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Mare a 
prietenie

Sărbătorirea Lunii prieteniei ro- 
mîno-sovietice a devenit o tradiție 
scumpă întregului nostru popor. Și
rul de manifestări ce vor avea loc 
în cursul acestei luni coincide de fapt 
în țara noastră cu pregătirile pen
tru aniversarea Marelui Octombrie, 
memorabila dată cînd, pentru prima 
oară în istoria omenirii clasa mun
citoare din Rusia a luat puterea și, 
in alianță cu țărânimea, umăr la 
umăr cu popoarele altădată crunt 
asuprite de țarism, a pornit temei
nic la construirea unei orînduiri fără 
precedent, orînduire în care nu mal 
există exploatarea omului de către 
om.

tn împrejurările grele ale domina
ției burghezo-moșierești în Romînia, 
în vremurile cînd un cuvînt drept 
spus despre U.R.S.S. era considerat 
crimă, comuniștii dovedeau că sin
gura politică cu adevărat corespun
zătoare intereselor poporului romîn 
este aceea a înțelegerii și prieteniei 
cu marele ei vecin de La Răsărit, 
politica alianței sincere cu Uniunea 
Sovietică, singura țară de unde pu
tea veni un sprijin real și dezintere
sat împotriva puterilor imperialiste 
și mai ales împotriva hitlerismului 
care pregătea invadarea și subjuga
rea țării.

Această politică de prietenie și 
alianță a devenit faptă după istori
ca insurecție armată organizată și 
condusă de Partidul Comunist Ro
mîn, în condițiile ofensivei vijelioase 
a armatelor sovietice, cînd poporul 
romîn a reușit să scuture jugul fas
cist și să-și ia soarta în propriile 
sale mîini. Au trecut de atunci 16 
ani. Un timp relativ scurt. In vre
mea aceasta, însă, țara noastră s-a 
schimbat din temelii. Precum con
stata în vara acestui an Congresul al 
Ill-lea al P.M.R., in Republica Popu
lară Romînă a fost creată baza eco
nomică a socialismului, avem o in
dustrie socialistă în plină dezvoltare, 
cooperativizarea agriculturii este în 
linii generale înfăptuită, chiaburimea 
a fost lichidată, punîndu-se astfel 
capăt pentru totdeauna exploatării 
omului de către om în țara noastră. 
Toate aceste victorii de însemnătate 
istorică au fost obținute de oame
nii muncii avînd o călăuză sigură, 
credincioasă atotbiruitoarei învăță
turi marxist-leniniste, cu o linie po
litică justă — Partidul Muncitoresc 
Romîn.

In toți anii aceștia P.M.R. a că
lăuzit oamenii muncii din țara noas
tră să învețe mereu din inepuizabi
lul tezaur al experienței sovietice. 
Poporul nostru a simțit necon
tenit ajutorul dezinteresat și mul
tilateral al marii noastre veci
ne și prietene. Era vorba și de 
lupta cu urmările războiului, cînd 
industria trebuia refăcută, era vorba 
și de seceta cumplită care lovise 
țara, dar mai cu seamă apoi era 
vorba de începerea construcției so
cialiste, a industrializării, a electri
ficării, făuririi de noi ramuri indus
triale, yalprificării bogățiilor națio
nale ale țării. U.R.S.S. ne-a împăr
tășit din plin din experiența sa în 
domeniul științei și tehnicii, a or
ganizării economiei. în toate ramu
rile culturii și artei. Colaborarea fră
țească, pe bază de egalitate și res
pect reciproc, a fost și este un spri
jin real și temeinic în munca avîn- 
tată a poporului romîn care simțea 
și simte mereu alături prietenul de 
nădejde, marele popor sovietic. Iată 
de ce poporul romîn nutrește o dra
goste fierbinte și o prietenie sinceră 
față de oamenii sovietici, constructori

N. MORARU

(Continuare în pag. a 2-a)

Un aspect de la sosirea invitaților la dejunul oferit de conducătorul delegației sovietice, N. S. Hrușciov 
în cinstea conducătorilor unor delegații la sesiunea O.N.U. In primul plan al fotografiei, de la stingă spre 

dreapta, tovarășii : Todor Jivkov, Gheorghe Gheorghiu-Dej, Nikita Sergheevici Hrușciov.

OMENIREA MELTGE ÎNAINTE
SPRE SOCIALISM, SPRE PACE

Declarația tovarășului Gb. Gheorghiu-Dej
Tn legătură cu editarea unei a doua cărți „O zl 

în lume“. coraapondențll din New York al ziarului 
..Izvestia" s-au adresat conducătorilor unor dele
gații care participă la lucrările celei de-a 15-a 
sesiuni a Adunării Generale a O.N.U., cu rugă
mintea de a le împărtăși gîndurtle șl Impresiile 
despre această zt.

Prima ediție a aoestel cărți a apărut în urmă 
cu un sfert de veac din Inițiativa Iul Maxim Gorki 
șl a cuprins relatări asupra evenimentelor șl fapte
lor din viața oamenilor șl a statelor petrecute ta 
ziua de 27 septembrie 1935.

In declarația făcută corespondenților ziarului 
„Izvestla", tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej a 
spus:

Un sfert de veac constituie o epocă întreagă în 
viața omenirii. Aceasta a fost o perioadă furtunoasă. 
In acest răstimp, țara noastră șl-a schimbat complet 
înfățișarea: a fost lichidat regimul burghezo-moșle- 
resc, s-a instaurat puterea populară, socialismul tri
umfă în toate sectoarele economiei șl vieții sociale.

Romînia anului 1935 a fost o țară a înapoierii eco
nomice șl culturale; comuniștii și ceilalți luptători

făcută corespondenU'or ziarului „Izvestia11 
pentru democrație, pentru progres, pentru indepen
dență națională și prietenie cu Uniunea Sovietică 
erau supuși unor represiuni sălbatice. Pentru mine 
personal anul acela este legat de amintirea anilor 
îndelungați petrecuțl Ia închisoare, împreună cu alțl 
participant! la mișcarea muncitorească. La 27 sep
tembrie 1935 mă aflam între zidurile Doftanei, pe 
care poporul nostru o poreclise „Bastilia romîneascâ**.

Astăzi ruinele acestei închisori sînt prefăcute in 
muzeu, iar în împrejurimile Doftanei, ca și In întreaga 
țară, clocotește munca creatoare a poporului nostru 
liber. La 27 septembrie 1960 noi ne aflăm la New 
York unde delegația Republicii Populare Romîne, 
alături de delegația Uniunii Sovietice și ale altor țări 
socialiste, face să răsune chemarea la pace, la înfăp
tuirea dezarmării generale șl totale, la abolirea rușinii 
secolului nostru — sistemul colonial.

Acum un sfert de veac, U.R.S.S. era singura țară 
socialistă. Azi în lume ființează puternicul lagăr so
cialist, a cărui existență exercită o îurîurire deter
minantă asupra evoluției contemporane. Omenirea nu 
stă pe loc, ea merge înainte, spre socialism, spre bună 
stare, spre pace și nu există forță în lume care să 
poată opri acest mers irezistibil înainte.

Convorbirea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
cu corespondentul ziarului .New York Times' — Harrison Salisbury

La 30 septembrie 1960, tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a primit 
po corespondentul ziarului „New 
York Times", Harrison E. Salisbury, 
Ia cererea acestuia și a avut cu el 
o convorbire.

tn cursul convorbirii tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a răspuns 
la o serie de întrebări ale corespon
dentului privind propunerile guver
nului romîn pentru înfăptuirea unei 
înțelegeri multilaterale interbalca- 
nicc, relațiile romino-americane, pre
cum și unele dintre problemele prin
cipale ale sesiunii Adunării Gene
rale.

In numărul din 1 octombrie ziarul 
„New York Times" publică o amplă 
relatare a acestei convorbiri. „Gheor
ghe Gheorghiu-Dej, scrie ziarul, a 
spus ieri că o înțelegere intcrbalca- 
nică ar putea fi înfăptuită fără ca 
statele participante să renunțe la le
găturile lor cu N.A.T.O. sau cu pac
tul de la Varșovia".

Reamintind conținutul propuneri
lor romina din 1957 și faptul că ele 
se bucură de sprijinul majorității 
statelor balcanice, ziarul scrie în 
continuare: „Gheorghe Gheorghiu- 
Dej consideră că posibilitățile de cîș- 
tigare a adeziunii Greciei și Turciei 
la propunerilo sale au sporit dato
rită unei îmbunătățiri generale a re
lațiilor in regiunea balcanică.

El a spus că relațiile Rominiei cu 
Grecia sînt in prezent bune Recent, 
cele două țări au semnat un acord 
care reglementează toate probleme
le financiare pendinte și Rominia 
ajută acum Grecia in explorarea ză
cămintelor petroliere. Relațiile cu 
Turcia, de asemenea, au luat un 
curs spre mai bine.

Dl. Gheorghiu-Dej speră să discute 
planul său la Națiunile Unite cu re
prezentanți] grec și turc".

După ce amintește remarca tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej că 
Uniunea Sovietică s-a nrătat gata să 

garanteze respectarea angajamente^ 
lor luate de țările balcanice in ca
drul unei eventuale înțelegeri dacă 
și celelalte mari puteri sînt gata s& 
procedeze Ia fel, ziarul continuă : 

„Potrivit propunerilor d-Iui Gheor
ghiu-Dej, statele balcanice s-ar o- 
bliga să nu admită in această zonă 

arme nucleare, platforme de lansare 
de rachete sau baze străine, transfor- 
mind regiunea, după cum a spus* 
„într-o zonă balcanică a păcii*. El 
a admis că există unele diferende in 
regiune în relațiile dintre unele țări, 
însă crede că pactul ar ajuta la in*. 
Iăturarea acestora".

„Dl. Gheorghiu-Dej — arată mal 
departo ziarul — și-a exprimat spe
ranța că restricțiile in comerțul din
tre Romînia ;i S.U.A. var fi ridicate* 
permițind dezvoltarea schimburilor 
dintre cele două țări. Dl. Gheorghiu- 
Dej a menționat că in luna martie
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ai comunismului, față de măreața lor 
țară, Uniunea Sovietică.

Interesul pentru realizările marii 
țări a constructorilor comunismului, 
este uriaș în patria noastră. Munci
torii și țăranii, oamenii de știință 
romini urmăresc cu interes marile 
victorii dobîndite de oamenii sovie
tici în țoale tomurile economiei na
ționale, în domeniile științei și teh
nicii, artei și culturii.

Relațiile dintre țara noastră și 
Uniunea Sovietică, ca și cele dintre 
toate statele lagărului socialist, sint 
relații de tip nou. bazate pe respect 
reciproc, pe egalitate deplină, pe 
sprijin dezinteresat, tovărășesc — 
sint relații de într-ajutorare și prie
tenie, total opuse celor care există în 
lumea hîdă a imperialismului.

Marea Revoluție Socialistă din Oc
tombrie a deschis drumul omenirii 
către o adevărată eliberare din bar
baria capitalistă, către civilizație ve
ritabilă — civilizația socialistă. 
Trăim epoca înnoirii sociale, a 
dărimării vechilor orînduiri, a 
destrămării putredului sistem co
lonialist. Există în lume minu
natul lagăr socialist, au apărut 
rînd pe rind zeci de state indepen
dente care au aruncat cătușele ro
biei imperialiste, forțe uriașe luptă 
azi pentru libertate, pentru viață 
demnă și independentă. Trăim epoca 
zborurilor cosmice, a nebiruitei vic
torii a geniului gindirii umane care 
a pătruns tainele atomului și se pre
ocupă să pună în slujba umanității 
surse nelimitate de bunastare în 
fruntea acestui avînt minunat stă 
Wniunea Sovietică,

Grija cea mare a tuturor popoa-

N. K. SIMONOV N. CERKASOV
Acum otava oni, .pe ecranele țârii, noa- 

StFe o rulat un film pe care multa vreme 
nu tea-u putut uita cei ce au avut .prilejul 
să i vadă. , Filmul acesta se nurpeo „Petru 
intri", iar actorul care juca rolul țarului 
Petra cel Mare-era Nikolai Kanstantinovici 
Simonov, artist at poporului din U.R.S.5 
Astăzi, marele actor este oaspete al țării 
neostre, venit cu ansamblul Teatrului Aca 
demit de Dramă „A. S. Pușkin" din Lenin
grad. Cei care l-ou văzut in nolul lui Fedia 
Protasov din piesa lui Lev Tolstoi „Cada
vrul viu", au fost profund impresionați. 
E otita naturalețe, otite sensibili
tate în jocul marelui actor, incit sint 
momente rn care uiți cu desăvirșine ca te 
ații la teatru și ai impresia că in fața ta 
e viața reală, că asiști la drama unui om 
pe care societatea burgheză r»u-l înțelege, 
un om care nu se poate împăca cu min
ciuna,- eu necinstea, lăcomia de bani și 
ipocrizie, intr-un cuvint cu toate atributele 
sfe-'eterții burahezo moșierești.

