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PRIMA ZI DE ȘCOALA

A 500-a aniversare a BucureștiuluiDrumul învățăturiiîn Bucureștiulde ieri și de azi
aE toamnă iar. Sărbătorim 

500-a toamnă a Bucureștilor. 
Pe străzile și bulevardele stră
vechiului oraș lărmuiește o ti
nerețe veselă, puternică, înseta
tă de lumină. In jurul școlilor 
— brîu de tineri îmbujorați, 
bucuroși de revederea cu cole
gii din anii trecuți, bucuroși de 
intrarea în școală. Privești și 
te emoționezi și, firesc, amin
tirile încep să curgă fără opri
re. Întunericul de ieri apare ast
fel și mai negru față de lumi
na. minunata lumină de azi.

Și în trecut erau tineri care, 
fascinați încă de pe băncile li
ceelor, plecau spre București, la 
studiile universitare și superior- 
tehnice, deciși să îndure sără
cia, lipsurile, foamea și frigul, 
cu eroismul lor tineresc pentru 
a cuceri cu trudă și abnegație 
o diplomă care să le îngăduie 
a-și cîștiga existența, folosind 
și binelui obștesc, patriei, po
porului. Căci tinerețea cunoștea 
și atunci, asemenea aspirații ge
neroase, nu numai egoismul 
conservării și interesului indi
vidual. Ciți nu s-au urcat în 
tren din satele și orașele, lor de 
provincie, trepidind de febrile 
iluzii și de mărețe proiecte? 
Cîți nu luau de la capăt, amă
girile altora, dinaintea lor?

Și Bucureștiul 1 juvenilelor 
fascinații de departe, cu ce îi 
aștepta din toate, la fața locu
lui ?

Ii aștepta cu spectacolul de
șănțat și demoralizant dintru- 
început al unei lumi de spoială 
și nesații, al alaiului de bîlci, 
al milionarilor de peste noapte, 
al sforăriilor, politice, al contras
telor dintre palatele huzurului și 
maghernițele mizeriei, al trîn-

Acad. Cezar Petrescu
---------•----------

demagogilor de profe-

deașa de singurateci, la miez 
noapte, să descifreze taina căr
ților ; o știa, o simțea și aceasta, 
din nevăzut. Dar întrucît să-i 
aline gîndul și să-l sădească în 
cuget un vlăstar înviorat de 
reîncredere, faptul că aceștia 
îndurau aceeași vitregă soartă ? 
Erau înlăturați de la cuvînt, de 
la rectorate și decanate, fără la- ' 
boratoare, institute ori clinici, 
acei care se înverșunaseră a se 
consacra'științelor, care visau să 
slujească poporului, în loc să se 
ploconească servil atotputerni
cilor vremii. Pretutindeni dom
nea în viața Capitalei aceeași 
lege : vinde-te, ca să te cum
păr 1 Pleacă-te ca să te ridic pe 
brațe I

Bucureștiul celălalt, de odini
oară, a mutilat generații întregi. 
A ucis multe și mari elanuri, 
tirindu-le în compromisuri, ca
pitulări, josnice și mizerabile 
trădări, rezumate de pana caus
ticului nostru Caragiale 
singură schiță de 3—4 
„Tempora“ și în figura tipică, 
a fostului june de viitor Coriolan 
Drăgănescu, atit de repede dat 
pe brazda claselor stăpînitoare 
și atit de abject intrat în slujba 
lor.

Caractere ?
Dar cine avea nevoie de ca

ractere de tineri intelectuali — 
marfă incomodă într-p asemenea 
lume a nerăbdătoarelor parve
niri, unde totul era de vînzare, 
de cumpărat, de închiriat, de ipo. 
tecat ?

A ipoteca propriul tău viitor și 
a vinde propria ta conștiință, iată

’' Prețul 1 cu

La revedere vacanță, rămas 
bun tabără de odihnă ospitalie
ră, munții pe care i-am colin
dat, locuri frumoase din această 
patria pe care am drumețit, ră
mas bun tovarăși de muncă din 
G.A.S., alături de care am lu
crat în această vară 1 Acum, 
noi începem școala.

Din nou în clasă, între colegi, 
și în fața noastră sînt profeso
rii. Ne spun ce vom învăța anul 
acesta. Materii grele, multe, 
frumoase. Avem de învățat, nu 
glumă! Din prima zi și in fie
care zi.

In recreație ne vom povesti 
unii altora ce-am făcut în va
canță și vom da o raită prin 
toată școala să vedem ce-i nou 
în laboratoare, în atelierul de 
lucrări practice—în școală. Vom 
avea ce vedea I

Și le vom ura bun venit „bo
bocilor“. Ei abia astăzi au aflat 
exact ce înseamnă școala.

WASHINGTON 15 (Agerpres). 
TASS transmite : La 15 septem
brie Nikita Sergheevici Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S. a sosit la Washin- 
ton, capitala S.U.A., într-o vizi
tă oficială la invitația lui D. Ei
senhower, președintele S.U.A.

N. S. Hrușciov este însoțit de 
A. A. Gromîko, ministrul Aface
rilor Externe al U.R.S.S., V. P. 
Eliutin, ministrul învățământului 
Superior și Mediu de specialitate 
al U.R.S.S., G. A. Jukov, preșe
dintele Comitetului de Stat pen
tru relațiile culturale cu țările 
străine de pe lingă Consiliul de 
Miniștri al U.R.S.S., V. S. Eme- 
lianov, șeful Direcției generale 
pentru folosirea energiei atomice 
de pe lingă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S., scriitorul M. A. Șo- 
lohov, N. A. Tihonov, președin
tele Consiliului economiei na
ționale Dnepropetrovsk (R.S.S. 
Ucraineană), prof. A. I. Mar
kov, membru al Colegiului 
Ministerului Ocrotirii Sănătă
ții al U.R.S.S., precum și 
L. F. Ilicev, P. A. Satiukov, A. 1, 
Adjubei, G. T. Suiski, V. S. Le
bedev, O. A. Troianovski, A. S. 
Sevcenko, A. A. Soldatov, V. F, 
Grubeakov, A. A. Tupolev, M. A. 
Harlamov, F. F. Molocikov,
N. M. Lunkov, A. G. Kovalet) și 
V. M. Vinogradov.

Pe aeroportul militar Andrews, 
situat la 24 km de Washington, 
au sosit pentru a-l întimpina pe 
președintele Consiliului de Mini
ștri al U.R.S.S. : 'președintele 
Statelor Unite, D. Eisenhower, 
secretarul de stat al S.U.A., Chr. 
Herter. împreună cu soția, repre
zentantul permanent al S.U.A. la
O. N.U. H. Lodge, împreună cu 
soția, generalul N. Twining, pre
ședintele grupului mixt al șefi
lor de stat major, împreună cu 
soția, R. Murphy, adjunct al se
cretarului de stat al S.U.A. 
pentru problemele politice, L. 
Thompson, ambasadorul S.U.A. 
in U.R.S.S. și alți înalți repre
zentanți ai guvernului S.U.A., 
membri ai corpului diplomatic, 
ofițeri superiori din armata, flo
ta și aviația S.U.A.

Telefoto: AGERPRES

Pe aeroport se află de aseme
nea personalul ambasadei sovie
tice în frunte cu M. A. Menșikov, 
ambasadorul U.RSS. in S.U.A. 
Aerodromul este pavoazat cu 
drapelele de stat ale Uniunii So
vietice fi Statelor Unite. Din 
garda de onoare fac parte sub
unități ale armatei, flotei, forțe
lor militare aeriene fi infanterie: 
marine a S.U.A.

Cu mult înainte de sosirea n- 
vionului, pe aeroport s-au adu
nat cîteva mii de locuitori ai ca
pitalei S.U.A. veniți pentru a sa
luta pe șeful statului sovietic.

Se apropie tot mai mult isto
rica clipă care va rămine pentru 
totdeauna în memoria popoare
lor. Asistența privește tot mai 
des spre cer. Și iată că pe cer

își face apariția uriașul turbo- 
propulsor sovietic „Tu-114". La 
ora 12,21 (ora locală, 18,21 ora 
Bucureștiului ) piloții sovietici 
execută cu o excepțională măies- 
strie manevrele de aterizare a 
uriașei nave.

Pe scara avionului coboară 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov, 
și soția sa N. P. Hrușciova. Pre
ședintele S.U.A., D. Eisenhower 
îi înlimpină și-i salută cu căl
dură. Șefii celor două mari pu
teri își string mina. Numeroși 
fotoreporteri și operatori cinema
tografici se grăbesc să imortali
zeze acest moment istoric. In a- 
ceste clipe milioane de ameri
cani urmăresc ceremonia pri
mirii, transmisă prin televiziune

în întreaga țară de cele trei mari 
societăți de televiziune din S.U.A. 
Cîteva sute de corespondenți a- 
mericani și străini se 
transmită cititorilor 
nuntele primirii.

W. Buchanan, șeful
lui Departamentului de Stat, pre
zintă președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. 
ciov, și soției sale Nina 
Hrușciova, persoanele 
prezente la aeroport.

Soția secretarului de stat, Chr. 
Herter, oferă un buchet de flori 
Ninei Petrovna Hrușciova. Mem
brii familiei lui N. S. Hrușciov și 
persoanele care îl însoțesc pe pre-

grăbesc să 
lor amă-

prolocolu-

S. Hruș- 
Petrovna 

oficiale

(Conlinuare în pag. 4 a)

Cuvîntarea 
lui D. Eisenhower

torilor și 
sie. li aștepta cu vitrinele încăr
cate de trufandale exotice și 
scumpe, la care stîrceau flă- 
mînzi in zdrențe. Cu auțomobi-- 
lele sătuilor, care împroșcau de 
sub roțile de gumă prea super
be traiectorii ale jerbelor de 
noroi.

Primul șoc. Prima clătinare. 
Prima rană, rămasă să ulcere- 
ze mereu. Zadarnic, mai apoi, 
tî'nărul studios abia sosit, se în- 
căpățîna la masa de lucru a 
unei mansarde, zgribulit de 
frig și cocîrjat de foame la lu
mina searbădă a unui opaiț să
rac ; zadarnic se încăpățîna în 
miez de noapte să mai scormo
nească o seînteie caldă a înde
părtatelor amurguri sub cenu- 

' șa lor așa de repede răcită. Za
darnic deschidea cărți, caiete de 
notițe, rezumate de cursuri. Tă
ciune negru și mort 1 Scrum .. 
Afar.ă, în noapte, larma Bucu
reștiului continua : rîsete, fre
donări, pași, gtasuri. Larma 
unei Capitale unde cei mulți 
trudeau pină la ultima picătură 
de vlagă, ca să-i îndestuleze pe 
exploatatori,

Că mai existau alte mansar
de ori subsoluri, unde alți frați, 
se simțeau copleșiți de aceeași 
surpare lăuntrică — o știa fie
care, o simțea din nevăzut. Știa 
și că unii venerați dascăli — 
excepții rare și cu atît mai pre- . 
țioase în puzderia vînătorilor , 
de catedre prin hatîrul politic, legea*, acelei lumii, 
prin rubedenie, neppți ori gi- ’ care te accepta. Rețeta -tuturor 
neri de atotputernici oblădui- 
tori — se străduiau și dînșii tot (Continuare în pag. 3-a) t

Filarmonica
de stat

„George Enes cu“ 
în turneu prin țară

într-o 
pagini

Filarmonica de stat „George 
Enescu" din București, colectiv 
artistic emerit, care întreprinde un 
turneu în țară, a dat marți seara 
in sala Palatului cultural din 
Arad un concert simfonie. Sub ba
gheta dirijorului Mircea Basarab, 
orchestra a executat trei dansuri 
din baletul „Gayaneh“' de Hacia- 
turian, Cohcertul pentru pian și 
orchestră de Paul Constantinescu, 
in interpretarea solistului Valen
tin Gheprghiu, artist emerit și 
Simfonia a II-a de Brahms. Con
certul s-a bucurat de un frumos 
succes.

. ( Agerpres)

Domnule președinte.
Vă salut pe dv., familia dv. 

și pe celelalte persoane care vă 
însoțesc pe pămîntul Statelor 
Unite. Sînt foarte fericit că d-na 
Hrușciov și alți membri ai fa
miliei dv. vă însoțesc. In numele 
guvernului și al poporului Ame
ricii îmi exprim speranța că dv. 
și dînșii veți găsi interesantă și 
folositoare vizita dv. la noi.

Aștept cu interes convorbirile 
pe care le vom avea. Deși nu 
vom duce tratative în nici una 
din problemele care afectează in
teresele altor țări, cred că un 
schimb de vederi complet și sin
cer în numeroase probleme poate 
contribui la o mai bună înțele
gere, de ambele părți, a proble
melor internaționale nerezolvate.

In timpul vizitei dv. aici, veți 
avea prilejul să cunoașteți în 
oarecare măsură țara noastră, 
instituțiile și obiceiurile noastre 
și poporul nostru. Veți avea po
sibilitatea să stați de vorbă cu 
oameni și cu grupuri 
reprezentînd 
vieții.

Sistemele politice și 
țărilor noastre se deosebesc foar
te mult. In sistemul nostru, po
porul însuși stabilește și contro
lează guvernul. Sînt sigur că 
veți constata că poporul nostru, 
ca și poporul dv., dorește să

toate
de oameni 
domeniile

sociale ale

trăiască in pace și dreptate. Cu 
toate că poporul nostru a creat 
și menține forțe puternice pentru 
asigurarea securității, este lim
pede că, deoarece poporul nostru 
vrea pace și întrucît 
fluență hotărîtoare 
țiunilor esențiale ale guvernului 
nostru, o agresiune 
statului nostru este cu neputință.

Așa după cum sper să vă p«t 
vizita mai tîrziu și să aflu mai 
multe despre poporul dv., știu că 
dv. doriți să înțelegeți mai bine 
sistemul nostru, poporul nostru 
și principiile după care se că
lăuzește. Vă asigur că el 
gînduri rele față de nici un alt 
popor, că nu rîvnește la nici un 
teritoriu sau la o putere mai 
mare ca acum. De asemenea, po
porul nostru nu urmărește să in
tervină în afacerile interne ale 
vreunui alt stat.

Sper cu toată sinceritatea că 
atunci cind veți vedea acest a- 
devăr despre poporul nostru și 
veți crede în el va apare o bază 
mai bună decît pînă acum, pe 
care vom putea discuta în co
mun problemele care ne despart

La urma urmelor, obiectivul 
nostru comun trebuie să fie în
totdeauna o pace dreaptă, gene
rală și trainică. In acest spirit, 
d-le președinte, vă salut și vă 
urez bun venit la Washington și 
în Statele Unite.

el are o in- 
asupra ac-

din partea

nu are

Cit de minunat

— Fii binevenit 
prim sol al 

Pămîntului.

Desen de

1. DORU

se pot întrebuința 
forțele omenești

„La 14 septembrie ora 
00,02 minute și 24 secun
de (ora Moscovei) cea 
de-a doua rachetă cosmi
că sovietică a atins su
prafața Lunei** — a răsu
nat în noaptea trecută co
municatul Agenției TASS. 
repetat de toate posturile 
de radio din lume. Fraza 
pare atît de simplă, e 
atît de concisă, de pre
cisă. incit acest eveni
ment care întrece în im
portanță tot ceea ce au 
putut născoci oamenii de 
știință timp de mii de 
ani înainte de veacul 
nostru, îmbracă o sfîntă 
simplitate. Trebuie să-ți 
repeți ție însuți, să-ți re
peți de multe ori admi
rabila veste, ca s-o poți 
cîntări în toată noutatea, 
frumusețea, neprețuita ei 
însemnătate

Sîntem contemporanii 
unor acțiuni pe care stră
bunii noștri nu puteau 
nici să le viseze. In 
veacurile în care cel 
care a susținut că pămîn 
tul se mișcă în jurul 
soarelui sau cel care a 
demonstrat legea gravi
tației, au fost arși pe rug 
sau huliți tot timpul vie
ții lor, se putea bănui 

I măcar zborul de mai tir*

Lucia Demetrius îndreptățite 
că- 
în

ziu al balonului ? Vrăji
tor și vindut satanei era 
socotit Leonardo Da 
Vinci pentru încercarea 
primului aparat de zbor, 
și trebuia să ascundă de 
orice ochi străin notele 
in care calcula realizarea 
marei sale năzuinți „o- 
mul în circa marei pă
sări**.

Astăzi primim cu en
tuziasm, dar ca pe ceva 
de care știm că ființa u- 
mană e în stare, știrea că 
atomul a fost descompus 
în 
că 
de 
că 
ghidate. Și acum, 
cea mai 
mai fantastică dintre toa
te : racheta cosmică so
vietică a atins suprafața 
Lunei. Profundele, ne 
mărginitele spații au pri
mit în sinul lor pînă a- 
cum inviolabil, mesage 
rul forței, solul geniului 
omenesc. Omul, prin tri
misul său a intilnit și a 
pecetluit astrul al cărui 
chip limpede și depărtat 
a luminat piuă acum

laboratoare și uzine, 
„TU-114” face 11 ore 
la Moscova la Pekin, 
rachetele pot fi tele- 

iată, 
minunată, cea

grădinile, iubirile și poe
mele noastre. De acum 
înainte lumina științei o- 
menești va descifra legile 
misteriosului astru. As- 
tăzi, fanioanele Uniunii 
Sovietice, strălucesc pe 
suprafața Lunei.

Cit de puternic este 
spiritul omenesc, cit de 
cutezător și de pătrunză
tor ! Precizia, siguranța, 
prevederea cu care au 
lucrat savanții sovietici 
pentru marea lor cucerire 
nu este numai o dovadă 
a măreției geniului ome
nesc, ci și a măreției ță
rii care i a ajutat și i-a 
stimulat prin toate mij
loacele pentru a ajunge 
la această mare invenție 
biruitoare. Să nu uităm. 
Aceasta este invenția ță
rii care construiește co
munismul, a țării care sa 
situează pe cel mai înalt 
nivel de înțelegere și de 
votament pentru știință.

In clipa asta, căile o- 
mului in Cosmos sînt 
deschise, in clipa asta se 
pot întrevedea, nu ca niș
te bănuieli sau speranțe^

ci ca niște i 
ipoteze, apropiatele 
lătorii ale omului 
Cosmos, cunoașterea tot 
mai adincă, mai totală a 
necunoscutului, domina 
ția individului uman a- 
supra a tot ce-l nedumi
rea și-l 
trecut.

Cineva 
ne „nu 
sarcinilor lui 
cînd asemenea, 
sînt cu putință, cind alți 
oameni „le-au putut** pe 
acestea ? Odată cu dru
mul spre Lună, am mai 
cunoscut și drumul infi' 
nit al propriilor noastre 
forțe.

Această victorie, care 
acoperă de glorie po
porul sovietic, umple 
inimile 
bucurie mare, luminoasă. 
Ea indică mai mult de 
cit orice altă izbîndă u- 
mană, cit de minunat se 
pot întrebuința forțele 
omenești, cit de 
orizontul nostru 
de bine ar fi ca toate 
forțele omenești să și în
toarcă zborul de la di
strugere către cucerirea 
universului,

înspăimânta în

mai poate spu- 
pot !” in fața 

cotidiene, 
lucruri

noastre de o

vast e 
și cit

Cuvîntarea 
Hrușciov

dice ca relațiile dintre țările noa
stre să fie relații de bună ve
cinătate. Popoarele sovietic și a- 
merican, ca și alte popoare, au 
luptat bine împreună în anii ce
lui de-al doilea război mondial 
împotriva dușmanului comun și 
i-au frînt șira spinării. In con
diții de pace avem și mai multe 
temeiuri, și mai multe posibili
tăți ca popoarele noastre să fie 
prietene și să colaboreze.

Înainte de întîlnirea cu dv., 
domnule președinte, oamenii de 
știință, inginerii, tehnicienii și 
muncitorii sovietici ne-au făcut 
o mare bucurie lansînd racheta 
spre Lună. Astfel a fost deschisă 
calea de pe Pămînt la Lună și un 
conteiner de 390 kg. purtînd fa
nionul cu stema Uniunii Sovie
tice, se află acum pe Lună. Pă
mîntul nostru a devenit acum 
ceva mai ușor, iar Luna a de
venit cu cîteva sute de kilograme 
mai grea. Sînt convins că acea
stă realizare istorică a științei 
pașnice bucură nu numai pe oa
menii sovietici,. ci și pe toți cei 
cărora le sînt scumpe pacea și 
prietenia între popoare.

Acum cîteva zile în Uniunea 
Sovietică a intrat In funcțiune 
un spărgător de gheață cu mo
tor atomic. Ne bucură această 
expresie concretă a năzuinței tu
turor popoarelor spre folosirea 
energiei nucleare exclusiv în 
scopuri pașnice. Știm, domnule 
președinte, că ideea folosirii paș
nice a energiei atomice este apro
piată inimii dv. și constatăm cu 
satisfacție că în acest domeniu 
țelurile dv. coincid cu ale noa
stre. • / .

Nu ne îndoim că minunății oa
meni de știință, ingineri și mun
citori di° Statele Unite ale Ame
ricii, care lucrează în domeniul 
cuceririi Cosmosului, vor aduce 
și ei fanionul lor pe Lună. Fa
nionul sovietic, ca vechi locuitor 
al Lunei, va saluta fanionul dv. 
și ele vor trăi în pace și priete
nie. tot așa cum noi și dv. tre
buie să trăim în pace și prietenie 
pe pămînt, tot așa cum trebuie 
să trăiască în pace și prietenie 
toate popoarele de pe pămîntul 
acesta, care ne este mama noa
stră a tuturora și care ne răs
plătește cu atîta generozitate cu 
darurile sale.

In aceste prime minute ale 
vizitei în Statele Unite ale Ame
ricii, îngăduiți-mi să transmit 
poporului american un salut cor. 
dial și cele mai bune urări.

lui N. S
Domnule președinte. 
Doamnelor și domnilor, 
îngăduiți-mi ca în acest mo

ment, cînd am pășit pentru pri
ma oară pe pămîntul american, 
să mulțumesc domnului Eisen
hower pentru invitația de a vizita 
țara dv. și tuturor celor prezenți 
pentru primirea caldă ce ne-a 
fost făcută nouă, reprezentanți
lor Uniunii Sovietice.

Rușii spun: „Orice treabă 
bună trebuie începută de dimi
neață". Zborul nostru a început 
astăzi dimineață la Moscova și 
sîntem bucuroși că prima noastră 
întîlnire pe pămîntul american 
are loc în aceeași dlminea'ă. 
După cum vedeți, țările noastre 
nu șînt chiar atît de îndepărtate 
una de cealaltă.

Am primit cu multă plăcere 
și recunoștință invitația președin
telui S.U.A. de a face o vizită 
oficială în țara dv. și voi fi 
bucuros să stau de vorbă cu oa
meni de stat, reprezentanți ai 
cercurilor de afaceri, ai intelec
tualilor, cu muncitori și fermie’-i, 
să cunosc viața poporului ame
rican harnic și întreprinzător.

în ceea ce ne privește, vom fi 
bucuroși să primim în curînd în 
Uniunea Sovietică pe dl. Eisen
hower, ' pe membrii familiei sale 
și persoanele care îl vor însoți. 
Vom face președintelui cea mai 
cordială primire și îi vom oferi 
toate posibilitățile pentru a cu
noaște viața ponorului sovietic.

Am considerat întotdeauna că 
vizitele reciproce și întîlnirile în
tre reprezentanții statelor sînt 
foarte utile. O importanță deose
bit de mare o au întîlnirile și 
convorbirile oamenilor de stat ai 
celor două mari țări ale noastre 
— Uniunea Sovietică și Statele 
Unite ale Americii.

Toate popoarele sînt profund 
interesate în menținerea și în
tărirea păcii, în coexistența paș
nică. Războiul nu făgăduiește ni
mănui nimic bun, pacea este spre 
folosul tuturor popoarelor. Iată 
primul principiu după care, sîn
tem de părere, trebuie să se călău
zească oamenii de stat din toate 
țările pentru a înfăptui năzuin
țele popoarelor.

