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Să urgentăm recoltatul porumbului
Tinerii 

întovărășiți 
muncesc cu rivnă

Conștientă de rolul impor
tant ce-i 
lucrărilor 
organizația 
Mihăilești, 
sub conducerea organizației de 
partid a obținut frumoase rea
lizări în mobilizarea tinerilor 
săteni la executarea lucrărilor 
de toamnă. Astfel. într-una din 
recentele adunări generale ale 
organizației, utemiștii și-au a- 
sumat răspunderi precise. De 
pildă, eliberarea suprafețelor 
cultivate cu porumb și inten
sificarea însămînțării griului, 
reprezintă principalele lucrări 
în etapa actuală. Pentru acest 
fapt, din inițiativa organizației 
de partid. In cadrul circum
scripțiilor electorale s-au for
mat echipe de întrajutorare la 
recoltatul porumbului.

In cadrul acestor echipe 
s-au încadrat 40 de utemiști 
și un mare număr de tineri 
neutemiști Ei, in cadrul Între
cerii patriotice, și-au luat an
gajamentul să depășească vi
teza zilnică la recoltatul po
rumbului cu 20—25 
Din primele zile s-au 
succese bune. Numai 
zile au fost recoltate 
75 hectare de porumb 
122 hectare.

De asemenea, satul 
întregime cooperativizat, orga
nizația U.T.M. îți aduce o im- 
portantă contribuție In munca 
politică de masă, desfășurată 
sub conducerea organizației de 
partid, în vederea efectuării tu
turor lucrărilor agricole de 
toamnă în întovărășirea „24 
ianuarie“ în comun.

O mare însemnătate are în 
această direcție asigurarea 
cantităților necesare de semin
țe. Acțiunea aceasta este larg 
sprijinită de către tinerii în
tovărășiți. Ei au adunat aproa
pe 5000 kg. de semințe de 
grîu, iar pe întovărășire s-au 
strins mai mult de 19.500 kg. 
de semințe de griu. încă Îna
inte de semănat, tratarea și 
condiționarea semințelor capă
tă o însemnătate. deosebită. 
Sarcina aceasta ți-a luat-o a- 
proape în întregime tineretul. 
Din cantitățile de semințe tra
tate ți condiționate de tinerii 
întovărășiți s-au însămințat 
pină acum 34 ha. de grîu, din 
cele 120 de hectare planificate.

Totodată, pe suprafețele în- 
sămînfate, brigada utemistă 
de muncă patriotică a transpor
tat o cantitate de 14 tone 
îngrășăminte organice.

Concomitent . cu aceste 
țiuni, în planul de măsuri 
litico-organizatorice ale organi
zației U.T.M. se prevăd și o 
seamă de manifestații cuftural- 
artistice în sprijinul lucrărilor 
de sezon.

revine în cadrul 
agricole de sezon, 

U.T.M. din satul 
raionul Domnești,
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GH. PETRE

Vizita lui N. S. Hrușciov în Statele Unite
Uniunea Sovietică

Utemistul Vișan 
M. Ștefan, de la 
întovărășirea a- 
gricolă „24 ianu
arie", din comu
na Mihailești, 
este fruntaș la 
recoltatul po
rumbului.
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A 500 a ANIVERSARE A BUCUREȘTIULDI
Bucureștiul 
în pictură 

acad. G.
în arta noastră plastică ima

ginea orașului București joacă un 
roi de seamă. Cei mai talentați 
artiști plastici s au adresat adesea 
Bucureștiului in opera for ca u- 
nui oraș interesant, martor al 
unor importante fapte istorice. 
■Primele imagini din București, 
atunci capitala Munteniei, le îtl- 
tîlnir.i la cițiva artiști străini, 
călătorind in această parte a Eu
ropei, oprindu-se la noi, uneori 
înainte de a ajunge în Rusia, la 
începutul secolului al X)X-lea, 
sau după ce parcurseseră o parte 
din această țară, ori in mers spre 
Constantinopol. Ceea ce-i atră
gea, la această epocă, era ele
mentul oriental de la noi, acel pi
toresc, foarte la modă in toati 
Europa vestică. Cel mai insemr 
nat dintre acești pictori călători, 
cel mai talentat și mai clar vă
zător, a fost Auguste Raffet, ale 
cărui acuarele și schițe au servit 
apoi pentru planșele litografiate 
ale albumului faimos, „Călătorie 
în Rusia meridională, prin Mun
tenia și Moldova“, tipărit de 
prințul Demidoff. Subiectele la 
care Raffet se oprise de prefe
rință, ca și alți desenatori mai 
puțin cunoscuți, sînt monumen
tele religioase, bisericile și popu
lația ce foia în jurul acestora, 
cum și bîlciurile sau aglomera
țiile de bărbați și de femei.

Printre pictorii noștri, cel mai 
fertil atunci în opere inspirate de 
viața și de aspectul orașului, a- 
proape contemporan cu Raffet, 
este bătrînul Carol Popp Szath- 
mary, un faimos acuarelist, plin 
de vervă, colorist ingenios și 
strălucitor, mai ales capabil să 
prindă, în trei pete rapide de cu
loare, o atitudine, o mișcare, 
viața unei mulțimi forfotind. 
Szathmary este un fel de repor
ter al vremii sale, prețios ca au
tor de documente autentice, pre
țios și ca mînuitor excepțional al 
pensulei cu culoare de apă, adu- 
cîndu-ne mărturii de valoare des
pre viața socială din vremea res
pectivă, a Bucureștiului.

Ceva mai tîrziu, inspirîndu-se

Oprescu
dintr-un alt mediu social, mai 
ales din cel căruia aparținea el 
însuși, în ulei de data aceasta. 
Aman, pictează interioare, cu 
grupuri vesele în jurul unei mese 
încărcate cu toate bunătățile, 
mîncînd și petrecind, uneori „cu 
lăutari", care oferă contrastul să
răciei față de viața celor bogați. 
Tot el este insă aurorul unei 
acuarele mai vechi în care me
morează, în jurul unei statui a 
libertății dispărută fără urmă, 
actul solemn al dezrobirii țigani, 
lor, valorificînd semnificația pro
gresistă a acestei- eliberări.

Grigorescu a pictat rare ori 
orășeni, în afară de unele por
trete. Ceea ce-l atrage încă de la 
început, sînt țăranii și vi ița a- 
cestora, sub toate aspectele. Dar 
și el ne-a lăsat une'.e vederi din 
atelier, probabil luate in cel din 
Capitală, între altele, intr-o mică 
minune, intitulată „Colț din ate
lierul meu“ și, ceea ce e și mai 
interesant din punctul nostru dc 
vedere, crochiuri în creion, cu 
mici scene sau cu tipuri bucureș- 
tene, de negustori ambulanți, de 
birjari, de trecători, exacte și 
demne de marea lui reputație și 
care ia fel aduc o contribuție de 
seamă la cunoașterea unor as
pecte sociale ale vieții orașului.

Andreescu, într-o operă de 
mari dimensiuni, una din ulti
mele sale lucrări, rămasă neter
minată, pornește de la o vedere 
a orașului, prinsă de pe Dealul 
Spirii. E probabil că, dacă ar 
mai fi trăit, nu s-ar fi mărginit,

(Continuare în pag. 3-a)

Primul gong
ION BRAD

Bang ! Primul gong în Luna-tamburină. 
întregul cer de melodii sporește 
Și cintecele toate, de lumină, 
Se-nvolbură în sfere, tinerește.

Izvorul lor e-n frumusețea lumii 
Sorbit de inimi ca un vin din cană, 
Lumea ce-nalță soarele minunii, 
întinerită, nouă, din toate, cea umana.

Nu-s depărtări ca ea să nu le-nvingă, 
Nici trepte nu-s să nu le urce-utruna I 
Sporiți cîntari în mii de valuri, fiindcă 
La țărm, în spații, vă răspunde Luna.

Cu ea nuntim ! Ce joc o sa pornească 
Luceferii bărboși in jurul ei !

Tu, lume comunistă, tinerească, 
Despici cărări prin sfere, de seîntei, 
Sa ne-nbătam de cosmica vibrare, 
De ritmul Universului supus, 
Din care zborul visului răsare 
Țîșnit precum triunghiul de cocoare 
Pe3te livada stelelor, mai sus...
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Brigada l-a de la Bicaz, sârbă torește succesele în producție după 
tradițiile șantierelor tineretului. Iată-1 pe Anghel Ludovic, coman

dantul brigăzii, „săltat“ de băieții săi.
Foto; P. PAVEL

propune 
dezarmarea generală și totală

Importanta cuvîntare rostită de N. S. Hrușciov 
la Adunarea Generală a O. N. U.

acordul 
cetarea ... 
iat și tradus in viață neintirziat 

Fiind încredințat că aceste 
scopuri mărețe pot și trebuie să 
fie atinse prin eforturile comune 
ale tuturor statelor, unite sub sem
nul principiilor pașnice ale Car« 
tei O.N.U., guvernul U.R.S.S. 
prezintă spre examinare O.N.U. 
declarația cu privire la dezarma
rea generală și totală, conținind 
propuneri concrete în această pro
blemă.

Dacă în 
arătat 
occidentale 
puse să accepte o dezarmare ge
nerală și totală, guvernul sovietic 
este gata să se înțeleagă cu cele- 
lalte state asupra unor 
parțiale corespunzătoare pentru 
dezarmare și consolidarea 
rității.

In această ordine de idei, N. S. 
Hrușciov a subliniat de asemenea 
că propunerile guvernului sovietic 
din 10 mai 1955 în problema de
zarmării cuprind considerente con
crete cu privire la măsuri parțiale 
în domeniul dezarmării și consti
tuie o bază adecvată în vederea 
unei înțelegeri asupra acestei pro
bleme de importanță vitală.

Noua propunere a guvernului 
sovietic cu privire la dezarmarea 
generală și totală, a spus N. S. 
Hrușciov. este dictată de unica 
dorință de a se asigura o pace 
cu adevărat trainică intre popoare.

N. S. Hrușciov a subliniat ne
cesitatea rezolvării neîntirziate a 
problemei recunoașterii drepturilor 
legitime ale R. P. Chineze în 
O.N U., ceea ce va ridica într-o 
măsură uriașă prestigiul și auto
ritatea O.N.U. și va constitui o 
contribuție serioasă la însănăto
șirea generală a situației inter
naționale. El a relevat de aseme
nea necesitatea de a se acorda 
ajutor așa-numitelor țări slab dez
voltate și de a se dezvolta prin 
toate 
ciale 
litate

N. 
după 
O.N.U. trebuie să ducă politica 
cea mai rezonabilă și clar văză
toare, politica găsirii în comun a 
unor soluții reciproc acceptabile 
și că a sosit timpul să se inaugu
reze o perioadă de tratative inter
naționale, conferințe și întilniri 
între oamenii de stat pentru a se 
rezolva rînd pe rînd problemele 
internaționale actuale.

NEW YORK 18 (Agerpres). — 
TASS transmite :

Luînd cuvîntul la 18 septembrie 
la Adunarea Generală a O.N.ll., 
N. S. Hrușciov, președintele Con
siliului de Miniștri al U.R.S.S., a 
declarat că Uniunea Sovietică este 
convinsă că în prezent există con
dițiile necesare pentru o cot tură 
categorică spre mai bine in rela
țiile internaționale pentru lichida
rea totală a „războiului rece" în 
interesul întregii omeniri.

N. S. Hrușciov a subliniat că 
PENTRU LICHIDAREA „RĂZ
BOIULUI RECE“ TREBUIE IN 
PRIMUL RIND SA SE PUNĂ 
CAPAT ÎNDEMNURILOR LA 
RĂZBOI, CURSEI NESTĂVILITE 
A ÎNARMĂRILOR, SA SE ÎNLĂ
TURE RĂMĂȘIȚELE CELUI DE
AL DOILEA RĂZBOI MOND.AL 
ȘI SA SE ÎNCHEIE TRATATUL 
DE PACE CU GERMANIA, SA 
SE DEZVOLTE PRIN TOATE 
MIJLOACELE CONTACTELE IN- 
TRE POPOARE.

In fața noastră a tuturor stau 
multe probleme internaționale ne
rezolvate, a subliniat N. S. Hruș
ciov. Există [ însă o problemă a 
cărei rezolvare este așteptată cu 
nădejde de oamenii din toate ță
rile, atit din cele mari cît și 
din cele, mici, indiferent de rela
țiile sociale și de modul de viață 
statornicit — aceasta este proble
ma dezarmării, De succesul nostru 
în găsirea unei soluții juste a a- 
cestei probleme va depinde în nlare 
măsură direcția in care se va în
drepta omenirea: spre război cu 
urinările Iul catastrofale, sau spre 
triumful cauzei păcii. Niciodată 
încă în întreaga istorie a omeni
rii cursa înarmărilor nu s-a des
fășurat într-un asemenea ritm și 
n-a implicat atîtea primejdii ca

Au început cursurile serale muncitorești și la școala medie mixtă „Aurel VI ale li" din Capitală, lată 
un grup de muncitori-elevi, în timpul unei pauze.

Foto: N. STELOR1AN

v

astăzi, în secolul atomului, al elec
tronicii și al supunerii Cosmosu
lui.

Uniunea Sovietică a declarat 
N. S. Hrușciov, luptă hotarît și 
consecvent pentru dezarmare. Am 
dov.dit nu numai prin vorbe, ci 
și prin fapte, dorința noastră de 
a rezolva problema dezarmării.

AVEM CONVINGEREA PRO
FUNDA, a arătat N. S. Hrușciov 
CA IN PRIMUL RIND TREBUIE 
SA ÎNLĂTURĂM PRINCIPA
LELE PIEDICI CARE STAU 
IN CALEA DEZARMĂRII. SA 
ÎNCERCAM SA GĂSIM UN MOD 
NOU DE A REZOLVA ACEASTA 
PROBLEMA Șl SA DIRIJAM 
ÎNȚELEPCIUNEA COLECTIVA 
A TUTUROR STATELOR. PRE
CUM Șl A O.N.U., SPRE CĂU
TAREA ACESTEI NOI SOLUȚII. 
Sarcina este de a găsi pîrgliia pe 
care folosind-o să putem opri a- 
lunecarea lumii spre orăpast a 
războiului. Acum este necesar un 
singur lucru — să excludem în
săși posibilitatea dezlănțuirii unui 
război.

GUVERNUL SOVIETIC, a de
clarat in continuare N. S. Hruș
ciov, A AJUNS LA CONVINGE
REA FERMA CA IEȘIREA DIN 
IMPAS TREBUIE CAUTATA PE 
CALEA DEZARMĂRII GENE
RALE ȘI TOTALE. DEZARMA
REA GENERALA Șl TOTALA 
ESTE ACEEA CARE VA ÎNLĂ
TURĂ TOATE BARIERELE CE 
SE RIDICA LA EXAMINAREA 
PROBLEMELOR DEZARMĂRII 
PARȚIALE ȘI VA NETEZI CA
LEA SPRE INSTITUIREA UNUI 
CONTROL TOTAL, ATOTCU
PRINZĂTOR.

Ce propune guvernul sovietic ? 
ESENȚA ------------ A---------

NOASTRE 
CURS DE 
STATELE
DEZARMAREA TOTALA Șl SA 
NU MAI POSEDE MIJLOACE 
PENTRU DUCEREA UNUI RĂZ
BOI. Ca nimeni să nu-și poată 
încălca obligațiile, noi propunem 
să se înființeze un organ de con
trol internațional cu participarea 
tuturor statelor. Dacă dezarmarea 
va fi atoteunrinzătoare și totală, 
a subliniat N. S. Hrușciov, după 
terminarea ei și controlul va fi 
general și total.

Guvernul sovietic, a declarat 
N. S. Hrușciov, consideră că ela
borarea programului de dezar
mare generală și totală nu trebuie 
să frliieze rezolvarea unei pro
bleme atit de arzătoare și pe 
deplin actuale ca cea a încetării 
pentru totdeauna a experiențelor 
cu arma nucleară. In prezent 
există toate premisele pentru o 
asemenea rezolvare. Noi sperăm că

cuvenit cu privire ta tn> 
experiențelor va fi Ìndie-

momentul de față, a 
N. S. Hrușciov. puterile 

nu se vor declara dis-

măsuri

secu-

PROPUNERILOR 
ESTE CA IN DE- 

PATRU ANI TOATE 
SA INFAP1UIASCA

mijloacele legăturile corner- 
între state pe bază de ega- 
și avantaj reciproc.
S. Hrușciov a arătat că, 
părerea Uniunii Sovietice,

Bucureșfiul găzduiește

A XVIII-a ediție a Jocurilor Balcanice 
de Atletism

Capitala țării noastre va găz
dui intre 19 și 21 septembrie cea 
de-a XVIII-a ediție a Jocurilor 
Balcanice de Atletism, competiție 
tradițională care se desfășoară 
sub semnul întăririi legăturilor de 
prietenie între sportivii țărilor bal
canice.