Am avut ocozlă Să stăm de vorbă cu 
Nikolai Simonov in timpul repetiției.

- Do, repet acum un rol pe care-l în
drăgesc foarte mult, rolul bătrinului munci
tor Rodin din piesa lui Pogodin „Flori vii”.

Zimbind prietenos. Nikolai Konstantino- 
vici Simonov ne împărtășește impresiile 
sole de călătorie.

— Aveți o țară foarte frumoasă, oameni 
veseli si primitori. Iar capitala dumnea
voastră este un oraș pur și simplu mi
nunat...

€ind asculți cu cită simplitate îți vor
bește omul acesta sincer și prietenos, cînd 
vezi cu cită bucurie îți, răspunde la între
bări. și te gindesti in același timp că ai în 
fata to pe unul din cei moi mori actori 
oi lumii, un om al cărui nume e trecut 
în Marea Enciclopedie Sovietică, iți dai 
seama că un om cu adevărat mare e în
totdeauna simplu și modest I

I
1
I

Salutul meu fierbinte cititorilor re
vistei „Albina". Dați-mi voie să vă 
talut din toată inima.

Artistul poporului din U.R.S.S.
N. SIMONOV 

retor este astăzi aceea a asigurării 
păcii, fără de țâre întreaga operă 
constructivă a umanității e pericli
tată. La cea de-a XV-a sesiune a. 
Adunării Generale a Organizației Na
țiunilor Unite, ale cărei lucrări se 
desfășoară acum, răsună puternic 
glasul Uniunii Sovietice exprimat de 
vajnicul luptător pentru pace N. S. 
Hrușciov, răsună cuvintul poporului 
nostru rostit răspicat de fiul său cel 
mai bun, tovarășul Gh. Gheorghiu- 
Dej, răsună cuvîntul celorlalte dele
gații ale țărilor socialiste care apără 
cu dîrzenie cauza păcii, demască 
adevăratele intenții ale celor ce ur
zesc războiul. Delegații țărilor so
cialiste fac propuneri concrete, rezo
nabile. realiste pentru ca dezarmarea 
generală și completă să devină fapt,, 
să fie promovat principiul coexisten
ței pașnice, să fie elaborate și apli
cate măsuri concrete pentru realiza
rea înțelegerii între popoare.

Prietenia cu Uniunea Sovietică, 
prietenia cu toate țările socialiste 
este chezășia mersului victorios îna
inte al poporului nostru, construc
tor al socialismului. întărind prin 
toate mijloacele această prietenie, 
prețuind-o ca lumina ochilor, poporul 
nostru e ferm hotărît să-și dea în
treaga contribuție la lupta pentru 
salvgardarea cauzei păcii. Milioanele 
de oamdni ai muncii din țara noastră 
sint cu tot sufletul alături de dele
gația romînă la O.N.U., în frunte cu 
tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, alături 
de delegația sovietică in frunte cu 
tovarășul N. S. Hrușciov, alături de 
toate delegațiile țărilor socialiste, 
urîndu-le deplin succes în nobila lor 
luptă pentru victoria principiilor 
prieteniei, coexistenței, înțelegerii și 
colaborării între toate statele, între 
toate popoarele.

Cine a văzut filmele „Alexandr 
Nevski". „Ivan cel groaznic", „Deputa
tul de Saltica" ori „Don Quijote" nu se 
poate să nu fi auzit de numele lui Ni
kolai Cerkasov, artist aî poporului din 
U.R.S.S. L-am cunoscut recent, cu pri
lejul turneului său în țara noastră, 
înalț, așa cum îl ținem minte din fil
me, plin de bunăvoință și veselie, Ni
kolai Cerkasov ne-a povestit că lucrea
ză mult, atît în domeniul artistic cît și 
în cel literar.

— Mă pregătesc acum cu multă stă
ruință pentru interpretarea în teatru a 
rolului generalului Hludov din piesa Iui 
Bulgakov „Fuga". E un rol extrem de 
greu și știu că voi avea mult de lucru...

Apoi, Nikolai Cerkasov ne-a mărtu
risit că lucrează în prezent la două 
cărți : amintirile despre Eisenștein și 
despre Șaliapin, că a predat editurii o 
carte pentru tineret

Mare actor, scriitor de talent. Nikolai 
Cerkasov nu cunoaște o clipă de răgaz. 
Mereu activ, mereu în căutare de fru
mos, el își păstrează neștirbit elanul ti
neresc.

L-am rugat să ne împărtășească im
presiile despre țara noastră.

— ...De altfel — spune Cerkasov — eu 
am mai fost în România. Cunosc publi
cul dumneavoastră, știu că e preten
țios, că știe să aprecieze ceea ce e cu 
adevărat frumos. De data aceasta in
terpretez pe scena Teatrului de Operă 
și Balet din București rolul lui Dronin, 
un om de știință din piesa „Totul ră- 
mîne oamenilor"...

Cu toate că era foarte grăbit, Niko
lai Cerkasov a stat răbdător cu noi de 
vorbă, și a așternut cu plăcere pe hîrtie 
un salut adresat cititorilor revistei.

Z“/ U » f* *■-

Salutul meu călduros cititorilor re

vistei „Albina" și urări de succes in 
munca lor.

N. CERKASOV

Corul „Ion Vidu" din l-ugoj, distins cu Ordinul Muncii cl. 1

la 150 de ani de la înființare
In zilele de 24 și 25 septembrie ac. 

străzile Lugojului îmbrăcaseră straie 
de sărbătoare. Zeci și sute de steaguri 
Se legănau în vînt. scoarțe și covoare 
de toate culorile rasariseră la ferestre
le caselor. Zile de mare bucurie au 
fost acestea pentru toți muncitorii și 
țăranii muncitori din satele și comune
le regiunii Timișoara, pentru toți oa
menii muncii de pe întinsul patriei 
noastre, pentru toți îndrăgostirii de cîn- 
tec și frumos. Pe panglicile șerpuinde 
ale șoselelor goneau camioane încurca
te eu 6ute și mii de delegați cane, cn 
toții, aveau aceeași țintă : orașul bănă
țean Lugoj, cu oamenii săi harnici și 
voioși, cu cîntările lor, cărora le-a 
mers vestea ș.i faima plină hăt, departe. 
Din toate colțurile țării 6oseau scrisori 
și telegrame pe adresa corului .Iorr 
Vidu“ care își sărbătorea un veac și 
Jumătate de viață. Despre primele în
ceputuri ale celei mai vechi formații 
de amatori din țara noastră, despre pie
dicile ce i-au stat în cale, dar pe care 
mereu a știut sa le înlăture, despre acti
vitatea înfloritoare a corului în anii 
puterii populare, gla6uieșc documentele 
strînse cu grijă și păstrate astăzi în 
muzeul amenajat într-una din încăpe
rile casei raionale de cultură.

Iată scrisoarea îngălbenită de vreme 
din care reiese că acest cor a luat fiin
ță în toamna anului 1810, cînd, la che
marea învățătorului Nicoiae Marcu, 
6-au adunat laolaltă peste 30 de iubi
tori ai muzicii, meseriași și țărani de 
pe meleagurile bănățene.

învățătorului Nicoiae Marcu i-au ur
mat alți dirijori, dintre care Ion Vidu, 
minunatul „doinitor al Banatului", a 
stat timp de 40 de ani în fruntea co
rului din Lugoj- Sub bagheta măiastră 
a dirijorului cîntau, nu domnii și doam
nele din „înalta societate", ci țărani șl 
meseriași, cărora li se alăturaseră ti
neri intelectuali eu vederi înaintate. 
„Domnii" nu veneau la concertele lor. 
Dar corul nici nu cinta pentru ei. In 
1894, cîntarețij lugojeni prezentau un 
concert în folosul locuitorilor din măr
ginașa strada . a Izvoarelor, napăstuiți 
de un incendiu după ce cu un an mai 
înainte coriștii luaseră drumul Reșiței. 
pentru a cînta în fața muncitorilor de 
acolo. Pe unde poposeau tot mai ves- 
tiții cîntareți, oamenii simpli îi 'pri
meau cu brațele și inimile deschise. La 
conducerea corului, tocul lui Ion Vidu 
fusese preluat din anul 1926 de către 
Filaret Barbu, iar mai tîrziu. de Dimi- 
trie Stan, dirijorul de astăzi. Șl o dată 
cu elil>erarea patriei de sub jugul fas 
Hist, zori noi aveau sa lumineze și drumul 
spre mărețe succese, al întineritului cor. 
Coriștii nu mai erau singuri. Ei sim
țeau acum din plin sprijinul șl îndru
marea partidului. Oștean activ în fron
tul pentru construirea socialismului în 
patria noastră, corul din Lugoj a în
țeles să-și îmbogățească repertoriul cu 
cîntece revoluționare, cu cînteee de 
muncă și luptă, ee răsunau nu numai 
■pe meleagurile bănățene.'ci și; în ora
șele și satele altor regiuni. Atîtea șl 
alîtea coruri sătești aveau doar nevoie 
de sfatul și sprijinul lor : în tot mai 
multe sate luau ființă noi și noi gos
podării agricole colective Corul din 
Lugoj a înțeles să nu lipsească nici de 
la aceste sărbători aie oamenilor mun
cii de pe ogoare- Concertele prezentate 
cu prilejui inaugurării unor gospodării 
agricole colective, vor rămîne neșterse 
din amintirea țăranilor muncitori din 
Cutlna, Săeeni Boelo și din alîtea alte 
comune șl sate Noi și noi succese ve
neau să încununeze activitatea tot mai 
bogată a neobosililor coriști și a înzes
tratului lor dirijor. La cel de-al H-Iea 
concurs al formațiilor artistice de ama

tori din țară, corul din Lugoj se cla
sează pe locul III ; la cel de-al Ill-lea 
concurs, coriștii bănățeni cîștigă pre
miul 11, pentru ca la al IV-lea șl al 
V-lca concurs, el 6ă primească locul I 
șl titlul de laureați ai întrecerilor ar
tiștilor amatori.

Despre toate aceste înfăptuiri și suc
cese a raportat cu mîndrie directorii' 
casei raionale de cultură, în darea de 
seamă prezentată cu prilejul adunării 
festive care a avut loc în sala Teatru
lui din Lugoj în 6eara zilei de 24 sep
tembrie 1960. Despre minunatul drum

Isidor Danciu, decorat cu Ordinul 
Muncii cl. III,- împărtășind din ex
periența sa celei mai tinere coriste.

al corului din Lugoj, despre contribu
ția sa la desăvîrșirea revoluției cultu
rale din patria noastră, au vorbit î.n 
cuvîntările tar tovarășii Constanța Cră
ciun. adjunct al ministrului invățămîn- 
tuJui și Culturii, Petru Blajovici, prim 
secretar al comitetului regional de par
tid din Timișoara, loan Beldean. preșe
dintele comitetului executiv al sfatului 
popular regional Timișoara. Iar diri
jori ai corurilor' fruntașe clin regiunea 
Timișoara și din întreaga țără au adre
sat sărbătoriților cuvinte' de salut și 
calda prețuite.

In numele și din însărcinarea Prezi
diului Marii Adunări Naționale a 
R.P.R.. tovarășul loan Beldean a în- 
mînat apoi corului din Lugoj cu pri
lejul împlinirii a T50 de ani de la în
ființarea lui. Ordinul Muncii clasa La, 
iar dirijorului 6ău, tovarășului Dlmitrie 
Stan, titlul de Artist emerit al R.P R. 
Cei mai vechi eoriști din Lugoj, tova
rășii isidor Danciu și Dumitru Sarmeș 
au primit Ordinul Muncii clasa )ll-a. 
iar alți 12 membri ai corului au fost 
decorați cu Medalia Muncii. De ase
menea numeroși coriști au fost distinși 
cu titlnl de „Evidențiat in munca cul
turală".

Nesfîrșite aplauze au întîmpinat apoi 
apariția pe scenă a coiului sărbătorit. 
Cîntăreții lugojeni au dat în seara a- 
ceea glas cîntecelor de slavă și recu
noștință adresate partidului, drag pă
rinte și călăuzitor pe drumul spre noi 
biruințe. Iar în dimineața următoare, 
cîntecele acestea de slava și biruință 
au răsunat din nou executate de cele 
mai bune coruri orășenești și sătești 
din regiunea Timișoara, care au înțeles 
să fie prezente pe stadtonu1 din Lu
goj la această măreață desfășurare a 
cântărilor bănățene.

