nea dictatorului de la Madrid un 
sens perfect precizat. Crimele 
hitleriste erau o culme a „bine
lui". Aceasta-i unitatea de mă
sură a lui Franco și nu s-uir pu
tea spune că ea poate fi măguli
toare pentru S.U.A.

Emisarul lui Franco s-a urcat 
la tribuna O.N.U. Prezența lui 
la această tribună <a reamintit 
omenirii că la mai bine de un 
deceniu și jumătate de la înfrîn
gerea fascismului la Madrid su
praviețuiește un călău odios, aso
ciatul întru crime al lui Hitler. 
Dar nu numții că supraviețuiește, 
ci are și aroganța de a oferi 
„lecții” popoarelor. Aroganța a- 
ceasta — o știu toți — o stimu. 
lează dolarii. Franco și-a schim
bat doar patronul, nu și năravu
rile... Spania lui Franco, țara 
temnițelor și a plutoanelor de 
execuție, este o mostră tipică a 
„lumii libere" patronată de 
S.U.A.

EUGENIU OBREA

O. Grotewohl a arătat fă 
R.D.G. a întrecut Germania oc
cidentală în ce privește consu
mul pe cap de locuitor la unt, 
gră«‘me, pește, zahăr, carne și 
produse de carne.

Evenimentele din ultimul 
timp, a continuat O. Grotewohl, 
au arătat în modul cel mai clar 
că sistemul socialist devine fac
torul dominant al relațiilor in
ternaționale.

E| a subliniat că militarismul 
ve«t-german, sprijinit de impe
rialismul american, este o ru
șine pentru națiunea germană 
și un pericol pentru pace.

în încheierea discursului său, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al R.D.G. a declarat că în 
Republica Democrată Germană 
ca și în întreaga lume evoluția 
evenimentelor urmează calea 
triumfală spre pace, spre înțele
gere între popoare, spre bună
stare și socialism.

mirația" și „simpatia" față de 
Gaitskell.

Ziarul „Daily Worker" apre
ciază eșecul politicii lui Gait
skell ca o mare victorie a oa
menilor muncii englezi în 
lupta pentru pace și asigura
rea securității țării. „împotri
virea față de arma nucleară, 
de bazele americane din An
glia și de N.A.T.O. — consti
tuie o hotărire de cea mai 
mare importanță pentru miș
carea laburista engleză și pen
tru Anglia", scrie ziarul. După 
părerea ziarului, hotărârile 
conferinței dovedesc că Parti
dul laburist „merge în pas cu 
timpul și devine o parte a miș
cării omenirii pentru realiza
rea păcii".

auElveției și Austriei care 
adus amendamente la proiec
tul sistemului de garanții ale 
A.I.E.A. Cu toate acestea, 
delegația S.U.A. a reușit 
să și strecoare rezoluția.

Deși S.U.A. au reușit ca 
unele din propunerile lor să 
fie adoptate, desfășurarea 
conferinței generale a demon
strat -activitatea crescîndă a 
tinerelor state asiatice și afri
cane care au criticat pozițiile 
delegației americane.

MOSCOVA. Prezidiul Sovietu
lui Suprem, al R.S.F.S.R., modi- 
ficlnd decretul adoptat anterior, 
a hotărît să convoace cea de-a 
treia sesiune a Sovietului Suprem 
al R.S.F.S.R. la 25 octombrie (în 
loc de 18 octombrie).

MOSCOVA. La 6 octombrie a 
sosit la Moscova, venind de la 
Pekin pe bordul unui avion 
,,Tu-104“, Ferhat Abbas, preșe
dintele Consiliului de Miniștri al 
guvernului piovizoriu al Republi
cii Algeria, și persoanele care îl 
însoțesc. Ferhat Abbas intențio
nează să rămînă în U.R.S.S, cî- 
teva zile. El se va întîlni cu con
ducători ai U.R.S.S. și va face 
o călătorie la Leningrad.

BERLIN, La Berlin și-a în
ceput lucrările cel de-al doilea 
Congres internațional al perso
nalului medical de la serviciile 
de salvare. La lucrările congre
sului participă medici șl specia
liști în domeniul medicinii din 
Uniunea Sovietică, Cehoslovacia, 
Polonia, Ungaria, Bulgaria, Ro- 
mtnla, R. D. Germană, R. F. 
Germană, Danemarca și Olanda.

LONDRA. La 6 octombrie pri
mul ministru al Angliei, Macmil
lan, s-a înapoiat la Londra, ve
nind de la New York, unde ia 
participat la lucrările sesiunii 
Adunării Generale a O.N.U,

BERLIN. Cunoscutul cîntăreț 
Paul Robeson, laureat al premiu
lui internațional Lenin „Pentru 
întărirea păcii între popoare" a 
fost distins cu ordinul de argint 
„Steaua prieteniei popoarelor" 
pentru merite deosebite în lupta 
pentru înțelegere reciprocă, prie-

Situația din Congo
LEOPOLDVILLE 6 (Ager

pres). — Agențiile de informa
ții anunță că șeful rebelilor 
congolezi Mobutu, recunoscut 
în mod neoficial de comanda
mentul O.N.U. din Congo 
drept „singura forță reală din 
țară", pregătește terenul pen
tru o ofensivă hotărîtă împo
triva guvernului legal al lui 
Lumumba și împotriva parla
mentului care-1 sprijină pe 
primul ministru.