Cea de-a XVII l-a ediție a Jocu
rilor Balcanice de Atletism va fl 
patronată de un comitet de onoare,

Muncitori-elevi în primele zile de școala
Vazînd în perspectiva

Tînărul muncitor radiofonist 
Ion Girtone de la „Radio Popu
lar" s-a prezentat pentru exame
nul de intrare în clasa a Vlll-a 
a școlii medii, cursul seral, după 
ce a urmat cursul de pregătire co
respunzător. Și.a împrospătat cu-, 
noștințele, le-a adîncit, a dat lu
crări de control și a, mers la exa
men fără deosebite emoții și a 
reușit, . De altfel a învăța, siste
matic nu este pentru el 6 nou
tate. După cele cinci clase ele
mentare încheiate mai de mult, 
a urmat două clase profesionale: 
în 1958 a dat două clase, a Vl-a 
și a Vll-a. Manualul și macula
torul îi sînt așadar vechi și bune 
cunoștințe.

Pentru școala medie serală s-a 
decis chibzuind repede și bine. 
Imediat după ce muncitorii au 
citit în ziar Hotărirea partidu
lui cu privire la învâțămintul se
ral și fără frecvență, în fabrică 
s-au făcut modificările necesare 
pentru plasarea elevilor într-un 
singur schimb de lucru. Girtone 
s-a bucurat, meditînd în același 
timp cu gravitate la eforturile ce 
se vor cere din parte-i pentru a 
face față. Va cere și va obține să 
rărhînâ eu o singură sarcină — 
„se înțelege, ca orice membru 
de partid trebuie să am o muncă 
de care să răspund“. In rest 
„voi mai renunța la unele dis
tracții" că doar „pentru at:ta lu
cru nu se prăbușește lumea", așa 
incit, este absolut convins, 
„treaba va merge“. Chiar și la 
matematică.

Ion Girtone 
tinăr muncitor 
să pornească pe drumul învățătu
rii. Chiar in secția lui lucrează 
Ileana Țuliga și Gheorghe Dra- 
ghilev, colegi la masa de lucru 
la „Radio-popular". și viitori 
colegi de bancă, poate, in clasa 
a Vlll'-a a școlii serale. Și alții. 
Nicolae Rotaru, Maria Cioacă, 
Marja Tomescu, Georgeta Bun-. 
iueov, lartcu Constantin, Traian 
Udeanu, de la semifabricate, de 
la condensatori, de la matrițerie, 
de la scale, din toate secțiile fa
bricii, băieți și fete care vor să 
învețe mat mult, mai departe, 
țintind să ajungă la treapta mun7 
citorului inaintat, cu vaste și te
meinice cunoștințe teoretice. Mai 
bine de 25 de tineri s-au înscris 
pentru clasa a VlII-a din tota
lul de 62 muncitori care urmează 
sau încep să urmeze cursurile se
rale ale Școlii medii nr. 36 din 
București. Ei vor găsi sprijin din 
partea organizației de partid, a 
direcțiunii și a organizației 
U.T.M care, se vor preocupa 
de situația lor școlară, vor ține le
gătura ca școala, ver organiza a- 
jutorarea cu meditații dacă va fi 
cazul Deja, aceia dintre cursanții 
care s-au pregătit să intre în cla
sa a Vlll-a și au solicitat a. 
jutorul tovarășilor cu califi
care superioară, 1-au primit 
fără preget. Ion Girtone indică 
astfel două tinere inginere recent 
intrate în producție, Ecaterina 
yiădescu și Maria Șerban.

nu este singurul 
care s-a hotărît

Apoi este chiar atmosfera de 
colegialitate care a reușit să se 
închege in aceste citeva luni de 
vară, cînd aproape toți, zilnic 
înaintea începerii orelor la cursu. 
iile de pregătire, se consultau, 
recapitulau împreună temele, se 
controlau reciproc, fie cit de su
mar, totuși eficace. Cu seriozi
tate, răspundere, dar și cu voio. 
șie. De cind voia Ileana Țuliga 
să intre la școala serală I Și 
acum, reușind sa-și vadă visul 
cu ochii putea să nu se bucure 
din adincul inimii ? Să știe 
că tovarășa profesoară care a 
examinat-o la limba și literatura 
romînă a rămas încintatâ de si
guranța și temeinicia răspunsu
rilor ei, Ileana s-ar bucura și 
mai mult. Ei bine, s-o știe 1

Și, în fapt, cei mai mtilți tineri 
muncitori nu se împiedică de 
greutăți. Ei știu că viitorul 
va cere din partea fiecăruia cu
noștințe mai multe, un orizont 
mai larg, o structură de munci- 
tor-intelectual. Ei sînt hotă- 
rîți să beneficieze din plin de 
marile înlesniri pe care partidul 
le-a creat anume pentru ca ei, 
tineri muncitori altădată con
damnați la neștiință, să-și însu
șească acum știința, tehnica și 
cultură înaintată. Ei sînt ajutați 
de comuniști să se realizeze pe 
deplin ca oameni ai societății 
noastre socialiste.

Școala serală va aprinde mii și 
mii de lumini în cugetul lor.

ȘTEFAN IUREȘ

Obligații uitate
La fabrica de piulițe și șu

ruburi din Orașul Stalin lu
crează foarte mulți tineri, Ho
tărirea partidului și guvernului 
privind îmbunătățirea învățămîn- 
tului seral și fără frecvență, de 
cultură generală și superior a 
stirnit și aici un deosebit entu
ziasm. tn întreprindere, tovarășii 
din comisia de selecționure au 
discutat cu tinerii, arătindu-le 
condițiile optime pe care le pre
vede hotărirea, subliriind tot
odată datoria fiecărui tînăr, a 
fiecărui utemist de a deveni un 
muncitor cult, cu o calificare cil 
mai înaltă.

Cind au început cursurile de 
pregătire, printre tinerii munci
tori care s-au înscris la Școala 
nr. 6 din Orașul Stalin se numă
rau și 30 de tineri de la Între
prinderea de piulițe și șuruburi. 
Numai că numărul lor, o dată cu 
trecerea timpului, a inceput să 
se reducă, pină ce a ajuns la 8.

Deși acest lucru era cunoscut 
în întreprindere, nimeni nu s-a 
sezisat. Totul s-a rezumat doar 
la munca de recrutare și selec
ționare a elevilor muncitori. Atit ! 
A fost uitată obligația ce revenea 
comisiei de a-și continua activi
tatea, de a-i sprijini pe tinerii 
care se pregăteau pentru exame
nul de admitere. Mai mult încă: 
conducerea întreprinderii, comi
tetul sindical și comitetul U.T.M. 
nu s-au îngrijit să creeze condi
țiile prevăzute de hotărirea par
tidului, tinerilor muncitori pen
tru a putea frecventa cursurile 
cu regularitate. Tineri ca Gheor-

ghe
Ion

Poenașu, Nicolae Vlad
Mogoș de la secția trifoane, 

care în repetate rînduri au cerut 
să lucreze într-un singur schimb 
(pentru a putea urma cursurile 
care s-au ținut o bună bucată de 
vreme după amiezele), n-au ob
ținut aprobarea, deși existau con
diții pentru acest lucru.

Unii tineri s-au adresat tovară
șilor din comitetul U.T.M. dar 
n-au găsit înțelegerea necesară. 
Tovarășii din comitetul U.T.M 
n-ou acordat atenția cuvenită pro- 

de tinerii
nu

blemelor ridicate 
cursanți, nu i-au sprijinit, 
s-au preocupat de crearea con
dițiilor optime de studiu pentru 
aceștia și nu i-au ajutat să îmbine 
armonios activitatea de produc
ție cu școala.

La examene au reușit 16 ti
neri.

Conducerea întreprinderii, co
mitetul sindical și comitetul 
U.T.M. au datoria să creeze de 
îndată condiții acestor tineri să 
frecventeze cu regularitate cursu
rile, să se pregătească temeinic

Comitetul U.T.M. trebuie să 
urmărească îndeaproape, pe par
curs. frecvența tinerilor precum 
și felul în care ei se pregătesc, 
să stimuleze interesul tinerilor 
pentru învățătură, dezvoltin- 
du-le simțul de răspundere pen
tru sarcina de a învăța.

Comitetul U.T.M. are datoria 
să ajute pe tinerii elevi munci
tori să devină fruntași în produc
ție și fruntași la învățătură.

L ISAIIA

avînd ca președinte pe tovarășul 
Chivu Stoica, președintele Consi
liului de Miniștri 
Populare Romîne.

Din comitetul 
parte: Avram Bunaciu, ministrul 
Afacerilor Externe; Mihai Fio- 
rescu, ministrul Industriei Petrolu
lui și Chimiei; dr. Voinea Mari- 
nescu, ministrul Sănătății și Pre
vederilor Sociale; Mihai Mujic, 
secretar al Consiliului Central al 
Sindicatelor; Virgit Trofin, prim- 
secretar al C.C. al U.T.M.; Con
stanța Crăciun, adjunct al mini
strului Invățămîntului și Culturii; 
Manole Bodnăraș, președintele 
U.C.F.S. și al Comitetului Olimpic 
Romîn : Dumitru Diaconescu, pre
ședintele Sfatului Popular al Ca
pitalei ; general colonel Floca Ar- 
hip ; general maior Dumitru Con- 
stantinescu.

Din comitetul de onoare mal 
fac parte: Antonios Poumpouras, 
ambasadorul extraordinar și pleni
potențiar al Greciei la București; 
Ivan Spasov, însărcinatul cu afa
ceri ad-interim al R.P. Bulgaria 
la București; Pantelija Prokic, în
sărcinatul cu afaceri ad-interim 
a| R.P.F. Iugoslavia la București, 
Abdulahat Birden, însărcinatul cu 
afaceri ad-interim al Turciei Ia 
București.

al Republicii

de onoare fac

(Agerpres)

Al 5-lea „tren 
al prieteniei“

Joi noaptea a părăsit Capitala 
al 5-lea „tren al prieteniei" cu 
care călătoresc in Uniunea Sov.e- 
tică un număr de 365 mecaniza
tori fi ingineri din gospodării a- 
gricole de stat fi stațiuni de ma
șini fi tractoare, directori de 
GA.8. fi 8 M T., cercetători știin
țifici și specialiști din Ministerul 
Agriculturii și Silviculturii. Grupul 
va vizita " .........
economiei 
vietice", 
precum și 
Călătoria 
nisterul Agriculturii și Silvicultu
rii, Consiliul General A.R.L.U.S, 
și O.N.T. Carpați,

expoziția ..Realizările 
naționale a Uniunii So- 
sovhozuri fi colhozuri, 
ora fele M oscova fi Kiev, 
este organizată de Mi-

(Agerpres)



LUMINA ȘTIINȚEI NE DĂ PUTERE
— Din munca de educare materialistă a tineretului de la sate —

Asaltul sliintei> >
Copilăria generației mele și a 

celor mai vîrstnici a avut aproa
pe fără excepție un iz tenebros, 
de ev mediu intîrziat. Bățul cu 
care te admonesta profesorul sau 
tatăl tău' se numea Sfintul Ni- 
colae. Visele nocturne erau „ex
plicate* cu broșuri ieftine de 
bilei din care aflai că „furnici 
dacă visezi, ploaie înseamnă“, iar 
„cal dacă vezi in vis, prieten bun 
și credincios ai". Cînd nu se fă
cea păpușoiul în Moldova, aflai 
că de vină era Sfintul Jlie care 
nu dăduse ploaie la vreme. Cînd 
a trebuit să se abată atenția po
porului înfometat de la pregăti, 
rile criminalului război „sfînt“, a 
fost născocită „minunea“ de la 
Maglavit. Cînd se intimpia o ex. 
plozie de grizon la Anina, vino< 
vată era Sfinta Varvara, patroa
na minerilor, și nu consiliul de 
administrație dezinteresat să a- 
pere viața lucrătorilor prin inves
tiții ce ar fi scăzut cu unu la sută 
dividentele.. Copilăria ne era 
bintuită de strigoi și vîrcolaci, 
burghezia ingrijindu-se cu un zel 
neîntrecut să bage în capul gene
rațiilor noi o pedagogie de înfri
coșări și supuneri oarbe. Tronul 
de la Palat, ca și moșia de la 
Segarcea, ca și pachetele regale cu 
acțiuni aveau (se zicea cu aerul 
cel mai serios din lume) obîrșie 
divină și se invoca la ceasuri 
grele proverbul preluat de Senat 
și Poliție din textele biblice : Dați 
Cezarului ce este al Cezarului...

Obscurantismul era legat direct 
de analfabetism, una din plăgile 
rușinoase care, într-o Europă de

gentili cl satisface 
ie.te.CL de adevăr

Un rol important în combate
rea misticismului și a supersti
țiilor, în ridicarea nivelului știin
țific și cultural al tinerilor din 
comuna noastră, îl are cercul na- 
turaliștilor organizat de comite
tul organizației U.T.M.

în comuna noastră există și 
alte forme prin care organizația 
U.T.M., sub conducerea organi
zației de partid, educă tinerii în 
spiritul dragostei pentru știință. 
Printre acestea se numără și 
cercurile agrotehnice. Cunoștin
țele căpătate aici îi ajută să-și 
însușească metodele științei îna
intate de lucru a pămîntului, 
le demonstrează practic superio
ritatea agriculturii socialiste. 
Obiectivul principal al activității 
cercului naturaliștilor este însă 
educarea materialistă a tinerilor, 
înarmarea lor pentru a înțelege 
unele fenomene din natură și so
cietate.

Prima expunere a dat răspun
suri la întrebările ,,Ce este ce
rul „Cum a apărut Univer
sul?“. Trebuie să spunem însă 
că deși această expunere a fost 
însoțită de demonstrații cu aju^ 
torul unui diafilm, al planșelor 
și desenelor pe tablă, pe chipul 
tinerilor n-am citit prea mult in
teres. Ce se întâmplase ? Discu
tând în colectivul de conducere 
al cercului, ne-arn dat seama că 
pornisem greșit. Nu de o expu
nere generală, plină de termeni 
savanți. aveau nevoie tinerii în pri
ma ședință a cercului naturalist. 
Noi trebuia să răspundem direct, 
simplu și convingător la între
bările care știam că-i preocupau 
pe tinerii din comuna noastră.

Cu sprijinul organizației de 
partid, împreună cu comitetul 
U.T.M., am întocmit un plan 
amănunțit de activitate pornind 
de la lămurirea și combaterea 
unor superstiții și concepții mis
tice care mai dăinuiau în sat. 
Tinerii înșiși ne-au ajutat. Mulți 
știau, de pildă, că pe ici, pe colo

Cîțiva tineri de la întreprinderea „7 Noiembrie“ din Capitală sur
prinși de aparatul fotografic în timpul unei vizite-lecții la Mu. 

zeul de Istorie Naturală „Grlgore Antipa*.

Petru Vintila

veac douăzeci, ne ținea încă în 
bezna înfricoșătoare a Evului Me. 
diu. Am avut, intre cete două răz- 
boa ie, cbiar și niște „Sflozofi" ce 
se extaziau în fața înapoierii po
porului, în fața noianului de cre
dințe mistice, ca înaintea unor ne
prețuite zăcăminte de folclor an
cestral. Ei susțineau de la cate
drele lor de universitate medieva
lă, politica odioasă a burgheziei 
de menținere a poporului în bez- 
nta cea mai profundă. Ei au teo
retizat, de pildă, ideea că dispa
riția amnarului cu iască și a o- 
pKncilor cu gurgui ar însemna 
piieirea a ceea ce poporul nostru 
are mai caracteristic. Eseul era 
îrștovăraȘit în practică de jaful 
la drumul mare. Cu o comandă 
de siringi un oarecare popă de 
rit liberal ajuns subsecretar de 
stat sau ministru al Sănătății 
socotea chestia paludismului și 
pelagrei și ofticii, închisă defini
tiv. Din siringile pe care le adu
sese in țara bolnavă, cîștigaseo 
moșie și o poreclă veselă : popa 
Siringă. Doctorul Ulieru ne spu
ne că popa Siringă s-a mai e- 
vidențiat în istoria medicinii și 
printr-un diseurs.