TRAIAN LALESCU



Noul grajd pen
tru 120 de vaci,,

dat in folosință la 
G.A.C. „Unirea", 
din comuna Mă-, 
năsia, raionul Ur- 
zicent.
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Venituri de 5 milioane din numai 
două sectoare de producție

bumbacul, orezul, cartoful, sfecla furajeră etc. Așadar, este 
vorba de o mare suprafață de teren de pe care trebuie 
strînsă recolta. Se știe că porumbul, floarea soarelui șl 
rădăcinoasete sînt bune premergătoare pentru culturile de 
griu și orz de toamnă. Pe de altă parte porumbul, floarea 
soarelui, sfecla de zahăr etc. ocupă cele mai întinse supra
fețe de teren. Se impune deci cu atît mai mult grăbirea 
recoltării acestor culturi în vederea pregătirii terenului și 
executarea însămînțărilar de toamnă la timp. Suprafețele 
ocupate cu porumb pot fi eliberate mai repede dacă recol
tăm știuleții cu tulpini cu tot, iar desfacerea știuleților de 
pănuși o facem în gospodărie. In acest fel cîștigăm timp 
prefios pentru executarea însămînțărilor de toamnă.

Pentru asigurarea în viitorul an a unor recolte bogate 
de grîu, orz, secară și alte culturi, trebuie dată mane aten
ție lucrărilor pentru însămînțările de toamnă. Pregătirea 
terenului asigurarea semințelor de sol și respectarea tim
pului optim de însămințare, iată condiții de care trebuie să 
ținem seama. In multe cazuri, pe același pămlnt, udat de 
aceleași ploi și deopotrivă de încălzit, mediile recoltelor se 
deaseltesc de la o gospodărie la alta și chiar de la o tarla 
la alta. Că așa stau lucrurile ne-o dovedesc destule exem
ple. In aceleași condiții de climă și sol, de pildă, brigada a 
2-a din G.A.S. Deveselu, regiunea Craiova, a obținut 2.729 
kg. grîu la hectar, în timp ce brigada a 3-a a scos numai 
2.000 kg. Cauza? Modul cum s-a lucrat și mal ales cum 
s-a respectat timpul optim de însămînțane. De aici și din 
alte exemple trebuie trase învățăminte corespunzătoare și 
anume că, însămînțatul griului trebuie făcut în epoca cea 
mai potrivită, stabilită în funcție de climă și sol, de plan
tele premergătoare, de soiul de grîu cultivat. Orice întîr- 
ziere poate aduce scăderi de recoltă, care în anumite con
diții ajung pînă Ia 30 și chiar 40 la sută.

Bine fac colectiviștii din satul Comoșteni, raionul Gura 
Jiului, care și-au organizat astfel munca încît execută însă
mînțatul griului paralel cu recoltatul culturilor tîrzfi și în
deosebi a porumbului. Cocenii de porumb sînt cărați în cea 
mai mare grabă, eliberîndu-se terenul, iar tractoarele execută 
arăturile și semănatul. Pînă zilele trecute, colectiviștii din 
satul amintit au și semănat 160 de hectare cu grîu.

Din păcate, nu peste tot se desfășoară aceeași muncă 
susținută pentru terminarea Ia timp a însămînțărilor. In 
raioanele Balș, Craiova, Băilești șl altele pînă în urma 
cu cinci zile nu se însămînțase decît unu la sută din supra
fețele planificate. Ce motive ar putea invoca, bunăoară, 
organele locale din comunele raionului Băilești. știut fiind 
că în raionul vecin, Gura Jiului, s-a arat pînă la aceeași 
dată peste 40 la sută și s a însămînțat 16 la sută din planul 
de însămînțări ?

Timpul prielnic favorizează recoltarea grabnică a [>orum- 
bului care ocupă cea mai mare suprafață de teren ce 
urmează a fi semănată cu grîu. Cu toate acestea, în co
munele Gologanii, Clușlea, Faunei și Golești, regiunea Ga
lați, recoltatul porumbului se destașoară cu o încetineală de 
neîngăduit. In comuna Gologanu, de pildă, din cele aproape 
2.000 de hectare cu porumb s-au recoltat abia 500 hectare, 
iar în Clușlea, din 1.200 hectare numai 300 au fost elibe
rate de porumb. Se înțelege că în aceste comune lucrările 
de însămînțări vor întîrzia dacă nu se iau măsuri grabnice.

Știința și practica au demonstrat în decursul anilor ca : 
semănatul în timpul optim — și e bine să reținem acest 
lucru important — ajută ca griul să intre în iarnă bine în
frățit, să reziste la ger. Or. una din principalele sarcini ale 
căminelor culturale este șl aceea de a veni în sprijinul ac
tivității practice în timpul campaniei de însămînțări. să 
popularizeze prin toate mijloacele specifice și în primul 
rînd prin conferințe, recomandările științei privind timpul 
și metodele înaintate de muncă la însămînțări.

Avem toate condițiile ca în anul agricol 1960—1961 sa 
sporim în mod simțitor producția de grîu, sarcină trasată 
de Congresul al Ill-lea al P.M.R Pentru aceasta, alătur! 
de celelalte organe locale comunale, activiștii culturali pot 
aduce o contribuție însemnată pentru terminarea insămln- 
țărtlor de toamnă la timp șl în condiții agrotehnice supe
rioare

Anul acesta, veniturile în 
bani ale gospodăriei colective 
din Vinga, vor ajunge la 
9.789.000 lei. Poate vor fi mai 
mari. Sînt destui care susțin 
că se va realiza chiar cifra 
de 10 milioane. Și după so
cotelile făcute pînă acum, re
iese că tot în acest an, fon
dul de bază va crește cu 2 
milioane și jumătate.

Cei din Vinga au peste 5.000 
de hectare, din care pămînt 
arabil mai bine de 4.200 hec
tare. Ce-i drept pămîntul dă 
recolte bune, dar nu numai 
fertilitatea solului explică ve
niturile mari. Explicația stă 
în primul rînd în dezvoltarea 
puternică a sectorului zooteh
nic. Dacă aduci însă vorba de 
creșterea animalelor, nu știu 
cum se face, că mai toți co
lectiviștii trec dintr-o dată la 
anul 1938. („Să nu ne mai os
tenim cu ceilalți ani“) !

Credem de cuviință că n-ar 
fi rău să arătăm că în 1957, 
ca să nu mai pomenim și de 
ceilalți ani, colectiviștii din 
Vinga aveau doar 21 de vaci 
cu lapte. Că în total aveau 
numai 43 de bovine.

Nu se poate spune că în 
gospodăria colectivă „Hristo 
Botev“ din Vinga nu s-a pus 
problema sporirii șeptelului. 
S-a pus și nu numai o dată, 
dar nu s-a susținut cu destulă 
hoturîre. Argumentele n-au 
fost destul de convingătoare. 
Și de ce să vorbim pe ocolite, 
la Vinga erau destui care se 
împotriveau. „Ce să ne legăm 
la cap dacă nu ne doare ? 
Costă scump. Bani pentru vite, 
bani pentru construcții, pră
pădim furajele". Se mai gîn- 
deau unii la gospodăria per
sonală. „D-apoi dacă băgăm 
tăt în vite, noi ce mai împăr- 
țim Acum aceiași oameni 
dacă-i vizitezi, te poartă întîi 
la „ferme", îți arată construc
țiile. (27 plus alte 4 care sînt 
pe terminate). Teodor Gliga și 

Ion Jurcan se fălesc că „fer
me ca la noi nu-s în tăt Bă- 
natu’ : 4.353 de capete, din 
care 183 vaci cu lapte și ju- 
ninci, 1.840 de oi și 2.164 de 
porci. D-apăi venitu’ ? Un mi
lion și jumătate numai de la 
ferme !“.

Cum e mai bine
Să vîndă purceii îndată 

după înțărcare sau să-i pună 
la îngrășat și să-i valorifice 
pe bază de contract ? Prima 
alternativă s-ar părea mai 
simplă. Și, în treacăt fie spus, 
unele gospodării chiar din 
apropiere practică acest sis
tem. Dar cei din Vinga m- 
vățînd din experiența altor 
gospodării care au îngrășăto- 
rii și mai ales din experiența 
colhozurilor din U.R.S.S., pe 
care unii din ei le-au vizitat, 
au ales cea de a două va
riantă. „De ce să nu valorifi
căm mai economicos atîtea 
reziduri provenite din secto
rul vegetal ?“

Și iată-i luînd hotărîrea 
de a pune la îngrășat, în a- 
fară de purceii aleși pentru 
prăsilă, toți purceii rezultați 
de la scroafe.

Că au făcut bine sau nu 
cei din Vinga, asta se vede 
din rezultatele economice. 
Cîștig : 1.000.000 de lei numai 
din îngrășarea porcilor. Bani 
rezultați din cea mai puțină 
muncă și din cele mai ieftine 
furaje ! Pornind de la aceste 
rezultate, colectiviștii au ho- 
tărît ca pînă la sfîrșitul a- 
nului numărul animalelor să 
crească la 5.187 capete, din 
care 2.456 porci.

Semințe 
peniru 44 de culturi

Grădinărie s-a făcut și wi 
anii trecuți în colectiva din 
Vinga. Și s-a cîștigat bine. 

o 
a

„Dar dacă facem grădinărie, 
și-au zis, de ce n-am prodtioe 
și semințe nu numai pentru 
noi, ci și pentru vînzare?" Și în 
planul gospodăriei s-au pre
văzut anul acesta 1.076 hec
tare pentru producerea se
mințelor nu numai pentru gră
dinărie, ci pentru 44 de cul
turi, pe care le-au contractat 
cu „Agrosemul". Și astfel la 
capitolul venituri s-a mai în
scris un sector care va aduce 
anul acesta 3.500.000 lei. Dacă 
este sau nu rentabil, asta a 
dovedesc numai cîteva exem
ple. La sămînța de varză, pa
șii, arpagic și la altele, fie
care hectar aduce un venit ile 
cîte 100.090 lei.

Vor spune unii că grădină
ritul și producerea semințelor 
cer muncă multă și migăloa
să. Colectiviștii din Vinga însă 
vin cu următorul răspuns : 
„Un hectar de arpagic, cere, 
să zicem, cam 220 zile mun
că. valorînd cam 10.000 dc iei. 
De pe același hectar se pot 
scoate 2 vagoane de arpagic, 
care aduc un venit de peste 
100.000 lei. Este ori nu ren
tabil ? Aceasta din punct de 
vedere economic. Mai este 
însă și o altă latură. Se a- 
sigură de lucru unui însem
nat număr de bătrîni și tineri, 
care nu pot face față altor lu
crări, dar pot foarte bine să 
lucreze în acest sector, ceea 
ce nu e o treabă fără însem
nătate".

*
Iată deci cum numai două 

sectoare de producție ale gos
podăriei colective „Hristo Bo
tev" din Vinga. raionul Arad, 
aduc împreună un venit a- 
nual de 5.090.000 lei. £ tm 
exemplu din care pot învăța 
multe gospodării colective a- 
flate Ia început de drum și 
chiar altele mai vechi.

CL. MUNTEAAIU
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Din inițiativa comitetului raional 
de partid, întovărăși ții din comune
le Crovu, Potlogi, Conțești și Săl- 
cuța, raionul Titu, au putut vizita 
în două rînduri gospodăriile frun
tașe din raionul colectivizat Călă
rași. Pe șosea, de la Titu la Că
lărași, sînt aproximativ 200 de 
kilometri. De fiecare dată, la 
întoarcere, deși după o călătorie 
obositoare, prelungită la cererea vi
zitatorilor pe drumuri vicinale și pe 
la tot felul de acareturi, drumul li 
s-a părut întovărășiților mult mai 
scurt decît la venire. Explicația stă 
în discuțiile aprinse și entuziaste 
purtate în autobuze asupra celor vă
zute în comunele colectivizate Ro- 
seți, Modelu sau Radu Negru.

Așa s-a întîmplat și în prima du
minică a lunii septembrie cînd co
muna Radu Negru a fost vizitată 
de o nouă delegație a întovărășiților 
din raionul Titu.

Pornind în anul 1950 de 1a un 
fond de bază de 26.000 lei, gospo
dăria colectivă „Drum Nou" din 
Radu Negru a ajuns să aibă acum 
la fondul de bază peste 2.700.000 lei. 
Veniturile totale pe 1960 vor fi de 
4.325.113 lei. Cu o asemenea putere 
economică, gospodăria se dezvoltă 
multilateral. Și-a cumpărat motoare 
pentru irigarea a 30 ha de grădină 
legumicolă, a plantat 25 ha. cu viță 

nobilă, și și-a amenajat tot felul de 
ateliere.

Despre toate aceste aspecte au 
vorbit întîi președintele Ion Achim 
și inginerul agronom Ion Șandru. 
Datele, cifrele, și le-au avut notate, 
firește, în carnețele. Au fost însă și 
vorbitori care au trebuit să ia cu- 
vîntul cu totul pe nepregătite. Așa 
s-a întîmplat cu colectiviștii Ioana 
Micu și Gheorghe Fundățeanu.