Am venit la dv. cu inima des
chisă și cu intenții bune. Poporul 
sovietic vrea să trăiască în pace 
și prietenie cu poporul american. 
Nu există nimic care să impie-

Spărgătorul de gheață 
atomic „Lenin“ 

pornit in prima sa cursă 
LENINGRAD 15 (Agerpres). — TASS transmite:
La 15 septembrie înainte de amiază, după o staționare 
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barcat Semion Kurocikin, timonier cu experiență, care a 
condus sute de nave. “

Membrii echipajului fl-au. luaj posturile în primire,
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de . „____ ___
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Cum este organizată participarea 
tinerilor din raionul Lugoj 

la lucrările de îmbunătățiri funciare
în primăvară, comitetele raio

nal și orășenesc U.T.M. din Lu
goj s-au angajat în fața comite
telor de partid, raional și orășe
nesc, ca în acest an, prin forțele 
tineretului, să dea un sprijin im
portant la acțiunile și lucrările 
de îmbunătățiri funciare. Munca 
de explicare a acestei importante 
sarcini pusă în fața oamenilor 
muncii din agricultură de către 
Îiartid și guvern s-a desfășurat pe 
arg în rindul tineretului din ra

ionul și orașul Lugoj. în ședințele 
organizate cu tinerii, s-a explicat 
in mod deosebit importanța eco
nomică a acestei acțiuni, felul în 
care trebuie să participe tineretul 
pe șantierele de îmbunătățiri fun
ciare. Angajamentul luat de comi
tetele raional și orășenesc U.T.M., 
de a se deschide șantierul de hi
droameliorații al tineretului de 
la Lugoj — Tipar, impunea lua
rea din timp a unor serii de mă
suri. Cuuoscîndu-se volumul de 
muncă, data și locul de deschidere 
a lucrărilor, s-au întocmit planuri 
de măsuri concrete, defalcate pen
tru fiecare sfat popular comunal 
și organizație de bază U.T.M. în 
parte.

Problema aceasta a fost larg dez
bătută în ședințele lărgite ale ac
tivului U.T.M., în adunările ge
nerale ale organizațiilor de bază 
U.T.M. Așa, de pildă, la o ședință 
eu activul la care au fost chemați 
și secretarii organizațiilor de bază 
U.T.M. din oraș și de la sate, au 
fost invitați specialiști care au vor
bit pe larg despre importanța lu
crărilor, despre modul de execu
tare a acestor lucrări, cum va tre
bui să se muncească și care este 
eficiența economică a lucrărilor de 
îmbunătățiri funciare, sporurile de 
cereale la hectar ce se vor obține 
de pe aceste terenuri. Problema 
șantierului de îmbunătățiri fun
ciare a prilejuit de asemenea dis
cuții și în adunările generale 
U.T.M. din întreprinderile orașu
lui Lugoj, din G.A.C. și G.A.S. din 
raion. Cu asemenea ocazii, brigă
zilor utemiste de muncă patrioti
că li s-au stabilit sarcini cu obiec
tive concrete de muncă pe șantie
rul de îmbunătățiri funciare, au 
fost stabilite termenele de execu
ție, sectorul de lucru al fiecărei 
brigăzi etc. La comitetul raional 
și orășenesc U.T.M. au fost in- 
struiți comandanții brigăzilor ute
miste de muncă patriotică în mod 
amănunțit, în privința lucrărilor 
ce trebuiau făcute. „Zilele secre
tarilor“ organizate la sediul comi
tetului raional U1T.M. au fost de 
asemenea un bun prilej de a dis-

cuta cu secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. sarcinile și măsurile 
ce trebuie luate în vederea des
chiderii lucrărilor pe 
îmbunătățiri funciare.

Măsurile luate de 
raional și orășenesc 
conducerea comitetului raional de 
partid, au făcut posibile deschide
rea la timp și în bune condiții a 
șantierului. La sfîrșitul lunii apri
lie, au sosit pe șantierul tineretu
lui de hidroameliorații peste 1800 
de tineri, organizați în brigăzi ute
miste de muncă patriotică. Fără 
să țină seama de capriciile vremii, 
brigăzile s-au rînduit fiecare la lo
cul de muncă indicat, au așezat Ia 
locuri vizibile steagurile și pan
cartele și au început lucrul. Pe 
șantier, încă din primele zile, în
tre brigăzi a început întrecerea so
cialistă, pe bază de obiective pre
cise.

Pe lîngă munca zilnică de pe 
șantier, brigăzile ntemiste de mun
că patriotică au desfășurat și o 
bogată activitate educativ cultu
rală. înainte de începerea țji- 
crului se citea ziarul, periodic 
se organizau scurte informări po
litice, echipe culturale ca cele din 
Buziaș prezentau programe cultu
rale. Săptămînal, în ședințele de 
comandament, se analizau rezul
tatele, iar periodic în ședințele cu 
comandanții brigăzilor se stabileau 
fruntașii, se înmîna steagul de bri
gadă fruntașă și se stabileau sarci
nile de viitor. In unele adunări 
generale deschise ale organizației 
U.T.M. au fost înmînate insignele 
și carnetele de brigadier celor 
care au efectuat peste 100 de ore 
de muncă voluntară.

Mobilizați de organizațiile 
U.T.M., sub conducerea organiza
țiilor do partid, tinerii, alături de 
vîrstnici, și-au adus o contribuție 
însemnată la această acțiune pa
triotică. Ei știu că prin mun
ca lor vor face ca producția 
pe suprafețele scoase de sub in
fluența inundațiilor să sporească 
cu cel puțin 300—400 kilograme 
la hectar. Totodată, prin munca 
lor se va crea posibilitatea extin
derii culturilor irigate.

Organizațiile U.T.M. de aici au 
acumulat o experiență bună în 
munca politică de mobilizare a 
tineretului, în acțiunea de îmbu
nătățiri funciare. Au fost însă și 
comitete U.TJd. pe comună ca 
cele din Costei, Sîlha, care, deși 
la început au muncit bine, în ul
timul timp, la lucrările de finisaj,

șantierul de

comitetele
U.T.M., sub

nu au acordat atenția cuvenită 
țiunii. De acest lucru s-au făcut 
vinovați și unii activiști ai comi
tetului raional U.T.M. Lugoj care 
în ultima vreme nu au mai spri
jinit și îndrumat cu același simț 
de răspundere organizațiile de bază 
U.T.M., lăsînd lucrările să meargă 
de la sine. Dacă munca politică 
s-ar fi desfășurat cu aceeași perse
verență, dacă ritmul lucrărilor ar 
fi mers ca la început, șantierul ar 
fi fost terminat pînă acum.

Terminarea lucrărilor impune 
de urgență luarea unor măsuri 
politice și organizatorice de către 
comitetul raional U.T.M. care a 
lăsat terminarea lucrărilor pe sea
ma sfatului popular raional. Posi
bilități există iar tinerii răspund 
cu entuziasm atunci cînd sînt mo
bilizați.

350 de zile muncă a realizat 
colectivistul Gheorghe Bucur de 
la G.A.G. „Ștefan Gheorghiu“ 
din comuna Grindu, raionul Ur- 
ziceni. lată-1 dueîndu-și acasă 
cerealele cuvenite la avans. Are 
cu ce se mîndri I
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Gata pentru însămințările 
de toamnă

In comuna Socetu, raionul Ro
șiori, pregătirile in vederea in- 
sămînțărilor de toamnă sini pe 
sfîrșite. Alături de vîrstnici, ti
nerii colectiviști și întovărășiți 
din această comună, mobilizați 
de organizațiile U.T.M., sub 
conducerea organizațiilor de par
tid, au luat parte la efectuarea 
de arături adinei pe o suprafață 
de peste 600 hectare. De aseme
nea, ei au ajutat la selecționarea 
și tratarea întregii cantități de 
semințe necesare însămințărilor 
precum și la repararea mașini
lor și uneltelor, astfel că 
cîteva zile însămințările de 
nă pot începe.

Mecanizatorii și ceilalți 
cîtori tineri și vîrstnici de la 
G.A.S. Topraisar, regiunea Con
stanța. s-au pregătit încă din 
timp în vederea campaniei de 
însămințări din toamna aceasta. 
Ei au verificat cu minuțiozitate 
tractoarele, au reparat semănă- 
torile, grapele, polidiscurile și 
mașinile de împrăștiat îngră-

peste 
toam-

mun-

L. MOLDOVAN

G.A.S. Rătești. O scurtă convorbire între tractoriștii fruntași Constan
tin Pîrșă și Ilie Vișan
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șă minte chimice. De asemenea, 
au selecționat din timp sămința 
necesară alegind soiurile cele 
mai productive de griu, au făcut 
încă de mult arăturile adinei în 
vederea însămințărilor de toam
nă. tn acest fel, acum cîteva 
zile, la G.A.S. Topraisar a fost 
posibilă începerea campaniei. 
Brigăzile conduse de mecaniza
torii Ion Soare și Andrei Agri- 
șin se găsesc in fruntea 
cerii. Tinerii mecanizatori 
aceste brigăzi lucrează cu o vi
teză medie de circa 50 ha. în- 
sămințări pe zi.

intre- 
din

Tinerii la refacerea 
și protecția pădurii

Una dintre cele mai importante acțiuni pe care le desfășoară 
tineretul satelor este acțiunea de refacere și protecție a pădu. 
rilor.

Amploarea acestei acțiuni a crescut în fiecare an, obținindu-se 
succese care constituie o mîndrie pentru tineretul patriei noastre.

Anul acesta sarcinile asumate de către tineri pentru lucrările 
silvice au crescut față de alți ani.

Au crescut, deci și cerințele față de organizarea muncii tineretu
lui. In rîndurile care urmează prezentăm cîteva aspecte din ac
tivitatea desfășurată de organizațiile U.T.M. pentru îndeplinirea 
angajamentelor cu privire la acțiunea de refacere a patrimoniu
lui silvic.

O formă importantă 
de organizare — brigă
zile utemiste de muncă 

patriotică
Prin lucrările efectuate în ca

drul acțiunii de refacere a pa
trimoniului silvic, tinerii din ra
ionul Gilort au realizat anul a- 
ceata economii în valoare de 
86.266 lei. Ei au luat parte la 
recoltatul semințelor de salcîm 
și de cireș sălbatic, au efectuat 
desfundări în pepinieră iar în 
primăvară, din cele 34 ha. pe 
care ocolul silvic din Cărbu- 
nești le avea în plan pentru îm
pădurire, 30 ha. au fost plantate 
numai de către tineri.

Forma de organizare a tinere
tului pe oare Comitetul raional 
U.T.M. Gilort a folosit-o pentru 
obținerea acestor rezultate, a fost 
în special brigada utemistă de 
muncă patriotică.

Tinerii din fiecare comună au 
fost organizați în brigăzi utemis- 
te de muncă patriotică, ai Căror 
comandanți au luat legătura cu 
organele ocolului silvic, stabilind 
de comun acord timpul și locul 
în care aveau să muncească. îna-

inte de ziua fixată pentru ieși
rea la muncă, comandantul bri
găzii, împreună cu delegatul de 
la ocolul silvic de la care tinerii 
brigadieri primeau tot timpul 
îndrumarea tehnică necesară, tre
cea pe la fiecare tînăr și îi a- 
nunța ora și locul unde urma 
să se execute lucrarea.

Faptul că de la început s-a 
dat o deosebită atenție caracte
rului educativ-patriotic al aces
tei acțiuni și problemelor orga
nizatorice a creat posibilita
tea să se obțină rezultate 
deosebite. Astfel, brigada ute-

RAIDUL 
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a înțeles datoria
Momentul solemn al înmînării 

diplomei de onoare a Comitetului 
regional U.T.M. Galați i-a emo
ționat pe tinerii din brigada de 
muncă patriotică de la cariera 
de piatră din comuna Turcoaia, 
raionul Măcin. Nu se așteptau 
la o asemenea răsplată.

E un mănunchi de tineri mun
citori ai carierei de piatră (în
treprindere industrială a Minis
terului Construcțiilor, Materiale
lor de Construcții și Industriei 
Lemnului) mulți dintre ei fiind 
locuitori ai satului, dornici ca 
în comuna lor să pătrundă tot 
mai mult progresul, cultura, 
dornici să ajute în dezvoltarea 
lor unitățile agricole socialiste 
din comună.

Cuvintele de mulțumire sînț 
rostite stîngaci, de emoție și 
de marea bucurie ce li s-a 
făcut Chiar tînărul inginer 
Dinu Popovici, care în alte îm
prejurări vorbește curgător, își 
trece acum tulburat mîna prin 
păr și găsește cu greu cuvintele.

— Mulțumirea sufletească . pe 
care o simțim acum vine desigur 
de la faptul că distincția ce ni 
se acordă răsplătește o activita
te ce s-a făcut utilă locuitorilor 
din comună. în fiecare acțiune 
a noastră noi am văzut necesita
tea, faptul că ea se cerea înfăp
tuită pentru Înfrumusețarea vie-

ții sătenilor, ceea ce ne-a în
demnat să continuăm munca 
noastră. Brigada noastră își do
vedește existența, trăiește...

Cu greu, dar a găsit cuvintele 
potrivite.

Brigada de muncă patriotică 
își dovedește existența, trăiește...

Astă primăvară utemiștii ieși
seră la muncă voluntară la a- 
menajarea grădinii de zarzavat 
a gospodăriei colective „Oțelul 
Roșu“ din comuna Turcoaia. Lu
crau sîrguincios. Deodată însă 
într-un loc al digului apa, în- 
vingînd rezistența pămîntului, ă 
început să se reverse în grădină. 
Cineva a strigat: „Săriți 1“.

Pînă noaptea au lucrat îndîr- 
jiți utemiștii din brigada de 
muncă patriotică la repararea di
gului și la consolidarea lui. N-au 
plecat pînă cînd n-au fost siguri 
că niciodată apa nu va mai 
rupe digul.

Din ziua aceea colectiviștii au 
început să vorbească între ei cu 
respect despre brigada de mun
că patriotică. „Buni băieți, au 
făcut o treabă grozavă“.

De multe ori aveau să-i mai 
vadă sătenii pe acești 
crind.

A fost adusă stația 
amplificare a comunei și trebuia 
instalată. Trebuiau întinse rețe
lele. Atunci utemiștii brigăzii au

să-i mai 
tineri lu-

de radio.

fost văzuți săpînd gropi, cărînd 
și înălțînd stîlpii și înfinzînd fi
rele de-a lungul străzilor, pe o 
lungime de 3 km.

Nici vara, pe zăduf, nu co
bora de pe stîlpi operatorul A- 
lexandru Popescu. Acum stația 
funcționează și-și trimite de-a 
lungul celor 3 km. de rețea in
stalată voluntar de către ute- 
miști, cîntecele atît de mult aș
teptate în casele țăranilor.

De la uzina electrică a carie, 
rei și pînă în sat să fie vreun 
kilometru. Inginerului . Popovici 
i-a venit într-o zi ideea că re
țeaua de electrificare a satului, 
proiectată de atîta timp și nerea
lizată pînă atunci, ar putea fi 
făcută de utemiștii brigăzii de 
muncă patriotică. A chemat bri
gada și s-au consfătuit cu toții. 
Sînt în brigadă mulți meseriași. 
Tractoriști ca Bodeanu, electri
cieni ca Gheorghe Țăranu, su
dori, mecanici, lăcătuși.

Au început de a doua zi trea
ba. Din țevi groase, rămase ne
folosite prin carieră au tăiat 
și au potrivit stîlpii. Dih bare de 
fier luate de la o instalație 
veche, nefolosită, au făcut con
sole și le.au sudat pe stîlpi. 
Tractoristul Bodeanu a cărat 
stîlpii pe traseu, alți cîțiva ti
neri au săpat gropile, au fixat 
stîlpii, iar Gheorghe Țăranu și

cu . alți electricieni au întins re
țeaua.

Și în sat s-au aprins într-o 
seară becurile. Și ae această 
dată oamenii au’lăudat isprava 
băieților din brigadă.

Colectiviștii din Măgurele (ra
ionul Hîrșova, regiunea Constan
ța — raion vecin) aveau ne
voie de o instalație de tras paie
le la aria de treier și au apelat 
la atelierele carierei să le confec
ționeze instalația. „Plătim cît 
costă“ — au spus ei.

„Hai să le facem o surpriză“ 
— au spus băieții din brigada de 
muncă patriotică.

Și în ziua în care colectiviștii 
diri Măgurele au venit să ridice 
instalația și să achite costul ei, 
tinerii din brigadă, în frunte cu 
inginerul Popovici, au venit în 
fața colectiviștilor și țe-au spus:

— lată instalația. E gata. 
Luați-o și folosiți-o la treieriș. 
Nu vă costă nimic. Am făcut-o 
noi, brigada de„ muncă patrioti
că, în timpul liber, din materia
lele recuperate!..’.

Gestul lor frumos i-a impresio
nat pe .colectiviștii din Măgurele; 
ei au întocmit o scrisoare de 
mulțumire în care și-au arătat 
recunoștința.

Brigada trăiește...
Au produs, au încărcat și au

cărat pe drumurile Iglicîoarei 100 
de tone de piatră spartă, au pro. 
dus pavelele, le-au cărat și au 
pavat cu ele o porțiune de 70 de 
metri de șosea în centrul satu
lui, în fața căminului cultural, au 
produs și au încărcat piatra pen
tru reconstruirea podului din co
mună, au plantat 200 de puieți 
pe șosea, au electrificat aria de 
treier a comunei, au amenajat o 
grădiniță cu flori, au strîns 
18.000 de kilograme fier vechi.

Adunîndu-se într-o seară și fă
cînd socoteala economiilor rea
lizate de ei, tinerii din brigadă 
au constatat bucuroși că au atins 
cifra de 80.000 lei.

Și tot ce au făcut a rămas în 
realizările satului, a^bucurat ini
mile oamenilor, a schimbat cu 
ceva aspectul acestei așezări. 
Iată care este satisfacția lor cea 
mai deplină și iată ce-i îndeam
nă să continue și mai însuflețiți 
drumul început. E un mănunchi 
entuziast de tineri care, însufle
țiți de pilda comuniștilor, și-au 
unit brațele și dragostea într-o 
forță care a creat multe lucruri 
necesare în viața nouă a satului. 
$i de ac.eea primindu-și distinc
ția meritată, sînt 
să înceapă o altă 
menea realizări.

MIHAI

mistă a ocolului silvic din Căr- 
bunești, al cărei comandat este 
însuși inginerul șef Dan Nicolae, 
a realizat singură peste 6.822 ore 
de muncă 
economii în 
lei.

Conștient 
organizare 
poate aduce 
acțiunea de 
desfășoară 
comitetul 
hotărit să 
deschiderii

< retului în 
punctul Prigoria. Pentru aceasta 
a luat legătura cu organele oco
lului silvic de la Cărbunești și 
s-a stabilit de comun acord ca 
din cele 250 de ha. 
plantate cu puieți 
aceasta, brigăzile 
muncă patriotică să 
proximativ 100 ha. în acest scop 
comitetul raional U.T.M. stabi
lește acum brigăzile și numărul 
tinerilor care vor pleca pe șan
tierul de la Prigoria.

De asemenea, printr-o strînsă 
colaborare cu organele ocolului 
silvic se va asigura și îndruma
rea tehnică necesară, căutîndu-se 
în acest fel ca rezultatele obți
nute în toamna aceasta de către 
tinerii din raionul Gilort în ac
țiunea de împăduriri, să fie la 
înălțimea celor de pînă acum.

Cînd acțiunea este 
dată uitării

voluntară, aducînd 
valoare de 24.802

că numai o bună 
a muncii 
rezultatele 
împădurire care se 
în raionul 

raional

tinerilor 
dorite în

Gilort, 
U.T.M. a 

ia măsurile necesare 
unui șantier al tine- 
această toamnă la

care trebuie 
în toamna 

utemiste de 
planteze ă-

vantaje : combaterea eroziunii, 
îmbunătățirea climei, întregirea 
patrimoniului forestier etc.

Brigăzile utemiste de muncă 
patriotică din raion au obținut, 
fără îndoială, unele succese în 
acțiunea de împădurire. Dar a- 
ceste succese nu pot să-i mulțu
mească nici pe tovarășii din co
mitetul raional și nici organele 
silvice din raion. Cifra econo
miilor realizate de către tineri la 
acțiunea de împădurire se ridică 
abia la 26.293 lei, adică aproape 
cît a realizat o singură brigadă 
din raionul Gilort, ceea ce este 
destul de puțin față de ce s-ar 
fi putut face.

Din primăvară n-au mai fost 
organizate acțiuni mai însemnate 
la împăduriri, cu toate că în pă
duri sînt lucrări care cer forțe 
serioase în tot cursul anului.

Faptul că comitetul raional 
U.T.M. nu ține o legătură conti
nuă cu ocoalele silvice, nu poate 
să aibă decît asemenea urmări. 
Sint comune din raion , în preaj
ma cărora sînt necesare lucrări 
mari de împădurire. In comune 
există un număr mare de tineri 
(la Bazna sînt 5 organizații de 
bază U.T.M.). Birourile organi
zațiilor de bază U.TM. din aceste 
comune însă au dat uitării acțiu
nile de muncă patriotică la împă
duriri.

Abia acum, la începutul toam
nei, tovarășii de la Comitetul ra
ional U.T.M. Mediaș își dau sea
ma că din planul de împăduriri 
stabilit în primăvară n-au fost 
îndeplinite multe puncte și se 
grăbesc să ia măsuri pentru mo
bilizarea tineretului la această 
acțiune, pentru îndeplinirea pre
vederilor planului. Dar, chiar 
acest plan nu reflectă situația 
și posibilitățile reale pe care le 
au tinerii din raion pentru în
treținerea și refacerea patrimo
niului forestier.

Comitetul raional U.TM. va 
trebui să acționeze de îndată ; să 
stabilească împreună ou organele 
silvice locurile de muncă, numă
rul tinerilor ce trebuie să parti
cipe la lucrările ce urmează să 
fie efectuate cu brigăzile utemiste ' 
de muncă patriotică. T rebuie 
compensată în această toamnă ră- 
mînerea in urmă din tot timpul 
anului.

Insilozarea 
furajelor 

nu trebuie 
f W V V i wtaraganata

Anul acesta gospodăriile agricole 
colective, întovărășirile agricole și 
sfaturile populare din regiunea 
Iași și-au planificat să însilozeze 
peste 100.000 tone furaje. Din a- 
ceastă cantitate, tinerii din satele 
regiuni s-au angajat să insilozeze 
prin muncă voluntară 30.000 tone, 
tn regiune, ca și în întreaga țară, 
acțiunea de însilozare a început de 
mai multe săptămlni. Totuși rezul
tatele obținute pînă acum sint 
nesatisfăcătoare. Din întreaga can
titate planificată, pină la 10 sep
tembrie se însilozaseră numai 
28.950 tone. Tineretul, din an
gajamentul pe care și La luat 
nu realizase pînă la această 
dată nici 3.000 de tone. Cum 
se explică acest fapt ? în pri
mul rînd era de presupus ca 
toate comitetele raionale U.TM., 
după luarea acestor angajamen
te să desfășoare o susținută 
muncă politică și organizatorică 
în rindul organizațiilor de 
bază U-T.M. pentru mobiliza
rea tuturor forțelor tineretului la 
această acțiune. Apoi pentru reu
șita acțiunii era necesară o strînsă 
colaborare atît între comitetele ra
ionale U.T.M. și sfaturile populare 
raionale cît și între organizațiile 
de bază U.TM., sfaturile populara 
și unitățile socialist-cooperatiste 
respective. Dar dacă acest lucru 
s-a făcut în unele raioane, ca de 
pildă Murgeni (unde s-au obținut 
de altfel cele mai bune rezultate, 
tineretul a insilozat prin muncă 
voluntară pînă la 8 septembrie 
aproape 1.000 tone furaje, ceea ce 
reprezintă aproape jumătate din 
angajamentul luat) în restul regiu 
nii nu s-a procedat la fel. Bu
năoară, în raioane ca Pașcani 
(prim secretar Vladimir Cordu- 
neanu), Huși (prim secretar Ște
fan Păduraru), Bîrlad (prim secre
tar Dumitru Bran) și Iași (prim 
secretar Fosile Turcea) activiștii au 
întocmit ei singuri unele planuri 
privind această problemă după care 
le-au dat uitării. Firește că 
un astfel de sistem de lucru nu 
poate atrage după sine decît rezul
tate nedorite. Datorită acestui fapt 
ritmul însilozărilor în general este 
scăzut în aceste raioane. Vi
novat de această stare de lucruri 
se face însă și Comitetul regional 
U.TM. Iași, care n-a îndrumat și 
n-a controlat cu atenție cum este 
organizată munca tineretului în a- 
ceastă acțiune patriotică. Răspun
derea principală în privința mcțbi- 
lizării și organizării muncii tinere
tului o au însă organizațiile de 
bază U.TM. Folosind experiența 
bună a anilor trecuți, membrii bi
rourilor organizațiilor de bază sînt 
datori să răspundă fără întirziere 
acestei sarcini. Tinerii sint dornici 
să continue și să dezvolte această 
acțiune patriotică, devenită de a- 
cum tradiție. De aceea, organiza
țiile U.TM. au datoria să răspun
dă fără întirziere acestei dorințe, 
să organizeze și să îndrume perma
nent munca tineretului. Zilele trec 
repede și acțiunea de însilozara 
nu poate fi amînată. Este necesar 
ca organizațiile U.TM. din re
giunea Iași să ia urgent mă
surile cele mai potrivite pen
tru impulsionarea muncii în ac
țiunea de însilozare, astfel ca 
tinetetul să-și poată duce la în
deplinire angajamentele pe care și 
le-a luat în această privință.