Toate astea țin însă de trecutul 
ireversibil. De vreo cincisprezece 
ani încoace sîntem martorii unui 
atac tenace, masiv și concentric 
desfășurat de partid și de regi, 
mul democrat popular, cu ajutorul 
științei organizate, împotriva 
obscurantismului. Ofensiva a în

circula părerea că alternanța in- 
tre ziuă și noapte ar fi expre
sia bunei sau relei dispoziții a 
unei „forțe supra naturale“. Unul 
din ei a cerut să lămurim ucest 
lucru în cerc. S-a înfiripat dintr-o 
dată o atmosferă vie. A fost de
monstrat cît de falsă este cre
dința existenței unei puteri di
vine. Alții voiau să știe cum a 
apărut viața, omul. Din expuneri 
și conferințe științifice, din dis
cuții tinerii au învățat despre 
formarea pămîntului. Demonstra
ția cu globul pământesc și cu lu
minarea care luminează cîte o 
parte a sa i-a lămurit mai bine 
cum se formează zilele și nop
țile.

într-o zi la cerc, tânărul O ană 
Vasile a vrut să știe cum e cu 
povestea unor bătrîni despre ro
bii în lanțuri care țin pămîntul

Din experiența unui 
cerc a! tinerilor 

naturaliști 

pe umeri și care provoacă cutre
murul. Tinerii au izbucnit în rîs. 
El a arătat că a auzit odată aca
să pe bătrînul său povestind că 
știe de la bunici cum că „niște 
oameni care n-au vrut să se su
pună voinței lui dumnezeu, au 
fost puși în lanțuri și țin pămîn
tul în spate. Și cînd ei încearcă 
să rupă lanțurile, să scape, se cu
tremură pămîntul“. Or, la cerc 
el vrea să știe dacă e adevărat 
și dacă nu, care-i cauza cutremu
rului. Tînărul Oană Vasile ridi
ca astfel o întrebare importanta: 
cauza formării cutremurelor de 
pămînt. Bogatele date oferite de 
știință, harta fizică a lumii, lec
tura din broșurile de știință 
popularizată au lămurit cu ușu
rință pe tineri.

Multe din ședințele cercului 
au fost consacrate explicării 
științifice a fenomenelor natu

ceput — bineînțeles — de la al
fabetizare. A continuat cu lumina 
electrică și cu bibliotecile sătești, 
cu aparatele de proiecție, cu ex
pozițiile volante și cu ciclurile 
de conferințe științifice. Avem li. 
brării, nu numai pe Calea Victo. 
riei ca odinioară, ci și la sate, 
unde cartea, dintr-o marfă inac
cesibilă și necunoscută, a deve
nit un articol de trebuință per
sonală, ca și săpunul. Avem zeci 
și sute de brigăzi științifice alcă
tuite din medici, agronomi și pro
fesori, care bat în lung și-n lat 
drumurile raioanelor, dind con
sultații, organizînd conferințe și 
simpozioane. Societatea pentru 
răspindirea științei și culturii ti
părește o colecție de broșuri cu 
preț la îndemîna oricui, în zeci 
de mii de exemplare în care se 
povestesc istoria pămîntului și a 
galaxiilor, istoria marilor inven. 
ții, biografia marilor noștri sa. 
vanți.

Rezultatele se văd rodind an 
de an, bezna dind rapid îndărăt 
ca o noapte in fața unei dimi
neți seînteietoare. Milioane de 
țărani știu azi că Sfintul Ilie 
n-are nici o legătură cu norii și 
că seceta poate fi biruită nu cu 
clopotul muiat în piriul satului, 
ci cu parazăpezi, cu șanțuri de 
irigație, cu îngrășăminte chimice, 
și cu stația de pompe. Farmacia 
primitivă cu gîndăcei și apă ne
începută nu mai are căutare în 
țara romînească. Antinevralgice-

rale. Pe lingă școala din comu
nă funcționează de 4 ani o sta
ție meteorologică. Cu ajutorul a- 
paratelor existente, tinerii au în
vățat să calculeze timpul proba
bil, punctul de rouă etc. De
monstrațiile practice au ajutat 
la spulberarea superstițiilor în 
legătură cu formarea diferitelor 
fenomene naturale ca norii, 
ploaia, fulgerul, trăznetul, grin
dina etc. Pe un panou aflat în 
mijlocul comunei am afișat zil
nic tâmpul probabil. încetul cu 
încetul oamenii s-au convins de 
adevărul datelor meteorologice și 
astăzi nu mai auzi în sat că 
„ploaia fuge alungată de cocoșii 
năpîrliți“. Ba, am putea spune 
că a intrat în tradiție consulta
rea buletinelor stației și planifi
carea muncii agricole conform a- 
cestor date.

Și totuși ne-am dat seama că 
mai sini încă unii, ce-i drept pu
țini la număr, pe care îi mai 
auzi spunînd „am visat mort, 
să știi că plouă mâine“. Așa s-a 
întâmplat acum cîteva luni, de 
pildă, cu Rolea Ion. De la pă
rinți auzise tot felul de lucruri 
în legătură cu visele și începuse 
și el să prindă „arta“ de-a le 
tălmăci.

Membrii cercului l-au ajutat 
pe tânărul Ion Rolea să vadă 
cît de înapoiat începuse să gîn- 
dească.

De la un timp, la unele în
trebări puse de membrii mai 
proaspeți ai cercului răspund 
chiar tinerii. Un caz ni se pare 
deosebit de edificator. Odată tâ
nărul V. Oană a întrebat dacă-i 
adevărat ce spune biblia că la 
„înviere“ se coboară un „duh 
sfînt“ pe pămînt să aprindă lu
mină. Membrii cercului au răs
puns aproape în cor: „chibri
turile sînt cele care aprind lu
mina și nici o altă forță“. Deși 
răspunsul dat conținea adevărul, 
noi am socotit necesară o discu
ție mai amplă asupra concepții
lor mistice răspîndite de ideologia 
burgheziei, interesată să țină pe 
oameni în întuneric, să-i înfrico
șeze pentru a-i supune mai ușor.

Cu toate rezultatele bune ob
ținute pînă acum, în munca 
noastră mai persistă unele lip
suri pe care va trebui să le în
lăturăm odată cu începerea acti
vității mai intense din perioada 
de iarnă. Astfel noi am tratat 
uneori cu timiditate unele pro
bleme în legătură directă cu e- 
ducerea ateistă. Mai există, de 
pildă, unii oameni în sat care 
țin „morțile și joile“ „de foc“, 
„de trăznet“, „de îmbolnăvirea 
vitelor“ etc. în care nu lucrează. 
La cerc noi va trebui să argu
mentăm științific falsitatea a- 
cestor concepții, să convingem 
cît de dăunătoare sînt.

Vom discuta mai amănunțit 
despre uriașele victorii ale știin
ței și tehnicii sovietice în lupta 
de cucerire a Cosmosului, care 
deschid o nouă eră pentru ome
nire. Lansarea de către Uniunea 
Sovietică a rachetei cosmice în 
Lună — impresionant mesaj al 
științei pusă în slujba păcii și 
progresului omenirii—a umplut 
de mândrie inimile tinerilor 
noștri, stârnind în același tâmp o 
vie dorință de cunoaștere pe 
care va trebui s-o satisfacem în 
cerc.

I. G. LAZARESCU 
profesor, responsabilul cercului 
ginerilor naturalisti“ din co
muna Țițești, raionul Pitești 

Ie, chiar dacă li se mai spun 
„bumbi de cap“, sînt folosite cu 
unanimă încredere la Negreșiii 
din Maramureș ca și la Farma. 
cia numărul 1 din Edgar Quinet. 
Doftoroaia din fața ceaunului cu 
pirostrii și cititoarea in bobi au 
rămas cu foarte puțini clienți, 
dispensarul, farmacia șj casa de 
nașteri devenind instituții obiș
nuite în universul nostru sătesc, 
ca și școala și ca biblioteca. Nu 
se mai nasc pe teritoriul pațriei 
mele copii pe cîmp, sub cerul gol 
și hain, iar laptele eledon a luat 
locul ceaiului de mac și al piinii 
muiate în rachiu. „Sfintul Nico
lae“ din alun și din nojițe împle
tite în patru a fost de mult scos 
din inventarul didactic al școlii 
noi șj un învățător care bate 
școlarii, trezește oprobiul gene
ral.

Expoziții volante, ca aceea a 
originii omului, văzută de milioa
ne de oameni de la orașe și sate, 
dă vizitatorilor conștiința demni
tății umane, mîndria omului care 
pornind de la nivelul Cro-Mag
non a aruncat o rachetă în Lună, 
care de la securea de cremene a 
ajuns la reactorul și spărgătorul 
de gheață atomic, de la răbojul 
pe băț și pe grindă la mașinile 
electronice de calcul.

Ceea ce se petrece 
noștri, marea ofensivă 
într-o țară ce deținea 
recordul trist în privința obscu. 
rantismului, reprezintă saltul din 
evul mediu guvernat de popa 
Siringă, în lumina plină și gene.

sub ochii 
a științei 
odinioară

In fața aparatelor, tinerii de la G.A.C. „Al ll-lea Congres al P.M.R." din comuna Valea Călu
gărească—regiunea Ploești, ascultind interesante explicații științifice.

Zilnic la casa laborator din comu na Mircea Vodă, raionul Călărași, regiunea București, tinerii țărani 
muncitori fac diferite experiența. In fotografia noastră un grup de tinere fete însemriîndu-șf rezultate

le obținute.

Universitate populară mobilă
La Dîmbul Vălenilor camionul 

s-a oprit. Urcase cîteva ceasuri 
pe un drumeag îngust, în serpen
tine și acum gîfîia ca un om 
obosit.

Unul cîte unul cei zece pasa
geri ai săi au sărit pe iarba 
moale fi verde ce se întindea pe 
colină.

— O luăm pe jos. Om ajunge 
noi pînă-n seară la Văleni.

Și încărcați cu tot soiul de 
pachete, în care băgaseră mate
rial pentru experiențe, planșe, 
microscoape etc., membrii brigă
zii științifice din Sighet — ai 
universității populare ambulante, 
cum i se mai spune — au por
nit spre Văleni, o comună înde
părtată a raionului.

...La școala mare, de curind con
struită se adunaseră peste 500 de 
oameni. Veniseră din toate păr
țile. Din Valea Secăturii, din Va
lea Gropilor, a Ursului ba chiar 
și din Călinești și Ferești, comu
ne învecinate cu Vălenii. Unii își 
puseseră merinde în dăsagă ș-o 
porniseră de dimineață. Auziseră 
ei de prin alte sate că atunci 
cînd vine brigada științifică tre
buie să vii din vreme, ca să 
poți avea un loc mai bun...

Țăranii din Văleni voiau să-și 
lămurească nedumeririle legate 
de apariția vieții, de Uni

La standul de cărți organizat de biblioteca căminului cultura! 
din comuna Adunații-Copăceni, raionul Vidra, țăranii muncitori ti
neri și vîrstnici găsesc numeroase cărți de știință popularizată.

vers etc. Multe nu se mai potri
vesc acum cu ceea ce știau ei din 
bătrîni.

Primul care a ridicat mina din 
mulțimea aceea de oameni veni
tă la întâlnirea cu brigada a fost 
Vasile Nemeș. De multă vreme 
așteptase el brigada pentru ca 
să se lămurească.

— Tare-ar fi bine dacă ne-ați 
lămuri odată ca să-nțelegem: 
— Ce e cu minunile ?

întrebarea lui Vasile Nemeș a 
stârnit curiozitate. In eele 54 
de deplasări pe care le-a făcut, 
brigada a acumulat însă multă 
experiență pentru ca să-l poată 
lămuri și pe Vasile Nemeș ca pe 
alți țărani muncitori care au mai 
pus astfel de întrebări.

— Există un anumit fel de mi
nuni, și unele la voi face chiar 
eu, a început rizind Bogdan Pau- 
liuc. profesor de chimie.

N-a trecut mult timp și prima 
„minune“ s-a produs : două lu
minări s-au aprins de la sine. Oa
menii au început să se minu
neze. Au cerut să pună ei mina 
pe luminăm ca nu cumva să fie 
vreo vrăjitorie de-a profesorului. 
Acesta le-a explicat însă că fiti
lul luminărilor a fost îmbibat 
eu o soluție de fosfor alb în sul

furi de carbon care evaporîndu- 
se a lăsat pe luminări numai so
luția de fosfor. Aceasta în con
tact cu oxigenul din aer a luat 
foc aprinzind fitilul luminărilor. 
Apoi profesorul le-a explicat și 
datorită cărui fapt apar figuri pe 
geam și cum se produc: ploaia, 
trăznetul, fulgerul etc.

— No, dară după cîte văz mi
nunile le facem chiar noi cu 
mina noastră, a izbucnit nepu- 
tîndu-se stăpîni un bătrîn din 
mulțime.

încetul cu încetul limbile s-au 
dezlegat.

Și oamenii aceștia care în anii 
regimului burghezo-moșieresc au 
îndurat numai umilire și să
răcie, în cumplită înșelare, 
așteptând înfăptuirea unor „mi
nuni“, simt tot mai mult 
nevoia, acum cînd sînt liberi, 
stăpîni pe munca lor, pe viața 
lor, să-și lumineze mintea, să-și 
alunge vălul neștiinței. Dorința de 
a cunoaște tainele naturii, pro
gresele științei, ale medicinei iz
bucnește de fiecare dată cu sete.

Și de această dată la întâlnirea 
cu brigada s-au ridicat zeci de 
mîini, s-au pus zeci de între
bări...

Țăranul întovărășit Vasile Pop

După ce am primit 
răspunsurile...

Sîntem o familie numeroa
să. cu mulți copii. Părinții mei 
s-au zbătut în vechiul regim în
tr-o neagra sărăcie, deși mun
ceau mult să ne asigure o lin
gură de mîncare, Nu odată i-ain 
auzit povestind că la fel au 
trăit și bunicii și părinții buni
cilor mei. Și cînd priveam în jur, 
în satul nostru mic, vedeam a- 
ceeași cumplită sărăcie. Ni se 
dusese vestea că, de săraci ce 
eram nici garduri pe la curți nu 
aveam. Doar cîțiva oameni trăiau 
mai bine în satul nostru. Ei au 
avut „noroc“, spuneau batrînii. 
Și noi de ce nu avem ? ii între
bam eu. „Norocul, sarăcia și bo
găția sînt de la dumnezeu", ve
nea uneori răspunsul. „Dar cei 
sărăci vor avea parte de feri
cire în lumea de apoi" — ma 
mingîia bunicul. Multe gînduri și 
nedumeriri treceau prin mintea 
mea de copil.

Apoi au venit anii regimului 
democrat-popular.

Comuniștii din sat urmați de 
alți țărani au început sa vină pe 
la casele oamenilor, sa stea de 
vorbă, să se sfătuiască cum să 
inceapa lupta împotriva sărăciei. 
Oamenii au ascultat cuvintul 
partidului și in sat a început să 
se vorbească despre colectivă. Și 
in casa noastră au început fra- 
mîntarile. Părinților mei nu le 
era ușor să-și biruie vechile cre
dințe, dar aveau încredere în par
tid și de aceea au fost printre 
primii care s-au alăturat comu
niștilor. Și in 1952 s-a născut co
lectiva. La început s-au unit 71 
de familii. Mai tîrziu li s-a ală. 
turat tot satul creînd puternica 
gospodărie colectiva „Ilie Pinti- 
lie", cunoscuta astazi în întregul 
raion. Lucrurile nu s-au petrecut 
așa simplu cum le aștern eu pe 
hîrtie, dar acum sîntem stăpînii 
unei gospodarii bogate, în case
le oamenilor a început să pă
trundă belșugul. Satul întreg a 
căpătat alta înfățișare : ulițe 
largi umbrite de copaci, case 
noi, frumoase, împrejmuite de 
garduri care de care mai ară
toase.

Am trăit toate aceste prefa
ceri și nu odată 'mi-am pus în
trebarea : cum rămîne cu cre
dința că dumnezeu a rinduit lu
crurile astfel pe lume incit cei 
mai mulți sa trăiască in sărăcie 
și cîțiva să huzurească ? I-am în
trebat odată pe ai mei și 
încurcați mi-au răspuns să-mi 
văd de treburile mele și sa nu 
mai încerc sa judec lucruri pe 
care nu Ie pot pricepe. Nu i-am 
mai întrebat, dar in sinea mea 
am hotarit ca și aceste lucruri le 
putem pricepe.

împlinisem 14 ani. Tinerii mai 
mari ca mine, începuseră să-mi 
acorde mai multă atenție decit 
pîna atunci : mă invitau pe la 
căminul cultural, pe la ședințe. 
De fiecare dată aflam lucruri 
despre care nu mai auzisem pină 
atunci, îmi lămuream anumite 
nedumeriri, dar noi și noi între
bări se nășteau și se cereau ex
plicate. începusem să aflu ce pre
faceri se petrec în întreaga țara, 
ce țel are organizația revoluțio
nara de tineret. Ma pregăteam sa 
devin utemist. Și într-o duminică 
a venit acasă fratele meu cel 
mare, care trăia în București. 
Lui i-am încredințat multe din 
grijile și preocupările mele noi. 
M-a ascultat cu atenție, a apro
bat hotarîrea mea de a deveni 
utemist și a avut cu mine o lun
ga explicație, așa ca între oa
meni mari.