Oaspeții au cerut să le vorbească 
și cîțiva simpli muncitori din bri

la cctectuMtu 
RDU NEGRU

găzile de cîmp. Să le spună cum 
trăiesc, cum muncesc și cît cîștigă 
în gospodăria colectivă. Nici Gheor
ghe Fundățeanu, nici Ioana Micu nu 
mai luaseră vreodată cuvîntul de pe 
scena căminului, în fața atîtor oa
meni. Puțin intimidați la început, 
căutîndu-și cuvintele, ei au făcut 
treptat o minunată demonstrare a 
superiorității gospodăriei colective, 
îndeosebi cuvîntul lui moș Fundă
țeanu a stîrnit ropote de aplauze.

„Om cu 11 copii și 14 pogoane — 
spunea el — am tot stat de-o parte, 

ba după unul, ba după altul, vreo 
doi ani. Ei, dar în ’952, m-am hotărît 
și-am băgat cerere. De-atunci și 
pînă azi, am măritat cinci fete — da’ 
cu ce nunți ! — le-am cumpărat la 
toate mobilă, iar pe ăilalți, colecti
viști și ei, îi am în jurul meu, fie
care cu casă nouă și cu tot ce tre
buie. Anul ăsta, ce să vă mai spun, 
am făcut pînă acum 600 de zile- 
muncă și trag nădejde să ating pînă 
la iarnă mia. Mă-ntrebați ce pri
mim la ziua-muncă. Primim 10 lei,

3 kg. de grîu, 3,5 de porumb, car
tofi. (am și luat 600 de chile la a- 
vațisul de 40 la sută), fasole, zarza
vaturi, vin, țuică, brînză, paie de 
ar^ și or mai fi și altele. Pe lîngă 
astea, în gospodăria mea personală 
am vacă cu lapte, am doi porci (unul 
l-am contractat și-o să-mi aducă 
vreo două mii de lei) și păsări de 
calci pe ele prin ogradă. Și ca mine, 
trăiesc toți colectiviștii sîrguincioși".

într-o cuvîntare, fie și bine pre
gătită, e greu să cuprinzi totul. Mai 
rămîneau de spus multe lucruri. Tn- 
trebînd și iscodind la fiece pas, oas

peții le-au putut afla. Astfel, cu e 
seară mai înainte, conducerea gos
podăriei luase hotărîrea să cumpere 
gratuit, din fondul social-cultural, 
caiete de școală pentru copiii colec
tiviștilor. Tot din fondul social-ctii- 
tural al colectivei, se dă un mare 
sprijin formațiilor de artiști ama
tori din comună. Pentru echipele de 
dans și de teatru s-au cumpărat cos
tume în valoare de 10.000 lei. S-au 
cumpărat și instrumente muzicale. 
Colțul roșu al colectivei a fost în
zestrat cu cărți în valoare de 2 090 
lei. Și iată, echipa de teatru care a 
pregătit piesa „O să fie nuntă mare", 
s-a calificat pentru faza regională a 
Festivalului „I. L. Caragiale". Lucru 
de cinste ce se datorește și el felu
lui înfloritor de viață în satul colec
tivizat.

La plecare, cuvîntul de despărțire 
al întovărășiților a fost :

— Vă mulțumim, tovarăși colecti
viști, pentru tot ce ne-ați arătat și 
vă invităm să veniți — chiar în 
toamna asta — la inaugurarea gospo
dăriilor colective de la noi.

Pentru acest eveniment, condu
cerea întovărășirii „Vasile Roaită" 
din Crovu a fixat chiar și o zi pre
cisă : 7 Noiembrie.

N. CULC EA
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’fovarășul Ch. Gheorghiu-Dej, jntrind in sediul Organizației Națiunilor. 
4 Units

Convorbirea 
tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 

cu corespondentul ziarului „New York Times"— 
Harrison Salisbury

(Urmare din pag. 1)

a «cestui an Romînia și S.U.A. an 
semnat un acord prin care se regle
mentează chestiunile financiare pen
dinte, afirmindu-se totodată dorința 
reciprocă de a lărgi relațiile comer
ciale''.

După aceea, autorul se referă la 
Cele spuse de tovarășul Gheorghc 
Gheorghiu-Dej cu privire Ia dezvol
tarea in interes reciproc a relațiilor 
comerciale romino-americane care 
este împiedicată de S.U.A. prin res
tricții Ia articole de export și prin 
proceduri greoaie și birocratice.

Ziarul amintește datele Pe caro 
Ie-a dat tovarășul Gheorghiu-Dej și 
care arată că 60 la sută din comer
țul exterior al Rominiei este acope
rit de schimburile cu țările socia
liste. S-au dezvoltat totodată rapid 
In ultimii ani relațiile cu Franța, An
glia și Germania de vest.

Intr-un comentariu publicat în a- 
Celați număr al ziarului și consacrat 
problemelor sesiunii Adunării Gene
rale a O.N.U., Harrison E. Salisbury 
relatează declarațiile tovarășului 
Gheorghiu-Dej in legătură cu pozi
ția față de dezarmare a primului 
ministru englez Macmillan așa cum

Participarea tovarășului Gh. Gheorghiu-Dej 
la recepțiile oferite de delegațiile Indoneziei, 

Bulgariei și Etiopiei
Luni seara, tovarășul Gh. Gheor

ghiu-Dej, șeful delegației R.P. Ro
mine la cea de-a 15-a sesiune a 
Adunării Generale a O.N.V., a par
ticipat Împreună cu tov. Stefan 
Voitec la recepția oferită la hotelul 
^Waldoorf-Astoria" de președintele 
Indoneziei, Sukarno, in cursul re
cepției tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej 
s-a întreținut cordial cu președintele 
Sukarno. Președintele Sukarno ți-a 
amintit cu multă plăcere de vizita 
pe care a făcut-o in cursul acestui 
an in Republica Populară Romînă. 

a reieșit din cuviniarea acestuia în 
fața Adunării Generale.

Salisbury scrie în această privin
ță : ^Gheorghiu-Dej a calificat cu- 
vintarea lui Macmillan ca un pas 
Înapoi. El a spus că propunerile pri
mului ministru privind un studiu al 
experților asupra dezarmării repre
zintă o măsură retrogradă și ar 
amina orice dezarmare reală pină la 
paștele cailor.

Domnul Gheorghiu-Dej a reamin
tit că experții Ligii Națiunilor erau 
încă in curs de a elabora listele de 
armament ci nd a izbucnit al doilea 
război mondial. Nu ne putem per
mite să pierdem atîta timp, mai 
ales in zilele noastre, ci nd tehnica 
militară a ajuns într-o fază așa de 
avansată.

Esența poziției lui Macmillan, a 
spus d-sa, este de a se eschiva de la 
dezarmare și de a amina orice mă
sură efectivă după cum se spune, 
pină la calendele grecești. In reali
tate ea ar îngropa întreaga proble
mă".

★
Convorbirea care a apărut în 

hNew York Times" a fost însoțită 
de o hartă a regiunii balcanice.

El și-a exprimat din nou recunoș
tința pentru primirea călduroasă pe 
care i-a făcut-o poporul romin in 
timpul acestei vizite.

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, a 
participat de asemenea împreună cu 
tov. Ștefan Voitec la recepția oferită 
de Todor Jivkov, conducătorul de
legației R.P. Bulgaria la O.N.V. și la 
recepția oferită la hotelul .Pierre" 
de către Aklilu Habte Void, prim vi
cepreședinte al Consiliului de Mi
niștri și ministru al Afacerilor Ex
terne al Etiopiei, șeful delegației e- 
tiopiene la O.N.V.

Au devenit larg cunoscute în lumea 
întreagă istoricele propuneri ale 
Uniunii Sovietice privind înfăptui
rea dezarmării generale și totale 
sub un control internațional sever, 
lichidarea cît mai grabnieă a ruși- 
ns®ului sistem colonial și altele. 
Cine ar putea să bareze calea spre 
inimile oamenilor a unor asemenea 
istorice propuneri ? Nimeni. Din 
cale afară de iritat pentru faptul 
că planurile de a-I izola pe N. S. 
Hrușciov și celelalte delegații din 
țările socialiste nu i-au reușit, Oc
cidentul a încercat și imposibilul. 
Lui Macmillan, primul ministru 
al Angliei, i-a revenit „sarcina" 
să risipească impresia profundă, 
favorabilă cuvîntărilor delegați- 
lor țărilor socialiste. Macmillan a 
consimțit să părăsească o foarte 
interesantă" vînătoare de potîr- 
nichi și s-a înfățișat la O.N.U. ca 
să dea „riposta", în numele tutu
ror țărilor occidentale, propunerilor 
sovietice. Dintru început, H. Mac
millan a prezentat în culori tranda
firii relațiile dintre colonialiști și 
victimele lor de pe teritoriile afri
cane ale Angliei. Se prea poate ca 
Macmillan să fi avut o criză de 
uitare și să nu-și fi adus aminte 
de represaliile sîngeroase din Ci
pru, de jefuirea Indiei și închisorile 
în care au stat printre alții și Ja
waharlal Nehru, dar reprezentanții 
din sală ai unor țări care au avut 
de îndurat stâpînirea colonialistă 
engleză nu uită.

Premierul englez s-a referit 
ți la problemele dezarmării. Mai 
bine zis a căutat să ocolească 
această problemă, bătînd apa în 
piuă despre „control", susținînd de 
fapt, ca și Eisenhower, controlul a- 
aupra înarmării și nu asupra de
zarmării, reluînd formula de eschi
vare obișnuită a puterilor occiden
tale că Uniunea Sovietică n-ar vrea 
să accepte un control eficace. Re
plica a venit pe loc, din partea 
lui N. S. Hrușciov, care a spus de 
la locul său :

— Acceptați dezarmarea și noi 
vom accepta orice control 1

★

In momentul de față una din 
Importantele probleme în discuție 
la O.N.U. este cea a stabilirii or
dine! de zi. Aceasta nu este o for
malitate așa cum s-ar părea, ci o 
chestiune de esență. Puterile occi
dentale, urmărind torpilarea rezol
vării celor mai importante proble
me, au făcut diverse manevre pen
tru ca tocmai acestea să nu fie dis
cutate în Adunarea Generală, ci în 

Tovarășul Gh. Gheorghiu-Dej, dină mina cu dr. Gunapala P. Malalasekera, trimis ex

traordinar șt ministru plenipotențiar al Ceylonului la București, membru al delega
ției Ceylonului la O.N.U.

diverse comitete. In ședința din 1 
octombrie, Uniunea Sovietică a pro
pus spre examinare Adunării Ge
nerale un proiect de rezoluție în 
care propune ca la ședințele ple
nare ale Adunării Generale să fie 
discutate problema dezarmării, pro
blema acțiunilor agresive ale 
S.U.A. împotriva Uniunii Sovietice 
și Declarația cu privire la acorda
rea independenței țărilor și popoa
relor coloniale. Acestea au fost re
comandate de Comitetul General, 
la presiunea S.U.A., să fie discu
tate doar in Comitetul Politic.

In ziua de 30 septembrie, în fața 
clădirii O.N.U., într un cadru so
lemn au fost înălțate drapelele de 
stat ale celor 16 țări admise re
cent în O.N.U. Admiterea în Orga
nizația Națiunilor Unite a țărilor 
care și-au dobîndit recent inde
pendența arată linia pe care tre
buie să meargă în viitor O.N.U., 
aceea de a deveni atotcuprinză
toare, reprezentînd toate popoarele 
din lume. Dar în O.N.U. și în mo
mentul de față dăinuie o situație 
anormală. Un popor de 600 mi
lioane, cum este poporul chinez, 
unul din întemeietorii O.N.U., este 
lipsit de posibilitatea de a-și spune 
cuvintul. Tot așa se tărăgănează și 
admiterea Republicii Populare Mon
gole în O.N.U. Structura actuală a 
organelor O.N.U. permite ca grupul 
de state imperialiste să exercite pre
siuni asupra O.N.U. Așa s-a întâmplat 
și cu prilejul intervenției imperia
liste în Congo, ci nd secretarul gene
ral al O.N.U. Dag Hammarskjoeld, 
susținător al intereselor imperialiste, 
a sprijinit, cu ajutorul trupelor
O.N.U., guvernele marionetă, trădă
toare și nu guvernul legal al lui 
Patrice Lumumba.
In cursul zilei de 1 octombrie și 

în ziua de 3 octombrie, în cadrul 
discuției politice generale a luat 
cuvîntul N. S. Hrușciov. Cuvîntă- 
rile sale au făcut o impresie adîncă, 
fiind subliniate în repetate rinduri 
de puternice aplauze. N. S. Hruș
ciov a demascat monstruoasa ne
dreptate care i se face poporului 
chinez, al cărui loc în O.N.U. este 
uzurpat de stafia ciankaișistă. In 
cuvîntarea sa din 3 octombrie, șeful 
guvernului sovietic s-a referit încă 
o dată la problema organului exe
cutiv al O.N.U. N. S. Hrușciov 
a arătat că datorită actualei 
structuri a organelor O.N.U., „există 
o orientare unilaterală în activita
tea Națiunilor Unite in activitatea 
Adunării Generale, a Consiliu
lui de Securitate și a Secretariatu
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prezentată în O.N.U—a spus Krishna 
Menon, reprezentantul Indiei — 
O.N.U., siidînd rațiunea, nesoco
tește adevărata stare de lucruri". Mi
nistrul Afacerilor Externe al Gha- 
nei, Adjei, a spus: „Dacă O.N.U. se 
va orienta în activitatea sa după 
considerente de ideologie, ea va 
trăda principiul universalității. Este 
primejdios să se considere că numai 
calea capitalistă urmată de Occident 
este justă".