0. SLAVIG

---- e.—

acum hotărîți 
serie de ase-

GARANFIL

Acțiunea de refacere a petri- 
meniului silvic nu se bucură 
insă peste tot de atenția cuve
nită. Iată, de exemplu, care este 
situația în raionul Mediaș din 
regiunea Stalin. Raionul are în
tinse masive păduroase. Există 
insă multe dealuri golașe care 
nu pot servi nici pentru pășuni, 
nici pentru culturi agricole, ci 
pot deveni utile prin împădurire, 
obținindu-se astfel mai multe o-

♦
Afa sînt cîteva zile pînă cînd, 

pe lingi lucrările de protecția pă
durii, recoltarea semințelor, vor 
începe lucrările de împădurire 
propriu zise, adică însămințările 
și plantările.

Organele și organizațiile de 
bază U.T.M. au datoria, ca, îm
preună cu organele silvice, să ia 
cele mai urgente măsuri în ve
derea mobilizării tineretului pen
tru îndeplinirea angajamentelor 
luate privind refacerea și protec
ția pădurii, a acestei importante 
bogății a patriei noastre socia 
liste. Brigăzile utemiste de mun
că patriotică, au datoria de a 
participa efectiv la acțiunile ini
țiate de organizațiile U.TM. în 
vederea împăduririi unor supra
fețe cit mai mari, făcînd ca în 
munții noștri, pădurile să acopere 
golurile moștenite de la burghezia 
care a exploatat sălbatic lemnul 
pădurilor.

G. M1HAI
P. GHELMEZ

Are 15 ani Ion Covaci dar a și 
ajuns un bun îngrijitor de viței la 

, G.A.S. Șag din regiunea Timișoara 
I Foto: PANTEA GERTRUDA

O IMAGINE A AGRICULTURII SOCIALISTE

S.M.T, Hagientdta regiunea Constanța, a fost ridicat pe un cîmp gol In anii regimului democrat-popular. Foto: M. CARANF11



Pe marginea articolului „Cînd îți lipsesc curajul și fermitatea

Oreutățile pot (i învinse
Cazul tău m-a întristat Achi

me. M-a întristat faptul că 
stai pitit pe fundul cuibului fără 
să-ți întinzi aripile. Eu cred că 
tu nu ești un băiat lipsit de po
sibilități. Dar lipsa de curaj, ne
încrederea în forțele tale te ține 
pe loc. Tu ai descoperit o idee 
care ar fi adus multe economii, 
dar ai tăcut. De ce ? Ai iubit 
o fată și ai tăcut. De ce ? Ți s-a 
întîmplat să pierzi carnetul de 
utemist și n-ai spus organizației.

Satisfacția de a-ți birui 
slăbiciunile

de stat.

meu de 
Ștefan 

la liceul 
de greu.

Intr-adevăr nu e ușor să fii 
curajos. A fi curajos înseamnă 
să știi să lupți și să învingi. Și 
aceasta îți cere muncă și efor
turi, îți cere sacrificii.

Dar cît de frumos e omul cu
rajos 1 Cît de frumos e șoimul 
lui Gorki I

Tu, Achime, ai vrut să înveți, 
să-ți complectezi studiile 
Te-ai dus de cite
va ori la școală, 
ai văzut că e 
greu și ai renun
țat la acest vis. 
. Cînd în urmă 
eu cîțiva ani tovarășul 
muncă, tînărul ajustor 
Nicuîae, s-a înscris și el 
serai i-a fost destul 
însușirea materiilor îi cerea efor
turi mari, zile de studiu și nopți 
nedormite. Dar n-a dat înapoi, 
în sufletul său, Ștefan purta un 
vis scump șj drag : voia să de
vină inginer. Acum Ștefan e în 
clasa a X-a. El nu și-a părăsit 
visul; curajul și hotărîrea lui sint 
acum- și mai puternice.

Exeuple de curaj și hotărire 
în viață îți sint la îndemînă, sint 
sigur, chiar acolo in colectivul 
tău de muncă. Eu aș vrea însă 
să înțelegi un adevăr simplu: 
fără eforturi, fără luptă, uneori 
chiar cu propriile tale slăbiciuni, 
n-ai să reușești niciodată nimic 
în viață.

în uzina noastră a venit 
cîndva un tînăr educat în spi
rit mic burghez. Valeriu P. îl 
cheamă. Se ferea ca și tine de 
orice „complicații", stătea retras 
de viața clocotitoare a colectivu
lui, inchis in el, egoist. După 
orele de lucru se ducea in grabă 
acasă și întreaga sa viață de
curgea la început după princi
piul : „Cu cît ai mai puțini prie
teni, cu atît îți va fi mai bine". 
Iată însă că într-o zi Valeriu 
s-a îndrăgostit. Fata era o țesă
toare. Valeriu o iubea mult și 
voia să se căsătorească cu ea. 
Dar, concepțiile sale învechite 
despre viață au răbufnit. încă 
de mic, părinții săi il povățui- 
seră că atunci cînd va trebui să 
se căsătorească să-și „caute 
neapărat o fată cu zestre, cu 

; Sa rfùc/ffam

Drumul învățăturii în Bucureștiul 
de ieri și de azi

(Urmare din pag. l-a)

sferturi de veac, suprema 
a Bucureștiului burghez 
școala capitulării și lași- 
A constrîngerii prin foa- 
șomajului intelectual; a

carierelor prospere fără de care 
societatea pe acțiuni a procopse- 
lilor, marii oblăduitori, te elimi
na automat, ca individ pernicios, 
ținut să rabzi flămînd și să mori, 
umilă unitate statistică la perife
ria umanității.

Trei 
școală 
a fost 
taților, 
me. A 
muritorului de foame în haine 
negre și cu diplome academice, 
într-o țară care deținea recor
dul european al analfabetismu
lui. Cel puțin între _ cele două 
războaie, cinica tactică a parti
delor politice de căpătuială și 
demagogie, nici n-a mai dat în
conjur. A procedat direct, prin 
feluriți agenți de recrutare și de 
voluntariat pentru „tineretul“ fe
luritelor partide, cu feluritele ar
vune rezervate feluriților Co- 
riolani Dragănești: sinecuri,
burse pe sprinceană, supliniri,
catedre, studii în străinătate. în 
așteptarea viitoarelor deputății 
și consilii de administrație cu 
banoase jetoane de prezență.

Dar, în întunericul venalității 
tot s-au mai găsit caractere în
destul de pietroase să- reziste. Să 
mai creadă și să mai spere în 
altceva. Să lupte alături de cla
sa muncitoare și la chemarea, a- 
cesteia. Meritul lor, retrospectiv 
judecind, poate fi înscris la ca
pitolul eroismelor. Dar, nu putem

INFORMAȚII
Marți dimineața a părăsit Ca

pitala delegația parlamentară in 
doneziană în frunte cu Sudar 
sono. conducătorul delegației 
care la invitația grupului național 
romîn al Un.unii interparlamen
tare a făcut o vizită de prietenie 
în țara noastră.

★
La 15 septembrie a. c. s-a sem

nat la București un acord între 
Ministerul Transporturilor și Tele
comunicațiilor al R. P- Romîne și 
Ministerul Comunicațiilor și Poș
telor al R. P. Ungare privind re, 
zolvarea unor probleme referitoare 
la restituirea reciprocă a unor ma
teriale rulante de cale ferată.

Acordul a fost semnat de Du
mitru Simulescu, ministrul Trans
porturilor șl Telecomunicațiilor al 
R. P. Romîne, și de Istvan Kossa, 
ministrul Comunicațiilor și Poște
lor al R.P. Ungare.

(Agerpres)

De ce ? Teamă, lașitate, frica de 
răspundere ?

îmi aduc aminte că acum doi 
ani cînd am intrat In G.A.C. nu 
știam să lucrez pămîntul după 
agrotehnică. II lucram așa cum 
învățasem de la părinți. A- 
veam nevoie de cunoștințe 
noi, științifice. Pînă acum doi 
ani nu pusesem mina nici
odată pe o carte agroteh
nică. Și nu întotdeauna mi-a 
fost ușor să ințeleg și mai ales 

casă". „Dragostea trece — îi 
spunea tatăl său — tu ai grijă 
să te căpătuiești“. Educat în a- 
cest spirit mic burghez, Valeriu 
se temea de viață, îi era frică 
să dea curs sentimentelor curate 
ce-și făcuseră loc în sufletul 
său. In conștiința sa se înrădă
cinase adine concepția după care 
prin căsătorie trebuia să te că- 

mijlocul colectivului nostru 
in atmosfera sănătoasă de

colectivului, Valeriu a în

pătuiești. Iar fata de care se în
drăgostise nu avea „zestrea" 
dorită de el.

In
însă, 
viață a acestui colectiv, cu aju
torul ....................
ceput să-și dea seama de meschi
năria concepțiilor sale. Dar, 
debarasarea de ele a cerut și o 
luptă curajoasă cu cl însuși. 
Și Valeriu a reușit. După o vre
me el s-a căsătorit cu fata care 
îi e dragă și viața lui de familie 
e acum frumoasă și fericită. 
„Nici nu știți cit de puternică e 
satisfacția pe care o ai atunci 
cind reușești să învingi ceea ce 
e rău in tine“ — spune acum cu 
mindrie Valeriu P.

Valeriu P. a fost ajutat de co
lectiv, forța morală a colectivu
lui nostru a avut fără îndoială 
o puternică influență asupra 
cursului vieții sale personale. 
Dar dacă acest tînăr n-ar fi 
descoperit el însuși acele resurse 
morale sănătoase pe care să le 
pună in valoare în lupta cu con
cepțiile sale învechite, influențele 
dăunătoare din conștiința sa ar 
fi persistat.

Colectivul în care muncești te 
va ajuta, desigur, să-ți înlături 
teama de a acționa în viață în 
mod hotărit. Dar pentru a dez
volta în caracterul tău fermita
tea de 
ai nu 
lui, ci 
însuți.

care ai nevoie, trebuie să 
numai sprijinul colectivu- 
să înveți să acționezi tu

CORNEL NICODA 
ajuaîor, Uzinele „Timpuri 

Noi“-București

uita îh același timp, mulțimea 
nenumărată a victimelor, pier
derea și mutilarea atîtor energii 
și elanuri care ar fi fost într-alt- 
fel utile pentru țară, pentru po
por, pentru viitor. Acestea cum 
se pot calcula ? Si cum s-ar pu
tea ierta ? N-au precumpănit în 
destinul unui lung șir de gene
rații din istoria patriei noastre ?

★
Bucureștiul de astăzi, Bucu- 

reștiul cestălalt socialist a rupt 
pentru totdeauna cu mizeria tre
cutului. Pregătește viitorului alte 
generații de tineret, cu altfel de 
viitor, rodnic și nealterat, ferit 
de prădalnicile ispite sau con- 
strîngeri ale „tinerilor cu viitor“ 
de odinioară (sărmanii de dînșii 
și sărman viitor) 1

încadrat in realitățile con
structive și creatoare, venind din 
adîncul poporului, cei care merg 
pe băncile școlilor nu mai au 
cum se trăda pe sine, nici lumea 
lor de obîrșie. Pentru că țara 
însăși e condusă de cei ce mun- 

pentru că țara nouă, popu- 
îi promovează pentru a 
zidirea noii societății în

cesc,
Iară, 
sluji 
care e interesat întregul popor. 
Tineretul de azi se poate încu
meta la toate inițiativele, cu 
toată energia și spontaneitatea 

In întîmpinarea celei de-a 500-a aniversări a orașului București, echipa de dansuri a întreprin
derii „Donca Simo“ din Capitală pregătește un program de cîntece populare romînești.

să-mi însușesc ce scria în ele. 
Dar trebuia să învăț. Unde nu în
țelegeam am întrebat pe inginera 
noastră de la gospodărie și pe 
brigadier. Și-am izbutit să pricep 
tot ce mi se părea cu săptămîni 
în urmă greu, complicat.

Nu de mult mi s-a încredințat 
munca de șefă de echipă în bri
gada I de cîmp.

Cînd am luat în primire sar
cina, nu mi.e rușine să mărtu
risesc, mi-a fost teamă. Și de 
greutatea muncii, și de răspun
derea ce o căpătăm. Mă gindeam 
zi și noapte : voi putea face față?

Gindește-te Achime, aveam în 
echipă și pe mătușa Maria Is- 
trate și multe fete cu care am co
pilărit. Mă întrebam : vor ține 
seama de cuvintul meu ? Mătușa 
Maria poate să-mi fie bunică. 
Nu-mi va arăta obrazul cînd îi voi 
cere să facă o lucrare după toa. 
te regulile științifice ? Trebuia 
să cîștig încrederea și respectul 
tovarășilor din echipa mea. 
Ziua munceam la cîmp, căutam 
să lucrez bine, să fiu exemplu 
personal, iar noaptea citeam. A 
doua zi împărtășeam cele citite 

tovarășilor din 
brigadă. Unii 

îmi ascultau sfa
turile, alții nu. 
Printre cei care 
ny mă ascultau 

era și Maria Bălan, prietena
mea din copilărie. Maria lucra
prost, fără grijă, fără răbdare. 
Am încercat s-o ajut, să lucrez 
alături de ea. Dar ea n-a înțe
les ajutorul meu. Îmi spunea 
mereu că am uitat vremea copi
lăriei cînd ne jucam pe uliță și 
acum vin să-i fac educație.

Descurajată am vrut să-i spun 
brigadierului Badea că ar fi mai 
bine să pună pe altcineva șefă 
de echipă. Dar nu i-am spus. Și 
știi de ce Achime ? In zilele 
acelea grele mă gîndeam la 
eroul meu preferat, la Meresiev 
din cartea lui Boris Polevoi 
„Povestea unui om adevărat“. 
Acest erou îmi este drag pentru 
curajul și eroismul lui. Gîndin- 
du-mă la Meresiev mi.am dat 
seama că pe umerii mei apasă 
o răspundere, că nu trebuie să 
dau înapoi în fața greutăților, 
că trebuie să lupt și să le înving.

Și-am luptat și le-am învins. 
Tu nu-ți închipui cită mulțumire 
sufletească simți cînd te vezi 
biruitor în fața propriilor tale 
slăbiciuni.

Eu cred că și tu poți să pro. 
cedezi la fel Achime. Trebuie 
numai să învingi comoditatea 
și pasivitatea cuibărită în tine. 
Lupta cu tine, Achime nu va fi 
ușoară, dar îți este absolut ne
cesară. Eu cred că vei găsi 
tine tăria morală pentru a 
schimba.

NEACȘU AURICA 
șefă de echipă in brigada 

l-a de cîmp a G A. C.
„9 Mai"— Comuna Draga- 

lina, raionuh Călărași

în 
te

davtrstei de a se da. De a se 
marilor înfăptuiri.

Abisuri nu mai există.
Tineretul cărturăresc nu mai 

e despărțit de tineretul muncito
resc al uzinelor, al cîmpurilor, 
al minelor, al șantierelor, cum 
îl înstrăina școala și diplomele 
din trecut, nu fără o perfidă 
premeditare de clasă. Azi, tinerii 
din școli și facultăți, braț la 
braț cu cei din fabrici și uzine 
și de pe ogoare, muncesc cu 
avînt sub conducerea partidului 
pentru viața cea nouă și lumi
noasă.

Așadar, de la trecut, întoreîn- 
dit-ne la realitatea actuală, re
ținem un singur fapt răspicat. 
Tineretul Bucureștiului de astăzi 
ca și întreg tineretul țării, con
stituie uti singur bloc unitar.

E tineretul viitorului armonic 
articulat, purificat de miasmele 
trecutului. E poporul de mîine. 
Chezășia succeselor patriei de 
mîine. Certitudinea neclintită a 
noastră, celor de ieri, cu tinere
țea bîntuită de atîtea îndoieli și 
vitregi împrejurări, care nu o 
dată ne astupau orizontul cu ne
gură.

Ce-aș putea spune mai mult, 
după cel mai reconfortant exa
men al cugetului, despre tinere
tul semimilenarului București ?

Utemistul Mitran Radu la postul de comandă al agregatului de nete
zire a laminorului din Roman

La 15 septembrie a. c. a avut 
loc la București, la Ministerul A- 
facerilor Externe, schimbul instru
mentelor de ratificare a Convenției 
Consulare între Republica 
Iară Romînă și Republica 
Iară Ungară, semnată la 
pesta la 18 martie 1959.

Schimbul instrumentelor 
efectuat, din partea romînă,

Popu- 
Popu- 
Buda-

a fost 
de Al.

À 500-a aniversare a Bucureștiului

Numeroase manifestări artistice

numeroase 
După-amia- 
principalele 
caselor de 

programe 
și ale ar-

Duminică, cu prilejul sărbătoririi 
a 500 de ani de la cea mai ve
che mențiune documentară despre 
existența orașului București, vor 
avea loc în Capitală 
manifestări artistice, 
ză pe estradele din 
piețe, ca și in sălile 
cultură vor prezenta 
formații profesioniste 
tiștilor amatori. Teatrul de estra
dă „Constantin Tănase“, forma
țiile artistice ale Combinatului 
Poligrafic „Casa Scînteii“, Mini
sterului Industriei Bunurilor de 
Consum, ale Casei de cultură 
a Ministerului Afacerilor Interne, 
Direcției regionale P. T. T. R. 
și întreprinderii poligrafice nr. 1 
își vor da concursul pe estrada 
din Piața Republicii, iar echipele 
artistice ale fabricii „Stela“. „E- 
lectrobobinaj“ și clubului „Con
structorul" se vor produce pe 
scena Casei de cultură a raionu
lui 1 Mai.

Programe artistice vor fi. pre
zentate, de asemenea, la toate ca
sele raionale de cultură și în 
unele parcuri.

Numeroase echipe vor fi pre
zente în această zi pe scenele 
caselor de cultură din raioanele 
Gh. Gheorghiu-Dej, Tudor Vladi- 
mirescu Și Grivita Roșie. La Casa 
de cultură a tineretului din raio
nul Grivita Roșie se vor produce,

Din partea Ambasadei 
Republicii Poputare 

Bulgaria
însărcinatul cu afaceri ad-inte. 

rim al Republicii Populare Bul
garia la București, Ivan Spasov, 
mulțumește cordial pentru condole- 
anțele exprimate colectivului Am
basadei și familiei Stoian Pavlov 
in legătură cu încetarea din viața 
a ambasadorului extraordinar și 
«ențiar al Republicii Popu- 

lgaria la București, decan 
al Corpului diplomatic din Bucu
rești și membru al Comitetului 
Central al Partidului Comunist 
Bulgar, Stoian Pavlov, de către 
membri ai Biroului Politic al C.C. 
al Partidului Muncitoresc Romîn, 
ai guvernului Republicii Populare 
Romîne și ai Prezidiului Marii A- 
dunări Naționale a Republicii 
Populare Romîne, precum și de 
către ministere și celelalte insti
tuții și departamente centrale, or
ganizații obștești din București și 
cetățeni ai Capitalei.

De asemenea exprimă mulțumiri 
șefilor și membrilor misiunilor di
plomatice, acreditați în Republica 
Populară Romînă, care au expri
mat condoleanțe.

Lăzăreanu, adjunct al ministrului 
Afacerilor Externe, și din partea 
ungară de Keleti Ferenc, ambasa
dorul extraordinar și plenipotențiar 
al Republicii Populare Ungare la 
București.

Conform prevederilor, Convenția 
va intra în vigoare după 30 de 
zile de la efectuarea schimbului 
instrumentelor de ratificare.

printre alte echipe artistice, cele 
de la Atelierele C.F.R. „Grivita 
Roșie“ și Filatura „Dacia“.

Seara in piețele: Unirii, Liber
tății, Rahova, Obor, Banu Manta 
și altele vor rula filme.

★
Marți la amiaza s-a deschis la 

Muzeul și Casa Simu din Capi
tală expoziția „Bucureștii în arta 
plastică“, organizată de Sfatul 
Popular al Capitalei cu prilejul 
sărbătoririi a 500 de ani de ^la cea 
mai veche mențiune documentară 
despre existența orașului Bucu
rești.

★
Cu prilejul sărbătoririi a 500 de 

ani de la cea mai veche mențiune 
documentară despre existența ora
șului București, marți dupa-amia- 
ză, la Casa creației populare a 
Capitalei, a avut loc deschiderea 
expozițiilor intitulate „București, 
oraș al muncii“ și „Bucureștii în 
imagini", cu lucrări ale artiștilor 
plastici și fotografilor amatori.

Sosiri de oaspeți
La invitația Comitetului execu

tiv al Sfatului Popular al orașu
lui București, marți seara a sosit 
în Capitală Sun Tzi-ven, vicepre
ședinte al Comitetului popular al 
orașului Șanhai. Oaspetele va par
ticipa la sărbătorirea a 500 de ani 
de existență a orașului București.

Pe peronul Gării de Nord, Sun 
Tzi-ven, a fost întîinpinat de to
varășii Gheorghe Calcan, vicepre
ședinte și de Leonida lonescu, se
cretar al Sfatului Popular al Ca
pitalei, de artistul poporului Cos- 
tache Antoniu, membru al Comi
tetului pentru pregătirea și orga
nizarea sărbătoririi a 500 de ani 
de existență a orașului București, 
de președinți ai sfaturilor popu
lare raionale și de numeroși de- 
putați.

(Agerpres)

„RUȘII AU ȚINTIT LUNA ȘI AU peratură relativ uniformă. Intru- 
AJUNS LA EA“ cît Luna are o structură poroasă,

se poate presupune că în adlncu- 
LONDRA 15 (Agerpres). — rile ei există apă și oxigen care 

șe formeazg datorită reducerii 
chimice a bioxidului de carbon 
de origine vulcanică.

Dr. Ierusalimski subliniază că 
aducerea pe Lună a unor micro
organisme terestre ar împiedica 
rezolvarea justă pe viitor a pro
blemei științifice extrem de im
portante și interesante a abori
genilor — eventualii locuitori mi
croscopici ai Lunii.

Ținînd seama de aceasta, oa
menii de șt'iință sovietici au 
luat, în interesul științei, măsu
rile necesare pentru a asigura 
sterilizarea completă a întregu
lui aparataj și a tuturor obiec
telor care au fost trimise spre 
Lună împreună cu racheta cos
mică.

Largul ecou stirnit in Anglia de 
aselenizarea rachetei sovietice 
vădește marea apreciere pe care 
o acordă reprezentanții cercuri
lor celor mai diferite din Anglia 
acestei uriașe realizări. Directo
rul adjunct al Observatorului 
astronomic regal, Egen, a de
clarat : „Rușii au țintit Luna și 
au ajuns la ea“. Kenneth Gat- 
land, vicepreședintele Societății 
interplanetare britanice, a decla
rat că „rușii au înregistrat per
formanțe pozitive cu vehicule in- 
terspațiale mari“. De asemenea 
Leonard Carter, secretarul So
cietății interplanetare britanice, 
a arătat că este întrutotul con
firmată știrea potrivit căreia ra
cheta sovietică a atins Luna.

Directorul Observatorului as
tronomic de la Jodrell Bank, pro
fesorul Bernard Lovell, a decla
rat din nou că observatorul dis
pune de date care confirmă în- 
trutotul traiectoria rachetei, sta
bilită de saxanții sovietici.

NU ESTE EXCLUS CA PE 
LUNA SA EXISTE ORGANISME 

VII PRIMITIVE

MOSCOVA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite: Nu este exclus 
ca pe Lună să existe condiții 
pentru existența celor mai primi
tive organisme vii, declară dr. 
Nikolai Ierusalimski, director ad
junct al Institutului de microbio
logic al Academiei de Științe a 
U.R.S.S.

Savantul sovietic își fundamen
tează ipoteza pe cele mai noi 
date despre Lună. Descoperirea 
că pe Lună există o activitate 
vulcanică dovedește că ea nu s-a 
răcit complet. Este posibil ca la 
suprafața Lunii s? existe o tem-

Racheta cosmică sovietică 
o realizare istorică a științei

WASHINGTON 15 (Agerpres). 
— Cercurile științifice americane, 
reprezentanții opiniei publice con
tinuă să-și manifeste admirația 
față de epocala realizare a știin
ței și tehnicii sovietice — asele
nizarea rachetei cosmice. Nume
roși oameni de știință americani, 
inclusiv reprezentanți ai unor or
ganisme oficiale, au continuat să 
facă agențiilor de presă, postu
rilor de radio și ziarelor ameri
cane declarații despre marele 
succes înregistrat de U.RSS. 
Un purtător de cuvînt al Admi
nistrației americane pentru aero
nautica spațială (N.A.S.A.), ca- 
ract'erizînd părerea oamenilor de 
știință americani, a declarat: 
„Sintem satisfăcuți“. El a ară
tat că în baza datelor culese de 
observatorul astronomic de la 
Jodrell Bank din Anglia și de 
centrul diviziei de aviație pentru 
cercetări în domeniul proiectile
lor balistice de la Palo Alto (Ca
lifornia) au fost confirmate atît 
traiectoria rachetei cosmice cit 
și aselenizarea ei.