A fost prima duminică cînd eu 
m-am abatut de la obiceiul casei 
de a merge la biserică. Dar a 
fost și primul prilej cînd am în
drăznit să întreb fără teama de 
a fi repezit. Fratele meu mi-a 

voia să știe ce e energia atomică 
și la ce poate fi folosită. Pe larg, 
membrii brigăzii le-au răspuns la 
toți. La un moment dat din 
mulțime s-a desprins o femeie cu 
un copil de mină. S-a dus direct 
la doctorul Ion Palage.

— Apăi, eu vreau să-mi spu
neți ce are copilul ista, că la 
baba Miala nu mă mai duc 
cu el.

In cabinetul improvizat, doc
torul a consultat copilul și a con
statat că are dezinterie. l-a ex
plicat apoi femeii cum să-l tra
teze. In Văleni bintuia in trecut 
dezinteria. Oamenii apitcasera 
insă să o considere o boală ruși
noasa și chiar azi cînd mai apare 
la vreun copil ei ezită să-l ducă 
la dispensar. Apoi discuțiile în 
domeniul medicinei au continuat 
multă vreme. Bătrînul Utan Va
sile a vrut, de pildă, să i se ex
plice amănunțit de ce a imbătri- 
nit el _și dacă ar putea r ci ați
neri...

Au trecut cîteva ceasuri de la 
venirea brigăzii științifice în Vă

ViaißüuitUraiä
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răspuns Ia multe întrebări, mî-a 
demonstrat că mîinile oamenilor 
au făurit toate bogățiile ce ne 
înconjoară. L-am crezut. Doar 
văzusem și eu ce pot face oa
menii cu prilejul creării gospodă
riei colective. Tot el m-a sfătuit 
sa citesc, să merg la1 conferințe, 
să mă alătur utemișfilor. Și am 
devenit utemist. iu organizația 
noastră s-au ținut multe confe
rințe despre apariția vieții pe 
pămînt, despre fenomenele natu
rii, despre corpurile cerești, des
pre cercetările savanților sovie
tici îudreptate spre cunoașterea 
și stapînirea Universului. în Cer
cul naturaliștilor am aflat multe 
lucruri interesante, am capătat 
convingerea ca nu există nici o 
forța supranaturală, care să hotă
rască soarta oamenilor, ca oa
menii singuri își pot construi o 
viață fericita, aici pe pămînt și 
nu aiurea, dacă sînt uniți și ur
mează îndemnul partidului.

Pentru mine, ca tînăr care am 
deschis ochii în anii regimului 
nostru democrat-popular, a fost 
ușor sa capat asemenea convin
geri. Mai greu este pentru unii 
din cei batrini. Dar și multe din 
credințele lor vechi, înapoiate, 
s-au sdrunciuat. Cum mai pot 
crede oamenii în fericirea de a- 
poi, cînd vad că stă în puterea 
lor să-și făurească o viața bună, 
aici, pe pămînt. Pe urmă, nici 
trăznetul, nici ploaia, nici cutre
murul nu mai sînt sperietorile de 
altă data, pentru că aceste feno
mene sînt pe larg explicate de 
oamenii de știința, de cărțile care 
au pătruns acum în sat. Dar 
cbiar viața noastră de fiecare zi 
le oferă mereu prilejul să verifi
ce anumite adevăruri, să alunge 
din conștiința lor superstițiile și 
prejudecățile. Așa s-a întîmplat 
de pilda cu credința că omul nu 
poate birui seceta. In anul 1957 
seceta amenința întreaga recoltă 
de porumb a gospodăriei noastre. 
Conform agrotehnicii puteam sal
va porumbul dacă l-am mai fi 
prășit odată. Dar mUlți colecti
viști au spus că oamenii sînt ne
putincioși în fața secetei care 
este dată de dumnezeu.

La îndemnul comuniștilor însă, 
un grup de colectiviști s-au 
botărît să încerce ga salveze ce 
s-o putea. Deși eram în toiul tre- 
ierișului, deși se muncea la treier 
aproape toata ziua, s-au prășit 
din nou peste 100 hectare de po
rumb. Iar toamna a dovedit de 
partea cui era dreptatea : porum
bul prășit a patra oară crescuse 
frumos, bogat în rod, celalalt lă
sat pradă secetei, nu s-a dezvol
tat, aducînd pagube însemnate 
colectivei. Și de astă dată adevă
rul s-a dovedit a fi de partea ști
inței.

Dacă la început părinții au fost 
suparăți pe mine pentru întrebă
rile pe care le puneam, ;-entru 
„necredința" mea—convinși fiind 
ca în felul acesta voi apuca un 
drum greșit — acum mă as
cultă cu interes. într-un fel s-au 
inversat lucrurile : acum ei în
treabă și eu încerc să le răspund. 
Nu pot proceda ca ei altădată 
cînd încercau sa ma convingă să 
cred fără a cerceta. Dimpotrivă, 
Mă străduiesc să-i fac să înțelea
gă și sa te convingă adine de 
adevărurile științei pe care en 
le-am înțeles. Și eu mă străduiesc 
să învăț mereu, să cunosc în fie
care zi cîte ceva din tot ce au 
gîndit și au descoperit mințile 
cele mai luminate ale omenirii. 
Așa ma simt mai puternic, mai 
stăpîn pe forțele mele, mai plin 
de voință și de încredere în vii
tor.

LUPU MANA1LA 
colectivist G.A.C. „Ilie Pintâlte, 
soțul Oancea, comuna Latinu, 

raionul Brăila

leni. Casele de lemn cu porți 
înalte încrustate ale satului s-au 
învăluit intr-o ceață ușor fumu
rie... La școală oamenii nu și-au 
potolit insă setea de a cunoaște 
și de a afla cît mai multe lu
cruri. Se mai pun încă întrebări, 
se mai dau încă răspunsuri, se 
mai fac experiențe, se mai uită 
cu ochi curioși, mirați, în mi
croscop. pe planșe sau diafilme...

Pe zi ce trece, vălul întunericu- 
lui, al neștiinței se destramă. 
zi ce trece, conștiința oamenilor 
se transformă, dorința lor de a se 
rupe de toate credințele vechi, 
înapoiate, de a se elibera de tot 
ce-i mai 'leagă de trecutul negru 
crește tot mai mult. Vasile Ne
meș, Pala ga Nemeș, și toți cei
lalți țărani muncitori ai satelor 
maramureșene,, încep să deslu
șească „pi:sferele“ lumii care-i în
conjoară, încep să-și dea seama-că 
singura capabilă să înfăptuim ă 
cele mai. adevărate și muri mi* 
nuni este numai mintea și forță 
omului...

MONICA VERDEȘ



Despre curaj
Discuția pornită de la lipsa de 

curaj și fermitate a lui D. Achim 
mărturisesc că mi-a dat mult de 
gindii. Pentru că aproape nu 
există aspect al vieții și- muncii 
în care să nu ți se ceară curaj, 
fermitate pentru a putea triumfa. 
Tineretul nostru luptă pentru a 
realiza sarcinile puse de partid, 
RipiA pentru a cuceri eetatea 
științei, luptă pentru a se perfec
ționa, pentru a-și forma un profil 
moral înaintat de adevărat tinăr 
comunist. Dar poți oare să te 
numești un luptător adevărat 
dacă ești lipsit de curaj, de fer
mitate și hotărire ? E limpede că 
nu. Fie 4ă ‘este vorba de a lupta 
pentru a face o inovație și a o 
perfecționa, pentru a răsturna 
norme învechite, a lua un exa
men, a-ți mărturisi sincer dragos
tea sau a interveni cu hotărire in 
viața unui prieten pentru a-1 
ajuta să iasă la liman, fiecare 
dintre acestea nu pot fi realizate 
fără curaj, fără un puternic sen
timent al responsabilității față de 
tine însuți, față de colectivul în 
care lucrezi, față de prietenul sau 
prietena ta.

Jn această ordine de idei am 
să vă povestesc un caz petrecut 
în atelierul nostru.

La noi exista acum vreo 
cinci ani la strungărie un tî
năr, Dubău Boris, care ne dă. 
dea mult de furcă. Nu se ținea 
de treabă, iși pierdea nopțile prin 
restaurante, cheltuind pe băutură 
de multe ori și ultimul ban. în 
atelier in loc să-și vadă de trea
bă ținea oamenii de vorbă, făcea 
glume proaste care, pe hună drep. 
tate, indignau pe cei mai mulți 
tineri.

Utemiștii îl puseseră în discuție 
de cîteva ori încercind să-i arate 
că nu se poartă demn, se face de 
rîs și pe el și colectivul în mij
locul căruia trăiește. Boris ascul
ta de multe ori cu capul plecat, 
dînd impresia că-i pare rău sin
cer de faptele sale. După cîteva 
zile însă iar o lua de la capăt. 
Indignarea tinerilor pentru fari
seismul lui Boris atinsese un a- 
semenea grad încît într-o aduna
re generală mai mulți utemiștii 
au cerut excluderea lui. Se pare 
că de data aceasta, hotărîrea 
cu care discutau tinerii despre 
faptul că el nu mai era demn să 
rămînă membru al organizației 
l-a răscolit sincer. Dar atunci nu 
s-a mai găsit aproape nici un 
utemist care să mai creadă în 
promisiunile lui. Prea își călcase 
cuvîntul de multe ori.

Și totuși un om s-a opus exclu
derii, Acesta a fost Țîru Vasile, 
un tînăr eu un caracter și o com
portare cu totul opusă lui Boris.

— Nu vă cer încredere pentru 
el, a spus Țîru. Și-a călcat In
tr-adevăr cuvîntul prea de multe 
ori. Vă cer însă să-mi acordați 
încrederea mie. Să-l excludem 
este ușor. Să-l îndreptăm s-a do
vedit a fi foarte greu, aproape 
imposibil. Și cu toate astea eu 
mă angajez în fața voastră să-l 
ajut pe Boris să se îndrepte.

Mulți utemiști s-au uitat atunoi 
eu mirare la Țîru. A-ți lua în fața 
adunării generale răspunderea să 
îndrepți un om ca Boris, recidi
vist în rele, care pierduse încre
derea multor utemiști, era un act 
de adevărat curaj, presupunea 
multă tărie și hotărire.

Gunoscîndu-1 pe Boris, au exis
tat tineri care s-au arătat chiar 
sceptici.

— Vezi mai bine să nu te 
strice el, au spus unii.

_  Iți pierzi timpul de pomană, 
au spus alții.

— Fii atent că-ți iei un anga

(Urmare din pag- I'») 

el care atinsese una din culmile 
artei noastre cu vederea din 
orașul Barbizon sub zăpadă, nu
mai la această încercare, nedusâ 
la bun sfîrșit.

Henția, artist mult mai mo
dest, pictează și el unele aspecte 
ale orașului în care trăia Tot 
așa de valoroase ca rezultatele 
primilor menționați sînt însă ope
rele lui Luchian, interptet pa
sionat și fidel al multor col
țuri din București. Un restaurant 
de mahala, la ora cînd n-au so
sit încă mușterii, ghereta de la 
Filantropia, șiruri de case așe
zate în dezordine de-a lungul 
unei străzi neîngrijite, florarese 
și lăutari bucureșteni, iau sub 
penelul lui un aspect de neuitat 
Cu excepția lui Szathmary, ni
meni, pină la el, nu înțelesese 
deplin viața acelor străzi și unțe 
uitate de edilitate, cu noroi pin? 
la glesne cînd ploua, înnccate i i 
praf altădată, fără lumină noap 
tea, a acelor curți cu bălării, jn 
eare trăiau cei mulți. Cu multă 
forță a luat apărarea Luchian, 
prin picturile sale, lumii celor 
oropsiți și exploatați, sortiți pf 
acea vreme să tr; iască intre zi 
durile groaznicelor mahalale p» 
care le-a înfățișat, în mod acu
zator la adresa stăpînirn de a- 
tunci, în tablouri. In general ceea 
ce l-a caracterizat pe Luchian »n 
lucrările despre București, este 
interesul pentru omul nevoiaș 
locuitorul periferiilor pe care Ie 
pictează, dragostea pentru locui
torii de rînd ai Bucureștiului de 
altă dată. ,

Vermont, ducînd mai departe 
tradiția tehnică' a lui Grigorescu, 

jament care nu-i deloc ușor, l-au 
avertizat alții.

Dar Țiru a insistat.
— Sînt conștient că nu este 

ușor ceea ce m-am angajat, dar 
îl cunosc pe Boris și știu că are 
un fond bun, a spus Țiru. Omul 
ăsta a intrat intr-un anturaj care 
l-a împins spre o asemenea via
ță. Am însă încredere că Boris 
are suficientă tărie să se schimbe.

Adunarea a hotărît să-i mai a- 
corde lui Boris o perioadă de timp 
pentru a se schimba. Că treaba 
aceasta nu a fost deloc ușoară 
o pot mărturisi și Boris și Țîru. 
Au fost momente cînd Țiru se 
găs a la un pas de dezarmare. 
Obișnuința lui Boris in rele era 
prea puternică. Cuvîntul care și 
l-a dat in fața adunării, conștiin
ța că tovarășul său poate și tre
buie să fie îndreptat, i.au dat tă
ria să lupte și mai departe. 
Boris a înțeles că trebuie să 
se schimbe, că nu este de
loc demn, frumos să trăiască și 
mai departe ca pină acum. Acea
stă hotărire a făcut să se întă
rească și mai mult prietenia din
tre ei. Aproape seară de seară ii 
vedeai împreună ori la club, ori 
le teatru sau cinematograf. Trep
tat, treptat Boris s-a obișnuit ca 
în loc să-și dea banii pe băutură, 
să.șj cumpere cărți, să se îmbra
ce mai bine, mai cu gust. Băiat 
inteligent, vesel, spiritual, Boris 
a devenit nu după mult timp un 
animator al colectivului de 
excursioniști.

Voia să cunoască Bucegii ca 
propriile lui buzunare. Și in bu
nă măsură a reușit. In produc
ție numele lui Boris a început să 
figureze din ce în ce mai des 
printre fruntași. Dar Țîru nu s-a 
mulțumit numai cu atit, cu toate 
că în fața utemiștilor, el se achi
tase cu prisosință de obligația pe 
care și-o luase. Țîru a vrut să-și 
ajute prietenul să-șj lărgească o- 
rizontul de preocupări, să devină 
un om mai multilateral. De aceea 
au început să fie aproape nelipsiți 
din sălile conferințelor, ale expo
zițiilor și muzeelor, amîndoi deve
nind chiar adevărați mobilizatori 
ai celorlalți tineri la astfel de 
manifestări.

Că astăzi Boris Dubău este un 
om cu care colectivul nostru se 
mîndrește puteți întreba pe orice 
tînăr de la strungărie. Că lucrul 
acesta nu a fost ușor v-o poate 
mărturisi chiar Boris. Pentru că 
într-adevăr nimic nu este mai 
frumos decît lupta cu tine însuți, 
pentru formarea ta ca adevărat 
om al zilelor noastre.

Exemplul acesta vi l-am dat 
pentru a dovedi că viața te poate 
pune în cele mai diferite situații 
iar pentru a le putea face față, 
pentru a putea trece mai departe 
cu fruntea sus, ai nevoie de cu
raj, de fermitate.

Aș vrea să vă imaginați ce 
s-ar fi întimplat cu Boris dacă în 
locul lui Țîru ar fi fost Achim, 
sau un alt om la fel de lipsit de 
curaj ca acesta.

Eu sînt convins că și în Du
mitru Achim există resurse și do
rința de a deveni un altfel de 
om. Pentru aceasta e necesar ea 
tinerii din jurul său să-1 ajute. 
Iar Achim singur să muncească 
cu sine însuși să-și înlăture tea
ma de a acționa în viață în mod 
hotărît Și, repet sînt convins că 
va găsi în sufletul lui, precum și 
în cei din jur, ajutorul necesar 
pentru a se schimba,

DUMITRU BURLACU
secretar al comitetului U.T.M. 

al complexului C.F.R. 
„Grivița Roșie'

Bucureștiul în pictură
pictează scene și tipuri din Bucu
rești, mai ales ceea ce avea a- 
tunci reputația de a fi „pitoresc“; 
cerșetori, florărese, mici grupuri 
de familie, dar și colțuri de 
peisaj.