Cu mult interes a fost urmărită 
cuvintarea tovarășului Jănos Ka<dar, 
șeful delegației R.P. Ungare. Șeful 
delegației ungare a relevat faptul că 
în timp ce U.R.S.S. și celelalte țări 
socialiste au venit la Adunarea Ge
nerală cu propuneri noi în domeniul 
dezarmării, conducătorii N.A.T.O. au 
marcat deschiderea sesiunii Adună
rii Generale a O.N.U. prin desfășu
rarea unor mari manevre militare. 
Jănos Kâdâr a sprijinit întrutotul 
propunerile sovietice privind dezar
marea generală și totală sub un con
trol internațional sever și a subli
niat că a sosit timpul ca sistemul co
lonial să fie lichidat complet și de
finitiv.

Jănos Kădătr a înfățișat fapte eloc
vente care demonstrează succesele 
obținute de Ungaria în anii puterii 
populare, arătînd că de la eliberare 
și pînă în prezent creșterea produc
ției industriale a fost în medie de 
11 la sută pe an față de 1 la sută 
în anii 1920—1945. El a demascat 
presiunile la care s-au dedat S.U.A. 
pentru a include pe ordinea de zi a 
Adunării Generale așa numita „pro
blemă ungară”, „care nu este decît 
o intrigă, o campanie de calomnii 
îndreptată împotriva a două state 
membre ale O.N.U. — Uniunea So
vietică și R.P. Ungară",

★

La 4 octombrie, în cadrul ședinței 
plenare de dimineață a Adunării 
Generale, a continuat discuția poli
tică generală.

Primul a luat cuvintul șeful de
legației R.S.S. Ucrainene, N. V. Pod- 
gornîi.

N. V. Podgomîi a atras atenția a- 
supra înrudirii politicii S.U.A. și po
liticii R.F.G. în problema dezarmării.

Primul ministru al Libanului, 
Saeb Salam, a salutat cele 16 țări 
noi care au fost primite ca membre 
ale O.N.U. și a cerut lărgirea com
ponenței Consiliului de Securitate și 
a Consiliului Economic și Social al 
O.N.U.

Ministrul Afacerilor Externe al 
Greciei, Averoff, s-a referit pe larg 
în cuvintarea sa la propunerile R.P. 
Romîne: „Acțiuni pe plan regional 
în vederea îmbunătățirii relațiilor 
de bună vecinătate între state euro

pene aparținînd unor sisteme social- 
politice diferite". El a arătat că un 
element constructiv al acestor pro
puneri este sublinierea necesității 
unor relații <le bună vecinătate între 
țările cu sisteme sociale și politice 
diferite.

Cu toate aceste afirmații Averoff 
a invocat diferite pretexte pentru a 
justifica atitudinea practic negativă 
a guvernului grec față de propune
rile R.P. Romîne.

★

Deși a trecut puțin timp de la 
deschiderea lucrărilor celei de a 
15-a sesiuni a O.N.U., se poate ob
serva de pe acum existența a două 
linii în politica externă. Una este li
nia apărării intereselor omenirii, a 
apărării păcii, a destinderii încor
dării internaționale, a realizării de
zarmării generale și complecte sub 
un control internațional riguros, a 
eliberării popoarelor din colonii, linie 
susținută consecvent de către toate 
țările socialiste și alte țări iubitoare 
de pace. Cealaltă este linia puteri
lor occidentale care încearcă torpi
larea oricăror tratative rodnice, pen
tru a putea continua nestingherite 
cursa înarmărilor, războiul rece, 
menținerea colonialismului.

Deosebit de semnificative în a- 
ceastă direcție sînt răspunsurile date 
scrisorii din 20 septembrie, semnată 
de președintele Ghanei, primul mi
nistru al Indiei, președintele Indone
ziei, președintele R.A.U. și preșe
dintele Iugoslaviei, în care se reco
mandă ca guvernele U.R.S.S. și 
S.U.A. să reia contactele întrerupte 
în ultimul timp. In timp ce preșe
dintele S.U.A. Eisenhower, s-a grăbit 
să refuze net și categoric, N. S. 
Hrușciov a arătat în scrisoarea sa de 
răspuns : „După convingerea pro
fundă a guvernului sovietic, actuala 
stare a relațiilor dintre U.R.S.S. și 
S.U-A-, care s-au înrăutățit, poate fi 
lichidată. Pentru aceasta este insă 
necesar să se recunoască in mod 
clar care a fost cauza înrăutățirii a- 
cestor relații, să se recunoască in 
mod clar că această înrăutățire a 
fost provocată de acțiunile perfide 
fără precedent ale guvernului S.U.A., 
care a mers pe calea înfăptuirii ac
țiunilor agresive provocatoare împo
triva Uniunii Sovietice. Cu alte cu
vinte, sintem gata să luăm contact 
ți să ducem tratative cu președintele 
ți cu guvernul Statelor Unite ale 
Americii, scontind că guvernul S.U.A. 
va găsi curajul pentru a condamna 
aceste acțiuni care au provocat în
răutățirea relațiilor sovieto-ameri- 
cane ți că va manifesta bunăvoință 
în ce privește îmbunătățirea în prac
tică a acestor relații'.

N. S. Hrușciov, președintele Consi liului de Miniștri al U.R.S.S. î/ 
Kwame Nkrumah, președintele Republicii Ghana, stind de vorbi,în clă
direa reprezentantului permanent al U.R.S.S. de la O.N.U. din New Xqrft

Oamenii muncii din New YorE
îl salută pe N. S> Hrușciov

La 3 octombrie, în apropierea clă
dirii reprezentanței sovietice la 
New York, care în momentul de față 
este reședința lui N. S. Hrușciov, a 
avut loc o demonstrație a oameni
lor muncii din New York.

La demonstrație au luat parte lu
crători din industria de confecții, 
muncitori din industria de încăl
țăminte, textile și din alte ramuri 
industriale. Mulți dintre ei purtau 
lozinci: „Sindicatele din New York 
salută vizita lui N. S. Hrușciov", 
„Sindicatele din New York, sînt pen
tru pace și dezarmare", „Sindicatele 
din New York sprijină propunerea 
de a se pune capăt colonialismului".

Participanta la demonstrație ve
neau direct de la lucru, ei veneau 
aci înfruntînd puternicele cordoane 
polițienești, care nu au putut inti
mida pe partizanii păcii și priete
niei între popoare. Ei veneau pen
tru a declara că sînt de acord 
cu poziția adoptată la sesiunea 
O.N.U de către N. S. Hrușciov, con
ducătorul delegației sovietice, pen
tru a se pronunța în favoarea dez
voltării relațiilor de prietenie între 
S.U.A și U.R.S.S. O parte a străzii 
pe unde trecea demonstrația deve
nise neincăpătoare. Ea devenise ne
încăpătoare pentru sutele de oameni 
ai muncii din New York.

Cită forță, cită hotărîre exprimați 
figurile demonstranților cînd scan
dau: „Nu mai vrem războaie!", 
,,Vrem pace!", „Vrem dezarmare

In încheierea demonstrației un 
grup de participanți au vizitat re
prezentanța sovietică și au transmis 
lui N. S. Hrușciov flori.

Ei au transmis de asemenea o scri
soare din partea Consiliului sindical 
de luptă pentru pace din New York 
in care se spune printre altele : „Sîn- 
tem oameni care năzuim spre pace 
în întreaga lume... Salutăm propu
nerea premierului Nikita Hrușciov și 
modul său de a pune problemele 
care trebuie să fie rezolvate în nu
mele păcii. Muncitorii sînt vital in
teresați în lichidarea războiului 
rece, in dezvoltarea comerțului din
tre Est și Vest și în dezarmare. Pen
tru obținerea păcii sînt necesare eli
berarea popoarelor coloniale și re
prezentarea Chinei în O.N.U ".

Sintem un grup de membri de 
rînd ai sindicatelor din New York 
grupate în Consiliul luptei pentru 
pace, se spune in încheierea scri
sorii. Ne dăm seama cită importan
ță are pentru muncitorii americani 
discutarea acestor probleme la Adu
narea Generală de către conducăto
rii statelor din lume.

Gheorghe Gheorghiu-Dej și Ștefan Voitec tntreținîndu-se eu Doudou 
'misirul Afacerilor Externe al Senegalului și Albert Balima, director al 
amentului politic din Ministerul Afacerilor Externe al Voltei Superioare

Tovarășul Gheorghe Gheorghiu-Dej, a oferit un dineu la sediul misiunii perma
nente a R. P. Romîne de pe lingă O.N.U., in cinstea reprezentanților noilor state 
independente care au devenit de curind membre ale O.N.U. In clișeu : tovarășul Gh.

Gheorghiu-Dej, întreținîndu-se cu Louis Rakotomalala, ambasador al R. Malgașe.



Vă prezentăm romanul lui M. Șolohov:
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După o lungă așteptare, cititorii 
din țara noastră au căpătat posibi
litatea să afle oe s-a intîmipiat in 
continuare cu eroii ,,Pămîntului 
desțelenit". După, cum se știe, pri
mul volum al acestei minunate cărți 
a lui Mihail Șolohov a apărut în 
anul 1932, tar în traducere romî- 
neaacă în anul 1949. Puțini eroi 
literari au fost îndrăgiți ca cei din 
„Pătnînt desțelenit" — Davidov, Na- 
gulnov, Razmiotnov, Maidannikov, 
moș Șciukar și alții. Numai la noi 
în țara primul volum al „Pămîntu- 
lui desțelenit" a fost reeditat de 
șase ori. Cu atît mai mare era ne
cazul admiratorilor că destinul eroi
lor parcă râmînea suspendat în aer... 
Acum, totul s-a împlinit... Apariția 
celui de-al doilea (și ultimului) vo
lum al ..Pamîntului desțelenit" este 
un însemnat eveniment literar.

Ținem minte cu toții cum se în
cheia prima parte a romanului. 
Justa politica leninista a partidului 
comunist al Uniunii Sovietice a asi
gurat victoria decisivă în lupta 
pentru transformarea socialistă a a- 
gricUiturii. Ecourile acestei victorii 
au ajuns și în satul căzăcesc Gre- 
meaeii Log. Devierile stîngiste în 
munca de transformare socialista, 
cane dădeau apă la moară dușmanu
lui de clasă, au fost lichidate. Pînă 
șl cel mai îndărătnici anticolecti- 
viști au refuzat să șe ridice împo
triva puterii sovietice. Dușmani de
clarați ai poporului ca Polovțev, 
Liatievski și alții, 
s-au văzut izolați. 
Pe de altă parte, 
au început să se 
vadă și roadele 
muncii colective. 
Colhozul condus 
de Davîdov s-a în
tărit. Se părea că 
evenimentele se 
apropie de dezno- 
dămînt. Au apărut 
anumite rezolvări 
în viața personală 
a eroilor Nagul- 
nov s-a despărțit 
definitiv de Lușka, 
dar aceasta a reu
șit sa-1 atragă pe 
Davîdov. Razmiot
nov a trebuit s-o 
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rupă și eJ cu Ma
rina iul... Pînă și 
nov a ajuns într-un 
că trebuie „să se împace 
terea sovietica Intr-un cuvînt, 
părea c>a norii s-au împrăștiat, că 
totul vestește timp frumos, cînd deo
dată in comună a reapărut Polovțev, 
iac din îndepărtata Slberle sa în
tors Timoșka Rvartîi, fiu de chiabur, 
iubitul Lukerieî... Volumul întîi se 
termina o dată ou prevestirea unor 
noi complicații, dar cum urmau a fi 
acestea nu putea ghici nimeni. Cu 
atît mal mare era curiozitatea citi
torilor.