Harold Zahl, directorul cerce
tărilor din cadrul laboratoarelor 
de cercetări și dezvoltare, a de
clarat în legătură cu aseleniza
rea rachetei sovietice că Statele 
Unite au rămas în urma Uniunii 
Sovietice in acest domeniu,

Corespondentul din Washing
ton al agenției „France Presse“, 
referindu-se la reacțiile în cercu
rile științifice și politice ameri
cane, arată că „nu există nici o 
îndoială că rachetele americane 
nu sînt destul de puternice în 
momentul de față pentru a lansa 
pînă în Lună încărcături compa
rabile cu aceea pe care o duce 
„Lunnik 2“.

In același timp agențiile de 
presă americane relevă deosebita 
importanță a realizării sovietice, 
precum și marile perspective ofe
rite de aceasta pentru obținerea 
unor date noi despre Cosmos. 
Redactorul științific al agenției 
Associated Press, într-un comen
tariu special consacrat aseleni
zării rachetei, scrie : „Strălucita 
performanță a Uniunii Sovietice, 
care a lansat o rachetă în Lună, 
este prima cheie cu care se va 
deschide o comoară de informații 
în legătură cu Luna, Pămîntul 
și poate chiar cu originea vieții".

Ca una din reacțiile la aflarea 
știrii despre succesul sovietic, se 
anunță din New York că la 14 
septembrie cursurile acțiunilor 
societăților constructoare de ra
chete cosmice au crescut.

Un eveniment epocal
BUDAPESTA 15. - Corespon

dentul Agerpres transmite: Gran
dioasa victorie a științei și teh
nicii sovietice — aselenizarea ra
chetei cosmice — a stîrnit un 
entuziasm de nedescris în rîndu- 
rile cetățenilor Budapestei. In 
dimineața zilei de luni sute de 
oameni așteptau în fața chioșcu
rilor de ziare să apară ediția 
specială a ziarului „Nepszabad- 
sag“, pentru a afla amănunte 
despre epocala realizare a geniu
lui uman.

Toate ziarele apărute luni își 
consacră paginile aproape în în
tregime acestui istoric eveniment. 
Ediția specială a ziarului „Nep- 
szabadsag“ poartă titlul: „Gran
dioasa victorie a științei și teh
nicii soviet’ice“.

Săptățnînalul „Hetfoi 
care apare în fiecare luni, con
sacră două pagini marelui eveni-

Hirek“,Opiniile unor savanți
ZBORURILE RACHETELOR IN 

LUNA VOR DEVENI REGULATE

HARKOV 15 (Agerpres). - 
După cum a declarat unui cores
pondent al agenției TASS Anton 
Valter, membru al Academiei de 
Științe a R.S.S. Ucrainene, di
rector adjunct al Institutului 
Ucrainean de cercetări pentru fi
zica tehnică, nu încape îndoială 
că în anii care vin zborurile ra
chetelor în Lună vor deveni re
gulate, iar înființarea pe supra
fața lunară a unor stațiuni știin
țifice stabile va deschide posibi
lități neobișnuite pentru studie
rea Cosmosului.

Din cauza lipsei unei atmos
fere, a spus Valter în continuare, 
suprafața Lunii constituie un 
uriaș laborator instalat în vid și 
pus de natura însăși la dispozi
ția cercetătorilor. El va contribui 
la înfăptuirea unor experiențe 
pentru studierea radiației cosmice 
primate, ale cărei particule po-

slujba păcii
„Cea mal senzațională

înfăptuire umană 
din toate timpurile“

PARIS 15 Corespondentul A- 
gerpres transmite :

în primele sale comentarii, zia
rul „Combat“ scoate in relief ca
racterul uimitor al realizării știin
ței și tehnicii sovietice, conside- 
rînd zborul încununat de succes 
al rachetei cosmice sovietice drept 
„cea mai senzațională înfăptuire 
umană din toate timpurile“. Ciu- 
tind să analizeze cauzele acestei 
răsunătoare dovezi a superiorită
ții științei și tehnicii sovietice, 
ziarul arată că ea a fost realizată 
prin : „1. pregătiri minuțioase ;
2. calitatea materialului întrebuin
țat ; 3. tehnicieni de prim rang". 
„Greutatea însemnată a aparatelor 
cuprinse în rachetă — scrie „Com
bat“ —- marchează de asemenea un 
remarcabil avans al tehnicii sovie
tice“.

Ziarul „Le Monde“ scoate în e- 
videnți de asemenea că aseleniza
rea rachetei cosmice sovietice „de
monstrează superioritatea tehnicii 
Uniunii Sovietice“. Comentatorul 
acestui ziar se referă la profunda 
impresie pe care acest succes a 
produs-o în rindurile opiniei pu
blice și ale cercurilor conducătoare 
americane, scriind că „această su
perioritate le răpește conducători
lor americani speranța că-l vor pu
tea impresiona pe șeful guvernu
lui sovietic..“.

Ziarul catolic „La Croix", care 
denumește, de asemenea, zborul 
rachetei lunare sovietice drept 
„cea mai mare realizare a secolu
lui“ și care pune pe primul plan 
cucerirea spațiului cosmic, subli
niază că prin aceasta „s-a făcut 
dovada că Uniunea Sovietică po
sedă in momentul de față cele mai 
puternice și cele mai perfecționate 
rachete din întreaga lume“.

Consemnind „superioritatea pe 
care o posedă sovieticii in tehnica 
teleghidajului rachetelor“, „La 
Croix" subliniază că „pe plan ideo
logic mulți vor fi cei care vor 
considera că racheta „Lunnik“ de
monstrează nu numai superiorita
tea Uniunii Sovietice ci de aseme
nea și adevărul filozofiei mar
xiste".

„Victoria pașnică a Uniunii So
vietice — subliniază ziarul „Libe- 
ration“ — este o victorie a tutu
ror oamenilor, ea marchează în
ceputul unei etape de mare anver
gură, etapă in care oamenii au 

titlul : „Un eveniment 
istoria universală : ra-

ment sub 
epocal în 
cheta sovietică a ajuns tn Lună“ 
De asemenea sînt publicate de
clarațiile unor membri ai Comi
tetului astronomic ungar, care 
recapitulează dalele tehnice ale 
rachetei cosmice și își exprimă 
admirația față de succesul răsu
nător al savanților și tehnicieni
lor sovietici.

Toate ziarele consacră comen
tarii proprii evenimentului. In 
editorialul ziarului „Nepszabad- 
sag“, intitulat: „Steagul roșu în 
Lună“, se scrie printre altele: 
„Știința sovietică a asediat ce
rul. Odată cu ajungerea la țintă 
a rachetei a început cucerirea 
Lunii. De ieri, la sute de mii de 
km. de Pămînt, drapelul roșu cu 
secera și ciocanul vestesc și în 
Lună victoria omului sovietic“.

seda uriașe energii, în unele ca
zuri de milioane de ori mai mari 
decît cele obținute in giganticele 
acceleratoare astăzi existente.

Acad. Valter a amintit că sa
teliții artificiali ai Pămîntului au 
permis să se identifice existența 
în jurul globului pămint’esc a 
două zone de radiație, despre a 
căror origine oamenii de știință 
nu și-au format încă o părere 
unitară- Stațiunile lunare vor 
contribui la soluționarea proble
mei naturii zonelor de radiație 
ale Pămîntului și ale regiunilor 
mai depărtate din Cosmos, ceea 
ce are o mare însemnătate prac
tică. Compoziția acestor zone in
fluențează direct asupra radio- 
comunicațiilor, mai ales între 
Pămînt și navele cosmice. Cu
noașterea precisă a intensității 
de radiație a acestor zone și a 
spațiului dincolo de ele este ab
solut necesară pentru asigurarea 
securității viitorilor cosmonauți. 
UN NOU CRATER LA LOCUL 
DE ASELENIZARE A RACHETEI

LENINGRAD 15 (Agerpres). — 
TASS transmite :

In cadrul unui interviu acordat 
unui corespondent al ziarului 
„Komsomolskaia Pravda“, astrono
mul Heino Potter din Leningrad, 
a declarat ca pe hărțile Lunei va 
trebui fără îndoială să se însem
neze un nou obiectiv— locul de 
aselenizare a rachetei cosmice so
vietice.

Se prea poate, a spus omul de 
știință sovietic, că în momentul în- 
tîlnirii rachetei cu Luna să se fi 
format un nou crater, care va fi 
in curînd descoperit printr-o com
parare minuțioasă a suprafeței 
lunare cu hărțile existente.

Formulînd această presupunere, 
Heino Potter a explicat-o prin 
aceea că nava cosmică sovietică, 
care s-a înfipt cu o putere uriașă 
în solul Lunei, poate să formeze 

pornit la cucerirea Cosmosului?. 
Subliniind incontestabila superiori
tate a științei și tehnicii sovietice, 
ziarul arată ea „aceasta ne face 
să tragem concluzia că in UUSS. 
nu există numai o singură, ci nu
meroase ramuri ale industriei fi 
științei care au atins un nivel 
de dezvoltare foarte înalt. In con
secință Uniunea Sovietică trebuie 
considerată cu toată seriozitatea 
ca un concurent — scrie ziarul 
referindu-se la reacția cercurilor 
de dreapta occidentale — ea nu 
mai poate fi intimidată ca adver
sar".

Piganiol, delegat general pentru 
cercetările științifice și tehnice, a 
declarat : „Realizarea științifică 
și tehnică a sovieticilor nu are ne
voie de comentarii căci este per
fectă. O astfel de reușită este pe 
drept cuvînt un eveniment istoric, 
cu o semnificație considerabilă 
căci dovedește o stăpînire deplină 
a numeroaselor domenii ale știin
ței.“

Felicitări
• La 14 septembrie primul 

ministru britanic, MacMillan, 
a trimis următorul mesaj pri
mului ministru al U.R.S.S., 
N. S. Hrușciov:

„Permiteți-mi să vă exprim 
felicitările mele și cele ale oa
menilor de știință britanici pen
tru efectuarea unui pas remar
cabil în explorarea de către om 
a spațiului cosmic și pentru 
noua frumoasă realizare a teh
nicii sovietice".

• Comitetul Central al Par
tidului Comunist din Germania 
a felicitat cu căldură Comite
tul Central al Partidului Co
munist al Uniunii Sovietice cu 
prilejul atingerii Lunei de că
tre racheta cosmică sovietică.

• La 14 septembrie Ministe
rul Afacerilor Externe al Indo
neziei a adresat felicitări 
Uniunii Sovietice pentru „gi
gantica sa realizare" de a atin
ge Luna cu o rachetă, pentru 
prima oară în istoria omenirii.

• „Exprimind uriașa admi
rație a oamenilor muncii din lu
mea întreagă, se spune în tele
grama lui Louis Saillant, se
cretarul general al F.S.M., 
adresată lui N. S. Hrușciov, 
președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., — Federația 
Sindicală Mondială vă trimite 
dv., precum și glorioaselor po
poare sovietice călduroase feli
citări cu prilejul noului și isto
ricului act de eroism al savan- 
ților, tehnicienilor și oamenilor 
muncii sovietici“.

• Vestea că racheta cosmică 
sovietică a atins cu succes 
Luna și exact în termenul sta
bilit s-a răspîndit imediat în 
întreaga Canada, producînd o 
impresie colosală și de neșters 
asupra canadienilor.

„Cele mai călduroase felici
tări rușilor“, se spune în arti
colul redacțional al cunoscutu
lui ziar conservator canadian 
„Globe and Mail“.

acolo un crater de dimensiuni con
siderabile.

O ETAPĂ IMPORTANTA IN 
DOMENIUL CĂLĂTORIILOR IN 

SPAȚIUL COSMIC
ROMA 15 (Agerpres). — „Reu

șita acestei mari experiențe, a 
declarat profesorul Zagar, direc
torul Observatorului astronomic 
de la Brema (Italia), referindu- 
se la aselenizarea rachetei sovie
tice, trebuie considerată ca fiind 
de importanță primordjală. Ea 
marchează o etapă importantă în 
domeniul călătoriilor în spațiul 
cosmic și in ce privește posibili
tățile de a se ajunge la Lună și 
la celelalte planete".

DIRIJAREA UNEI RACHETE 
SPRE LUNA NECESITA UN 

CALCUL DE MARE PRECIZIE
LENINGRAD 15 (Agerpres).— 

TASS transmite: Caracterizind 
greutatea de a se dirija cu pre
cizie o rachetă cosmică înspre 
Lună, astronomul A. Dadaev, de 
la observatorul din Pulkovo a 
făcut următoarea declarație: A 
se nimeri cu o rachetă în Lună 
este tot atît de greu cum ar fi 
a trage dintr-o pușcă într-o far
furie care s-ar afla la 30 m. de
părtare de trăgător și s-ar de
plasa lateral cu o viteză de 10 
m, în citeva sutimi de secundă.

S-ar putea atinge Luna fără 
" ‘ “ discul

nime- 
de a- 
fi su-

să se țintească direct 
ei, ci străduindu-se să se 
rească numai în sfera ei 
fracție. Pentru aceasta ar .. „ 
ficientă o viteză finală mai mică 
de 1 km./sec. Atunci racheta ar 
cădea pur și simplu pe Lună. 
Dar a se face un calcul atît de 
precis al consumului de combu
stibil pentru a se realiza redu
cerea necesară a vitezei repre
zintă o problemă tot atît de com- 
Llexă ca și atingerea directă a 

unei.



A Început vizita
lui !¥• S. Hrușciov în S. U. A

Deschiderea
celei de a 14-a sesiuni 

a Adunării Generale a 0. N. U

Aspect de la plecarea din Moscova.

La Washington, în ziua sosirii
lui N. S. Hrușciov

NEW YORK 15 (Agerpres). — 
La 15 septembrie s-a deschis cea 
de-a 14-a sesiune a Adunării Ge
nerale a O.N.U. Prima ședință, 
cu un caracter mai mult procedu
ral, a fost consacrată alegerii 
președintelui Adunării Generale 
și vicepreședinților ei, președinți
lor diferitelor comisii ale Adună
rii Generale, constituirii comisiei 
de verificare a mandatelor etc.

Sesiunea a fost deschisă de șe-

ful delegației libaneze, Rașid 
Karami, reprezentînd pe președin
tele trecutei sesiuni, Malik, fost 
ministru de Externe al Libanului 
care nu mai face parte anul a- 
cesta din delegația tării sale.

S-a trecut apoi la alegerea pre
ședintelui Adunării Generale pen
tru actuala sesiune. A fost ales 
în unanimitate Victor Belaunde, 
șeful delegației statului Peru.

Pîecarea din Moscova
MOSCOVA 15 (Agerpres). — 

TASS transmite: După cum s-a 
mai anun(at; răspunzînd ,invita
ției lui D. Eisenhower, președin? 
tele S.U.A., la 15 septembrie a 
părăsit Moscova, plecînd pe bor- 
dul unui avion „TU-114“ într-o 
vizită oficială la Washington, 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., 
cu familia sa.

In călătoria lui în S.U.A. N. 
S. Hrușciov este însoții' de: A. 
A. Gromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S S., V. P. Eliu- 
tin, ministrul Invătămîntului Su
perior și Mediu de Specialitate al 
U.R.S.S.; G. A. Jukov, președin
tele Comitetului de Stat pentru 
relațiile culturale cu țările străi
ne de pe lîngă Consiliul de Mi
niștri al U.R.S S.; V. S. Eme- 
lianov, șeful Direcției generale 
pentru folosirea energiei atomice 
de pe lîngă Consiliul de Miniștri 
al U.R.S.S.; scriitorul M. A. Șo- 
lohov, N. A. Tihonov, președin
tele Consiliului Economiei Națio
nale Dnepropetrovsk (R.S S. U- 
craineană) ; prof. A. M. Markov, 
membru al Colegiului Ministerului 
Ocrotirii Sănătății al U.R.S.S.; 
precum și L. F. Ilicev, P. A. Sa- 
tiukov, A. I. Adjubei, G. T. Șui- 
ski, V S. Lebedei, O. A. Troia- 
novski, A. S. Șevcenko, A. A. 
Soldatov, V. F. Grubeakțnf, A. A. 
Tupolev, M. A. Harlamov, F. F. 
Molocikov, N. M. Lunkov, A. G- 
Kovalev și V. M. Vinogradov.

Tn S.U.A., N. S. Hrușciov va 
avea corn,orbiri cu președintele 
D. Eisenhower. N. S. Hrușciov 
va vizit'a orașele Washington, 
New York. Los Ange’es. San 
Francisco, Des Moines, Pittsburg, 
se va întîlni cu reprezentanți ai 
cercurilor politice, obștești și de 
afaceri ale S.U.A., va vizita unele 
întreprinderi industriale și agri
cole, precum și instituții de cer
cetări științifice americane, se va 
informa asupra vieții poporului 
american.

Atunci cînd se va afla la New 
York, la invitația lui D. Ham- 
marskjoeld, secretarul general al

O.N.U., N. S. Hrușciov va rosti 
o cuvîntare la cea de-a 14-a se
siune a Adunării Generale a
O. N.U.

Pe aeroportul Vnukoxo, pavoa
zat cu drapelele de stat ale 
U.R.S.S-, se aflau numeroși re
prezentanți ai oamenilor muncii 
din Moscova. N. S. Hrușciov a 
fost condus de : A. B. Aristov, 
N. I. Beleaev, L. I. Brejnev, N. 
G. Ignatov, A. I. Kiricenko, N. 
A. Muhitdinov, M. A. Suslov, 
D. S. Korotcenko, I. E. Kalnber- 
zin, A. P. Kirilenko, N. V. Pod- 
gornîi, D. S. Poleanski, A. N. 
Kosîghin, K. T. Mazurov, V. P. 
Mjavanadze, 1. I. Palefkis și M. 
Rahmatov, vicepreședinți ai Pre
zidiului Sovietului Suprem al 
U.R.S.S., A. F. Zaseadko și D. 
F. Usi'inov, vicepreședinți ai Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S-,
P. P. Lobanov, președintele So
vietului Uniunii al Sovietului 
Suprem al U.R.S.S., M. P. 
Gheorgadze, secretar al Prezi
diului Sovietului " .
U.R.S.S., miniștri ai U.R.S.S., 
membri și membri supleanți^ _ai 
Comitetului Central ' "
președinți ai Comitetelor de stal' 
ale U.R.S.S., mareșali ai Uniu- 

ai or- 
partid și sovietice 
și din regiunea 

ai secțiilor Comi- 
al P.C.U.S., acti- 
de răspundere ai

Suprem al

al P.C.U.S.,

ale U.R.S.S., 
nii Sovietice, conducători 
ganizatiilor de 
din Moscova 
Moscova, șefi 
tetului Central 
viști cu munci
C.C. al P.C.U.S., funcționari su
periori ai Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S., Ministerului Afaceri
lor Externe al U.R.S.S. și alte 
persoane oficiale.

Printre persoanele care l-au 
condus pe N. S. Hrușciov la 
aerodrom se aflau șefii reprezen
tantelor diplomatice acreditați în 
U.R.S.S. și membrii ambasadei 
S.U.A. la Moscova în frunte cu 
E. Freers, însărcinatul cu afaceri 
ad-interim al S-U.A. în U.R.S.S , 
precum și numeroși corespondenți 
sovietici și străini.

Cei prezenți au condus cu căl
dură pe N. S. Hrușciov și per
soanele care îl însoțesc, urindu-le 
drum bun.

Convorbire 
înire N.S. Hrușciov 

și D. Eisenhower
WASHINGTON 15 (Agerpres).— 

Marți la ora 3 și 30 minute (ora 
locala) președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S., N. S. Hruș
ciov a făcut o vizită oficiala pre
ședintelui Statelor Unite ale Ame
rica, Dwight Eisenhower, 
Alba, unde a avut loc o 
bire.

Din partea sovietică la convor
bire au luat parte : A. A. ~ 
ko, ministrul Afacerilor Externe 
al U.R.S.S., M. A. Mcnșikov, am
basadorul LJ.R.S.S. în S.U.A.. A. A. 
Soldatov. șeful secției 
mericii din Ministerul 
Externe al U.R.S.S., și 
ianovski, consilier la 
Afacerilor Externe.

Din partea americană la convor
bire au luat parte : R. Nixon. vice
președintele S.U.A., Car. Herter, 
secretarul de stat al S.U.A., L. 
Thompson, ambasadorul S.U.A. în 
U.R.S.S., H. Lodge, reprezentantul 
permanent al S.U.A. la O.N.U., F. 
Kohler, subsecretar de stat adjunct 
al S.U.A., și Akolovski, inter
pret al Departamentului de Stat.

De pe bordul 
avionului

la Casa 
convor

Gromî-

tărilor A- 
Afacerilor 

O. A. Tro-
Ministerul

De pe bordul avionului cu care 
călătorit spre S. U. A„ N. S. 

de 
al

a
Hrușciov a trimis telegrame 
salut către primul ministru 
Suediei, Erlander, primul minis
tru al Norvegiei, Gerhardsen, 
primul ministru al Islandei, John- 
son _și primul ministru al Cana
dei

Este binecunoscut aportul de 
seamă al tovarășului N. S. Hruș
ciov la opera de întărire a păcii 
generale, la cauza slăbirii in. 
cordării internaționale, a stator
nicirii coexistenței pașnice ca bază 
a relațiilor dintre state, la lupta 
pentru triumful socialismului și 
comunismului. Activitatea sa mul
tilaterală, subliniată de inițiativa 
sa în probleme de o covirșitoare 
importanță atît pentru dezvoltarea 
statului- sovietic' cit și pentru viața 
internațională în ansamblu și-a 
atras recunoștința unanimă a 
cercurilor largi ale opiniei publi
ce din lumea întreagă.

Apariția în limbu romînă a 
cărții intitulată „Spre victorie în 
întrecerea pașnică cu capitalis
mul“, care reunește cuvintările 
rostite de N. S. Hrușciov in legă
tură cu probleme ale politicii ex
terne ale U.R.S.S. și ale situației 
internaționale, cit și interviuri și 
convorbiri cu personalități de peste 
hotare constituie un eveniment 
deosebit. Această carte conține tex
tele integrale ale cuvîntărilor, in
terviurilor și convorbirilor sa'e 
din cursul anului 1958 consacrate 
problemelor internaționale și con
stituie un nou prilej de cunoaștere 
a problemelor principiale privinii 
politica externă a Uniunii Sovie
tice — politică de apărare a păcii 
și coexistență pașnică.

Bogăția de idei și multitudinea 
problemelor abordate caracteri
zează cartea lui N. S. Hrușciov, ti
părită în limba romînă de Editura 
Politică. Aci se găsesc teze de 
cea mai mare însemnătate privind 
problemele internaționale contem
porane : interzicerea armei nucle
are, reglementarea pașnică a pro
blemei germane, dezarmarea, îm
bunătățirea relațiilor între Est și 
Vest etc Cuvintările lui N. S. 
Hrușciov la congresele P. C. Bul
gar și P.S.U.G. înserate în volum, 
cuvintarea sa I 
miletului politic-consultutiv al sta- orice formă, inclusiv forța milita- 
telor participante la Tratatul de 11 ră, să tindă spre reglementarea 
Varșovia abordează de pe poziții pașnică a eventualelor conflicte 
leniniste probleme importante ale ținînd seama de interesele reci-

WASHINGTON 15 Trimisul spe
cial Agerpres, C. Răducanu trans
mite : Atunci cînd pz meleagurile 
noastre trecuse de ora prinzuiui, la 
Washington, *- j:-------
moașă a 
diană (cum este aici numit înso
ritul început de toamna), totul era 
gata pentru marele eveniment — 
sosirea tovarășului Nikita Serghc- 
evici Hrușciov. președintele Consi
liului de Aliniștri al Uniunii So
vietice.

Dacă apropierea vizitei lui N. S. 
' Hrușciov a marcat pentru toate 
categoriile de americani o auten
tică șj profundă preocupare pen
tru perspectivele deschise îmbună
tățirii atmosferei internaționale, 
ultimele ore înaintea sosirii dele
gației sovietice au înregistrat o 
efervescență cărei nici un comen- 

, fator nu-i poate găsi termen de 
comparație în oricare din eveni
mentele de după război. Luni 
noaptea, edițiile speciale ale zia
relor și emisiunile de radio și te
leviziune au difuzat declarațiile 
lui Hrușciov făcute ca răspuns te
legramelor și scrisorilor primite 
cu ocazia plecării în Statele Unite, 
subliniind ferma intenție a șefului 
guvernului sovietic de a folosi vi
zita sa pentru asigurarea păcii în 
lume și întărirea colaborării multi
laterale între cele două mari state.