Cu Steriadi ne ridicăm din 
nou la realizări demne de a lua 
loc foarte sus în pictura noastră, 
îl interesează casele vechi, nițel 
atinse de vreme, înconjurate de 
curți imense, străzile cu calda- 
rîm, printre pietrele căruia a 
crescut iarba, din mahalale, ca și 
pe Tonitza de altminteri. Steriadi 
le vede însă mai luminoase, le 
îmbracă cu optimismul firii sale. 
Tonitza mai încărcate de un în
țeles protestatar, ca exemplare 
ale unei nedreptăți sociale ce tre
buie să înceteze. Qu vehemență 
a opus Tonitza, lumii celor îm
buibați, cărora înfățișarea le sem
nala golul și urîțenia sufletească, 
frumusețea morală a oamenilor 
din popor obligați de crudele 
realități ale acelor vremuri să se 
zbată in mizerie și suferințe. Un 
aspru rechizitoriu reprezintă de 
asemenea lucrările lui care zu
grăvesc masacrul organizat de 
burgiiezo-moșierime la 13 Decem
brie 1918 cînd oamenii muncii 
au primit gloanțe in loc de piine 
și libertate. Asemenea lui Lu- 
ehian cu 'care are multe puncte 
de contact, Tonitza n a ințeles să 
iacă, a divulgat toată nedrepta- 
tea strigătoare la cer pe care o 
vedea pe străzile acelui Bucu
rești.

Nici BunesCti nu e indiferent la 
orașul pe care l-a locuit toată 
viața. Ceea ce-l inspiră sînt mai 
ales efectele de iarnă, pe care le 
redă în tonuri închise, sub uri 
cer plumburiu, aspecte pline de

In laboratorul de analiză 
fabricii de medicamente „Fiola" 
din Capitală, tinerele laborante 
fac analiza materiei pentru 
noua serie de medicamente noi, 
intrate de curînd în fabricație.

O școală medie 
cu instruire 
în producție

Incepînd cu anul școlar 1959/ 
1960, în orașul București va func
ționa o școală medie cu instruire 
în producție, In care elevii vor 
primi cunoștințe științifice și teo
retice la nivelul școlii medii de 11 
ani și o pregătire tehnică și prac
tică la nivelul școlii profesionale. 
La sfîrșitul celor 4 ani de studii, 
elevii pot să se prezinte la exa
menul de maturitate și la exame
nul de muncitor calificat în me
seriile de lăcătuș mecanic sau elec
trician.

Instruirea practică se va face în 
atelierele școlii — o zi pe săptă- 
mînă în primii doi ani și două zile 
pe săptămînă în următorii doi ani— 
pe bază de plan de producție, și în 
întreprinderi, patru săptămîni în 
timpul verii.

înființarea școlii a produs un 
viua interes în rtndul părinților și 
al elevilor încît la înscrierile pen
tru concursul de admitere — care 
a fost anunțat cu numai 6 zile îna
inte — pentru ocuparea celor 120 
locuri s-au prezentat 315 candidați.

In urma concursului, care s-a 
ținut între 8—14 septembrie a.c. 
roate locurile au fost ocupate, me
dia maximă obținută fiind 10, iar 
media ultimului admis 7.

Tlnăra furca Florea (dreapta) fruntașă în producție la întreprin
derea „Textila Roșie“—Orașul Stalin, discută cu una din tovară

șele ei despre mecanismul mași nii la care lucrează..

gravitatea acestui anotimp pe
nibil, pentru cei fără de mijloace. 
D. Ghiață, strălucit realizator al 
motivelor, în care zăpada joacă, 
ca și la Bunescu, rolul principal, 
le vede însă sub un cu totul alt 
aspect. El înțelege iarna ca o 
feerie în care iumina se joacă pe 
suprafețele ce atinge, dindu-le o 
strălucire roză și lăsind in umbre 
albastre, puternice, părțile unde 
ea nu pătrunde. Dar acest fidel, 
consecvent, înțelegător și talentat 
interpret al peisajului bucureș- 
tean, n-a pictat numai aspectele 
de iarnă ale orașului. In nume
roase lucrări el a redat vederi și 
monumente, veridic, realist, așa 
cum, într-o egală măsură, n-a 
mai făcut-o nici un alt pictor ro- 
mln din vremea lui. Numele lui 
Ghiață va trebui totdeauna aso
ciat cu cel al orașului, pe care, 
de cum a venit din satul natal, 
nu l-a mai părăsit,

G. Petrașcu, Pallady, au pic
tat și ei orașul pe care l-au lo
cuit și in care și-au cîștigat renu- 
mele: Petrașcu în opere de o 
poezie discretă, pline de o atmos
feră caldă și îmbătătoare, in nu
meroasele vederi din atelier, 
uneori lipsite de personaje, alte
ori cu unul sau altul din membrii 
familiei sale ; Pallady, mai puțin 
în tablouri, dar de sute de ori, 
in sute de schițe, în care, în ci- 
teva trăsături fericite de creion, 
uneori și cu puțină culoare, intra 
tot ce-l interesa din viața din ju
rul lui, lumea dintr-un restauranf 
sau dintr-o cafenea, tipuri de pe 
stradă, cei și cele ce se odihneau 
într-o grădină publică etc. Aceste 
schițe serveau rare ori pentru o 
lucrare mai importantă, ele rămî- 
neau, sub o formă mai spontană,

Vizitele delegației grupului
parlamentar francez

Vineri dimineața, membrii dele
gației grupului parlamentar fran
cez pentru relații de prietenie 
Franța-Roinînia, în frunte cu vice
președintele Adunării Naționale 
Franceze, Eugene van der Meersch,
care ne vizitează țara, au depus 
coroane de flori la Monumentul 
Eroilor Patriei și la Monumentul 
soldatului francez, aflat in grădi
na Cișmigiu.

La solemnitate au asistat depu
tății Marii Adunări Naționale, 
acad. prof. dr. Grigore Benetato și 
Gabriela Bernachi, precum și mi
nistrul Franței la București, 
Jacques Emile Paris, și membri 
ai legației Franței.

Tot în cursul dimineții, parla
mentarii francezi au făcut o vizită 
la Institutul de fizică atomică al 
Academiei R. P. Romine.

Directorul institutului, acad. Ho
ria Hulubei, a vorbit oaspeților 
despre activitatea cercetătorilor ro
mîni în domeniul folosirii în sco
puri pașnice a energiei atomice 
și despre legăturile de colaborare 
ale Institutului de fizică atomică 
cu institute .similare din alte țări.

Salutînd pe colaboratorii institu
tului, conducătorul delegației fran
ceze, Eugene van der Meersch a 
scos în evidență importanța cola
borării internaționale în domeniul 
științei și tehnicii. Realizările oa
menilor de știință —• a subliniat 
el — depășesc hotarele țărilor, ele 
devin bunuri ale întregii umani- 

în carnet, ca documente prețioa
se, și pentru ceea ce interesase 
zilnic pe acest fertil și serios ar
tist, adică pentru cunoașterea 
adîncă a lumii din Capitală, între 
cele două războaie.

Mai aproape de vremea noas
tră, după 23 August 1944, cițiva 
pictori au asociat aspecte ale 
orașului cu importante eveni
mente, petrecute între zidurile lui 
redînd evenimente istorice de 
seamă din viața poporului nostru 
sau aspecte din traiul luminos 
al celor ce muncesc, în anii regi
mului de democrație populară. 
Ciucurencu a pictat pe energica 
Ana Ipătescu, intr-un tablou 
care se bucură de prețuirea tu
turor, și unele peisaje, cum 
ar fi „Casa Scinteii“. Ștefan 
Constantinescu, într-un proiect 
pentru o mare compoziție, a re
dat decorul, în care s-a efectuat 
intrarea trupelor sovietice elibe
ratoare In București. Miklossy, 
In marele său tablou, în care a 
fixat lupta eroică a ceferiștilor 
de la Grivița, contra jandarmilor 
stăpînirii, a pictat chiar curtea 
atelierelor, In care s-a petrecut 
acest episod.

Alături de aceste nume pres
tigioase s-ar putea adăuga altele 
multe — numeroși tineri pictori 
care redau jn lucrările lor aspecte 
din marile construcții ale Bucu- 
reștiului de azi. Cine compară 
picturile din trecut despre Bucu
rești cu cele actuale nu poate să 
nu observe diferența ca de la cer 
la pămlnt dintre realitățile de 
ieri și de azi în Capitală — pildă 
concludentă a marilor transfot 
mări revoluționare prin care a 
trecut întreaga noastră țară. 

legă-

Horia 
direc-

tați. Vicepreședintele Adunării Na
ționale Franceze a subliniat în 
continuare uriașa importanță a fo
losirii energiei nucleare numai în 
scopuri pașnice.

Referindu-se la actuala vizită a 
parlamentarilor francezi în Romî
nia, conducătorul delegației fran
ceze a apreciat-o ca „o contribuție 
la adîncirea tradiționalelor 
turi franco-romîne“.

însoțiți de academicienii 
Hulubei șj Șerban Țițeica, 
tor adjunct științific al institutului, 
parlamentarii francezi au vizitat 
apoi reactorul atomic, ciclotronul 
și laboratorul de raze cosmice, in- 
teresîndu-se îndeaproape de activi
tatea acestor importante sectoare 
de cercetare științifică.

In cursul după-amiezii, parla
mentarii francezi s-au deplasat* la 
cimitirul militar Bel iu, unde au 
păstrat un moment de reculegere 
la mormintele eroilor francezi că- 
zuți pe păm intui romînesc în anii 
primului război mondial.

Abatele Hervé Laudrin, deputat 
afiliat U.N.R., a evocat memoria e. 
roilor Franței căzuți alături ■ de 
ostașii romîni în lupta comună..

Apoi, la mormintul unui aviator 
romîn, căzut în aceiași război, vice
președintele Adunării Naționale 
Franceze, Eugene van der Meersch, 
a amintit glorioasele tradiții care 
unesc popoarele Romîniei și Fran
ței.,

Referindu-se la vizita făcută în 
cursul dimineții la Institutul de fi
zică atomică, conducătorul delega
ției. franceze și-a împărtășit spe
ranța că în viitor imensele energii 
stăpînite de om. vor fi puse numai 
în slujba păcii și prosperității, ast
fel ca sacrificarea de vieți ome
nești în războaie să dispară pentru 
totdeauna.

Tot în cursul după-amiezii, par
lamentarii francezi au vizitat Mu
zeul de artă al R.P. Romîne.

(Agerpres)

Oaspeți stràini la sârbâtorirea 
Bucureștiului

în vederea participării la sărbă
torirea a 500 de ani de la prima 
mențiune despre existența docu
mentară a orașului București, vi
neri au sosit, la invitația Sfatului 
Popular al Capitalei, Frantiska 
MikesOva, secretară a Sfatului 
popular al orașului Praga, Kârel 
Jiracek, membru In Paezidiul Co
mitetului executiv al Sfatului popu
lar al capitalei R. Cehoslovace, 
și dl. David B. Karrick, comisar 
al Districtului Columbia (S.U.A.).

Pe aeroportul Băneasa, oaspeții 
au fost întîmpinați de membri ai 
Comitetului Executiv al Sfatului 
popular al orașului București și de 
numeroși deputafî.

Au fost de față membri ai corpu
lui diplomatic.

Delegația grupului de stat ENI 
din Italia a părăsit Capitala

Vineri la amiază a părăsit Ca
pitala delegația grupului de stat 
ENI Italia, condusă ae dl. Raffaele 
Girotti, vicepreședinte. Reprezen
tanții grupului de stat italian ENI 
au purtat discuții cu privire la li
vrarea de instalații și echipament 
industrial, precum și cu privire la 
posibilitățile de extindere a schim
burilor de mărfuri rbmîno-italiene. 
In timpul șederii în țară, membrii 
delegației au vizitat, printre altele, 
Uzinele de utilaj petrolifer „1 Mai“ 
din Ploești, Rafinăria nr. 3-Telea- 
jen, institute și laboratoare de cer
cetări.

un 
de 

Gi-

★
înainte de plecare, într.o con

vorbire pe care a avut-o cu 
redactor al Agenției Romine 
Presă „Agerpres“, dl. Raffaele 
rotti a declarat următoarele :

Scopul vizitei noastre a fost de 
a vedea mai îndeaproape care sînt 
posibilitățile relațiilor comerciale, 
tehnice și științifice ce se pot în
chega Intre grupul ENI și indus
tria dv., între Italia și Romînia,

Unul din cele mai
importante evenimente

ale secolului nostru“
Uriașul ecou mondial 

al lansării cu succes
a rachetei cosmice sovietice în Luna

MEX1CO C1TY 18 (Agerpres).
Toate ziarele mexicane conti

nuă să comenteze cu însuflețire 
lansarea cu succes a rachetei so
vietice în Lună.

Ziarul „Uvaciones“ a consacrat 
acestui eveniment o serie de ar- 
ticble. Ori unde se adună mexi
canii, scrie ziarul, ei discută a- 
ceastă faptă gigantică care a adus 
glorie cercetătorilor și oamenilor 
de știință sovietici. Toți sini 
de acord că succesul lui Lu- 
nik-2 reprezintă UNUL DIN 
GELE MAI IMPORTANTE EVE
NIMENTE ALE SECOLULUI 
NOSTRU.

Ziarul „Ovaciones“ scrie că oa
menii de știință, lițerații, specia
liștii tehnicieni, matematicienii — 
întreaga intelectualitate din țară, 
indiferent de concepțiile ideologice 
și politice, și-a exprimat admira
ția față de fapta gigantică a oa
menilor sovietici.

După cum scrie ziarul, una din 
cauzele victoriei științei sovietice 
constă în faptul că „RUSIA A 
REZOLVAT PROBLEMA 1NVA- 

’, EDUCÎND RE- 
0AMEN1 DE ȘTIIN-

ȚAMINTULUI,
MARCAB1LI O 
ȚA".

★
(Agerpres). —

Laberenne subliniază 
„France Nou-

PARIS 18
Prof., Paul 

în săptăniînalul 
velle“ uriașa importanță a noului 
succes obținut de știința și teh
nica sovietică în cucerirea Cos
mosului.

După lansarea rachetei sovie. 
tice pe Lună, declară Laberenne, 
„programul de studiere a Cosmo
sului va fi înfăptuit și mai repede

----- — -------------

Lucrările Colocviului 
internațional 

de civilizații) literaturi 
și limbi romanice

Vineri dimineața, lucrările Co
locviului internațional de civiliza
ții, literaturi și limbi romanice, 
care se desfășoară în aula Acade
miei R.P. Romîne, au continuat sub 
președinția prof. Emilio Alarcos 
Llorach (Spania).

In cadrul ședinței s-au prezen
tat următoarele comunicări: „Noi
le atlase lingvistice ale limbilor 
romanice“ — prof. Manuel Alvar 
(Spania), „Noile atlase ale Româ
niei orientale“ — acad. Emil Pe- 
trovici (R. P. Romină) și'„Pers
pectivele atlasului lingvistic medi
teranean“ — prof. MÎrko Deano- 
vic (R.P.F. Iugoslavia).

în după.amiaza aceleași zile lu
crările colocviului au fost conduse 
de prof. Rainon Jakobsori (S.U-.A.).

Părticipanții la colocviu au as
cultat comunicările intitulate „Pro. 
bleme de fonologie romanică“ — 
prof. Emilio Alarcos Llorach (Spa
nia) și „Despre sistemul fonologie 
al limbii romîne“ — acad Al. Ro- 
setti (R. P. Romînă).

Comunicările au fost urmate de 
discuții.

Oaspeții străini invitați în Capi
tala cu prilejul aniversării a 500 
de ani de la cea mai veche men
țiune documentară despre existen
ța orașului București au făcut vi
neri după-amiază o vizită la Co
mitetul Executiv a| Sfatului Popu
lar al Capitalei.

La întrevederea care a avut loc 
au luat parte plorian Dânălache, 
prim-secretar al Comitetului oră
șenesc București al P.M.R., mem
bru al Comitetului Executiv ăl Sfa
tului Popular al Capitalei și Du
mitru Diaconescu, președintele Sfa
tului Popular al Capitalei, vicepre
ședinți și membri ai Comitetului E- 
xecutiv al Sfatului Popular al Ca
pitalei.

pentru dezvoltarea relațiilor eco
nomice.

In aceste 4 zile, cît a durat vi
zita noastră, am avut convorbiri 
Îndeosebi cu specialiștii Ministe
rului Industriei Petrolului și Chi
miei și am ajuns Ia un acord pri- 
vihd un program de lucru pentru 
viitoarele luni, fie pentru schimbu
rile tehnice și științifice in sec
toarele specializate, fie pentru 
alte probleme privind industria 
chimică și petroliferă. Există în
semnate posibilități de colaborare 
tehnică și științifică Intre grupul 
EN1 și industria dv. Stnt favorabile 
și pot fi luate în considerare posi
bilitățile de creștere a schimburilor 
între [talia șj Romînia.