In volumul al doilea, reîntîlnim 
toate cunoștințele vechi. Dar în timp 
ce volumul întîi relata mai ales des 
pre înființarea colhozului și despre 
primele măsuri pentru întărirea lui, 
în volumul al doilea cadrul acțiunii 
este deja munca organizată : cositul 
finului, pregătirile pentru seceriș 
ete. Se schimbă șj tactica dușmani
lor : ei nu mai speră să ridice ca
zaci mea împotriva statului sovietic, 
ci râvnesc la pregătirea a tot felul 
de ceime. Astfel, chiipul lor hîd se 
reliefează și mai puternic. Temîn- 
du-sei de trăncănelile propriei sale 
mante, Ostrovnov o ucide zăvorîn- 
d-o îhtr-o cameră fără mîncare șl 
fără /âpă. Liatievski pîndește în 
druinț/dol activiști ai securității și-l 
ucide. Pînă la urmă, izolați și pe 
puncțul de a fi încolțiți șt zdrobiți, 
dușmanii spumegă de furie și iovesc 
mișetejjte în dreapta și în stânga, 
somanind moarte în preajma lor. 
Oblieați să se ascundă mereu în că
măruța lui Ostrovnov, se ceartă în
tre ej se jignesc și se ocărăsc recl- 
proc^ierzînd treptat orice urmă de 
înfățișare omenească.

Insischimb, se împlinesc și capătă 
noi Kfimensiuni umane chipurile 
eroilor pozitivi Nagulnov suportă cu 
tărie- suferința pricinuită de destră 
mâneți, familiei sale, studiază cu și 
mai paidtă înverșunare limba engleză 
(în Vederea revoluției mondiale), dar 
cu cStii demnitate se răfuiește el cu 
tîlharul de Timofei, atunci cînd își 
dă seama că lupul a început să dea 
tîrcoale stînei. Pînă și Lușka, ple- 
cînd ;pentru totdeauna din Gremea- 
cii Log, simte superioritatea covîr- 
șitoare a focului el bărbat. Nagul
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înrăitul Ostrov 
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nov strânge pas cu pas plasa în Ju
rul teroriștilor și pînă la urmă 11 
descoperă în bîrlogul lui Ostrovnov.

Trece prin încercări grele și Da- 
vțdov. Iși dă seama că a făcut o 
greșeală gravă încurcîndu-ee cu 
Lușka, ou atît mai mult, cu cît a- 
ceasta femele ușuratică nici nu-1 iu
bea. Pe de altă parte, înțelege că 
n-a fost nici suficient de vigilent, că 
a acordat prea multă încredere chia
burului Ostrovnov, strecurat în col
hoz ca administrator. Fierarul Șalîi 
îl critica aspru, și Davîdov este ne
voit să accepte critice. Insă ca orice 
comunist, Davîdov iese întărit din 
inoercări : împreună eu Nagulnov șl 
Razmiotnov acționează sistematic 
întru descoperirea răufăcătorilor, 
lucrează zi și noapte pentru orga
nizarea muncii în colhoz, iar autori
tatea lui ciește zi de zi. Găsește 
fericirea pînă la urmă și în viața 
personală descoperind dragostea 
tinerei și sfioasei Variuha. Se logo
dește și se pregătește deci să se 
stabilească pentru totdeauna în Gre- 
meacil Log. Se liberează de amără
ciune și Razmiotnov, se însoară, în
cepe să privească mai senin în jur... 
Kondrat Maidannikov se eliberează 
șl el de ceea ce numea singur „ră
mășițele individualiste", se antre
nează în muncă, Intră în partid îm
preună cu alțl colhoznici.

Multe lucruri hazlii aflăm în volu
mul al doilea și despre moș Șciu
kar, numit vizitiul colhozului. Moșul 

a devenit și mai 
vorbăreț. Iar dacă 
nesfîrșitele sale 
„istorii" învese
lesc lumea în cli
pe de răgaz, ace
stea devin o ade
vărată pacoste la 
ședința din care, 
prin tot felul de 
stratageme, se în
cearcă îndepărta
rea Iul Șciukar... 
Ca un copil bă- 
trîn se leagă Șciu
kar de Davîdov șl 
Nagulnov, consi- 
derîndu-i a fi cei 
mat buni prieteni 
al săi.

In volumul ai
doilea apar și eroi 

noi. in primul rînd, comunistul Nes
terenko, secretar al comitetului ra
ional de partid, luptător dîrz, devo
tat, ca.re sacrifică în muncă propria 
sa sănătate Veșnic pe drumuri, 
mereu sfătuindu-i pe alți tovarăși, 
apare ca figura luminoasa a unul om 
pentru care viața se confundă cu 
lupte partidului. Aspru, tăios, dar 
plin de bunătate potolită și de înțe
lepciune, este și fierarul Șalîi. Tă
cut, ascuns, dai' năzuind aprins că
tre viața nouă, este colhoznicul Ar- 
janov, în care Davîdov descoperă, 
spre surprinderea sa, un suflet mare.

După ce a apărut în ,,Pravda" ul
timul capitol al romanului, mulți ci
titori au fost contrariați : de ce se 
prăpădesc năpraznic Davîdov șl 
Nagulnov ? De ce „Pămînt desțele
nit" se termină tragic? Fiindcă 
lupta pentru fericirea oamenilor este l 
o luptă grea, care cere sacrificii, j 
Davîdov și Nagulnov mor răpuși de 
mîna crimală a dușmanului, însă 
cauza lor continuă să trăiască. Mai
dannikov este ales președinte ai col
hozului, iar Razmiotnov secretar al 
organizației de partid. Toți dușmanii 
sînt prinși pînă la urmă și pedepsiți. 
Colhozul se consolidează Bunăsta
rea oamenilor crește

„Pătnînt desțelenit" confirmă ast
fel, cu forța convingătoare a artei, 
că istoria nu poate fi întoarsă îna
poi. că e de neînvins cauza comu
niștilor. Inchizind cartea, rămîi cu 
imaginea măreața a unei victorii ce 
se proiectează in viitor. Colhozu
rile sovietice, rod al luptei partidu
lui. se întipăresc în imaginația noa 
stră ca unul din factorii esen-țiall ai 
victoriei socialismului

Volumul al doilea al romanului 
„Pămînt desțelenit" se citește pe 
nerăsuflate. Talentul șolohovian ne 
ajută să cunoaștem în adînclme su
fletele, unor oameni minunați, viața 
lor, eforturile, suferințele și izbîn- 
zlle lor Este o carte care capti
vează și înalță Un adevărat manual 
al vieții. Nu încape îndoială că a- 
cest roman va fi citit de sute de 
mii de oameni ai muncii și în pa 
trte noastră

MIHAI NOVICOV

Echipa de la foreza condusă de tovarășul Alexandru Chiriță discută 
noile probe de pămînt scoase din advnmri. Act ua fi oombinatml.

ÎNSEMNĂRI

Peisaj obișnuit de toamnă — ca te 
pastelurile bardului de la Mircești — 
cu văzduh plumburiu și țipăt de gîș- 
te sălbatice pornite în migrație spre 
caldele zări ale Sudului. Un vînt 
umed cu mireasmă de stufăriș șu- 
șuie dinspre bălțile Dunării și lun
cile Șiretului. Lumina searbădă, 
cernută prin pînza deasă a no
rilor mîngîie eu sfială obrazul 
cîmpului, țepos și încrețit. De pe 
grindurile mai înalte se vede, jur- 
împrejur, chenăruiala apăsată a ară
turilor proaspete. Pe unde s-au le
gănat foșnind grînele aurii, unde au 
cîntat ciocîrlia și pitpalacul, cîmpul 
răscolit de fierul plugului intră în 
lungul somn germinativ din care se 
va trezi la primăvară, revărsîndu-și 
puterile adunate în recolta cea 
nouă. Aici, însă, unde ne aflăm a- 
cum, în vecinătatea bătrânului port 
dunărean, între văile Cătușa și Mă
lina, o întreagă țarină va ierna ne- 
ogorîtă și nesemănată. Miriștile și 
porumbiștile nu var mai fi atinse 
de pluguri, iar la vară nu vor mai 
veni combinele să-și umple buncă- 
rele cu grăunțe naașcate. în anul 
de grație 1960 s-a cules de aici cea 
din urmă recoltă. Cu ea s-a încheiat 
definitiv străvechea istorie agricolă 
a acestor locuri pe drumurile cărora 
în urmă cu două și trei milenii aler
gau carele cu cîte șase osii și cu 
coviltire de piele, ale Sciților, urmă
rite de oștile lui Darie împărat și 
apoi de falangele lui Alexandru Ma
cedon. Acum, sub soarele so
cialismului se scriu alte pagini, ale 
unei cronici noi, industriale. Aici, la 
confluența Șiretului cu Dunărea, se 
va ridica mirifica cetate modernă a 
metalului, marele combinat siderur
gic de la Galați, unul din cele mai 
mari obiective industriale prevă
zut a se realiza în viitorii zece ani, 
care va avea un rol de cea mai 
mare importanță în dezvoltarea tu
turor ramurilor economiei naționale 
la nivelul cerut de sarcinile desă- 
vîrșirii construcției socialismului în 
țara noastră.

Acum e liniște pe cîmp. O liniște 
îngîndurată, de așteptare. încă se 
mai poate surprinde instantaneul 
iepurelui care o ia la sănătoasa prin 
porumbiști, speriat de apariția unui 
G.A.Z. Șantierul propriu-zis nu 
există încă ; colectivul său de-abia 
se înfiripă. Nu s-au ivit încă exca
vatoarele și buldozerele, nici beto
nierele, nici macaralele turn. Pri
mul cuvînt îl spun geologii și topo- 
metriștii ; primele instrumente care 
au intrat în funcție sînt teodolitul 
și goniometrul, foreza acționată ma
nual și cazmaua. Strat cu strat, pă- 
mîntul este cercetat cu atenție pînă 
la o adîncime de 35 de metri. Îm
pachetați, etichetați, bulgării roșeați 
de loess sînt trimiși pe rînd la la
boratoare pentru analiză. încercarea 
pamîntului se mai face și altfel în 
cîteva gropi s-au turnat un fel de 

ciuperci de beton, de zeci de tone, 
îngreunate și mai mult cu calupuri 
de plumb. Gropile sînt literalmente 
inundate și, zi, noapte, inginerii no
tează milimetru cu milimetru, cît 
cedează stratul sub acțiunea apei.

La ce folosesc toate acestea nu e 
greu de bănuit : ea să se știe cum 
trebuie făcute fundațiile viitorilor 
coloși de oțel și șamotă. In același 
timp la Galați, vreo 120 de tineri, 
reușiți la examenul de admitere, ur
mează cursurile de desen tehnic. 
Calificîndu-se sub îndrumarea unor 
proiectanți experimentați de la 
IPROMET, care au la activ multe 
și importante lucrări de investiții 
deja înfăptuite în ultimii ani la Re
șița, Hunedoara, Oțelul Roșu sau 
Căi an, ei vor trece la planșetele de 
desen să dea contur proiectelor de 
execuție : furnale, hale pentru oțe- 
lării, turnătorii, forjă grea... Și de 
pe foile de calc, constructorii vor 
transcrie la scară naturală contu
rurile sobre ale gigantului siderur
gic.

Să privim și să ne întipărim bine 
în minte tabloul acestor cîmpuri 
zugrăvite în culorile stinse ale în- 
tomnării. Curând ne va fi dat să-1 
revedem numai în amintire sau în 
fotografii documentare pentru uzul 
posterității. Deceniul care vine îi 
va suprapune un vast și superb pei
saj industrial cu coșuri înalte fu- 
megînd și curgerea incandescentă a 
rîurilor de metal topit, măsurată în 
milioane de tone — patru milioane 
tone de oțel anual. întrezărim com
plexele instalații și agregate auto
mate, adevărați roboți puternici și 
docili, pe care oamenii îi vor con
duce comod, prin apăsarea unor bu
toane, de la pupitrele de comandă ; 
clocotul lavei din pîntecul furnale
lor și erupția orbitoare a șarjelor 
slobozite; vedem legănîndu-se pe 
drumul fără pulbere al Dunării șle
purile ce vor aduce cocs și mine
reu și vor duce uzinelor, pentru 
prelucrare, lingourile grele de cîte 
120 de tone fiecare, din care se vor 
naște mii și mii de noi strunguri și 
tractoare, limuzine, agregate grele 
și aparate de mare finețe ; și vedem 
palatele pentru muncitori de-a lun
gul largilor bulevarde, peluzele cu 
gazon și straturile de flori...