Ultimele pregătiri înaintea so
sirii au fost dintre cele mai dife
rite : La Casa Albă a luat sfîrșit 
ședința Consiliului Securității Na
ționale, cel mai înalt organ con
sultativ de pe lîngă președintele 
Statelor Unite. Programul vizitei 
lui N. S. Hrușciov a mai suferit 
o mică modificare, prin introduce
rea unei convorbiri pe care o va 
avea cu un grup de membri ai 
Congresului.

’★
Incepînd din momentul decolă

rii de pe 
avionului
Hrușciov 
la fel ca 
rit cu atenție știrile privind ruta 
parcursă. Gîndurile și urările cele 
mai

în dimineața fru- 
zilei de vară in-

aeroportul Vnukovo a 
cu care a călătorit N. S. 
milioane de americani, 
întreaga lume, au urmă-

bune însoțesc pe reprezen-

Sosirea Ia
I-a)

marelui popor soviet'C. 
sol nu s-a bucurat de un

tantul 
Nici un 
sprijin atît de imens în misiunea 
sa de pace.

Postul Radar New York anunță 
interceptarea gigantului aerian pe 
ecranele Radar.

Mai sînt minute numărate pînă 
la sosire...

Milioane de americani au urmă
rit la posturile de televiziune și 
radio desfășurarea solemnității de 
pe aeroportul Andrews.

După ceremonia primirii coloana 
de mașini a parcurs cei 20 de km 
de autostradă care duce spre Ca
pitala Statelor Unite.

Peste 200.000 de mii de locui
tori ai capitalei au ieșit să sa
lute „acest eveniment fără egal 
în istoria celor 159 de ani de 
existență a orașului Washing
ton“—după cum scrie „New York 
Times“.

După ce a traversat rîul Ana- 
costia, cortegiul a intrat în oraș. 
Pe trotuarele străzilor cetățeni 
de toate categoriile sociale, tineri 
și bătrîni, femei cu copii în bra
țe, au întîmpinat cu aplauze și 
aclamații de salut, fluturînd ba
tiste multicolore și buchete de 
flori, trecerea șirului de mașini. 
Un număr deosebit de mare de 
locuitori ai Washingtonului au 
salutat trecerea lui Hrușciov pe 
Independence Avenue. Funcționa
rii Ministerului Sănătății al Sta
telor Unite ca și cei de la Mi
nisterul Agriculturii, prin 
cărora a trecut cortegiul, 
strîns la ferestrele clădirii salu- 
tînd pe N. S. Hrușciov. Pe par. 
curs numeroase fanfare militare 
au salutat trecerea oaspeților so
vietici.

La intersecția a două străzi 
centrale — Independence Avenue 
și strada nr. 14 — începe tradi
ționala „paradă de salut“. La 
paradă participă unități ale ar
matei, flotei militare maritime, 
forțelor militare aeriene, precum 
și unități ale poliției motorizate 
și călare. Pe ultima parte a cor
tegiului, care s-a desfășurat pe

bi N. S. 
citeva mi-

Ho use“- 
încăodaiă 
Washirig-

Eisenho-

fața 
s-au

strada a 14-a, pe New York Ave. 
nue, precum și pe Pensylvania Ave
nue pînă la „Blair House“—casa de 
oaspeți ai președintelui Statelor 
Unite, unde va fi reședința lui 
N. S. Hrușciov — o mulțime de 
oameni s-a urcat pe statuile de 
pe stradă, pe acoperișurile ca
selor.

Dwight Eisenhower 
Hrușciov rămin timp de 
nute pe treptele „Blair 
ului pentru a răspunde 
la saluturile locuitorilor 
tonului.

în prag, președintele
wer își ia rămas bun de la N. S. 
Hrușciov și de la membrii fami
liei sale.

Locuitorii capitalei americane 
au făcut o nouă manifestație de 
simpatie conducătorului sovie
tic cînd — după o scurtă 
odihnă—el s-a îndreptat spre Casa 
Albă pentru a se întîlni cu pre
ședintele Statelor Unite. Sute de 
corespondenți și fotoreporteri l-au 
întîmpinat pe N. S. Hrușciov la 
intrarea în Casa Albă.

La ora 15,30 la Casa Albă a 
început convorbirea între președin
tele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, și pre
ședintele S.U.A., D. Eisenhower.

După întrevederea de la Casa 
Albă, președintele Eisenhower l-a 
invitat pe N. S. Hrușciov să facă 
împreună un zbor cu elicopterul 
deasupra Washingtonului.

La ora 20,30, la Casa Albă a 
avut loc recepția oferită de pre
ședintele S.U.A. în onoarea pre
ședintelui Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

Declarafia guvernului sovietic 
în legătură cu situația din Laos
MOSCOVA 15 (Agerpres). - 

TASS transmite: In «copul re
glementării problemei Laosului și 
a normalizării situației în acea
stă regiune, guvernul sovietic 
propune ca pentru examinarea si
tuației create în Laos să se con
voace de urgentă o conferință la 
care să ia parte țările care au 
participat la Conferința de la 
Geneva din 1954 în problema In- 
dochinei.

Această propunere este formu
lată în declarația guvernului 
U.R.S.S. dată publicității la 
septembrie.

După părerea guvernului 
vietic, Comisia internațională 
supraveghere și control din Laos 
va trebui să prezinte acestei con
ferințe un raport in care să ex
pună rezultatele activității desfă
șurate și recomandările ei în le
gătură cu măsurile pentru nor
malizarea situației din Laos.

Guvernul sovietic își exprimă 
convingerea că încordarea care 
a luat naștere în regiunea Lao
sului poate și trebuie să fie re
glementată numai pe baza și în 
limita acordurilor de la Geneva, 
care constituie temelia păcii 
a securității în Indochina.

Guvernul sovietic constată 
discutarea în Consiliul de Securi
tate a problemei privind crearea 
unui subcomitet pentru Laos st 
votarea proiectului de rezoluție al 
puterilor occidentale de către zece

15

so- 
de

Și

că

Washington

Diefenbaker.
--- •----

Declarația 
Iui Galtskell

LONDRA 15 (Agerpres). — 
TASS transmite : In cadrul pro
gramului de televiziune din seara 
zilei de 14 septembrie, liderul 
Partidului laburist Gaitskell și-a 
exprimat încrederea că vizita lui 
N. S. Hrușciov în Statele Unite va s 
contribui la îmbunătățirea situației t 
internaționale.

(Urmare din pag.

ședințele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S. sînt prezentați pre
ședintelui S.U..4., D. Eisenhower.

Copiii funcționarilor ambasa
dei sovietice de la Washington 
oferă mari buchete de flori lui 
N. S. Hrușciov și persoanelor ce-l 
însoțesc.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov 
și președintele S.U.A., D. Eisen- 
hoiver, precum și ministrul Afa
cerilor Externe al U.R.S.S. A. A. 
Gromîko și secretarul de stat 
Chr. Herter, reprezentantul per
manent al S.U.A. la O.N.U., 
H. Lodge, generalul N. Twinipg, 
ambasadorul U.RS.S. în S.U.A., 
M. A. Menșikov, se urcă în tri
bună. Comandantul gărzii de o- 
noare prezintă raportul. Răsună 
solemn acordurile imnurilor de 
stat ale Uniunii Sovietice și Sta
telor Unite.

21 de salve de artilerie salută

pe președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S.

N. S. Hrușciov și D. Eisen
hower trec în revistă garda de 
onoare iar apoi se urcă în tri
buna. Președintele S.U.A., D. Ei
senhower, rostește 
salut.

N. S. Hrușciov, 
Consiliului de 
U.R.S.S., rostește 
răspuns.

Miile de americani prezenți 
aeroport își exprimă aprobarea 
prin aplauze furtunoase.

Ceremonia solemnă a întîmpi- 
nării pe aerodrom a luat sfîrșit. 
Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S., N. S. Hrușciov 
și N. P. Hrușciova se urcă îm
preună cu președintele S.U.A. 
D. Eisenhower intr-un automo
bil deschis și în aclamațiile de 
salut ale celor prezenți pornesc 
de pe aeroportul Andrews spre 
capitala Statelor Unite, Washing
ton.

cuvântarea de

președintele 
Miniștri 
cuvintarea

—•----- ;

Desen de t AD. DRAGOMIRESCU

membri ai Consiliului reprezintă 
o vădită încălcare a Cartei ONU 
și a regulilor de procedură ale 
Consiliului de securitate.

însăși prezentarea aceste: pro
bleme spre examinare Consiliului 
de securitate, declară guvernul 
U.R.S.S., este ilegală.

In declarație se subliniază că 
întrucît la examinarea acestei 
probleme a fost încălcată în mod 
grosolan Carta O.N.U., proiec
tul menționat de rezoluție nu 
poate fi considerat ca fiind adop
tat de Consiliul de securitate.

Acțiunile puterilor occidentale, 
se spune în declarația guvernului 
sovietic, înseamnă subminarea a- 
cordului cu privire la Comisia in
ternațională de supraveghere șt 
control din Laos. Ele dau o grea 
lovitură atît acordurilor de la 
Geneva cu privire la Laos, cît șt 
întregului sistem al acordurilor 
de la Geneva cu privire la îndo
ctrina.

Guvernul soviet'c subliniază că 
răspunderea pentru această si
tuație revine în întregime guver
nelor S.U.A., Angliei și Franței, 
care sînt inițiatorii rezoluției 
menționate, și că această situa
ție poate duce la consecințe gra
ve pentru pacea și securitatea în 
Îndoctrina.

In declarație se subliniază că 
acțiunile puterilor occidentale în 
Consiliul de securitate sînt o re
flectare a încercărilor anumitor 
cercuri din aceste țări de a otrăvi 
atmosfera internațională, în timp 
ce simptomele slăbirii încordării 
internaționale se fac vădit sim
țite cînd întreaga omenire trăie
ște cu speranța încetării „1 
iului rece“, legînd această 
ranță de schimbul de vizite 
tre conducătorii de guverne 
U.R.S.S. și S.U.A.

Faptul că în aceste zile a 
prezentată în mod provocator 
spre discutare Consiliului de 
securitate plîngerea calomnioasă 
a Laosului, se spune în declarație, 
atestă că tendința vădită spre 
îmbunătățirea relațiilor dintre 
U.R.S.S. și S.U.A., care are o in
fluentă binefăcătoare asupra cli
matului internațional, nu este 
deloc pe placul unor cercuri po
litice influente din Occident.

,războ- 
spe- 
din- 

ai

fost

Sprijin militar acordat 
Laosului

Mărturii ale politicii sovieticede coexistență pașnică
adtncirii permanente a relațiilor 
de prietenie și colaborare intre 
țările socialiste, rolul sistemului 
socialist în situația internațională. 

Principala problemă care este 
reflectată în permanență în cuvin- 
țările, interviurile și convorbirile 
lui N. S. Hrușciov este cea a posi
bilității și necesității instaurării 
unui climat noii în relațiile inter
naționale, încrederea in victoria 
coexistenței pașnice. De îmbunătă
țirea relațiilor dintre statele so
cialiste și capitaliste depinde pa
cea în întreaga lume. Statele socia
liste în frunte cu Uniunea Sovie
tică au promovat și promovează 
in permanență o politică — în 
spiritul învățăturii leniniste despre 
coexistența pașnică a statelor cu 
sisteme sociale diferite — care 
pornește de la premiza statornici
rii unei atmosfere de încredere 
pe plan internațional, îmbunătă
țirii permanente a relațiilor inter
naționale. N. S. rașciov a arătat 
în răspunsurile lu întrebările date 
lui John fValers, redactor al zia
rului australian „Herald"', ce anu
me înțelege Uniunea Sovietică 
prin coexistență pașnică.

„Ce înseamnă acest principiu în 
practică ? El nu cere statelor ca
pitaliste să renunțe la orînduirea 
și ideologia lor. Se înțelege că a- 
doptarea acesțui principiu nu duce 
la dispariția imediată a neînțele
gerilor și a contradicțiilor inevita
bile în epoca în care 
cu orînduiri diferite, 
cipiu cere însă ca, în 
problemelor litigioase, 

la consfătuirea Co- > renunțe la folosirea

proce ale părților interesate. 
Coexistența pașnică presupune de 
asemenea neamestecul total și 
necondiționat al unor state în tre
burile interne ale altor state cu 
scopul de a schimba orîndnirea, 
modul de viață sau cu alt scop“.

Statul sovietic s-a pronunțat cu 
consecvență in favoarea eliminării 
forței sub orice formă din sfera 
relațiilor internaționale, pentru 
înlocuirea relațiilor bazate pe 
neîncredere, datorită politicii 
cercurilor agresive din Occident, 
printr-o politică de largă colabo
rare în toate domeniile vieții. Sînt 
bine cunoscute propunerile guver
nului sovietic privind convocarea 
unei conferințe la nivel înalt. Gu
vernul sovietic s-a pronunțat în 
permanență în favoarea lărgirii

Pe marginea cărții 
„Spre victorie în

gen și ca prim pas încetarea ex
periențelor cu armele nucleare. In 
culegerea „Spre victorie în în
trecerea pașnică cu capitalis
mul“ această problemă este în 
repetate rînduri tratată. în răs
punsul său la scisoarea lui 
Ch. Radjagopalacharia, om politic 
și activist pe tărîm social din 
India, N. S. Hrușciov reafirmă 
odată mai mult că poporul sovie
tic „nu a intenționat niciodată și 
nici pe viitor nu va intenționa să 
folosească mijloace de exterminare 
de orice fel dacă țara noastră nu 
va fi atacată de către statele im
perialiste“. N. S. Hrușciov arată 
în răspunsul său ca și cu alte pri
lejuri că soluția problemei constă 
în hotărîrea tuturor țărilor care 
dispun de arma atomică de a

Iul N. S. Hrușciov 
întrecerea pașnică 

cu capitalismul“

re

există state 
Acest prin- 

rezolyarea, 
statele 
forței sub

si

contactelor dintre conducătorii de 
state. Călătoriile unor personali
tăți americane și sovietice în 
U.R.SJS. și S.U.A. și mai ales ac
tuala călătorie a tovarășului N. S. 
Hrușciov în Statele Unite, precum 
și viitoarea vizită pe care o va 
face președintele Eisenhower în 
U.RS.S., sînt o dovadă grăitoare 
a forței mondiale pe care au căpă
tat-o ideile coexislenței pașnice.

Viața politică internațională a 
readus în miezul atenției opiniei 
publice probleme de o mare în
semnătate de care depinde evolu
ția generală a relațiilor între state. 
Printre aceste probleme un loc 
central îl ocupă problema dezar
mării și in special problema inter
zicerii armei atomice și cu hidro-

nunta la folosirea 
ceta experiențele 
a se interzice

în
de

ei, de a se 
nucleare și 
arma atomică. 

„Uniunea Sovietică, arată N. S, 
Hrușciov, se pronunță categoric 
pentru condamnarea și interzice
rea armei atomice și cu hidrogen 
ca armă de distrugere în masă și 
cere scoaterea ei din arsenalele 
statelor. Noi continuăm să insistăm 
asupra acestui lucru și sintem în 
orice moment gata să încheiem un 
acord corespunzător cu celelalte 
puteri“.

Uniunea Sovietică dorește o re
zolvare a întregii probleme a de
zarmării, rezolvare care prezintă 
o excepțională importanță pentru 
cauza păcii generale. „Noi ani 
fost și rămînem adepți ai unei te-

zolvări radicale a problemelor de
zarmării — scrie N. S. Hrușciov 
în scrisoarea adresată filozofului 
englez Bertrand Russel. Noi ne-am 
pronunțat și ne pronunțăm pentru 
interzicerea totală și necondiționa
tă a armei atomice și cu hidrogen, 
pentru încetarea producerii și ex
perimentării lor, pentru distruge
rea tuturor stocurilor existente de 
asemenea arme, pentru o substan
țială reducere a forțelor armate, 
a armamentului și a cheltuielilor 
militare însoțită de instituirea 
unui control internațional rezona
bil“.

In culegerea „Spre victorie în 
întrecerea pașnică cu capitalismul" 
se acordă o atenție deosebită pro
blemelor legate de reglementarea 
pașnică cu Germania.

Interviurile și convorbirile lui 
N. S. Hrușciov cu ziariști germani 
precum și cuvintările sale rostite 
cu diferite prilejuri atrag atenția 
asupra primejdiei renașterii mili
tarismului vest-german, a înzestră
rii Bundeswehrului cu arma ato
mică. Sînt de asemenea oglindite 

i eforturile Uniunii Sovietice pentru 
rezolvarea pașnică a problemei 
germane și pentru lichidarea situa
ției anormale, primejdioasă pen
tru pace, din Berlinul occidental. 
In lucrările tovarășului Hrușciov 
este profund argumentat punctul 
de vedere potrivit căruia singura 
cale realistă de reglementare a 
problemei unității Germaniei 
constă in tratative, intr-un acord 
și o apropiere intre cele două 
te germane. „Numai germanii 
șiși, cele două state germane 
rezolva problema reunificării 
ționale a Germaniei“.

Lucrările lui N. S. Hrușciov 
inspiră o nemărginită încredere

sta
in- 

pot 
lis

în victoria socialismului 
capitalismului, în triumful 
coexistenței pașnice. Dar, 
pentru toți să fie limpede că în 
întrecerea pașnică dintre cele două 
sisteme este complect lipsită de 
orice perspectivă politica forței și 
a dictatului, politica provocărilor 
împotriva țărilor socialiste. Țările 
socialiste dispun de tot ceea ce 
este necesar pentru a zdrobi orice 
atac îndreptat împotriva lor.

,,Ce speranțe pot nutri imperia
liștii acum, cînd Uniunea Sovie
tică nu mai este singurul stat so
cialist, cînd alături de puternicul 
lagăr al socialismului se mai află 
marea Republică Populară Chine
ză, toate țările socialiste din Eu
ropa și din Asia, cînd acest lagăr 
unește aproape un miliard de oa
meni. Numai niște aventurieri și 
descreierați pot ignora acest lucru și 
pot spera că problemele internațio
nale pot fi rezolvate pe calea răz
boiului. Dacă imperialiștii vor dez- 
lănțui un nou război, el va duce 
în mod inevitabil la pieirea celor 
care-1 vor începe“.

Culegerea „Spre victorie în în
trecerea pașnică cu capitalismul“ 
insuflă încredere în victoria for
țelor păcii, în triumful colaborării 
internaționale. Politica neobosită 
de pace a Uniunii Sovietice, a tu
turor țărilor socialiste influențează 
evenimentele în direcția slăbirii 
încordării internaționale. Schimbul 
de vizite Hrușciov—Eisenhower 
constituie un mare eveniment ce 
poate avea repercusiuni favorabile 
asupra întregii situații internațio
nale. Acest eveniment, inaugurat 
prin călătoria lui N. S. Hrușciov 
în S.U,A., captează atenția ome
nirii în aceste zile. Popoarele nă
dăjduiesc că acest schimb de vizite 
va contribui la întărirea păcii, la 
stabilirea treptată a unui climat 
prielnic destinderii internaționale.

asupra 
cauzei 

trebuie
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MOSCOVA. — Printr-un decret 
al Prezidiului Sovietului Suprem 
al U.R.S.S. a fost ratificat acordul 
între guvernul U.R.S.S. și guver
nul Republicii Irak de colaborare 
în domeniul folosirii energiei ato- 
mice în scopuri pașnice. Acest 
cord a fost semnat l0 'Moscova 
17 august a.c.

MOSCOVA. - Tn Finlanda
sosi la 1 octombrie 1959, într-o vi
zită de răspuns, delegația militară 
a U.R.S.S. în frunte cu general 
de armată A. S. Jadov, locțiitor al 
comandantului trupelor terestre, 
la invitația generalului K. A. Heis- 
kanen. comandantul forțelor arma 
te ale Finlandei.

PARIS — La 15 septembrie a 
sosit la Paris pe bordul unui avion 
„Tu 104", I S. Senin, prim-vice- 
președinte al Consiliului de Mi
niștri al R S.S. Ucrainene, care s-a 
oprit la Paris In drum spre Mar
silia unde la 17 septembrie, 
cadrul Tlrgului Internațional din 
acest oraș. Va avea loc Ziua 
țională a R-S.S. Ucrainene.

NEW YORK. - La 14 seotem- 
hrie V. V. Kuznețov, locțiitor al 
ministrului Afacerilor Externe al 
U R.S S. și A. A. Sobolev, repre
zentantul permanent al U.R.S.S. 
la Organizația Națiunilor Unite, 
l-au vizitat pe D. Hammarskjoeld, 
«ecretar general al O.N.U . și au 
avut cu el o convorbire cu privire 
la problemele ce vor fi dezbătute 
de cea de a XlV-a sesiune, a Adu
nării Generale O.N.U.

MOSCOVA. - Cîntăreții romîni 
l.ella Cincu și Ion Dacian, care 
au sosit la Moscova după un în
delungat turneu întreprins prin di- 
ferite orașe ale U.R.S.S. au susținut 
cu succes la 14 septembrie un con
cert la clubul oamenilor de știință 
din Moscova

BUDAPESTA. - în dimineața 
zilei de 15 septembrie. în sala de 
ședințe a Uniunii naționale a z'a- 
ristilor maghiari a avut loc o ren 
niuno cu prilejul sărbătoririi celei 
de.,1 500-a aniversări a orașului 
București.

LONDRA 15 (Agerpres). —» 
După cum anunță corespondentul 
din Vientiane al ziarului „Daily 
Telegraph“, Statele Unite au tre. 
cut la îndeplinirea programului 
extraordinar pentru înarmare și 
pregătirea militară a 7.000 de 
laotieni cu scopul de a mări efec
tivul armatei Laosului. O mare 
parte din armamentul expediat 
zilnic cu avioanele în Vientiane, 
scrie corespondentul, este desti
nată îndeplinirii acestui program. 
Se crede că după aceasta va urna 
în scurt timp trimiterea unor gru
puri suplimentare de instructori 
miliari americani.

Corespondentul anunță că în 
curînd va sosi la Vientiane unul 
din cei mai suspuși conducători 
militari din S.U.A. „Această ho- 
tărîre a Statelor Unite de a oferi 
un nou ajutor militar Laosului 
constituie o încălcare a acorduri
lor de la Geneva din 1954“, sub
liniază „Daily Telegraph“,

’★
TOKIO 15 (Agerpres). — A- 

genția United Press Internatio
nal anunfă că unități de parașu- 
tiști americani staționate în Oki
nawa au fost trimise în grabă în 
Tailanda pentru a fi gata să in
tervină în orice moment în tre
burile interne ale Laosului. De 
asemenea, au fost trimise „în 
misiune de patrulare“ în regiunea 
sud-estului Asiei nave aparținind 
flotei a 7-a americane.

•-------- -

încercări nereușite 
la Cape Canaveral

STAS 3452 52.

în

na

NEW YORK 
Corespondentul 
Press Internațional transmite de 
la Cape Canaveral că comanda
mentul armatei nu a putut să lan
seze în dimineața zilei de J5 sep
tembrie o rachetă cu isză medie 
de acțiune de tip „Jjpitcr“.

Purtătorul de cuvint al adminis
trației poligonului pentru lansarea 
de rachete de la Cape Canaveral, 
scria corespondentul, a declarat că 
„Jupiter" nu și-a luat zborul de 
pe platforma de lansare din cauza 
unor defecțiuni.

Corespondentul arată că cu trei 
ore înainte de această lansare a 
avut 
a se 
chete 
ficial 
nu. s-a produs aprinderea ameste
cului combustibil. Lansarea rache
tei „Varigitard“ a fost a minată la 
o dată necunoscută.

15 (Agerpres). —* 
agenției United

loc o încercare nereușită da 
lansa cu ajutorul unei ra- 
„Vanguard“ un satelit arti. 
al Părnintului. In rachetă



VJATA DE ORGAN3ZAJIE țHotărîrile nu se îndeplinescde la sine
în comuna Izvor — raionul 

Craiova — există in cadrul înto
vărășirilor agricole Duțulești, 
Cornet, Milești, Cordina, Izvor și 
Cioroi șase organizații de bază 
U.T.M.

Rolul comitetului comunal 
U.T.M. este de a îndruma și a a- 
juta concret în activitatea lor 
aceste organizații.