In încheiere, dl. Raffaele Girotti 
a spus: Am văzut în țara dv. la
boratoare bine utilate, în care lu
crează foarte buni specialiști. Vi
zita noastră în Romînia a fost u- 
tilă; de acum încolo se vor duce 
convorbiri mai 
acest lucru va 
amfcele țări. 

departe și cred că 
fi de folos pentru

(Agerpres)

decît ne-am putut gîndi pînă 
acum. Imediat ce va fi soluțio
nată problema înapoierii rachete
lor pe Pămînt poate începe era 
marilor călătorii interplanetare“.

„Sint „fericit scrie in încheiere 
Laberenne, că aceste prime suc
cese uriașe in domeniul astrohau-

stat proletar — Uniunea Sovie
tică -

au fost realizate de primul

tică — care în acest domeniu a 
pășit foarte departe. Pentru mine, 
aceasta constituie o chezășie a 
păcii și totodată un simbol stră
lucit al superiorității socialismu
lui".

★
DAMASC 18 (Agerpres). —
„Secolul Cosmosului“ — astfel 

își intitulează ziarul sirian „Saud 
Al-Arab“ un articol de fond în 
care se exprimă admirația față 
de zborul interplanetar iară pre
cedent în istorie. „Omul a repur
tat o victorie măreața asupra na
turii, scrie ziarul. El a învins cele 
mai mari piedici și a pătruns în 
tainele cele mai ascunse ale na
turii. Racheta cosmică care a atins 
Luna este un sol al omului în 
necunoscut Aparatele de precizie 
instalate pe rachetă au comunicat 
oamenilor de știință valoroase 
dale științifice“.

Lansarea cu succes de către 
oamenii de știință din Uniunea 
Sovietică a rachetei cosmice pe 
Lună, se arată în articol, este o 
mărturie a uneia din cele mai 
mari victorii ale științei secolului 
al XX-lea. Sintem fericiți că sin- 
tem martorii acestui progres știin
țific.

★
DELHI 18 (Agerpres). —
Ziarul „Svadhinata“ publică un 

articol de fond consacrat lansării 
cu suces" de către Uniunea Sovie
tică a rachetei cosmice în Lună,

Spărgătorul gheață atomic 
„Lenin“ a pornit în larg

LENINGRAD 18 (Agerpres). - TASS TRANSMITE :
IN DIMINEAȚA ZILEI DE ------------------------------------ 2

GATOR DE GHEAȚA ATOMIC DIN LUME „LENIN", DUPĂ CE 
A ACOSTAT TIMP DE DOUĂ ZILE ‘ ~'Z \ \Z
KRONȘTADT, A RIDICAT ANCORA Șl A PORNIT IN LARG.

18 SEPTEMBRIE PRIMUL SPAR-

IN RADA PORTULUI

• PRAGA. — Antonia Novotny, 
președintele Republicii Cehoslovace, 
insolit de Pisat ick, directorul Tir- 
gului internațional de la Brno, . a 
vizitat pavilionul Republicii Popu
lare Romine. Înaltul oaspete s-a 
oprit îndelung in fata fiecărui grup 
de exoonate solicitind explicații de. 
tdilate.

La 15 septembrie, ziua consacra
tă R. P. Romine, ziarele și radio, 
difuziunea cehoslovacă au marcat 
evenimentul prin articole și emisi. 
uni speciale cu privire la tara noa
stră. In cadrul Tirgulul s-a transmis 
toată ziua muzică rominească. 
După-amiază a avut toc In incinta 
pavilionului o conferință de presă 
urmată de o recepție oferită de 
delegația romină.

Lucrările Congresului ordinar 
al Jocurilor Balcanice

Vineri s-au desfășurat în Capi
tală lucrările Congresului ordi
nar al Jocurilor Balcanice pe anul 
1959. Au participat reprezentanți 
ai federațiilor de atletism din 
R.P. Bulgaria, Grecia, R.P.F. Iu
goslavia, Turcia și R. P. Romină. 
Congresul a fost deschis de tova
rășul Mihai Fiorescu, președintele 
Federației romîne de atletism, 
care a salutat pe oaspeți în nu
mele sportivilor din R.P. Romină. 
A fost ascultat raportul secretaru
lui permanent al Jocurilor Balca
nice de atletism, Arthur Takaci, 
asupra activității secretariatului 
J. B. în perioada care a trecut de 
la ultima ediție a Balcaniadei. De 
asemenea au fost prezentate ra
portul Federației de atletism a 
R.P. Bulgaria în legătură cu des
fășurarea celei de-a XVII-a ediții 
a Jocurilor Balcanice de la Sofia 
și raportul Federației de atletism 
a R.P.F. Iugoslavia asupra desfă
șurării crosului balcanic din 1959 
de la Belgrad.

Astăzi

Deschiderea Jocurilor Balcanice
Stadionul Republicii din Capita

lă a îmbrăcat haina de sărbătoare. 
Incepînd de astăzi și pînă luni 
aici se vor desfășura întrecerile ce. 
lei de-a 18-a ediții a Jocurilor Bal
canice de Atletism, la care partici
pă echipele reprezentative ale 
R. P. Bulgaria, GreciSi, R. P. F. 
Iugoslavia, Turciei și R. P- Romîne. 
Întrecere sportivă cu veche tradiție 
și de mare‘ amploare, cotată prin
tre cele mai interesante competi
ții atletice din Europa, Balcaniada 
de atletism constituie totodată și 
un important mijloc de dezvoltare 
a colaborării și prieteniei sporti
vilor și popoarelor țărilor balca
nice.

La startul celor 22 probe mascu
line și 12 feminine, vor fi prezenți 
peste 200 de concurenți și concu
rente. In competiția feminină vor 
participa numai echipele R. P. Bul
garia, R^P-F. Iugoslavia, Turciei și 

în care scrie că știința sovietică 
nu tinde spre război și distru
gere. Ea se pronunță pentru pace, 
pentru noi descoperiri în numele 
progresului omenirii. Acest zbor 
cosmic, subliniază „Svadliinaia“ 
reprezintă triumful ' comunismului.

Ziarele indiene continuă să cb- 
menteze cu însuflețire noul succes 
remarcabil al oamenilor de știință 
sovietici în domeniul cuceririi 
Cosmosului. Oamenii de știință 
sovietici, scrie ziarul „Hțndustan“, 
au obținut un succes excepțional 
care dovedește că ei dețin primul 
loc în studierea spațiului cosmic.

Realizarea sovietică este cu a- 
devărat senzațională, subliniază 
„Național Herald“. Uniunea So- 
vietțpă a cucerit o mare victorie 
în domeniul științei, scrie ziarul 
„Assam Tribune“. Lansarea rache
tei cosmice reprezintă o realizare 
remarcabilă în istoria omenirii, 
triumful științei și tehnicii sovie
tice.

★
LONDRA 18 (Agerpres). —
Lansarea celei de-a doua ra

chete cosmice sovietice este o 
„manifestare a unei minunate 
arte în domeniul construcției ra
chetelor și în ceea ce privește di
rijarea și controlul lor precis“, 
scrie în paginile revistei engleze 
„New Scientist“ profesorul Mas- 
sey, președintele Comitetului na
țional pentru studierea spațiului 
cosmic. Revista publică o serie 
de articole în care își exprimă ad
mirația în legătură cu noua și 
minunata realizare a oamenilor 
de știință sovietici.

„Datele obținute de racheta 
rusă pot avea o uriașă importan
ță, scrie „New Scientist“. Oame
nii de știință englezi au felicitat 
din toată inima pe ruși și la ă- 
ceste felicitări se alătură și re
vista“.

• BERLIN — La tnttlnlrea ln-< 
temațională a scriitorilor, rare a 
avut loc miercuri ba Berlin. în ca. 
drul „Săptămînii cărții“, ■ a luat 
cuvîntul poetul Mihai Benhic, prim- 
secretar al Uniunii Scriitorilor din 
R.P.R.
• UHAN. — La 18 septembrie a 

părăsit Uhanul pentru a pleca la 
Hanoi, capitala R. D. Vietnam, 
grupul de muzicieni rornini care a 
vizitat R. P. Chineză.

• SOFIA. — La Soiia a sosit 
pentru a participa la lucrările con
sfătuirii miniștrilor Ocrotirii Sănă. 
tății din țările socialiste, delegația 
R. P. Romine in frunte au dr. Voi. 
nea Marinescu, ministrul Sănătății 
și Prevederilor Sociale.

Congresul a aprobat rapoartele 
prezentate și a hotărît ca viitorul 
cros balcanic să se dispute la 
20 martie 1960 la București.

Cea de-a XlX-a ediție ,a Jocu
rilor Balcanice de atletism se va 
desfășura în cadrul unor mari fes
tivități sportive organizate la Ate- 
na între 16 și 25 septembrie 1960, 
cu prilejul aniversării a 30 de ani 
de la instituirea Jocurilor Balca
nice de atletism. întrecerile Bal
caniadei de atletism vor avea loc 
între 23 și 25 septembrie la Atena.

S-a hotărît convocarea unui Con
gres extraordinar, în martie 1960. 
la București, cu ocazia crosului 
balcanic, cînd se va discuta cere
rea Federației de atletism a R.P. 
Albania de a fi primită ca mem
bră a Jocurilor Balcanice.

Lucrările Congresului s-au des
fășurat într-o atmosferă de înțe
legere reciprocă.

(Agerpres)

pe Stadionul Republicii

R. P. Romîne, deoarece Grecia nu 
a deplasat la București decît se
lecționata masculita. Pe stadionul 
Republicii, timp de 3 zile iubitorii 
atletismului vor putea urmări, in 
întreceri pasionante, sportivi cu 
renume mondial, recordmani și 
campioni balcanici, în sfîrșit pe cei 
mai buni atleți ai țărilor înscrise 
in aceasta competiție.

Deschiderea festiva a celei de-a 
18-a ediții a Jocurilor Balcanice 
de Atletism are loc astăzi la ora 
17, pe stadionul Republicii. Pro
gramul primei zile de întreceri cu
prinde următoarele probe : (00 mi 
femei, 100 m. bărbați; 400 m. gar
duri; 800 m. femei, 800 m. băr
bați ; 400 m. garduri; săritura în 
înălțime bărbați, disc femei, greu
tate bărbați, aruncarea ciocanului, 
10.000 m., decatlon.

(Ag^pre3)



Vizita lui VF. S. Hrușciov 
in Statele Unite

Propunerile 
de uriașa însemnătate 
ale Uniunii Sovietice

„Vom depune eforturi perseverente 
pentru a înlătura obstacolele care împiedică 

apropierea popoarelor“
în problema dezarmării
® Un vast program de dezarmare în trei etape realizabil 

în decurs de patru ani
® Aplicarea propunerilor s> 

internaționale pe o
NEW YORK 18 (Agerpres). — TASS transmite: 

La 18 septembrie, guvernul sovietic a prezentat spre 
examinare O.N.U. un vast program de dezarmare 
generală și totală.

ACEST PROGRAM, EXPUS IN DECLARAȚIA 
GUVERNULUI SOVIETIC, PREVEDE: DESFIIN
ȚAREA TUTUROR FORȚELOR ARMATE ȘI IN
TERZICEREA RECONSTITUIRII LOR, INDIFE
RENT SUB CE FORMA : DISTRUGEREA TEH
NICII MILITARE, ARMAMENTELOR ȘI STOCU
RILOR DE MATERIALE MILITARE DE TOATE 
TIPURILE; INTERZICEREA TOTALA A AR
MELOR NUCLEARE ȘI LICHIDAREA STOCU
RILOR DE ACESTE ARME; ÎNCETAREA 
TOTALA A PRODUCȚIEI TUTUROR TIPU
RILOR DE ARME RACHETA, INCLUSIV A 
RACHETELOR COSMICE CU DESTINAȚIE MILI
TARĂ Șl DISTRUGEREA CELOR EXISTENTE; IN
TERZICEREA MIJLOACELOR DE DUCERE A 
RĂZBOIULUI CHIMIC ȘI BACTERIOLOGIC Șl 
DISTRUGEREA STOCURILOR DE ACESTE TI
PURI DE ARME.

Propunerile sovietice cu privire la dezarmare pre
văd lichidarea bazelor militare de pe teritorii străine 
și a tuturor rampelor pentru lansarea de rachete; 
lichidarea producției de război; desființarea serviciu
lui militar sub orice formă și a pregătirii militare; 
desființarea ministerelor de război, a statelor ma
jore generale, a tuturor departamentelor, organiza
țiilor și instituțiilor militare; inpetarea alocării de 
mijloace, indiferent de sursă, pentru scopuri mi
litare ; interzicerea propagandei de război și a edu
cării tineretului în spirit militarist ; promulgarea de 
legi care să prevadă sancțiunile cele mai severe 
pentru nerespectarea oricăruia dintre punctele enu
merate. La dispoziția statelor trebuie să rămină 
doar contingente de poliție (miliție), stabilite de 
comun acord pentru fiecare țară, pentru menținerea 
ordinei interne și apărarea securității personale a 
cetățenilor.

UNIUNEA SOVIETICA PROPUNE CA ACEST 
VAST PROGRAM DE DEZARMARE SĂ FIE ÎN
FĂPTUIT IN TREI ETAPE IN DECURS DE 
PATRU ANI.

O In prima etapă se propune ca efectivul 
forțelor armate ale U.R.S.S., S.U.A. și R. P. 
Chineze să fie redus la nivelul de 1.700.000 
de oameni, iar al Marii Britanii și Franței, la 
650.000 de oameni pentru fiecare putere. Efec
tivul forțelor armate ale celorlalte state să 
fie redus la niveluri care vor fi stabilite de 
comun acord la o sesiune specială a Adună
rii Generale a O.N.U. sau la o conferință 
mondială pentru dezarmarea generală și to
tală. In această etapă, limitele înarmărilor 
trebuie să fie stabilite corespunzător cu nivelul 
forțelor armate.

O Guvernul sovietic propune ca în cea de-a 
doua etapă să se lichideze forțele armate ră
mase și toate bazele militare aflate pe teri
torii străine.

<ă Distrugerea tuturor tipurilor de arme 
nucleare și arme rachetă, lichidarea mijloa
celor materiale ale aviației militare, desfiin
țarea ministerelor de război, încetarea alocării 
de fonduri în scopuri militare și celelalte mă
suri prevăzute în programul de dezarmare 
urmează a fi înfăptuite în etapa a treia.

PENTRU SUPRAVEGHEREA ÎNDEPLINIRII LA 
TIMP A MASURILOR DE DEZARMARE GENE
RALA ȘI TOTALA, GUVERNUL SOVIETIC PRO
PUNE INSTITUIREA UNUI ORGAN INTERNA
ȚIONAL DE CONTROL DIN CARE SA FACĂ 
PARTE TOATE STATELE. Personalul său trebuie 
să [ie recrutat pe bază internațională, ținîndu-se 
seama de principiul repartiției geografice juste. Acest 
organ trebuie să dispună de toate condițiile ma
teriale necesare efectuării unui control strict.

Pentru desăvîrșirea dezarmării, organul interna
țional de control va avea acces liber la toate obiec
tivele supuse controlului. Organizația de control 
poate stabili un sistem de supraveghere aeriană și 
de fotografiere din avion a teritoriilor statelor.

In condițiile dezarmării generale și totale, se

O

yvietice poate pune relațiile 
baza (.u totul noua
spune în Declarație, vor dispare greutățile legate 
de control. In aceste condiții, statele nu vor mai 
avea ce să ascundă unul față de altul. Va exista 
posibilitatea deplină de a se efectua orice verificare, 
orice inspecție, dacă se va ivi vreun dubiu în ce 
privește onestitatea cu care un stat sau altul își 
îndeplinește obligațiile cu privire la dezarmare.

Cu alte cuvinte, se spune în Declarație, HOTA- 
RIREA DE A TRECE LA DEZARMAREA GENE
RALA Șl TOTALA AR PERMITE, IN SFIRȘ1T, 
SA SE GASEASCA O IEȘIRE DIN CERCUL VI
CIOS AL NEÎNCREDERII INTRE STATE CARE 
LE ÎNCĂTUȘEAZĂ ASTAZ1 IN CADRUL TRATA
TIVELOR REFERITOARE LA MASURI PARȚIALE 
IN DOMENIUL DEZARMĂRII.

Guvernul sovietic cheamă toate guvernele țărilor 
lumii și, în primul rînd pe cele ale marilor puteri, 
cărora le revine o răspundere deosebită față de 
popoare pentru securitatea generală, să înceapă îm
preună, fără întîrziere, înfăptuirea dezarmării gene
rale și totale. Dacă se preocupă într-adevăr de soarta 
țării sale, a poporului său, se spune în Declarație, 
nici un guvern nu poate avea o atitudine negativă 
față de propunerea de dezarmare generală și totală.