încercăm un copleșitor simțămînt 
de bucurie și mîndrie pentru aceste 
întrezăriri ale viitorului, pentru 
grandiosul program de perspectivă 
elaborat de cel de-al treilea Con
gres al partidului. Și avem certitu
dinea că tot ceea ce azi este numai 
proiect, mîine va deveni realitate 
vie. prin munca entuziastă a po
porului care, cu armele păcii des
fășoară pe frontul larg al construc
ției socialiste minunata ofensivă 
pentru o viață tot mai îmbelșugată 
și fericită.

AL. N. TPFSTIENI
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Trei ani de la lansarea
primului satelit 

artificial al Pâmîntului
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Cu trei ani în urmă, la 4 octombrie 1957, oamenii de 
știință 
tuiui. 
istoria 
a fost

Impresia produsă de lansarea primului sputnik a fost 
colosală. Milioane și milioane de oameni din întreaga lume 
își îndreptau ochii, în acea vreme, spre bolta înstelată, 
căirtînd să 
omului. In 
încetățenit 
țările și-au 
această înfăptuire măreață a științei șl tehnicii sovietice. 
„Luna artificială sovietică spunea, de pildă, renumitul 
astronom britanic H. Jones — constituie o realizare uimi
toare, o contribuție de neprețuit la anul geofizic interna
țional șl la știință în general".

Cei trei ani care au trecut de la lansarea primului satelit 
artificial al Pămîntului sînt aii de rodnic» și grandioase 
realizări în cucerirea Cosmosului. Savanțil sovietico, care 
s-au situat și se află în avangarda științei mondiale, au înfăp
tuit iii' acest interval' de timp o serie de experiențe ukni- 
teare cane apropie din ce în ce mai mult momentul cînd 
(primii astronauți își vor lua zborul în spațiul sideral. Ast
fel, la 3 noiembrie 1957, a fost lansat ,pe orbită Sputnik II, 
iar la 15 mal 1958, — Sputnik III. La începutul anului 
1959, în Uniunea Sovietică a fost lansată racheta cosmică 
,Lunik 1“ care, după ce a trecut prin apropierea Lunei, s-a 
ivîntat la milioane de ki lometri de planeta noastră, deve
nind; primă planetă artificială a sistemului solar. In același 
an la 12 septembrie, a fost lansată racheta „Lunik IT, 
care a atins suprafața Lu- 
nei și a depus acolo un 
fanion cu stema Uniunii 
Sovietice, iar la 4 octom
brie a fost lansat „Lunik 
Hl“, care a fotografiat, 
pentru prima oara, partea 
invizibilă a Lunei.

Anul 1960 a fost și el 
deosebit de bogat în reali
zări. In acest an, la 15 
mai, a f«6t lansată în văz
duh prima navă cosmică, 
iar la 19 august, cea de a 
doua nava cosmică, pe bor
dul căreia se aflau și ani
male de experiențe, care 
după un zbor de 24 de ore 
în jurul Pămîn-tului s-au in
tens nevătămate. Astfel, a 
test demonstrată practic 
posibilitatea revenirii pe 
Pămînt a astronauților, 
porniți în cercetarea Cos
mosului.

Bilanțul de trei ani al 
eforturilor îndreptate spre 
cucerirea Cosmosului este 
extrem de bogat. In acest 
răstimp. Uniunea Sovietică 
nu numai că șl-a păstrat 
avantajul ,pe care-1 avea în 
1957 față de S.U.A., ‘ 
l-a și mărit simțitor.

Uniunea Sovietică, 
rloasa constructoare a 
munismului, militantă neo
bosită pentru apărarea pă
cii 9e pronunță cu fermitate 
și consecvență pentru folo
sirea tuturor cuceririlor 
ștWwței în scopuri pașnice.

sovietici au lansat primul satelit artificial al Pămîn- 
Evenimentul acesta a marcat ia» moment epocal în 
civilizației. Poarta spre infinitul spațiu interplanetar 
deschisă.

zărească primul corp ceresc făurit de mîna 
numai cîteva zile, cuvîntul rusesc sputnik s-a 
în toate limbile. Oamenii de știință din toate 
manifestat admirația și entuziasmul față de

S-a împlinit. Io 3 octombrie, 
un deceniu și jumătate de exis
tență Federației Sindicale
Mondiale. Constituită in 1945, 
la Pariș, co urmare a nestăvili
tului avint unitar ce caracteri
zează mișcarea sindicală din 
toată lumea, F.S.M. a parcurs 
acești 15 oni sub semnul luptei 
necurmate ți combative pentru 
interesele vitale ale celor ce 
muncesc, pentru libertate, demo
crație ți pace.

însemnătatea deosebită
care ore existența F. S. M. 

din

dar

glo
CO

în epoca noastră, rezultă 
faptul co sub steagul ei s-au 
încolonat sindicatele, otit din ță
rile lagărului socialist, cit și o 
bună partea celor din lumea ca
pitalistă. F.S.M. este, astfel, o or
ganizație care unește majorita
tea oamenilor muncii din lume, 
demonstrind, o dată mai mult, 
că interesele lor sînt comune, 
indiferent de convingeri politice, 
credințe religioase, rasă sou na
ționalitate. La întemeiere, F.S.M, 
avea 67.000.000 de membri, iar 
astăzi numărul lor depășește 101 
milioane. Aceasta, în pofida fop- 
tului că monopolurile imperia
liste au provocat, in 1949, o sci
ziune io rindurile F.S.M.

Prin intermediul centralelor 
sindicole naționale afiliate și a 
Uniunilor Internaționale ole Sin-

MAREA SĂRBĂTOARE A POPORULUI CHINEZ
în viața popoarelor există 

evenimente pe care ele le con
sideră printre cele mai de 
seamă jaloane din istoria lor. 
Un astfel de eveniment a a- 
vut loc cu 11 ani în urmă și 
în viața poporului chinez. A- 
tunci, la 1 octombrie 1949. a 
fost proclamată Republica 
Populară Chineză.

Instaurarea orînduîrii de- 
mocrat-populare în China a 
avut drept urmare descătușa
rea forțelor creatoare ale har
nicului popor chinez, care a 
pornit cu elan nestăvilit la 
muncă pentru făurirea unui 
viitor fericit. Și-, succesele do- 
bîndite în această direcție 
sînt dintre cele mai remarca
bile. A fost terminată în li
nii mari reconstrucția econo
miei naționale. Pornind la 
construirea bazelor socialis
mului, poporul chinez a în
făptuit înainte de termen 
principalii indici ai primului 
și ai celui de-al doilea plan 
cincinal. în țară au fost con
struite numeroase fabrici și 
uzine noi, dotate cu utilaj mo
dern. Producția industrială a 
crescut într-un ritm intens.

Succesele poporului chinez 
umplu de bucurie inimile oa
menilor muncii din țările so
cialiste. Ele nu sînt însă de
loc pe placul imperialiștilor 
în frunte cu monopoliștii din 
S.U.A. care nu vor să se împa

ce nici în ruptul capului cu 
noile rînduieli democratice 
stabilite în China și de aceea 
caută pe toate căile să dis
crediteze China populară, să 
o izoleze de restul lumii. Po
litica furibundă de discrimi
nare față de R. P. Chineză își 
găsește expresia și în încer
cările guvernanților din S.U.A. 
de a priva în mod ilegal po
porul chinez de 
dreptul său de a 
fi reprezentat în 
Organizația Națiu
nilor Unite.

Uniunea Sovieti
că, țările socialis
te și numeroase 
țări afro-asiatice 
sînt însă alături 
de R. P. Chineză 
și depun eforturi 
susținute pentru 
ca marea Chină 
populară să-și o- 
cupe locul în rîn- 
dul Națiunilor U- 
nite. Susținînd 
acest lucru la 
O.N.U., tovarășul
N. S. Hrușciov a 
spus în una din 
recentele sale cu- 
vîntări ținute la
O. N.U.: „Fără Chi
na nu poate exis
ta dezarmare, fă
ră China. Organi
zația Națiunilor

Unite nu-și poate desfășura 
activitatea in mod normal".

Republica Populară Chineză 
promovează cu consecvență o 
politică externă de pace,: se 
pronunță pentru coexistența 
pașnică, pentru soluționarea 
tuturor litigiilor internaționa
le pe calea tratativelor.

Furnalele de la întreprinderea siderurgică 
din Hantan (R. P. Chineză)

3

Aspect de la instalațiile coc- 
seriei din Lauchammer (R. D. 
Germană). Inginerul E. Dom- 

browe la lucru.

11 ani de la proclamarea 
Republicii Democrate Germane

La 7 octombrie 1960 se îm
plinesc 11 ani de la crearea 
Republicii Democrate Ger
mane, eveniment de mare în
semnătate în viața poporului 
german și în viața internațio
nală. Pentru prima oară în 
•istoria Germaniei a fost făurit 
un stat al muncitorilor și ță
ranilor. în care poporul și-a 
luat soarta în propriile sale 
mîini, pornind cu hotărîre pe 
drumul democrației și 
lismului.

■ In cei 11 ani ce au 
de la acest important < 
ment, oamenii muncii 
R.D.G., eliberați de exploata
re și povara militarismului, au 
obținut succese remarcabile în 
opera de construire a socialis
mului. în întărirea economi
că și politică a statului lor 
democrat-popular. Sub con-

s&cia-

trecut 
eveni- 
i din

la a 15-a aniversare
dieatelof (departamente profe
sionale pe ramuri de producție), 
Federația Sindicală Mondiolă 
mobilizează și organizează ma
sele largi muncitoare din lumea 
capitalistă ridiclndu-le la lupta 
drrză pentru drepturi economice, 
sociale, libertăți democratice și 
poce. Demonstrind falimentul 
manevrelor scizioniste, la acțiu
nile inițiate de F.S.M. participă 
și mase numeroase de oameni 
ai muncii din organizațiile sin
dicale scizioniste C.I.S.L. (așa- 
numrta Confederație internațio
nală a sindicatelor libere) ți 
C.I.S.C. (Confederația internațio
nală a sindicatelor creștine). 
Astfel, mișcarea grevistă din ță
rile capitolului a înregistrat un 
ovînt nemaiîntâlnit, numai în ul
timii trei oni luînd porte la gre
ve 40 milioane de oameni ai 
muncii.

Lupta pentru asigurarea pă
cii, pentru triumful coexistenței 
poșrrice înseamnă a pune frîu 
coaliției capitalului monopolist 
și forțelor militariste, care cau
tă, prin cursa înarmărilor și ațî- 
țarea „războiului rece", să întîr- 
zie dezvoltarea societății. De a- 
ceea, în activitatea sa, F.S.M. 
pornește de Io considerentul că 
lupta pentru menținerea păcii 
este indisolubil legată de toate 
celelalte interese ale oomenilot

muncii, fiind totodată cea moi 
importantă.

O mărturie vie □ faptului că 
oamenii muncii de pretutindeni 
înțeleg că programul de luptă 
pentru pace al F.S.M. este în
suși programul lor de luptă, sînt 
acțiunile tot mai hotărite ale 
sindicatelor de cele mai diferi
te orientări politice pentru tra
ducerea în viață a acestor o- 
biective. Marile inițiative de 
pace ole U.R.S.S., și in, primul 
rînd propunerile cu privire la 
realizareo dezarmării generale 
și totale, rezolvarea tuturor pro
blemelor litigioase pe calea tra
tativelor, încheierea grabnică o 
Tratatului de pace cu Germania, 
lichidarea situației anormale din 
Berlinul occidental și stăvilirea 
înarmării atomice a armatei re
vanșarde vestgermane, găsesc 
cel moi larg sprijin în rîndul oa
menilor muncii și sindicatelor de 
toate orientările din Franța, An
glia, Japonia, Republica Federa
lă Germană și din marea majo
ritate o țărilor lumii.

Activfnd cu consecvență sub 
steagul de luptă al Federației 
Sindicale Mondiale, pentru uni
tatea de acțiune a tuturor celor 
ce muncesc, oamenii muncii și 
sindicatele din R. P. Romină își 
aduc permanent contribuția lor 
activă la succesul țelurilor nobile 
înscrise în progromul F.S.M.

ducerea 
Unit din 
muncii din RJQ.G., au reușit 
ca în acești ani, să înlăture 
urmările dezastruoase ale răz
boiului. Producția industrială 
a sporit în acest timp de mai 
bine de trei ori. .față de ni
velul antebelic. în agricultură 
șe dezvoltă cu succes proce
sul de transformare, socialistă 
a satului. Au fost înființate 
peste 10.000 de cooperative a- 
gricole de producție. Bcono- 
mia R.D.G. ca și economia ce
lorlalte țări socialiste, nu cu
noaște fenomenele de criză, 
nici șomajul, caracteristice e- 
conomiei capitaliste. Nivelul 
de trai material și cultural al 
poporului a crescut simțitor.