Acționînd după planurile e- 
laborate la Bruxelles, el a tre
cut Ia reorganizarea trupelor 
sale. Agenția United Press 
International relatează că

O bandă 
contrarevoluționară 
sos tă din S. U. A. 

interceptată în Cuba
HAVANA 6 (Agerpres). -• 

într-un comunicat dat pubL- 
cității la Havana, guvemcl 
cuban a anunțat că trupe: ? 
cubane și unități ale mii:;:-:, 
populare au interceptat : 
provincia Oriente o bancă c? 
27 contrarevoluționari înar
mați care au sosit în Cuba din 
S.U.A. pe bordul unui avion 
nord-american. Comunica:/, 
precizează că în rînduri'.? « 
bandei se află și trei cetățeri 
nord-americani.

După cum se arată în cor- .. 
nicat, banda contrarevoluti - 
nară a fost interceptată și a:a- 
cată la 5 octombrie în re
giunea Hiram de Nibujon. în 
cursul luptei, șeful bande:, -n 
fost ofițer în armata djcta'.n- 
rului Batista, a fost ucis, iar 
alți doi membri ai ei au fesî 
făcuți prizonieri.

in apărarea lui 
Manolis Glezo*

ATENA 6 (Agerpres).-TASS 
transmite : „Libertate lui Ma
nolis Glezos !“—cere cu hotă, 
rîre opinia publică greacă. 
Comitetul din Pireu pentrj 
apărarea tradițiilor democra
tice din care fac parte depu- 
tați în parlament și alți reS 
prezentanți de seamă ai opi< 
niei publice a cerut în nu« 
mele locuitorilor din oraș mi
nistrului de Justiție să-î gra* 
țieze pe M. Glezos și să-i eli
bereze imediat pe el și pe cei
lalți democrați condamnați 
împreună cu dînsul si de a* 
semenea să-i amnistieze pe 
participant^ la mișcarea de 
rezistență împotriva hitleris-i 
mului care se află în închi
soare de peste 16 ani.

Comitetul a chemat opinia 
publică să intensifice lupta 
pentru restabilirea libertăți
lor democratice în țară.

U.R.S.S. ți Laosul 
au stabilit 

relații diplomatice
MOSCOVA. Guvernul Uniuni! 

Sovietice și regatul Laosului au 
hotărît să stabilească relații di
plomatice, și să procedeze la un 
schimb de reprezentanți cu ran
gul de ambasadori. Părțile au 
căzut de acord ca ambasadorul 
haosului în Franța să fie amba
sadorul ad-interim al Laosului în 
Uniunea Sovietică, iar ambasa
dorul Uniunii Sovietice în Cam- 
bodgia să fie ambasadorul ad- 
interim al Uniunii Sovietice în 

tenie tntrG popoare fi apărarea 
păcii.

Acest ordin l-a fost luminai 
lui Paul Robeson de Walter Ul- 
bricht, președintele Consiliului 
de Stat al R. D. Germane, la 
sftrșitul concertului care a avut 
loc la 5 octombrie în sala 
„Sporthalle" din Berlin.

SCARBOROUGH. In cadrui^te- 
dinței din seara zilei de 5 octom- 
brie a Comitetului executiv na
țional al Partidului laburist în 
funcția de președinte al Comite
tului pe anul viitor a fost a'es 
deputatul Richard Crossman, iar 
ca vicepreședinte a fost ales de
putatul Harold Wilson,

ISTANBUL. La o conferință de 
presă care a avut loc la Istan
bul, la 5 octombrie, generalul 
Giirsel a anunțat corespondenți
lor de presă că procesul foștilor 
conducători ai guvernului turc va 
avea loc la 14 octombrie a.c.

BUENOS AIRES. Ziarul ar ger- 
tinian ,,Con<iucta“ publică o dare 
de seamă a unor medici din Ni
caragua despre situația de plîns 
în care se află poporul din Ni
caragua. Potrivit celor mai mo
deste calcule, arată ziarul. în 
prezent în Nicaragua 17 oameni 
din 100 sînt bolnavi de tubercu
loză, în orașul Managua, cap i
tala țării, a cărei populație, po
trivit datelor uitimului rece/să- 
mînt se cifrează la 151.000 Io- * 
cuitori. au fost înregistrați 9.000 
de bolnavi de tuberculoză în for
mă gravă. 65 la sută din popu
lație nu consumă carne, lapte șl 
zarzavaturi deoarece aceste ali
mente sînt extrem de scumpe, 
în țară se s!mte lipsa acută de 
locuințe și aptoape că nu există 
asistență medicală.

dictator congolez în- 
să-și consolideze domi- 

sfaturilor 
militari 
Agenția 

intențio- 
i ajutorul

„acest 
cearcă 
nația cu ajutorul 
date de specialiștii 
din trupele O.N.U.". 
relatează că Mobutu 
nează să creeze cu 
consilierilor militari ai O.N.U. 
o armată de 20.000 de oameni.

Corespondentul din Leopold
ville al agenției France Presse 

■transmite că soldații' lui Mo
butu au arestat pe conducăto
rii provinciei răsăritene : pri
mul ministru Jean Finanța, pe 
ministrul Afacerilor Interne 
Louis Lumumba, fratele lui 
Patrice Lumumba, și pe colo
nelul Fataki.