Intr-o anumită perioadă comi
tetul comunal U.T.M. de aici a 
observat că în satul Milești mun
ca cultural-educativă se desfă
șoară extrem de slab, că tinere
tul nu știe să-și folosească cu 
folos timpul său liber. Analizînd 
intr-o ședință această situație, 
comitetul comunal U.T.M. nu 
s-a mulțumit doar să dea indi
cații biroului organizației de bază 
U.T.M. de aici, ci a ajutat con
cret la lichidarea acestui nea
juns. împreună cu membrii bi
roului organizației de bază, co
mitetul U.T.M. a organizat o du
minică a tineretului. Dimineața 
tinerii au participat la diferite 
acțiuni de folos obștesc, iar 
după-amiază, la căminul cultu
ral au învățat un cîntec patrio
tic și cîteva dansuri populare ro- 
mînești. Apoi, tinerii au audiat 
o conferință despre modul în care 
se pot obține recolte mari în 
timp de secetă, după care au ur
mat întrebări și răspunsuri cu 
privire la sectorul socialist al a- 
griculturii. Duminica s-a încheiat 
cu o frumoasă reuniune tovără
șească. Toate acestea au plăcut 
mult tinerilor care au participat 
în marea lor majoritate la acțiu
nile din acea zi, cerînd ca șt 
alte duminici să fie la fel de bo
gate în manifestări. Această zi 
a fost de fapt punctul de pornire 
spre organizarea unei bogate ac
tivități ctilturale în satul Mi
lești.

Dar în comună sînt șase or
ganizații de bază U.T.M. și fie
care la rîndul său are într-un 
fel sau altul nevoie de sprijinul 
și îndrumarea comitetului comu
na! U.T.M.

In organizația de bază U.T.M. 
din Duțulești, de pildă, adunările 
generale se țin destul de rar 
avind una și aceeași ordine de 
zi : Planul de muncă (care și 
el se repetă de la o perioadă la 
alta). Din această pricină in a- 
dunări iau cuvîntul puțini ute- 
miști care ridică probleme minore. 
Comitetul comunal U.T.M. a cu
noscut această situație, dar nu 
a ajutat concret la îndrepta
rea ei.

în organizațiile U.T.M. din 
satele Cornet și Izvor se găsesc 
utemiști care nu și-au plătit co
tizația de luni de zile și care tot 
de atita timp n-au mai partici
pat la nici o activitate a organi
zației. Și aici, ca și în toate ce
lelalte organizații de bază U.T.M. 
din comună, există planuri de 
muncă, care prevăd acțiuni inte
resante, educative. Dar planurile, 
oricît de bune ar fi ele, nu se 
îndeplinesc singure. Comitetul 
comunal U.T.M. ar fi trebuit să 
ajute concret fiecare organizație 
de bază în îndeplinirea planurilor 
ce și le-a propus. Gă el avea ca
pacitatea să facă acest lucru, îl 
dovedește modul în care a știut 
la un moment dat să ajute orga
nizația U.T.M. din satul Milești.

Atunci de ce există o astfel de 
situație ? Pentru că în activitatea 
comitetului comunal U.T.M. și-a 
făcut loc un sistem de conducere 
administrativă, birocratică. Comi
tetul comunal U.T.M. a înlocuit 
munca vie, concretă, de ajuto
rare practică a fiecărei organi-

I

și-a înde-

de muncă 
dovedește 
sint înde- 

și

zații de bază cu elaborarea de 
directive. Secretarul comitetului 
comunal tl.T.M. Hie Chirca, s-a 
obișnuit să cheme din cînd în 
cînd secretarii organizațiilor de 
bază U.T.M. și să le comunice 
sarcinile, pe care la rîndul său 
le primește de la comitetul raio
nal U.T.M. Gu aceasta comitetul 
comunal consideră că 
plinit misiunea.

Că un asemenea stil 
este profund greșit o 
însuși modul în care
plinite sarcinile primite, cît 
propriile hotărîri și angajamente 
ale comitetului comunal U.T.M.

Comitetul comunal U.T.M. s-a 
angajat în fața comitetului de 
partid, în numele tinerilor drn co
mună, să efectueze prin muncă 
voluntară construcția unui canal 
de irigație și a unui cuptor de 
ars piatră de var (ambele abso
lut necesare comunei și raionu
lui). Pentru aceasta a întocmit 
un plan în care era notată chiar 
și ziua cind tinerii urmau să iasă 
la muncă voluntară. Planul a 
fost comunicat secretarilor orga
nizațiilor de bază U.T.M. și... 
comitetul comunal a așteptat ca 
angajamentul să fie îndeplinit. 
Necontrolînd și neajutînd con
cret birourile organizațiilor de 
bază să popularizeze în rîndul 
tinerilor importanța acțiunii ini
țiate, să-i mobilizeze pe tineri, 
comitetul U.T.M. s-a văzut în 
situația de a nu putea începe în 
ziua stabilită acțiunea.

Un alt exemplu ni-1 oferă ac
țiunea de preluare de către tineri 
a lotului cultivat cu sfeclă de 
zahăr. Și aici toate lucrările au 
fost făcute de membrii comite
tului U.T.M. și Cei ai birourilor 
organizațiilor de bază. Cînd unii 
utemiști au criticat munca sec
tară a comitetului comunal 
U.T.M. în această direcție, Ilie 
Chirca, secretarul comitetului co
munal U.T.M-, a lămurit situația 
cam în felul următor: „E mai 
sigur că se va face treabă, dacă 
vom munci noi personal pe acest 
lot". Și lotul a fost intr-adevăr 
muncit. Dar astăzi, după recol
tat, utemiștii pot confirma că, 
datorită unei munci superficiale, 
neîndeplinită la timp și a brațe
lor de muncă insuficiente, s-au 
pierdut la fiecare hectar cel pu
țin 4000—5000 kilograme de sfe
clă de zahăr.

Membrii comitetului U.T.M. se 
pling că întimpină greutăți în 
îndeplinirea sarcinilor. Dar, cum 
ar putea fi altfel cînd ei muncesc 
sectar, fără a mobiliza la înde
plinirea sarcinilor ce le stau în 
față întreaga masă a tineretului?

Gum ar putea fi altfel, cînd viața 
organizațiilor de bază U.T.M. e 
condusă și îndrumată doar prin 
directive și sarcini a căror înde
plinire nu mai este controlată ? 
Membrii comitetului comunal 
U.T.M. au fost cîndva reparti
zați pentru a răspunde de cîte o 
organizație de bază U.T.M. Dar 
această repartiție se pare că a 
fost uitată chiar a doua zi după 
ce a fost făcută. în planul co
mitetului comunal U.T.M., în
tr-un timp, a fost prevăzut să 
se analizeze periodic activitatea 
birourilor organizațiilor de bază 
U.T.M. Dar și aceasta a ră
mas numai pe hîrtie.

Din cauza aceluiași stil formal 
de muncă, comitetul comunal 
U.T.M. nu s-a ocupat nici de in
struirea cadrelor utemiste din 
birourile organizațiilor de bază 
U.T.M. Sînt membri ai birouri
lor organizațiilor U.T.M. care 
nici pînă azi nu știu concret ce 
au de făcut, cum trebuie să-și 
desfășoare munca în comparti
mentele de care răspund.

Acestea sînt pe scurt cauzele 
care au făcut ca majoritatea or
ganizațiilor de bază U.T.M. din 
comuna Izvor să -nu-și trăiască 
viața așa cum trebuie. De a- 
ceastă stare de lucruri este cît 
se poate de limpede că se fac 
vinovați și comitetul raional 
U.T.M. și instructorul comitetului 
raional care nu au controlat și 
îndrumat cu competință activita
tea comitetului comunal U.T.M.

Nu peste mult timp, în organi
zațiile de bază U.T.M. vor în
cepe adunările de dări de seamă 
și alegere a organelor conducă
toare U.T.M. în perioada de 
pregătire a alegerilor, comitetul 
raional U.T.M. va trebui să se 
ocupe cu multă atenție de îndru
marea activității comitetului co
munal U.T.M. El va trebui aju
tat in primul rînd să-și schimbe 
stilul de muncă, să se apropie 
mai mult de activitatea concretă, 
practică, a organizațiilor de bază 
U.T.M., să lucreze mai mult cu 
masa tineretului.

Membrii comitetului comunal 
U.T.M. vor trebui să ia măsuri 
ca prin birourile organizațiilor 
U.T.M., să se activizeze întreaga 
masă a utemiștilor și tinerilor 
din comună. în acest scop tre
buie organizată o temeinică pre
gătire a tuturor acțiunilor prevă
zute în planurile de muncă, o 
susținută muncă politică de mo
bilizare a tineretului la aceste 
acțiuni.

ION TEOHARIDE

Un aspect din localitatea Bran, regiunea Stalin.

'-----•------

Informații
Pentru a sublinia importanța 

excepțională a momentului cînd 
racheta cosmică sovietică a atins 
suprafața Lunei, marca 
apărută în țara noastră

poștală
__ , , în luna 

ianuarie a acestui an, cu prilejul 
lansării primei rachete cosmice, a 
fost -upratipărită cu următorul 
text : „h 0,02'24” 14 septembrie

următorul 
„h 0,1)2'24” 14 septembrie 

7959 —. prima rachetă cosmică în 
Lună“. Marca a fost pusă în circu
lație.

★
Cu prilejul celei de-a 18-a ediții 

a Jocurilor Balcanice, care se vor 
desfășura în Capitală între 19 și 
21 septembrie, marca poștală apă
rută anul trecut în 
tachiadei Tineretului 
tipărită cu emblema 
Cu același prilej a 
un plic „Prima zi
obliterat cu o ștampilă comemora
tivă.

(Agerpres)

cinstea Spar- 
a fost supra- 
Balcaniadei, 
fost realizat 
a emisiunii“

Opinia publica mondiala 
elogiază strălucită victorie

a științei sovietice
„Ceylon Daily News'* t 

„Neverosimilul 
s-a înfăptuit“

COLOMBO 16 (Agerpres).
Neverosimilul s-a înfăptuit' — 
Luna a fost atinsă — astfel co
mentează ziarul „Ceylon Daily 
News" noul succes al științei so
vietice. Racheta cosmică sovieti
că lansată spre Lună constituie 
o mărturie grăitoare a cunoștin
țelor și a măiestriei oamenilor 
de știință sovietici. întreaga 
lume se bucură că omul a atins 
un țel care nu era decît un vis 
atunci cînd primii oameni pri
veau cu o emoție plină de evla
vie frumusețea marțială și in
accesibilă a Lunei.

Felicitări
din lumea întreagă

• Conducătorii Poloniei—Wla
dyslaw Gomuikia și Josef Cynan- 
kiewicz — subliniază într-o te
legramă de salut ipe adresa lui 
Nichita Hrușciov că lansarea ra
chetei în Lună „constituie o 
nouă realizare remarcabilă a 
cauzei progresului omenirii, a 
păcii și socialismului“. Au adre
sat mesaje de salut C.C. al 
P.C.U.S. lin legătura cu atin
gerea suprafeții Lunel de către 
racheta cosmică sovietică Comi
tetul Centra! al Partidului Popu
lar Revoluționar Mongol, parti. 
dele comuniste din Danemarca, 
Finlanda și Norvegia; Harry 
Pollit și John Golla«, conducă-

In momentul aselenizării rachetei 
s-a înregistrat un oarecare efect luminos

tori iai Partidului Comunist dW 
Marea Britanie, Comitetele Cern 
trale ale partidelor comunista 
din Argentina și Peru.

• Noi, comuniștii și oamenii 
muncii 
Jivcov și

Lucrările Colocviului internațional 
de civilizații, literaturi și limbi 

romanice
Lucrările Colocviului interna

țional de civilizații, literaturi și 
limbi romanice, au continuat 
miercuri dimineața sub președinția 
prof. Angelo Monteverdi, președin
tele Academiei Italiene.

In cadrul ședinței de dimineață, 
participănții la colocviu au ascul
tat comunicarea prof. Giuseppe 
Petronio (Italia) despre „Proble
me actuale ale istoriei literaturilor 
romanice“.

de lucru de după-amia- 
prezidată de prof. Er- 
Faria (Brazilia). Scri-

Ședința 
ză a fost 
nesto De 
itorul Roger Caillois (Franța) a
prezentat comunicarea „Caractere
le specifice ale literaturilor Ame
ricii Latine“.

Comunicările au fost urmate de 
ample discuții.

(Agerpres)

“ a cîștigat„Wiener Sport Klub 
cu 2-1 (2-0) meciul 

cu echipa Petrolul Ploești
tul 57 Bădulescu reduce 
Contraatacă vienezii. Apoi 
Iul pune din nou stăpînire 
In minutul 64 Oslanski salvează 
de pe linia porții, iar un minut 
mai tîrziu Babone driblează doi 
adversari și trage îh colț; Szan
wald 
nu tul 
nouă 
diată 
bară.
și inițiază cîteva atacuri dar apă-, 

ia u aiuua „ .... ___ r rarea echipei Petrolul este la post,
ta de’ o “intensitate 'dramatică,' cu Lansat de Dridea, în minutul 75 

• • Babone trage dmtr-o poziție bună 
pe lîngă poartă. Portarul Sfetcu 
se remarcă în minutul 76 apă- 
rînd un șut al Iții Hatnmerl. Pe
trolul forțează egalarea și atacă 
puternic. în minutul 80 Szanwald 
reține mingea expediată de Bădu
lescu. In ultimele zece minute 
Wiener Sport Klub rezistă asaltu
lui echipei Petrolul și termină în
vingătoare acest meci pasionant. 
După felul cum a jucat în repriza 
secundă echipa ploeșteană merita 
cel puțin un rezultat de egalitate. 

Arbitrul italian Bonetto a con
dus următoarele formații: Wiener 
Sport Klub : Szanwald, Neubauer, 
Bulwsstch, Hassenkopf, Oslanski, 
Barschandt, Horak, Bock, Windisch, 
Hammerl, Skerlan.

Petrolul Ploești: Sfetcu, Pa- 
honțu, Neacșu, Florea, Fronea, Ta- 
barcea, Constantinescu, D. Mun- 
teanu, Drideâ, Babone, 
lescu.

PL0EȘT1 16 (Agerpres). —
Echipa „Wiener Sport Klub“, 

campioana de fotbal a Austriei, a 
cîștigat cu 2-1 (2-0) meciul retur 
din Cupa campionilor europeni, 
susținut cu echipa Petrolul Ploești. 
Echipa vieneză a reușit astfel în 
deplasare, ceea ce nu a putut ob
ține cu o săptămînă în urmă pe 
teren propriu cînd meciul cu fot
baliștii romîni s-a terminal 0-0.

Peste 20.000 spectatori au asis
tat ieri pe stadionul din Ploești 
la o partida care a prilejuit o lup
te C- _ CC. 
faze nenumărate de poartă și în 
general de un bun nivel tehnic. 
Conduși cu 2-0 la pauză, fotbaliștii 
de la Petrolul au redus handicapul 
în repriza secundă, au dominat 
categoric pină la sfîrșitul parti
dei, dar nu au putut să egaleze 
din cauza apărării foarte dirze a 
echipei austriece și a formei ex
celente a portarului Szanwald.

In prima parte a jocului fotba
liștii romîni nu și-au găsit ritmul 
obișnuit de joc, aratindu-se emo
ționați de importanța partidei. Wie
ner Sport klub a profitat de a- 
ceasta și în loc să facă un joc 
de apărare a ieșit la atac, acțio- 
nînd foarte mult prin extrema 
dreaptă Horak. Acesta de altfel a 
și deschis scorul în minutul 26, 
reluînd mingea în plasă, la o lo
vitură de corner. In minutul 30 
același Horak a înscris cu capul 
al doilea gol. Pină la sfîrșitul re
prizei joc de centru. In minutul 
44 Babone a tras puternic de la 
16 metri dar Szanwald a reușit să 
apere. Repriza a doua începe cu 
atacurile echipei gazda. In minu
tul 48 Constantinescu pasează lui 
Dridea care de la cîțiva metri 
trage peste bară. Wiener Sport 
Klub practică o apărare strictă cu 
contraatacuri sporadice. Fotbaliștii 
romîni presează insistent. In minu-

scorul. 
Petro- 

pe joc.

respinge în extremis. In mi- 
66 echipa Petrolul are o 
ocazie, însă mingea expe- 
de Bădulescu se lovește de 
Fotbaliștii austrieci își revin

Ï.
Bădu-

s-a dis- 
amicală

MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
TASS transmite : După oum arată 
Nikolai Barabașov, membru al Aca
demiei de Științe a R.S.S. Ucrai
nene, într-un articol apărut la 16 
septembrie în ziarul „Trud“, as
tronomii Observatorului din Har- 
kov au înregistrat un oarecare 
efect luminos în momentul căderii 
eelei de-a doua rachete cosmice so
vietice în Lună în regiunea Mă
rii Serenității, Mării Liniștei și 
Mării Aburilor, adică tocmai acolo 
unde s-a prevăzut.

Autorul articolului adaugă că 
natura acestui efect luminos, legă
turile lui cu aselenizarea rachetei 
vor fi elucidate abia după obser
vații vizuale și fotografice minu-

țioase cu ajutorul unor mijloace 
terestre.

N. Barabașov subliniază că lan
sarea celei de-a doua rachete va 
permite să se grăbească primul 
zbor al omului în Cosmos. Acesta 
nu mai este un vis, o fantezie, 
serie autorul. Ne aflăm în prag-ul 
epocii cînd omul va reuși să vizi
teze Luna, Marte, Venus și alte 
planete ale sistemului solar, apro
piate de Pămînt. După cum a do
vedit cea do-a doua racheta, dacă 
se poate efectua o dirijare atît de 
precisă a rachetei de pe Pămînt, 
atunci cînd ea va avea oameni la 
bord precizia zborului va putea 
fi și mai mare.

munaii bulgari — scriu Todor 
'l___v și Anton lugov — am 
primit cu un sentiment de deo
sebită bucurie și admirație ves
tea lansării cu succes a celei 
de-a doua rachete cosmice so
vietice și a aselenizării ei.
• Felicitări din partea poporu

lui coreean au fost transmise de 
Kim Ir Sen, președintele Cabi
netului de Miniștri ai R.P.D. 
Coreene.
• Pe adresa lui K. E. Voroșilou 

s-a primit de asemenea o tele
gramă din pa'tea lui 1. B. Tito, 
președintele R.P.F. Iugoslavia.

• Otto Grotewohl, președinte
le Consiliului de Miniștri al 
R.D. Germane, declara într o 
telegramă : Faptul că Uniunea 
Sovietică a trimis .pentru pri
ma oară în istorie o rachetă 
cosmică în Lună constituie o 
dovadă strălucită și incontesta. 
bilă a superiorității orînduiril 
sociale socialiste și a nivelului 
extrem de înalt al științei și 
tehnicii sovietice.

O zi însemnată 
în istoria omenirii

Amănunte despre observațiile 
cometei artificialeasupra

MOSCOVA 16 (A- 
gerpres) — TASS 
transmite: In numărul 
său de miercuri „Kom- 
somolskaia Pravda" 
dă amănunte despre 
observațiile asupra 
cometei artificiale for
mate de racheta tuna
ră sovietică. Materia
lul în această proble
mă este semnat de 
astronomul V. Moroz, 
care a observat co
meta cu ajutorul te
lescopul 
al 
la

electronic 
Observatorului de 
Biurakan. El a pu-

tut vedea cometa timp 
de 4 minute. Ea a a- 
părut sub forma unui 
punct a cărui strălu
cire a crescut cu 
mare viteză pină la 
o mărime maximă e- 
gală cu mărimea ste
lară 4 sau 5. Apoi 
punctul a început să 
se șteargă, s-a trans
format intr-o pată și 
după aceea într-un 1- 
nel șters.

Moroz a luat 14 
fotografii ale diferite
lor faze de dezvoltare 
a cometei. In ultima 
fază, diametrul noru-

Eroismul rușilor este

lui a fost de 600 km. 
Viteza de. dispersare a 
fost de aproximativ 1 
km. pe secundă.

El scrie că pentru 
formarea cometei ar. 
tificiale a fost cons
truit un evaporator 
special în care sodiul 
amestecat cu termit 
era amorsat la mo
mentul oportun cu a- 
jutorul unui dispozitiv 
electronic cu coman- 
dă-prograin. Metoda 
de formare a cometei 
artificiale a fost ela
borată de oamenii 
știință sovietici.

uimitor“

de

„Eroismul rușilor este uimitor — a declarat Medina Peralta, co- 
laborator științific la Institutul de geofizică din Mexico City. Este 
vorba de un fapt care marchează a doua etapă în grandioasele expe
riențe începute prin lansarea sateliților artificiali“.

„Știința sovietică — a declarat astronomul Joachim Galio — me
rită 
tare

să fie felicitată, dat fiind că problema călătoriilor interplune- 
a fost practic rezolvată".

Guvernul R. P. Chineze sprijină 
propunerea sovietică cu privire 

la Laos
China

Scenă din filmul sovietic „Torentul“ care va rula în curînd pe ecranele cinematografelor noastre.

★

Pe stadionul Giulești 
putat miercuri, întîlnirea 
de fotbal dintre echipele Rapid
București și Levschi Sofia. Meciul 
s-a încheiat cu scorul de 2-1 în 
favoarea fotbaliștilor bulgari.

Echipa feminină 
de tenis de masă a

R. P. Romîne s-a 
clasat pe primul loc 

în turneul internațio' 
nai de la Moscova
MOSCOVA 16 (Agerpres). — 
Echipa feminină de tenis de 

masă a R.P. Romîne s-a clasat 
pe primul loc în “turneul interna
țional de la Moscova. In ultimul 
meci, jucătoarele noastre au în
trecut cu 3-0 selecționata U.R.S.S. 
Iată rezultatele tehnice ale întilni- 
rii: Golopența — Ramanauskaite 
2-1 ; Pitică — Lestal 2-0 ; Pitică, 
Golopența—Lestal, Pesur 2-0.

Meciul dintre echipele mascu
line ale R.P. Romîne și U.R.S.S. 
a avut o desfășurare pasionantă. 
Formația romînă conducea la un 
moment dat cu 3-0, dar jucătorii 
sovietici printr-un mare efort, au 
reușit să egaleze și apoi să cîș- 
tige ultimele două partide. Ave-
rin l-a învins pe Popescu cu 2-0 
și Saunoris pe Govaci tot cu 2-0. 
In turneul masculin victoria a re
venit însă echipei U.R.S.S. 
care învinsese cu o zi înainte 
ma reprezentativă a U.R.S.S.

Intre 16 și 20 septembrie 
Moscova se va desfășura un
neu individual la care vor parti
cipa jucători din R. P. R., R. P. 
Ungară și U.R.S.S.

PEKIN 16 (Agerpres).—
Nouă transmite : Guvernul Repu
blicii Populare Chineze a dat 
publicității o declarație în care 
specifică că sprijină propunerea 
sovietică cu privire la convoca
rea imediată a unei conferințe a 
țărilor care au participat la con
ferința de la Geneva din 1954 în 
problema Indochinei. pentru a se 
examina situația creată în Laos.

In declarație se arată că Chi
na, care a participat la confe
rința de la Geneva din 1.954, 
sprijină inițiativa de pace a gu
vernului Uniunii Sovietice, con- 
siderînd-o justă și oportună.

Guvernul R.P. Chineze acuză 
Statele Unite ale Americii pentru 
înrăutățirea bruscă a situației în 
Laos.

PEKIN 16 (Agerpres).— Agen
ția China Nouă anunță că la 15 
septembrie Mao Țze-dun, pre
ședintele C.C. al P.C. Chinez, a 
convocat o conferință la care a 
invitat activiști de frunte ai par
tidelor și grupurilor democrati
ce, ai organizațiilor obștești, cu- 
noscuti democrați fără partid și 
personalități cunoscute din do
meniul culturii și învățămîntului.Bucureștiul în literatură

(Urmare din pag. l-a)

Firește, e alt București. In oameni, în cei 
tineri mai ales, în comuniști, e Bucureștiul 
de azi care crește neîncetat m frumuseți e 
lui și crește și pe om odată cu el. Poezia 
Ninei Cassian izbutește minunat să trans
pună, în liric, aceste valori.

Sînt însă și alți poeți cărora Bucureștiul 
le dă o largă viziune. E cazul lui Mihu 
Dragomir în poezia lui „București . El 
vede de-a lungul poeziei linia eroic-revo- 
luționară din trecutul orașului și o con
densează în strofe luminoase :

Trec dorobanții spre Plevna, trec cazacii, 
trec spre șosea trăsuri cu „lume bună“, 
în birtu-ntunecos, cu toți săracii, 
visează Eminescu o Comună...