In Declarație se subliniază în mod special că 
propunerea sovietică se deosebește de toate celelalte 
prin faptul că realizarea ei exclude orice inegalitate 
de condiții, orice posibilitate de creare a unor avan
taje militare pentru unele state.

Această dezarmare ar pune relațiile dintre țările 
aparținînd diferitelor sHteme sociale și grupări pu- 
liti-o-mi itare pe o bază cu totiil nouă. Ar fi inlătuț 
rate temerile de o eventuală agresiune din partea 
unui stat sau a altuia. Ar dispare in generai orice 
altă cale de dezvoltare a relațiilor interstatale 
înafară de coexistența pașnică. S-ar statornici o 
atmosferă de încredere între state, s-ar crea toate 
condițiile necesare pentru viața pașr.i:i a popoarelor.

Declarația califică drept fals felul în care este 
abordată problema de către adversarii dezarmării, 
care pretind că încetarea producției de armament ar 
atrage după sine in mod obligatoriu dificultăți econo
mice și ar lipsi de lucru pe mulți oameni. Este evi
dent că folosirea în scopuri pașnice a uriașelor mij
loace care se cheltuiesc în scopuri militare va crea 
cele mai largi posibilități pentru folosirea brațelor 
de muncă ale populației.

Dezarmarea generala și totală ar permite să se 
creeze iu toate țările condiții pentru un progres 
material și spiritual, care va depăși de multe ori 
ritmul actual al dezvoltării Ier.

In declarație se arată că dacă di:itr-o cauză sau 
alta puterile occidentale nu se vor declara dispuse 
să accepte o dezarmare generală și totală, guvernul 
sovietic este dispus, ca și Înainte, să se înțeleagă cu 
celelalte state cu privire la măsuri parțiale cores
punzătoare in domeniul dezarmării și consolidării 
securității.

DUPĂ PAREREA GUVERNULUI U.R.S.S., PRIN
CIPALELE MASURI IN ACEASTA DIRECȚIE 
TREBUIE SA FIE: CREAREA UNEI ZONE DE 
CONTROL Șl INSPECȚIE ȘI REDUCEREA EFEC
TIVELOR TRUPELOR STRĂINE AFLATE PE TE
RITORIILE ȚARILOR CORESPUNZĂTOARE DIN 
EUROPA OCCIDENTALA : CONSTITUIREA UNEI 
ZONE DENUCLEARIZATE IN EUROPA CENTRA
LA; RETRAGEREA TUTUROR TRUPELOR STRĂ
INE DE PE TERITORIILE STATELOR EUROPENE 
ȘI LICHIDAREA BAZELOR MILITARE AFLATE PE 
TERITORII STRĂINE; ÎNCHEIEREA UNUI PACT 
DE NEAGRESIUNE INTRE STATELE PARTICI
PANTE LA N.A.T.O. ȘI LA TRATATUL DE LA 
VARȘOVIA ; REALIZAREA UNUI ACORD IN PRO
BLEMA PREINTIMPINAR11 UNUI ATAC PRIN 
SURPRINDERE.

Guvernul sovietic reamintește propunerile sale din 
10 mâi 1955 și își exprimă convingerea că ele repre
zintă o bază bună pentru realizarea unei înțelegeri 
în problema dezarmării. In ce privește problema 
încetării experiențelor cu arma nucleară, se spune 
în Declarație, guvernul sovietic s-a pronunțat și se 
pronunță pentru încetarea imediata și definitivă a 
acestor experiențe.

(Sublinierile aparțin redacției) 

zi i s t o

Răspunsurile lui N. S. Hrușciov la întrebările puse de ziariști americani 
la Clubul Național al Presei din Washington

NEW YORK 18 Trimisul spe
cial Agerpres, C. RADUCANU, 
transmite :

Aceasta a fost într-adevăr o zi 
istorică. Așteptată cu nerăbdare, 
cu profunde speranțe și cu un 
uriaș interes, cuvîntarea lui N. S. 
Hrușciov, președintele Consiliului 
de Miniștri al U.R.S.S, la Aduna
rea Generală a O^N.U. a dominat 
viața politică americană și inter
națională încă înainte de a fi 
rostită. Propunerile de însemnătate 
epocală prezentate de guvernul 
sovietic deschid perspectiva unei 
păci trainice, creează premisele eli
minării „războiului rece"*, instau
rării unei încrederi adinei între 
toate statele lumii. întreaga ome
nire este conștientă că de soluțio
narea problemei dezarmării, acea
stă „problemă a problemelor", de
pinde in mare măsură, după cym 
subliniază N. S. Hrușciov, încotro 
se va îndrepta omenirea. Propu
nerile prezentate de către N. S. 
Hrușciov de la tribuna Adunării 
Generale O.N.U. pun omenirea în 
fața unei situații noi : a pune 
toate statele, fără nici o excepție 
în condiții ca ele să nu dispună 
de mijloace de ducere a războiu
lui. înseamnă a face războiul im
posibil.

Numeroase ziare americane apă
rute astăzi și care încă de acum 
citeva zile, după ce N. S. Hrușciov 
a anunțat că va formula la Adu- 
narea Generală o propunere im
portantă în domeniul dezarmării, 

relevau actualitatea și însemnătatea 
unei asemenea acțiuni — au sub
liniat din nou astăzi atenția ce se 
acordă în toate cercurile acestui 
eveniment. „New York Times” in
tr-un editorial se arăta de acord 
cu cuvintele premierului sovietic 
care aprecia problema dezarmării 
drept cea mai arzătoare dintre 
toate problemele internaționale, in 
același timp ziarele americane re
marcau că reprezentanții diploma
ției occidentale nu au adus nimic 
nou la actuala sesiune în acest do
meniu. „Eșecul lui Herter și 
Lloyd de a avansa ceva nou în a- 
cest subiect lasă deschis terenul 
premierului sovietic Nikita Hruș
ciov să facă o importanță propu
nere de dezarmare cînd Va lua cu- 
vîntul în fața Adunării Generale“.

ir
Cu mult înainte de începere» 

ședinței Adunării Generale, pe să
lile și culoarele O.N.U. domnea o 
animație neobișnuită.

La ora 15 au sosit la sediul 
O.N.U. N. S. Hrușciov împreună 
cu familia și cu persoanele care-l 
însoțesc. La intrarea de onoare 
ei au fost salutați cu căldură de 
Dag Hanimarskjoeld, secretarul 
general al O.N.U., A. A. Sobo- 
lev, reprezentantul permanent al 
U.R.S.S. la O.N.U. și de uite per
soane oficiale.

Intrarea in sala de ședințe a lui 
N. S. Hrușciov e salutată cu a- 
plauze îndelungate. însoțit de V, 
Belaunde, președintele actualei se

siuni, de D. Hammarskjoeld și 
A. A. Gromîko, ministrul Afaceri
lor Externe al U.R.S.S., conducăto
rul guvernului sovietic a trecut 
prin mijlocul sălii între șirurile 
de bănci ale delegaților pină la 
tribuna unde fusese instalat foto
liul de piele albastră rezervat șe
filor de stat.

V. Belaunde, salută intr-o scurtă 
cuvîntare în numele delegaților la 
cea de-a 14-a sesiune a Adunării 
Generale a Organizației Națiunilor 
Unite pe N. S. Hrușciov. Apoi, 
V. Belaunde dă cuvîntul lui N. S. 
Hrușciov. N. S. Hrușciov urcă la 
tribună in aplauzele furtunoase ale 
celor prezenți.

Cînd președintele Consiliului de 
Miniștri al U.R.SJS. își încheie cu
vântarea., în sală izbucnește un tu
mult de ovații. Delegații și oaspe
ții, ridieîndu-se în picioare sa
lută pe N. S. Hrușciov.

Președintele ședinței mulțumește 
lui N. S. Hrușciov, subliniind că 
cuvîntarea sa a fost ascultată cu o 
mare atenție.

Ședința se închide. Participănții 
la ședință, printre care se află 
mulți diplomați care lucrează aci 
de la constituirea O.N.U., sînt unu- 
nimi in aprecierile lor : ei nu-și 
pot aminti o cuvîntare rostită de 
un alt om de stat în cei 14 ani 
de existență a O.N.U. care să fi lă
sat o impresie atît de profundă ca 
cea rostită azi de N. S. Hrușciov.

ir
Străzile din apropierea hotelu-

WASHINGTON 18 (Agerpres).
— TASS transmite răspunsurile lui 
N. S. Hrușciov la întrebările puse 
de ziariști americani la Clubul 
Național al Presei din Washing
ton la 16 septembrie.

După ce N. S. Hrușciov și-a în
cheiat cuvîntarea, W. Lawrence, 
președintele Clubului Național al 
Presei, a propus să se treacă la 
întrebări și răspunsuri.

Prima întrebare, legată de cui. 
tul personalității lui I. V. Stalin, 
avea un caracter vădit provocator. 
Răspunzînd la această întrebare, 
N. S. Hrușciov a spus: Aș dori 
să-i întreb pe cei care au născocit 
această întrebare : Cînd au plăs
muit-o, cînd au năs-'ocit.o, ce sco
puri urmăreau, ce-și propuneau și 
ce voiau ? Dv., după cit se 
vede, ați vrut să mă puneți 
într-o situație dificilă și rî- 
deți chiar dinainte. Rușii au o 
zicală : Cine ride la urmă, rîde 
mai bine. Și nu care cumva, dom
nilor plăsmuitori de fel de fel de 
scorniri absurde, care rîdeți bucu- 
rîndu-vă dinainte de dibăcia cu 
care născociți, să vă căiți pînă la 
urmă pentru aceasta.

Nu voi da curs provocării și nu 
voi răspunde prin atacuri neprie
tenești îndreptate împotriva mul
tor reprezentanți de seamă ai pre
sei din Statele Unite ale Americii 
aici de față. Voi adăuga numai că 
minciuna pe orice picioare ar me> 
ge, niciodată nu va putea ajunge 
din urmă adevărul (aplauze).

ÎNTREBARE : A fost oare nu
mai o coincidență faptul că Uniu
nea Sovietică a lansat o rachetă 
spre Lună în ajunul sosirii dv. 
aici? Oglindește oare trimiterea 
fanionului pe Lună intenția de a 
formula pretenții la stăpinirca Lu- 
nei ?

N. S. HRUȘCIOV: Faptul că 
vizita mea în Statele Unite ale A- 
mericii a coincis cu lansarea ra
chetei sovietice în Lună, acest lu
cru este o simplă coincidență dar, 
aș spune, o coincidență plăcută 
(rîsete). Dacă careva dintre dv. 
pune la îndoială această coineiden- 
ță l-aș trimite la oamenii dv. de 
știință să vă explice ei cum stau 
lucrurile. De exemplu, spuneți oa
menilor de știință să facă să co
incidă lansarea unei rachete în 
Lună cu o anumită dată și veți ve
dea ce o să iasă din toate acestea 
(rîsete în sală, aplauze).

Acum, domnilor aș dori să răs
pund la partea a doua a întrebă
rii care mi s-a pus — dacă duce
rea fanionului în Lună oferă Uniu
nii Sovietice temei de a avea pre
tenții de proprietar privat asupra 
Lunei. Aș dori să fiu just înțeles
— nu vreau să jignesc pe nimeni: 
sîntem oameni din continente dife
rite, cu o- psihologie diferită.

Acei care pun astfel problema 
gîndesc In noțiunile psihologiei ca- 
pitalist-private, iar eu sînt un om 
al orînduirii socialiste, cu o con
cepție nouă asupra lumii și cu no
țiuni noi. La noi noțiunea de „al 
țneu“ devine perimată și se înce. 
tățenește o noțiune nouă — „al 
nostru“. De aceea trimiterea rache
tei In Cosmos și ducerea fanionu
lui nostru în Lună le considerăm o 

r i c ă
lui Waldorf Astoria, unde la al 
35-lea etaj se află reședința lui 
N. S. Hrușciov sint fără întreru
pere pline de mii de locuitori 
care umplu trotuarele, balcoanele 
Și ferestrele clădirilor, schelele 
unor construcții învecinate. A- 
celași aspect este întilnit de-a lun
gul traseelor de zeci de kilometri 
pe care le urmează N. S.Hrușciov in 
cadrul programului său și al fa
miliei sale, program anunțat cu 
amănunțime in toate ziarele. Pe 
Broadway, în fața jurnalului lu
minos al lui „New York Times“, 
joi pină noaptea tirziu cetățenii 
orașului au urmărit știrile relativ 
la întilnirea lui N. S. Hrușciov cu oa
menii de afaceri americani la lo
cuința lui Averell Harriman, ca 
și la dineul oferit de Clubul Eco
nomic din New York.

In dimineața zilei de vineri, N. S. 
Hrușciov și persoanele care-lr în
soțesc au fost primiți ue D-na 
Eleanor Koosewelt la Hyde-Park 
(100 km. distanță de New York) 
la locuința familiei Roosewelt, lo
cul unde a trăit și lucrat marele 
om de stat american a cărui po- 
lîtică de pace a fost apreciată de 
întreaga omenire. Cu acest prilej 
N. S. Hrușciov a declarat că a 
considerat de datoria sa să vizi
teze mormintul președintelui Roo
sewelt, căruia poporul sovietic îi 
păstrează o frumoasă amintire. 
După depunerea unei coroane de 
flori la mormînlul lui Eranklin 

cucerire a noastră. Subînțelegem 
prin cuvîntul „a noastră“ toate ță
rile lumii, adică subînțelegem că 
aceasta constituie și o realizare a 
dv., o realizare a tuturor oameni
lor de pe Pămîrit (aplauze).

ÎNTREBARE: Care sînt posibi
litățile pentru sporirea comerțului 
bilateral între Statele Unde și U- 
niunea Sovietică, mai ales în do
meniul mărfurilor de larg consum; 
De ce mărfuri aveți mai multa ne
voie și ce ați putea vinde ?

N. S. HRUȘCIOV: AVEM NE
VOIE, IN PRIMUL R1ND, SA SE 
LICHIDEZE DISCRIMINAREA IN 
COMERȚ. ACESTA ESTE PRIN
CIPALUL. TOT CEEA CE PRO
DUCEȚI PUTEM SA PRODUCEM 
ȘI NOI, IAR UNELE LUCRURI 
LE-AM PRODUS CHIAR ÎNAIN
TEA DV. (rîsete în sală). Noi nu 
cerem nimic de la dv. Produceți 
astăzi unele mărfuri în cantități 
mai mari decît noi, dar acest lu
cru se explică prin condiții create 
istoricește. Țara dv. a pășit cu 
mult timp înaintea țării noastre pe 
calea .dezvoltării capitaliste ?i de 
aceea v-ați dezvoltat economia Ia 
un nivel mai înalt decît era dez
voltată economia Rusiei prerevolu- 
ționare. Dar dv. știți că în prezent 
în dezvoltarea economiei noastre 
s-au produs mari schimbări. Ne 
aflăm la oarecare distanță, la o 
oarecare depărtare de dv. Dar iată 
cum ne apropiem. (N. S. Hrușciov 
arată cu mîinile cum se micșorea
ză distanța care separă economia 
S.U.A. de economia U.R.S.S.) (a- 
nimație în sală). Cred că nu e de
parte ziua cînd vom schimba locu
rile în această mișcare. In dez
voltarea economiei noastre vă a-- 
jungem din urmă și nu e departe 
ziua cînd vă vom lua-o înainte.

Aș vrea să spun că n-am venit 
în Statele Unite cu o mină iungă 
pe care să o bag în băncile dv. 
Astea-s ale voastre. Nouă ne a- 
junge ce-i al nostru, (rîsete). 
N-am să întind pălăria ca fiecare 
să-mi arunce în ea ce va socoti 
de cuviință să arunce, (animație). 
SÎNTEM MINDRI DE SISTEMUL 
NOSTRU, DE POPORUL NOS
TRU, DE STATUL NOSTRU ȘI 
DE REALIZĂRILE NOASTRE. 
Vrem să fi n buni parteneri în co
merțul cu dv., ca și cu toate țări
le. In ceea ce privește dezvoltarea 
comerțului între țările noastre, 
privim lucrurile astfel: Trebuie să 
cumpărăm ce ne trebuie, iar dv. 
să vindeți ce considerați că se poa
te vinde.

Nu intenționez acum să duc tra
tative concrete cu privire la rela
țiile comerciale. Cu bună știință 
n-am luat pe nimeni din Ministerul 
Comerțului Exterior, ca să nu cre
deți că am venit cu o mînă întinsă 
la unchiul Sam cel bogat (rîsete 
In sală), j

Dacă din partea dv. va exista do
rința de a se dezvolta comerțul, 
se vor găsi și reprezentanți de-ai 
noștri care vor putea să“cadă de 
acord, în mod concret, asupra a- 
cestei probleme. Ei vor discuta 
concret despre ceea ce puteți vinde

Roosewelt, oaspeții au vizitat lo
cuința, biblioteca, astăzi transfor- 
mată în muzeu și loc de studiu. 
După ce s-au întreținut îndelung 
cu multă căldură cu gazdele lor, 
oaspeții sovietici s-au reîntors la 
New York fiind salutați de nu
meroși locuitori strînși în jurul 
parcului clădirii.