Planul septenal pe 1959 —
1965, adoptat la 1 octombrie 
1959 de eătre Camera Popu
lară a R.D.G., cuprinde pre
vederi importante pentru dez
voltarea în continuare a eco
nomiei țării și pentru creș
terea bunăstării poporului. 
Potrivit acestor prevederi, în 
1961 Republica Democrată 
Germană va întrece. Republi
ca Federală Germană în ceea 
ce privește consumul pe cap 
de locuitor la principalele 
produse alimentare și artico
le de larg consum. Pentru si
nul 1965 se prevede ca pro
ducția industrială să crească 
cu 188 la sută față de anul 
1958, iar salariul real al lucră
torilor din industrie și al func
ționarilor va spori cu 60—65 
la sută față de același an.

Republica Democrată Ger
mană este un factor activ în 
uriașul front al luptătorilor 
pentru pace din lumea în
treagă, în frunte cu Uniunea 
Sovietică. Propunerile con
structive ale guvernului R.D.G. 
privind unificarea pașnică a 
Germaniei, relațiile de bună 
vecinătate stabilite cu R. P. 
Polonă și R. S. Cehoslovacă, 
sprijinul efectiv acordat' pro
punerilor Uniunii Sovietice în 
problema dezarmării genera
le și complete, sînt doar 
cîteva din acțiunile întreprin
se de R.D.G, care confirmă 
eu tărie politica sa de pace.

Partidului, Socialist 
Germania* oamenii
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Tractoristul Al. Tilvan, de la S.M. T. Călugăreni, citind în clipele de 
răgaz ultimele știri privitoare la lucrările sesiunii O.N.U.

CU TOT SUFLETUL ALĂTURI DE

rSmiH

Puternicul ecou internațional 
al propunerilor delegației romîne

Cuvinte pline de tnindrie și recunoș
tință, cuprinse în moțiuni, mes-aje și te
legrame, î-au în aceste zile calea de
părtărilor ca să transmită delegației 
romîne la actuala sesiune a O.N.U. sa
lutul plin de căldură al întregului nos
tru popor muncitor, adeziunea sa de
plină la strălucita solie de pace adu
să de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej prin cuvin ta rea rostită în fața re
prezentanților a 96 de state ale lumii. 
In zeci și sute de adunări, oamenii 
muncii din fabrici și de pe ogoare dau 
glas sentimentelor de adîncă recunoș
tința față de activitatea delegației ro
mîne, care, alături de delegațiile ță
rilor socialiste, exprimă cu claritate și 
forță de convingere poziția constructi
vă a R.P.R. în principalele probleme 
ale vieții internaționale.

! Cu îndelungi ovații a fost adoptată 
1 o asemenea moțiune în cadrul marii 
j adunări a metalurgiștilor de la Uzinele 
i „Timpu-ri Noi*. Cu acest prilej, unul 

dintre numeroșii muncitori înscriși la 
cuvînt, strungarul Petre Pavel, a s>pu« : 
„Sîritem ferm convinși că traducerea 
în viață a propunerilor delegațiilor 
Uniunii Sovietice, țării noastre și ale 
celorlalte țări socialiste, va duce la in
staurarea unui climat de încredere re
ciprocă și de colaborare între toate 
statele. Urăm succes deplin deleqație* 
noastre, în frunte cu tovarășul Gheor- 
ghe Gheorghiu-Dej. Asigurăm totodată 
partidul și guvernul că nu vom pre
cupeți nici un efort pentru a obține î<n 
viitor noi succese în munca noastră*.

„Ne bucurăm din toată inima — 
scriu în mesajul lor învățătorii șî pro
fesorii din orașul Timișoara — că pro
punerile de’egației rom-îne au fost in
cluse pe ordinea de zi a actualei se
siuni a Adunării Generale a O.N.U. șî 
încredințăm deleqația țării noastre, 
condusă de tovarășul Gheorghe 
Gheorghiu Dej, că nu vom precupeți 
nici un efort pentru educarea tinerei 
generații a patriei în spiritul ideilor pă
cii și înțelegerii între popoare".

Salutînd înscrierea pe ordinea de zî 
a acbualei sesiuni a O.N.U. a propune
rii țării noastre referitoare la acțiuni 
pe plan regional în vederea îmbună
tățirii legăturilor de bună vecinătate 
între state apartin-înd unor sisteme so
cial-politice diferite, muncitorii de la 
Uzina „Nicolae Cristea“ din Galați 
glăsuiau în scrisoarea adresată tova
rășului Gheorghe Gheorghiu-Dej : „In 
portul Galați pot fi văzute zilnic vase

______________

SEBBj1
sub pavilioanele Turciei, Greciei șl al- 
toir state. Marinarii sosiți atei. Indife
rent de convingeri politice, »nt primiți 
cu ospitalitate. Atit ei cit și noi dorim 
pacea, vrem sâ trăim în prietenie, latâ 
căror năzuințe trebuie să dea glas 
delegații țărilor întrunite la oea de-a 
XV-a sesiune a O.N.U.".

Intr a adunare a oamenilor muncii 
din agricultura regiunii Timișoara, trac
toristul Va si le Voiohiță, Erou aT MuncU 
Socialiste, a declarat : „Am luat cunof- 
tință cu mult interes și emoție de cuvin
te rea rostită de iubitul sol al poporu
lui nostru în fața înaltului for inter
național de la New York. Cuvintele 
tovarășului Gheorghe Gheorghki^Dei 
au oglindit pe deplin năzuințele șl 
interesele întregului nostru popor, ale 
tuturor oamenilor de bună credință 
din lume. Ne angajăm să luțptăm cu 
toate forțele penbru a ne aduce con
tribuția la triumful cauzei păcîî șl pro
gresului în lume*.

In u1 time le zile, asemenea adunări 
în cadrul cărora s-au adoptat moțiuni 
către delegația țârii noastre la O.N.U., 
au avut loc în nenumărate întreprinderi 
și instituții, precum șl în comune ca 
Sinmihaîu de Cîmpîe, raionul Beclean, 
Gurba, raionul Ineu, Filîipeștiî de Pă
dure, raionul Gmpina și altele, în gos
podării agricole de stat, institute de 
cercetări agricole și centre mecanice.

Un grup de colectiviști din satul Buciumeni, regiunea București, aflați 
la recoltatul porumbului, urmăresc cu o deosebită atenție știrile apărute 

tn presa cu privire la lucrările celei de a 15-a sesiuni « O.N.U.

Să sfrîngem 
mîna prietenească a vecinilor

In numărul din 29 septembrie al 
ziarului „AVGHI“ a apărut în pa
gina l-a un articol intitulat: ^Pro
punerile vecinilor" în care se spune: 
„Poporul grec a primit cu vie satis
facție cuvintele calde ale delegației 
romîne și bulgare la O.N.U. în fa
voarea creării unei zone de pace în 
Balcani.

Mîna pe care încă o dată ne-o în
tind cordial vecinii noștri din nord, 
guvernul are datoria să nu o res
pingă. Poziția sa negativă față de 
orice propunere de pace și prietenie 
adresată de vecinii noștri romîni șl 
bulgari este depășită. Menținîn- 
du-se mai departe pe această poziție. 
Grecia riscă să rămînă izolată, să 
devină un întârziat al războiului 
rece“.

Pentru o înțelegere 
interbalcanică

Majoritatea ziarelor grecești pu
blică convorbirea tovarășului Gheor
ghe Gheorghiu-Dej cu coresponden
tul ziarului „New York Times*. Zia
rul „To Vima“ subliniază îu mod 
special acele pasaje din interviu care 
se referă la problema înfăptuirii 
unei înțelegeri multilaterale inter- 
balcanioe. Trimisul special al ziaru
lui la O.N.U. remarcă în comenta
riul său ecoul favorabil de care ae 
bucură propunerea romină „Acțiuni 
pe plan regional în vederea îmbu
nătățirii relațiilor de bună vecină
tate între state europene aparținînd 
unor sisteme social-politice diferite", 
in rînduî țărilor neutre și totodată 
este de părere că poziția acelora 
care ar dori să respingă această pro
punere este dificilă.-

Reproducând convorbirea tovarir

Pentru pace și colaborare 
între popoare

Intreaga omenire are ochii ațin
tiți către Organizația Națiunilor 
Unite, acolo unde se dezbat în a- 
ceste zile, marile probleme ale 
epocii noastre. Pe drept cuvînt, ac
tuala sesiune a Adunării Generale 
a O.N.U. este socotită istorică. De 
la înalta ei tribună, tovarășul N. S. 
Hrușciov a dat glas năzuînțelor tu
turor popoarelor lumii, cerînd re
zolvarea urgentă a celor două mari 
probleme : lichidarea odiosului si
stem colonialist și înfăptuirea dezar
mării generale și complete. Epoca 
noastră nu mai poate îngădui ca mi
lioane de oameni să fie ținuți în ro
bie și foame, și nu poate îngădui ca 
un pumn de miliardari și fabricanți 
de arme să împingă omenirea în 
prăpastia războiului.

Poporul nostru, aflat In plin avînt 
al construcției socialiste, este cu tot 
sufletul pentru eliberarea popoare
lor coloniale și năzuiește către o 
pace trainică și îndelungată, condb 

șuiul Gheorghe Gheorghiu-Dej cu 
corespondentul ziarului american, 
ziarul „Avghi* publică totodată un 
comentariu al trimisului său special 
la O.N.U. Printre altele, in comen
tariu se arată că un discurs pozitiv 
al Greciei in cadrul Adunării in care 
să se aprobe ideile privind înfăptui
rea unei înțelegeri multilaterale in- 
terbalcanice conținute in propunerea 
romină, ar crea premisa unor con
tacte neoficiale la O.N.U., punând 
bazele unor convorbiri viitoare, e- 
sențiale pentru reglementarea situa
ției din Balcani.

„Lumea are azi 
un singur drum"

Ziarele poloneze au publicat, in 
cadrul corespondențelor de la 
O.N.U., relatări ale cuvintării rostite 
de tovarășul Gheorghe Gheorghiu- 
Dej in Adunarea Generală a O.N.U.

Expunind ideile principale cu
prinse in această cuvintare, ziarul 
„TRYBUNA LUDU“ subliniază că 
șeful delegației romine a definit cu 
claritate rolul Organizației Națiuni
lor Unite in general, și ai sesiunii 
actuale în special, sesiune care are 
de luat hotărîri in probleme atît de 
importante ca cea a lichidării siste
mului colonial și a dezarmării gene
rale și complete. Gheorghiu-Dej, 
scrie „Trybuna Ludu", a subliniat că 
lumea are azi un singur drum și a- 
nume : drumul coexistenței pașnice.

„Trybuna Ludu" reține, de aseme
nea, ideile formulate de șeful dele
gației romine în problema germană. 
In mod special este subliniată în
semnătatea faptului că tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej a reînnoit 
propunerea de a se incheia un tratat 
de Înțelegere și securitate colectivii 
intre statele balcanice pentru asigu
rarea păcii in această regiune.

ția cea mai de seamă pentru împli
nirea mărețelor sale planuri de con
strucție pașnică.

Sîntem cu inima lingă delegația 
romînă, condusă de tovarășul 
Gheorghe Gheorghiu-Dej, care ex
primă cu fermitate năzuințele și 
voința de pace* a poporului nostru.

NICOLAE JIANU
scriitor

*
Simt directoarea școlii de 7 ani din 

comuna Gruiu, raionul Oltenița. Aici, 
în mijlocul elevilor noștri, toți fii și 
fiice de țărani muncitori, care chiar 
în aceste zile pun temelia unei gospo
dării colective, om citit cu mare interes 
cuvîntarea tovarășului Hrușciov rostită 
la cea de-a 15-a sesiune a Adunării 
Generale a O.N.U.

Im4 amintesc de zilele cînd părinții 
au venit cu tinerele lor vlăstare să le 
înscrie la școală. Am citit în ochii lor 
marea dragoste pentru micuții ce tre
ceau pentru prima dată pragul școlii. 
La acești părinți, la copilașii lor, m-am 
gindit cînd am citit declarația guver
nului U.R.S.S. în problema dezarmării. 
Totodată citind declarația cu privire la 
acordarea independenței țărilor colo
niale, mi s-a îndreptat gîndul la pă
rinții din țările subjugate de imperia
liști, ai căror copii nu cunosc fericirea 
de a învăța într-o școală ca a noastră, 
lată de ce mi-au mers la inimă cuvin
tele șefului guvernului sovietic, care 
s-a ridicat în apărarea libertății și pă
cii milioanelor de părinți din întreaga 
lume, spre fericirea lor și pentru vii
torul luminos al copiilor lor.

Prin munca mea de zi cu zi pentru 
educarea elevilor, sprijin ou toa
te forțele mele această nobilă activi
tate pusă în slujba păcii și fericirii 
popoarelor.

DOINA POPA 
directoarea școlii de 7 ani, 

comuna Gruiu, raionul 
Oltenița
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