în care Marx, grăind și-n romînește,
Sămînța vremii noastre o sădi...

fn diferite ritmuri ne prezintă tînărul 
Gheorghe Tomozei cele „zece cînteee“ din 
„Rapsodia bucureșteană“. Și el are o vi
ziune a orașului, cu urgiile și năpraznele 
care s-au abătut asupra lui de-a lungul 
veacurilor. Tomozei înregistrează și ororile 
războiului, dar și minunata reconstrucție 
și creșterea orașului.

frumoasă și violentă stampă intitulată „Se 
stinge o lume“ găsim strofa aceasta :

II 
pri-

la 
tur

O doamnă s-a apropiat agale

ti casă scundă-n mahala...Citește 
țin muncitor. 0, minunată zi

Acoperișuri, turle sclipesc multicolore, 
Noi blocuri își ridică imensele catarge 
Și ploi de raze roșii se-nalță pe cupole, 
Cînd soarele prin nouri, mărețul drum 

și-l sparge.

Ochiul poetului e însă foarte atent și el 
surprinde, cu scîrbă și dezgust, în noianul 
fenomenelor, decădere și nimicirea defi
nitivă a vechii clase posedante, Xn acea

Și-ar vrea să-mi vîndă cupe din cristalul 
în care-au clocotit în spume, vinuri 
Din noaptea-n care strălucise balul
Și cînd poeții se stingeau în chinuri.

(Talcioc. Stampă 1955 de Gh. Tomozei)

E un alt aspect al marilor transformări 
sociale pe care le-a trăit în ultimii ani 
Bucureștiul și din care crește reînnoit.

Notarea prezentă a țintit să dea numai 
cîteva puncte de reper in mersul acestui 
fenomen atît de interesant care este oglin
direa Bucureștiului în diferite opere, de-a 
lungul creșterii și dezvoltării literaturii 
țomîneștif

BELGIA:

Reuniune dedicată
(Agerpres).— 
Belgia, Pavel

BRUXELLES 16 
Ministrul R.P.R. în 
Babuci, a oferit un cocktail cu 
ocazia prezenței in Belgia a poe. 
tului Dan Deșliu Și a criticului 
literar Paul Georgescu, care 
participă k Bienala internaționa
lă de poezie. La cocktail au fosf 
prezenți academicianul A. Hau- 
iot, secretar general al camite-

Pentru a contribui la rezolva
rea cit mai grabnică a proble
mei Laosului, guvernul chinez 
propune celor doi președinți ai 
Conferinței de la Geneva — gu
vernele U.R.S.S. și Angliei — 
precum și președintelui Comisiei 
internaționale pentru Laos — gu
vernul indian — să reia fără 
întîrziere activitatea Comisiei in
ternaționale pentru Laos.

In declarație se subliniază în 
continuare că guvernul chinez 
este întrutotul de acord cu pro
punerea guvernului U.R.S.S. cu 
privire la convocarea neîntîrzia- 
tă a unei conferințe a țărilor care 
au participat la conferința de la 
Geneva din 1954 și consideră că 
această conferință trebuie să as
culte raportul și propunerea Co
misiei internaționale pentru Laos.

In cadrul conferinței au fost dis
cutate problemele luptei împotri
va concepțiilor deviatoriste de 
dreapta, apărării liniei generale 
de construire a socialismului și 
problema amnistiei în legătură cu 
cea de-a 10-z aniversare a con
stituirii Republicii Populare Chi
neze.

In cadrul conferinței tovarășul 
Mao Țze dun a rostit o importan
tă cuvîntare.

Pentru grabnica revizuire a sentinței 
în procesul democraților greci

ATENA 16 (Agerpres). — Ziarul 
„Avghi“ cere cu hotărîre revizui
rea cît mai grabnică a sentinței 
pronunțate în procesul intentat lui 
Manolis Glezos și celorlalți demo
crați și eliberarea lor. După cum 
s.a aflat, scrie ziarul, instanțele 

judiciare superioare care urmează

poeziei romînești
tului Bienalei, academicianul R. 
Bodart, consilier guvernamental 
pentru problemele literaturii, și 
Maurice Carențe, poet, compozito
rul Jean Absi! și alți membri ai 
comitetului Bienalei, precum și 
alți poeți și scriitori belgieni. In 
timpul cocktailului au fost reci
tate în limbile franceză și ro. 
mină poezii și poema romînești,

sâ judece apelul și recursul în ca
sație în „procesul“ lui Glezos și 
al celorlalți patrioți, nu au început 
încă studierea documentelor judi
ciare.

Ziarul subliniază că condamna, 
rea democraților și în primul rînd 
condamnarea lui Glezos, directorul 
ziarului „Avghi“, a neliniștit opi
nia publică internațională.'Nu nu
mai Asociația internațională a ju
riștilor democrați care a urmărit 
desfășurarea procesului ci și alți 
remarcabili juriști greci și străini și 
influente ziare de dreapta au con
siderat că sentința este nefunda
mentată, că legea 375 nesocotește 
drepturile omului, iar judecarea 
procesului de către Tribunalul mili
tar din Atena este o încălcare a 
procedurii judiciare. Chiar și zla. 
rele proguvernamentale au recu
noscut că acuzația adusă lui Ma- 
nolis Glezos și celorlalți patrioți a 
fost neîntemeiată.

BONN 16 (Agerpres).— Lansa* 
rea celei de-a doua rachete cosmi
ce sovietice și aselenizarea ei cu 
succes sînt comentate cu însufle
țire de opinia publică și de presa 
din Germania occidentală.

Ziarul „Frankfurter Rundschau“ 
subliniază că aselenizarea rache
tei sovietice este considerată de 
oamenii de știință din întreaga 
lume drept o realizare grandioa
să a științei și tehnicii sovietice. 

Această zi, scrie buletinul 
de presă „Sozial-Demokratischer 
Pressedienst“, va ocupa un loc 
însemnat în istoria omenirii. In 
această zi, un proiectil creat da 
mina omului a ajuns în Lună. 
Uniunea Sovietică a reușit să ob
țină această uriașă realizare teh* 
nico-științifică după ce prin lan
sarea în urmă cu doi ani a primu
lui satelit artificial în Cosmos, ea 
a demonstrat în fața tuturor poi 
poarelor superioritatea ei în do
meniul cercetării practice și teo-i 
retice a Cosmosului.

•—»—S

O realizare
măreață

ATENA 16 (Agerpres). — Opi
nia publică din Grecia își exprimă 
admirația față de lansarea rachetei 
cosmice sovietice în Lună.

într-un articol intitulat „Reali
zare măreață”, ziarul „Avghi“ scrie 
că lansarea rachetei cosmice so
vietice în Lună este „o realizare 
uimitoare — un succes al oameni
lor sovietici, un succes al orindui- 
rii de stat sovietice.

Socialismul, subliniază ziarul, a 
fost primul care a făcut să ajungă 
un fanion în Lună. Importanța a- 
cestei realizări poate fi ușor apre
ciată dacă ne adresăm istoriei. Ru
sia de astăzi este tot atît de departe 
de Rusia țaristă ca și Pămîntul de 
Lună. Fanionul adus în Lună vor
bește despre gloria noului sistem.

In timp ce racheta cosmică so
vietică purtînd steaua roșie a adus 
în Lună mesajul de pace al ome
nirii, scrie în continuare ziarul, 
spărgătorul de gheață atomic „Le- 
nin“ a pornit în prima sa cursă, 
pentru a sparge ghețurile veșnice 
ale Polului. N. S. Hrușciov a ple
cat la Washington pentru a topi 
gheața războiului rece. Întreaga 
omenire iubitoare de pace urează 
lui N. S. Hrușciov succes în mi
siunea lui”.

—9.------

NEW YORK 16 (Agerpres). -• 
Presa americană continuă să a-< 
corde o mare atenție lansării pri
mei rachete în Lună de către Uni
unea Sovietică.

La 16 septembrie revista „Time“ 
a consacrat acestui eveniment o 
întreagă rubrică în care sînt publi
cate, de obicei, realizările științei 
din Statele Unite și din străină
tate.

Canacterizînd lansarea rachetei 
în Lună drept o realizare extraor
dinară a oamenilor de știință so
vietici, revista scrie printre altele: 
„Luna nu mai poate rămîne un 
simbol al inaccesibilității. Omul a 
trimis un obiect de pe Pămînt pe 
suprafața ei virgină“.

Revista publică declarația cu
noscutului astronom englez B. 
Lovell care, după ce s-a aflat că 
lansarea primei rachete în Lună a 
fost încununată de un succes ne
maivăzut. a declarat: „Este uimi
tor, nu-ți vine să crezi“. Informa
țiile cu privire la zborul rachetei, 
pe care rușii ni le-au pus la dis
poziție, scrie în continuare Lovell, 
sînt atît de precise, încît nu poate 
fi nici un dubiu că racheta și,-a 
atins cu succes ținta—Lunțț,



Vizita Ini N. S. Hrușciov 
în Statele Unite

Cuvîntarea lui N. S.
Național al Presei dela Clubul

Hjușciov Dineul de la Casa Albă
(Urmare din pag. l-a)

barat de teama, de grozăviile a- 
cestuia.

Mijlocul cel mai bun și cel mai 
sigur de a face războiul cu nepu
tință este de a crea asemenea con. 
diții în care absolut toate statele 
să nit dispună de mijloace de du
cere a războiului, cu alte cuvinte, 
de a rezolva problema dezarmării. 
Firește că dezarmarea afectează 
cele mai sensibile interese ale sta
telor — interesele securității lor; 
pătrunde în domeniul unor infor
mații atît de secrete îneît orică
rui stat îi este greu să le poată 
împărtăși, și aceasta cu atît mai 
mult în condiții de încordare in
ternațională și suspiciune reci
procă.

Fără a anticipa asupra celor ce 
voi spune poimiine la ședința A- 
dunării Generale, pot să vă a- 
nunț că intenționez să acord prin
cipala atenție problemei dezarmă. 
rii. Guvernul sovietic intenționea
ză să prezinte Organizației Națiu
nilor Unite o propunere care, spe
răm, va avea un rol important in 
rezolvarea celei mai arzătoare 
probleme a zilelor noastre.

Există- și alte probleme inter
naționale care nu suferă amînare. 
Pentru dv., desigur, nu este o nou
tate că Uniunea Sovietică acordă 
o serioasă importanța încheierii 
Tratatului de pace cu Germania. 
Este de mult timpul ca probleme
le ramase moștenire de la cel de-al 
doilea război mondial să fie defi
nitiv reglementate dacă nu vrem 
să ajungem la un al treilea.

De ce ne pronunțăm cu atîta in
sistența pentru încheierea, în sfîrșit, 
a Tratatului de pace cu Germania ? 
Pentru că lipsa Tratatului _ de 
pace înveninează relațiile între 
zeci de state. Fără înlăturarea ră
mășițelor ultimului război, nu pot 
fi asigurate condițiile unei păci 
trainice în Europa. Nu poate exis
ta siguranța că aceste rămășițe nu 
vor ingrașa terenul pentru un nou 
război. Îmi dau bine seama de 
importanța îngrășămintelor Jn a- 
gricultură, dar sînt împotriva u- 
nor astfel de îngrășăminte în po
litică.

Sîntem profund convinși că nu 
trebuie să ne împăcăm cu situația 
in care, după 14 ani de la termi
narea celui de-al. doilea război 
mondial, țările care au luptat îm
potriva Germaniei nu au încheiat 
încă pacea cu Germania și drept 
urmare se menține regimul de o- 
cupație în Berlinul Occidental.

Auzi uneori pe unii americani 
făcind următoarele raționamente : 
Europa este departe de noi; pe te
ritoriul Germaniei exista doua sta
te germane, dintre care unul este 
chiar aliatul S.U.A., iar un aliat 
in plus, după cum se știe, nu stri
că. Se poate, spun ei, trai și fără 
un tratat de pace.

Iertați-mă, dar astfel nu pot ju
deca decît niște oameni nepăsători. 
Judecați singuri: de doua ori în 
cursul unei singure generații, țara 
dv. a fost nevoită sa-și trimită 
fiii pe cîmpurile de bătălie din 
Europa, să lupte împotriva Germa
niei. Ce se va întîmpla însă dacă 
actualul dv. aliat, Germania Occi
dentală, va provoca un al treilea 
război? In actualele condiții nu 
ar mai fi vorba de trimiterea sus
ținătorilor familiilor americane pe 
teatrele de operațiuni militare afla
te departe de țărmurile Americii. 
Teritoriul oricărei țări care va 
participa la război s-ar transfor
ma într-un teatru de operațiuni mi
litare. Actualele mijloace de ex- 
trrminare sînt de așa natură in
cit războiul se poate extinde intr-o 
clipă asupra întregului glob.

Trebuie să înțelegeți că amin
tim despre pericolele în legătură 
cu lipsa unui Tratat de pace cu 
Germania nicidecum pentru ca ne 
temem cît de cit de militariștii ger
mani. Sîntem suficient de puternici 
pentru a pune frîu revanșarzilor 
și, dacă va fi nevoie, pentru a-i 
trezi la realitate. Fiți insă de a- 
cord că nu poate fi ignorat faptul 
că anumite cercuri din Germania 
Occidentală plănuiesc să provoace 
o ciocnire între Uniunea Sovietică 
și alte puteri, să agraveze relații, 
le dintre ele, să mențină lumea în
tr-o stare de încordare internațio
nală.

postbelică aSe știe că evoluția 
evenimentelor din Europa și Ger
mania a dus la crearea a două, 
state germane. Aceste două state 
exista independent de dorințele și 
de atitudinea noastra față de ele. 
Trebuie să ținem seama de aceas
ta. Politica cea mai justa este po
litica realistă. Rămine o singură' 
ieșire : să se accepte faptul ca e- 
xista două state germane, adică, 
să se recunoască statu-quo-ul care 
s-a creat în problema germana, 
dar să nu se tărăgăneze lichidarea 
rămășițelor războiului și să se în
cheie pacea cu cele doua state ger
mane.

A admite o singură posibilitate
— încheierea unui tratat de pace 
numai cu o Germanie unită ceea 
ce, se înțelege, ar fi cel mai bine
— înseamnă de fapt a scoate de 
pe ordinea de zi problema Tratatu
lui de pace. Odată cu încheierea 
Tratatului de pace ar fi reglemen
tată definitiv și problema Berlinu
lui care provoacă fricțiuni perma
nente în relațiile dintre state.

Uneori se poate auzi că în urmă 
cu un an nu ar fi existat nici uri 
fel de problemă a Berlinului, că 
situația în Berlin nu era proastă. 
Dar trebuie oare să se aștepte 
pînă cînd un incident neînsemnat 
la prima vedere, produs la Berlin, 
va face ca tunurile să vorbească ? 
Sîntem pentru luarea din. timp a 
măsurilor pentru preîntîmpinarea 
conflictului.

Nici Uniunea Sovietică, nici Re
publica Democrată Germană nu 
au nici un fel de gînduri ascunse 
și intenții secrete fața de Berlinul 
occidental. Nimeni nu pretinde ca 
Berlinul occidental 
Republicii Democrate 
după cum nimeni nu pretinde să 
se schimbe rînduielile 
economice existente acolo.

In comunicatul dat publicității 
la sfîrșitul lunii trecute, după tra
tativele dintre șefii guvernelor 
S.U.A. și R. F. Germane, se arăta 
că președintele Eisenhower a rea
firmat „promisiunea Statelor Unite 
și aliaților lor de a apara liber
tatea și bunăstarea populației ber- 
lineze“. Foarte bine, aceasta for
mulă corespunde și intențiilor noa
stre. Uniunea Sovietica a declarat 
că în condițiile actuale lucrul cel 
mai rațional este ca Berlinul oc
cidental să fie declarat oraș liber. 
Am propus și propunem și în pre
zent să se asigure existența inde
pendentă a Berlinului occidental 
prin garanțiile cele mai sigure pe 
care le cunoaște practica interna
țională, cu participarea Organiza
ției Națiunilor Unite sau fără 
participarea ei. Aceasta va asigura 
libertatea și bunăstarea populației 
din Berlinul occidental.

Considerăm de bun augur fap
tul că la conferința de la Geneva 
a miniștrilor Afacerilor Externe 
pozițiile celor trei puteri occiden
tale și a Uniunii Sovietice s-au 
apropiat întrucîtva și s-a realizat 
o mai mare înțelegere a intențiilor 
și pozițiilor reciproce. Au mai ră
mas însă cîteva probleme deschise 
asupra cărora trebuie să se cadă 
de acord. Dacă vă voi spune că 
aceste probleme nu vor fi abordate 
în cursul viitoarelor întîlniri, ori
cum nu mă veți crede.

Știm că americanii sînt un po
por iubitor de libertate că, întoc
mai ca și în trecut, ei sînt gata 
să-și apere convingerile și dreptul 
de a trai așa cum vor. Aceste sen
timente sînt scumpe și poporului 
sovietic. Recunoscîndu-ne acest 
drept, nn-1 putem refuza altora, 
indiferent de parerea a cui orin- 
dnire de stat și sociala este mai 
bună. Popoarele trebuie să rezolve 
singure, fără amestec din afară, 
problemă cum să trăiască și ce 
ideologie și concepții sa aibă.

Uniunea Sovietică se pronunță 
pentru dezvoltarea relațiilor dintre 
țări pe baza principiilor coexisten
ței pașnice; Vladimir llici Leuin 
— marele întemeietor al Statului 
Sovietic ne-a poruncit sa urmăm 
aceste principii. Și noi sintem cre
dincioși acestor principii.

Considerăm că deosebirile de 
concepții nu trebuie să daune.e 
relațiilor dintre țări. Intre toate 
țările trebuie să existe relații eco
nomice și culturale strfase. Acest 
lucru va ajuta -popoarele și pe 
oamenii de stat să se cunoască

sa fie alipit
Germane,

sociale și

întrevederea dintre
N. S. Hrușciov și D. Eisenhower

WASHINGTON 16 (Agerpres). 
— TASS transmite: Serviciul de 
presă de pe lingă președintele 
Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S. și secretarul pentru pro
blemele presei al președintelui 
S.U.A. au dat. publicității urmă
torul comunicat:

In după-amiaza zilei de 15 sep
tembrie, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., N. S 
Hrușciov, și președintele S.U.A 
D. Eisenhower, au avut o între 
vedere la Casa Albă care a du 
rat aproximativ două ore.

Președintele Consiliului de Mi
niștri al U.R.S.S. și președintele 
S.U.A. au examinat relațiile din
tre U.R.S.S. și S.U.A. și au fă
cut un schimb de păreri în ter
meni generali asu-pr« probleme 
lor internaționale. Ei au căzut de 
acord asupra liniei generale a 
convorbirilor lor ulterioare, care 
vor avea loc în legătură cu toa
te aceste probleme, după întoar
cerea președintelui Consiliului de 
Miniștri al U.R.S.S. din călătoria

sa prin țară. In acest scop, ei 
intenționează să se întîlnească la 
Câmp David începind din seara 
zilei de vineri 25 septembrie și 
pînă la 27 septembrie, ora prîn- 
zului. Convorbirea s-a desfășurat 
într-o atmosferă prietenească și 
sinceră. S-a căzut de acord ca pe 
viitor convorbirile să se desfă
șoare în același spirit în scopul 
găsirii căilor de realizare a unei 
nai bune înțelegeri reciproce.

La întîlnire au fost de fală : 
Din partea sovietică — A. A 

Jromîko, ministrul Afacerilor 
Externe al U.R.S.S.; M. A. 
Menșikov. ambasadorul U.R.S.S. 
in S.U.A.; A. A. Soldatov, mem
bru al colegiului Ministerului A- 
facerilor Externe al U.R.S.S.

Din partea americană — Ri- 
chard Nixon, vicepreședintele 
S.U.A.; Chr. Herter, secretar de 
Stat; L. Thompson, ambasadorul 
S.U.A. în U.R.S.S.; ambasadorul 
H. Lodge; F. Kohler, subsecre
tar de stat adjunct.

la^Washington
. și să se înțeleagă mai bine. A- 

ceasta va contribui 
încrederii reciproce și a colabo
rării pașnice.

Uniunea Sovietică și S.U.A. au 
de ales: ori ultimele cuceriri ale 
științei și tehnicii — descoperirea 
tainelor atomului, crearea rachete
lor, pătrunderea în Cosmos — 
vor fi puse în slujba viitorului 
pașnic și a propășirii omenirii, ori 
ele vor servi la distrugere și ni
micire și în consecința Pămîntul 
va fi presărat de morminte și a- 
coperit de cenușă.

Poporul sovietic a ales de mult 
pacea. Oare acest lucru nu este 
dovedit în modul cel mai convin
gător de asemenea fapte cum smt 
construirea în Uniunea Sovietică 
a primei centrale atomo-electrice 
din lume, care de cinci ani furni
zează energie în scopuri pașnice, 
lansarea în Cosmos a primilor sa
teliți artificiali ai Parafatului și 
a primei planete artificiale, creată 
și lansata în Cosmos de geniul 
omului ? Oare acest lucru nu este 
dovedit de remarcabilul succes al 
oamenilor de știință, inginerilor, 
tehnicienilor și muncitorilor sovie
tici care au creat și au înfăptuit 
primii în lume un zbor cosmic 
de pe Pămînt pe un alt corp ce
resc —- Luna ? Pe suprafața Lu- 
nei a ajuns un mare conteiner cu 
aparate științifice și de măsurat 
și cu fanioane purtînd stema
Uniunii Sovietice. Această măreață
faptă a oamenilor sovietici închi
nata păcii lărgește mult orizontu
rile cunoașterii omenești, arată
cît de strălucitoare sînt culmile 
la care va ajunge omenirea dacă 
își va consacra întreaga energie
construcției pașnice, realizării, 
unor țeluri pașnice.

înainte de plecarea noastră în 
S.U.A. a intrat în funcțiune pu
ternicul spărgător de gheață 
„Lenin", înzestrat cu motor ato
mic. Curînd el va începe să spar
gă stratul de gheață din mările 
Nordului, șă deschidă calea na
velor pașnice, purtînd cele mai 
pașnice încărcături pentru scopuri 
de pace.

Sîntem convinși că și poporul 
american dorește pacea. Dar dacă 
interesele noastre coincid în ceea 
ce privește lucrul cel mai impor
tant — problema asigurării pă
cii, trebuie să mergem în pas și, 
unindu-ne forțele și energia, să 
obținem o schimbare hotărîtoare 
a climatului în relațiile interna
ționale. De aceea, să ne gindiin 
cum să realizăm colaborarea so- 
vieto-americană.

In . ceea ce privește Uniunea 
Sovietică, ea este gata să exami
neze orice propuneri care ar putea 
contribui la relațiile de bună ve
cinătate din’re U.R.S.S. și S.U.A. 
Se înțelege că este nevoie de efor
turi din ambele părți sau, cum 
se obișnuiește sa se spună la dv., 
este necesar ca fiecare parte 
străbată o jumătate de drum în 
îniîmpinarea celeilalte.

Firește că aceasta nu se poate 
face dintr-o data, ar fi naiv să 
se creadă că într-o bună dimi
neață ne vom trezi cu toate proble
mele litigioase rezolvate, cu toate 
divergențele înlăturate. S-au acu
mulat mult prea multe neînțelegeri 
și prejudecăți generate de „războiul 
rece“. Dar guvernul sovietic este 
încredințat că dacă vom munci îm
preună cu perseverență este pe de
plin posibil să se alunge acești 
nori sumbri din relațiile dintre ță
rile noastre.

Comparați actuala situație inter
națională cu aceea care a existat, 
să zicem, acum 5—6 ani. Sînt evi
dente anumite simptome de s.ăbire 
a „războiului rece". Trebuie sa-1 
ajutăm să dispară mai repede. Re
prezentanții presei, care pare-se că 
nu degeaba este considerata o 
mare putere, ar putea face foarte 
multe pentru înfăptuirea acestui 
țel.

Oamenii sovietici sînt bucuroși de 
faptul că în ultimul timp s-au pu
tut constata unele schimbări în 
bine în relațiile dintre U.R.S.S. și 
S.U.A. Mă refer și la dezvoltarea 
contactelor personale dintre oame
nii de stat, îndeosebi la vizita în 
S.U.A. a lui A. I. Mikoian și F. R. 
Kozlov, și la vizita vicepreședinte
lui R.'Nixon in Uniunea Sovietică. 
Un eveniment important a iOst și 
organizarea expoziției sovietice la 
New York și a expoziției america
ne la Moscova. Am avut plăcerea 
să vizit z expoziția dv. împreună 
cu dl. R. Nixon. Acolo am avut 
cu el convorbiri aprinse și folosi
toare.

Sîntem de asemenea gata să fa
cem totul pentru dezvoltarea co
merțului mondial. Este timpul să 
se lichideze politica falimentară a 
discriminărilor in comerț și prin 
aceasta să se purifice atmosfera 
în relațiile dintre țări.