Intorcindu-se de la Hyde-Park, 
N. 8. Hrușciov trebuia să facă o 
călătorie cu metroul newyorkez care 
urma să fie punctul terminus al 
traseului. O imensă mulțime aștep
ta la Columbus Circle, piața în 
care se află Colisseum, imensa 
sală care a găzduit Expoziția sovie
tică de la New York. Din cauza 
prelungirii vizitei la Hyde-Park, 
plimbarea cu metroul nu a mai 
putut avea loc.

De pe acum (ora prînzului la 
New York), mari grupuri de ce
tățeni se îndreaptă spre acea parte 
a orașului pe care o va vizita N. S. 
Hrușciov după rostirea cuvîntării 
de la Organizația Națiunilor Unite 
și întilnirea de la hotelul Waldorf 
Astoria cu guvernatorul statului 
New York, Nelson Rockefeller.

După ce vor face un drum cu 
mașina în centrul financiar al Sta
telor Unite (Wall Street și bursa 
din Nțw York), oaspeții sovietici 
vor avea o privire de ansamblu a 
orașului de la platforma etajului 
86 al lui Empire State Building. 

dv. și despre ceea ce vrem noi să 
cumpărăm.

ÎNTREBARE: In cuvîntarea dv. 
ați spus că nu trebuie să existe un 
amestec în treburile interne ale al
tor țâri. Cum concordă a-'este cu
vinte cu intervenția rusă în tre
burile Ungariei?

N. S. HRUȘCIOV: Vedeți dv., 
așa.zisa problemă ungară a rămas 
la unii ca un șobolan mort in git: 
de supărat îi supară dar nici să-l 
scuipe nu pot. (rîsete în sală). 
Dacă doriți ca convorbirea noastră 
să urmeze această linie, vă pot 
servi nu o singură pisică moartă. 
Ea va fi mai proaspata decit pro
blema cunoscutelor evenimente din 
Ungaria.

In ceea ce privește Ungaria, de 
multe ori am vorbit destul de com
plect despre aceasta in euvintările 
mele. Cu deosebit de mare satisfac
ție și bucurie am stat de vorbă des
pre aceasta cu poporul ungar cînd 
am fost oaspete în Ungaria, repre- 
zentînd acolo eroica noastră Uniu
ne Sovietică. Asta s-a întîmp’at 
curînd după evenimentele din Un. 
garia.

întreaga Ungarie ne-a aplaudat 
în așa fel îneîî nu știu dacă se 
poate exprima mai complect și mai 
bine adevărata atitudine a unguri
lor față de Uniunea Sovietică... In 
ceea ce privește Ungaria, de mult 
am rezolvat toate problemele și, în 
aceeași coloană, pășim victorioși 
înainte. Ei construiesc socialismul, 
iar noi comunismul Scopurile noa
stre coincid- Calea este aceeași și 
scopul este același.

Vă mai pot spune că n-am să 
vă pun la rîndul meu întrebări de 
acest gen, deoarece am venit în 
Statele Unite cu alte scopuri, am 
venit cu bune intenții și cu inima 
deschisă. Am venit nu pentru a 
căuta cu luminarea tot felul de 
întrebări pentru agravarea relații
lor dintre țările noastre, între gu
vernele noastre, ci, pentru a îm
bunătăți relațiile existente, pentru 
a înlătura, dacă ne putem exprima 
astfel, pietricelele din drum care 
împiedică apropierea țărilor noas
tre. De aceea nu vreau să fac ni
mic ce ar contrazice acest scop 
principal — îmbunătățirea relații
lor dintre țările noastre, lichidarea 
stării de „război rece“, nu vreau 
să fac nimic ce ar împiedica asi
gurarea prieteniei, întărirea păcii 
în întreaga lume.

ÎNTREBARE: D-le Hrușciov, în 
timpul vizitei în Statele Unite veți 
discuta cu președintele Eisenhower 
asupra încheierii unui acord în
tre Uniunea Sovietică și Statele 
Unite cu privire la stabilirea de 
comunicații aeriene între țările 
noastre ?

N. S. HRUȘCIOV: Aceasta este 
o problemă extrem de concretă, și 
ea, desigur, nu se încadrează în 
programul convorbirilor noastre 
deoarece este o problemă particu
lară și de mai mică importanță. 
Dar am fi gata să stabilim comu
nicații aeriene între țările noastre. 
Țara noastră are linii de comuni
cații aeriene cu multe țări din Eu
ropa și Asia. Dacă guvernul Sta
telor Unite va dori să se ajungă la 
un acord în acest sens, cred că e 
îndoielnic dacă de acest lucru tre
buie să ne ocupăm noi — președin
tele și cu mine, președinte al Con
siliului de Miniștri. Acest lucru îl 
pot face miniștrii noștri.

ÎNTREBARE: Căutăm întot
deauna, d-le Hrușciov, să obținem 
cu anticipație informații de la dv.

De aceea aș vrea să vă întreb, 
cînd intenționați să aruncați un 
om în Lună ?

N. S. HRUȘCIOV: Ați folosit o 
expresie destul de nefericită — 
„a arunca un om“. Nu intenționăm 
să aruncăm un om pentru că pre
țuim mult omul și nu vom arunca 
pe nimeni. Vom trimite un om în 
Cosmos cînj vor fi create condiții
le tehnice necesare. Deocamdată 
nu există astfel de condiții. Noi nu 
vrem să „aruncăm“. Intr-o astfel 
de concepție a arunca e ca și cum 
ai spune a arunca afară ori, nouă, 
oamenii ne sînt foarte scumpi.

ÎNTREBARE: Va fi oare Rusia 
gata să împărtășească cu Canada 
și cu Statele Unite, vecinii ei 
arctici, informațiile obținute de oa
menii de știință ruși în urma 
vastelor și extrem de rodnicelor 
lor cercetări in Arctica ?

N. S. HRUȘCIOV: Cred că da. 
Toate țările trebuie să colabo
reze m această problemă. Acest 
lucru este util. Noi sîntem în ge
nere împotriva oricăror monopo
luri. (rîsete. aplauze).

ÎNTREBARE : Care este scopul 
vizitei dv. la Pekin după călă
toria din Statele Unite?

N. S. HRUȘCIOV: Aceasta, pe 
cît se vede, este întrebarea cea 
mai „complicată“ (rîsete). Tova
răși... Scuzați, aici sînt tovarăși 
și domni (risete). Se face simțită 
deprinderea. Aici sînt ziariști so
vietici și noi obișnuim să le spu
nem tovarăși. Acesta este felul 
nostru de a ne adresa cuiva. In 
afară de aceasta nu vreau să mă 
lipsesc și de presupunerea că și 
printre dv. sînt unii care nu ar 
protesta dacă i-ași numi tovarăși, 
(animație in sală). Așadar, mă 
adresez dv. domnilor, (rîsete). 
Cred că ziariștii nu numai scriu, 
dar și citesc, (rîsete). Dacă zia
riștii citesc, ei trebuie să-și aducă 
aminte că la < octombrie 1959 se 
împlinesc zece ani de la cucerirea 
puterii de către clasa muncitoare 
americană... vedeți, o să spu
neți imediat — iată la ce se gîn- 
dește Hrușciov (risete), l-am prins 
cu mîța în sac (rîsete), de la cu
cerirea puterii de către clasa mun
citoare chineză și țărănimea mun
citoare din China. Se împlinesc 
zece ani de la instituirea puterii 
populare în China. Poporul chi
nez sărbătorește într-un cadru so
lemn această zi și noi de aseme
nea sărbătorim această zi a prie
tenilor noștri. Noi considerăm, de 
pildă, că poate va veni cîndva 
vremea cînd data săvîrșirii revo
luției din Octombrie va marca în
ceputul unei noi cronologii. Dar 
acest lucru este o chestiune de 
viitor. Chinezii de asemenea pre
țuiesc victoria lor și noi respec- 
tâm dragostea lor pentru succese
le pe care le-au obținut. Cind a 
avut loc cea de-a 5-a aniversare 
a Republicii Populare Chineze am 
condus delegația sovietică la festi
vitățile care au avut loc cu acest 
prilej și am plecat la Pekin. In 
prezent noi ara primit o invitație 
din partea guvernului chinez de 
a trimite o delegație și la sărbă
torirea celei de-a 10-a aniversari.

Timpul meu e în așa fel plani
ficat îneît la 28 septembrie tre
buie să sosesc în Uniunea Sovie
tică și a doua zi să plec cu a- 
vionul la Pekin. Pentru mine a- 
cest lucru este, desigur un efort, 
dar eu consider că este și o mare 
cinste, cinstea de a vizita pe prie
tenii noștri din China. Delegația 
sovietică va pleca în Republica 
Populară Chineză încă înainte de 
sosirea mea la Moscova. In ab
sența mea ea va fi condusă de 
tovarășul Suslov.

ÎNTREBARE: D-le Hrușciov, 
ați putea răspunde la următoarea 
întrebare: Ați formulat dv. pro
puneri noi în cuvîntarea pe care 
ați rostit-o astăzi, cuprinde ea a- 
numite propuneri noi îndreptate 
spre slăbirea Încordării interna
ționale ?

N. S. HRUȘCIOV: In primul 
rînd trebuie rezolvate problemele 
care au fost deja ridicate și care 
își așteaptă rezolvarea. A inventa 
anumite probleme cînd nu au fost 
șezqlvate cele vechi înseamnă a 
te Îndepărta de la rezolvarea pro
blemelor de importanță cardinală. 
Dacă mi s-ar spune că în cuvlnta- 
rea mea nu am ridicat probleme 
noi, voi fi de acord cu acest lucru. 
Ar fi nimerit să reamintim ma
xima : Repetiția este mama învă
țăturii. VOM DEPUNE EFOR
TURI PERSEVERENTE PEN
TRU A ÎNLĂTURĂ OBSTACO
LELE CARE ÎMPIEDICA APRO
PIEREA POPOARELOR, PEN
TRU A STINGE SCINTEILE 
CARE MOCNESC ȘI CARE 
POT APRINDE INCENDIUL 
RĂZBOIULUI. Aceste seîntei tre
buie neapărat stinse, neapărat 
trebuie să se obțină rezolvarea 
problemelor devenite actuale, în 
scopul asigurării păcii pentru toa
te popoarele.

ÎNTREBARE: In Statele Unite 
se manifestă un mare interes pen
tru situația diferitelor naționalități 
din Uniunea Sovietică, inclusiv 
populației evreești. N-ați putea să 
ne spuneți citeva cuvinte despre 
acest lucru ?

N. S. HRUȘCIOV : In Uniunea 
Sovietică nu există o problemă 
națională așa cum e ea ințeleasă 
la dv. Toate naționalitățile trăiesc 
în prietenie, se bucură de drepturi 
egale. La noi atitudinea față de 
om nu este determinata de națio
nalitatea sau religia sa. Aceasta 
este o chestiune a conștiinței fie
cărui om. Noi privim în primul 
rînd pe om ca atare. In țara 
noastră toate naționalitățile — 
rușii, ucrainenii, turkmenii, uzbe
cii, kazahii, bielorușii, gruzinii, ar
menii, kălmuci.i, evreii... dacă voi 
enumera toate popoarele Uniunii 
Sovietife va fi insuficient timpul 
rezervat pentru conferința de pre

să — toate trăiesc în pace șf în
țelegere.

Ne mîndrim că un stat atit de 
multinațional, cum este Uniunea 
Sovietică, este puternic și se dez
voltă cu succes. Toate popoarele 
din țara noastră au încredere unul 
într-altul și pășesc umăr la umăr 
spre scopul comun — comunismul. 
Situația populației evreești se ca
racterizează la noi, printre altele, 
chiar și prin următorul fapt: 
Printre cei care au creat condiții 
pentru lansarea cu succes a ra
chetei în Lună, un loc de cinste 
îl ocupă și evreii.

ÎNTREBARE: Se spune adesea 
că la o recepție diplomatică ați 
fi spus că ne veți îngropa. Dacă 
n-ați spus-o poate că veți dez
minți, iar daca ați spus-o expli
cați la ce v-ați referit ?

N. S. HRUȘCIOV: Aci, în a- 
ceastă sală se află numai o mică 
parte din americani. Nu mi-ar a- 
junge întreaga viață dacă mi-ar 
trece prin gînd să îngrop pe fie
care dintre dv. (rîsete).

Într-adevăr am vorbit despre 
acest lucru, dar declarația mea 
a fost denaturată cu hună știință. 
Nu era vorba de o îngropare fi
zică a cuiva, și cîndva, ci de 
schimbarea orînduirii sociale în 
dezvoltarea istorică a societății. 
Fiecare om cu știință de carte iși 
dă seama că în prezent în lume 
există nu numai o singură orin- 
duire socială. Diferite state, dife
rite popoare au orînduiri diferite. 
Odata cu dezvottai ea societății se 
schimbă și oritiduirea socială. A 
existat feudalismul, el a fost înlocuit 
cu capitalismul. Capitalismul era 
mai progresist decît feudalis
mul. In comparație cu feudalis
mul, capitalismul a creat con
diții mai bune pentru dezvol
tarea forțelor de producție. Dar 
capitalismul a generat contradic
ții de neîmpăcat. Fiecare orîndui- 
re, devenind perimată, iși gene
rează succesorii. Capitalismul, așa 
cum au arătat Marx, Engels și 
Lenin, va fi înlocuit de comunism. 
Noi credem în acest lucru. Mulți 
dintre dv. nil cred acest lucru. 
Dar chiar și la dv. sînt oameni 
care cred aceasta.

La recepția d;spre care este 
vorba am spus că în dezvoltarea 
istorică și într-un sens istoric ca
pitalismul va fi îngropat, comu
nismul va lua locul capitalismului. 
Dv. veți spune că acest lucru e 
imposibil. Dar feudalii îi ardeau 
pe oamenii care luptau împotriva 
feudalismului, și totuși a învins 
capitalismul. Capitalismul luptă 
împotriva comunisinului. Sînt con
vins că va învinge comunismul— 
orînduirea socială care creează 
condițiile cele mai bune pentru 
dezvoltarea forțelor de producție 
ale țării, care dă fiecărui individ 
posibilitatea să se manifeste, asi
gură deplina libertate a societății, 
a fiecărui om din societate. Dv. 
puteți să nu fiți de acord cu mine.

Eu nu sînt de acord cu dv. 
Atunci ce-i de făcut? Trebuie să 
coexistăm. Dv. să trăiți Sub capi
talism, iar noi vom construi co. 
munismul. Va învinge noul, ceea 
ce este progresist, tot ceea ce este 
vechi, perimat, va pieri. Dv. con
siderați că orînduirea capitalistă 
e mai productivă, că ea creează 
condiții mai bune pentru dezvol
tarea societății, că ea va Învinge.

Dar scurta istorie a existenței 
statului nostru sovietic pledează 
nu în favoarea capitalismului. Ce 
loc ocupa Rusia înainte de revo
luție în ce privește dezvoltarea e- 
conomică ? Rusia era o țară îna
poiată, de analfabeți, iar în pre
zent avem o economie puternică, 
avem o știință, o cultură la un 
înalt nivel de dezvoltare. Nu-mi 
aduc aminte exact care este la 
noi promoția anuală de ingineri...

V. P. ELIUTIN : Anul trecut au 
fost pregătiți 94.000 de ingineri, 
iar anul acesta au absolvit școa
la superioară 106.000 de ingineri, 
adică de trei ori mai mult decît 
în S.U.A.

N. S. HRUȘCIOV: La dv. unii 
spun că dacă U.R.S.S. va avea 
mai mulți oameni de știință, vom 
pieri. Acceptăm această „pieire", 
creăm condiții pentru a avea mai 
mulți oameni de știință, ca toți 
oamenii să fie instruiți, deoarece 
fără aceasta nu se poate construi 
comunismul. Comunismul în
seamnă știință.

Vă mulțumesc pentru atenția dv. 
(aplauze furtunoase, prelungite).

In încheiere, președintele Clu
bului Național al Presei, W. Law- 
rence, în numele membrilor clubu
lui, mulțumește lui N. S. Hruș. 
ciov pe *ru cuvîntarea pe care a 
rostit-o și pentru răspunsurile 
date la întrebări.

(Sublinierile aparțin redacției),

REDACȚIA șl ADMINISTRAȚIA: București. Piața „Scìnteli“, Tel. 17.60.10. Tiparul : Combinatul Poli-graffc „Casa Scinteli' STAS 3452 ».