Putem oare, de pildă, să consi
derăm normal actualul volum al 
comerțului sovieto-american ? Toa
te mărfurile cu care fac între ele 
comerț țările noastre în decurs de 
un an ar putea încăpea în două 
vapoare. Or, țărilor noastre le 
revine mai mult de jumătate din 
producția industrială mondială. Se 
pune întrebarea, ce se realizează 
prin politica de discriminări în do. 
meniul comerțului, la ce servește 
această politică ? Dacă am jude
ca în mod lucid, am ajunge la con
cluzia că această politică nu ser
vește decît la menținerea neîncre
derii în relațiile dintre statele noa
stre.

Comerțul este ca un barometru: 
el arată în ce direcție evoluează 
politica — se vor aduna nori de 
furtună, sau va fi o vreme fru-

la stabilirea

să

moasă și senină ? Dorini în mod 
sincer ca barometrul să arate în
totdeauna timp frumos, iar pentru 
aceasta sintem profund convinși 
că este necesar să se dezvolte prin 
toate mijloacele comerțul dintre 
țări.

Ce mai împiedică încă realizarea 
înțelegerii și stabilirea încrederii?'

Oricît de straniu ar părea acești 
lucru, dar în legătura cu schimbul* 
de vizite dintre președintele S.U.A. 
și mine sintem nevoiți să auzim 
exprimindu-se temeri că Uniunea: 
Sovietică, arătîndu-se gata pentru: 
însănătoșirea relațiilor cu Statele 
Unite, ar face anumite calcule 
perfide, ba chiar ar urmări să pro
voace disensiuni între S.U.A. și 
prietenii și aliâții lor. Nu trebuie 
să insist mai mult asupra acestui 
lucru întrucît astfel de afirmații 
nu sînt decît niște născociri 
absurde. Nu intenționăm să provo
căm nici un fel de disensiuni. Dim
potrivă, luăm toate măsurile pen
tru a avea relații bune nu numai 
cu S.U.A., ci și cu aliații lor. Am 
dori ca întîlnirile dintre oamenii 
de stat ai U.R.S.S. și S.U.A. să 
contribuie, la rîndul lor, la îmbu
nătățirea continuă a relațiilor din
tre LJniunea Sovietică și Marea 
Britanie, dintre Uniunea Sovietică 
și Franța, precum și ceilalți aliați 
ai S.U.A.

Pentru cine este sincer interesat 
în însănătoșirea situației interna
ționale, schimbul de păreri între 
guvernele U.R.S.S. și S.U.A. nu 
poate dauna și nu va fi dăunător 
nimănui. Dacă, drept urmare a 
acestui schimb de păreri, U.R.S.S. 
și S.U.A. vor începe să se înțe
leagă mai bine și vor începe să 
dea dovada de mai mult spirit de 
conciliere în rezolvarea probleme
lor litigioase, de pe urma acestui 
lucru vor cîștiga și țările mari și 
țările mici din Europa, Asia și dini 
celelalte continente și cel mai 
mult va cîștiga cauza păcii.

Noi nu ducem o politică de 
complicitate cu cei puternici îm
potriva celor mai -slabi. Vrem să. 
ajungem la o înțelegere cu cei pu
ternici și prin aceasta șa ajungem, 
la o înțelegere cu toate țările îrr 
privința lichidării „războiului! 
rece". Din aceasta toate țările vor 
cîștiga în aceeași măsura și vor 
trage aceleași foloase.

Am mai spus că am venit în 
țara dv. cu inima deschisă. Ne 
aflăm aici nu pentru a vă cere 
ceva sau a vă impune ceva. Scopul 
nostru este de a cunoaște țara dv. 
și marele ei popor care a adus o 
contribuție uriașă la dezvoltarea 
omenirii, de a ne întîlni cu oa
meni de stat, cu fruntași ai vieții 
publice și cu reprezentanți a: 
cercurilor dv. de afaceri, de a avea* 
convorbiri folositoare in toate pro
blemele care frămîntă popoarele 
țarilor noastre și întreaga omenire.

Aș vrea să sper că ziarele șr 
revistele, radioul și televiziunea din 
S.U.A. vor face să ajungă .pînă la 
poporul american cuvintele noa
stre de salut -prietenesc și urării» 
de pace și fericire pentru toți ame
ricanii din partea oamenilor so
vietici, din partia mea personal și 
a persoanelor care

Vă mulțumesc 
acordată.

WASHINGTON 16 (Agerpres).—
In seara zilei de 15 septembrie 

președintele S.U.A., D. Eisenhower 
a oferit la Casa Albă un dineu 
în cinstea lui N. S. Hrușciov, pre
ședintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., și a soției sale. La dineu 
au participat numeroase personali
tăți americane printre care vice
președintele S.U.A., Nixon, Sajn 
Rayburn, președintele Camerei Re-

prezentanților, secretarul de stat 
Chr. Herter, ambasadorul Henri 
Cabot Lodge, miniștrii Apărării, 
Comerțului și Agriculturii, John 
Mccone, președintele Comisiei fede- 
-rale pentru energia atomică, mem
bri ai Congresului, subsecretarii de 
stat Douglas Dillon, Robert Mur
phy, Livingston Merchant, fratele 
președintelui, dr. Milton Eisenho-

wer, John Eisenhower, fiul preșe
dintelui, Erich Johnston, președin
tele Asociației cinematografice din 
S.U.A.

La dineu au participat 
menea persoanele care îl 
pe N. S. Hrușciov.

In cursul dineului, care
fășurat într-o atmosferă cordială, 
D. Eisenhower și N. S. Hrușciov 
au rostit cuvintari.

In a
a marii intiiniri

zi

de ase. 
insotcsi

s-a des

Cuoîntarea rostita

mă însoțesc, 
pentru atenția

de
Domnule președinte ! 
Doamnelor și domnilor !

președintele Eisenhower

Cei care au luat loc la 
masă au venit aici pentru a vă 
saluta pe dv. ca șef al Uniunii 
Republicilor Sovietice Socialiste, 
pe doamna Hrușciova, familia dv. 
și persoanele care vă însoțesc.

Sperăm că veți găsi construc
tivă, interesantă și plăcută vizita 
și călătoria dv. în America.

Acum 150 de ani au fost stabi
lite relații diplomatice între țările 
noastre. La 5 noiembrie 1809, John 
Quincy Adams, care ulterior a de
venit secretar de stat, iar apoi și 
președinte al Statelor Unite, și-a

această

prezentat scrisorile de acreditare 
lui Alexandru I. De atunci istoria 
a cunoscut numeroase cazuri de 
colaborare între țara dv. și țara 
mea și aceasta a fost fără îndo
ială istoria unei prietenii îndelun
gate. In cele două războaie mon
diale am fost aliați. Consider că 
astăzi cele două țări ale noastre 
au o obligație deosebită și foarte 
mare față de întreaga lume. Ți- 
nînd seama de forța noastră, de 
importanța noastră pentru întreaga 
lume, este extrem de important 
ca noi să ne înțelegem mai bine. 
In privința aceasta noi și dv. sîn
tem de acord. Cred că acum nu 
este deajuns să discutăm cu abi-

ne bizuim 
și cred că 

un obiectiv

litate. Noi trebuie să 
pe fapte și pe adevăr 
trebuie să considerăm 
al nostru comun să ne informăm
reciproc despre un număr cît mai 
mare de fapte și adevăruri pentru 
a putea oferi împreună cu mai 
mult succes întregii lumi perspec
tive mai sigure de pace și pros
peritate.

In această speranță, Sir, și pen
tru aceste eforturi care cred că 
vor fi încununate de succes, chem 
țara mea să sprijine toastul pen
tru dv., domnule președinte al 
Consiliului de Miniștri, toastul 
pentru doamna Hrușciova și pen
tru poporul Uniunii Sovietice.

Cuvîntarea rostita de N
Domnule președinte! 

Eisenhower ! Doamnelor 
lor I

Țin să-i mulțumesc

Doamnă 
și domni-

Țin să-i mulțumesc domnului 
Eisenhower pentru bunele sale U- 
rări. Am sosit in S.U.A. la invita
ția președintelui cu cele mai bune 
intenții. Dorim să ajungem la o 
înțelegere asupra îmbunătățirii re
lațiilor dintre noi. Țările noastre 
sînt foarte puternice. Ele nu tre
buie să se certe. Dacă țările mici 
se vor certa, folosind o imagine 
plastică, ele nu vor putea decît să 
se zgîrie. Peste o zi sau două cos- 
meticienii vor șterge toate urmele 
unei astfel de dispute. Dar dacă 
se vor certa state puternice ca, de 
pildă, S.U.A. și Uniunea Sovietică, 
nu numai că țările noastre vor 
avea de suportat prejudicii uriașe, 
ci și alte țări vor fi atrase în mod 
inevitabil în încăierarea mondială.

Sîntem convinși că țările noas
tre, popoarele noastre pot să tră
iască în pace și să lupte împreună 
pentru consolidarea păcii. Ați a- 
min'it de faptul eă, în curînd. se 
vor împlini 150 de ani de la sta
bilirea relațiilor diplomatice dintre 
Statele Unite și Rusia. Vreau să 
spun, de asemenea, cîteva uvinte 
in legătură cu aceasta. Cred că a- 
tunci cînd ambasadorul S.U.A. a 
prezentat scrisorile sale de acredi
tare împăratului Alexandru I, îm
păratul nu prea a avut încredere

5. Hrușciov
deși astăzi mă întîlnesc cu dv. pen
tru prima oară, după discursurile 
dv. îmj sînteți vechi cunoscuți (a- 
nimație).

Acum este timpul să chibzuim 
și să facem totul pentru îmbunltă- 
țirea relrțiilor dintre țările noas. 
tre.

Noi nu avem nevoie de nimic de 
la dv. și dv. nu aveți nevoie de 
nimic din cele ce avem noi. Este 
drept că deocamdată dv. sînteți 
mai bogați decît noi. Dar vrem ca 
mîine să fim tot atît de bogați ca 
și voi, iar poimiine și mai bogați 
(animație). Ce-i rău în aceasta ? 
La urma urmelor vrem ca prin

Darul
oferit

Iui N. S. Hrușciov
lui D. Eisenhower

în el deoarece ambasadorul S.U.A. 
a apărut ca un reprezentant al u- 
nei republici, iar Alexandru I era 
un monarh absolut. Cu toate aces
tea între țările noastre au fost sta
bilite relații diplomatice. Intre Sta
tele Unite și Rusia a existat înțe
legere, contactele dintre ele se în
tăreau.

Țările noastre nu numai că nu 
au luptat niciodată una împotriva 
celeilalte, dar între ele nu au e- 
xistat nici măcar certuri mari, cu 
excepția cunoscutelor evenimente 
din primii am ai puterii sovie
tice. Nu pretind desigur că cunosc 
profund istoria, dar sînt convins munca noastră să ciștigăm toate a. 
că lucrurile au stat întocmai.

Astăzi sînt alte tremuri. Rusia 
a devenit alta. Noi considerăm că 
sistemul nostru socialist este mai 
bun decît sistemul dv. Dv. credeți 
că sistemul dv. este mai bun decît 
sistemul nostru. Atunci ce.i de fă
cut ? Să împingem disputa cu pri
vire la care sistem este mai bun 
pînă la lupta dintre noi pe arena 
militară ? N-ar fi oare mai bine 
să lăsăm ca istoria să rezolve a- 
ceastă problemă? Cred că acest lu
cru ar fi mai just. Dacă sînteți 
de acord cu aceasta am putea 
pune relațiile noastre pe temeliile 
păcii și prieteniei.

Țara dv. este o țară bogată și 
puternică. Am citit multe din dis
cursurile rostite de dv., domnilor 
senatori și membri ai Camerei Re
prezentanților prezenți aici. Și,

cestea și nu să ne însușim bogă
țiile cuiva. Trebuie să spun că m-a 
bucurat întîtnirca noastră de astăzi 
și schimbul de păreri cu preșeiin- 
tele. Cînd după această întrevedere 
cîțiva din ziariștii noștri s-au a- 
propiat de mine și m-au întrebat 
despre impresiile mele, le-am spus 
că va fi dat publicității un comuni
cat comun și că ei trebuie să se 
călăuzească după ceea ce se spune 
în acest comunicat. Nu am pu
tut însă să mă abțin și să nu le 
spun că voi comunica guvernului 
meu că am o impresie bună, că, 
după părerea mea s-a făcut un în
ceput bun. Deie domnul ca sfîrșitul 
să fie și mai bun. Vreau să toastez 
pentru sănătatea domnului preșe
dinte, pentru sănătatea soției sale, 
pentru dv. toți, stimate doamne șl 
domni ! (aplauze).

(Urmare din pag. l-a)

runde N. S. Hrușciov — insă doi 
oameni se pot întîlni“.

Importanta cuvîntare a lui N. S, 
Hrușciov rostită la Clubul presei 
a fost retransmisă de numeroasa 
posturi de radio și televiziune.

N. S. Hrușciov a răspuns la nu
meroase din întrebările ce i-au 
fost puse de ziariști. El a declarat, 
printre altele, că ceea ce l-a im
presionat cel mai mult a fost pri
mirea caldă ce i-a fost făcută de 
poporul american. ,,Aceasta dove
dește, arată N. S. Hrușciov, că 
poporul își dă seama de necesita
tea prieteniei cu Uniunea Sovie
tică".

La ora cînd transmit progra
mul zilei este departe de a fi epui
zat. După o vizită de aproximativ 
o oră și jumătate a orașului Wa
shington și a împrejurimilor sale, 
N. S. Hrușciov urmează să aibă o 
convorbire cu membrii comisiei 
senatoriale a afacerilor externe la 
sediul Congresului, iar la ora 20, 
ora Washingtonului, are loc un 
dineu oferit la sediul Ambasadei 
Uniunii Sovietice în cinstea preșe
dintelui și a d-nei Eisenhower.

Primirea ce i se face lui N. S. 
Hrușciov, atenția deosebită ma
nifestată față de vizita șefului gu
vernului sovietic, participarea lo
cuitorilor la sosire și la diferitele 
deplasări ale reprezentanților po
porului sovietic, care a întrecut 
toate previziunile atît în ce pri
vește numărul, cît și interesul ma
nifestat, impune concluzia că do
rința păturilor largi ale poporului 
american este de a vedea încunu
nată de succes misiunea 
voință și înțelegere a 
Hrușciov.

Ziarele de astăzi din 
ton și Aere York și cele din toate 
principalele orașe ale Statelor 
Unite au caracterul unor adevărate 
ediții speciale. Pagini întregi, zeci 
de fotografii, titluri vii subliniază 
că Stutele Unite și întreaga lume 
iau parte la un deosebit eveniment 
„de care se leagă mari speranțe 
in găsirea unui limbaj comun 
a soluționării pașnice a unor 
hleme litigioase" („Chicago 
bune").

Cu interes se comentează 
zența in delegația sovietică a 
relui scriitor Mihail Șolohov. In 
fața unei librării din Washington, 
de pe strada 14-a, în care este 
amenajată o vitrină cu cărți tra
duse din literatura rusă și sovie
tică, s-a angajat miercuri dimi
neața o discuție animată despre 
culitățile romanului „Pe Donul li
niștit“ și a surprizelor plăcute pe 
care le-a rezervat publicului ame
rican cunoașterea altor lucrări de 
valoare din literatura sovietică. 
Pro/. Normări, May, de la o școală 
medie din împrejurimile capitalei 
Statelor Unite, ne-a explicat astfel 
ecoul vizitei lui Hrușciov : „Nu 
simpla curiozitate americană, de 
care se vorbește atît, ne-a făcut ,-ă 
primim cu interes această vizită, 
ci o dorință aprinsă de a cunoaște 
viața unui mare popor cu cate 
n-am avut niciodată conflicte și 
căruia abia acum îi descoperim a- 
devărala lui forță și marile lui ca
lități. Noi, americanii și rușii, tre
buie să ne cunoaștem și să ne aju
tăm reciproc. Aceasta așteptăm de 
la importantele contacte care au 
început recent între cele două state 
și care culminează cu schimbul de 
vizite a celor doi conducători“.

de bunu
lui N. S,

Washing-

f» 
pro- 
Tri-

pre
ni fi

16 (Agerpres).WASHINGTON
TASS transmite : Grupul .de presă 
de pe lingă președintele Consiliu
lui de Miniștri al U.R.S.S. comu. 

-nică :
La 15 septembrie la Casa Albă 

— reședința de la Washington a 
președintelui S.U.A. — a avut loc 
ceremonia înminării unui dar, ca 
amintire președintelui S.U.A. N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S., a inininat 
președintelui S.U.A., Dwight Eisen
hower, copia fanionului trimis pe 
Lună la 12 septembrie 1959 cu 
racheta și o insignă de aur fă
cută în cinstea lansării cu succes 
a rachetei spre Lună. In mesajul 
către președinte, înmînat împreună 
cu acest dar, se spune :

„Domnului Dwight Eisenhower, 
președintele Statelor Unite ale A- 
mericii.

Am onoarea să vă înmînez dv., 
domnule președinte, ca semn al 
profundului meu respect pentru 
dv., copia fanionului trimis în Lună 
în conteinerul rachetei lansate la 
12 septembrie 1959.

Conteinerul a ajuns in Lună la 
14 septembrie 1959 la 
00,02’24” (ora Moscovei).

ora

peOriginalul fanionului se află 
Lună.

Vă rog să considerați acest dar 
drept un simbol al dorinței poporu
lui nostru de a dezvolta relații de 
pace și prietenie cu poporul dv„ 
cu marea dv. țară — Statele Unite 
ale Americii.

Cu profund respect,
N. S. HRUȘCIOV 

Președintele Consiliului de Miniștri 
al U.R.S.S.

15 septembrie 1959“.

Pe placa fanionului înmînat pre
ședintelui S.U.A. au fost gravate 
cuvintele :

„Domnului Dwight Eisenhower,
Președintele Statelor Unite ale 

Americii
din partea lui N. S. Hrușciov, 

președintele Consiliului de Miniștri 
al Uniunii Republicilor Sovietice 
Socialiste".

Primind darul oferit, președintele 
S.U.A. a adus profunde mulțumiri 
guvernului sovietic și a comunicat 
că copia fanionului și insigna me. 
morială vor fi predate la muzeu.

întrevedere Gromîko-Herter
WASHINGTON 16 (Agerpres). 

PASS transmite : La 16 septembrie 
A. A. Grornîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U R.S.S., a avut o 
convorbire de 45 de minute cu 
Chr. Herter, secretarul de stat al 
S.U.A. După convorbire a 
dată publicității o declarație 
care se spune că secretarul 
stat, Herter și ministrul Afacerilor 
Externe, Grornîko, s-au întîlnit în 
dimineața zilei de 16 septembrie 
în biroul secretarului de stat și an 
ajuns la o înțelegere preliminară 
în legătură cu ordinea discutării 
problemelor de către președintele 
S.U.A., D. Eisenhower, și preșe-

fost 
fn 
de

dintele Consiliului de Miniștri al 
U.R.S.S., N. S. Hrușciov, la Camp- 
David, între 25 și 27 septembrie. 
S-a hotărît ca discuțiile să fie 
astfel organizate încit dif.eriții con
silieri și specialiști sovietici și a. 
nsericani să poată participa la dis
cutarea problemelor care sînt de 
competința lor. Nu s-au purtat 
discuții în legătura cu fondul pro
blemelor.

Convorbirea s-a desfășurat în 
ceeași atmosferă prietenească 
cordială ca și întîlnir-a care 
avut loc în dupa-amiaza zilei 
15 septembrie, la Casa Albă.

a- 
Și 
a 

de

Deschiderea Sesiunii
Adunării Generale a O.N.U.

Reprezentantul R. P.
NEW YORK 16 (Agerpres). — 
După cum s-a mai anunțat la 

15 septembrie ora 15,20, ora New 
Yorkului, s-a deschis cea de-a 
14-a sesiune ordinară a Adunării 
Generale a O.N.U.

După ce s-a pastrat un minut 
solemn de reculegere, Rașid Ka- 
rami, primul ministru al Libanu
lui, șeful delegației libaneze a 
rostit o scurtă cuvîntare. După ce 
a arătat că toate problemele liti
gioase pot fi soluționate pe cale 
pașnică, Karami și-a exprimat spe
ranța că lucrările conferinței în 
problema încetării experiențelor 
cu arme nucleare vor fi încunu
nate de succes.

Apoi Adunarea a ales comisia 
de validare și a trecut la alegerea 
președintelui celei de-a 14-a se
siuni a Adunării Generale a 
O.N.U.

Prin vot secret în această func
ție a fost ales Victor Belauride, 
reprezentantul statului Peru, 
urnă s-au găsit 81 buletine 
numele lui. Un buletin a fost 
valabil.

Apoi s-au ținut ședințe ale 
lor șapte comitete de lucru pentru 
alegerea președinților acestor co
mitete.

După aceea a fost re
luata ședința plenară a Adună
rii generale a O.N.U. Prin vot 
secret au fost aleși cei 13 vice 
președinți ai sesiunii. Ei silit re
prezentanții U.R.S.S., S.U.A., An 
gli'i, Franței, Rotniniei, Birma- 
niei, Marocului , Filipinelor, Tur
ciei, Braziliei, Suediei și Uniunii 
Siid-Africane și c'aiikaișistul. Apoi 
a fost constituit Comitetul Gene
ral al celei de-a 14-a .sesiuni a 
Adunării Generale care se corn-

In
cu 

ne-

CC-

R. ales vicepreședinte
pune din 
dintele și 
precum și 
de lucru, 
mitetului General îi revine sarcina 
de a prezenta recomandări in le
gătura cu ordinea de zi a sesiunii.

Următoarea ședință plenara a 
Adunării, la care începe discuția 
generala, are loc joi 17 septem
brie.

NEW YORK 16 (Agerpres). — 
în dimineața de 16 septembrie 

a avut loc pruna ședința a Comi
tetului General al celei de-a 14-a 
sesiuni a Adunării Generala a 
O.N.U. Duna cum s-a anuntăt, ar 
cest Comitet este alcătuit din pre
ședintele Adunării, cei 13 vicepre
ședinți, printre care și șeful'de
legației Repijblieii Populare Romi- 
ne, Silviu Brucan, care a fost ales 
vicepreședinte al Adunării Genera
le, precum și din cei 7 președinți 
ai principalelor Comitete.

Ședința Comitetului General a 
fost consacrată discutării recoman-' 
dărilor ce urmează să fie prezen
tate Adunării în, legătură cu ordi
nea de zi a sesiunii. In cadrul dis
cuției, conducătorul delegației In
diei, Krishna Menon, a cerut Co
mitetului să recomande Adunăm 
Generale propunerea guvernului 
indian privind recunoașterea drep
turilor Republicii Populare Chineze 
in O.NU.

In sprijinul acestei propuneri a 
luat cuvîntul reprezentantul Uniu- 
îii Sovietice. V. Kuznețov.

In lavoarea acestei propuneri a 
mai luat cuvîntul reprezentantul 
R. P. Rojiîne, S. Brucan, și- re
prezentantul R. Cehoslovace

21 persoane — preșe- 
vicepreședinții sesiunii, 
președinții comitetelor 

Dupa cum se știe, Co-

al Adunării Generale
Delegatul Statelor Unite, J, 

Wadsworth, s-a opus reglementării 
problemei recunoașterii drepturilor 
Republicii Populare Chineze in 
O.N.U

Trecîndu-se la vot, în favoarea 
propunerii Indiei au votat șapte 
state — Birmania, Cehoslovacia, 
Indonezia, India, Maroc, R.P. Ro- 
mînâ. Uniunea Sovietică. Datorită 
votului mecanic, propunerea In
diei a fost respinsă cu 13 voturi 
contra 7 și o abținere (Austria).

■ Cu același rezultat a fost adoptată 
propunerea americană de a se a- 
rnîrta discutarea problemei repre. 
zentârii R. P. Chineze cu încă un 
an.

Comitetul a discutat de aseme
nea propunerea grupului țărilor 
Asiei și Africii care cere Adunării 
Generale „să ia în discuție în ac
tuala sesiune problema algeriană.

Reprezentantul Franței, Berard, 
a declarat că guvernul francez 
consideră această problemă ca o 
chestiune „internă a Franței“. Fără 
a mai vota, Comitetul General al 
celei de-a 14-a sesiuni a Adunării 
Generale a hotărît să recomande 
înscrierea problemei algeriene pe 
ordinea de zi a actualei sesiuni a 
Adunării Generale a O.N.U.

Comitetul General a hotărît de 
asemenea — fără discuții și fără 
vot — să recomande Adunării Ge
nerale includerea oe ordinea de 
zi a sesiunii a problemei expe
riențelor nuci-are pe care inten
ționează să le efectueze Franța în 
Sa bara.

Comitetul General a stabilit ca 
data închiderii actualei sesiuni a 
Adunării Generale să fie 5 decem
brie 1959.
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